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 اجتماع فريق الخبراء التابع لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 (CSW65الجلسة الخامسة والستون للجنة وضع المرأة )
 

"مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنعها القرار فيها بشكل تام وفعّال، إلى جانب القضاء على العنف، من أجل تحقيق  
 المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات كافة." 

 ٨ – ٥نيويورك، نيويورك 

 ٢٠٢٠تشرين أول/أكتوبر 
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 موجز تنفيذي -١

(. لذا فقد آن األوان إلجالة النظر في  ١٩٩٥يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والعشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجين )

 الصورة الكلية لحال مشاركة المرأة وتمكينها في الحياة العامة. 
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قارنة بين أوجه الترابط المفاهيمية يلخص األطر السياسية القانونية والمعيارية ذات الصلة، ويرصد أحوالها ويعقد م ١الجزء 

والتجريبية في ما بين مجاالت التركيز الثالثة التي تشكل موضوع األولوية، أي: مشاركة المرأة في المجمع المدني، وتمكينها 

 من صنع القرار السياسي، والقضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة.

العشرين تحقيق إنجازات طويلة األمد على صعيد المساواة بين الجنسين في الحياة  شهد الكثير من البلدان خالل أواخر القرن

العامة؛ إذ وصلت المرأة إلى المناصب االنتخابية بأعداد أكبر من ذي قبل، كما اتسع دورها في صنع القرار السياسي. وتسارع 

ً مرعية في  التقدم المتحقق بعد إعالن ومنهاج عمل بيجين، فقننت دول كثيرة بأنحاء ا لعالم أجمع حقوق المرأة وأقرت حصصا

َشْغل المناصب االنتخابية وفق منظور جنساني. ونتيجة لذلك، زاد عدد عضوات البرلمانات الوطنية زيادة تدريجية بشتى أرجاء 

 العالم، وهو ما ثبت من دراسات كثيرة سابقة.

 تباعه حيال تلك اإلنجازات على الرغم من التسليم بأهميتها. بيد أن أسباباً عديدة ما زالت تعلل للتفسير الحذر الواجب ا

على صعيد وصول المرأة إلى المناصب االنتخابية بالبطء وعدم االتساق بين أرجاء  ١٩٩٥فأوالً، اتسم التقدم المتحقق منذ 

مانات الوطنية حالياً. فقد تمكن عدد العالم، ذلك بأن عدداً ضئيالً للغاية من البلدان هي التي حققت التوازن بين الجنسين في البرل

 ضئيل للغاية من النساء من شغل وزارات وطنية وصوالً إلى رئاسة الحكومة حيث سدة القيادة العالمية. 

من حيث نسبة شاغالت المناصب االنتخابية  بحكم القانونقياساً بالمكاسب المتحققة  - -عالوة على ذلك، فإن التمثيل الوصفي 

ً إلى تمثيل موضوعي، أو التمكين  - -مناصب السياسية بالتعيين إلى شاغالت ال بالنسبة للمرأة.  وقد  بحكم الواقعال يترجم آليا

من أهداف التنمية المستدامة، وذلك   ٥اتفقت اإلرادة الحكومية العالمية على ضرورة رصد معدل التقدم نحو تحقيق الهدف رقم 

لى البرلمانات الوطنية والجمعيات المحلية بوصفها معايير مرجعية قابلة للقياس. أما من حيث المكاسب المتحققة بوصول المرأة إ

 قياس التمكين فهو مهم للبناء على هذا األساس والتفوق عليه.  

ً أكثر عمومية بخصوص " ً مفاهيميا ً كونه مشاركة المرأة وتمكينهالذلك، تقدم هذه الوثيقة عرضا "، وهو عرض عملي أيضا

 أبعاد أو أربع ركائز منفصلة ومترابطة في آن واحد:  يحدد أربعة 

التقدمية في كل مجتمع بما يدعم مبادئ  القيم الثقافية واألعراف االجتماعيةيشمل ذلك تعزيز  ( التمكين الثقافي:١)

 المساواة بين الجنسين في المجاالت األسرية والعامة، وبما يراعي حقوق المرأة؛ 

التي تمثل  المجتمع المدنييقصد به تحقيق خطوات إيجابية في سبيل مشاركة المرأة في منظمات  ( التمكين المدني:٢)

غير الرسمية للتعبير والحشد تتيح للمواطنين التأثير في صناع القرار  حلقة وصل بين المواطن والدولة. فالقنوات 

تأثيراً غير مباشر. ويشمل ذلك اإلجراءات الجماعية من خالل مجموعات المصالح والحركات االجتماعية الجديدة )ال 

ية األحزاب سيما حركات المرأة والحركات النسائية(، ومن خالل التصويت في االنتخابات واالستفتاءات، وعضو

 والنشاط، واالتصال بوسائله التقليدية والرقمية؛   

شاغلي يُتصَور هذا التمكين باعتباره تقدماً صوب تحقيق التوازن بين الجنسين بين  ( التمكين من صنع القرار:٣)
ين يحملون الذين يمارسون السلطة الحكومية في عملية صنع القرار. ويشمل ذلك النساء والرجال الذ المناصب العليا

صفة األعضاء المنتخبين والمعينين، وصفة القادة في الهيئات البرلمانية الوطنية المحلية/اإلقليمية، وفي السلك  

 القضائي، والخدمة المدنية العليا؛ وأخيراً، 

المخرجات والنتائج في سياسات يعرف هذا التمكين بأنه المكاسب المحرزة على صعيد  ( تمكين السياسات:٤)
، حيث توّسع القوانين واألنظمة آفاق الفرض أمام المرأة والفتاة إلطالق كامل طاقاتهن في كل اواة بين الجنسينالمس

مجتمع؛ ومن ذلك ما يكون بحماية الحقوق المادية والجنسية واإلنجابية، وتنفيذ سياسات الرفاه المعنية بالفقر في أوساط 

ة، ورعاية المسنين، وخدمات رعاية الطفل، وحماية المرأة في المرأة، وحماية جوانب الرعاية الصحية لألموم

المجاالت الخاصة والعامة في مواجهة مخاطر العنف، وتقليل الفصل الطبقي والمهني الرأسي، وتغطية فروق 

 المدفوعات بين منسوبي قوة العمل.

مشمولة بالوثيقة. كما تخضع االتجاهات العالمية يصف األدلة الخاضعة للتحليل في إطار الوثيقة لكل بُعد من األبعاد ال ٢الجزء 

بلداً وإقليماً   ٢٠٢على الصعيد الوطني للرصد باستخدام البيانات المستقاة من مشروع "أنواع الديمقراطية" الذي يقارن بين 

المية األولى عندما مستقالً بأنحاء العالم. كذلك يخضع التغيير الطولي على مدار القرن للفحص والتحليل منذ نهاية الحرب الع

ً يظهر أن االتجاهات الوطنية تقتضي الفصل   بدأت موجة الديمقراطية في شمول المرأة بالكثير من البلدان. وبنظرة أكثر عمقا

لذا تتناول الوثيقة بالتحليل أيضاً البيانات االستقصائية المستقاة من عدة بلدان من أجل   -على الرغم مما سلف بيانه -الموضوعي 

ر في التغييرات التي مست االتجاهات والقيم والسلوكيات في أوساط المرأة والرجل على الصعيد الفردي. وتعول الدراسة النظ
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على موجات متعاقبة من الدراسات االستقصائية األوروبية القيمية المجمعة/االستقصاءات القيمية العالمية التي شارك فيها نحو 

ً يعيشون في أكثر من 330,000 مجتمع؛ وهي دراسات ركزت على التغييرات التي شهدتها العقود المتعاقبة منذ  ١٠٠ مجيبا

 إعالن بيجين. 

 هو قوام النتائج التجريبية.  ٣الجزء 

وتفيد نتائج التحليل بأنه في حين قوبلت مشاركة المرأة وتمكينها بالتفهم واالستيعاب من منظور متعدد األبعاد، فإن األدلة تكشف 

في معدالت التقدم على مستوى العالم في مختلف الركائز المشار إليها. غير أن التقدم في مشاركة المرأة وتمكينها عن التفاوت 

محدود بفعل استمرار شيوع االتجاهات الثقافية ذات النزعة االجتماعية المحافظة، وبفعل الفجوات الجنسانية المستمرة على 

ي المناصب التشريعية والتنفيذية، وتأثيرها في إحداث التغيير المأمول في خطة صعيد المشاركة المدنية للمرأة وتمثيلها ف

السياسات العامة. تعثرت جهود التقدم صوب المساواة بين الجنسين في الحياة العامة بالكثير من األماكن، وقد شاع ذلك التعثر 

حتى تخلفت عن التعهدات العالمية تجاه تعزيز  -حيانبل وانتكست في بعض األ-المقترن بالجمود خالل السنوات القليلة الماضية 

المبادئ األساسية لتمكين المرأة ومشاركتها. وخالصة القول إن مؤشرات الخطر تفيد بدخول العالم أجمع مرحلة أشد جموداً 

 على صعيد تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة خالل القرن الحادي والعشرين.  

 اشئةالتحديات الن

العديد من التحديات الناشئة الماثلة أمام مشاركة المرأة وتمكينها حسب المرصود  ٥سعياً إلى بيان تلك التطورات، يفّصل الجزء 

 على مدار العقد المنصرم. وتشمل ما يلي: 

نذ إعالن بيجين، ( االزدياد التدريجي في الدعم العام لمبادئ المساواة بين الجنسين وقيمها بالكثير من المجتمعات م١)

ويدل على ذلك هيمنة االتجاهات االجتماعية  الوتيرة العالمية للتغير القيمي لطالما أثبتت بطئاً شديدًا وتفاوًتا كبيرًا،لكن 

 المحافظة المعارضة للمساواة بين المرأة والرجل في التعليم والسياسة والعمل المدفوع األجر في الكثير من األماكن؛ 

تجاه الصاعد للقيم الليبرالية االجتماعية إلى ردة فعل ثقافية عكسية بين المحافظين اجتماعياً لما إفضاء اال( ٢)
، وهو ما فاقم االستقطاب بخصوص القضايا الثقافية، وأدى إلى حشد  استشعروه من تهديد جراء تلك التحوالت العميقة

حركات اجتماعية مناهضة للمرأة وللمنظور الجنساني مناهضةً بعضها متوسط وبعضها متشدد، إذ تسعى تلك  

 الحركات إلى تقويض حقوق المرأة؛ 

في السياسات الحزبية من خالل زيادة ردة الفعل العكسية في أوساط المحافظين اجتماعياً أدت أيضاً إلى تحول ( ٣)
المنتخبين في صفوف تلك األحزاب وهم يناصرون االرتداد عن  الشعبوية  -الدعم لألحزاب والقيادات السلطوية 

 المكتسبات السياسية النسائية وحقوق المرأة؛  

نه مفاقمة المخاطر تنامي أجواء االستقطاب الثقافي بخصوص قيم المساواة بين الجنسين وسياساتها من شأ( ٤)
 ال سيما ما يطال منها القيادات النسائية في المجال العام؛ وأخيراً،   والتهديدات وأفعال العنف،

من شأنها أن تضعف  ١٩-الظاهر أن اآلونة األخيرة بما شهدته من تأثير اجتماعي واقتصادي لجائحة كوفيد( ٥)
العمل المدفوع األجر، وأن تكثف التوترات االجتماعية، وأن تضعف المكاسب المتحققة للمرأة والفتاة في التعليم وفي 

بسبب تهميش دور البرلمانات وتأجيل  الثقة العامة في السياسة، عالوة على تقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية

 االنتخابات، بكل ما لذلك من تبعات سلبية تنال من التقدم في مشاركة المرأة وتمكينها. 

 سياسة العامةتوصيات ال

 يبين أهم الدروس وتوصيات السياسة العامة الموجهة إلى مجابهة المخاطر الناشئة. يشمل ذلك ثالث مبادرات رئيسة:  ٦الجزء 

للبناء على مكتسبات إعالن  ،٢٠٠٥عقد الجمعية العامة لألمم المتحدة مؤتمرًا عالمياً خامساً بشأن المرأة في : ١التوصية 

زام حكومات العالم وحشد جهود المنظمات النسائية ذات الحضور العالمي وكذلك جهود شبكات المرأة بُْغيَة بيجين، وإحياء الت

 التعامل مع التحديات الناشئة التي تواجه مشاركة المرأة السياسية وتمكينها، وتهديدات العنف في الحياة العامة. 

ألمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمنظمات بتنسيق من هيئة ا-رصد وكاالت األمم المتحدة : ٢التوصية 
لمجموعة كبيرة  -اإلقليمية المتعددة األطراف، والمنظمات غير الحكومية، وهيئات اإلحصاء الوطنية في جميع الدول األعضاء

خاطر العنف المحدقة بالمرأة في  متنوعة من مؤشرات أكثر شمواًل لكل أبعاد المشاركة والتمكين السياسيين للمرأة، فضاًل عن م
مع تجميع مقاييس أكثر شموالً من واقع مجموعات البيانات العالمية الموجودة على الصعيدْين الوطني والفردي  الحياة العامة، 

 بحيث تتجاوز نسبة المرأة والرجل في البرلمانات المحلية والوطنية. 
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الجنسين وتمكين المرأة في جهد بحثي جديد لتوثيق التأثير المنظم لجائحة  شروع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين: ٣التوصية 
، مع تنسيق هذه المبادرة مع جهد االتحاد في مشاركة المرأة وتمكينها والتهديد بالعنف ضد المرأة في المناصب العامة ١٩-كوفيد

مثل المعهد الدولي  –والمنظمات غير الحكومية البرلماني الدولي، والمسؤولين في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية، 

(، وغيرها من المؤسسات iKNOWPoliticsللديمقراطية والمساعدة االنتخابية وشبكة المعرفة الدولية للنساء في السياسة )

 البحثية المعنية بالشؤون الجنسانية. 
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 إطار العمل القانوني والمعياري -٢

لطالما كان التوازن بين الرجل والمرأة من أهم المبادئ الرئيسة لحقوق اإلنسان منذ إنشاء األمم المتحدة؛ فقد نص ميثاق األمم 

على "إعادة التأكيد على اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة اإلنسان وقيمته، وبالمساواة  ١٩٤٥المتحدة منذ إقراره عام 

ليدعم تلك االلتزامات ويقويها، وعلى   ١٩٤٨والمرأة". ثم جاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في في الحقوق بين الرجل 

وانطالقاً من هذا  1شاكلته جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

بلداً   ١٨٩تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأقرها بعد ذلك ا ١٩٧٩األساس، أقرت الجمعية العامة في عام 

 2بشتى أنحاء العالم.

، معززاً االلتزام  ١٩٩٥وبعد انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، صدر إعالن ومنهاج عمل بيجين بالغ األهمية في 

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وصون حقوق القانوني للدول األعضاء في األمم المتحدة بخصوص 

وقد حدد إعالن بيجين جملة من األولويات الحاسمة الحترام حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في شتى   3اإلنسان. 

ا في دوائر صنع القرار، ومعدالت الفقر مجاالت الحياة األساسية، بما في ذلك اإلجراءات الموجهة إلى مشاركة المرأة وتمثيله

والتنمية والتعليم والتدريب والرعاية الصحية وإمكانية اللجوء إلى القضاء في صفوف المرأة. أما على صعيد تمكين المرأة، فقد 

 أبرز اإلعالن التزامات أساسية يراد منها تحقيق تمكين المرأة: 

المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع، بما في ذلك  "إن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم
 المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة، أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم."

