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ال�صور

مم  االأ برنامج   /Anders Gunartz غونارتز  اأنديرز  امل�سّور  ال�سورة  )التقط  اأنغوال  يف  لتنتخب  تتجمع  حملية  جمموعة  الغطاء: 

املتحدة االمنائي(

مم املتحدة االمنائي( ال�سفحة 2: ن�ساء ي�سطففن لينتخنب يف اأفغان�ستان )ماري فري�سون Marie Frechon/ برنامج االأ

 CIVIPOL مم املتحدة ولني من  ال�رشطة املدنية التابعة للأ ال�سفحة 5: امراأتان كرواتيتان من قرية درني�س Drnis ت�ساأالن امل�سوؤ

�سورة   /Jphm Isaac ا�سحاق  )جون   Split اإن كان با�ستطاعتهم م�ساعدتهما على االت�سال باأقارب لهما يف مدينة �سبليت

مم املتحدة( خا�سة باالأ

ال�سفحة 7: جمموعة حملية يف نابفوين Nhanpfuine، املوزمبيق )اإيريك ميلري Eric Miller/ البنك الدويل(

ال�سفحة 11: رجل يقوم باطعام طفل يف املغرب )خوليو اإيت�سارت Julio Etchart البنك الدويل(

لل�سنة  املتحدة  مم  االأ ترعاه  الذي  الر�سمي  العاملي  متر  للموؤ مواٍز  متر غري حكومي  موؤ Tribune، وهو  م�ساركني يف   :12 ال�سفحة 

مم املتحدة(  الدولية للمراأة يف مدينة مك�سيكو، 1975 )ب. الين B. Lane/ �سورة خا�سة باالأ

املقاطعات  �سعيد  واالنتخابات على  الرئي�سية  االنتخابات  من  الثانية  اجلولة  الت�سويت يف  قبل  ا�سمها  ت�سّجل  ناخبة   :14 ال�سفحة 

مم  باالأ خا�سة  �سورة   /Martine Perret بريي  )مارتني  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية   ،Ituri اإيتوري   ،Bunia بونيا  يف 

املتحدة( 

 Tran Ti ال�سفحة 17: امراأة فييتنامية مع ا�سنان �سوداء تقليدية تتكلم على هاتفها اخللوي يف �سايغون Saigon )تران تي هوا 

الدويل( البنك   /hoa

املتحدة  مم  االأ برنامج   Timor-Leste لي�ستي  )تيمور  الدورة  خلل   Timor-Leste لي�ستي  تيمور  برملان   :19 ال�سفحة 

االمنائي(

مم املتحدة يف بوروندي Burundi تكّرم حافظي ال�سلم يف جنوبي اأفريقيا ، مبا فيهم الكابنت اأجنيل كو�سنيل  ال�سفحة 21: بعثة  اأالأ

 .Burundi وىل تعمل مع قوات حفظ ال�سلم يف جنوبي اأفريقيا يف بوروندي Angela Koesnel، وممر�سة من الدرجة االأ
مم املتحدة يف بوروندي  كانت من بني حافظي ال�سلم يف جنوبي اأفريقيا الذين ح�سلوا على و�سام لدى نهاية مهمتهم لدى عملية االأ

املتحدة(.  مم  باالأ Martine Perret/ �سورة خا�سة  بريي  )مارتني   .Burundi

ال�سفحة 25: ندوة حول دور املراأة يف املجتمع يف مركز املراأة يف دو�سانبي Dushanbe، تاجيك�ستان Tajikistan. )جينادي 

راتو�سنكو Gennadiy ratushenko، البنك الدويل(

�سام�سون  )تريفور  غذية  االأ النق�س يف  م�ساكل  تعالج  اأفريقيا،  Ulundi يف جنوبي  اأولوندي  29: حمكمة ع�سائر قرب  ال�سفحة 

الدويل( البنك   /Trevor Samson

مم املتحدة االمنائي( ال�سفحة 30: امراأة بوليفية مع ولد )برنامج اأالأ
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     1.   نقاط دخول �سريعة �إىل متكني �ملر�أة 
و�مل�ساو�ة بني �جلن�سني 

�سمن جمموعات �حلوكمة �لدميقر�طية

�جلن�سانية  �لق�سايا  حول  �سيوعًا  كرث  �لأ �سئلة  �لأ بع�ض  �لوثيقة  هذه  حتدد 

كما  �لمنائي،  �ملتحدة  مم  �لأ برنامج  عمل  لفريق  �سا�سية  �لأ �ملوجبات  ت�ستذكر 

في  باملمار�سني  �خلا�سة  �لعملية  دو�ت  للأ �لن�سان،  حقوق  على  قائم  نهج  تطّور 

جمال �حلوكمة �لدميقر�طية، لناحية و�سع �لرب�مج �جلن�سانية لكل جمموعة.

منائي( مم املتحدة الإ �ملوؤّلفة: نادية حجاب )مّت اإعداد هذه الوثيقة خالل 2006ـ 2007 بتفوي�س من برنامج الأ

مم املتحدة المنائي  �ملحررة: جي�ضيكا هيوز Jessica Hughes، من برنامج الأ

�لت�سميم: Suazion )نيويروك(

مم املتحدة المنائي نتاج: جي�ضيكا هيوز Jessica Hughes ومورين لين�س Maureen Lynch، من برنامج الأ �مل�سوؤولون عن تن�سيق �لإ

Automated Graphic Systems :لنتاج�

مم  ع�ضاء يف الأ منائي، جمل�ضه التنفيذي اأو الدول الأ مم املتحدة الإ ل تعك�س التحاليل والتو�ضيات الواردة يف هذا التقرير، بال�رسورة اآراء برنامج الأ

لفيه. منائي  ويعك�س اآراء موؤ مم املتحدة الإ املتحدة. ي�ضكل هذا التقرير من�ضوراً م�ضتقاًل لربنامج الأ

منائي، 2007 مم املتحدة الإ © احلقوق حمفوظة لربنامج الأ
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�صماء املخت�صرة والتعريفات الأ

مّقدمة

تعميم مراعاة املنظور اجلن�صاين 

والنهج القائم على حقوق االن�سان للتنمية  

مم املتحدة  موجبات وقدرة فريق عمل برنامج االأ

االمنائي على �سعيد امل�ساواة بني اجلن�سني   

املجموعة 1: تعزيز امل�ساركة ال�ساملة وامل�ساواة بني اجلن�سني  

نظمة والعمليات االنتخلبية   االأ

احلكومة االلكرتونية والو�صول اإىل املعلومات  

املجموعة 2: تعزيز املوؤ�س�سات احلكومية املراعية للمنظور اجلن�ساين  

التنمية الربملانية  

الو�صول اإىل العدالة وحقوق االن�صان  

الالمركزية، احلوكمة املحلية والتنمية احل�رضية/الريفية

االدارة العامة  

مم املتحدة في احلوكمة الدميقراطية   املجموعة 3: اإدماج مبادئ االأ

مكافحة الف�صاد  

امل�سادر  

الطارات

االطار 1: مبادئ حقوق االن�سان

نظمة والعمليات االنتخابية االطار      2  : تعزيز االأ

االطار   3: تعزيز احلوكمة االلكرتونية والو�سول اإىل املعلومات

االطار 4: تعزيز الربملانات

االطار  5 : تعزيز الو�سول اإىل العدالة

االطار 6: تعزيز احلكومات املحلية

االطار  7: تعزيز االدارة العامة

االطار 8: تعزيز ال�سفافية
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ولة عن  امل�سوؤ نادية حجاب  قبل  الوثيقة من  اأعّدت هذه 

هذه  ت�سّكل  التوا�سل.  وخدمات  التنمية  حتليل  ق�سم 

الوثيقة اإحدى الوثائق اخلم�س التي مّت اإ�سدارها من قبل 

املتحدة  مم  االأ لربنامج  التابع  منائية  االإ ال�سيا�سات  مكتب 

منائي حول خمتلف اأوجه الق�سايا اجلن�سانية واحلوكمة  االإ

الدميقراطية. يكمن الهدف يف دعم فريق عمل و�سبكات 

ال�سيا�سات  مكتب  يف  الدميقراطي  احلكم  جمموعة 

منائي، يف ت�سجيع  مم املتحدة االإ منائية التابع لربنامج االأ االإ

برناجمها  املراأة، من خالل  اجلن�سني ومتكني  بني  امل�ساواة 

والتو�سيات حول ال�سيا�سات التي يجب اتباعها.

ح�سل امل�رشوع على دعم مايل و�سعته حكومة هولندا يف 

ال�سيا�سات  ون اجلن�سانية يف مكتب  ال�سوؤ ت�رّشف وحدة 

منائي. تّولت اإدارة  مم املتحدة االإ منائية التابع لربنامج االأ االإ

 ،)Marie-Ange Bunga( امل�رشوع ماري اآجن بونغا

احلكم  جمموعة  يف  اجلن�سانية  ون  ال�سوؤ تن�سيق  مركز  من 

ون  ال�سوؤ وحدة  مع  الوثيق  بالتعاون  الدميقراطي، 

اجلن�سانية. 

تي ذكرهم الذين �سكلوا فريق  نوّد تقدمي ال�سكر للزمالء االآ

مراجعة هذه الوثيقة التمهيدية: زينة علي اأحمد، لورن�س 

 Bjoern فريدي  بيورن   ،Laurence Beck بيك 

 ،Ludovic Hood هود  لودوفيك   ،Foerde
كيولريز  باتريك   ،Jessica Hughes جي�سيكا هيوز  

 Elizabeth مكال  اليزابت   ،Patrick Keuleers
كما   .Lenni Montiel مونتيل  وليني   McCall
املقر  يف  وامل�ست�سارون  املدراء  اإىل  ال�سكر  تقدمي  نّود 

قدموه  الذي  للدعم  الدميقراطني  احلكم  لفريق  الرئي�سي 

خالل التدريب اخلا�س بتعزيز القدرات يف جمال الق�سايا 

الق�سم  خالل  الدميقراطي  احلكم  فريق  لدى  اجلن�سانية 

 ،Nina Berg بريغ  نينا   :2005 العام  من  الثاين 

 Giske Charlotte ليلهامر  �سارلوت  جي�سكي 

 ،Randi Davis دايف�س  راندي   ،Lillehammer
 ،Emilie Filmer-Wilson اإمييلي فيلمر – ويل�سون

هوران  هايلي   ،Froniga Greig غريغ  فرونيغا 

 Thomas هيغبارت  توما�س   ،Haley Horan
 Zanofer اإي�سمالبل  زانوفري   ،Huyghebaert
 ،Linda Maguire ماغري  ليندا   ،Ismaleble
Magdy Martinez- – �سوليمان  مارتينيز  ماغدي 

 ،Jocelyn Mason ماي�سون  جو�سلني   ،Soliman
 ،Else Leona McClimans ليونا ماكليمانز  األ�س 

باتريك   ،Pauline Tamesis تامي�سي�س  بولني 

ويل�س  غيتا   ،Patrick Van Weerelt فرييلت  فان 

 Alexandra ويلد  األيك�ساندرا   ،Gita Welch
 ،Robertson Work وورك  روبرت�سون   ،Wilde
وراوول   Atsushi Yamanaka ياماناكا  اأت�سو�سي 

نيغار  اأي�سًا  ن�سكر   .Raul Zambarano زامربانو 

خالل  مل�ساعدتها   Negar Mortazavi مورتازايف 

مم  االأ �سندوق  من  زمالئنا  م�ساهمة  ونّقدر  كما  االنتاج 

 Anne املتحدة االمنائي للمراأة، ال �سيما اأن ماري غوتز

.Marie Goetz

خرى هي التالية: ربع االأ اإّن الوثائق التمهيدية االأ

النهو�س  اأجل  من  االنتخابية  العمليات  متويل    ●

برنامج  لدعم  دليل  للمراأة:  ال�سيا�سية  بامل�ساركة 

مم املتحدة االمنائي االأ

العدالة:  وحتقيق  اجلن�سني  بني  للم�ساواة  برنامج    ●

مع  امل�ساواة  قدم  على  العدالة  اإىل  املراأة  و�سول 

الرجل

اجلن�ساين:  للمنظور  املراعية  لكرتونية  االإ احلوكمة    ●

درا�سة القدرة على التحّول

اخلم�س  بعاد  االأ اجلن�سني:  بني  والعالقات  الف�ساد    ●

للحوكمة الدميقراطية

هذه  ت�ساهم  اأن  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  ياأمل 

الوثائق التمهيدية يف متكني املراأة والنهو�س بامل�ساواة بني 

اجلن�سني من خالل احلوكمة الدميقراطية. ن�سّجع زمالئنا 

يف اال�ستمرار يف م�ساطرة خرباتهم واأفكارهم على �سبكة 

dgp-net@groups. التالية    لكرتوين  االإ النقا�س 

undp.org املعدة خلدمة املمار�سني يف جمال احلوكمة 
الدميقراطية. 

تنويه
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نوع اجلن�س

نوع اجلن�س يعني اخل�سائ�س االجتماعية املرتبطة بالذكور 

ناث والعالقات بني الرجل واملراأة والفتيات والفتيان،  واالإ

عالوة على العالقات بني الن�ساء والعالقات بني الرجال. 

ويتم تنظيم هذه اخل�سائ�س والعالقات اجتماعيًا وتعلمها 

عن طريق التفاعالت االجتماعية. وهي حمددة من ناحية 

ال�سياق/ الزمن وقابلة للتغري. يندرج مفهوم نوع اجلن�س 

املعايري  ت�سمل  و�سع.  االأ والثقايف  االجتماعي  طار  االإ يف 

الفئة  والثقايف،  االجتماعي  للتحليل  خرى  االأ املهمة 

االتنية  واملجموعة  الفقر  وم�ستوى  والعرق  االجتماعية 

مني  مم املتحدة للم�ست�سارة اخلا�سة لالأ والعمر )مكتب االأ

العام للق�سايا اجلن�سانية والنهو�س باملراأة(. ي�سمل مفهوم 

نوع اجلن�س ما املتوقع من �سفات وقدرات والت�رشفات 

اجلن�س،  نوع  مفهوم  يظهر  والرجل.  للمراأة  املّرجحة 

املراأة  تبعية  بناء  كيفية  االجتماعي،  التحليل  على  املطبق 

)اأو �سيطرة الرجل( من الناحية االجتماعية. بالتايل، ميكن 

حمددة  لي�ست  التبعية  اإن  لها.  حدٍّ  و�سع  اأو  التبعية  تغيري 

بد )منظمة اليون�سكو، يف  بيولوجيًا كما ولي�ست ثابتة لالأ

العام 2003(. 

العالقات بني اجلن�سني

واملراأة،  الرجل،  بني  االجتماعية  العالقات  تعني 

بني  ال�سلطة  توزيع  كيفية  حتدد  التي  والفتيان،  والفتيات 

هذه  ترتجم  وكيف  والفتيان،  والفتيات  والرجل  املراأة 

ال�سلطة يف مراكز خمتلفة يف املجتمع. تختلف العالقات 

مثل  اأخرى،  اجتماعية  عالقات  بح�سب  اجلن�سني  بني 

اإلخ.  االتنية،  واملجموعة  والعرق،  االجتماعية،  الفئة 

الرجل  جتارب  على  كبري  ب�سكل  العالقات  هذه  ّثر  �ستوؤ

�س�سات كالدعاوى  جراءات واملوؤ اأو املراأة على �سعيد االإ

فراد �سمن  االأ تفاعلهم مع غريهم من  واملحاكم وكيفية 

�س�سات.  هذه املوؤ

مراعاة املنظور اجلن�ساين

خمطط  اإجراء  اأي  على  املرتتبة  ثار  االآ تقييم  عملية  »اأنها 

اأو  القوانني  ذلك  يف  مبا  واملراأة،  للرجل  بالن�سبة  يتخذ 

ال�سيا�سات اأو الربامج، يف جميع املجاالت وعلى جميع 

هواج�س  اإحالة  اإىل  ترمي  ا�سرتاتيجية  وهي  امل�ستويات. 

