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املرأة يف مواقع السلطة وصنع القرار

واملستويات التي يوجد فيها نقص يف متثيلها .وينبغي لجميع
القطاعات املسؤولة يف الحكومة ويف القطاع الخاص واﻷح زاب
السياسية واملنظامت غري الحكومية أن تستعرض املعايري والعمليات
املستخدمة يف التوظيف والتعيني يف الهيئات اﻻستشارية وهيئات
صنع الق رار ،مبا يف ذلك الهياكل القيادية ،بغية ضامن اتباع
اس رتاتيجية شاملة لتحقيق املساواة بني الجنسني.

1.1ينبغي التعجيل بتنفيذ برنامج عمل بيجني بغية ضامن اش رتاك
املرأة اش رتاك اً كام الً وعىل قدم املساواة يف صنع الق رارات عىل جميع
املستويات.
2.2سيؤدي تحقيق الهدف املتمثل يف اش رتاك الرجل واملرأة عىل
قدم املساواة يف عملية صنع الق رار وضامن املشاركة السياسية
واﻻقتصادية واﻻجتامعية للمرأة يف جميع املجاﻻت عىل قدم
املساواة إىل تحقيق التوازن املطلوب لتعزيز الدميق راطية.

7.7وينبغي للحكومات أن تلتزم بتقرير هدف تحقيق التوازن بني
الجنسني يف عملية صنع الق رار ويف اﻹدارة واملناصب العامة عىل
جميع املستويات ويف العمل الدبلومايس وذلك ،يف جملة أمور ،عن
طريق وضع أهداف ذات أطر زمنية محددة.

3.3وينبغي للحكومات وللهيئات والوكاﻻت التابعة ملنظومة اﻷمم
املتحدة ،فض الً عن املنظامت الدولية اﻷخرى والرشكاء اﻻجتامعيني
واملنظامت غري الحكومية ،أن تع ﱢج ل ،عىل نحو جامعي وفردي ،بتنفيذ
اس رتاتيجيات تع ّزز التوازن بني الجنسني يف عملية صنع الق رار السيايس،
مبا يف ذلك يف مجال منع املنازعات وحلها .وينبغي لها أن تدمج منظورا ً
ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني ،مبا يف ذلك استخدام عمليات
تقييم اﻷثر الخاص بنوع الجنس ،يف جميع م راحل صياغة السياسات
وصنع الق رار .وينبغي أن تضع يف الحسبان تنوع أساليب صنع الق رار
واملامرسات التنظيمية وأن تتخذ الخطوات الرضورية لضامن إيجاد
مكان عمل ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني ،مبا يف ذلك إيجاد
مكان عمل خال من التحرشات الجنسية ويتميز بقدرته عىل تعيني
موظفات وترقيتهن واﻻحتفاظ بهن .وينبغي تحسني هياكل وعمليات
صنع الق رار بغية تشجيع اش رتاك امل رأة ،مبن يف ذلك امل رأة املوجودة عىل
مستوى القواعد اﻷساسية.

8.8وينبغي للحكومات واملجتمع املدين تعزيز الوعي بالقضايا
املتعلقة بنوع الجنس والدعوة اىل إدخالها بشكل ثابت يف صميم
الترشيعات والسياسات العامة.
9.9وينبغي للحكومات أن تفحص اتصاﻻتها وسياساتها لضامن إظهار
الصورة اﻹيجابية للمرأة يف مجايل السياسة والحياة العامة.
1010ويبنغي زيادة استكشاف استخدام وسائط اإلعالم كأداة من أدوات
تحديد الصورة السائدة وكأداة ينبغي استخدامها بصورة أكرث
فعالية من جانب املرشحات.
1111وينبغي قيام الحكومات والقطاع الخاص واﻷح زاب السياسية
والرشكاء اﻻجتامعيني واملنظامت غري الحكومية باستع راض املعايري
والعمليات الخاصة بالتوظيف والتعيني يف الهيئات اﻻستشارية
وهيئات صنع الق رار بغية إق رار الهدف املتمثل يف تحقيق التوازن
بني الجنسني .ويف الوقت نفسه ،ينبغي لقطاع اﻷعامل أن يقبل
التحدي املتمثل يف إضفاء الطابع اﻷمثل عىل نشاط اﻷعامل عن
طريق تعزيز تحقيق توازن بني الجنسني يف مكان العمل عىل جميع
املستويات ولتيسري تحقيق التوفيق بني العمل والحياة الشخصية.