ً وغايات لتعزيز المساواة بين الج ٢٠٠٠ثم أقرت حكومات العالم في العام  نسين األهداف اإلنمائية لأللفية، وحددت فيها أهدافا

"( التزام الدول األعضاء بتحقيق ٢٠وجدد مؤتمر األمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة )"ريو+ 4(. ٣ولتمكين المرأة )الهدف 

المساواة بين الجنسين للمرأة وللفتاة، معتبراً أن المشاركة الفعالة من المرأة تشكل عنصراً حاسماً في سبيل تحقيق كل الجوانب 

من أهداف التنمية المستدامة أن المساواة بين الجنسين حق من الحقوق  ٥من التنمية المستدامة. ويقرر الهدف األخرى المنشودة 

األساسية بحد ذاته، فهو ذو قيمة رئيسة وركيزة الزمة لبناء عالم ينعم بالسالم والرخاء واالستدامة. وتشمل اإلجراءات المطلوبة 

واالجتماعية واالقتصادية المانعة من تمكين المرأة، وتصحيح واقع التمثيل المنخفض في هذا الصدد إزالة العوائق القانونية 

وقد تعهدت الحكومات في إطار أهداف التنمية  5للمرأة على كل مستويات المشاركة السياسية، ومنع العنف ضد المرأة والفتاة. 

ستفادة من إمكانية اللجوء إلى القضاء. كما اتفق صناع القرار المستدامة بإلغاء القوانين التمييزية وتحقيق المساواة للمرأة في اال 

، وهي الخطة التي تجعل المساواة بين الجنسين في ٢٠٣٠في الوكاالت العالمية وفي الحكومات الوطنية على خطة التنمية 

 صميم جهود التنمية المستدامة الشاملة:  

اة سيحقق مساهمة حاسمة على صعيد التقدم في  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفت -٢٠"
إن إطالق كامل الطاقات البشرية وتحقيق التنمية المستدامة لن يكونا ممكنين شتى األهداف والغايات. 

طالما بقي نصف البشر محروماً من كامل حقوقه اإلنسانية ومن الفرص. لذا يجب أن يتمتع النساء 
خدمات عالية الجودة في مجاالت التعليم والموارد االقتصادية  والفتيات بالمساواة في التمكين من ال

والمشاركة السياسية، باإلضافة إلى الفرص المتساوية مع الرجال والفتيات في مجاالت العمل والقيادة 
 6وصنع القرار على األصعدة كافة.."

بناء على ما تقدم، دأبت سلسلة من وثائق حقوق اإلنسان على إبراز أهمية تمكين المرأة وتأييد مبادئ المساواة بين الجنسين وهي 

وثائق جرى إقرارها مند منتصف القرن العشرين واالعتراف بها في القانون الدولي واعتمادها من الجمعية العامة لألمم المتحدة  

 ومن حكومات العالم. 

ن إلى أي مدى تحققت االلتزامات في مجال حقوق اإلنسان، وبأي وتيرة حصل التقدم في مشاركة المرأة وتمكينها في الواقع لك

العملي؟ شهدت بلدان عديدة ظهور بواعث قلق شديدة نتيجى لإلخفاق أو للتراجع في المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة 

لف بذلك عن االلتزامات العالمية بتحقيق المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان حسب المقرر العامة على مدار العقد المنصرم، لتتخ

 . ٢٠٣٠في خطة التنمية 

السنوية الخامسة والسبعين لميثاق األمم المتحدة، وتواكبها السنوية الخامسة والعشرين إلعالن بيجين؛ فشَرعت  2020يشهد عام 

وفي هذا السياق، أبرزت اللجنة العديد من  7استعراض شامل لتقييم التطورات. لجنة األمم المتحدة لوضع المرأة في إجراء

األسباب الداعية للحذر، إذ انتهت إلى أن التنامي في القيادة النسائية السياسية لم يكن بالسرعة وال بالعمق الكافيين؛ وهو ما يعني 

ها التي أفرزت نوابها، كما أن اإلنجازات تباينت بين مناطق أن معظم البرلمانات لم تحقق بعد التمثيل الحقيقي لفئات مجتمعات
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ً في تحقيق المساواة بين  ٢٠٢٠العالم، وما زالت توجد فجوات جنسانية كبيرة. كذلك أفاد استعراض  بإخفاق البلدان جميعا

ن وجود تباينات في موازين الجنسين على كل مستويات القيادة السياسية في المناصب المشغولة باالنتخاب أو بالتعيين، فضالً ع

 القوة على الصعيد العالمي، وخصوصاً على صعيد قيادات المناصب العليا مثل رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. 

كما رصدت اللجنة عقبات متواصلة أمام رأب الفجوات الجنسانية النابعة من عوائق هيكلية وممارسات تمييزية وتأنيث الفقر. 

اء والفتيات ألشكال كثيرة من التمييز والتأثر والتهميش على امتداد حياتهن. كما اعتبرت قضية العنف يتعرض الكثير من النس

ً أمام القيادة النسائية  ً وبوصفها عائقا ضد المرأة والفتاة من القضايا الرئيسة المثيرة للقلق بشكل متزايد أمام المجتمع عموما

ادات النسائية في صورة تهديدات بالمضايقة اإللكترونية، واإلساءة اللفظية خصوصاً؛ وذلك لدى تصويبها ضد الناشطات والقي

الذي باشرته لجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة إلى أن تشخيص  ٢٠٢٠انتهى استعراض  8العنيفة، والعنف البدني.

ً مزدوجاً جراء العقبات  التحديات يقتضي التفصيل أيضاً، ذلك بأن النساء في العديد من القطاعات االجتماعية يكابدن حرمانا

ال سيما أمام المنحدرات من أصول أفريقية، والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص  –المانعة من التمكين 

  المناعة المكتسب )اإليدز(، والمنتميات للريف، والمنتميات للشعوب األصلية، وذوات اإلعاقة، والمهاجرات، والمسنات.

 : األدلة ٣

وانطالقاً من هذا األساس، فما هي األدلة الممكن استخدامها للتوسع والتحديث في التحليل الطولي ودون القطاعي والمقاَرن بين  

البلدان بخصوص الوضع الراهن لمعدل التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة العامة وتمكين المرأة وإحقاق حقوق 

 وى الدول وفي ما بين المجتمعات وعلى مر الزمن؟ المرأة على مست

 المؤشرات أحادية البُعد 

مع كونه نافذاً في  -لعل اإلجراء األكثر وروداً في التقارير بخصوص المساواة بين الجنسين بحكم القانون في عالم السياسة 

غير أن هذه  9األدنى بالبرلمانات الوطنية. هو نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في الغرفة -األوساط البحثية والسياسية كذلك 

البيانات تحوي العديد من المزايا؛ فهي منطوية على درجة عالية من االعتمادية كونها مستقاة من سجالت عامة عقب كل 

انتخابات بيد مسؤولين برلمانيين وبجهود هيئات اإلحصاء الوطنية. كما تنطوي تلك البيانات على تغطية جغرافية وطولية لكل 

كذلك  10يباً، مع سجل يخضع للتحديث المنتظم المشفوع بالنشر من جانب االتحاد البرلماني الدولي. بلد على مستوى العالم تقر

يستعان بالفجوات الجنسانية في المواقع القيادية الحكومية العليا ألغراض المقارنة، على الرغم من أن المحدودية المعتادة في 

تعددة البلدان. ويشمل ذلك رصد نسبة النساء الشاغالت مناصب العمادة البيانات المعتمدة للتغطية التسلسلية الزمنية والم

وعضوية المجالس على الصعيد المحلي/المناطقي، ورؤساء البرلمانات، وشاغالت الحقائب الوزارية، والقيادات الحزبية،  

 ية، والمناصب القضائية العليا.  والتنفيذيات وشاغالت المناصب العليا في مجاالت الخدمة المدنية والحكومات المحلية/اإلقليم

في الوقت ذاته، ينبغي التنبه إلى أن عدد النساء في البرلمان أو نسبتهن فيه ال يعدو كونه مؤشراً أو مقياساً غير واف للمشاركة 

القمع، الفعلية والتمكين الفعلي؛ ومرد ذلك إلى أسباب عديدة. أما نظريات الترابط القطاعي فتؤكد وجود أشكال كثيرة من 

ويواكب ذلك اختالف النساء في ما بينهن من حيث الرؤى الفكرية، والحالة االجتماعية االقتصادية، والخلفية العائلية، والهوية  

ومن ثم، فغالباً ما يعارض النشطاء المحافظون اجتماعياً وعضوات األحزاب اليمينية  11العرقية، واالنتماءات الحزبية السياسية.

 في حقوق المرأة، وذلك عبر سبل من بينها مثالً انتقاء سياسات العمل اإليجابية التي تشمل حصص المقاعد ذات والقضاة التوسعَ 

المنظور الجنساني، أو التصويت ضد إحقاق الحقوق اإلنجابية والتوعية الجنسية ومنع الحمل. كما أن النساء على اختالف 

ً شا ئعاً في آرائهن حيال القضايا األخالقية مثل البغاء/العمل الجنسي، واإلجهاض، فئاتهن االجتماعية وأعراقهن يختلفن اختالفا

ً جنسانية على سبيل   واللباس الديني. ويضاف لما سلف أن الدول السلطوية ذات الهيئات التشريعية الضعيفة قد تنفذ حصصا

باستقاللية؛ وهو ما يعني ممارسة نفوذ  اصطناع االلتزام باألعراف الدولية على الرغم من أن العضوات ممنوعات من التصرف

معلوم على القرارات السياسية.  بل إن البرلمانات القوية المستقلة تشهد عمليات وأعرافاً لالنضباط الحزبي الجماعي بما يحد من 

قتراح مشاريع استقالل األعضاء الفرادى وصالحياتهم التي تخولهم التصرف بدون دعم القيادة العليا للحزب؛ ومن ذلك مثالً ا

قوانين، أو الرقابة على الوزارات الحكومية، أو الحياد عن سكة التعليمات الصادرة من الحزب بخصوص المناقشات التشريعية 

واألصوات البرلمانية. وبالمثل، فإن ازدياد أعداد المعيّنات لشغل حقائب وزارية في الحكومات إنما يعد داللة مهمة على التمكين 

تقرير السياسة العامة، خصوصاً في البلدان ذات التكافؤ بين الجنسين في التشكيل الوزاري. في المقابل، قد يكون  حيثما أمكنهن

ً في البلدان ذات االنضباط  تعيين عدد ضئيل من الوزيرات مجرد ممارسة صورية تثبت الرمزية المحضة لها، خصوصا

ومن ثم،  12بها في أيدي القيادة التنفيذية العليا ومناصريها من النخبة.الحزبي الجماعي و/أو التي تتركز صالحيات صنع القرار 

 فإن ُجل البيانات اإلحصائية تراعي مشاركة المرأة السياسية، لكنها تخبرنا بالنذر اليسير عن التمكين السياسي للمرأة. 

 المؤشرات المركبة المتعددة األبعاد
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ة المذكورة آنفا، فما هي المؤشرات البديلة لتوفير سبيل معتمد وفعال لرصد تمكين بالنظر إلى محدودية التدابير الكمية المعياري

المرأة؟ أجريت مئات الدراسات اإلحصائية لقياس جوانب محددة من المساواة بين الجنسين في المجتمع والمقارنة في ما بينها، 

المدفوعة األجر، فضالً عن جوانب االستفادة من ومن ذلك ما يشمل مستويات الفصل المهني وفروق األجور في مجاالت العمل 

خدمات المدارس واإلنجازات العلمية وطول العمر والرفاه والصحة. لذلك رصد الكثير من الدراسات السابقة المساواةَ بين 

نمية الجنسين من خالل تدابير مجمعة أو مركبة.  ومن أبرز المؤشرات المركبة بخصوص المساواة بين الجنسين "مؤشر الت

المرتبط بنوع الجنس" التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومقياس تمكين المرأة التابع للبرنامج نفسه، ويعود تاريخ استحداثه 

، ومؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع للبرنامج أيضاً، وهو معني بتغطية الصحة اإلنجابية والتمكين ١٩٩٥13إلى العام 

وثمة مؤشرات أخرى من بينها مؤشر التكافؤ بين الجنسين المستحدث من منظمة "سوشال ووتش" في  14. والوضع االقتصادي

ومؤشر المؤسسات االجتماعية والجنسانية التابع لمركز التنمية المنبثق عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان  15، ٢٠٠٧

.  ٢٠٠٦سين الذي استحدثه المنتدى االقتصادي العالمي في والمؤشر العالمي للفجوة بين الجن 16(، ٢٠٠٧االقتصادي )منذ 

فمثالً: يتيح المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين مرجعاً يقيس حجم الفجوات الجنسانية وفق أربعة أبعاد رئيسة، هي: المشاركة  

لتقدم السنوي نحو رأب تلك والفرصة االقتصادية، والتحصيل العلمي، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي؛ مع اقتفاء معدل ا

الفجوات على مر الوقت. أما قياس "التمكين السياسي" ضمن معطيات المؤشر فيتم من خالل رصد الفجوة بين الجنسين في 

 نسبة النساء والرجال من شاغلي المناصب في البرلمانات الوطنية والوزارات الحكومية، وشاغلي مناصب رئاسة الدول.  

 هنا[ ١]الشكل 

يحوي هذا التقرير تصوراً مفاهيمياً وعمليات إلعداد مقياس أكثر شموالً لمشاركة "المرأة وتمكينها"، وذلك بالتركيز على أربعة 

 أبعاد، هي:  

في كل مجتمع من حيث تأييدها لمبادئ  للقيم الثقافية واألعراف االجتماعية( التمكين الثقافي؛ ويقاس باالمتثال ١)

 المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة؛ 

لتحقيق الربط بين  المجتمع المدني( التمكين المدني؛ بمعنى نشاط المرأة في الهيئات والعمليات التي تخص ٢)

ات االجتماعية المواطنين والدولة عبر قنوات تأثير غير رسمية، ومنها ما يكون عبر مجموعات المصالح والحرك

الجديدة )شاملة حركات المرأة والحركات النسائية(، وكذلك في صورة مواطنين عاديين يشاركون بالتصويت في 

 االنتخابات واالستفتاءات، وفي عضوية األحزاب ونشاطها، وعبر القنوات التقليدية والرقمية؛  

في مواقع صنع القرار   شاغالت للمناصب العليابصفة ( التمكين من صنع القرار؛ وذلك بتعيين المرأة أو انتخابها ٣)

لممارسة السلطة السياسية داخل الحكومة؛ ويشمل ذلك حمل المرأة صفة العضوية والقيادة في الهيئات البرلمانية 

 المحلية /المناطقية والوطنية، وفي السلك القضائي، وفي الخدمة المدنية؛ وأخيراً، 

مراعاة استقاللية المرأة في اتخاذ خياراتها الحياتية، وتمكينها من حقوقها التي تكفل لها ( التمكين السياسي، ويتخلله ٤)

االستقالل االقتصادي وحرية االختيار الجنسي واإلنجابي المكافئ الستقالل الرجل. ينطوي هذا البعد على مجموعة 

مرأة في خطة السياسات، على أن تتجلى التي تعكس المصالح واألولويات المتنوعة للالمخرجات والنتائج متنوعة من 

في صورة قوانين وأنظمة تتعلق بحقوق الملكية والزوجية والحقوق الجنسية واإلنجابية، وبحقوق صحة األم، ورعاية  

 الطفل، والعنف ضد المرأة، وبحقوق العمل. 