يف  اأ�سا�سي  بعد  اإىل  وجتاربهما  الرجل  وكذلك  املراأة، 

والربامج  ال�سيا�سات  وتقييم  ور�سد  وتنفيذ  ر�سم  عملية 

واملجتمعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  جميع  يف 

كي ي�ستفيد منها الن�ساء والرجال على قدم امل�ساواة وعدم 

اإدامة التفاوت بينهما حيث اأن الهدف النهائي هو حتقيق 

امل�ساواة بني اجلن�سني« )املجل�س االقت�سادي واالجتماعي 

مم املتحدة، 1997(.  لالأ

امل�ساواة بني اجلن�سني

وليات والفر�س بني الن�ساء  تعني ت�ساوي احلقوق وامل�سوؤ

باأن  امل�ساواة  تعني  وال  والفتيان.  والفتيات  الرجال  و 

ت�سبح الن�ساء والرجال ال�سيء نف�سه، بل اأن حقوق الن�ساء 

اإذا  ولياتهم وفر�سهم ال تتوقف على ما  والرجال وم�سوؤ

ولدوا ذكوراً اأو اإناثًا. فامل�ساواة بني اجلن�سني تعني �سمنًا 

واأولويات  واحتياجات  م�سالح  االعتبار  بعني  خذ  توؤ اأن 

كل من الن�ساء والرجال. واالعرتاف بتنوع املجموعات 

مم  االأ مكتب  )املرجع:  والرجال.  الن�ساء  من  املختلفة 

�سماء املخت�رصة والتعريفات الأ

BCPR

BDP

CEDAW

DEVAW

DGG

FSU

GBV

ICC

ICTR

ICTY

MDG’s

NGO

SADC

UNDP

UNIFEM

UNODC

Bureau for Crisis Prevention and 
Recovery

Bureau for Development Policy

The Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against 
Women

Declaration on the Elimination of 
Violence Against Women

Democratic Governance Group

Family Support Unit

Gender-Based Violence

The International Criminal Court

International Criminal Tribunal for 
Rwanda

International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia

The Millennium Development Goals

Non-Governmental Organization

South African Development 
Community

United Nations Development 
Program

United Nations Development Fund 
for Women

United Nations Office on Drugs and 
Crime

نعا�ش زمات واالإ مكتب منع االأ

منائية مكتب ال�صيا�صات االإ

اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال 

التمييز �صد املراأة

اإعالن الق�صاء على العنف �صد املراأة

فريق احلكم الدميقراطي

�رضة وحدة دعم االأ

العنف املرتكب على اأ�صا�ش نوع اجلن�ش

املحكمة اجلنائية الدولية

املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا

املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�صالفيا 

ال�صابقة

لفية منائية لالأ هداف االإ االأ

منظمة غري حكومية

فريقي منائية للجنوب االأ اجلماعة االإ

منائي مم املتحدة االإ برنامج االأ

منائي للمراأة مم املتحدة االإ �صندوق االأ

مم املتحدة املعني باملخدرات  مكتب االأ

واجلرمية

ال�سماء املخت�رصة
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للق�سايا  العام  مني  لالأ اخلا�سة  للم�ست�سارة  املتحدة 

اجلن�سانية والنهو�س باملراأة(.

العدالة بني اجلن�سني

حتقيق  يفرت�س  واملراأة.  الرجل  مع  العادل  التعامل  تعني 

للتعوي�س عن املعوقات  اإجراءات  ن�ساف، اتخاذ  هذا االإ

التاريخية واالجتماعية التي متنع الرجل واملراأة من العمل 

على نف�س قدم امل�ساواة. العدالة هي و�سيلة من اأجل حتقيق 

امل�ساواة )منظمة اليون�سكو، يف العام 2003(. 

التحليل ح�سب النوع الجتماعي

اأن  ومبا  اجلن�س.  ح�سب  وحتليلها  املعلومات  جمع  تعني 

الرجال والن�ساء ي�سطلعون باأدوار خمتلفة يف املجتمعات 

�س�سات، مثل ال�رشطة واملحاكم. فمن املمكن  و�سمن املوؤ

اأن تختلف جتاربهم ومعارفهم ومهاراتهم واحتياجاتهم. 

هذه  بتق�سي  االجتماعي  النوع  ح�سب  التحليل  ويقوم 

االختالفات، كي تتمكن ال�سيا�سات والربامج وامل�ساريع 

حتليل  ي�سّهل  وتلبيتها.  االحتياجات  هذه  حتديد  من 

اأي�سًا اال�ستخدام اال�سرتاتيجي  املعلومات ح�سب اجلن�س 

للمعرفة واملهارات التي يتمتع بها كل من الرجل واملراأة، 

املبادرات  ا�ستدامة  كبري  ب�سكل  حت�سني  �ساأنها  من  والتي 

جل. )منظمة اليون�سكو، يف العام 2003(.  الطويلة االأ

املحايدة من حيث نوع اجلن�س

منها  �سي�ستفيد  منائية  االإ املبادرات  باأّن  االفرتا�س  تعني 

عدم  اإىل  ّدي  يوؤ ما  امل�ساواة،  قدم  على  واملراأة  الرجل 

الرجل  بني  االجتماعية  للعالقات  والتخطيط  التحليل 

تطوير  على  العالقات  هذه  تاأثري  كيفية  وعلى  واملراأة 

الربامج. 

العدل بني اجلن�سني

وال�سيا�سية،  املدنية،  احلقوق  وترويج  “حماية  يعني 

بني  امل�ساواة  اأ�سا�س  على  واالجتماعية  واالقت�سادية 

بالن�سبة  جن�ساين  منظور  اعتماد  ذلك  يتطّلب  اجلن�سني. 

للحقوق بحّد ذاتها، كما وتقييم النفاذ اإىل هذه احلقوق 

والعوائق اأمام التمّتع بهذه احلقوق من قبل الرجل واملراأة، 

والفتيات والفتيان، وو�سع ا�سرتاتيجيات مراعية للفروق 

بني اجلن�سني من اأجل حماية احلقوق وترويجها” ) �سبيز 

Spees، 2004(. ال تندرج العديد من امل�سائل املتعلقة 
اجلن�سني،  بني  بالعدل  اخلا�س  و�سع  االأ عمال  االأ بجدول 

منائي اخلا�س بالو�سول  مم املتحدة االإ اإطار برنامج االأ يف 

اأكان  العدالة  اإىل  املراأة  و�سول  تعزيز  لكّن  العدالة.  اإىل 

احلواجز  اإزالة  اإىل  يرمي  ر�سمي،  غري  اأو  ر�سمي  ب�سكل 

االقت�سادية، وال�سيا�سية واالجتماعية اأمام امل�ساركة، كما 

هو حمدد يف جدول اأعمال العدل بني اجلن�سني )�سندوق 

للم�ساعدة  الدويل  واالحتاد  للمراأة  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ

القانونية، 2004(. 

�سا�س نوع  اأ العنف املرتكب على 

اجلن�س

اإّنه تعبري �سامل للداللة على اأي فعل م�رّش، يرتكب �سّد 

اأو  االجتماعية كرجل  اإىل هويته  باال�ستناد  ق�رشاً  فرد  اأي 

2005(. عّرفت اجلمعية  العام  املتحدة، يف  مم  )االأ امراأة 

عالن العاملي  مم املتحدة العنف �سّد املراأة يف االإ العامة لالأ

للق�ساء على العنف �سد املراأة ل�سنة 1993، على اأّنه “ اأي 

فعل عنيف قائم على اأ�سا�س اجلن�س ينجم عنه اأو يحتمل 

ان ينجم عنه اأذى اأو معاناة ج�سمية اأو جن�سية اأو نف�سية 

اأو  الفعل  باقرتاف مثل هذا  التهديد  للمراأة، مبا يف ذلك 

كراه اأو احلرمان التع�سفي من احلريـة، �سواء اأوقع ذلك  االإ

العام  يف  املتحدة،  مم  )االأ  “ اخلا�سة  اأو  العامة  احلياة  يف 

 .)1993

   نوع اجلن�ص يعني اخل�صائ�ص االجتماعية املرتبطة بالذكور 

ناث والعالقات بني الرجل واملراأة والفتيات والفتيان، عالوة  واالإ

على العالقات بني الن�صاء والعالقات بني الرجال. “”



5

جرى فريق الحكم الديمقراطي لدى مكتب ال�سيا�سات  خلال الق�سم الثاني من العام 2005، اأ

مم المتحدة الانمائي، تدريب خا�س بتعزيز قدرات فريق العمل  الانمائية التابع لبرنامج الاأ

الجن�سانية من اجل  الم�سائل  الميداني في مجال  الرئي�سي كما والفريق  المركز  في 

تعزيز قدرتهم على تقديم ن�سائح حول ال�سيا�سات والبرامج المراعية للمنظور الجن�ساني. 

ت�سمن التدريب ا�ستعرا�سًا لمواد فريق الحكم الديمقراطي في اآب، وحوار الكتروني 

ول ونهار تعليمي حول الق�سايا  بين �سبكة الـ1،300 حوكمة ديمقراطية في ت�سرين الاأ

الجن�سانية خلال خلوة فريق الحكم الديمقراطي ال�سنوية في ت�سرين الثاني ودورة 

حول الق�سايا الجن�سانية خلال دورة نموذجية حول الحوكمة الديمقراطية للممثلين 

ول. مم المتحدة الانمائي في كانون الاأ المقيمين والنواب التابعين لبرنامج الاأ

مّقدمة

تهدف هذه الوثيقة اإىل تقدمي م�ستند اأكرث اأهمية من قائمة 

الوثيقة  هذه  اإن  برامج.  دليل  من  تطلبًا  واقل  مرجعية 

مّعدة للممار�سني يف جمال احلوكمة الدميقراطية املن�سغلني 

الذين �سيطالعون – يومًا ما- املو�سوع اأم �سيت�ّسجلون يف 

امل�سائل  بع�س  معرفة  اإىل  يحتاجون  لكنهم  ور�سة عمل، 

يتعنّي عليه/ها حتليلها يف  التي  ن،  �سا�سية االآ االأ اجلن�سانية 

اإطار خدماته/ها اال�ست�سارية.

يبنّي الق�سم 1 من الوثيقة التمهيدية هذه بو�سوح العالقة 

االن�سان  حقوق  اجلن�سانية،  الق�سايا  على  العمل  بني 

وليات  والعمل يف جمال احلوكمة. يّلخ�س الق�سم 2 م�سوؤ

باإدراج  املتعلقة  املتحدة االمنائي  مم  االأ برنامج  فريق عمل 

من  كل  تّقدم  عمله.  اإطار  �سمن  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 

من  الدخول  نقاط  حول  ملخ�سات  و5   3،4 ق�سام  االأ

جمموعة  كل  يف  اجلن�ساين  املنظور  مراعاة  تعميم  اأجل 

�سمن فريق احلكم. مت ت�سميم هذا امل�ستند بحيث ميكن 

ا�ستعمال كل ق�سم خا�س بكل جمموعة، بطريقة م�ستقلة 

من دون الرجوع اإىل باقي املن�سور.
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بع�س  تكرار  مت  امل�ستند،  هذا  ا�ستعمال  �سهولة  ل�سمان 

�سماء  النقاط العامة يف عدة اأق�سام. تتّجنب هذه الوثيقة االأ

املخت�رشة واملراجع اإىل اأق�سى حد ممكن من اأجل �سهولة 

اال�ستعمال.

الحق،  جن�ساين  وحتليل  جن�ساين  منظور  اإدماج  ي�سّكل 

فهم  من  احلوكمة  جمال  يف  املمار�سون  متّكن  فّعالة  اأداة 

واملعتقدات  والثقافية  االجتماعية  للمعايري  واال�ستجابة 

احلوار  من  اإزالتها  عادة  يتم  التي  خرى  االأ والعوامل 

التقني. اإال اأن املعرفة واخلربة اجلوهرية يف هذه املجاالت 

ال تزال غري متّوفرة. ناأمل اأن حت�ّسن هذه الوثيقة التمهيدية 

الفهم يف املجاالت التالية:

●   كيفية زيادة عدد الن�ساء يف املجال ال�سيا�سي؛

اخلدمة  يف  النا�سطة  ة  املراأ م�ساركة  تعزيز  كيفية    ●

؛ نية ملد ا

●   كيفية تاأمني امل�ساواة بني اجلن�سني يف مكان العمل؛

وخدمات  برامج  ا�ستجابة  على  احلر�س  كيفية   ●

�سعيد  على  والرجال  الن�ساء  لتجارب  احلكومة 

امل�سائل اجلن�سانية؛

م�ساءلة  عملية  يف  والن�ساء  الرجال  اإ�رشاك  كيفية   ●

احلكومات؛

●   كيفية ح�سد جمموعات امل�سالح واملجتمع املدين من 

اجل مراقبة عمل احلكومة؛

تخّلفها  التي  والتجارب  ثار  االآ خمتلف  تقييم  كيفية    ●

الرجال  على  واملبادرات،  والربامج  ال�سيا�سات 

والن�ساء والفتيان والفتيات؛ و

●  كيفية جمع واإدارة املعلومات والبيانات ال�سحيحة.

عداد  االأ اجلن�سني  بني  للفروق  املراعية  احلوكمة  ت�سّوي 

بطريقة  خدمات  احلكومات  تّقدم  اأن  على  حتر�س  كما 

�سا�س  تّعزز حقوق االن�سان اخلا�سة باملراأة والرجل. واالأ

يف هذا النهج، هو االعرتاف باأن معظم الن�ساء يبداأن من 

موقع خمتلف واأقل امتيازاً عن الرجل. 

تندرج هذه الوثيقة �سمن اإطار النهج القائم على حقوق 

عمل  حالّيًا  عليه  يرتكز  الذي  التنمية،  لتحقيق  ن�سان  االإ

النهج، قد  منائي. عرب اعتماد هذا  مم املتحدة االإ جهاز االأ

ي�ساهم العمل على متكني املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني يف 

حتقيق حقوق االن�سان والتنمية الب�رشية للجميع. 

عداد كما  ي احلوكمة املراعية للفروق بني اجلن�صني االأ
ّ
       ت�صو

زز حقوق 
ّ
حتر�ص على اأن تّقدم احلكومات خدمات بطريقة تع

االن�صان اخلا�صة باملراأة والرجل   “”
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ما هي حقوق الن�سان؟

حلقوق  العاملي  االعالن  يف  االن�سان  حقوق  حتديد  مت 

االن�سان للعام 1948. مت تنظيمها يف االتفاقيات الدولية 

دنى من املعايري من اأجل حتقيق الكرامة  التي حّتدد احلد االأ

ديان  االأ يف  جندها  التي  القيم  على  باالعتماد  االن�سانية، 

والفل�سفات املختلفة. وافقت معظم احلكومات على اأن 

خاللها  من  ميكن  هدفية  معايري  االتفاقيات  هذه  ت�ّسكل 

ما  القانون  قوة  دوات  االأ تقييمها. متنح احلكومات هذه 

اأن يتم توقيعها وت�سديقها على ال�سعيد الوطني. بعبارات 

بل  فح�سب  جيداً  اأمراً  لي�ست  االن�سان  حقوق  اأخرى، 

انها ت�سّكل القانون يف العديد من البلدان.

تعميم مراعاة املنظور اجلن�ساين 

والنهج القائم 

على حقوق الن�سان للتنمية 

ما هي معايري ومبادئ 

حقوق الن�سان؟

املحددة  االن�سان  حقوق  معايري  م�سمون  اخلرباء  طّور 

التي  اللجان  يف  اخلرباء  ي�سارك  الدولية.  االتفاقيات  يف 

تعتمد  ال�سبع.  الرئي�سية  لالتفاقيات  الدولة  تنفيذ  تراقب 

هذه اللجان على اخلربة من اأجل اإ�سدار التعليقات العامة 

الت�سويت  يف  كاحلق  املعّينة،  احلقوق  م�سمون  حول 

والطعام الالئق وال�سكن الالئق. التعليقات العامة مفيدة 

املعلومات  ا�ستعمال  ميكن  اإنه  اإذ  التنمية  ملمار�سي  جداً 

�سبيل  على  والتقييم،  للمراقبة  �رشات  موؤ و�سع  اأجل  من 

املثال، من اأجل فهم معيار احلق يف ال�سكن الالئق وحتديد 

1
”
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“
مدى بعد بلد ما ام جمتمع ما عن هذا املعيار. اما بالن�سبة 

اجتماع  يف  امل�ساركون  وافق  االن�سان،  حقوق  ملبادئ 

مم  العام 2003 الذي اأ�سدر التف�سري امل�سرتك اخلا�س باالأ

املتحدة، على اعتبار �ست جمموعات من مبادئ حقوق 

و�سع  اجل  من  خا�سة  اأهمية  ذات  اأنها  على  االن�سان، 

طار رقم 1(. برامج التنمية )ُيرجى مراجعة االإ

ما هو نهج التنمية القائم 

على حقوق الن�سان؟

يف اأيار العام 2003، ناق�س ممثلون عن وكاالت التنمية 

املتحدة  مم  االأ مفو�س  مكتب  مع  املتحدة  مم  لالأ التابعة 

جمال  يف  م�ستقلون  وخرباء  االن�سان  حلقوق  ال�سامي 

منظور  من  بالتنمية  »القيام«  يعني  ماذا  االن�سان  حقوق 

حول  امل�سرتك  التف�سري  باعتماد  قاموا  االن�سان.  حقوق 

بالتعاون  اخلا�س  االن�سان  حقوق  على  القائم  النهج 

على  الرئي�سية  الثالث  النقاط  تلخي�س  ميكن  االمنائي. 

ال�سكل التايل:

حقوق  حتقيق  االمنائية  الربامج  جميع  على  يتعنّي    -1
املدنية،  االجتماعية،  االقت�سادية،   – االن�سان 

ال�سيا�سية والثقافية.

2-   يجب على معايري ومبادئ حقوق االن�سان اأن تقود 
جميع الربامج االمنائية خالل كل املراحل اأي خالل 

الت�سميم والتنفيذ والر�سد والتقييم.

