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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1 و A/66/455( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  املرأة واملشاركة يف احلياة السياسية  - ٦٦/١٣٠
  

  ، العامةاجلمعيةإن   

  التزامــات مجيــع الــدول بتعزيــز حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية  إذ تعيــد تأكيــد  
صكوك الـ  مبقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة، وإذ تـسترشد      يف عليـه   املنصوصنحوال على   ومحايتها

  ،مبادئهاو قوق اإلنساناملتعلقة حب

 الـذي يـنص علـى أن لكـل     )١( اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان        وإذ تعيد أيضا تأكيـد      
  العامة لبلده، إما مباشرة وإمـا بواسـطة ممـثلني خيتـارون         الشؤوناملشاركة يف إدارة    يف  ق  احل فرد

  ، على قدم املساواة مع اآلخرينتقلد الوظائف العامةيف ق احل وأن له ،اختيارا حرا

ــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة   وإذ تــسترشد    الــيت تؤكــد )٢( باتفاقي
مجلـة أمـور   يف   وتنصحقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملساواة للمرأة يف مجيع أحناء العامل        

 التدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف احليـاة        أن تتخذ الدول األطراف مجيع  على
  لبلد،يف االسياسية والعامة 

دورة االسـتثنائية  لـ ل الوثيقـة اخلتاميـة    و )٣( إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني        وإذ تعيد تأكيد    
املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”املعنونـة     للجمعية العامـة   الثالثة والعشرين 

  ،)٤(“سالم يف القرن احلادي والعشرينوال

_______________ 

  ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار  )١(

  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(

منـشورات األمـم املتحـدة،     (١٩٩٥سـبتمرب  / أيلول ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،         )٣(
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13رقم املبيع 

 .، املرفق٢٣/٣ -، املرفق والقرار دإ ٢٣/٢ -القرار دإ  )٤(
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هيئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني          الذي تؤديه  لغ األمهية االب بالدور   وإذ تسلم   

 العمـل املـضطلع بـه داخـل منظومـة األمـم             قيـادة  يف) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       (ومتكني املرأة   

 الــيت هـود اجل ويف دعـم   وتنـسيقه رأة املـساواة بـني اجلنــسني ومتكـني املـ    املتحـدة مـن أجـل حتقيـق    

  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،حتقيق  من أجل البلدان مجيعتبذهلا

  باإلسهامات املهمة اليت قدمتها املرأة يف سـبيل قيـام حكومـات متثيليـة       أيضا وإذ تسلم   

   للمساءلة يف كثري من البلدان،ختضع وبشفافية تعمل

 يف  يف مجيـع الـسياقات، مبـا       شاركة املرأة يف احلياة الـسياسية      مل البالغة األمهية   وإذ تؤكد   

 إزاءقلقهــا  ، معربــة عــنالــسياسيالتحــول  أوقــات الــسالم والــرتاع ويف مجيــع مراحــل يفذلــك 

 يف احليـاة الـسياسية علـى قـدم املـساواة          مـشاركة املـرأة    حتول دون  ال تزال اليت   كثريةالعقبات  ال

 فرصـة فريـدة   تتـيح قـد   الـسياسي  التحـول د أن حـاالت   الـصد ذلـك  يف   إذ تالحظ مع الرجل، و  

  للتصدي هلذه العقبات،

 الـسالم واألمـن   بـشكل أساسـي يف حتقيـق     املرأة يف مجيع أحنـاء العـامل        بإسهام   تنوهوإذ    

التنميــة املــستدامة والنمــو  حتقيــقوحقــوق اإلنــسان ميــع  واإلعمــال التــام جل وصــوماالــدوليني

  واجلوع واملرض،االقتصادي والقضاء على الفقر 

للمــرأة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل يف صــنع  الفعالــة أن املــشاركة تعيــد تأكيــدوإذ   

تحقيـــــق املـــــساواة والتنميـــــة املـــــستدامة لأساســـــي أمـــــر القـــــرار علـــــى مجيـــــع املـــــستويات 