يبين كيفية رصدها وقياس معدلتها طبيعة التصور المفاهيمي لهذه األبعاد في صورة إطار عمل مترابط، كما  ١يوضح الشكل 

من خالل مؤشرات منهجية. أما الركائز فهي مستوعبة من منظور االستقالل المقترن بالترابط أيضاً، أي أنها عملية تفاعلية 

، وتقوية تشكل "حلقة مثمرة". فمثالً: من المتوقع تقوية جوانب تمكين المرأة في األدوار القيادية المكتسبة باالنتخاب أو بالتعيين

قدراتهن على تشكيل معالم القوانين والسياسات الحكومية، وذلك في المجتمعات التي تتيح تعظيم صوت المرأة عبر مطالبات 

قيم ثقافية   -بصفة عامة  -الحركات الجماعية النسائية الناشطة في مجال القضايا النسائية بعيداً عن أروقة البرلمان حيث تسود 

م قيم المساواة بين الجنسين في الحياة العامة وتؤيد دور المرأة في الحياة السياسية. وال يقل أهمية عن وأعراف اجتماعية تدع

ذلك إدماج مزيد من النساء في مواقع صنع القرار البارزة بأية دولة حتى تبدو النخب القيادية مماثلة للمجتمعات التي جاءت 

النساء والفتيات إلى االهتمام بالشؤون العامة، مع تشجيعهن على المشاركة   منها، ألن هذا اإلدماج من شأنه اجتذاب مزيد من

 مثل المشاركة في االنتخابات، والنشاط الحزبي، والحشد اإللكتروني، والترشح للمناصب.  –عبر قنوات المجتمع المدني 

عايير المتبعة وجمع مجموعات أكثر تنوعاً ولفهم حال مشاركة المرأة وتمكينها في الحياة العامة، فمن المهم التوسع في نطاق الم

ً من جمع بيانات موزعة حسب النوع بُْغيَة رصد األهداف الوطنية والعالمية للمساواة بين  وشموالً من األدلة. وال بد أيضا

كذلك إلدراك   الجنسين، وتمكين المرأة، ومشكلة العنف ضد المرأة في الحياة العامة. وإدراكاً ألهمية الترابط القطاعي، فال بد
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الوضع األمثل من توزيع البيانات حسب كل بعد من األبعاد حسب النوع في الكثير من القطاعات بكل مجتمع، ومن ذلك مثالً ما 

يكون حسب الحالة االجتماعية واألسرية، وحسب السن والترابط الجيلي، والدخل األسري، والتعليم، والحياة في الريف  

 اإلثني. /والحضر، واالنتماء العرقي

 ( التمكين الثقافي ١)

القيم الثقافية واألعراف االجتماعية هي العمليات غير الرسمية في المجتمعات الجماعية، إذ تشكل التوقعات بخصوص األدوار المناسبة  

الجتماعية هي مَسلمات مطلقة  للمرأة وللفتاة، ولها ارتباط وثيق بإقرار سياسات المساواة بين الجنسين. والقيم كاشفة لألولويات؛ واألعراف ا

في كل مجتمع. غير أن االستقصاءات االجتماعية المعنية بأخذ عينات ممثِلة للسكان تحرص على توثيق التغييرات الحاصلة بمرور الوقت  

والدعم المقدّم  في كل مجتمع، ومنها ما يكون برصد االتجاهات العامة بخصوص األدوار السياسية والمحلية واالقتصادية للمرأة والرجل؛ 

ق  إلى الُمثُل النسائية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛ وإقرار السياسات العامة كتلك المتعلقة بتكافؤ الفرص والتمييز الجنسي والحقو 

ل فائض األدلة  اإلنجابية ورعاية الطفل والقوانين المعززة لإلجراءات اإليجابية؛ واالتجاهات إزاء تمكين المرأة.  وبصفة عامة، يفيد تحلي 

قد تعززت أكثر ما تعززت   -مثل المساواة بين الجنسين، والعلمنة، والمثلية الجنسية  -بأن القيم الليبرالية االجتماعية حيال القضايا الثقافية 

ما تثبت األدلة   في أوساط الجيل الشاب واألوساط الجامعية المثقفة، خصوصاً في مجتمعات ما بعد الصناعية الموسرة.  في المقابل، عادة

ألوساط  َميل األجيال األكبر سناً والمجموعات األدنى تعليماً في الكثير من المجتمعات النامية نحو القيم المحافظة اجتماعياً، إذ تفضل تلك ا

التقليدية في التنبؤ بأوجه  الفصل التقليدي بين أدوار الرجل والمرأة في المجالين األسري والعام. إلى ذلك، تُساهم القيم واالتجاهات الثقافية 

  17انعدام المساواة بين الجنسين على مستوى القوة وصنع القرار، ويدخل في عداد ذلك تمثيل المرأة في المناصب االنتخابية.

ً بالتحليل السالف، يشّكل هذا التقرير مؤشراً يسمى "مؤشر قيم المساواة بين الجنسين" )أو  ً إلى النظر في تلك القضايا هديا  GEVIوسعيا

اختصاراً( لقياس االتجاهات إزاء المساواة بين الجنسين في السياسة وفي قوة العمل وفي التعليم. تناولت جهود سابقة النظر في توزيع 

ولتحديث   18مجتمعاً.  ٦١، وذلك في ٢٠٠١إلى  ١٩٩٥المذكور في المراحل األولى من "الدراسة العالمية للقيم" خالل الفترة من المؤشر 

  تحليل التغير الحاصل في البيانات منذ إعالن ومنهاج عمل بيجين، وللتوسع في التغطية الجغرافية، تستقى بيانات هذا التقرير من المراحل 

ً من  ٢٥ألوروبي للقيم/االستقصاء العالمي للقيم، وهو ما يوسع مدة المقارنة للرأي العام لما يزيد عن لالستقصاء ا ٧-٣ إلى  ١٩٩٥عاما

ً على وجه   638,554. وعلى امتداد كل تلك المراحل البحثية، تشمل مجموعة البيانات هذه استقصاءات ممثلة شملت ٢٠٢٠ مشاركا

 أنحاء العالم، علماً بأن العناصر لم تكن حاضرة بالكامل في جميع المراحل البحثية.  مجتمعاً بشتى  ١١٧اإلجمال يعيشون في 

  :استقصائية عناصر ثالثة بين الجمع من الجنسين بين المساواة قيم مؤشر يتولد

 ." )الموافقة بترميز منخفض( الرجال أفضل عموماً في مواقع القيادة السياسية من المرأةالفوقية السياسية: " •

 ." )الموافقة بترميز منخفض( عندما تشح الوظائف فالرجال أحق بها من المرأةوقية الوظيفية: "الف •

 ." )الموافقة بترميز منخفض(التعليم الجامعي أهم للفتى من الفتاةالفوقية التعليمية: " •

لقيم المساواة بين الجنسين.  أكدت أعيد ترميز اإلجابات عن تلك العناصر بما يعني أن صعود النتائج المطرد يمثل دعماً أقوى 

كما ُجِمع مؤشر قيم المساواة بين الجنسين بمختلف العناصر،  19اختبارات الثبات أن العناصر تندرج ضمن مقياس واحد ثابت.

 نقطة لسهولة تفسير المعطيات.    ١٠٠مع ُحدّد معياره عند 

 هنا[ ٢]الشكل 

مجتمعات يمكن فيها تفسير  ١٠٩مشارك يعيشون في  397,147جابات الخريطة العالمية، ويعول على إ ٢يوضح الشكل 

المؤشر وقياس معطياته خالل القرن الحادي والعشرين )من أحدث قياس في مراحل االستقصاء األوروبي/العالمي للقيم(. 

 تكشف النتائج عن محصلتين أساسيتين. 

إذ يحل نحو  فاً كبيرًا بين البلدان والمناطق على مستوى العالم.الموافقة على قيم المساواة بين الجنسين يختلف اختالاألولى: 

٪( على مقياس ٨٩-٨٠٪( أو في تصنيف "مرتفع جداً" )٩٠أربعة وعشرين مجتمعاً في تصنيف "مرتفع للغاية" )أي أكثر من 

ابقة، فإن المجتمعات مؤشر قيم المساواة بين الجنسين الموحد المئوي النقاط. ومن ثم، وبحسب ما وثقته دراسات كثيرة س

٪ في النرويج ٩٠اإلسكندنافية هي األكثر إيجابية تجاه المساواة بين الجنسين، إذا بلغ متوسط نتائج تقييمها على المؤشر أكثر من 

ي  والسويد وآيسلندا والدانمرك، وبذلك تتصدر العالم بالترتيب المذكور على المؤشر. أما المجتمعات الميسورة ما بعد الصناعية ف

٪ في كل من فرنسا وهولندا والنمسا ٨٠الغرب األوروبي فجاءت بنتائج مرتفعة جداً على المؤشر نفسه، إذ ناهزت نسبة 

وألمانيا. وأما أستراليا ونيوزيلندا فهما من الحاالت الواقعة ضمن هذه الفئة أيضاً، وعلى شاكلتهما أتت الواليات المتحدة 

راب معطيات البلدين الواقعين في أمريكا الشمالية من النسبة الحدية. استأثرت االقتصادات األمريكية وكندا، على الرغم من اقت

الميسورة والديمقراطيات الراسخة بالفئتين األعلى للثقافات األشد عدالً في المنظور الجنساني، باستثناء أربع اقتصادات من فئة 

أيضاً، وهي: ألبانيا وسلوفينيا وكرواتيا في شرق أوروبا ووسطها، الدخل المتوسط وديمقراطيات حديثة دخلت ضمن الفئة نفسها 
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وأوروغواي في أمريكا الالتينية. في المقابل، تكشف الخريطة عن الكثير من المناطق العالمية الغارقة في المنظور التقليدي من 

السعودية واليمن ومصر وليبيا والكويت حيث اتجاهاتها إزاء المساواة بين الجنسين، وهو ما يتجلى في حالت المملكة العربية 

إجمااًل على المؤشر(، وكذلك المجتمعات النامية في  ١٠٠نقطة من  ٥٥وقطر بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )إذ حققت 

مي بلغ مالي ونيجيريا في أفريقيا جنوب الصحراء، وميانمار وإندونيسيا والفلبين في آسيا ومنطقة المحيط الهادي )بمتوسط إقلي

 (. ١٠٠نقطة من  ٦٣

التغير شديد التواضع في القيم الثقافية إزاء المساواة بين الجنسين في والمحصلة الثانية التي تكتسي القدر نفسه من األهمية هي 
  ن. التعليم والعمل المدفوع األجر والسياسة بمجتمعات مختلفة في شتى أنحاء العالم خالل ربع القرن المنصرم منذ إعالن بيجي

غير أن الجمود وانعدام التغير القيمي الملموس يشّكل صدمة أكبر نظراً للتغيرات االجتماعية االقتصادية الكبرى كما هو 

مرصود في تقارير األهداف اإلنمائية لأللفية ثم في تقارير أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك مكاسب الفتاة والمرأة على 

والتدريب وازدياد نسب النساء التي تشغل وظائف مدفوعة األجر خارج القطاع الزراعي، وزيادة مستوى محو األمية والتعليم 

  20المعونات الدولية الموجهة إلى رأب الفجوات بين الجنسين في مجال التنمية.

 هنا[ ١]الجدول 

مجتمعاً مختلفاً حيث يمكن للمؤشر أن   ٤٦مؤشر قيم المساواة بين الجنسين في  ١سعياً إلى توثيق التغير القيمي، يوضح الجدول 

.  ٢٠٢٠-٢٠١٠و ١٩٩٩-١٩٩٥يقيس معطياته في مراحل بحثية متتالية ضمن االستقصاء األوروبي/العالمي للقيم خالل الفترة 

ً في المتوسط بتلك شهد الربع األول من القرن الماضي ا رتفاع مؤشر قيم المساواة بين الجنسين الموحد المئوي النقاط ارتفاعا

كما سجلت جوانب تحسن أكثر قوة )تزيد عن   نقاط فقط منذ إعالن بيجين. ٦وهذا مكسب قوامه ، ٧٢إلى  ٦٧المجتمعات من 

روغواي والمكسيك والبرازيل في أمريكا نقاط( في أربعة عشر اقتصاداً متوسط الدخل، أي على غرار ما حدث في أو ١٠

الالتينية، وفي ألبانيا وإستونيا ورومانيا في وسط أوروبا وشرقها. تواكب ذلك مع تواضع شديد في المكاسب النسبية المئوية في 

الصعيد معظم المجتمعات المشمولة بالمقارنة، في ما حقق ست مجتمعات تراجعات طفيفة وإحياًء التجاهات أشد محافظةً على 

االجتماعي إزاء أدوار الجنسين في التعليم وأماكن العمل والقيادة السياسية؛ وينسحب ذلك على الهند وباكستان وبنغالديش في 

 جنوب آسيا، ونيجيريا وجنوب أفريقيا صاحبتي التعداد السكاني األكبر في القارة األفريقية. 

تقدم بسيط أو محدود في ما هو مبين في الجدول إنما يفيد عموماً بحدوث  لذلك، فإن تحليل البيانات االستقصائية المتاحة حسب
وعلى الرغم من حدوث بعض التغييرات، فإن الكثير من البلدان   تقوية القيم الثقافية تجاه المساواة بين الجنسين منذ إعالن بيجين.

اتجاهاتها الثقافية واألعراف االجتماعية تجاه أدوار النامية والمناطق العالمية ما تزال غارقة في المنظور التقليدي على صعيد 

المرأة والرجل. أما مستوى التنمية االقتصادية )المقاس حسب نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من حيث التكافؤ في القوة 

رار المقاييس البديلة (، على غR=.432 P=0.000 N .202الشرائية( فهو عامل تنبؤ مهم في مؤشر قيم المساواة بين الجنسين )

(. كما أن مؤشر قيم المساواة بين الجنسين مرتبط بقوة R=.573 P=0.000 N 56للتنمية البشرية، مثل متوسط أعمار اإلناث )

(.   تفيد النظريات R=.687 P=0.000 N .266( لمستوى الديمقراطية الليبرالية في كل مجتمع )V-Demديم ) -بتقديرات في

يم واألعراف عادة ما تتطور ببطء على سبيل االستجابة للتغيرات التي تطال الظروف االجتماعية االقتصادية الثقافية بأن الق

الباعثة لها، إذ عادة ما تدخل البلدان في طور أوسع من الحرية على صعيد االتجاهات االجتماعية إزاء األدوار المنوطة 

لدان، علماً بأن هذه العملية معززة بالتحوالت الجيلية واإلحالل الديمغرافي بالجنسين بالتوازي مع التطور االقتصادي في تلك الب

في السكان. ومع ذلك، فإن الموروثات التاريخية المستمرة والتقاليد الدينية والهياكل المؤسسية الرسمية ما زالت تعزز 

من المجتمعات النامية على تنوعها في شتى أرجاء االتجاهات الثقافية المحافظة اجتماعياً حيال المساواة بين الجنسين في الكثير 

 العالم، وهو ما يعرقل التمكين الثقافي للمرأة.  

عالوة على ذلك، فهذه قضايا مهمة لذاتها وبذاتها، فضالً عن االرتباط الوثيق بين االتجاهات الثقافية واألبعاد األخرى المتصلة 

ديم"  -تجلى االرتباط القوي بين مؤشر قيم المساواة بين الجنسين ومؤشر "فيي -مثالً  -بتمكين المرأة. فعلى الصعيد المجتمعي 

(. وبإعمال نموذج قائم على "حلقة مثمرة" سنجد أن أبعاد تمكين المرأة معلومة التأثير R=.702 P.000للتمكين السياسي للمرأة )

الرجل في المجتمع ينتَظر منها تعضيد َشْغل النساء في ما بينها ضمن عملية تفاعلية. أي أن القيم المساوية بين أدوار المرأة و

للمناصب، وهو ما يكون بأمور منها تقليل العوائق التمييزية ضد المرشحات البرلمانيات في دوائر االختيار وقواعد االنتخاب 

من ذلك تقديم رعاية  الحزبية، عالوة على إشاعة مناخ يحض الرأي العام على الميل نحو سياسات عامة تيسر استقالل المرأة، و

الطفل وصون حقوق العمل واإلنجاب بالنسبة للمرأة. وحيثما نجحت المرأة في بلوغ مناصب قيادية بارزة في الحياة العامة فإن  

ً لمشاركة المرأة وتمكينها في الحياة  التنميط التقليدي لدورها سيتحطم على األرجح، ويتمخض عن ذلك قيم ثقافية أشد دعما

 العامة.
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 التمكين المدني   (٢)

، وذلك غير مباشرمفهوم التمكين المدني متعلق بقدرة المرأة والرجل على التأثير في النواب البرلمانيين وفي عملية السياسة العامة تأثيراً 

وعة فرصاً  من خالل قنوات وسيطة للتعبير والرأي تحقق الوصل بين المواطن والدولة. يتخلل هذه العملية تقديم منظمات عديدة ومتن 

للمواطنين من أجل التأثير في خطة السياسات وفي عملية صنع القرار، ويدخل في عداد ذلك ما يكون بالتصويت في االنتخابات  

واالستفتاءات والعمل من خالل عضوية األحزاب السياسية والنشطاء والمسؤولين، والتواصل عبر وسائل اإلعالم التقليدية والتكنولوجيات  

لتعاون مع مجموعات المصالح التقليدية والحركات االجتماعية والمؤسسات التطوعية، والمشاركة من خالل التظاهرات وسياسة  الرقمية، وا

االحتجاجات، وأنواع العمل المباشر من خالل القواعد الشعبية مثل المنظمات المحلية والحركات العابرة للحدود.  وتختص مجموعات  

على الرغم من أن تغيير خطة العمل عادة ما ينطوي على   –رأة بأهمية بالغة في تحقيق مكاسب السياسات الحركات النسائية وحركات الم

 21بناء التحالفات مع الكثير من الفاعلين اآلخرين والشبكات األخرى بأسلوب تحالفي. 