قدرات  تعزيز  على  امل�ساعدة  الربامج  على  يتعنّي     -3
موجباتها  تنفيذ  اجل  من  ولة  امل�سوؤ اجلهات 

بحقوقهم.  املطالبة  اأجل  من  احلقوق  وا�سحاب 

احلكومة  هي  ولة  امل�سوؤ اجلهات  تكون  ما  عادًة 

املجتمع  ومنظمات  ال�رشكات  اأي�سًا  ت�سمل  لكنها 

اأوالدهم.  هل جتاه  االأ اأي موجبات  فراد  املدين واالأ

الذي  �سخا�س  االأ اي   – احلقوق  اأ�سحاب  اأما 

فهم  على حقوقهم-  احل�سول  اأجل  من  يكافحون 

لل�سعوب  بالن�سبة  والدول.  واملجتمعات  فراد  االأ

بحقوقها  االعرتاف  مت  املثال،  �سبيل  على  �سلية  االأ

املحلية يف العديد من البلدان.

ماذا يعني النهج القائم 

على حقوق الن�سان بالن�سبة 

للم�ساواة بني اجلن�سني؟

متما�سكًا  اإطاراً  االن�سان  القائم على حقوق  النهج  يّقدم 

لتمكني املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني. يتّطلب تنفيذه، من 

بني امور اأخرى:

�سباب  ت�سنيف البيانات والتحاليل من اجل حتديد االأ  ●

الفورية والرئي�سية وراء التمييز �سد املراأة والرجل، مبا 

يف ذلك التمييز املرتكز على اجلن�س والعرق والدين 

�سباب يف  االأ وال�سن ومعاجلة هذه  والعجز  واملوقع 

الربامج االمنائية.

�سعفًا  كرث  االأ للفئات  يحق  التي  احلقوق  حتديد   ●

والفئات امل�ستبعدة احل�سول عليها، وا�ستهدافها يف 

مبادرات الربامج.

تعزيز قدرات الفئات امل�ستبعدة للمطالبة بحقوقها،   ●

تنفيذ هذه  ولة عن  امل�سوؤ الفئات  ف�ساًل عن قدرات 

املوجبات، يف الدول التي وّقعت على اتفاقية الق�ساء 

خرى. على التمييز �سد املراأة واالتفاقيات االأ

الطار رقم 1: مبادئ حقوق الن�سان

● الطابع العاملي حلقوق الن�سان وعدم قابليتها 

للت�رشف  قابلة  االن�سان هي حقوق عاملية وغري  للت�رصف: حقوق 

من دون ا�ستثناء. 

● عدم قابليتها للتجزئة: ان جميع حقوق االن�سان على قدم 

امل�ساواة ، وال ميكن ان ت�سنيفها وفقًا لرتتيب هرمي

 ● الرتابط والت�سابك:  فعلى �سبيل املثال ، حتقيق احلق يف ال�سحة 

قد يعتمد على حتقيق احلق يف التعليم او يف احل�سول على املعلومات. 

مم املتحدة االمنائي كوكالة متعددة  ينعك�س ذلك يف عمل برنامج االأ

القطاعات. 

 ● امل�ساواة وعدم التمييز: جميع االفراد مت�ساوون ويحق لهم 

ممار�سة حقوقهم االن�سانية من دون اي متييز. كما يعلم املمار�سون يف 

جمال التنمية، قد يتّطلب اأحيانًا حتقيق امل�ساواة لي�س فقط الق�ساء على 

التمييز، بل اأي�سًا التمييز االيجابي اأم العمل االيجابي، مثاًل اال�ستثمار 

اأم  العرق  اأو  اجلن�س  نوع  نتيجة  املهم�سني  والرجال  الن�ساء  قدرة  يف 

الدين اأو اي �سكل اآخر من التمييز، وو�سولهم اإىل املوارد. 

ال�سعوب  وجلميع  �سخ�س  لكل  يحق  والدماج:  امل�ساركة   ●  

امل�ساركة  تكون  لكي  التنمية.  واملفيدة يف  واحلرة  النا�سطة  امل�ساركة 

مفيدة، يجب اال�ستثمار يف قدرات املراأة والرجل يف امل�ساركة لكي 

ُت�سمع اأ�سواتهم واأخذها بعني االعتبار.

 ● امل�ساءلة و�سيادة القانون: يتعنّي على الدول وغريها من 

ولة التقّيد باملعايري املّر�سخة يف اأدوات حقوق االن�سان.  اجلهات امل�سوؤ

ولة عن التقّيد بهذه املعايري،  عندما تتخلف البلدان و/اأو اجلهات امل�سوؤ

على  للح�سول  الدعاوى  رفع  املت�رشرين  احلقوق  ال�سحاب  يحق 

التعوي�س املنا�سب.   
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اجل  من  تطويرها  مت  التي  القدرة  على  االعتماد   ●

التنفيذ، ف�ساًل عن املطالبة بحقوق االن�سان يف تقييم 

العمليات والنتائج.

املراأة  متكني  االن�سان  حقوق  على  القائم  النهج  ي�سمل 

وامل�ساواة بني اجلن�سني. اإال اأنه من ال�رشوري بذل املزيد 

من اجلهود ال�ستعمال التحليل اجلن�ساين يف اإطار النهج، 

من اجل فهم هذا ال�سكل املنت�رش من التمييز ب�سكل اأف�سل. 

املمار�سون  يقوم  اأن  املّرجح  يف غياب هذه اجلهود، من 

يف جمال احلوكمة مبراقبة التمييز املرتاكم �سد املراأة وعد 

اتخاذ التدابري الالزمة ل�سمان عدم ا�ستمرار التمييز �سد 

املراأة اأو الرجل يف اإطار مبادرات التنمية املخطط لها.  

ما هو الهدف: 

امل�ساواة بني اجلن�سني 

اأم متكني املراأة؟

بهدفني  االمنائي  املتحدة  مم  االأ برنامج  يلتزم  كالهما. 

خمتلفني اإال اأنهما مرتابطان: 

يعزز متكني املراأة قدرة املراأة على الو�سول بطريقة   ●

التمييز  يعالج  كما  والفر�س  املوارد  اإىل  مت�ساوية 

املرتكم �سد املراأة. يرد االلتزام العاملي  يف جداول 

ربع حول املراأة )1975  مترات العاملية االأ اأعمال املوؤ

نايروبي،   1985 كوبنهاغن،   ،1980 املك�سيك، 

�سد  التمييز  على  الق�ساء  واتفاقية  بكني(   ،1995
املراأة التي مت اعتمادها يف العام 1979 ، ومت التوقيع 

عليها اأم ت�سديقها من قبل 182 دولة.

حتر�س امل�ساواة بني اجلن�سني على نفاذ املراأة والرجل   ●

جميع  يف  والفر�س  املوارد  اإىل  متكافئ  ب�سكل 

التمييز  االمنائي  العمل  يخلق  ال  بحيث  املجاالت، 

تعميم  عندما جنري  الغر�س،  لهذا  عليه.  االبقاء  اأم 

نعرتف  اأن  علينا  يتعنّي  اجلن�ساين  للمنظور  مراعاة 

ثر املختلف الذي تّخلفه الربامج  ونحلل ونعالج االأ

نوع  ح�سب  دورهما  نتيجة  والرجل  املراأة  على 

حقوق االن�صان لي�صت اأمراً جيداً فح�صب: 

بل انها ت�صّكل القانون يف العديد من البلدان

دوار �سمن االطار االجتماعي  اجلن�س. حُتدد هذه االأ

وقد تتغري مع الوقت.

ملاذا ي�سعى 

مم املتحدة المنائي  برنامج الأ

هداف؟ لتحقيق هذه الأ

املتحدة  مم  االأ برنامج  يلتزم  املتحدة،  املاأم  نظام  اإطار  يف 

االمنائي بتعزيز حتقيق حقوق االن�سان كما مت حتديدها يف 

املتحدة.  االمم  وميثاق  االن�سان  حلقوق  العاملي  االعالن 

يف  هذه  املتحدة  مم  االأ مهام  على  التاأكيد  اإعادة  متت 

اإ�سالحات اجلمعية العمومية منذ العام 1996. ف�ساًل عن 

ريادي  دور  بلعب  االمنائي  املتحدة  برنامج  ُكّلف  ذلك، 

مم  لفية. ا�ستهل برنامج االأ هداف االمنائية لالأ على �سعيد االأ

املتحدة االمنائي العمل ب�سكل واٍع على متكني املراأة منذ 

اأواخر الثمانينيات وعلى امل�ساواة بني اجلن�سني منذ اواخر 

الت�سعينيات، مع االعرتاف باأن امل�ساواة بني اجلن�سني هي 

و�سيلة وغاية على حّد �سواء. ت�ّسكل امل�ساواة بني اجلن�سني 

الثماين  لفية  لالأ االمنائية  هداف  االأ من  الثالث  الهدف 

مم املتحدة االمنائي الهدف الثالث على  ويعترب برنامج االأ

هداف. للم�ساواة بني  اأنه و�سيلة وغاية لتحقيق جميع االأ

اجلن�سني قيمة اإمنائية جوهرية بحد ذاتها، لكنها �ست�ساهم 

خرى. لفية االأ هداف االمنائية لالأ اأي�سًا يف حتقيق االأ

“”



نقاط دخول �رسيعة اإىل متكني املراأة وامل�ضاواة بني اجلن�ضني �ضمن جمموعات احلوكمة الدميقراطية 10

، املبادرات املهمة
ً
      يدعم املمار�صني، رجااًل كانوا اأم ن�صاء

 لزيادة عدد الن�صاء يف االنتخابات وجمل�ص النواب 

وقطاع اخلدمات العامة “” مل ح�سل حتّوٌل من م�ساألة 

الن�ساء اإىل الق�سايا اجلن�سانية؟

التنمية،  حركة  يف  الن�ساء  طالبت  ال�سبعينات،  بداية  يف 

غرّي  مما  للمراأة،  ال�سيا�سية  وامل�ساواة  االجتماعية  بالعدالة 

ب�سكل جذري نظرة  اجلماعة االمنائية اإىل املراأة واأدى اإىل 

ظهور قوانني كاتفاقية الق�ساء على التمييز �سد املراأة، من 

اجل حماية حقوق املراأة. اإال اأنه غالبًا ما فّرق هذا النهج 

بني تطوير الربامج اخلا�سة باملراأة وتطوير الربامج اخلا�سة 

باعتماد املنظور اجلن�ساين التي �سملت الرجال وزادت من 

تهمي�س املراأة. ب�سكل اأهم، اأهمل امل�ساكل املهمة املتعلقة 

تبعية  وراء  هي  التي  والعالقات  وال�رشاعات  بال�سلطة 

الن�ساء. اأّدت �رشورة معاجلة هذه العوامل ودرا�سة و�سع 

املراأة مقارنة بو�سع الرجل، اإىل نهج “اإدماج اجلن�سني يف 

التنمية” يف اأوائل الت�سعينات. 

هل الرجال والن�ساء كالهما م�سوؤولن

عن العمل لتحقيق امل�ساوة 

بني اجلن�سني؟

نعم. يبدا العمل على حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني عرب طرح 

ثار  االآ هي  “ما  التنمية:  جماالت  جميع  يف  ال  ال�سوؤ هذا 

و�سع  على  هذه  التنمية  مبادرة  �ستخّلفها  التي  املختلفة 

املراأة والرجل والفتيات والفتيان؟” تتمحور اخلطوة التالية 

التجارب  االعتماد على  جوبة عرب  االأ البحث عن  حول 

ذلك،  بعد  اجلن�سانية.  الق�سايا  اخلارجية يف  اأو  الداخلية 

واإىل  برامج  وعمليات  اأهداف  اإىل  النتائج  حتويل  يجب 

ر�سد وتقييم املبادرات. اإن ا�ستعرا�س العام 2005 لعمل 

اأن املمار�سني من الرجال  فريق احلكم الدميقراطي وجد 

عدد  زيادة  اأجل  من  مهمة  مبادرات  يدعمون  والن�ساء 

الن�ساء يف االنتخابات وجمل�س النواب وقطاع اخلدمات 

العامة. كما اأفاد اأن هناك عدد متزايد من اال�سرتاتيجيات 

التي حّتدت ب�سكل ناجح التمييز القائم على اأ�سا�س نوع 

منظور  من  امليزانيات  حتليل  عرب  ذلك  يف  مبا  اجلن�س، 

امللكية  وحقوق  املتفواتة  املواطنة  ا�ستعرا�س  جن�ساين، 

اأن  اإال  العدالة.  اإىل  العادل  الو�سول  اأمام  العوائق  واإزالة 

يف  اجلن�س  نوع  حتديد  يتم  مل  حني  يف  اأنه  وجد  التقرير 

طلب امل�سورة،  مل يعالج املمار�سني من الرجال والن�ساء 

االعتبارات  املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني لدى مناق�سة 

والتخطيط  والتوظيف  املعونة  كتن�سيق  التقنية  امل�سائل 

قليات. االقليمي ومراقبة امليزانية واالأ

كيف نتعامل مع مقاومة 

اتخاذ الجراءات من اأجل 

حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني؟

مم  اإن املقاومة اأمٌر طبيعي. اإن اأع�ساء فريق عمل برنامج االأ

ويجب   – ولني  م�سوؤ ون�ساًء،  رجااًل  االمنائي،  املتحدة 

االمنائية  الربامج  نهو�س  �سمان  عن  م�ساءلتهم-  تتم  اأن 

هناك  يزال  والرجل. ال  باملراأة  اخلا�سة  االن�سان  بحقوق 

نق�س يف فهم، ومقاومة ل�رشورة القيام بتحليل جن�ساين 

وبرامج م�ستهدفة مرتكزة على النتائج. ف�ساًل عن ذلك، 

وح�س�س.  اإيجابية  �سيا�سات  ال�ستعمال  مقاومة  هناك 

ميكن معاجلة هذه امل�سكلة ب�سكل جزئي عرب:

اأم  املراأة  �سد  )اأكان  التمييز  عن  قوية  بينات   تقدمي   ●

نفة،  امل�سّ والتحاليل  البيانات  يف  امللحوظ  الرجل( 

االمنائي  املتحدة  مم  االأ لربنامج  بعدها  ميكن  التي 

الربامج  اأهداف  حتديد  اأجل  من  ا�ستعمالها 

واملبادرات. 

اأن  املّرجح  والعدل. من  امل�ساواة  بني  الفرق  حتديد   ●

جمموعة  اإىل  املال  من  مت�ساوية  مبالغ  تقدمي  ي�ساعد 

مرتاكم  متييز  هناك  يكون  عندما  �سخا�س  اأالأ من 

اأي من اجلن�سني ب�سبب دورهما ح�سب نوج  �سد 

�سخا�س الذين هم جمّهزين ب�سكل اأف�سل  اجلن�س، االأ

موال واالبقاء على تهمي�س من هم  لال�ستفادة من االأ

غري جمهزين.

اإىل  املال  من  اأكرب  مبالغ  منح  العدل حول  يتمحور 

اأجل  من  اإليه  بحاجة  هم  الذين  الرجال  اأم  الن�ساء 

اأم  الكفاءات  يف  والنق�س  مية،  االأ على  التغلب 

ت�ساهم  التي  خرى  العوامل االأ االعتمادات من بني 

اأثر  االعتبار  بعني  خذ  االأ وبالتايل  الفقر،  زيادة  يف 

التمييز ال�سابق.

واملناطق  البلدان  خمتلف  من  اخلربة  م�ساطرة   ●

واحل�س�س  االيجابية  ال�سيا�سات   واملنظمات حول 

يف  اجلن�سني.  بني  وامل�ساواة  التوازن  عزّزت  التي 

حال مت ا�ستعمال احل�س�س، من املهم اال�ستثمار يف 

حمالت توعية اجلمهور لتفادي االرتداد.
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مم املتحدة االمنائي هو رب  التاأكيد على اأن برنامج االأ  ●

ثابت  ب�سكل  اّتبع  وقد  متكافئة  فر�س  يّقدم  عمل 

�سيا�سة  اعتمد  املنظمة،  يف  اجلن�سني   بني  التوازن 

العام  يف  االدارة  يف  اجلن�سني  بني  التوازن  حول 

ال�سيا�سات  يف  مر  االأ هذا  نتائج  ويعك�س   1995
املّحدثة.

نوع   “ �سحيح:  ب�سكل  امل�سطلحات  ا�ستعمال   ●

اجلن�س” لدى اال�سارة اإىل الطريقة التي ُترتجم فيها 

اإىل  املجتمع،  يف  والرجل  للمراأة  املحددة  دوار  االأ

تباين يف الو�سول اإىل ال�سلطة واملوارد؛ وا�ستعمال 

املراأة يف  قدرات  على  الرتكيز  املراأة” لدى  “متكني 
املطالبة بحقوق االن�سان.

اجلن�سني  بني  امل�ساواة  يف  الرجل  باأدوار  االعرتاف   ●

واحلاجة اإليها.