  والدميقراطية، والسالم

ــق    ــرأة وإذ يــساورها شــديد القل ــزال  ال مــن أن امل   يف اــال إىل حــد كــبري  مهمــشةت

أحناء العـامل ألسـباب تعـود يف أغلـب األحيـان إىل وجـود قـوانني وممارسـات               مجيعالسياسي يف   

ــبومواقــف و ــة قوال ــسانية  منطي ــة جن ــدين ومتييزي ــيممــستويات إىل ت ــرص  إتاحــةوعــدم  التعل ف

  ،أكثر من غريها املرأة يفتأثري الفقر احلصول على الرعاية الصحية و

إدارة فـة عـن طريـق التثقيـف والتـدريب يف جمـاالت         بأمهية متكني النـساء كا     وإذ تسلم   

ــشؤون العامــة  ــسياسات العامــة و  ال ــم وال ــة  عل ــةاالقتــصاد والتربي ــا املعلومــات  املدني  وتكنولوجي

والعلوم لكفالة اكتساب املرأة املعرفة واملهارات الالزمتني إلسهامها على حنو كامل يف اتمـع              

  ويف العملية السياسية،

لدور اهلام الـذي تـضطلع بـه املـرأة يف منـع نـشوب الرتاعـات وحلـها                  ا وإذ تعيد تأكيد    

املــرأة يف إشـراك   أن تزيــد الـدول األعـضاء ومنظومـة األمــم املتحـدة     ضـرورة ويف بنـاء الـسالم و  

 مبنــع نــشوب الرتاعــات وحلــها ويف إعــادة بنــاء اتمعــات بعــد انتــهاء   املتعلقــةصــنع القــرارات 
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 ٢٠٠٠ أكتـوبر / تـشرين األول   ٣١املـؤرخ   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥زاع، وفقا لقرار جملس األمـن       ـالن

  ،املتخذة يف هذا الصددوغريها من قرارات األمم املتحدة ما تاله من قرارات املتابعة و

 قيام جملس حقوق اإلنسان بإنشاء الفريق العامل املعين مبـسألة          مع التقدير  وإذ تالحظ   

  ،عملية الاملمارسةيف  القانون و إطارالتمييز ضد املرأة يف

ــد   - ١   ــد تأكي ــا تعي ــؤرخ  ٥٨/١٤٢ قراره ــانون٢٢امل ــسمرب /األول  ك  ٢٠٠٣دي

   ويب جبميع الدول تنفيذه بالكامل؛،السياسيةيف احلياة املرأة واملشاركة ب املتعلق

  ٢ -  حتـول دون  القـوانني واألنظمـة واملمارسـات الـيت          أن تلغي جبميع الدول    يب 

 ؛ أو تقيدها، على حنو متييزيةمشاركة املرأة يف العملية السياسي

أن مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية و  تعــززجبميــع الــدول أن   أيــضايــب  - ٣  

حـاالت   مبا فيهـا   ، يف مجيع احلاالت   وحتمي تعزز املساواة بني الرجل واملرأة وأن       بتحقيقتعجل  

  :، حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة فيما يتعلق مبا يليالسياسيالتحول 

  ؛مزاولة األنشطة السياسية  )أ(  

  ؛املشاركة يف تسيري الشؤون العامة  )ب(  

  ؛واالنضمام إليهاحرية تكوين اجلمعيات   )ج(  

  ؛التجمع السلمي  )د(  

  حبرية؛وتلقيها ونقلها فكار واألوالتماس املعلومات التعبري عن آرائها   )هـ(  

النتخــاب، علــى  لالترشــيحوالتــصويت يف االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة    )و(  

  قدم املساواة مع الرجل، يف اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛

 شــغل الوظــائف العامــة  املــشاركة يف صــياغة سياســة احلكومــة وتنفيــذها ويف    )ز(  

  ؛مستويات احلكموتأدية املهام العامة على مجيع 

عالـة لكفالـة     أن تتخـذ خطـوات ف      حتول سياسـي   بالدول اليت متر حباالت      يب  - ٤  

