
 

 

 نشرة إخبارية
جديد عن التشريعات املراعية  دليل : إعادة بناء املساواة 

 اجلنسان  للمنظور
 . لإلصدار الفوري. تشرين الثاين/نوفمرب  16الثالاثء  ،  جنيف

عدم املساواة بني ل   يف التصدي ملساعدهتم    يف مجيع أحناء العامل مورد جديد نياملشرع   ابت لدى
وضع دليالً جديداً عن  االحتاد الربملاين الدويل وهيئة األمم املتحدة للمرأة    مع إصداراجلنسني  

 . اعية للمنظور اجلنسايناملـُر قوانني  ال

لتعايف من لخطط  على وضع البلدان   إذ تعمل ت املناسب  يوق تيف ال وقد ُأصدر هذا الدليل
يقد ِّم الدليل إرشادات ومشولية. و   اً جمتمعات أكثر إنصافوإعادة بناء    19-جائحة كوفيد

وإعماهلا   إلصالح القوانني القائمة وسن تشريعات جديدة لضمان محاية حقوق النساء والفتيات
 وحشد املوارد الالزمة لذلك. 

من  العديدزال لدى  تال  إنه " ،  حبوثسيما   ، وقالت املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة
الرجال هم الذين كانوا  ذلك إىل أن    ى ز ضد املرأة. ويُعز العامل قوانني ُُتي ِّ   يف خمتلف أحناءالبلدان 

والفتيات ووجهات نظرهن وأولوايهتن. ومن   النساءصوات  يسنون القوانني تقليدايً بدون األخذ أب
الذي دليل  إصدار هذا ال   واالحتاد الربملاين الدويل   للمرأة هذا املنطلق، يسر  هيئة األمم املتحدة  

 ". ع الربملانيني يف كل مكان على استخدامهنشج ِّ 

عشر  أقل من العامل ابت أمامه  "، إن  مارتن تشونغونغ   ، قال األمني العام لالحتاد الربملاين الدويلو 
وأعضائها   منظماتنا على استعداد لدعم الربملاانت و لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.   سنوات

األوسع لتحقيق املساواة اخلطة   يف إطار  اً  ُتامنيانو لسن قوانني تقدمية وعكس التمييز يف الق
 ". اجلنسني بني
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 املساواة بني اجلنسني مفيدة لالقتصاد

االقتصاد العاملي ما يصل إىل كلَّف  أن التمييز ضد املرأة    2016عام  عن  ُتظهر بياانت  
إذا شاركت النساء يف االقتصاد على قدم املساواة و .  وفقاً للتقديرات تريليون دوالر أمريكي 12

تريليون دوالر   28مع الرجال، فقد يرتفع الناتج احمللي اإلمجايل العاملي السنوي مبا يصل إىل  
 . 2025أمريكي حبلول عام  

 يف القانون متغلغلة  زال عدم املساواة بني اجلنسني  تال  

 تنطوي على قوانني  تشريعات و لبياانت البنك الدويل، ال يزال لدى العديد من البلدان   اً وفق
 وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك: أحكام ُتييزية.  

 ليس لديها محاية قانونية ضد العنف املنزيل دولة تقريباً   40 •

 ليس لديها تشريعات جترم االغتصاب الزوجي  دولة  100أكثر من   •

 دولة، ال ميكن للمرأة أن حتصل على الطالق مثل الرجل  45يف   •

 عي نةقوانني ُتنع النساء من العمل يف وظائف م   توجددول، ال تزال    104يف   •

 الطريق  تنريبعض الربملاانت  

 مجيع أحناء العامل مارسات برملانية جيدة من  اجلديد على دراسات حالة مل  دليلحيتوي ال
املساواة مسألة  اليت تتعامل هبا الربملاانت مع    ابألساليبجراء إصالحات قانونية أو  إب تتعلق

 . اجلنسني بني

 ويلي بيان بعض األمثلة: 