توفري حتليل جن�ساين خا�س مبجال ممار�سة احلوكمة   ●

الدميقراطية.

ماذا لو ا�ستمّرت املقاومة 

اأم حتى التّوتر وال�رصاعات؟

حقوق  ذلك  يف  مبا  االن�سان،  حقوق  تعزيز  يتّحدى 

من  وي�سائل  ال�سلطة  عالقات  باملراأة،  اخلا�سة  االن�سان 

خم�س�سات  من  ي�ستفيد  ومن  املوارد  على  ال�سلطة  ميلك 

اأعمال  جدول  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  ت�ّسكل  املوارد. 

من  بداًل  اجلن�ساين  املنظور  مراعاة  تعميم  يحّول  جذري 

حاالت  يف  والرجل،  املراأة  منظور  مراعاة  تعميم  و�سع 

التمييز. ف�ساًل عن ذلك، يتحّدى العمل على حتقيق  من 

دوار  باالأ املتعلقة  االفرتا�سات  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 

تزيد  وجمتمعات.   اأفراداً  ب�سفتنا  منلكها  التي  اجلن�سانية 

اإال  وال�رشاعات.  املقوامة  احتمال  العوامل  هذه  من  كل 

التقدم نحو تعزيز  الواقع  اأنه يف الوقت ذاته، ي�ساهم يف 

اأم  مكافحة  يف  اجلن�سني  بني  وامل�ساواة  االن�سان  حقوق 

قدرة  يف  لال�ستثمار  �رشورة  هناك  ال�رشاعات.  تخفيف 

تّوقع  على  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  عمل  فريق 

اأ�سكال  جميع  عن  الناجتة  وال�رشاعات  التّوتر  واإدارة 

امل�ساواة)الالم�ساواة( بني اجلن�سني، ب�سكل اأف�سل.

ماذا عن فريق عمل 

امل�رصوع وامل�ست�سارين ؟

اأيا  االمنائي،  املتحدة  مم  االأ برنامج  عمل  فريق  مراعاة  اإن 

كانت درجتها، للفروق بني اجلن�سني لن تكون كافية لعمل 

امل�رشوع  عمل  وفريق  امل�ست�سارون  يراعي  مل  اإن  املنظمة 

مم  الفروق بني اجلن�سني. يتعنّي على فريق عمل برنامج االأ

امل�ساواة  اعتبارات  اإدراج  على  احلر�س  االمنائي  املتحدة 

بني اجلن�سني يف اخت�سي�سات وو�سف الوظائف. ف�ساًل 

عن ذلك، �سُيطلب من فريق عمل امل�رشوع وامل�ست�سارين، 

بني  امل�ساواة  حول  التعليم  جمموعات  اإحدى  درا�سة 

مم املتحدة االمنائي. اجلن�سني، اخلا�سة بربنامج االأ

هل من املالئم 

�سياغة م�ساريع خا�سة بالن�ساء؟

نعم، بالتاأكيد – اإذا تبنّي من التحليل اجلن�ساين اأن الن�ساء 

بحاجة ال�ستثمار خا�س يف قدراتهن بهدف ممار�سة اأم 

املطالبة بحقوق االن�سان اخلا�سة بهن، اأم للم�ساهمة يف 

التنمية الب�رشية.

”
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ع�ساء  مم املتحدة، الأ ب�سفتهم موظفو خدمة مدنية يف االأ

يف  مبا  مهام  االمنائي  املتحدة  مم  االأ برنامج  عمل  فريق 

ولية دعم الدول واملجتمع املدين يف جهودهم  ذلك م�سوؤ

املبذولة من اأجل احرتام وحماية وتعزيز وحتقيق حقوق 

املتحدة  مم  اأع�ساء فريق عمل برنامج االأ االن�سان. جميع 

اجلن�سني  بني  امل�ساواة  تعزيز  عن  ولون  م�سوؤ االمنائي 

اإدارتكم  تّقدم  اأن  يجب  ذلك،  لتحقيق  املراأة.  ومتكني 

دعمًا وفر�سًا مالئمة لبناء قدرتكم يف هذا املجال. كما 

املوجب.  هذا  تنفيذ  م�ساءلتكم عن  ادارتكم  على  يتعنّي 

�سعيد  على  موجباتكم  لتنفيذ  العملية  الطرق  ت�سمل 

امل�ساواة بني اجلن�سني ما يلي:

للتعاون  االن�صان  حقوق  على  القائم  النهج  معرفة   ●

االمنائي.  ح�سور دورات تدريبية وقراءة املعلومات 

حقوق  على  القائم  النهج  بتطبيق  املتعّلقة  املتوفرة 

االن�سان.

امتالك مهارات مهنية يف تعميم مراعاة املنظور اجلن�صاين   ●

امل�صاواة  جمال  يف  اأف�صل  ب�صكل  النتائج  اإدارة  اجل  من 

ولية التي ميكنك  بني اجلن�صني. ت�سمل االجراءات االأ

وامل�ساريع  الربامج  حتليل  كيفية  تعّلم  اتخاذها، 

اخت�سا�سات  و�سع  وكيفية  جن�ساين  منظور  من 

اأن  ما  اجلن�ساين.  املنظور  تراعي  امل�ست�سارين، 

مم املتحدة  موجبات وقدرة فريق عمل برنامج الأ

المنائي على �سعيد امل�ساواة بني اجلن�سني

2
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با�ستطاعتك  �سيكون  املهارات،  هذه  تكت�سب 

م�ساءلة امل�ست�سارين عن املخرجات اخلا�سة بامل�ساواة 

بني اجلن�سني ومتكني املراأة.

تعميم  اجل  من  املتّوفرة  واملوارد  دوات  االأ ا�صتعمال   ●

قراتك  يف  اال�ستثمار  اجلن�صاين.   املنظور  مراعاة 

وذلك  امل�رشوع،  عمل  فريق  ويف  كما  اخلا�سة 

دوات واملوارد املتّوفرة من اجل تعميم  با�ستخدام االأ

احلوكمة  برامج  اإطار  يف  اجلن�ساين  املنظور  مراعاة 

واملنا�رشة  اجلن�سني  بني  الفروق  مراعاة  �رشات  كموؤ

للفقراء.

ت�صجيع فريق عمل امل�رضوع وامل�صت�صارين على اكت�صاب   ●

املهارات يف جمال التحليل اجلن�صاين والنهج القائم على 

فريق  اأع�ساء  جميع  على  الفر�س  االن�صان.  حقوق 

البعيد  املدى  على  وامل�ست�سارين  امل�رشوع  عمل 

مرئية  دوارت  طريقر  عن  �سهادة  على  احل�سول 

بني  امل�ساواة  حول  االمنائي  املتحدة  مم  االأ لربنامج 

اجلن�سني ومتكني املراأة.

بني  بامل�ساواة  اخلا�سة  التجريبية   البيانات  ا�صتعمال   ●

نفة  امل�سّ البيانات  على  اعتمد  عملك.  يف  اجلن�سني 

يف  اجلن�سانية  والدرا�سات  اجلن�س  نوع  ح�سب 

البحث الذي تقوم بتفوي�سه ولدى تقدمي اخلدمات 

اال�ست�سارية.، فهذا �سيمكنك من اال�ستجابة ب�سكل 

واالجتماعي  االقت�سادي  الفعلي  للو�سع  اأف�سل 

والثقايف واملدين وال�سيا�سي والبيئي يف بلد ما.

جعل  اأم  اجلن�صانية  امل�صائل  يف  اخلرباء  على  االعتماد   ●

اخلربة يف امل�صائل اجلن�صانية متوفرة للربامج ون�صاطات 

يف  خربة  اخلرباء  ميلك  اأن  على  احلر�س  الربامج. 

يكن هذا ممكنًا،  ام يف حال مل  اجلن�سانية،  امل�سائل 

بني  بامل�ساوة  املتعلقة  واملواد  امل�ستندات  م�ساطرة 

على  قدرته  تعزيز  اجل  من  الفريق  مع  اجلن�سني 

اأم  اجلن�سني  بني  بامل�ساواة  املتعلقة  امل�سائل  معاجلة 

اإجراء حتليل جن�ساين.

امل�صالح  جمموعات  مع  عالقات  وبناء  �صبكات  و�صع   ●

والهيئات  اجلن�صانية  امل�صائل  يف  واخلرباء  باملراأة  املعنية 

لدى  اجلن�صني.  بني  امل�صاواة  العاملة يف جمال  احلكومية 

التخطيط ملهمة ما، احر�س على تنظيم اجتماعات 

مع جمموعات واأفراد يعملون يف جمال امل�ساواة بني 

او  تزويدك  من  ميكنكهم  و�سعهم  اإن  اإذ  اجلن�سني، 

امل�ست�سار، بفهم �سامل لو�سع املراأة والعالقات بني 

اجلن�سني يف البلد املعني.

حت�صني مهارات ادارة ال�رضاعات مبا اأنها تتعلق بامل�صاواة   ●

االن�صان.  بحقوق  اخلا�ش  واحلوار  اجلن�صني  بني 

الربنامج  عمل  فريق  وقدرة  اخلا�سة  قدرتك  عزز 

وامل�ست�سارين من اجل اإدارة التوترات وال�رشاعات 

لتعزيز حقوق  املبذولة  اجلهود  نتيجة  تن�ساأ  قد  التي 

االن�سان، مبا يف ذاك حقوق االن�سان اخلا�سة باملراأة. 

حقوق  �سعيد  على  املحرز  التقدم  باأن  اعرتف 

ن�ساف جتاه الفئات املّهم�سة قد ي�ساعد  االن�سان واالإ

اي�سًا يف مكافحة اأم تخفيف ال�رشاعات اال�سافية. 

الداخلية  والعمليات  ال�صيا�صية  احلوارات  يف  امل�صاركة   ●

امل�ساءلة  اأظهر  االمنائي.  املتحدة  مم  االأ برنامج  يف 

مم املتحدة االمنائي مبا  وال�سفافية الداخلية لربنامج االأ

اأنه يتعلق بامل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة، عرب 

ادراج اعتبارات امل�ساواة بني اجلن�سني يف حوارات 

املجاالت  من  ال�سيا�سة ويف غريها  ا�ستعرا�سات  اأم 

كالتوظيف والرتويج وتوازن احلياة العملية.   

مم املتحدة االمنائي  جميع اأع�صاء فريق عمل برنامج االأ

م�صوؤولون عن تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني 

”“ومتكني املراأة وتتم م�صاءلتهم حول تنفيذ هذا املوجب
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3
املجموعة 1: تعزيز امل�ساركة ال�ساملة 

وامل�ساواة بني اجلن�سني

نظمة والعمليات النتخلبية الأ

اأ -- تعزيز قدرة الهيئات النتخابية 

حزاب ال�سيا�سية وغريها  والأ

من اجلهات امل�سوؤولة 

اللجان االنتخابية وغريها من الهيئات

واملعلومات  باملعرفة  االنتخابية  اللجان  بتزويد  قم   ●

اتفاقية  باطار حقوق االن�سان، مبا يف ذلك  املتعلقة 

الق�ساء على التمييز �سد املراأة. حدد كيفية ترجمة 

اإمنائية  واأهداف  داخلي  قانون  اإىل  االلتزامات  هذه 

لفية. لالأ

يف  االنتخابية  الهيئات  عمل  وفريق  اأع�ساء  دّرب   ●

على  مل�ساعدتهم  كو�سيلة  اجلن�ساين   التحليل  جمال 

م�ساركة  درجة  اجلن�سانية  دوار  االأ حتدد  كيف  فهم 

نظمة والعمليات النتخابية الطار 2: تعزيز الأ

ممثليهم  اختيار  خاللها  من  لل�صعب  ميكن  التي  الو�صيلة  االنتخابات  ت�صّكل 

وحكومتهم، وطريقة العطاء ال�رضعية للنظام ال�صيا�صي. يجب اأن يعزز التعاون 

االمنائي قدرة:

اجلهات  من  وغريها  ال�سيا�سية  حزاب  واالأ االنتخابية  الهيئات   اأ   - 

اجلن�س  نوع  ذلك  يف  مبا  التمييز،  ا�سباب  فهم  على  ولة  امل�سوؤ

والفقر والعرق وال�سن والعجز، بحيث يتم  متكني املراأة وت�سجيع 

امل�ساواة بني اجل�سنني عرب العمليات االنتخابية؛ و

ب -   الناخبني واملّر�سحني من الن�ساء والرجال امل�ستبعدين واملحرومني 

اأ�سا�س  القائم على  التمييز  التمييز، مبا يف ذلك  ا�سباب  على فهم 

نوع اجلن�س، من اأجل الدفاع ب�سكل اأف�سل عن حقوق االن�سان 

ومتكني املراأة وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني.
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واالقت�سادية  االجتماعية  احلياة  يف  واملراأة  الرجل 

وال�سيا�سية.

والتدريب  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  اعتبارات  اإدراج   ●

يف  للعاملني  املّعدة  التدريبية  الربامج  يف  اجلن�ساين 

االنتخابات على املدى الق�سري.

البيانات حول امل�سائل املتعلقة  اأم ن�رش  اإجراء بحث   ●

بع�س  يلي  ما  يف  جتدون  اجلن�سني.  بني  بامل�ساواة 

�سا�سية لربامج بحث مفيدة: فكار االأ االأ

الرجال  قدرة  على  ثر  توؤ التي  للعوامل  درا�سة   ■

والن�ساء على الرّت�سح لالنتخابات اأم الت�سويت 

من  النوع  هذا  �سي�سمل  معنّي.  بلد  يف 

على  ّثر  توؤ التي  للعوامل  و�سفًا  الدرا�سات 

على  القيود  الوقت،  كعبء  املراأة  م�ساركة 

اأم  التقليدية  راء  واالآ الهجرة  مية،  االأ النفاذ، 

اأنه  اإال  اجلن�سانية.  دوار  باالأ اخلا�سة  النمطية 

ام  م�سابهة  عوامل  اأي�سًا  الدرا�سة  تقرتح  قد 

�سبيل  على  الرجال.  جتارب  على  ّثر  توؤ خمتلفة 

البطالة  اأم  العلم  خدمة  مناق�سة  يتم  قد  املثال، 

يف  الرجال  م�ساركة  طبيعة  يحددان  كعاملني 

االنتخابات اأم م�ساركتهم ب�سفتهم ناخبني.

خاللها  من  تّقدم  التي  الطرق  حول  درا�سة   ■

للرجال  متازايدة  فر�س  املحلّية  االنتخابات 

املتعلقة  امل�سائل  ببع�س  لالهتمام  والن�ساء 

ذلك  يف  مبا  اليومية،  بحياتهم  مبا�رش  ب�سكل 

وغريها  وال�سكن  والتعليم  ال�سحة  خدمات 

�سا�سية. من اخلدمات العامة االأ

حتليل لعدد وم�ستويات فريق العمل من الن�ساء   ■

والرجال يف الهيئات االنتخابية ل�سمان توازن 

وفريق  واالدارة  التوظيفات  يف  اجلن�سني  بني 

العمل. يتعنّي عليك اأن تعي اأن مراعاة الق�سايا 

زيادة  عرب  تلقائيًا  م�سمونة  لي�ست  اجلن�سانية 

فريق  بتدريب  قم  احلاجة،  عند  الن�ساء.  عدد 

العمل املعني يف جمال التحليل اجلن�ساين.

نظمة االنتخابية االأ

احر�س على اأخذ امل�ساواة بني اجلن�سني بعني االعتبار   ●

االنتخابية.  باال�سالحات  اخلا�سة  احلوارات  يف 

والفئة  املحّركة  والقوى  لل�سلطة  املثال،  �سبيل  على 

والفقر  اجلن�س  نوع  اأ�سا�س  على  القائم  والتمييز 

اأبعاد  املوارد، جميعًا  النخبة على  والعرق وا�ستيالء 

جن�سانية ال يجب غ�س النظر عنها.

ّيد مبادئ التعددية  نظمة االنتخابية التي توؤ تعزيز االأ  ●

االنتخابية  نظمة  االأ متّثل  اأن  املهم  من  واالدماج. 

الناخبني،  كل  ت�سمل  التي  املجموعات  �سل�سلة 

كالن�ساء، لكن ال�سباب اأي�سًا والفئات املّهم�سة.  

حزاب ال�صيا�صية االأ

حلقوق  فهمها  لتح�سني  حزاب  لالأ الفر�س  تقدمي   ●

االن�سان واأطر القوانني الدولية، مبا يف ذلك التزامات 

حقوق االن�سان يف بلدها.

حزاب ال�سيا�سية على حتليل امل�سائل  تطوير قدرة االأ  ●

كيف  تعليمها  ذلك  �سي�سمل  جن�ساين.  منظور  من 

من  ي�سارك  التي  الطرق  اجلن�سانية  دوار  االأ حتدد 

االقت�سادية  احلياة  يف  والن�ساء  الرجال  خاللها 

واالجتماعية وال�سيا�سية.