4.4وينبغي دعم إج راء البحوث ،مبا يف ذلك تقييم اﻷثر الخاص بنوع
الجنس ،يف النظم اﻻنتخابية بغية تحديد التدابري التي من شأنها
أن تتصدى لنقص متثيل املرأة يف عملية صنع الق رار وأن تعكس
اﻻتجاه النزويل يف عدد النساء يف ال ربملانات عىل نطاق العامل.

1212وينبغي تشجيع اﻷحزاب السياسية عىل متويل ب رامج تدريبية
يف كيفية القيام بالحمالت اﻻنتخابية ،وعمليات جمع التربعات
واﻹج راءات ال ربملانية بغية متكني املرأة من أن ترشح نفسها
للمناصب العامة ولل ربملان ومن أن يجري انتخابها لهذه املناصب
وشغلها فع الً .ومن أجل تشجيع التوفيق بني العمل والحياة
الشخصية للرجل واملرأة ،يلزم إج راء تغي ريات هيكلية يف بيئة
العمل ،مبا يف ذلك اتباع أوقات عمل وترتيبات اجتامعات مرنة.

5.5وت ُحث اﻷحزاب السياسية عىل إزالة املامرسات التمييزية ،ودمج
املناظري الخاصة بنوع الجنس يف ال ربامج الحزبية ،وضامن وصول
املرأة إىل اﻷجهزة التنفيذية عىل قدم املساواة مع الرجل ،مبا يف
ذلك وصولها إىل امل راكز القيادية وكذلك إىل املناصب التي تُشغل
بالتعيني وعمليات الرتشيح اﻻنتخايب.
6.6ويلزم اتخاذ إج راءات إيجابية ،مبا يف ذلك اﻷخذ بآليات مثل
تحديد نسبة مئوية دنيا لتمثيل كال الجنسني أو اﻻضطﻻع بتدابري
وعمليات ت راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني ،وهو أمر ﻻزم
للتعجيل بتحقيق املساواة بني الجنسني وميكن أن يكون أداة
فعالة من أدوات السياسة العامة لتحسني وضع امل رأة يف القطاعات

1313وينبغي للحكومات وللمجتمع الدويل ضامن التمكني اﻻقتصادي
للمرأة وتعليمها وتدريبها بغية متكينها من اﻻش رتاك يف السلطة
ويف صنع الق رار.
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1414وينبغي للحكومات أن تعزز ال ربامج التعليمية التي يجري فيها
تهيئة الفتيات لالش رتاك يف صنع الق رار داخل املجتمع كطريقة
مستقبﻻ عىل صنع الق رار يف جميع مجاﻻت الحياة.
ً
للنهوض بقدرتها

يُ حث اﻷمني العام عىل زيادة عدد النساء املوظفات يف اﻷمانة من
البلدان غري املمثلة أو الناقصة التمثيل .وينبغي تشجيع اﻷمني
العام عىل تعيني امرأة يف املنصب الجديد املقرتح الخاص بنائب
اﻷمني العام لألمم املتحدة كخطوة يف دمج املرأة يف التيار الرئييس
ملناصب صنع الق رارات يف جميع أرجاء منظومة اﻷمم املتحدة.

1515وينبغي للحكومات وملنظومة اﻷمم املتحدة تعزيز اش رتاك املرأة
بنشاط وعىل قدم املساواة كممثلة للحكومات وللمنظامت غري
الحكومية وكمقررة ومبعوثة خاصة يف جميع املبادرات واﻷنشطة
التي تتوﻻها املنظومة ،مبا يف ذلك اش رتاكها كوسيطة يف عمليات
حفظ السالم وبناء السالم.

2020وينبغي للوكاﻻت الدولية واملتعددة اﻷط راف أن تنظر يف إرسال
وتبادل معلومات يف جميع أجزاء منظومة اﻷمم املتحدة وذلك ،يف
جملة أمور ،عن طريق عقد حلقات عمل وحلقات دراسية ،مبا يف
ذلك عقدها عىل مستوى اﻹدارة ،بشأن أفضل املامرسات والدروس
املستفادة لتحقيق التوازن بني الجنسني يف املؤسسات ،مبا يف ذلك
آليات وحوافز املساءلة ،وبشأن إدراج منظور ي راعي اﻻعتبارات
الخاصة بالجنسني يف جميع السياسات وال ربامج ،مبا يف ذلك
املساعدة الثنائية واملتعددة اﻷط راف.