مرحلـة  مـن   الـسياسي  اإلصـالح مشاركة املرأة على قدم املـساواة مـع الرجـل يف مجيـع مراحـل                

  مراحــل إىل يف املؤســسات القائمــةإصــالحاتإذا كــان ينبغــي الــدعوة إىل إدخــال  البــت فيمــا 

ــشكيل  ــت يف ت ــة  الب ــة انتقالي ــسياسصــياغةو حكوم ــة ات ال ــد و احلكومي ســائل انتخــاب  وحتدي

  ؛اطية جديدةحكومات دميقر
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 مجيع الدول على االمتثال التـام اللتزاماـا مبوجـب اتفاقيـة القـضاء علـى              حتث  - ٥  

تنـضم   ، وحتـث الـدول الـيت مل تـصدق بعـد علـى االتفاقيـة أو       )٢(مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة     

توقيع الربوتوكـول    ، وحتث الدول األطراف يف االتفاقية على النظر يف        إليها على أن تفعل ذلك    

  ؛)٥( امللحق ا أو التصديق عليه أو االنضمام إليهاالختياري

ــضا حتــث  - ٦   ــى   أي ــدول عل ــع ال ــور   تتخــذ  أنمجي ــة أم ــة  يف مجل اإلجــراءات التالي

املنظمــات  لــضمان املــشاركة املتــساوية للمــرأة، وتــشجع منظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن   

 املـساعدة الـيت تقـدمها إىل    بزيـادة قائمـة،   والياـا ال   يف إطـار  الدولية واإلقليميـة علـى أن تقـوم،         

  :يلي  ماتحقيقل ما تبذله من جهود على الصعيد الوطينالدول في

ــتعراض   )أ(   ــر األاسـ ــاين ثـ ــة  لاملتبـ ــا االنتخابيـ ــاة  يفنظمهـ ــرأة يف احليـ ــشاركة املـ  مـ

  ؛حسب االقتضاءاهليئات املنتخبة، وتعديل تلك النظم أو إصالحها  السياسية ومتثيلها يف

 القائمة على فكرة دونيـة       التحيز أوجهاختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على         )ب(  

 مـن  التحيـز يـشكله هـذا      أو على األدوار النمطيـة للرجـل واملـرأة، ملـا            أو تفوقه   من اجلنسني  أي

شـاملة   ـج    واتبـاع حاجز حيـول دون دخـول املـرأة ميـدان العمـل الـسياسي ومـشاركتها فيـه،                   

   املرأة يف احلياة السياسية؛ مشاركةتكفل للجميع

تشجيع األحزاب الـسياسية بقـوة علـى إزالـة مجيـع احلـواجز الـيت متيـز بـشكل                     )ج(  

ر قـدراا علـى حتليـل القـضايا مـن منظـور       يمباشر أو غري مباشر ضد مشاركة املرأة وعلى تطـو      

علـى حنـو     سياسات، حسب االقتضاء، لتعزيز قدرة املرأة على املـشاركة            وعلى اعتماد  جنساين

   األحزاب السياسية؛تلك يف إطار  على مجيع املستويات يف صنع القراركامل

 مــن  بأمهيــة مــشاركة املــرأة يف العمليــة الــسياسية علــى كــل التوعيــةب النــهوض  )د(  

  ؛ واالعتراف بذلك والدويل واحمللي والوطيناتمعيالصعيد 

ــشاركة يف ال     )هـ(   ــى املـ ــرأة علـ ــشجيع املـ ــات لتـ ــتحداث آليـ ــة  اسـ ــة االنتخابيـ عمليـ

، ومتكـني املـرأة     الـالزم لـذلك    وتوفري التدريب    واألنشطة السياسية وغريها من األنشطة القيادية     

، بالتـشاور  توفريهـا  ومن تويل املسؤوليات العامة عن طريق تطوير األدوات واملهـارات املناسـبة         

  مع املرأة؛

_______________ 

  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥(
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القطـاع العـام إلزالـة    تنفيذ تدابري مناسبة داخل اهليئات احلكومية ومؤسـسات      )و(  