كاحل�س�س،  االيجابية  التدابري  اتخاذ  وتعزيز  دعم   ●

اأمثلة  توفري  املراأة.  التمييز �سد  ملعاجلة  كا�سرتاتيجية 

عن الطرق التي ا�ستعملت فيها التدابري االيجابية يف 

بلدان اأخرى.

تقدمي  على  ال�سيا�سية  حزاب  االأ قياديي  ت�سجيع   ●

ع�ساء من الن�ساء على جميع  الدعم لفريق العمل واالأ

املراأة  تزويد  هذا  ي�سمل  قد  منظماتهم.  م�ستويات 

بفر�س لتطوير مهاراتها اأم ح�سور دورات تدريبية 

ت�ستهدف املراأة.

نظمة االنتخابية  من املهم اأن مّتثل االأ

�صل�صلة املجموعات التي ت�صمل كل الناخبني، كالن�صاء، 

”“لكن ال�صباب اأي�صًا والفئات املّهم�صة.
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ب -- تعزيز قدرة املواطنني 

على امل�ساركة يف النتخابات

وال�سالح النتخابي

تطوير ودعم الربامج املتعلقة بالرتبية املدنية والرتبية   ●

اخلا�سة باملنتخبني للن�ساء، الرجال، الفتيات والفتيان 

كطريقة لدعم فهم:

واملوجبات  االن�سان  حلقوق  الدويل  القانون   ■

اتفاقية  يف  املحددة  كتلك  البلد،  �سعيد  على 

هداف  واالأ املراأة  �سد  التمييز  على  الق�ساء 

لفية؛ االمنائية لالأ

اأم  اجلن�سانية  دوار  االأ فيها  تخلق  التي  الطرق   ■

تبقي على التمييز �سد الن�ساء اأم الرجال؛ و

االنتخابي  النظام  فيها  يعمل  التي  الطريقة   ■

�سخا�س. وقدرته على تغيري حياة االأ

بناء قدرة منظمات املجتمع املدين والرابطات املهنية   ●

كادميية وجمموعات حقوق االن�سان  �س�سات االأ واملوؤ

اإبقاء  اجل  من  املراأة  ومنظمات  االعالم  وو�سائل 

جدول  �سمن  املراأة  ومتكني  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 

بني  بامل�ساواة  املتعلقة  امل�سائل  ولفهم  عمال  االأ

اجلن�سني التي قد تن�ساأ خالل العمليات االنتخابية، 

ب�سكل اأف�سل.

الطار 3: تعزيز احلوكمة اللكرتونية 

والو�سول اإىل املعلومات

املعلومات واالت�صاالت من  ا�صتعمال تكنولوجيا  ت�صمل احلوكمة االلكرتونية 

وم�صاركة  اإ�رضاك  عن  ف�صاًل  احلكومة،  وم�صاءلة  و�صفافية  فعالية  تعزيز  اأجل 

يف  احلق  املعلومات  اإىل  الو�صول  يعزز  الدميقراطية.  احلوكمة  يف  املواطنني 

احل�صول على املعلومات، كما واآليات االت�صاالت التي متّكن النا�ش، ال �صيما 

العمليات  يف  وامل�صاركة  اآرائهم  اإي�صال  من  املحرومة  واملجموعات  الفقراء 

الدميقراطية. يتعنّي على التعاون االمنائي:

ولة  امل�سوؤ اجلهات  من  وغريها  وال�رشكات  احلكومة  قدرة  تعزيز  اأ   - 

جتارب  اإىل  لال�ستجابة  ومتكافئة  وفعلية  فّعالة  خدمات  تقدمي  على 

فراد يف جمال الق�سايا اجلن�سانية ومتكني املراأة وتعزيز امل�ساواة بني  االأ

اجلن�سني؛ و

ب -  احلر�س على اأن يتّحلى اأ�سحاب احلقوق، ال �سيما الن�ساء والرجال 

م�ساءلة احلكومة  اأجل  الالزمة من  باملهارات  وتهمي�سًا  فقراً  كرث  االأ

لو�سول مت�ساٍو اإىل ال�سحة والتعليم وال�سكن وغريها من اخلدمات 

ومن اأجل امل�ساركة  ب�سكل نا�سط يف احلوارات والقرارات ال�سيا�سية 

ثر عليهم. املتعلقة بامل�سائل التي توؤ

حقوق  وجمموعات  املراأة  جمموعات  قدرة  تعزيز   ●

االن�سان وغريها من املنظمات على ر�سد التزامات 

احلكومة على �سعيد امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني 

واالتفاقيات  االعالنات  يف  املحددة  كتلك  املراأة، 

الدولية، مبا يف ذلك اتفاقية الق�ساء على التمييز �سد 

لفية. هداف االمنائية لالأ املراأة واالأ

وللن�ساء  عام،  ب�سكل  للن�ساء  منا�سب  دعم  تقدمي   ●

والرجال من الفئات املّهم�سة، للرت�سح لالنتخابات.

اإعالم الن�ساء، والن�ساء والرجال من الفئات املهم�سة   ●

ما  فعال على ممثليهم يف  ب�سكل  ال�سغط  عن كيفية 

يتعلق مبجموعة من امل�سائل اخلا�سة بحقوق االن�سان 

وامل�ساواة بني اجلن�سني.

اإقامة �سبكات مع منظمات املراأة واحللفاء يف ال�ساحة   ●

ال�سيا�سية كطريقة لالعتماد على وم�ساطرة اخلربات 

كا�ستعمال  معّينة،  بق�سايا  يتعلق  ما  يف  البلدان  بني 

احل�س�س. 

احلكومة اللكرتونية 

والو�سول اإىل املعلومات

-- تعزيز قدرة احلكومة وال�رصكات  اأ

وغريها من اجلهات امل�سوؤولة  

االت�صال والنفاذ

اخلا�س  والقطاع  احلكومة  يف  القياديني  تزويد   ●

االن�سان،  حقوق  اإطار  حول  واملعلومات  باملعرفة 

املراأة.  التمييز �سد  الق�ساء على  اتفاقية  مبا يف ذلك 

حدد كيف ُترتجم هذه االلتزامات اإىل قانون داخلي 

لفية. واأهداف امنائية لالأ

التي تعمل  �س�سات احلكومية  الهيئات واملوؤ تدريب   ●

على تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، يف جمال 

فهم  على  م�ساعدتها  بهدف  اجلن�ساين  التحليل 

تكنولوجيا  اإىل  والنفاذ  االت�سال  ميّكن  قد  كيف 

املعلومات واالت�ساالت، البع�س يف حني قد ميار�س 

كل  ّثر  توؤ املثال،  �سبيل  على  خرين.  االآ �سد  التمييز 

مية وال�سن والو�سع االقت�سادي واأعباء العمل  من االأ

من  اأي  حتديد  على  الكهرباء،   من  واال�ستفادة 

الرجال والن�ساء �سيتمتعون بالنفاذ اإىل اأية تكنولوجيا 

معلومات وات�ساالت.

والن�ساء  الرجال  باأن  االدراك  مع  م�ساريع  تطوير   ●

تكنولوجيا  عرب  املعلومات  اإىل  بالنفاذ  يتمتعون 
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حني  يف  خمتلف.  ب�سكل   واالت�ساالت  املعلومات 

املتوفرة  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيات  اأن 

يف املجال العام قد ت�سل اإىل الرجال، قد ال ت�ستفيد 

والت اأواًل عن االقت�ساد  الن�ساء اللواتي ال يزلن م�سوؤ

تكنولوجيات  تكون  اأن  ال�رشوري  من  املحلي. 

املعلومات واالت�ساالت متوفرة يف املجاالت حيث 

تلتقي الن�ساء، مبا يف ذلك املدار�س ومراكز ال�سحة 

وعرب املجموعات املحلية كما من ال�رشوري اإجراء 

تدريب حول تكنولوجيات املعلومات واالت�ساالت 

يف اأوقات مرنة. من املهم اأي�سًا تعزيز تكنولوجيات 

املعلومات واالت�ساالت املنا�سبة. على �سبيل املثال، 

ي�سّكل اختيار تكنولوجيات معلومات وات�ساالت 

كالهواتف  العلم،  من  عاٍل  م�ستوى  تتطلب  ال 

اجلوالة، ا�سرتاتيجية لتلبية حاجات العديد من الن�ساء 

فقر يف العامل، باأف�سل طريقة.   االأ

املتعلقة  النقا�سات  يف  الن�ساء  م�ساركة  على  العمل   ●

بال�سيا�سات اخلا�سة بقطاع تكونولوجيا املعلومات 

واالت�ساالت.  ال يزال عدد الن�ساء اللواتي ي�ساركن 

يف عملية �سنع ال�سيا�سات واإعداد اال�سرتاتيجيات، 

املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  جداً  حمدوداً 

واالت�ساالت. 

املعلومات  تكنولوجيا  درا�سة  على  الن�ساء  ت�سجبع   ●

واالت�ساالت. ال يزال عدد  الن�ساء اللواتي يدر�سن 

تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، حمدوداً جداً .  

نوع  ح�سب  نفة  امل�سّ البيانات  وا�ستعمال  جمع   ●

املعلومات  تكنولوجيا  با�ستخدام  واملتعلقة  اجلن�س 

دعم  اأجل  من  واإنتاجها  اإليها  والنفاذ  واالت�ساالت 

خمتلف  واإظهار  املعلومات  تكنولوجيا  �سيا�سات 

ثار على الن�ساء والرجال. االآ

بني  امل�ساواة  حتقيق  اأجل  من  احلكومات  دعم   ●

جميع  على  الب�رشية  املوارد  �سعيد  على  اجلن�سني 

امل�ستويات �سمن وزارات املعلومات واالت�ساالت 

من  اجلهود  دعم  بها.  املتعلقة  ق�سام  االأ من  وغريها 

اال�ستثمارات  واأي�سًا  بل  ال  الن�ساء  عدد  زيادة  اأجل 

بحيث تراعي اأماكن العمل املنظور اجلن�ساين.

النفاذ اإىل املعلومات

الوطنية  وال�سيا�سات  القانون  وتطبيق  تطوير  دعم   ●

اأحكام  املعلومات، مع  املتعلقة بحق احل�سول على 

�سخا�س  خا�سة بهدف ت�سهيل و�سول  الن�ساء واالأ

الذين يعي�سون يف الفقر، اإىل املعلومات. قد ت�سمل 

بع�س التدابري التنازالت عن الر�سوم ام امل�ساعدات 

ميني.  للن�ساء والرجال االأ

بحق  املتعلق  القانون  هذا  لتطبيق  احلكومات  دعم   ●

احل�سول على املعلومات، كو�سيلة ل�سمان و�سول 

الفقر  يف  يعي�سون  الذين  �سخا�س  واالأ الن�ساء 

وغريهم من الفئات املّهم�سة، اإىل املعلومات اخلا�سة 

باحلكومة.

اأف�سل  ب�سكل  ت�ستجيب  بحيث  احلكومات  دعم   ●

اإىل طلبات احل�سول على املعلومات املّقدمة من قبل 

املجتمع املدين، مبا يف ذلك املجموعات التي تعمل 

من اأجل حقوق االن�سان وحقوق املراأة.

احلكومة االلكرتونية

النحليل  املدنية على �سعيد  تدريب موظفو اخلدمة   ●

مبادرات  اآثار  خمتلف  مفهم  لتمكينهم  اجلن�ساين 

مية وال�صن والو�صع االقت�صادي واأعباء العمل  ّثر كل من االأ توؤ

واال�صتفادة من الكهرباء،  على حتديد اأي من الرجال والن�صاء

”“�صي�صلون اإىل اأية تكنولوجيا معلومات وات�صاالت.
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والن�ساء،  الرجال  على  االلكرتونية  احلوكمة 

حتليل  يظهر  قد  املثال،  �سبيل  على  اأف�سل.  ب�سكل 

جن�ساين اأن قدرة الن�ساء على الو�سول اإىل اال�سواق 

هي  العمل  و�سبكات  والتكنولوجيا  واالعتمادات 

الن�ساء والرجال  اأنه لدى  اأم  اأقل من قدرة الرجال، 

املعلومات  اإىل  للو�سول  خمتلفة  حاجات  الفقراء 

ون�رشها.

البيانات  على  احلكومات  ح�سول  على  احلر�س   ●

خدمات  ر�سد  اجل  من  ال�رشورية  واملهارات 

احلكومة االلكرتونية من منظور جن�ساين، كو�سيلة 

على  والقيود  وامل�سافة  والكلفة  مية  االأ اأثار  ملعاجلة 

التّنقل التي قد حّتد من و�سول الرجال اأم الن�ساء اإىل 

مثل هذه اخلدمات.

ب-  تعزيز اإ�رصاك املواطنني 

وم�ساركتهم وال�سبكات اخلا�سة بهم

جمال  يف  النا�سطة  املدين  املجتمع  جمموعات  اإعالم   ●

والو�سول  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا 

حقوق  موجبات  حول  البلد،  يف  املعلومات  اإىل 

الق�ساء  اتفاقية  مبوجب  املحددة  كتلك  االن�سان، 

لفية. هداف االمنائية لالأ على التمييز �سد املراأة واالأ

كاملحررين  املدين  املجتمع  جمموعات  قدرة  تعزيز   ●

والرابطات  ال�سحافيات(،  �سيما  )ال  وال�سحافيني 

حقوق  وجمموعات  كادميية  االأ �س�سات  واملوؤ املهنية 

االن�سان ومنظمات املراأة على اإجراء حتليل جن�ساين، 

با�ستطاعتهم تطبيقه على تكنولوجيا  بحيث ي�سبح 

اإىل  الو�سول  حق  وعلى  واالت�ساالت  املعلومات 

املعلومات، بطريقة تعزز متكني املراأة وتكافوؤ الفر�س 

بالن�سبة للن�ساء والرجال.

الطرق  حول  ال�سحافيني  �سفوف  بني  الوعي  ن�رش   ●

التي ميكنهم من خاللها اإعطاء �سوت للن�ساء، على 

لفية  هداف االمنائية لالأ �سبيل املثال، عرب ا�ستعمال االأ

وتقارير التنمية الب�رشية. 

والهيئات  املدين  املجتمع  ملنظمات  الدعم  تقدمي   ●

و�سائل  ت�ستعمل  التي  تلك  �سيما  ال  االعالمية، 

الهادفة  جهودها  يف  للفقراء،  منا�رشة  تفاعلية  بث 

اإىل  الو�سول  يف  حقهن  حول  الن�ساء  توعية  ى  اإالأ

 ت�صّكل احلكومة االلكرتونية اأداة دعوة ت�صمح بالو�صول 

اإىل املعلومات حول حقوق املراأة القانونية كما قد ت�صّهل 

الو�صول اإىل االعتمادات وتدعم التعّلم امل�صتمر . تزويد ”“ اجل  من  املبذولة  اجلهود  ويف  املعلومات، 

الن�ساء مبعلومات موثوقة وميكن الو�سول اإليها.

اإجراء تدريب اإعالمي للمنظمات املحلية، ال �سيما   ●

يف  اأرائها  اإي�سال  ميكنها  بحيث  املراأة،  جمموعات 

املنظور  مراعاة  تعميم  �سيا�سة  حول  احلوارات  

تكنولوجيات  عرب  الربامج  وتعزيز  اجلن�ساين، 

معلومات وات�ساالت املختلفة التي تعالج حاجات 

الن�ساء اخلا�سة وغريها من الفئات املحرومة.  

االن�سان  حقوق  ومنظمات  املراأة  منظمات  دعم   ●

احلكومة  التزامات  لر�سد  املنظمات،  من  وغريها 

املراأة  ومتكني  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  �سعيد  على 

كاتفاقية  الدولية،  واالتفاقيات  االعالنات  مبوجب 

االمنائية  هداف  واالأ املراأة  �سد  التمييز  على  الق�ساء 

لفية. لالأ

ا�ستعمال ال�سبكات القائمة والنا�سئة اخلا�سة بالن�ساء   ●

والرجال من اأجل الو�سول اإىل املعلومات وحتليلها 

ال�سيا�سات  �سانعي  اإىل  راء  االآ واإي�سال  ب�رشعة 

املثال،  �سبيل  على  اال�سنان.  الدعم حلقوق  وح�سد 

مت ا�ستعمال تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت من 

لفية من اجل  متر قمة االأ قبل �سبكات الن�ساء خالل موؤ

دعم امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املراأة.

من  دعوة  كو�سيلة  االلكرتونية  احلكومة  ا�ستعمال   ●

حقوق  حول  املعلومات  اإىل  الو�سول  تقدمي  اجل 

االعتمادات  اإىل  الو�سول  وت�سهيل  القانونية   املراأة 

ودعم التعلم امل�ستمر.

تكنولوجيات  عليها  تنطوي  التي  املخاطر  تقييم   ●

ا�ستعمال  وامكانية  واالت�ساالت  املعلومات 

اأجل  من  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيات 

انتهاك حقوق املراة وحقوق االن�سان ب�سكل عام. 