1616ينبغي للحكومات وللهيئات والوكاﻻت التابعة ملنظومة اﻷمم
املتحدة ،وكذلك املنظامت الدولية اﻷخرى ،أن تشجع عىل نحو
نشط املشاركة املستمرة والتمثيل املتساوي للمرأة وحركات
الحقوق املدنية يف جميع املجاﻻت ،مبا يف ذلك عمليات صنع
الق رار املتصلة مبنع املنازعات وحل املنازعات وإعادة التأهيل،
بقصد إيجاد بيئة متكينية للسلم واملصالحة وتعمري مجتمعاتها.

2121وت ُش ﱠج ع الدول اﻷعضاء أيض اً عىل إرشاك املرأة يف وفودها لدى اﻷمم
املتحدة واملؤمت رات اﻷخرى ،مبا يف ذلك الوفود التي تتناول القضايا
اﻷمنية والسياسية واﻻقتصادية والتجارية والقضايا الخاصة
بحقوق اﻹنسان ،وكذلك ضامن متثيل املرأة يف جميع أجهزة اﻷمم
املتحدة والهيئات اﻷخرى مثل املؤسسات املالية الدولية ،التي
تتسم فيها مشاركة املرأة بأنها ﻻ تستحق الذك ر.

1717ينبغي قيام الحكومات واﻷحزاب السياسية عىل نحو نشط
بتشجيع إدخال منظور ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني يف
مجال السياسة ويف هياكل السلطة عن طريق زيادة متثيل املرأة
يف عملية صنع الق رار بالحد اﻷدىن الالزم من الناحيتني الكمية
والكفية عىل السواء .وميكن لل ﱡن هج البديلة والتغي ريات يف الهياكل
واملامرسات اﻷساسية أن تسهم عىل نحو يُ عتد به يف اﻷخذ مبنظور
ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني.

2222وت ُحث الدول اﻷعضاء عىل تعزيز التوازن بني الجنسني عىل جميع
املستويات يف سلكها الدبلومايس ،مبا يف ذلك عىل مستوى السف راء.
2323وينبغي للحكومات وللهيئات والوكاﻻت التابعة ملنظومة اﻷمم
املتحدة وكذلك للمنظامت الدولية اﻷخرى واملنظامت غري
الحكومية أن تعزز متثيل املرأة من املجموعات اﻷخرى غري املمثلة
أو املحرومة وذلك يف مناصب ومحافل صنع الق رار.

1818وينبغي للحكومات واﻷح زاب السياسية والهيئات والوكاﻻت التابعة
ملنظومة اﻷمم املتحدة ،فض الً عن املنظامت الدولية اﻷخرى واملنظامت
غري الحكومية ،أن تواصل جمع ونرش البيانات واﻹحصاءات املفصلة
حسب الجنس بغية رصد متثيل امل رأة يف الحكومة عىل جميع
املستويات ،ويف اﻷح زاب السياسية ،ويف أوساط الرشكاء اﻻجتامعيني ،ويف
القطاع الخاص ،ويف املنظامت غري الحكومية عىل جميع املستويات،
فض الً عن اش رتاك امل رأة يف مجايل السلم واﻷمن.

2424ويُ و ﱠج ه انتباه الحكومات إىل التوصيات العامة للجنة املعنية
بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة بشأن املادتني  ٧و٨
املتعلقتني باش رتاك املرأة يف الحياة العامة ويف صنع الق رار ،والتي
س تُ درج يف تقرير تلك اللجنة عن دورتها السابعة عرشة■ .

1919وينبغي لألمني العام أن يضمن التنفيذ الكامل والعاجل لخطة
العمل اﻻس رتاتيجية لتحسني مركز املرأة يف اﻷمانة العامة (-1995
 )2000بغية تحقيق املساواة اﻻجاملية بني الجنسني ،وخاصة
عىل مستوى الفئة الفنية وما فوقها ،بحلول عام  .٢٠٠٠وينبغي
أن تواصل اللجنة اﻻستشارية املعنية باملسائل اﻹدارية (شؤون
املوظفني وشؤون اﻹدارة العامة) رصد الخطوات الجاري اتخاذها يف
اﻷمانة العامة لﻷمم املتحدة لتحقيق هدف تقلد املرأة ما نسبته
 ٥٠يف املائة من مناصب اﻹدارة ومناصب صنع الق رار بحلول عام
 ٢٠٠٠وأن تقدم هذه اللجنة توصيات ملموسة بهذا الشأن ،وكذلك
الخطوات املتخذة لتحقيق التوازن بني الجنسني يف منظومة اﻷمم
املتحدة ككل .ومتشي اً مع املادة  ١٠١من ميثاق اﻷمم املتحدة،
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