يحوي المستوى الوطني مؤشرات مجتمعية عديدة من واقع مشروع "أنواع الديمقراطية"، وهي مؤشرات تتيح إجراء تقديرات عالمية 

ديم" المتعلق  -وإقليمية لمشاركة المرأة والرجل في منظمات المجتمع المدني بمرور الوقت.  هنا يمكننا التركيز على مقارنة مقياس "في

رأة من حيث انعدام القيود على مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني؛ وهي المنظمات المعروفة باشتمالها على بالتمكين المدني للم

مجموعات مصالح واتحادات عمالية ومنظمات ذات خلفيات دينية )حال اشتراكها في أنشطة مدنية أو سياسية( وحركات اجتماعية 

ة؛ من دون أن تشمل الشركات أو األحزاب السياسية أو الوكاالت الحكومية أو المنظمات  واتحادات مهنية ومنظمات تقليدية غير حكومي 

الدينية المعنية أساساً بالممارسات الروحية. كما يجب في منظمات المجتمع المدني أن تكون مستقلة ولو ظاهرياً عن الحكومة والمؤسسات  

رأة من المشاركة في منظمات المجتمع المدني بين "مطلقا" )صفر( و"دائما".  ديم" لقياس مدى منع الم -االقتصادية. تتراوح مقاييس "في

رسمية على المشاركة، بدالً من قياس مشاركة المرأة في تلك المنظمات. ومن المهم أن تتمتع  قيوداً ومن القيود المهمة رصد تلك المقاييس 

 ذلك ستظل التفاوتات الجوهرية قائمة بخصوص هوية المشاركين.المرأة بحقوق قانونية مساوية في مجال حرية تشكيل الجمعيات، ومع 

 هنا[ ٣]الشكل 

النمو طويل األمد في تمكن المرأة من المشاركة في منظمات المجتمع المدني على مدار قرن ديم" يقدّر  -أن مشروع "في ٣يوضح الشكل 
واستناداً إلى هذا المقياس، وهدياً بالمستفاد من مؤشر قيم المساواة بين الجنسين، تخلفت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عن بقية  كامل.

العالم في مشاركة المرأة عبر تلك القنوات.  كما أن الغالب على مشاركة النساء في منظمات المجتمع المدني هو انصرافها إلى المجتمعات  

ورة والديمقراطيات الراسخة ذات التعددية في الجمعيات التطوعية بغرب أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا والشرق األقصى، أي  الميس

حيثما تحقق أعلى نمو من السبعينيات إلى التسعينيات وصوالً إلى تسطيح المنحنيات.  كما حظيت المرأة بمشاركة قوية ومستمرة نوعاً ما 

رين في شرق أوروبا ووسط آسيا، أي حيث وجدت في الغالب أقسام داخل األحزاب الشيوعية لتنظيم أجنحة وهيئات  خالل القرن العش

نسائية داخل األحزاب والنقابات المهنية وغيرها من المجموعات المجتمعية.  كذلك حققت مجتمعات أخرى نامية في آسيا والمحيط الهادئ 

حراء نمواً في الفرص الموجهة إلى التمكين المدني للمرأة خالل الفترة الممتدة من الستينيات أو وأمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الص

 السبعينيات وحتى التسعينيات. 

في كل المناطق أن ذلك النمو تعرض للجمود أو التراجع الطفيف منذ إعالن بيجين في منتصف التسعينيات، ولم يحقق تقدماً  لكن المذهل 
زى هذا جزئياً إلى فكرة "تأثير السقف" المانع، أي بلوغ المرأة مستوى ما من المشاركة في منظمات المجتمع المدني حتى وربما يع جديدًا.

  بقي أمامها قيود قليلة، غير أن التراجع الطفيف في المشاركة ملموس خالل السنوات القليلة الماضية في بعض المناطق، أبرزها منطقة آسيا 

 والمحيط الهادئ. 

أن أية إجراءات متخذة على الصعيد الوطني بشأن الحقوق القانونية من أجل التنظيم والحشد إنما هي إجراءات محدودة غير 

حتماً، ذلك بأنها ال تسعى إلى رصد درجة المشاركة الفعلية والتمكين الحقيق للمرأة في منظمات المجتمع المدني. عالوة على ما  

التجانس كمجموعتين، فضالً عن وجود اختالفات ثقافية كبرى ملحوظة في الفصل   سلف، فإن النساء والرجال بعيدون عن

االجتماعي القائم على السن/الجيل، واالنتماء اإلثني/العرقي، والحالة االجتماعية االقتصادية، والحالة االجتماعية واألسرية،  

 ونوع الدين/التدين. 

توى الفرد من واقع االستقصاءات األوروبية/العالمية للقيم. تتيح لنا هذه وسبراً لتلك التناقضات، يمكن فحص البيانات على مس

األدلة رصد التمكين الجنساني في التغلغل في قنوات المجتمع المدني، وهو ما يتجلى في نسبة المرأة والرجل المشاركين في  

اء المشاركين في مجموعة كبيرة متنوعة التصويت في االنتخابات، وفي التقسيم الجنساني ألعضاء األحزاب السياسية، والنشط

من الجمعيات التطوعية ومجموعات المصالح، ومناصري الحراك النسائي، والمحتجين المشاركين في تظاهرات حاشدة، 

 والمشاركين في النشاط اإللكتروني من خالل وسائل التواصل االجتماعي.   

 هنا[ ٢]الجدول 
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يمكننا التركيز في هذا التقرير على الفجوات الجنسانية الماثلة في المشاركة في التصويت في االنتخابات بوصفها الشكل األكثر 

ً للمشاركة المدنية الجماعية  مع التركيز على دور المواطنين المؤثر في اختيار النواب المنتَخبين، وفي تشكيل  –شيوعا

تقديراً للمشاركة التصويتية في االنتخابات الوطنية.  ٢ة بالمناصب الحكومية. قدم الجدول البرلمانات وفي األحزاب الفائز

وتحَسب الفجوة الجنسانية باعتبارها الفارق بين نسبة النساء والرجال المدلين بأصواتهم في المنافسات االنتخابية )أي نسبة من 

 يصنفون أنفسهم بأنهم يشاركون بالتصويت "دائماً"(. 
 

النتائج أن حجم أية فجوات تصويتية بين الجنسين واتجاه تلك الفجوة يختلفان اختالفاً جوهرياً من مكان آلخر حول العالم؛   تثبت

٪، ومنها ٦فقد ثبت وجود فجوة جنسانية إيجابية في عشرة مجتمعات حيث تزيد نسبة المصوتات عن المصوتين بما ال يقل عن 

مثل روسيا وسلوفينيا وإستونيا. غير أن  –ة في شرق أوروبا ووسطها وفي البلقان مجتمعات عديدة في بلدان كانت شيوعي

مجتمعاً  ١٩الغالبية العظمى من المجتمعات ال تكشف عن فجوات جنسانية ملموسة. في المقابل، توجد فجوة جنسانية سلبية في 

فتوجد   -٪١٠التي تتجاوز -ة الجنسانية السلبية ٪. أما الفجو٦متنوعاً حيث تزيد نسبة المصوتين عن المصوتات بما ال يقل عن 

في الكثير من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مثل الكويت ومصر وليبيا، وهو ما يعكس انعدام الدعم لقيم المساواة  

ء ضمن هذه الفئة، ومنها بين الجنسين الموثقة فعالً في المنطقة. كذلك يندرج العديد من البلدان النامية في أفريقيا جنوب الصحرا

نيجيريا وإثيوبيا، عالوة على بعض المجتمعات المتنوعة في آسيا والمحيط الهادئ ذات الثقافات التقليدية حيال أدوار المرأة  

ديم"   -مثل اليابان وفيتنام وباكستان.  وهذه المعطيات تؤكد الملحوظة األولى من الترابط القوي بين مؤشر "في  –والرجل 

(، ما R.=619 ،P 0.000 N.265كة السياسية للمرأة ومؤشر قيم المساواة بين الجنسين حسب االستقصاء العالمي للقيم )للمشار

 يعني أن العوائق الثقافية مرتبطة ارتباطاً منهجياً بالفجوات الجنسانية في السلوك التصويتي.  
 
 ( التمكين من صنع القرار ٣)

أن مناصب الحياة العامة الُمدَركة باالنتخاب أو بالتعيين ينبغي أن تمثل المجتمعات التي  يؤكد مفهوم التمكين من صنع القرار

انبثقت منها، بما يشمل أهم التمايزات االجتماعية من حيث سياسات الهوية كتلك المتصلة بالهويات الجنسانية والميول الجنسية، 

لدخل والتعليم والطبقة االجتماعية والجهات الجغرافية والمناطق. والعرق والدين والعنصر والحالة االجتماعية االقتصادية وا

وفي هذا الصدد، يعد من األهداف المنشودة إدماج قيادات نسائية متنوعة في المناصب المشغولة باالنتخاب وبالتعيين وفق نسب 

هن وقيمهن أو انتماءاتهن مراعية ألعدادهن في عموم السكان، فهذا هدف يحقق التمثيل الوصفي بغض النظر عن اتجاهات

الحزبية أو ميولهن النسائية. ويمكن استقاء مؤشرات التقدم من أدلة تشمل عدة بلدان، وعادة ما تأخذ بنسبة النساء في الهيئات 

المنتخبة بنوعيها المحلي والمناطقي، وفي غرفتي البرلمان األدنى واألعلى، وفي المناصب القضائية المشغولة باالنتخاب أو 

لتعيين في المحاكم، وفي المواقع العليا بمنظومة الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي، وفي المناصب الوزارية، وفي المناصب با

-٥أي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. ومن ثم، يحدد الهدف  –العليا بالقوى األمنية، فضالً عن القيادات النسائية في سدة السلطة 

تدامة تحقيَق المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وإتاحة الفرص المتكافئة لها في القيادة على كل مستويات من أهداف التنمية المس ٥

من الهدف نفسه، وبرصد  ١-٥-٥صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة؛ وذلك وفق الرصد المثبت عبر الغاية 

جدير بالذكر أن المعايير تسدد القياس  22نات الوطنية، و)ب( الحكومات المحلية.نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في )أ( البرلما

من خالل قياس نسبة شاغالت مجموعة كبيرة متنوعة من المناصب المشغولة بالتعيين، بما في ذلك ما يكون في الهيئات المحلية 

 والوطنية والهيئات فوق الوطنية. 

تمثيل الوصفي في المناصب المشغولة باالنتخاب بالهيئات التشريعية، وهي متاحة تمثل البيانات الوطنية األشمل بخصوص ال

من االتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الوطنية، ومن هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بخصوص 

ديم،   -من مشروع "أنواع الديمقراطية" )في و 23البيانات المتعلقة بنسب المرأة والرجل في الهيئات المحلية والمناطقية،

(، وكلها توثق االتجاهات الوطنية المتعلقة بنسبة المرأة والرجل في الهيئات التشريعية ٢٠٢٠، تموز/يوليو V10.0اإلصدار 

ال السابقة، ديم" كما يتضح من األشك-والمناصب التنفيذية المشغولة باالنتخاب وبالتعيين.  وبالتعويل على بيانات برنامج "في

ً كامالً منذ العام  ، أي عندما حازت المرأة حق التصويت ١٩٢٠فإن المقارنة الطولية للتمثيل الوصفي بهذا التقرير تشمل قرنا

 ألول مرة في الكثير من الديمقراطيات.  

 هنا[ ٤]الشكل 

أن معظم البلدان متخلفة عن هدف  تفيدنا البيانات بأن المرأة تعاني من ضعف التمثيل على كل مستويات صنع القرار، وب

. تبلغ الحصة العالمية من مقاعد المرأة في البرلمانات الوطنية ١٩٩٥"التوازن بين الجنسين" الذي أقره منهاج عمل بيجين 

ة  بلداً ومنطقة وجودَ حضور أقوى للمرأ ١٣٣٪. كما توضح البيانات الواردة من ٢٥)سواء أكانت أحادية أم ثنائية الغرفة( نسبة 



EGM/CSW/2021/BP1 
 

 12 

٪ من البلدان ١٣. ولم يحقق سوى ٢٠٢٠كانون الثاني/يناير  ١٪ وفق المثبت في ٣٦.٣في اإلدارة الحكومية المحلية بنسبة 

٪ من البلدان الهدف المنشود في اإلدارة  ١٥٪ فما أكثر( في البرلمانات الوطنية، في ما حقق ٤٠هدف التوازن بين الجنسين )

تقدم المطرد صوب تحقيق المساواة بين الجنسين في المناصب االنتخابية في كثير من البلدان  ال ٤الحكومية المحلية. يبين الشكل 

٪ من جملة المشرعين في الغرفة األدنى ١١.٦بتشكيل المرأة نسبة  ١٩٩٥تفيد بيانات العام  24وليس جميعها منذ إعالن بيجين. 

كانت هذه النسبة بعيدة عن مستوى التكافؤ، غير أنها  ٢٠٢٠ أو الوحيدة من البرلمانات الوطنية بشتى أنحاء العالم؛ وبحلول

٪. وقد حققت النساء في أربعة بلدان )هي: رواندا وكوبا وبوليفيا واإلمارات العربية المتحدة( هدف ٢٤.٩تضاعفت لتبلغ 

ن البلدان األخرى المتنوعة  ٪ من المقاعد. كما اقترب العديد م٥٠التوازن بين الجنسين في الهيئات التشريعية، بنسبة ال تقل عن 

٪( ونيكاراغوا ٤٧٪( والسويد )٤٦.٤من التكافؤ بين الجنسين في هيئاتها التشريعية الوطنية، ومن أمثلة ذلك جنوب أفريقيا )

٪(.  كذلك حققت المرأة مكاسب على صعيد المناصب البرلمانية القيادية منذ إعالن بيجين، ومن ٤٨.٢٪( والمكسيك )٤٧.٣)

وفي الوقت ذاته، ما زال معدل التقدم  25٪ حالياً. ٢٠.٥إلى  ١٩٩٥٪ في ١٠.٥تضاعف عدد رئيسات البرلمانات من  ذلك مثالً 

٪ أو أقل، حتى  ٥العالمي غير متساو؛ فالعديد من البرلمانات الوطنية مثالً ما زال متخلفاً عن الهدف في ظل وجود نائبات بنسبة 

ا هي الحال بجالء احتماالت حدوث اتجاهات عكسية حادة كم ٤إن برلمانات قلة من الدول تخلو تماماً من النساء. يوضح الشكل 

في شرق أوروبا ووسط آسيا، وسببها في تلك الدول هو سقوط االتحاد السوفيتي والتخلي األولي عن الحصص القانونية 

 26الجنسانية في البرلمانات، وذلك قبل التعافي التدريجي في المنطقة. 