على �سبيل املثال، مت ا�ستعمال تكنولوجيا املعلومات 

بالب�رش ون�رش  ت�سهيل االجتار  واالت�ساالت من اجل 

املواد االباحية.   
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4
الطار 4: تعزيز الربملانات

ت�صدر الربملانات القوانني وت�صّوي بني م�صالح خمتلف الدوائر االنتخابية وحتدد 

ب�صكل  النا�ش  حياة  على  ثّر  توؤ التي  املوارد  وخم�ص�صات  ال�صيا�صية  وليات  االأ

مبا�رض، كما ت�رضف على الفرع التنفيذي. يجب على التعاون االمنائي:

ولة، على حماية  الربملانيني، ب�سفتهم جهات م�سوؤ تعزيز قدرة  اأ   -  

يتم  املراة بحيث  مبا يف ذلك حقوق  االن�سان،  وتعزيز حقوق 

متكني املراأة وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني لدى مراجعة القوانني 

الوطنية واتخاذ القرارات املتعلقة باأولويات التنمية وخم�س�سات 

املوارد؛ و

اأ�سحاب  ب�سفتهم  ومنظماتهم،  املواطنني  على حتلي  احلر�س    - ب 

حقوق، على املهارات الالزمة من اأجل فهم التمييز القائم على 

اأ�سا�س نوع اجلن�س ومن اأجل م�ساءلة الربملان على حل م�ساكل 

ومتكني  اجلن�سن  بني  امل�ساواة  حتقيق  على  والعمل  الالم�ساواة 

املراأة.

التنمية الربملانية

دعم قدرة الربملانيني على تعزيز 

امل�ساواة بني اجلن�سني

مهمة الربملان الت�رضيعية

باملعرفة واملعلومات  الربملانيني وفريق عملهم  تزويد   ●

اتفاقية  ذلك  يف  مبا  االن�سان،  حقوق  باإطار  املتعلقة 

الق�ساء على التمييز �سد املراأة. تلخي�س كيف ُترتجم 

امنائية  واأهداف  حملي  قانون  اإىل  االلتزامات  هذه 

لفية. لالأ

تدريب الربملانيني وفريق عملهم على �سعيد التحليل   ●

التمييز  حتديد  على  مل�ساعدتهم  كو�سيلة  اجلن�ساين، 

دوار  االأ حتدد  كيف  اأف�سل  ب�سكل  ولفهم  اجلن�سي 

احلياة  والن�ساء يف  الرجال  اجلن�سانية درجة م�ساركة 

املجموعة 2: تعزيز املوؤ�س�سات احلكومية 

املراعية للمنظور اجلن�ساين

”
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 ي�ّصكل اال�صالح الت�رشيعي املفتاح لتعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني، 

ال �صيما يف جماالت الو�صول اإىل العدالة واجلن�صية والعمل والعائلة 

را�صي وال�صمان االجتماعي واالرث ”“واحلقوق يف ملكية االأ االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية.

تزويد اللجان الربملانية بدعم خا�س ببناء القدرات،   ●

تزويد  املثال،  �سبيل  على  عملهم.  ملجال  وفقًا 

التدريب اخلا�س بالكفاءات على �سعيد عمليات 

امليزنة املراعية للمنظور اجلن�ساين  للجان التي تتوىل 

عمليات و�سع امليزانيات. ال تّقدم التدريب فقط 

للجان التي ت�سم عدداً كبرياً من الن�ساء.

دعم تنمية وتطبيق ال�سيا�سات عرب مبادرات ا�سالح   ●

ت�رشيعي. ي�ّسكل اال�سالح الت�رشيعي املفتاح لتعزيز 

امل�ساواة بني اجلن�سني، ال �سيما يف جماالت الو�سول 

اإىل العدالة واجلن�سية والعمل والعائلة واحلقوق يف 

را�سي وال�سمان االجتماعي واالرث ملكية االأ

بني  امل�ساواة  اعتبارات  اإدراج  اأن  على  احلر�س   ●

اجلن�سني، يف اإطار عمليات ال�سالم. ت�سمل امل�سائل 

القائم  العنف  عليها:  الرتكيز  يجب  التي  املحددة 

املراأة  حقوق  �سمان  اجلن�س،  نوع  اأ�سا�س  على 

وامللكية،  االرث  على  احل�سول  يف  القانونية 

كلجان  اخلا�سة  الهيئات  تاأليف  على  واحلر�س 

مراعية  بطريقة  خا�سة،  وحماكم  احلقائق  تق�سي 

للفروق بني اجلن�سني.

التي  الد�ستورية  والهيئات  للربملان  الدعم  تقدمي   ●

حزاب  االأ تّنظم  التي  الت�رشيعية  القوانني  ت�سدر 

املتعلق  والت�رشيع  احلمالت  ومتويل  ال�سيا�سية 

لال�سالحات  اخليارات  من  جمموعة  تقدمي  بها. 

متويل  وقوانني  حزاب  االأ وقوانني  االنتخابية 

يف  املراأة  م�ساركة  لتعزيز  ت�سعى  التي  احلمالت 

التي  قتة  املوؤ اخلا�سة  كالتدابري  ال�سيا�سي،  املجال 

تعزز تكافوؤ اجلن�سني.  

مهمة الربملان القائمة على اال�رضاف

اجل  من  بامليزانية  اخلا�س  اجلن�ساين  التحليل  دعم   ●

متكني الربملانيني وفريق عملهم من حتديد حاجات 

الرجال والن�ساء والفتيات والفتيان ب�سكل اأف�سل، 

وحتديد اإذا ما متت معاجلة اأ�سباب التمييز ب�سكل 

االجتماعية  املخ�س�سات  مبوجب  منا�سب 

واالقت�سادية.

البيانات  على  الربملانيني  ح�سول  على  احلر�س   ●

واملهارات الالزمة من اأجل ر�سد واال�رشاف على 

تطبيق القوانني املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني.

دعم الربملانيني من اأجل اال�رشاف على  الوكاالت   ●

الق�سائية وكاالت العدالة املدنية واجلزائية، مبا يف 

فهم  على  خا�س  تركيز  مع  من،   االأ قطاع  ذلك 

العدالة  اإىل  للو�سول  اجلن�سانية  العوائق  ومعاجلة 

التي يواجهها الن�ساء والرجال الفقراء. 

جمع وحتليل البيانات املتعلقة باأعداد وم�ستويات   ●

الرجال والن�ساء يف فريق عمل الربملان. ا�ستعمال 

البيانات من اجل ر�سد التغريات يف تاأليف فريق 

اخلا�سة  العوائق  حتديد  اجل  ومن  الربملان  عمل 

بالتوظيف والرتقية، كالقوالب اجلن�سانية النمطية 

اأم غياب بيئة عمل مراعية للفروق بني اجلن�سني

مهمة الربملان التمثيلية

التعاون  اأجل  من  العمل  وفريق  الربملانيني  دعم   ●

املراأة  ومنظمات  املدين  املجتمع  منظمات  مع 

بامل�ساواة  املتعلقة  امل�سائل  وو�سائل االعالم حول 

عمليات  على  العمل  عرب  �سيما  ال  اجلن�سني،  بني 

امليزنة اخلا�سة بالق�سايا اجلن�سانية واإقرار القوانني 

املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني.

تاأليف ام تعزيز املجموعات الن�سائية اأم اجلن�سانية   ●

ومع  الربملان  �سمن  التحالفات  ح�سد  اأجل  من 

من  اأعلى  م�ستوى  اإىل  للو�سول  املدين  املجتمع 

امل�ساواة بني اجلن�سني. 

بني  امل�ساواة  حول  ودرا�سات  بحث  اإجراء   ●

تقف وراء  التي  �سباب  االأ فهم  اجل  اجلن�سني من 

على  ال�سيا�سية  املراأة  مل�ساركة  املتدن  امل�ستوى 
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ال�سعيدين الوطني واملحلي، ب�سكل اف�سل ومقارنة 

نتائج  ا�ستعمال  العاملي.  امل�ستوى  على  النتائج  هذه 

البحث من اأجل تطوير مبادرات تعالج الالم�ساوات 

بني اجلن�سني، كاإدخال احل�س�س. 

حزاب ال�سيا�سية مع متثيل اأكرب  تعزيز ممار�سة دعم االأ  ●

حزاب. ميكن القيام  للن�ساء يف ترتيب وفريق عمل االأ

و�سائل  يف  الوقت  من  املزيد  تخ�سي�س  عرب  بهذا 

حزاب التي متلك ح�س�سًا للن�ساء. االعالم لالأ

االنتقال  فرتات  من  لال�ستفادة  الربملانيني  دعم   ●

زمات، من اجل  ال�سيا�سي الذي يلي النزاعات اأم االأ

على  املراأة،  م�ساركة  تعزز  ر�سمية  اآليات  ادخال 

اخلا�س  والقانون  الد�ستور  املثال، يف �سياغة  �سبيل 

حزاب ال�سيا�سية والقوانني التي ترعى الربملان. باالأ

تقدمي دعم اإ�سايف للممثالت من الن�ساء كالتدريب   ●

وعرب  والقيادة،  العامة  اخلطابات  �سعيد  على 

املنا�سبات،  يف  للم�ساركة  للن�ساء  اأمكنة  تخ�سي�س 

اجلوالت الدرا�سية وغريها من فر�س التعلم وتطوير 

املهارات.

تلبية  على  احلر�س  اجل  من  الربملان  مع  التعاون   ●

حلاجات  الربملان  وقوانني  واجراءات  �سيا�سات 

من  الع�سوات  ومتكني  املختلفة  والن�ساء  الرجال 

الن�ساء من امل�ساركة بالكامل يف اللجان واحلوارات 

مثلة يف هذا املجال، احلر�س على  العامة. ت�سمل االأ

للرجال  مت�ساوية  معا�سات  بت�سديد  الربملان  قيام 

مت�ساوية  من�ساآت  تخ�سي�سه  وعلى  والن�ساء، 

مواعيد  ا�ستبعاد  عدم  على  ف�سال  والن�ساء،  للرجال 

االجتماعات، الع�سوات من الن�ساء من امل�ساركة.

ب- تعزيز قدرة املواطنني على 

م�ساءلة الربملان

خلق فر�س تدعم جمموعات املجتمع املدين وو�سائل   ●

االعالم وغريها من املجموعات اخلارجية من اأجل 

�س�سة الربملان عرب جل�سات  التفاعل مع املمثلني اأم موؤ

ا�ستماع للجان. 

حول  املدين  املجتمع  منظمات  اإىل  املعلومات  ن�رش   ●

كاتفاقية  واالقليمية،  العاملية  االن�سان  حقوق  اإطار 

متت  التي  والطريقة  املراأة  �سد  التمييز  على  الق�ساء 

ترجمتها فيها على ال�سعيد املحلي.

املجني كالرابطات  املجتمع  تعزيز قدرة جمموعات   ●

حقوق  وجمموعات  كادميية  االأ �س�سات  واملوؤ املهنية 

،على  املراأة  ومنظمات  االعالم  وو�سائل  االن�سان 

كي يتمكنوا من معاجلة اأثر  القيام بتحليل جن�ساين، الأ

القانون املقرتح املتعلق بامل�سائل البيئية اأو االقت�سادية 

الثقافية،  اأو  االجتماعية  اأو  املدنية  اأو  ال�سيا�سية  اأو 

على نتائج امل�ساواة بني اجلن�سني.

�سري  �سعيد  على  املدين  املجتمع  تدريب جمموعات   ●

النظام الربملاين واقرتاح طرق ال�رشاك املمثلني بحيث 

تكون جميع القوانني مراعية للفروق بني اجلن�سني.

لتحليل  املهارات  الكت�ساب  املدين  املجتمع  دعم   ●

نتائج  ا�ستعمال  ميكن  جن�ساين.  منظور  من  ميزانية 
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“
الطار 5: تعزيز الو�سول اإىل العدالة

انتهاك  يتم  عندما  �صا�صية  االأ االن�صان  حقوق  اأحد  االن�صاف  اإمكانية  ت�صّكل 

يف  املحرومة  والفئات  الفقراء  يواجهها  التي  العوائق  معاجلة  تعزز  احلقوق. 

اإمكانية  تقلي�ش  على  وت�صاعد  االن�صان  حقوق  العدالة،  نظام  اإىل  الو�صول 

حدوث نزاع �صمن وبني املجتمعات. يجب على التعاون االمنائي:

والعدالة  والقانون  اخلارجية  ووزارات  الربملان  قدرة  تعزيز  اأ  - 

حقوق  ومنظمات  وال�رشطة  املحاماة  ونقابات  والق�ساء 

االن�سان وقياديي املجتمع املدين والو�سطاء وغريهم من اجلهات 

اأ�سا�س نوع  القائمة على  العوائق  ولة، على فهم ومعاجلة  امل�سوؤ

اجلن�س بحيث يتم متكني املراأة وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني؛ 

االعالم  وو�سائل  احلكومية  غري  املنظمات  حتلي  على  احلر�س  ب- 

اأجل دعم  باملهارات الالزمة من  القانونية،  الدعوة  ومنظمات 

اأ�سحاب احلقوق من االناث والذكور على املطالبة بحقوقهم 

والعمل نحو حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني

حتديد  عادة  الإ الداعية  احلجج  لدعم  التحليل 

مع  بالتوافق  املوارد،  تخ�سي�س  واإعادة  ولويات  االأ

عنها  امل�رّشح  اجلن�سني،  بني  بامل�ساواة  االلتزامات  

من قبل احلكومة.

دعم منظمات املراأة ومنظمات حقوق االن�سان من   ●

االلتزامات  على  الربملان  ا�رشاف  كيفية  ر�سد  اأجل 

بامل�ساواة  واملتعلقة  احلكومة  قبل  من  عنها  امل�رّشح 

االتفاقيات  مبوجب  املراأة،  ومتكني  اجلن�سني  بني 

الدولية. 

فراد من الن�ساء والرجال  تزويد الفئات املهم�سة واالأ  ●

من  لل�سغط  الالزمة  واملهارات  باملعرفة  املهم�سني 

اأجل احل�سول على  حقوقهم. قد يتم هذا عرب و�سع 

خلق  اجل  من  وامل�سائل  املجموعات  بني  �سبكات 

قوى خا�سة بامل�ساواة بني اجلن�سني من �ساأنها التاأثري 

على الربملانات واملر�سحني.

الو�سول اإىل العدالة 

وحقوق الن�سان

- تعزيز قدرة فريق عمل قطاع العدل اأ

احلماية القانونية، الوعي وامل�صورة

مبعرفة  التحلي  ولة  امل�سوؤ اجلهات  يتعنّي على جميع   ●

مبا  الدويل،  االن�سان  حقوق  نظام  حول  متعمقة 

املراأة  �سد  التمييز  على  الق�ساء  اتفاقية  ذلك  يف 

وطريقة  بها  اخلا�سة  االختيارية  والربوتوكوالت 

ف�ساًل  املحلية.  نظمة  االأ على  مر  االأ هذا  انعكا�س 

عن ذلك، يجب اأن يكونوا على علم بالتزام بالبلد 

لفية. هداف االمنائية لالأ باالأ

على  بالقدرة  التحلي  ولة  امل�سوؤ اجلهات  على  يتعنّي   ●

نظمة،  اإجراء حتليل جن�ساين للقوانني والقواعد واالأ

بحيث يفهمون تاأثريها على الن�ساء والرجال. على 

�سبيل املثال:

�سد  متييز  على  اجلن�سية  القوانني  تنطوي  قد   ■

الن�ساء، مرغمة الن�ساء على منح جن�سياتهن اإىل 

اأم انها قد تنطوي على  ازواجهن واأوالدهن، 

ما  يف  والد  واالأ والرجال  الن�ساء  �سد  متييز 

احل�سول  يف  كاحلق  �سا�سية  االأ باحلقوق  يتعلق 

على عمل والتعليم وال�سحة. 

القائم  العنف  اجلزائية  القوانني  تعاقب  ال  قد   ■

ال�رشف  كجرائم  اجلن�س،  نوع  اأ�سا�س  على 

واالغت�ساب.

�سا�سية  االأ نظمة  االأ تنظيم  اإعادة  تتم  عندما   ■

القانونية بعد النزاع، يجب معاجلة اال�ساءات 

فريق  تدريب  يجب  كما  املراأة  حقوق  بحق 

هذه  حماكمة  اأجل  من  القانونيني  املوظفني 

اجلرائم. 

�سواق  اإن اإ�سالح القوانني املّركز على حترير االأ  ■

قد  العقود  وتطبيق  امللكية  حقوق  تاأمني  عرب 

ن ن�ساطاتهن تقع  يهمل املتعهدات من الن�ساء الأ

�سمن القطاع غري الر�سمي وال ميلكن �سكوك 

امللكية وقدرة الو�سول اإىل االعتمادات. 
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يجب مطالبة احلكومات باأن يكون القانون الوطني   ●

متطابقًا مع اتفاقية الق�ساء على التميز �سد املراأة.