 شيلي

ضمان أن . وحرصاً على  2018يف عام   أنشأ جملس النواب جلنة املرأة واملساواة بني اجلنسني
أُنشيء فريق عمل جديد يُعىن ، للمنظور اجلنساينتكون القوانني والسياسات أكثر مراعاًة  

ة املرأة رئيس جملس الشيوخ، ورئيس جلنويتألف من   19-ابلقضااي اجلنسانية وجائحة كوفيد 
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منظمة   70  حنوورئيس جلنة العمل، وبرملانيني آخرين، وممثلي    واملساواة بني اجلنسني،
 ة.وميحك غري

 مالوي 

احلد   . 2015الثامنة عشرة يف عام    قبل سن  يف مالوي لفتيات  ان يف املئة من  و مخس   تزوجت
بلغت جهود اإلصالح القانوين إلهناء زواج . واستجابًة لذلك،  األدىن لسن الزواج دون استثناء

 36  عندما أقر برملان مالوي قانون التعديل الدستوري رقم  2017األطفال ذروهتا يف عام  
 ي السن الدنيا للزواج بدون استثناء.ه  سن الثامنة عشرة الذي ينص على أن  

 مقدونيا الشمالية 

حصة برملانية   خصص للنساء قانون يف اعتماد    يف مقدونيا الشمالية   ساعد اندي الربملانيات 
فصل جديد يف   أي د إدراج تكافؤ الفرص، و   بشأن ، وساهم يف صياغة قانون  ةيف املئ  30  نسبتها

 . قانون األسرة حلماية ضحااي العنف املنزيل

 جمتمع احمليط اهلادئ 

تعمل من جزر احمليط اهلادئ،    وإقليماً   دولةً   22، اليت ُتثل  مجاعة احمليط اهلادئما انفكت أمانة  
ألكثر من عشرين سنة من أجل تقدمي   ةمع الربملاانت الوطنية وهيئات قطاع العدالة احلكومي

حلماية األسرة بني   انوانً ق  12  ُوضع لذلك،    بشأن قوانني محاية األسرة. ونتيجةً إرشادات فنية  
 . 2017و  2008ي  عام  

 اتيلند 

وهو أول صك قانوين   ،قانون املساواة بني اجلنسني  ، 2015، يف عام  اعتمدت اجلمعية الوطنية
الدستور اجلديد، الذي دخل   وفضالً عن ذلك، حيظر.  اجلنساين وحيظرهف التمييز  عر ِّ ييف اتيلند  

على   اتيزانياملوضع  ب  لزم، التمييز على أساس اجلنس وي2017أبريل  نيسان/ حيز التنفيذ يف  
 . آلية للنهوض حبقوق املرأةبوصفها   املنظور اجلنساين راعي  أساس ي

https://www.spc.int/
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 تونس

املدين، يف عملية اجملتمع  أعضاء من  برملانيات و تضم  بعد الربيع العريب، سامهت جمموعة نسائية،  
. وحيظر الدستور اجلديد 2014إىل الدستور اجلديد يف عام   فضتاإلصالح الدستوري اليت أ

استمرت و التمييز بني اجلنسني ويدعو إىل بذل جهود استباقية لتعزيز مشاركة املرأة يف الدولة.  
فحة العنف ضد املرأة قانون وطين ملكاأول  الربملان   إبقراراإلصالحات املراعية للمنظور اجلنساين  

 . 2017يف عام  

ال تزال البيئة القانونية للنساء والفتيات غري مقبولة يف أجزاء كثرية ف على الرغم من التقدم احملرز،  و 
يف فارق حتويل وعملي أن الربملانيني لديهم األدوات الالزمة إلحداث  الدليل  يوضح  و من العامل.  