اب زيادة مقاعد المرأة في البرلمان، ال سيما يؤكد واقع هذه المنطقة أن إنفاذ قوانين الحصص الجنسانية الرسمية يعد من أهم أسب

مع إقرار حدود دنيا ألعداد المرشحات وفرض عقوبات قانونية على المخالفين، وإشراف الهيئات المختصة على تنفيذ القوانين، 

د من بلدان  ، خصص العدي٥مع اعتماد قوائم تبادلية للمرشحين والمرشحات وفق منظور جنساني. واستناداً إلى بيانات الشكل 

جنوب آسيا حصصاً قانونية ومقاعد للمرأة في وقت مبكر، غير أن فرض الحصص الجنسانية القانونية في معظم المناطق توسع 

سريعاً بعد إعالن بيجين. ولعل إقرار هذا النهج وتنفيذه كان أبرز ما يكون في عموم أمريكا الالتينية، في ما كان تنفيذ قوانين من  

في الديمقراطيات الراسخة في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا والشرق واألقصى؛ ومرد ذلك ألسباب  هذا القبيل أقل

ً جنسانية غير رسمية ضمن قواعد العمل الحزبي الناظم لعملية تسمية  منها اعتماد كثير من أحزاب تلك البلدان حصصا

 المرشحين.

 هنا[ ٥]الشكل 

ة وفي المناصب االنتخابية بالهيئات التشريعية المحلية والمناطقية والوطنية خبراٍت عظيمة في تكتسب المرأة في مساعيها العام

مثل  –مجاالت التشريع وصنع القرار، فتوسع بذلك شبكاتها وحضورها بما يعزز من فرصها في بلوغ المواقع القيادية األعلى 

من المقاعد البرلمانية الخلفية ال يعني بالضرورة التقدم التلقائي في غير أن خبرات المرأة  27المناصب الوزارية والقيادة الحزبية.

٪( وفق  ٢١مساراتها المهنية السياسية. واستناداً إلى بيانات االتحاد البرلماني الدولي، تشغل المرأة ِخمس الحقائب الوزارية )

٪ أو أكثر من الحقائب الوزارية، ومنها ٥٠يها . ويوجد أربعة عشر بلداً تشغل المرأة ف٢٠٢٠كانون الثاني/يناير  ١الثابت في 

٪ أو ٤٠بلداً آخر تشغل المرأة فيها  ١٦عالوة على ذلك، يوجد  28كندا وفرنسا وكوستا ريكا وإثيوبيا ورواندا وجنوب أفريقيا.

أما في صدارة أكثر من الحقائب الوزارية، محققة بذلك التوازن بين الجنسين؛ في ما توجد تسعة بلدان كل وزرائها رجال.  

بلداً بأنحاء العالم؛ وذلك  ٢٢أن المرأة تتبوأ منصب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة في  ٦السلطة السياسية فيوضح الشكل 

٪ من رؤساء الحكومات ٦.٧٪ من رؤساء الدول و ٧.٢، أي ما يشكل ٢٠٢٠أيلول/سبتمبر  ١حسب البيانات المسجلة منذ 

 عالمياً.
 هنا[ ٦]الشكل 

 

يخلق هيئات تشريعية تمتاز بالشمول االجتماعي والتنوع بما يخدم  –أي إدماج المرأة في المواقع القيادية  –الوصفي  التمثيل

جوانب إيجابية كثيرة. ذلك بأن المشرعين المنتخبين الذين يتمتعون بخبرات وخلفيات ورؤى متنوعة يكفلون بصفة عامة التوسع 

لمداوالت، وبذلك يُثرون المناقشات البرلمانية.  وبمقدور القيادات النسائية أن تنهض في اآلراء المرعية خالل المشاورات وا

بدور القدوة في حث األخريات على المشاركة من صفوف المواطنات العاديات في المجتمع المدني، وتشجيع الفتيات والشابات 

مول االجتماعيين فمن شأنه تقويض الشرعية أما غياب التنوع والش 29على الترشح للمناصب متى استوفين شروط الترشح.

المتصورة لعمليات صنع القرار من جانب الهيئات المشغولة باالنتخاب وبالتعيين، ومن ذلك مثالً انعقاد جلسات اللجان النوعية  

ع بعضوية الرجال فحسب للفصل في قضايا حساسة مثل التحرش الجنسي أو اإلجهاض. أي أن إدماج المرأة من شأنه تنوي

   30التجارب الحياتية لواضعي السياسات، وإيجاد منبر عام للتعبير عن أولويات المرأة ومصالحها.

إن إيصال عدد أكبر من النساء إلى المناصب المشغولة باالنتخاب والتعيين بحد ذاتهما ليسا كافيين لتقوية أبعاد التمكين األخرى؛ 

وتتجلى المحددات في الدول التي تعين فيها المرأة أو تُنتخب للهيئات  31بل إن تلك العالقات يغلب عليها أنها مشروطة. 
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البرلمانية التي ال تعدو كونها هيئات رمزية في الغالب األعم، إذ تفتقر إلى االستقالل والصالحيات الدستورية والموارد أو 

ازن مع السلطة التنفيذية والرقابة عليها. القدرات المؤسسية الالزمة القتراح التشريعات والنهوض بدور فعال في إحداث التو

وتوجد بلدان عديدة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعداد البرلمانيات، لكنها في هيئات تشريعية تحوز صالحيات محدودة على السلطة  

قوية في بلدان  التنفيذية؛ ومن تلك األمثلة كوبا ونيكاراغوا ورواندا. في المقابل، حصدت المرأة مقاعد في مؤسسات برلمانية 

 مثل ناميبيا والمكسيك وجنوب أفريقيا. 

 ( تمكين السياسات ٤)

ينطوي التمكين السياسي على اعتماد الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وتنفيذ تلك الوثائق في صورة قوانين محلية؛ مع 

إدماج السياسات المراعية للمنظور الجنساني واألولويات النسائية في السياسات ومصالح المرأة وتراتبية القضايا في عمليات 

ويدخل  –ائجها؛ عالوة على تنفيذ السياسات القانونية والتنظيمية المعنية بالمساواة بين الجنسين صنع القرار وفي مخرجاتها ونت

عداد ذلك إقرار سياسات مكافحة التمييز على أساس الجنس، وقوانين الحصص الجنسانية، والحقوق اإلنجابية، واإلجراءات 

 البرلمانية المناسبة للمرأة.  

المعطيات رصداً متعدد البلدان واألزمان هو ما يكون عبر مؤشر "أنواع الديمقراطية" بشأن حقوق المرأة، ومن سبل رصد تلك 

إذ يجيل النظر في مدى احترام البلدان لحرية المرأة في الحركة الداخلية، وحقها في الملكية الخاصة، وحريتها من العمل 

وق األربعة حاسمة في كفالة استقاللية المرأة وقدرتها على االختيار.  القسري، وتمكينها من اللجوء إلى العدالة. وتلك الحق

ً كبيراً على صعيد حقوق المرأة، وذلك وفق ارتفاع  ٧يوضح الشكل  أن معظم مناطق العالم شهدت خالل القرن الماضي تقدما

ً )مطرد )رغم اختالف نقاط البداية( في معظم المناطق باستثناء شرق أوروبا ووسط آسيا حيث  ( Uاتخذ المنحنى شكالً راجعا

ً في حقوق المرأة بمناطق أفريقيا  ً طفيفا تحت الحكم الشيوعي. ومع ذلك، شهدت األعوام القليلة الماضية إما جموداً أو تراجعا

 جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية وآسيا والمحيط الهادئ.

 هنا[ ٨و ٧]الشكالن 

  ٨للجمع ضمن مقياس واحد يتيح تعريف التمكين السياسي للمرأة وفق الوارد في الشكل الخالصة أن تلك األبعاد المختلفة قابلة 

ليكون عملية تستهدف زيادة القدرة عند المرأة بما يؤدي إلى اتساع الخيارات واألدوار والمشاركة في صنع القرار المجتمعي. 

ي: الحريات المدنية األساسية، والمناقشة النسائية الصريحة  ومن المعلوم اشتمال هذه العملية على ثالثة أبعاد متساوية األهمية، ه

للقضايا السياسية والمشاركة في منظمات المجتمع المدني، والتمثيل الوصفي للمرأة في المواقع السياسية الرسمية. يوضح الشكل 

إن الصورة العامة المنبثقة تكشف االتجاهات المناطقية التي يحملها هذا المقياس الوجيز. وعلى شاكلة المؤشرات السابقة، ف ٨

عن تقدم مطرد على مر العقود في الديمقراطيات الراسخة، أعقبه التسطيح وعدم التقدم في مستهل القرن الحادي والعشرين. وقد  

 شهدت أمريكا الالتينية وآسيا والمحيط الهادئ مكاسب مماثلة منذ انتهاء الحرب العالمية األولى حتى أصبح الجمود ملموساً 

خالل الستينيات والسبعينيات، ثم حدث تقدم ثان خالل التسعينيات وتاله جمود خالل العقد الماضي. أما منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا فتشهد معدالت تقدم أبطأ على صعيد تمكين المرأة خالل عقود متتالية، أعقبها تراجع واضح خالل السنوات 

ووسط آسيا فيكشفان عن اتجاهات متناقضة بفعل التراجع الحاد في تمكين المرأة خالل   القليلة الماضية. وأما شرق أوروبا

الحرب العالمية الثانية ثم بفعل التعافي الحاد في الشأن ذاته قبل االستقرار تحت مظلة الشيوعية، ليعقبها مكاسب متواضعة للغاية 

ية من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بفضل الصعود المطرد  خالل اآلونة األخيرة. وأخيراً، تتوارد األخبار األكثر إيجاب

 لمؤشرات تمكين المرأة منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اآلن. 

 : التهديدات الناشئة٥ 

ً على ما سبق، فإن األدلة المعروضة في الوثيقة تفيد بحدوث تقدم مطرد في أبعاد عديدة تتعلق بمشاركة  بصفة عامة، وعطفا

ينها على مدار عقود متتالية خالل القرن العشرين، أي منذ بداية إحقاق حقوق المرأة؛ ثم تسارعت وتيرة التقدم بعد المرأة وتمك

إعالن بيجين من خالل تقنين حقوق المرأة وتنفيذ تدابير سياسية من قبيل قوانين الحصص الجنسانية المدروسة لتمكين المرأة من 

ات كثيرة سابقة.  غير أن العقد الماضي ابتعد عن مواصلة التقدم المطرد عالمياً صوب المناصب االنتخابية، كما بّينت دراس

المساواة بين الجنسين، كما ظهرت مؤشرات خطر في بلدان بعينها بما يشي بأن الكثير من مناطق العالم مقبلة على مرحلة  

 راجع طفيف. بل إنها قد تتعرض لت –جمود في أبعاد كثيرة تخص مشاركة المرأة وتمكينها 

األدلة الماثلة بعيدة عن التوثيق المحكم، فما هي التهديدات الناشئة المانعة إلحراز المزيد من التقدم في مشاركة المرأة وتمكينها؟  

( تنامي ٢( ردة فعل عكسية ثقافية في الرأي العام؛ و)١لكن النظريات البديلة تركز على مزيج من عوامل عديدة، منها: )

حركات مناهضة للمنظور الجنساني بنوعيها المعتدل والمتطرف عاكفة على حشد تظاهرات مقابلة لمناهضة حقوق المرأة؛ 

( االرتفاع المرتبط باألحزاب والقيادات السياسية السلطوية الشعبوية الساعية إلى عكس مسار سياسات المساواة بين ٣و)
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( األثر الحديث ٥( األثر الرادع جراء التهديدات وأعمال العنف الواقعة على الناشطات والقيادات النسائية؛ و)٤الجنسين؛ و)

 لمجنسنة في المجتمع، وأثر األزمة الصحية في أوساط النساء والفتيات. في تغيير العالقات ا ١٩-لجائحة كوفيد

 ( ردة الفعل العكسية الثقافية في المجتمع١)

ً بفكرهم التقليدي والليبراليين  يفيد طرح "ردة الفعل الثقافية العكسية" بوجود زيادة في االستقطاب بين المحافظين اجتماعيا

وتتوفر أدلة استقصائية طولية وفيرة من بلدان ما بعد الحقبة الصناعية    32ين الجنسين.التقدميين بخصوص قضايا المساواة ب

بخصوص تنامي الدعم الموجه إلى القيم الثقافية الليبرالية والميل نحو المساواة بين الجنسين وإحقاق حقوق المرأة منذ الستينيات 

ات؛ وذلك على الرغم من استمرار اتجاهات أخرى تقليدية في  والسبعينيات، خصوصاً في األجيال الشابة وبين خريجي الجامع

الكثير من البلدان النامية. ومن ثم، يشير طرح "ردة الفعل الثقافية العكسية" إلى بلوغ "نقطة تحول" في التوازن بين القوى  

ً في المجتمع، وهي نقطة أحدثت االستقطاب الحديث  ً وتلك المتحررة اجتماعيا على صعيد تلك القضايا. المحافظة اجتماعيا

ً واألدوار  ونظراً ألن التغير الجيلي يُعدّ من العمليات الطويلة األمد، فإن الحديث عن مجتمع يميل إلى القيم المحافظة اجتماعيا

ً من حالة األغلبية إلى حالة األقلية. في المقابل، أدى ذلك إلى ظهور ناشطات نسويا ت الجنسانية التقليدية قد تحول تدريجيا

ً إلى الدفاع عن المكاسب في سبيل المساواة بين الجنسين. توضح البيانات المأخوذة من  تقدميات يمارسن الحشد المضاد سعيا

 االستقصاء العالمي للقيم بعَض األدلة المؤيدة لهذا الطرح. 

االستقالل الفردي. تشمل هذه القيم التي تقدم األمن الجماعي للقبيلة على حساب  يمكن تعريف السلطوية بأنها مجموعة من

( أهميةاألمن في مواجهة مخاطر عدم االستقرار والفوضى )األجانب يسلبوننا وظائفنا، ١األيدولوجيا ثالثة مكونات رئيسة: )

( قيمة االتساق في سبيل المحافظة على التقاليد واألعراف  ٢المهاجرون يهاجمون نساءنا، اإلرهابيون يهددون سالمتنا(، و)

( ضرورة الوالء التام لألبطال األشداء ٣أسلوب حياتنا )أي الدفاع عن "أنفسنا" ضد التهديدات المحدقة بـ "قيمنا"(، و) وحماية

 الذين يحمون الجماعة وأعرافها. 

سياسة التخويف تدفع باتجاه البحث عن األمن الجماعي للقبيلة حتى وإن أدى ذلك إلى التضحية بالحريات الشخصية. وفي هذا 

أي الشعب في مواجهة الغير.  –دد، تشير كلمة "قبيلة" إلى مجتمع افتراضي محدد بمعالم قوامها "نحن" في مقابل "الغير" الص

ً بما يقيم ارتباطات  ً ما تتحدد هوية ذلك الشعب بروابط الجنسية والمواطنة. أو ربما تحدد هوية الشعب بمعالم أشد ضيقا وغالبا

القبيلة وإقامة التخوم في مواجهة القبائل الخارجية؛ سواء أكانت تلك المعالم محددة بالعرق أو   رمزية باالنتماء والوالء لداخل

الدين أو اإلثنية أو المكان أو العمر أو الحزب أو النوع االجتماعي أو الجنس أو بأي مميِز آخر. ومن ثم، فإن فكرة "القبيلة" 

ً ما مختلفة عن االنضمام الهادئ إلى أي مجموعة مرنة أو  عضوية كيان ما. ذلك بأن القبائل كيانات اجتماعية محددة، وغالبا

تكون في مجتمع تقليدي يتألف من أسر أو تجمعات سكانية مترابطة بروابط االقتصاد أو الدين أو القرابة، وتشترك في الثقافة  

 والحدود والمفاهيم الثقافية المشتركة. واللهجة، وعادة ما يكون لها قائد معروف. كما تمتاز القبيلة بقيم الوالء والتالحم

كما أن الخطاب الشعبوي  33غير أن اجتماع القيم السلطوية مع الخطاب الشعبوي قد يشكالن مزيجاً خطراً يذكي مشاعر الخوف.