  صـنع القـرار الـسياسي       يف  مـشاركة املـرأة     سـبيل  غري املباشـرة الـيت تعتـرض      أو  احلواجز املباشرة   

   ولتعزيز هذه املشاركة؛على مجيع املستويات

 التوازن بـني    حتقيق دف إىل  بتنفيذ استراتيجيات، حسب االقتضاء،      التعجيل  )ز(  

ذ كــل التــدابري املناســبة لتــشجيع األحــزاب الــسياسية واختــا، اجلنــسني يف صــنع القــرار الــسياسي

نـافس علـى مجيـع الوظـائف العامـة الـيت       يف التعلى كفالة أن تتاح للمرأة فرص عادلة ومتكافئـة    

  جيري شغلها باالنتخاب؛

 املعلومـات واالتـصاالت، مبـا يف    ت تكنولوجيـا  من املرأةاستفادةحتسني فرص    )ح(  

 يف  مـن املـشاركة  لـتمكني املـرأة    الفرصه وتوسيع نطاق هذ   ذلك أدوات احلكومة اإللكترونية،   

 كفالـة أن تلـيب   ، مـع     األوسـع نطاقـا     يف العمليات الدميقراطيـة    مشاركتها السياسية وتعزيز    احلياة

  ؛، على حنو أفضلاملرأة املهمشةاحتياجات املرأة، مبا يف ذلك  احتياجاتالتكنولوجيات هذه 

ؤوالت املنتخبــات واملرشــحات للمناصــب التحقيــق يف ادعــاءات تعــرض املــس  )ط(  

 هـذه يـتم فيهـا التـهاون مطلقـا مـع           ال  للعنـف أو االعتـداء أو التحـرش، ويئـة أجـواء            السياسية

  ؛عن ارتكاا املسؤولني حملاكمة املناسبة اخلطوات واختاذ مجيع ، وضمان املساءلةاجلرائم

 الـشعوب األصـلية   نـساء فـيهن   مبـن  ،يكن مهمشات  قد   النساء اللوايت تشجيع    )ي(  

علــى  والنــساء مــن أي أقليــة عرقيــة أو ثقافيــة أو دينيــة،        والريفيــات  اإلعاقــة ذوات النــساء و

ــدر أكــرب  املــشاركة ــستويات     بق ــع امل ــى مجي ــرار عل ــصدي ملــ ويف صــنع الق ــه  االت ــساء تواجه الن

صـنع القـرار علـى     يف وي واملـشاركة فيـه  س دخول ميدان العمل الـسيا  يفعقبات  من املهمشات

 ؛وتذليل هذه العقبات يع املستوياتمج

 سـيما  الو  توعيـة الـشباب واألطفـال،    إىل ـدف بـرامج   التشجيع علـى وضـع        )ك(  

 وتـوجيههم يف  الـسياسية  احليـاة أمهية العملية السياسية ومشاركة املـرأة يف       بالشابات والفتيات،   

  ؛هذا الصدد

 احليـاة األسـرية واحليـاة     التدابري املتعلقـة بـالتوفيق بـني      تطبيقالعمل على كفالة      )ل(  

 األسـرة بـني املـرأة       مـسؤوليات تقاسـم   املهنية على املـرأة والرجـل علـى الـسواء، مـع مراعـاة أن                

واحلد من العبء املزدوج للعمـل بـأجر وبـدون أجـر مـن شـأما أن               على حنو منصف  والرجل  

  السياسية؛احلياة  مؤاتية ملشاركة املرأة يف بيئةيئة  علىيساعدا 

مـشاركة املـرأة   لتشجيع على منح إجـازات أمومـة وأبـوة مناسـبة بغيـة تيـسري            ا  )م(  

  احلياة السياسية؛ يف
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ــيت      )ن(   ــدابري اســتباقية للتــصدي للعوامــل ال ــرأة يف حتــول دوناختــاذ ت   مــشاركة امل