املتعلقة  العوائق  ولة  امل�سوؤ اجلهات  تفهم  اأن  يجب   ●

بالعدالة التي تواجهها كل من الن�ساء والرجال الذين 

ثر فيها الق�سايا  يعي�سون يف الفقر، والطريقة التي توؤ

واملوقع  والدين  االقت�سادي  والو�سع  اجلن�سانية 

اجلغرايف وغريها من العوامل، على حقوق خمتلف 

الفئات املهم�سة. على �سبيل املثال:

مية وعدم  قد تعاين الن�ساء ب�سكل خا�س من االأ  ■

يواجهن  قد  كما  القانونية  حقوقوهن  معرفة 

قيود على التنقل  وقدرة حمدودة للو�سول اإىل 

من اجل�سدي. املوارد املالية ويفتقرن اإىل االأ

الرجال هم اأكرث من يواجهون اإمكانية االعتقال   ■

يجربون  وقد  البتعذيب  حماكمة،  دون  من 

لالن�سمام للخدمة الع�سكرية.

تدفع ال�سعوبة يف الو�سول اإىل اأنظمة العدل الر�سمية،   ●

فراد واملجتمعات للتوجه نحو اأنظمة العدل غري  االأ

الر�سمية والتقليدية،  ويتعنّي على املبادرات اأن حتر�س 

بحقوق  الن�ساء  متتع  اإىل  نظمة   االأ هذه  ت�سيء  اأال 

االن�سان اخلا�سة بهن. 

الق�صاء وتطبيق القوانني

يجب القيام باال�ستثمار، يف اأوقات ال�سلم وبعد   ●

زمات اأم النزاعات ، يف املجاالت التالية: انتهاء االأ

قدرة الق�ساء على تطبيق القانون اخلا�س بالعنف   ■

القائم على اأ�سا�س نوع اجلن�س؛

جلان  تاأليف  يف  اجلن�سني  بني  الفروق  مراعاة   ■

تق�سي احلقائق واملحاكم اخلا�سة، األخ؛ و

تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف تطبيق القانون   ■

امللكية  بحقوق  املتعلق  املّعدل  اأم  اجلديد 

واالرث، من بني جماالت اأخرى.

اإمكانية  وتعالج  ولة  امل�سوؤ اجلهات  تفهم  اأن  يجب   ●

كانوا  اإن  وحتى  ون�ساًء،  رجااًل  النخبة،  ا�ستقطاب 

املهم�سة،   واملجتمعات  الفقراء  �سفوف  بني  من 

نزاع  اإىل  دي  �سيوؤ مما  للتنمية،  املخ�س�سة  للموارد 

وانتهاك للحقوق التي تدعو اإىل التعوي�س. 

الدعم   اإىل  بحاجة  القانون  تطبيق  �س�سات  موؤ اإن   ●

من اجل تعميم مراعاة املنظور اجلن�ساين يف برامج 

مكافحة  ذلك  يف  مبا  بال�رشطة،  اخلا�سة  اال�سالح 

اجلرائم والتحقيق والعمليات واملالحقات واملوارد 

الب�رشية واال�رشاف. ت�سمل امل�سائل:

املنزيل  العنف  جرائم  مرتكبي  معاقبة  عدم   ■

اأمن  على  خرى  االأ والتعديات  واالغت�ساب 

اأع�ساء  قبل  من  ذلك  يف  مبا  اجل�سدي،  املراأة 

من.  قوات االأ

احلاجة اإىل خدمات خا�سة للتعامل مع اال�ساءة   ■

املنزلية، كاخلطوط ال�ساخنة واملاآوي. 

قانون موازن بني اجلن�سني على �سعيد  تطبيق   ■

حقوق امللكية واالرث، األخ.

حتمي  بالب�رش  االجتار  ملكافحة  و�سائل  تطوير   ■

ال�سحايا، ن�ساًء ام رجااًل؛ و

تتم  قد  التي  الو�سائل  حتديد ومكافحة خمتلف   ■

املهاجرين، رجااًل  انتهاك حقوق  من خاللها 

ون�ساًء.

القانون  تطبيق  وكاالت  بني  التعاون  تعزيز  يجب   ●

العامة  �سغال  االأ كوزارة  الوزارات،  من  وغريها 

جعل  املثال،  �سبيل  على  بهدف،  النقل  ووزارة 

اآمنة، عرب  والرجال  بالن�ساء  اخلا�سة  العامة  ماكن  االأ

تاأمني اإنارة الطرقات وو�سائل نقل عام اآمنة.

الن�ساء  عمل  فريق  ومنا�سب  اأعداد  ا�ستعرا�س   ●

الق�ساء  �س�سات  وموؤ العدل  وزارات  يف  والرجال 

�س�سات  وال�رشطة  وحقوق االن�سان وغريها من املوؤ

اجلن�سني،  بني  التوازن  تاأمني  بهدف  ولة،  امل�سوؤ

بني  الفروق  مراعاة  تعزيز  يف  اأي�سًا  اال�ستثمار  مع 

اجلن�سني بني �سفوف كامل فريق العمل. 

�صواق عرب تاأمني  كز على حترير االأ
ّ
اإن اإ�صالح القوانني املر

”“حقوق امللكية وتطبيق العقود قد يهمل املتعهدات من الن�صاء.
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الطار 6: تعزيز احلكومات املحلية

على  احلكومة  منظمات  بني  ال�صلطة  هيكلية  اإعادة  حول  الالمركزية  تتمحور 

�ص�صات  املوؤ املحلية  احلوكمة  ت�صمل  واملحلية.  واالقليمية  املركزية  �صعدة  االأ

ممار�صة  وجمموعاتهم  للمواطنني  خاللها  من  ميكن  التي  والعمليات  ليات  واالآ

والريفية  احل�رضية  التنمية  ت�صمل  املحلي.  ال�صعيد  على  وموجباتهم  حقوقهم 

والوظائف  كاملاآوي  والقرى،  والبلدات  املدن  �صكان  على  ثّر  توؤ التي  امل�صائل 

والدخل واملياه. يجن اأن يعزز التعاون االمنائي قدرة:

املجتمع  وقياديي  واملحلية  واالقليمية  املركزية  احلكومة  �س�سات  موؤ اأ  - 

ولة  �س�سات احلكومية املحلية وغريهم من اجلهات امل�سوؤ املحلي واملوؤ

على تقدمي خدمات عامة وتعزيز م�ساركة املواطنني بحيث ت�سل اإىل 

كرث فقراً وحرمانًا ومتّكن املراأة وتعزز  �سخا�س واملجموعات االأ االأ

امل�ساواة بني اجلن�سني؛ و

ب-  الن�ساء والرجال ومنظماتهم على امل�ساركة يف اتخاذ القرارات حول 

اأولويات التنمية والتمثيل وم�ساءلة حكومتهم حول تنفيذ املوجبات 

اخلا�سة بحقوق االن�سان بطريقة متّكن املراأة وتنه�س بامل�ساواة بني 

اجلن�سني.

ب- تعزيز وعي واإ�رصاف املجتمع 

املدين

بنظام  اأ�سحاب احلقوق على علم  اأن يكون  يجب   ●

الق�ساء  اتفاقية  مبا يف ذلك  الدويل  االن�سان  حقوق 

مر  على التمييز �سد املراأة، وطريقة انعكا�س هذا االأ

هداف االمنائية  على االنظمة املحلية، ف�ساًل عن االأ

فية. لالأ

املهارات  تعزيز  املجموعات  العديد من  يتعني على   ●

على �سعيد التحليل اجلن�ساين، مبا يف ذلك منظمات 

املجتمع املدين التي تّقدم اخلدمات القانونية وتدعم 

كليات  املحامني،  نقابة  العدالة،  اإىل  الو�سول 

منظمات  الن�ساء،  من  الق�ساة  منظمات  املحاماة، 

يعالج  بحيث  املراأة،  ومنظمات  االن�سان  حقوق 

اأ�سا�س  القائم على  التمييز  يبقي على(  عملهم )وال 

نوع اجلن�س.

احلكومية  غري  واملنظمات  القانونية  امل�ساعدة  اإن   ●

املنظمات  من  وغريها  املراأة  ومنظمات  احلار�سة، 

بحاجة اإىل الدعم بهدف اإي�سال اأ�سوات املّهم�سني 

الن�ساء  عن  ف�ساًل  امل�ستبعدات  الن�ساء  وم�ساعدة 

والرجال الفقراء.

على �سبيل املثال، عرب:

الفقر  يف  يعي�سون  الذين  �سخا�س  االأ تزويد   ■

املتعلقة  املعلومات  اإىل  الو�سول  اإىل  بالقدرة 

بحقوقهم، مبا يف ذلك تزويد الن�ساء باملعلومات 

ّثر على حياتهن،  حول امل�سائل الرئي�سية التي توؤ

كالقوانني اخلا�سة بالعائلة  واجلن�سية؛

دعم قدرة الن�ساء والرجال على فهم كيفية عمل   ■

النظام وكيفية ال�سعي اإىل التعوي�س عرب اأنظمة 

العدل الر�سمية و/اأو غري الر�سمية ؛ و

تدريب فريق العمل يف مراكز امل�ساعدة القانونية   ■

على التعامل مع العنف القائم على اأ�سا�س نوع 

اجلن�س. 

يتعنّي على منظمات املراأة وحقوق االن�سان وغريها   ●

جماالت  يف  املراأة  �سد  التمييز  ر�سد  املنظمات  من 

را�سي  االأ ملكية  يف  واحلقوق  واجلن�سية  املواطنة 

املدنية  العدل  انظمة  وم�ساءلة  االرث  وقانون 

واجلزائية. 

الالمركزية، احلوكمة املحلية 

والتنمية احل�رصية/الريفية

اأ - تعزيز قدرة احلكومة املركزية 

والقليمية واملحلية وقياديي املجتمع 

املحلي واملنظمات احلكومية املحلية

الالمركزية

التكافوؤ  ك�سيغ  ال�سيا�سات  اإجراءات  اإدراج  يجب   ●

واأدوات تقييم اأثر ال�سيا�سات، �سمن برامج الق�سايا 

من  واملحلي  املركزي  ال�سعيدين  على  اجلن�سانية 

ثر املختلف لالمركزية ال�رشيبية وفر�س  اجل تقييم االأ

ال�رشائب على الن�ساء والرجال. 

قد يكون للالمركزية اأثر مهم على عالقات ال�سلطة،   ●

املحتمل  النزاع  واإدارة  حتديد  اإىل  احلاجة  يزيد  مما 

واحلايل، مع طرح اال�سئلة التالية:

احلكومة  يف  املوارد  على  ال�سلطة  ميلك  من   ■

�رش؟ ما هود دور النخب املحلية،  واملجتمع واالأ

املخ�س�سة  التنمية  مبوارد  ي�ستاأثرون  وهل 

للفقراء؟

الن�ساء؟  على  اخلدمات  ثر المركزة  �ستوؤ كيف   ■

ّثر على الن�ساء والرجال الذين يعانون  كيف �ستوؤ

اأم  اأم ال�سن  اأم الدين  من التمييز ب�سبب العرق 

العجز اأم غريها من العوامل؟ 
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اأ�ستزيد الالمركزية من امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة   ■

؟ اأ�ستزيد من اإ�رشاك املواطنني يف احلكومة؟

يجب تعزيز قدرة املعنيني بتطوير برامج الالمركزية   ●

�رشات امل�سنفة بح�سب نوع  ال�رشيبية على اإدراج املوؤ

اجلن�س واخلا�سة مبعايري حقوق االن�سان )كالو�سول 

االن�سان  حقوق  ومبادئ  والتعليم(  ال�سحة  اإىل 

)كامل�ساركة، ال�سفافية وامل�ساءلة(، ل�سمان اأن تاأخذ 

التي  ثار  االآ خمتلف  االعتبار،  بعني  الربامج  هذه 

تخّلفها على الرجال والن�ساء.

من املهم اال�ستثمار يف قدرة اجلهات املعنية الرئي�سية   ●

على �سعيد اإجراء عمليات ميزنة ت�ساركية ، مبا يف 

اجلن�سانية،  بالق�سايا  خا�سة  ميزنة  عمليات  ذلك 

بحيث يراعي تخ�سي�س املوارد الفروق بني اجلن�سني 

على ال�سعيد دون الوطني. 

احلوكمة املحلية والتنمية احل�رضية، الريفية

اجلهات  من  وغريها  املحلية  احلكومة  على  يتعنّي   ●

ولة اأن تكزن على علم بنظام حقوق االن�سان  امل�سوؤ

وموجبات البلد، مبا يف ذلك اتفاقية الق�ساء على التمييز 

لفية.  هداف االمنائية لالأ �سد املراأة والتزامها باالأ

بحاجة  املحلي  املجتمع  وقيادي  املحلية  احلكومات  اإن   ●

دلة لكي  اإىل القدرة الجراء حتليل جن�ساين م�ستند اإىل االأ

اجلن�س،  نوع  اأ�سا�س  على  القائم  التمييز  اأ�سباب  يفهموا 

�سئلة  االأ بع�س  ملعاجلة  الالزمة  االجراءات  ويتخذوا 

كالتالية:

من ميلك قدرة الو�سول اإىل املوارد الطبيعية، حقوق   ■

االعتمادات  امللكية،  وحقوق  را�سي  االأ ملكية 

املوارد  من  وغريها  الزراعية  واملدخالت 

االقت�سادية؟

اأتراعي اخلدمة املّقدمة الفروق بني اجلن�سني؟  ■

يجب اأن تكون احلكومة املحلية قادرة على ر�سد االنفاق   ●

املحلية تدعم اخلدمات  العامة  املالية  اإذا كانت  ما  ملعرفة 

التي حتتاجها الن�ساء، كالعناية خالل احلمل، اأم اخلدمات 

ولة عنها ب�سكل رئي�سي، كتاأمني  التي تكون الن�ساء م�سوؤ

املياه، ام اخلدمات التي ي�ستفيد منها الن�ساء والرجال على 
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حد �سواء كال�رشف ال�سحي واإنارة الطرقات.  

�سمن  اخلربات،  تبادل  دعم  املفيد  من  يكون  قد   ●

املحلية  احلكومة  اإجراءات  حول  البلدان،  وبني 

عملياتها  �سمن  اجلن�سانية  املخاوف  اأدرجت  التي 

يف  الن�ساء  مل�ساركة  ح�س�س  تعيني  ذلك  يف  مبا   ،

امل�ساواة  املحلية، مما �سيحدد كيفية حتقيق  احلكومة 

بني اجلن�سني على ال�سعيد املحلي.

احلكومة  يف  اجلن�سني  بني  التوازن  مراجعة  يجب   ●

املحلية وغريها من الهيئات احلكومية على ال�سعيد 

تذّكر  مع  امل�ساواة،  تعزيز  اأجل  من  وذلك  املحلي 

�رشورة اأن يكون جميع اع�ساء فريق العمل املحلي 

يكون  لكي  جن�ساين،  حتليل  اإجراء  على  قادراً 

اخلدمات  اإىل  مت�ساو  و�سول  تقدمي  با�ستطاعته 

والفر�س.

ب - تعزيز قدرة املواطن 

على امل�ساركة يف ت�سكيل 

ال�سيا�سة واملطالبة بحقوقهم

علم  على  املحلية  املجموعات  تكون  اأن  يجب   ●

على  الق�ساء  اتفاقية  ذلك  يف  مبا  البلد،  مبوجبات 

االمنائية  هداف  باالأ والتزامها  املراأة  �سد  التمييز 

لفية. لالأ

والرابطات  املحلية  املدين  املجتمع  منظمات  اإن   ●

حقوق  ومنظمات  كادميية  االأ �س�سات  واملوؤ املهنية 

للقيام  القدرة  اإىل  املراأة بحاجة  االن�سان ومنظمات 

بتحليل جن�ساين بهدف فهم امل�سائل التالية: 

احلوكمة  و�سيا�سات  الالمركزية  تاأثري  طريقة   ■

بني  الفر�س  وتكافوؤ  املراأة  على متكني  املحلية 

الن�ساء والرجال.

راء النمطية املتعلقة  العوائق التي قد تخلفها االآ  ■

مل�ساهمتهن  املحدود  والفهم  الن�ساء  باأدوار 

االقت�سادية؛ ت�سمل هذه العوائق الو�سول غري 

واالعتمادات  وال�سحة  التعليم  اإىل  املتكافئ 

وال�سكن وامللكية وغريها من املوارد. 

يجب مراجعة التوازن بني اجلن�صني يف احلكومة املحلية وغريها 

من الهيئات احلكومية على ال�صعيد املحلي وذلك من اأجل 

تعزيز امل�صاواة، مع تذّكر �رشورة اأن يكون جميع اع�صاء 

فريق العمل املحلي قادراً على اإجراء حتليل جن�صاين. اإن املنظمات املحلية كمجال�س جلان التنمية الريفية، ”“  ●

لتقييم  اجلن�سانية  الق�سايا  حول  منظور  اإىل  بحاجة 

عملية  يف  املتكافئة  املراأة  م�ساركة  يف  م�ساهمتها 

اتخاذ القرارات والو�سول اإىل املوارد. 