م يوجه المظالم القبلية باتجاه "صاعد" صوب النخب، فيغذي انعدام الثقة في السياسيين "الفاسدين"، وفي وسائل اإلعال

"المزيفة"، وفي السلطة القضائية "المنحازة"، وفي األحزاب الشعبية "المحصنة من المساءلة"، فيتعدّى على الحقيقة ويضعف 

اإليمان بالديمقراطية الليبرالية. لكن السياسيين لن يدافعوا عنك، بل وال رغبة لهم في ذلك. كما أن السلطويين يوجهون المظالم  

ويصدرونها إلى مجموعات يُظن أنها تهدد قيم القبيلة وأعرافها، فيفصلون بين "القبيلة" )أي "الشعب  القبلية باتجاه "الخارج"

الحقيقي"( و"اآلخر" )"الغير"(، األمر الذي يغذّي الجزع، ويؤدي إلى تآكل التسامح وتسميم ما تبقى من الثقة االجتماعية في 

قائمة على أنه حافل بالعصابات والمجرمين والمتعصبين، وإذا ظنت المجتمعات المعاني اإلنسانية.  وإذا كانت النظرة إلى العالم 

أنها معرضة للتأثر بأفعال نظم مارقة وجماعات إرهابية وخصوم اقتصاديين، وإذا تحطمت الديمقراطية بسبب الفوضى 

 ية أمتنا.االجتماعية؛ فمنطقياً من المهم بناء جدران عالية وتمكين القادة األقوياء لحمايتنا وحما

هذا التوجيه يدعم عدم التسامح والعنصرية ومعاداة المرأة ورهاب األجانب ويثبّتها؛ وكلها من سمات األحزاب الشعبوية 

السلطوية. وعلى صعيد العالقات الخارجية، تجنح هذه الرؤية إلى حماية السيادة الوطنية وتأمين الحدود وتقوية القوات المسلحة 

للتجارة بدالً من اكتساب عضوية المنظمات اإلقليمية وإقامة التحالفات الدبلوماسية واحترام حقوق اإلنسان واتباع سياسة حمائية 

والتشارك الدولي والتعاون المتعدد األطراف ضمن منظومة األمم المتحدة.  عالوة على ما سلف، فإن الشعبوية السلطوية ترتبط 

 ً ً بالسياسات المحافظة اجتماعيا ً وثيقا ، ويتخللها تدخل الدولة بقوة في تقييد أنماط الحياة غير التقليدية، وذلك عادة بتقييد ارتباطا

زواج المثليين والمثليات، وتقييد حقوق مجتمع الميم، والمساواة بين الجنسين، وتقييد ممارسات منع الحمل واإلجهاض، والحد  

يبرالية تلك )في بعض الحاالت( على أنها دفاع عن ثقافات ما لم تُصَور السياسات الل –من الحصص أو اإلجراءات اإليجابية 

وطنية في مواجهة هجمات "الثقافات األخرى". وأخيراً، وعلى صعيد المجال العام، يميل الشعبويون السلطويون إلى الحوكمة  

األعراف الديمقراطية القوية الحافظة للنظام واألمن في مواجهة تهديدات الفوضى والقالقل االجتماعية، حتى ولو على حساب 
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الليبرالية الحامية الستقالل القضاء ولحرية اإلعالم وحقوق اإلنسان والحريات المدنية والدور الرقابي للهيئات الممثلة للشعب، 

 ومعايير النزاهة االنتخابية. 

 ( الحركات المناهضة للمنظور الجنساني٢)

ة متنوعة "مناهضة للمنظور الجنساني"، منطوية على تحالف عام في حفزت ردة الفعل الثقافية العكسية صعود حركات اجتماعي

ما بين مرجعيات دينية ومجموعات محافظة وأحزاب سياسية تعارض مبادئ حقوق المرأة وقوانين المساواة بين الجنسين  

أما النشطاء المناهضون للمنظور الجنساني باعتدال فيحشدون لموقفهم عبر   34والسياسات التي تجابه الفوارق بين الجنسين.

مجموعات وسائل التواصل االجتماعي، والتظاهرات السلمية، والقنوات التقليدية للتعبير عن اآلراء السياسية. ويطغى على  

أة باعتبارها كائناً أدنى بالنسبة للرجل،  هؤالء جماعات الفوقية الذكورية األكثر تشدداً حيال المرأة، وهي مجموعات تنظر للمر

ً بأن النظام القائم يقمع الرجل، وتنخرط فيه تصرفات راديكالية بدافع من الكراهية.  يُعتقد أن بداية ردة الفعل   35وتحمل اقتناعا

سعينيات، وذلك الثقافية العكسية كانت في روسيا ثم تعاظمت بسبب التباينات السياسية في أمريكا وأوروبا منذ منتصف الت

وبعد أن اتّسم ذلك االتجاه بالتهميش منذ بدايته، نشأ تحّرك حاشد   36ألسباب من بينها ردة الفعل على مؤتمري القاهرة وبيجين. 

ً ما أفضت مناقشات سياسات معينة إلى تحشيدات واسعة النطاق، علماً بأن مواضيعها اختلفت من بلد  بعده بعقد تقريباً.  وغالبا

لت ما يتصل بتشريعات الشراكة المدنية بين ذوي الميول الجنسية المثلية، والمساواة في الزواج، والتربية الجنسية في  آلخر وشم

المدارس، وحقوق مجتمع الميم )مثل معارضة محبي الجنس اآلخر لحقوق التبني بالنسبة للمثليين والمثليات، ولمبدأ مغايرة 

المتعلقة باإلجهاض، ومنع الحمل، والتكنولوجيات اإلنجابية(، فضالً عن العداء لحقول  الهوية الجنسية(، والحقوق اإلنجابية )

تنظر القوى الراديكالية المعتدلة المناهضة للنساء إلى    37الدراسات الجنسانية وبحوث مجاالت الجنس في األوساط األكاديمية.

ديد للقيم التقليدية الرابطة بين الجنسين وللمؤسسات الحارسة حقوق المرأة وإلى استراتيجيات المساواة بين الجنسين على أنها ته

ً الفصل التقليدي بين األدوار المنوطة بالجنسين في المنزل وعلى مستوى رعاية الطفل، واألسرة والزواج،   لها، وخصوصا

 صوالً إلى العنف.والدين، والقيادة، والسلطة في الحياة العامة. ولعل إحساس مظلومية الحقوق يولد الغضب والخوف، و

. فمثالً: شهدت ألمانيا وفرنسا تظاهرات يمكن استجالء تأثير الحركات المعتدلة المناهضة للمنظور الجنساني بالعديد من الحاالت

حاشدة لمناهضة زواج المثليين والمثليات. كما سعت القوى المناهضة للمنظور الجنساني في بولندا والمجر إلى تقييد قوانين 

أما في إيطاليا فيعتقد أن صعود حزب "ليغا" الشعبوي السلطوي قد أذكى  38اض وحقوق مجتمع الميم والتربية الجنسية.اإلجه

وأما التعديالت الدستورية في   39الحركة المناهضة للمنظور الجنساني وتردّى على السياسات الرامية إلى المساواة بين الجنسين. 

وفي الواليات المتحدة توجد مجموعات شعبية محافظة تبشيرية تحيط بها  40يل المرأة.مصر فقد عادت بتدابير إيجابية لتمث

مجموعات متطرفة مناهضة للمرأة وللمنظور الجنساني، وتعكف على الحشد من خالل وسائل اإلعالم مثل منتديات "ريديت" 

مجموعات كراهية مدفوعة بضياع   ومنصات "إيتشان" للتراسل، وغيرها من المجموعات على شبكة اإلنترنت.  كما توجد

وضع الرجل األبيض وبمشاعر الحق المهضوم، وهي عاكفة على ترسيخ الفوقية الذكورية، والحض على معاداة المرأة بعنف، 

وتصوير المرأة باعتبارها كائناً أدنى لعوب يهدد بالسيطرة على الرجل؛ فضالً عن لجوء تلك المجموعات إلى اتباع أساليب 

وقد أصبحت مجموعات الكراهية الراديكالية    41اهية ومضايقة أنصار قضايا المرأة وارتكاب العنف المسلح. خطاب الكر

  42المؤمنة بالفوقية الذكورية، ومعها مجموعات الشباب من النازيين الجدد، ناشطة في الواليات المتحدة والسويد وألمانيا.

ات في تقرير المساواة بين الجنسين بحدوث تقدم هائل في الكثير من القطاعات  تفيد الدراسات األمريكية التي تقارن بين االتجاه

، ومن ذلك قطاعات العمل والفصل المهني وفجوات األجور والتحصيل العلمي؛ غير أن التغيير تباطأ كثيراً ٢٠١٨و ١٩٧٠بين 

ً للتهديدات المت 43أو ربما توقف تماماً خالل السنوات القليلة الماضية.  عاظمة بأنحاء العالم، أبرز مجلس حقوق اإلنسان وإدراكا

ضرورة مجابهة االنتكاسات في مجال حقوق المرأة والهجمات المتصاعدة على تلك المبادئ، وهذا تطور يعزى إلى  ٢٠١٨في 

يان ذات "... تزايد السلطوية في الحوكمة السياسية، واألزمات االقتصادية واالرتفاع الحاد في عدم المساواة، وتسييس األد

  44النزعة التقليدية التي فرضت تحديات جسيمة على منظومة حقوق اإلنسان." 

 الشعبوية -( األحزاب والقيادات السلطوية ٣)

الشعبوية  -يُعزى تنامي القوى المناهضة للمرأة في المجتمع إلى أسباب أخرى من بينها صعود األحزاب والقيادات السلطوية 

وقد حدث ذلك في مجتمعات من بينها مجتمعات كثيرة ميسورة في حقبة ما بعد النهضة الصناعية، أي  إلى المناصب االنتخابية، 

كما أن األطر المتعددة األطراف المعنية بحقوق اإلنسان وُمثُل  45مجتمعات كانت في طليعة المناصرة لحقوق المرأة قبل ذلك. 

 -أنحاء العالم جراء ممارسات األحزاب المحافظة السلطوية المساواة بين الجنسين أضحت عرضة للتهديد في بلدان شتى ب

ً ومقاعد ونالت مناصب وزارية.  ففي أنحاء أوروبا وصل متوسط نسبة األصوات   46الشعبوية؛ وهي أحزاب حازت أصواتا

ف منذ الستينيات، إذ  التي نالتها تلك األحزاب في منافسات الغرفة األدنى من االنتخابات الوطنية البرلمانية إلى أكثر من الضع

وخالل الحقبة ذاتها، تضاعف نصيب تلك األحزاب من المقاعد ثالث مرات، إذ ارتفع   47٪ حالياً.١٢.٤٪ إلى ٥.٤ارتفعت من 
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٪.  بل إن تلك القوى كسبت أرضاً في بعض من أشد المجمعات األوروبية ثراء وإيماناً بالمساواة، حتى إن ١٢.٢٪ إلى ٤.٠من 

امل والديمقراطيات الراسخة مثل النمسا والنرويج والدانمرك شهدت تقدم تلك القوى شأنها في ذلك شأن بلدان  دول الرفاه الش

ترزح تحت وطأة البطالة وضعف النمو واهتزاز القدرات المالية مثل اليونان وبلغاريا. كذلك حازت تلك القوى مناصب في 

وسلوفينيا وبولندا؛ فضالً عن قوتها المتزايدة في هولندا وألمانيا. شرق أوروبا ووسطها، كما هي الحال في المجر والتشيك 

وتتجلى حقيقة المكاسب نفسها في الديمقراطيات التوافقية ذات التمثيل النسبي االنتخابي والنظم الفيدرالية )بلجيكا وسويسرا(، 

 يات المتحدة(. وفي البلدان ذات قواعد األكثرية )فرنسا(، وفي النظم الرئاسية التنفيذية )الوال

 هنا[ ٩]الشكل 

ما القواسم المشتركة بين تلك األحزاب وهؤالء القيادات على تنوعها؟ تتمثل السمة المحددة لها ولهم في الخطاب والقيم السلطوية 

الشعبوية من حيث التركيز على ضرورة الدفاع "عنا" )"قبيلتنا"( من خالل فرض قيود "عليهم" )"اآلخر"(.  كما يشيع في  -

بوية مناصرة سياسات تتدخل بموجبها الدولة تدخالً نشطاً في تقييد أساليب الحياة غير التقليدية؛ بما الشع -تلك األوساط السلطوية 

في ذلك تصوير تلك األساليب على أنها هجمات تنال من الثقافات الوطنية، ال سيما بمناصرة القيود على زواج المثليين 

وإتاحة وسائل منع الحمل واإلجهاض، واتخاذ إجراءات إيجابية أو والمثليات، وحقوق مجتمع الميم، والمساواة بين الجنسين، 

الشعبويين هذه القيم، مثل فيديز في المجر وحزب  -تخصيص حصص من المناصب االنتخابية. يناصر الكثير من السلطويين 

ة الوطنية في فرنسا يبدي القانون والعدالة في بولندا، على الرغم من أن األحزاب ال تتماثل في سقف المناصرة؛ فتيار المسير

دعماً أقوى لسياسات المساواة بين الجنسين، في ما أعرب حزب الحرية في هولندا عن تعاونه مع المثلية الجنسية. ومن السمات 

الشعبوية تقييد وصول المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء واألجانب، واقتراح سياسات ترمي  -األخرى لألحزاب السلطوية 

ة التقاليد الوطنية مثل اشتراطات اللغة الرسمية، أو فرض منع على ممارسات دينية معينة.  أي أن النزعة الوطنية إلى حماي

وتعزيز مصالح المواطنين على األجانب تدعمان وترّسخان عدم التسامح والعنصرية ورهاب األجانب، بل وتقويان تلك الميول 

على صعيد الشؤون الخارجية فتجد تلك القيم لنفسها متنفساً من خالل سياسات تحابي الشعبوية. أما  -المميزة لألحزاب السلطوية 

حماية السيادة الوطنية، وتأمين الحدود، وتقوية القوات المسلحة، واإلجراءات الحمائية التجارية؛ إلى جانب تقليل دور التحالفات 

اون المتعدد األطراف مع األمم المتحدة والوكاالت الدولية ذات الدبلوماسية والتهوين من حقوق اإلنسان والمشاركة الدولية والتع

الشعبويين الَحوكمة القوية الحافظة للنظام العام واألمن في مواجهة التهديدات على   -الصلة.  يضاف لما سبق تفضيل السلطويين 

اإلنسان والحريات المدنية والرقابة   حساب األعراف الديمقراطية الليبرالية التي تحمي استقالل القضاء وحرية اإلعالم وحقوق

على السلطة التنفيذية من جانب الهيئات المنتخبة، فضالً عن النيل من معايير النزاهة االنتخابية.  ويتجلى صعود تلك القوى في  

ك في  التحول االجتماعي المحافظ في الحزب الجمهوري الذي يعول على تحالف واسع داعم من اليمين الديني اإلنجيلي؛ وذل

 إطار عملية تتسارع وتيرتها بفعل التحوالت في مدى التوازن بين قضاة المحكمة العليا. 