عدم إمكانية احلـصول علـى التعلـيم اجليـد     والفقر و، مثل العنف  أو تعرقل ذلك العمل السياسي 

  ؛اجلنسانيةة والقوالب النمطية الصحي والرعاية

  ؛ وتقييمه يف متثيل املرأة يف مناصب اختاذ القرار احملرزتقدمالرصد   )س(  

دور املـرأة يف منـع نـشوب الرتاعـات        توسـيع نطـاق       كفالة  الدول على  تشجع  - ٧  

قرار جملـس األمـن   يف النحو املطلوب  على بناء السالم،الوساطة ووحلها ويف جهود  واحتوائها  

  ؛املتخذة يف هذا الصددوالقرارات الالحقة  )٢٠٠٠ (١٣٢٥

 علـى مجيـع   حكومية فيها الدول على تعيني املرأة لشغل مناصب      أيضا تشجع  - ٨  

 اإلصـالحات الدسـتورية   وضـع اهليئـات املـسؤولة عـن    حسب االقتضاء  ، مبا يف ذلك     املستويات

  السياسية أو املؤسسية؛ أو االنتخابية أو

ل على أن تلتـزم جبعـل التـوازن بـني اجلنـسني هـدفا يـتعني          الدو  كذلك تشجع  - ٩  

يـشمل،   حتقيقه يف اهليئـات واللجـان احلكوميـة ويف كيانـات اإلدارة العامـة وجهـاز القـضاء مبـا                   

يف  النـساء  عـدد    لزيـادة تـدابري   تنفيـذ    وضـع أهـداف حمـددة و        أمورا عدة منـها    ،حسب االقتضاء 

 بغية حتقيق املـساواة يف متثيـل املـرأة       بقدر كبري  مةمجيع املناصب احلكومية ومناصب اإلدارة العا     

   األمر؛إذا اقتضى ،إجراءات إجيابية اختاذعن طريق والرجل 

 الدول ومنظمـات اتمـع املـدين املعنيـة علـى دعـم الـربامج الـيت تيـسر                    تشجع  - ١٠  

 دعــم ، مبــا يف ذلــك تــوفريوغريهــا مــن األنــشطة القياديــةمــشاركة املــرأة يف األنــشطة الــسياسية 

ــران  ــدرات  األق ــة الق ــشاغليوتنمي ــائفل ــساء   الوظ ــن الن ــني    اجلــدد م ــشراكات ب ــشجيع ال ، وت

  القطاعني العام واخلاص واتمع املدين من أجل متكني املرأة؛

مــشاركة  يف جمــال اخلــربات وأفــضل املمارســات أن تتبــادل الــدول إىل تــدعو  - ١١  

 أوقـات يف   مـشاركتها ، مبـا يف ذلـك        الـسياسية   السياسية يف مجيع مراحل العمليـة      املرأة يف احلياة  

  ؛ السياسيني واإلصالحريالتغي

املـرأة يف   الفريق العامل املعـين مبـسألة التمييـز ضـد         تركيز   هتماماال  مع تالحظ  - ١٢  

 علـى مجلـة أمـور منـها      يف عملهالتابع لس حقوق اإلنسان إطار القانون ويف املمارسة العملية      

   هذا القرار؛ اليت أثريت يفسائلامل مبا يف ذلكة، ية السياسمشاركة املرأة يف احليا

 سـيما  ال الدول على تعميم هذا القرار على مجيع املؤسسات املعنيـة، و        تشجع  - ١٣  

  األحزاب السياسية؛على و الوطنية واإلقليمية واحمللية، السلطات
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الثامنـة والـستني     إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـا             تطلب  - ١٤  

وتشجع احلكومات على تقدمي بيانـات دقيقـة عـن مـشاركة املـرأة      تقريرا عن تنفيذ هذا القرار،  

مـشاركة   حـسب االقتـضاء معلومـات عـن          مبـا فيهـا   ،  مجيـع املـستويات   علـى    يف احلياة السياسية  

  . السياسيأوقات التحول يف ة السياسيةااملرأة يف احلي

  ٨٩اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ألول كانون ا١٩

  