لفية على ال�سعيد املحلي،  هداف االمنائية لالأ ربط االأ  ●

املراأة  منظمات  وتزويد  اجلن�سني  بني  بامل�ساواة 

اأجل  من  الالزمة  داوات  باالأ االن�سان  وحقوق 

التخطيط  عمليات  يف  اجلن�س  نوع  على  الرتكيز 

املحلي وامليزانيات. 

يجب تعزيز قدرة املواطنني يف امل�ساركة البناءة – مبا   ●

والناخبني يف  املر�سحني  املثال  �سبيل  على  ذلك  يف 

ب�سكل  متكينهم  اجل  من   ،- املحلية  االنتخابات 

وجمموعات  املراأة  منظمات  مع  العمل  على  اأف�سل 

للفقراء  عن  الدفاع  ومنظمات  املحلي  املجتمع 

اأكرب يف  ا�ستثمار  تاأمني  واملحرومني.  معًا، ميكنهم 

واخلطابات  واالدارية  التنظيمية  الناخبني  مهارات 

من  الناخبات  �سيما  ال  ال�سبكات،  وتطوير  العامة 

الن�ساء.

يجب تعزيز قدرة منظمات املراأة وحقوق االن�سان   ●

الر�سد، بحيث ميكنها  املنظمات على  وغريها من 

عنها  امل�رشح  التزامتها  على  احلكومة  م�ساءلة 

املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة مبوجب 

على  ذلك  يف  مبا  وّقعتها،  التي  الدولية  االتفاقيات 

التمييز  على  الق�ساء  اتفاقية  احل�رش،  الذكر ال  �سبيل 

هداف  باالأ املتعلقة  والتزاماتها  كما  املراأة،  �سد 

عمليات  عرب  املثال،  �سبيل  على  لفية،  لالأ االمنائية 

للمنظور  املراعية  امليزانيات  ومبادرات  التدقيق 

من  وغريها  العلنية  اال�ستماع  جل�سات  اجلن�ساين، 

الو�سائل.
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الطار 7: تعزيز الدارة العامة

عمل  وفريق  وهيكليات  واأنظمة  وعمليات  �صيا�صات  العامة  االدارة  ت�صمل 

التنفيذية  احلكومة  ون  �صوؤ اإدارة  اجل  امل�صتعملة   املوارد  من  وغريها  الدولة 

وتقدمي اخلدمات العامة. يجب على التعاون االمنائي تعزيز قدرة:

الوزارات احلكومية والربملان ومكتب اأمني املظامل وجلان امل�ساواة   اأ  - 

النزاهة  �س�سات  وموؤ املراأة  ون  ب�سوؤ املعنية  االق�سام  اأم  ووزارات 

ولة، على تعزيز معايري ومبادئ  الوطنية وغريها من اجلهات امل�سوؤ

ب�رشعية  املواطنني  اإميان  على  التاأكيد  واإعادة  االن�سان،  جقوق 

�س�ساتهم ومتكني املراأة والنهو�س امل�ساواة بني اجلن�سني؛ و موؤ

وو�سائل  املدين  املجتمع  ومنظمات  والرجال  الن�ساء  من  فراد  االأ ب -  

ميكن  والتي  املت�ساوية  العامة  اخلدمات  تقدمي  ر�سد  على  االعالم 

م�ساءلتها وح�سد الن�ساء والرجال للمطالبة بحقوقهم ومتكني املراأة 

وت�سجيع امل�ساواة بني اجلن�سني

الدارة العامة

اأ - تعزيز قدرة 

ادارة اخلدمة العامة

اإ�صالح اخلدمة املدنية، اآلية احلكومة، 

االيرادات والنفقات

ولة  يتعنّي على الوزارات وغريها من اجلهات امل�سوؤ  ●

اأن تكون على علة بنظام حقوق االن�سان وموجبات 

التمييز �سد  الق�ساء على  اتفاقية  البلد، مبا يف ذلك 

لفية. هداف االمنائية لالأ املراأة واالأ

اأم رجااًل، بحاجة  اإن موظفي اخلدمة املدنية، ن�ساًء   ●

جمموعة  �سمن  جن�ساين  حتليل  اجراء  على  للقدرة 

مبادرات  تطوير  املهم  من  احلكومة.  �س�سات  موؤ

اأ�سباب  وتعالج  املعنية  الهيئات  تفهم  بحيث 

�سبيل  اجلن�س. على  نوع  اأ�سا�س  القائم على  التمييز 

املثال، قد ال يفهم فريق عمل جلنة التوظيف )ن�ساء 

ر�س واملوارد  االأ اإىل  الو�سول  ّثر  يوؤ ورجااًل( كيف 

دي  يوؤ كيف  اأم  للعمل  اجلن�ساين  التكوين  على 

اإبقاء  و�س املال، اإىل  كرب للرجال اإىل روؤ الو�سول االأ

ال�سغرية  ال�رشكات  الن�ساء يف  املتعهدات من  معظم 

واملتو�سطة احلجم. 

املدنية، قد يكون من  با�سالح اخلدمة  املبا�رشة  قبل   ●

املفيد تقييم خمتلف مناذج اخلدمة املدنية من منظور 

طرح  عرب  اجلن�سني،  بني  وامل�ساواة  املراأة  متكني 

�سئلة التالية: االأ

اأكرث  انها  برهنت  واحلوافز  التقاليد  من  اأي   ■

م�ساعدة وانفتاحًا ملهن اخلدمة املدنية اخلا�سة 

والرتقيات  التوظيف  ذلك  يف  مبا  بالن�ساء، 

�رشع؟  االأ

يف اأية تقاليد تكون احلكومات اأكرث ا�ستعداداً   ■

ال  املواطنني،  من  املرجتعة  املعلومات  لطلب 

الذين  والرجال  بالن�ساء  اخلا�سة  تلك  �سيما 

املواطنني  التعامل مع  الفقر، ويف  يعي�سون يف 

كونهم  من  بداًل  حقوق  اأ�سحاب  ب�سفتهم 

“رعايا” اأم م�ستهلكني”؟

املدنية على  ت�ّسجع موظفي اخلدمة  اأنظمة  اأية   ■

اال�ستجابة ملنظمات املجتمع املدين، مبا يف ذلك 

يف ما يتعلق بامل�سائل كاحلق يف احل�سول على 

املعلومات اأم ت�سحيح الظلم؟ 

اأية اأنظمة واأية حوافز ت�سّهل التوظيف املوازن   ■

بني اجلن�سني يف املناطق النائية واملحرومة؟

●    يتعنّي على برامج اإ�سالح اخلدمة املدنية: 

الرواتب  تكافوؤ  اجلن�سني،  بني  التوازن  تعزيز   ■

النمطية  القوالب  ومعاجلة  والرتقيات 

اجلن�سانية. 

اإىل  متكافئًا  و�سواًل  تقدم  �س�سات  موؤ تطوير   ■

اخلدمات من قبل الن�ساء والرجال وت�ستهدف 

والرجال  الن�ساء  من  ا�ستبعاداً  اأم  فقراً  كرث  االأ

والعائالت واملجتمعات. 

”
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�سا�سي ر�سد تداعيات برامج اإ�سالح االدارة  من االأ  ●

العامة على امل�ساواة بني اجلن�سني، مبا يف ذلك تقلي�س 

�سالح  اخلا�س بالرواتب، االدارة  حجم املالك،  االإ

اأنظمة احلوافز،  داء،  النتائج، تدابري االأ القائمة على 

واأنظمة  التقارير  الرتقية، رفع  التدريب،  التوظيف، 

امل�ساءلة. 

اخلا�سة  اجلديدة  دوات  اأالأ اأثر  وتقييم  ر�سد  يجب   ●

على  االلكرتونية،  كاحلكومة  العامة،  باالدارة 

الق�سايا اجلن�سانية با�ستمرار.

يجب القيام با�ستثمارات يف فر�س احلكومة لتبادل   ●

بني  وامل�ساواة  املراأة  متكني  �سعيد  على  اخلربات 

اجلن�سني. على �سبيل املثال:

يف  اجلن�سانية  الق�سايا  بادراج  حاليًا  بلٌد  يقوم   ■

دورات التاأ�سي�س جلميع موظفي اخلدمة املدنية، 

اخلارج  اإىل  الرئي�سيني  املدربني  راإر�سال  عب 

التباع درا�سات جن�سانية عندما ال يتّوفر ذلك 

حمليًا.

العليا،  االدارة  اإىل  ن�ساء  برتقية  اآخر  بلد  قام   ■

و�سف  �سمن  اجلن�سانية  امل�سائل  وواإدراج 

الوظائف ومعايري االختيار، وقام علنيًا باملدافعة 

عن امل�ساواة بني اجلن�سني على اأعلى م�ستوى.  

�س�سات  ي�سّكل اإ�سالح اآلية احلكومة – قوانني وموؤ  ●

وهيكلية االدارة – فر�سة من اأجل:

ليات التي ال تزال متار�س  معاجلة القوانني واالآ  ■

واأوالدهن  واأزواجهن   – الن�ساء  �سد  متييز 

ال�سحية  واملنافع  التقاعد  كخطط   ،  -

واملخ�س�سات. 

تخ�سع  تزال  ال  التي  نظمة  االأ مراجعة  اإعادة   ■

هو  الرجل  اأن  يعترب  التي  االجتماعية  للتقاليد 

�رشة، بالرغم من اأن الواقع االقت�سادي  رب االأ

العديد من  االجتماعي يف  الواقع  ب�رشعة  يغرّي 

البلدان. 

ليات الوطنية اخلا�سة بالن�ساء بهدف  يجب تعزيز االآ  ●

املتعلقة  املوجبات  تنفيذ  على  املحلية  القدرة  زيادة 

بتمكني املراأة وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني.

الوطنيني  واملدققني  املظامل  اأمني  مكتب  يحتاج   ●

اإىل  املحا�سبة  هيئات  من  وغريها  التوظيف  وجلان 

اأموال  واإنفاق  تخ�سي�س  كيفية  ر�سد  على  القدرة 

امل�ساواة  لتحقيق  الرامية  العامة على اجلهود  التنمية 

اأي�سًا  يتحلوا  اأن  املراأة. يجب  اجلن�سني ومتكني  بني 

بالقدرة على تطوير ال�سيا�سيات من اجل التعامل مع 

التحر�سات اجلن�سية. 

بني  الفروق  تراعي  التي  العمل  بيئة  من  كل  تعزز   ●

�سيما  ال  �رشة،  االأ تراعي  التي  نظمة  واالأ اجلن�سني، 

 ، طفال  االأ رعاية  مرافق  �سكل  تتخذ  التي  تلك 

واالجازات الوالدية و�ساعات العمل املرنة، جميعًا 

امل�ساواة بني اجلن�سني. 

تعزز كل من بيئة العمل التي تراعي الفروق بني اجلن�صني، 

�رشة، ال �صيما تلك التي تتخذ �صكل  نظمة التي تراعي االأ واالأ

طفال، واالجازات الوالدية و�صاعات العمل املرنة،  مرافق رعاية االأ

جميعًا  امل�صاواة بني اجلن�صني “”
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الطار 8: تعزيز ال�سفافية

اإن الف�صاد هة اإ�صاءة ا�صتعمال ال�صلطة الوظيفية اأو النفوذ للم�صلحة العامة من 

موال.  االأ اختال�ش  اأو  واملح�صوبية  النفوذ  وا�صتغالل  واالبتزاز  الر�صوة  خالل 

يجب على التعاون االمنائي تعزيز قدرات مكتب اأمني املظامل واملدقيني وغريهم 

�ص�صات النزاهة الوطنية.  من موؤ

مم املتحدة  املجموعة 3: اإدماج مبادئ الأ

يف احلوكمة الدميقراطية

5
مكافحة الف�ساد

واملدققني  املظامل  اأمني  مكتب  يكون  اأن  يجب   ●

علم  على  الوطنية  النزاهة  �س�سات  موؤ من  وغريهم 

بنظام حقوق االن�سان وموجبات البلد، مبا يف ذلك 

عن  ف�ساًل  املراأة،  �سد  التمييز  على  الق�ساء  اتفاقية 

لفية. هداف االمنائية لالأ التزامه باالأ

على  القدرة  اإىل  الوطنية  النزاهة  �س�سات  موؤ حتتاج   ●

قد  كيف  حتليل  ذلك  يف  مبا  جن�ساين،  حتليل  اإجراء 
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والرجال.  الن�ساء  على  خمتلف  ب�سكل  الف�ساد  ّثر  يوؤ

للمراأة  االمنائي  املتحدة  مم  االأ �سندوق  حاليًا  يقوم 

على  بالف�ساد.  اجلن�س  نوع  ارتباط  كيفية  بدرا�سة 

�سبيل املثال:

لدى الن�ساء عدد اأقل من الفر�س للم�ساركة يف   ■

الف�ساد، عندما ال ي�ساركن يف �سبكات العمل 

على �سبيل املثال.

والرجال  الن�ساء  على  الف�ساد  اأثر  يختلف  قد   ■

لناحية اأنواع املوارد التي ال ميكن للن�ساء النفاذ 

اإليها، عل  �سبيل املثال قد ال تكون الن�ساء على 

من  املوارد  على  احل�سول  لها  يحق  باأنه  علم 

برامج التنمية.

قد تختلف عملة الف�ساد، على �سبيل املثال، قد   ■

تواجه الن�ساء طلبات للخدمات اجلن�سية. 

قدرة املواطنني على م�ساءلة 

احلكومة

 – املدين  املجتمع  منظمات  من  العديد  حتتاج   ●

كادميية، جمموعات  �س�سات االأ الرابطات املهنية، املوؤ

حقوق االن�سان ومنظمات املراأة – اإىل القدرة على 

حكومتهم  م�ساءلة  اجل  من  جن�ساين  حتليل  اإجراء 

على اخلدمات الفعالة وال�سفافة واملتكافئة. كما انها 

اجلن�ساين  التحليل  �سعيد  على  مهارات  اإىل  حتتاج 

كامليزانيات  امل�ساءلة  االبتكارات يف  اجل دعم  من 

عمليات  وممار�سات  اجلن�سانية،  بالق�سايا  اخلا�سة 

البلدية، والتقارير امل�سنفة ح�سب  الت�ساركية  امليزنة 

نوع اجلن�س اخلا�سة باخلدمات احل�رشية. 

هناك �رشورة لتعزيز قدرة منظمات الن�ساء وحقوق   ●

االن�سان وغريها من املنظمات على ر�سد االلتزامات 

بني  بامل�ساواة  واملتعلقة  عنها  امل�رّشح  احلكومة 

اجلن�سني ومتكني املراأة ، مبا يف ذلك مبوجب اتفاقية 

االمنائية  هداف  واالأ املراأة  �سد  التمييز  على  الق�ساء 

لفية. لالأ

حتتاج العديد من منظمات املجتمع املدين – الرابطات املهنية، 

كادميية، جمموعات حقوق االن�سان ومنظمات  �س�سات االأ املوؤ

املراأة – اإىل القدرة على اإجراء حتليل جن�ساين من اجل م�ساءلة 

”“حكومتهم على اخلدمات الفعالة وال�سفافة واملتكافئة.
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�سمن جمموعات �حلوكمة �لدميقر�طية

�جلن�سانية  �لق�سايا  حول  �سيوعًا  كرث  �لأ �سئلة  �لأ بع�ض  �لوثيقة  هذه  حتدد 

كما  �لمنائي،  �ملتحدة  مم  �لأ برنامج  عمل  لفريق  �سا�سية  �لأ �ملوجبات  ت�ستذكر 

في  باملمار�سني  �خلا�سة  �لعملية  دو�ت  للأ �لن�سان،  حقوق  على  قائم  نهج  تطّور 

جمال �حلوكمة �لدميقر�طية، لناحية و�سع �لرب�مج �جلن�سانية لكل جمموعة.

منائي( مم املتحدة الإ �ملوؤّلفة: نادية حجاب )مّت اإعداد هذه الوثيقة خالل 2006ـ 2007 بتفوي�س من برنامج الأ

مم املتحدة المنائي  �ملحررة: جي�ضيكا هيوز Jessica Hughes، من برنامج الأ

�لت�سميم: Suazion )نيويروك(

مم املتحدة المنائي نتاج: جي�ضيكا هيوز Jessica Hughes ومورين لين�س Maureen Lynch، من برنامج الأ �مل�سوؤولون عن تن�سيق �لإ

Automated Graphic Systems :لنتاج�

مم  ع�ضاء يف الأ منائي، جمل�ضه التنفيذي اأو الدول الأ مم املتحدة الإ ل تعك�س التحاليل والتو�ضيات الواردة يف هذا التقرير، بال�رسورة اآراء برنامج الأ

لفيه. منائي  ويعك�س اآراء موؤ مم املتحدة الإ املتحدة. ي�ضكل هذا التقرير من�ضوراً م�ضتقاًل لربنامج الأ

منائي، 2007 مم املتحدة الإ © احلقوق حمفوظة لربنامج الأ
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