وقد فاقمت تلك التطورات من االستقطاب الحزبي حيال قضايا حقوق المرأة ومجتمع الميم، والمساواة بين الجنسين، وحقوق 

كما فعل  –إلى الرجوع عن الحقوق الجنسية واإلنجابية اإلنجاب. ولعل المثال األظهر على ذلك هي حاالت سعت فيها حكومات 

، إذ  ٢٠١٩( في مشروع قانون "منع اإلجهاض" لعام PiSأو  Prawo i Sprawiedliwośćحزب القانون والعدالة في بولندا )

سية.   وفي نيجيريا يجرم التربية الجن ٢٠١٥يسعى إلى تقييد ما هو مقيد أصالً بهذا الصدد في بولندا؛ فضالً عن إقرار قانون في 

. أما في ظل إدارة ترامب بالواليات المتحدة فقد شهدت ٢٠١٤دخل قانون ")تحريم( زواج المثليين والمثليات" حيز السريان في 

مشروع قانون تسعى جميعها إلى تضييق حق اإلجهاض، ومنها محاوالت لحضر اإلجهاض حظراً تاماً منذ  ٤٥٠البالد اقتراح 

لب في حاالت حمل ناجمة عن اغتصاب المحارم. كما منعت اإلدارة التمويل إلى أية منظمة صحية معنية لحظة رصد نبض الق

بالصحة اإلنجابية؛ مثل االتحاد الدولي لألبوة المنظمة، وذلك في مسعى من اإلدارة إلى تيسير خدمات اإلجهاض أو المشورة 

ً إض عاف تقديم وسائل منع الحمل وخدمات صحة األم والرعاية السابقة  ذات الصلة في العيادات بأنحاء العالم، ما يعني أيضا

 48للوالدة واألمراض المنقولة جنسياً. 

 ( التهديد بالعنف يصد مشاركة المرأة في الحياة العامة ٤)

المناهضة للمنظور الجنساني في المقابل، نجد أن تفاهم االستقطاب بشأن القضايا الثقافية واقترانه بصعود المجموعات المتطرفة 

  ١٩٩٣ينطوي على تعاظم مخاطر العنف المحدق بالنساء في المناصب القيادية الظاهرة في الحياة العامة. وقد أصبح إعالن 

ً للعنف ضد المرأة، فقدمت إطار عمل عام لحقوق  للقضاء على العنف ضد المرأة أوَل وثيقة دولية تتصدى تصدياً صريحا

ً فتعتبره أي فعل ينطوي اإلنسان على مست ً عاما وى العمل الوطني والدولي. تعّرف الوثيقة المذكورة العنَف ضد المرأة تعريفا

على عنف جنساني ويفضي أو قد يفضي إلى إلحاق ضرر أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية بالمرأة، ويدخل في حكمه األفعال 

وجاء االهتمام الدولي محفزاً لتعاظم  49أكان ذلك في الحياة العامة أم الخاصة. أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء 
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ً إلى توثيق حجمه وأثره وسياسات عالجه، مع تحديد األنماط المسيئة مثل  الجهود البحثية في أسباب العنف الجنساني، ساعيا

    50االعتداء الجنسي والعنف األسري واالعتداءات البدنية. 

ت المحتملة للعنف السياسي من حيث صد مشاركة المرأة وتمثيلها ما زالت تُقابل بالتهوين في غالب األحيان؛ علماً بيد أن التبعا

بأن العنف ضد المرأة في السياسية يمكن اعتباره "أي فعل أو تهديد بالعنف القائم على النوع االجتماعي يفضي إلى أذى بدني أو  

بما يحول دون ممارستها حقوقها السياسية أو تمتعها بها سواء في المجال العام أو الخاص؛  جنسي أو نفسي أو إلى معاناة للمرأة 

ويدخل في عداد ذلك حق التصويت وشغل المناصب العامة، واالقتراع السري ومباشرة الحمالت بحرية، وحرية تشكيل 

ساواة بين الجنسين وتمكين المرأة/برنامج األمم الجمعيات والتجمع، والتمتع بحرية الرأي والتعبير." )هيئة األمم المتحدة للم

(. تواردت على مدار العقد الماضي تقارير أبرزت القلق من حدوث هجمات بدنية ومضايقات وإساءات ٢٠١٧المتحدة اإلنمائي 

توثيق  وجرى  51موجهة إلى النساء في المجال السياسي بوصفهن نشاطات ومصوتات ومرشحات برلمانيات ونائبات منتََخبات. 

وقائع عنف سياسي من خالل شهادات شخصية من قيادات نسائية باألساس؛ يوصفن ما تعرضن له من مضايقات وترهيب، بل 

وتهديدات بالقتل. وقد كشف التقرير عن مشكالت متوطنة على صعيد العنف السياسي: فمثالً، أجرى االتحاد البرلماني الدولي  

(IPU 2016 مقابالت مع )وانتهى فيها إلى تعرض أربعة من كل عشرة لتهديدات بالقتل أو االغتصاب أو الضرب برلمانية  ٥٥

أو الخطف. واستحوذت تلك الدراسات على االهتماَم الدولي تجاه تلك القضايا، وبدأت في تحديد تدخالت السياسات الكفيلة 

رب مماثلة من العنف السياسي؛ خصوصاً بالتخفيف من المخاطر، لكنها عجزت عن الجزم بمدى تعرض الفتيان والرجال لتجا

في االنتخابات المحتدمة والمجتمعات التي تعصف بها الصراعات. عالوة على ما سلف، فمن المتوقع أن تختلف األنماط 

مثل الجنسانبة باختالف نوع العنف؛ فمثالً: انتهت دراسة مقارنة أجرتها المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية بين عدة بلدان نامية 

بنغالديش وغويانا وتيمور الشرقية من واقع حوادث العنف المرتبطة باالنتخابات إلى أن النساء أكثر عرضة ألفعال منطوية 

 52على أذى نفسي واعتداء جنسي، في ما كان الرجال أكثر عرضة ألفعال منطوية على ضرر بدني.

فات تقليدية وفي بلدان تمر بمراحل انتقالية عقب صراعات  تواجه المرأة أشد المخاطر لدى ترشحها في االنتخابات ضمن ثقا

مسلحة، تنوء بخصومات قبلية وتكابد ضعف سيادة القانون ومن ذلك المنافسات االنتخابية التي تقام في أفغانستان وزيمبابوي 

تخابية، فتصد تلك الممارسات وجمهورية الكونغو الديمقراطية. فمثالً، اغتيل العديد من المرشحات أثناء الحمالت االن53وسوريا 

وفي الهند وباكستان ونيبال تتعرض المرشحات وأسرهن والمصوتات  54األخريات عن خوض منافسات االنتخابات العامة. 

لتهديدات ممارسة العنف، ويعزى ذلك إلى القصور في تنفيذ القوانين وانعدام الدعم من الشرطة والقضاء، فضالً عن الفجوة 

لكن مشكلة العنف ضد المرأة في االنتخابات وتدخالت السياسات قد حظيت   55القتصادية وهياكل القوة القائمة. ا -االجتماعية 

غير أن الصراع المسلح    56بانتباه متنام في أمريكا الالتينية، بما في ذلك دول المكسيك وبوليفيا وهندوراس والبرازيل. 

مخاطر أخرى ذائعة من مشكالت واالضطرابات المدنية مستمرة في العديد من دول المنطقة، مثل فنزويال، في ما تنبع 

وفاة في أوساط السياسيين والسياسيات  ١٣٠العصابات المرتبطة بالمخدرات واالتجار بالبشر؛ وإليها تتجه أصابع االتهام عن 

   57في المكسيك. ٢٠١٨ومنسوبي األحزاب خالل انتخابات تموز/يوليو 

أمريكية من التعرض  -ات؛ فتشكو العديد من البرلمانات األنغلوكما أن الديمقراطيات الراسخة ليست محصنة ضد تلك االنتهاك

إن أعمال العنف المفرط قد   58للتحيز الجنسي والمضايقة والتهديدات؛ ومن ذلك برلمانات كندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

النار غير المفضي إلى القتل  ، وإطالق ٢٠١٦تمس حياة السياسيين في كل مكان كما يتجلى من مقتل البرلمانية جو كوكس عام 

.  وتصف البرلمانيات في ويستمنستر ٢٠١١وغابي جيفوردز في  ٢٠١٦على عضوين بالكونغرس هما ستيف سكاليسي في 

كيفية تعرضهن للعنف المتراوح بين التهديدات البدنية المباشرة والترهيب واإلضرار بالممتلكات ورسائل التهديد المكتوبة الملقاة 

أبواب بيوتهن، وصوالً إلى التنّمر والمضايقة من جانب الصحفيين، والتعليقات المسيئة والمهِددة والعنيفة على   تحت أعقاب

شبكة اإلنترنت. بدأت اإلساءة بالنسبة للبعض عندما كن مرشحات، في ما أفاد البعض اآلخر بأن اإلساءة لم تبلغهن إال بعد 

طة بالسياسات كيف أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي قد زاد من حدة  وتوضح الشكاوى الرسمية المرتب 59االنتخاب.

تفيد سجالت شكاوى السياسات في برلمان المملكة المتحدة بأن الهجمات واإلساءات اإللكترونية  60أجواء المضايقة والتهديد. 

اداً كبيرة من التغريدات المسيئة خالل انتخابات وقد وثقت منظمة العفو الدولية أعد  61تنال أكثر ما تنال من المرأة ومن األقليات.

وبالمثل، تفيد مقارنة  62بالمملكة المتحدة، منها تهديدات بالقتل، ضد أعضاء برلمانيين من النساء ومن أقليات عرقية. ٢٠١٧

ً بين  ارها"، إذ تفيد بلداً بأن العنف ضد المرأة على شبكة اإلنترنت يشكل "مشكلة تضارع الجائحة في انتش ٨٦أوسع نطاقا

المقارنة بتعرض ثالثة أرباع النساء على شبكة اإلنترنت للعنف في الفضاء الحاسوبي والمضايقة اإللكترونية وتهديدات 

لذلك، فإن األدلة المتراكمة تفيد بوجود بواعث للقلق من التأثير الجنساني للعنف ضد  63المالحقة، وغيرها من صور اإلساءة.  

حاء العالم. تكشف المقابالت الشخصية المتعمقة مع البرلمانيات عن مخاوف وتجارب حافلة بالمخاطر السياسيين بشتى أن

تعرضن لها. ومن الالزم جمع أدلة مكافئة من السياسيين للبت بما إذا كانوا يحملون مخاوف مماثلة من التعرض لمخاطر 

 شخصية جراء شغل مناصب عامة.    
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 «١٩-( أثر جائحة »كوفيد٥)

« الذي يعد أسوأ جائحة عالمية  ١٩-يراً، شهد العالم خالل اآلونة األخيرة األثر االجتماعي واالقتصادي والسياسي لـ »كوفيدوأخ

 ً ومنها النساء والفتيات وشاغالت  –في قرن كامل؛ واألرجح أنها ستفاقم المشكالت الماثلة أمام الفئات األكثر هشاشة وضعفا

ت فصول الجائحة تتكشف بأنحاء العالم؛ لذا فمن المبكر فهم كامل تبعاتها المجتمعية. بيد أن ما زال 64المناصب االنتخابية.

اإلغالق الذي فرضته الجائحة من شأنه تعطيل أو عكس مسار عقود من المكاسب المطردة على صعيد المساواة بين الجنسين، 

اتهما في األسرة وفي رعاية األطفال وعلى مستوى وذلك بسبب تقوية الفصل التقليدي بين أدوار الرجل والمرأة ومسؤولي

كما أن التوترات    65المدارس والتعليم وأسواق العمل والوظائف المدفوعة األجر؛ فضالً عن تعظيم مخاطر العنف األسري.

تصادية هي المتفاقمة خالل الجائحة بفعل اإلغالق وما يصاحبه من تباعد بدني وضعف الرعاية الصحية وانقطاع األنشطة االق

   66كلها عوامل من شأنها أن تفاقم مخاطر العنف األسري الجنساني واألذى الجنسي داخل المنازل. 

بشأن رصد التقدم صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى أن النساء والفتيات يتأثرن تأثراً  ٢٠٢٠أشار تقرير األمم المتحدة 

ظروفاً أسهمت بالفعل في ارتفاع حاد في بالغات العنف ضد النساء والفتيات، وقد «:  "تخلق األزمة ١٩-عاتياً بجائحة »كوفيد

تزيد من حاالت زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )المعروف بالختان(. عالوة على ذلك، فإن النساء هن 

حضانة. كما أن النساء في طليعة جهود األقرب إلى النهوض بمعظم أعباء الرعاية اإلضافية بسبب إغالق المدارس ودور ال

وقد   67في المائة من إجمالي العمالة الصحية واالجتماعية على مستوى العالم."  ٧٠مكافحة فيروس كورونا ألنهن يشكلن نحو 

، بدءاً من أشار تقرير األمين العام  لألمم المتحدة إلى كيفية تعميق الجائحة لجوانب عدم المساواة بين الجنسين في شتى المجاالت

غير أن اآلثار األوسع نطاقاً ألزمة فيروس كورونا قد حفزت  68 الرعاية الصحية مروراً باالقتصاد وانتهاء بالحماية االجتماعية.

 أزمة صحية عامة، وركوداً اقتصادياً حاداً، فضالً عن مستويات أشد من الفقر والنزوح والبطالة.   

يفيد التحليل المبكر للبيانات المفصلة حسب النوع بأن معدالت الوفاة بالفيروس هي أعلى في أوساط الرجال منها في أوساط 

النساء، ومرد ذلك ألسباب ما زالت مجهولة، لكنها ربما ترتبط باالختالفات في تجارب الحياة والسلوكيات وبظروف سابقة على 

« فتفيد بأن النساء يزدن قليالً ١٩-" بشأن حاالت »كوفيد٥٠/ ٥٠من مبادرة "الصحة العالمية أما البيانات الواردة  69المرض. 

لكن الغموض ما زال يكتنف الوضع العالمي، وسيستمر كذلك لحين  70عن الرجال من حيث احتماالت التشخيص بالفيروس. 

ل بلد مع توحيد معاييرها من جانب وكاالت دولية. جمع المزيد من البيانات المفصلة حسب النوع من خالل الوكاالت الرسمية بك
71   

هذا وثمة أسباب وجيهة لالعتقاد أن النساء أشد عرضة للتبعات االجتماعية واالقتصادية للجائحة، وهو ما قد ينال من المكاسب 

كما أن المخاطر تتزايد  72. المحققة خالل اآلونة األخيرة على مستوى المساواة بين الجنسين في العمل المدفوع األجر والتعليم

عندما تفشي العدوى القاتلة في أوساط المسنين المقيمين في تجمعات المتقاعدين وفي مرافق الرعاية الدائمة ودور الرعاية  

واإليواء وهي أماكن يغلب عليها وجود اإلناث. وتكون الموظفات ومقدمات الرعاية العامالت في تلك المنشآت عرضة أيضاً 

 ارتباط خمس الوفيات في منشآت التمريض بكورونا . ٢٠٢٠فقد شهدت الواليات المتحدة مثالً خالل ربيع للتأثر؛ 

يضاف لما سبق أن الفصل المهني حسب النوع االجتماعي إنما يعني تعريض النساء ذوات األجور الضعيفة في الخدمات 

والثابت أن العاملين المنضمين لطليعة المستجيبين لألزمة  األساسية بقوة العمل إلى مخاطر العدوى المباشرة بفيروس كورونا.

في الخدمات األساسية هم في الغالب من النساء دون الرجال؛ إذ يسري هذا على المتخصصين في الرعاية الصحية مثل أطقم  

وصوالً إلى أطقم  التمريض واألطباء ومديري الصحة العامة والصيادلة وأخصائيي األوبئة العاكفين على ابتكار اللقاحات،

خدمات المنشآت الصحية مثل عمال النظافة والغسيل، ومقدمي الرعاية بالمنازل للمسنين، والوظائف ضعيفة األجور على 

٪ من قوة العمل في القطاع الصحي من ٧٠مكاتب الدفع بمتاجر البقالة.  فمثالً: تقدر منظمة الصحة العالمية أن النساء يشكلن 

 للمتأثرين بالجائحة.حيث تقديم الرعاية 

على عاتق المنزل واألسرة، علماً بأن معظم العمل  التربية والتعليمعالوة على ذلك، أدى إغالق المدارس إلى إلقاء مسؤوليات 

المنزلي غير المدفوع األجر من حيث رعاية األطفال إنما يقع على األمهات المثقالت بسبب أدوارهن التقليدية بوصفهن مقدمات 

. كما اضطرت النساء العامالت خالل إغالقات المدارس إلى مواكبة المتطلبات المتعارضة بين العمل والمنزل  الرعاية

 واإلشراف على تعليم أطفالهن بالمنازل.  