 ة.وإلغاء القوانني التمييزي  للمنظور اجلنساينوضع أطر تشريعية تستجيب  بحياة النساء والفتيات  

التحيز اجلنسي وأعمال التحرش   عن   اً جديد  اً إقليمي دليالً   اً سينشر االحتاد الربملاين الدويل أيضو 
الربملاين األفريقي ابلشراكة مع االحتاد    واملضايقة والعنف ضد املرأة يف الربملاانت يف أفريقيا

 تشرين الثاين/نوفمرب.  23 يف

 *** 

 130  أكثر من  . وقد أُسس قبلالوطنية  االحتاد الربملاين الدويل هو املنظمة العاملية للربملاانت 
عاماً بوصفه أول منظمة سياسية متعددة األطراف يف العامل تعمل على تشجيع التعاون واحلوار 

هيئة   13وبرملاانً وطنياً عضواً    179بني مجيع األمم. واليوم، ابت االحتاد الربملاين الدويل يضم  
ون أكثر برملانية إقليمية. وهو يعمل على النهوض ابلدميقراطية ومساعدة الربملاانت على أن تك

قوة وشباابً وتوازانً جنسانياً وتنوعاً. ويدافع عن حقوق اإلنسان للربملانيني عن طريق جلنة خمصصة 
 1500تتكون من برملانيني من مجيع أحناء العامل. ويدعو االحتاد الربملاين الدويل أكثر من  

الربملاين يف آليات   مندوب برملاين وشريك إىل مجعية عاملية مرتني يف السنة من أجل إدماج البعد 
 .2030سيما يف عمل األمم املتحدة ويف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام   احلوكمة العاملية وال

ملزيد من املعلومات عن االحتاد الربملاين الدويل، يُرجى التواصل مع السيد 
Fitzsimons Thomas    :عرب الربيد اإللكرتوينpress@ipu.org    أوtf@ipu.org  ،

 . 53 31 854 79 (0) 41+ اهلاتف: أو

mailto:press@ipu.org
mailto:tf@ipu.org
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 املرأة. هي منظمة األمم املتحدة املعنية ابملساواة بني اجلنسني وُتكني   للمرأة هيئة األمم املتحدة  
تلبية  لتسريع التقدم يف  نشئت  أُ والفتاة، حيث املرأة  واهليئة هي النصري العاملي الرئيسي لقضااي  

األمم يف  الدول األعضاء   للمرأة تدعم هيئة األمم املتحدة . و احتياجاهتن على الصعيد العاملي
مع   تعمل و حتقيق املساواة بني اجلنسني،  جل أاملتحدة يف جهودها إلرساء معايري عاملية من  

والسياسات والربامج واخلدمات الالزمة لتنفيذ هذه   القوانني  وضع اجملتمع املدين لو احلكومات  
جوانب احلياة ومناحيها، مع الرتكيز على  ليف ك  لمرأة املتساوية لشاركة املتساند اهليئة  و املعايري.  

وضع حد للعنف و ها؛ للمرأة ومشاركت  اجملاالت اخلمسة التالية ذات األولوية: زايدة الدور القيادي 
؛ اقتصادايً   املرأة ُتكني    تعزيزو يف مجيع جوانب عمليات السالم واألمن؛    املرأة إشراك  و ؛  املرأةضد  

تنسق  و ميزانياهتا.    وجعل املساواة بني اجلنسني يف قلب عمليات التخطيط للتنمية الوطنية ووضع
اجلنسني   ة بتشجيع املساواة بنيمنظومة األمم املتحدة املعنيللمرأة أعمال  هيئة األمم املتحدة  

 هلا.   و ِّج وتعززها وتر 

زايرة املوقع اإللكرتوين التايل: ، يُرجى  هيئة األمم املتحدة للمرأة ملزيد من املعلومات عن 
https://www.unwomen.org   :والتواصل عرب الربيد اإللكرتوين

media.team@unwomen.org  ،  :1+ 646 781-4400أو اهلاتف . 

https://www.unwomen.org/
mailto:media.team@unwomen.org