كذلك أفضت األزمة إلى حاالت فصل وتسريح مؤقت من العمل، وهو ما عكس مسار مكاسب حققتها المرأة بجهود مضنية على  

تستأثر النساء بغالبية عدد العاملين في قطاع الخدمات، وغالباً ما يوَظفن في قطاعات مثل رعاية   االقتصادية.المشاركة صعيد 

وكلها تعرضت لضربة موجهة جراء الكساد.  وتناقصت فرص العمل في   –الطفل والمدارس والتجزئة والضيافة والسياحة 

ً بالقطاع غير الرسمي، مثل فرص  العمل المنزلي والتنظيف؛ وهي فرص كانت سانحة لنساء كثيرات.  البلدان النامية سريعا
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مثل الرعاية الصحية واإلجازات المرضية، فضالً -يقترن كل ذلك بضعف وصول النساء في الغالب إلى الحماية االجتماعية 

العنف قم مخاطر عن ضعف مدخراتهن وأجورهن، وهو ما يضعف قدرتهن على مواكبة التراجعات االقتصادية. ومن أسباب تفا
أيضا الركود االقتصادي وتزايد الضغوط المالية والديون األسرية وتمديد آجال البقاء بالمنازل، في ما حد  األسري الجنساني 

 إغالق المالجئ من قدرات خدمات الدعم الالزمة لالستجابة.     

زي وقيود السفر تؤدي إلى زيادة المخاطر  وإضافة لما سبق، يحذر صندوق األمم المتحدة للسكان من أن اإلغالق االحترا

، كما أن إغالق الخدمات العامة والعيادات الخاصة  الحمل واألمراض الجنسية واألذىالمحدقة بالنساء والفتيات على صعيد 

 73يعني الحد من إمكانية الحصول على حقوق منع الحمل والحقوق اإلنجابية.

ً للجائحة؛ ومن ذلك مثالً تنحية دور  السياسةثرات في المالبسات ما زال الغموض يكتنف كيفية تأثير تلك المؤ األوسع نطاقا

ً إنما  74البرلمانات وإرجاء االنتخابات أو إلغاؤها. ذلك بأن إرجاء االنتخابات أو إلغاءها وتأجيل الجلسات البرلمانية خصوصا

برلمانات في النهوض بدور الرقابة على صالحيات يزيدان من المخاطر المتزايدة المحدقة بالديمقراطية ويحدّان من دور ال

السلطة التنفيذية وضبطها. فمثالً: يقرر المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية بأن الفترة من شباط/فبراير إلى منتصف 

ً بإرجاء االنتخابات بسبب »كوفيد ٧٠شهدت قرارات في ما ال يقل عن  ٢٠٢٠آب/أغسطس  كذلك تُفاقِم  75«.١٩-بلداً  وإقليما

الجائحة من مخاطر المشاركة العامة في االنتخابات، وهو ما يحد من معدل المشاركة ومن مباشرة الحمالت المحلية المباشرة 

 من جانب األحزاب والمرشحين. 

من شاغلي المناصب   أما ما لم يتحدد إلى اآلن فهو كيفية تأثير التبعات االجتماعية واالقتصادية لألزمة في النساء والرجال

االنتخابية والمناصب القيادية الصانعة للقرار؛ ويضاف إلى ذلك مدى القدرة على الجمع بين العمل والمسؤوليات األسرية، 

وفرص المسؤولين المنتخبين في التفاعل مع دوائرهم وتنظيم حمالتهم، وطبيعة التغير في أدوار البرلمانيين من خالل العمل من 

التكنولوجيات الرقمية، وكيفية أداء المجالس المنتخبة مهامها في زمن التباعد البدني. ومن المطلوب أيضاً إجراء   بعد باستخدام

دراسات أخرى للبحث في مدى التبعات السلبية لتلك المستجدات على صعيد التمثيل السياسي، ويدخل في عداد ذلك ما يتصل 

المناصب المشغولة باالنتخاب وبالتعيين. واستناداً إلى التحذير الذي أطلقه األمين باالرتقاء بمعدالت المساواة بين الجنسين في 

« قد يعكس مسار التقدم المحدود الذي تحقق في المساواة بين ١٩-العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، فإن:  "»كوفيد

 76الجنسين وفي مجال حقوق المرأة".

 : أهم الدروس وتوصيات السياسات٦

 ختاماً، وباالستناد إلى التحليل: ما هي توصيات السياسات المنبثقة؟ يوصى بمراعاة ثالث أولويات.

للبناء على مكتسبات إعالن  ،٢٠٠٥تعقد الجمعية العامة لألمم المتحدة مؤتمرًا عالمياً خامساً بشأن المرأة في  :١التوصية 

ات النسائية ذات الحضور العالمي وكذلك جهود شبكات المرأة بغية بيجين، وإحياء التزام حكومات العالم وحشد جهود المنظم

 التعامل مع التحديات الناشئة التي تواجه مشاركة المرأة السياسية وتمكينها، وتهديدات العنف في الحياة العامة. 

كين المرأة، والمنظمات ترصد وكاالت األمم المتحدة بتنسيق من هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتم: ٢التوصية 
اإلقليمية المتعددة األطراف، والمنظمات غير الحكومية، وهيئات اإلحصاء الوطنية في جميع الدول األعضاء لمجموعة كبيرة 
متنوعة من مؤشرات أكثر شمواًل لكل أبعاد المشاركة والتمكين السياسيين للمرأة، فضاًل عن مخاطر العنف المحدقة بالمرأة في  

مع تجميع مقاييس أكثر شموالً من واقع مجموعات البيانات العالمية الموجودة على المستويين الوطني والفردي لعامة، الحياة ا

 بحيث تتجاوز نسبة المرأة والرجل في البرلمانات المحلية والوطنية. 

مع جمع بيانات معيارية أكثر  ال بد من اعتماد مجموعة أكثر تنوعاً من المؤشرات في رصد المستجدات خالل األعوام المقبلة،

شموالً. وبصفة خاصة، ينبغي إدراج التصوير المفاهيمي الموسع لمشاركة المرأة وتمكينها ضمن مؤشرات قابلة للقياس وأهداف  

محددة؛ أي بما يتجاوز مجرد المقارنة بين المرأة والرجل في المناصب المشغولة باالنتخاب وبالتعيين. ومن المهم أيضاً تحسين 

التوازن بين الجنسين في جميع مواقع صنع القرار، غير أنه وفي ظروف معينة ال تتحول المكاسب الرمزية للمرأة في  

البرلمانات الوطنية )من خالل تنفيذ أساليب من قبيل الحصص القانونية( إلى تمكين حقيقي للمرأة. وبدالً من االعتماد على 

أي: البُعد الثقافي، والبُعد المدني،  –األبعاد األربعة المبحوثة في هذا التقرير  مقياس وحيد، ينبغي أن تتسع األهداف لتشمل

وصنع القرار، والتمكين بالسياسات. كما ينبغي تقسيم المقاييس المستخدمة في قياس مدى التقدم في هذه المجاالت، وذلك حيثما 

ً بأن ذلك يقتضي في كثير من األحوال  أمكن من أجل مراعاة التنوع الحاصل في تجارب النساء وهوياتهن ومصا لحهن؛  علما

تجاوز اإلحصاءات الرسمية القائمة على االستفادة من مجموعات بيانات معيارية عابرة للحدود الوطنية وللحقب الزمنية وذات 

طية" ومن قبيل ذلك مشروع "أنواع الديمقرا -تغطية عالمية؛ على أن تكون ذائعة االستخدام في األوساط البحثية 

 و"االستقصاءات العالمية للقيم".
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شروع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جهد بحثي جديد لتوثيق التأثير المنظم لجائحة : ٣التوصية 
مع جهد ، مع تنسيق هذه المبادرة « في مشاركة المرأة وتمكينها والتهديد بالعنف ضد المرأة في المناصب العامة١٩-»كوفيد

مثل المعهد  –االتحاد البرلماني الدولي، والمسؤولين في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية، والمنظمات غير الحكومية 

(، وغيرها من المؤسسات iKNOWPoliticsالدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية وشبكة المعرفة الدولية للنساء في السياسة )

« على الفئات ١٩-شؤون الجنسانية.  ثمة قلق واسع بشأن التبعات االجتماعية واالقتصادية لجائحة »كوفيدالبحثية المعنية بال

السكانية المعرضة للخطر، إذ أن التبعات المحتملة قد تعكس مسار عقود من التقدم المتحقق على صعيد التخفيف من فقر اإلناث 

عنف األسري. أما أثر الجائحة في مشاركة المرأة وتمكينها وفي التماسك وتحسين معدالت انتظام الفتيات بالمدارس وتقليل ال

ً بعدم اليقين. وعلى وجه الخصوص، أفضت الجائحة إلى تعليق  االجتماعي بل والديمقراطية بصفة أعم فما يزال محفوفا

السلطة التشريعية من حيث  الجلسات في الكثير من البرلمانات الوطنية، وتقوية دور السلطة التنفيذية على حساب صالحيات

الدور الرقابي واإلشرافي، وهي أجواء أدت إلى تأجيل إجراء االنتخابات أو إلغائها كلياً.  لذا يلزم إجراء دراسات أخرى لفهم 

 تبعات تلك المستجدات على صعيد مشاركة المرأة وتمكينها، فضالً عن مخاطر العنف ذات الصلة. 
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 : أبعاد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  ١الشكل 
 

  

• نسبةفيالجنسانيةالفجواتقياس
والنشاط،التصويتفيالمشاركة

المدنيالمجتمعمنظماتوفي،الحزبي

• نالجنسيبينالمساواةقيممؤشرقياس
دورتجاهالمرصودةاالتجاهاتحسب

وفيالعملوفيالسياسةفيالمرأة
التعليم

• فيللمرأةالمئويةالنسبةقياس
والسلك،الوطنيةالتشريعيةالمجالس

التنفيذيةوالمناصب،القضائي

المرأةحقوققياس•
لككتالمدنية؛وحرياتها
باالمتالكالمتعلقة
العدالةإلىواللجوء

بالسياساتالتمكين : 
النتائجتقوية

للتوازنوالمحصالت
ولحقوقالجنسينبين

المرأة

صنعمنالتمكين
مشاركة :القرار

األدوارفيالمرأة
المشغولةالقيادية
نوبالتعييباالنتخاب

المدنيالتمكين : 
فيالمرأةمشاركة
المجتمعمنظمات
وتفاعالتهالمدني

الثقافيالتمكين القيم :
االجتماعيةواألعراف
بينللمساواةالمؤيدة

وحقوقالجنسين
المرأة
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  ٢٠٢٠ – ٢٠٠٠: دعم مؤشر قيم المساواة بين الجنسين، ٢الشكل 

 

عندما تشح "؛ الفوقية الوظيفية: "الرجال أفضل عموماً في مواقع القيادة السياسية من المرأةيصدر مؤشر قيم المساواة بين الجنسين بناء على الجمع بين ثالثة عناصر مستقصاة، هي:  الفوقية السياسية: "ملحوظة: 
." أعيد ترميز اإلجابات عن تلك العناصر بما يعني أن صعود النتائج المطرد يمثل دعماً أقوى لقيم المساواة بين التعليم الجامعي أهم للفتى من الفتاة"؛ الفوقية التعليمية: "الوظائف فالرجال أحق بها من المرأة

 . ٢٠٢٠-٢٠٠٠االستقصاء األوروبي/العالمي للقيم، المصدر: مجتمع  ١٠٦مجيب في  ١٤٠، بمشاركة ٣٩٧الجنسين. يحسب مؤشر قيم المساواة بين الجنسين مئوي النقاط من 
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 : التمكين المدني للمرأة على مدار قرن٣ الشكل

 

 (، وارتفاع النقاط يعني قلة القيود أو انعدامها.v2csgenderالمؤشر قائم على تقديرات الخبراء للقيود المفروضة على مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني، ) ملحوظة:

 (٢٠٢٠)تموز/يوليو  10.0اإلصدار  –أنواع الديمقراطية  المصدر،
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 : المرأة في البرلمان على مدار قرن٤الشكل 

 

 

 النسبة المئوية )٪( للمرأة في الغرفة األدنى )أو البرلمان أحادي الغرفة( في المجلس التشريعي الوطني.ملحوظة: 

 (٢٠٢٠)تموز/يوليو  10.0اإلصدار  –أنواع الديمقراطية  المصدر،
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 : قوانين الحصص الجنسانية على مدار قرن٥الشكل 

 

  

ما أن تخصص  هل توجد حصة جنسانية على الصعيد الوطني للمرأة في الغرفة األدنى من المجلس التشريعي )أو في المجلس أحادي الغرفة(؟ الحصص الوطنية إملحوظة: 

المرشحات، أو النظر أة في المجلس التشريعي )ككل أو في كل منطقة( أو تفرض بأحكام القانون الملزم على كل األحزاب السياسية أن ترشح نسبة مئوية معينة من مقاعد للمر

 ( ٢٠٢٠)تموز/يوليو  10.0اإلصدار  –أنواع الديمقراطية  المصدر،في ترشيحهن. 
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 الحكومة ورئاسة الدولة على مدار قرن: تبوؤ المرأة منصبي رئاسة ٦الشكل 

 
مثل: رئيس  –مثل: الرئيس، العاهل، الحاكم. وبالمثل، لرئاسة الحكومة مسميات مختلفة  –رئاسة الدولة قد تكون سلطة رمزية أو فعلية، وقد تحمل مسميات عديدة ملحوظة: 

 بلد آلخر.الوزراء، الرئيس، المستشار، فضالً عن تنوع صالحياتها ومسؤولياتها من 

 (٢٠٢٠)تموز/يوليو  10.0اإلصدار  –أنواع الديمقراطية  المصدر،
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 : تمكين المرأة بالسياسات على مدار قرن٧الشكل 

 

 

 

 واللجوء إلى العدالة. من المفهوم اشتمال تمكين المرأة بالسياسات على حرية الحركة الداخلية، والحق في الملكية الخاصة، والحرية من العمل القسري، ملحوظة: 

 (٢٠٢٠)تموز/يوليو  10.0اإلصدار  –أنواع الديمقراطية  المصدر،
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 : الملخص: التمكين السياسي للمرأة على مدار قرن  ٨الشكل 

 

 

المشاركة في صنع القرار المجتمعي. ومن يعرف التمكين السياسي للمرأة بأنه عملية تستهدف زيادة القدرة عند المرأة بما يؤدي إلى اتساع الخيارات واألدوار وملحوظة: 

السياسية والمشاركة في منظمات المجتمع المفهوم اشتمال هذه العملية على ثالثة أبعاد متساوية األهمية، هي: الحريات المدنية األساسية، والمناقشة النسائية الصريحة للقضايا 

 ة.المدني، والتمثيل الوصفي للمرأة في المواقع السياسية الرسمي

 (٢٠٢٠)تموز/يوليو  10.0اإلصدار  –أنواع الديمقراطية  المصدر،

 

 : مناصرة الحزب أو معارضته لحقوق المرأة باالستناد إلى قيمه االجتماعية وخطابه الشعبوي٩الشكل 
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"يمكن تصنيف األحزاب أيضاً حسب قيمها االجتماعية  وفق ما يلي:القيم االجتماعية "هل يناصر الحزب حقوق المرأة أم يعارضها؟" تقاس  ملحوظات: حقوق المرأة:
أما صاحب القيم   مقراطية.فصاحب القيم الليبرالية منها يناصر التوسع في الحريات الشخصية، مثاًل، في قضايا اإلجهاض وزواج المثليين والمثليات والمشاركة الدي الحالية.

عند أي   االجتماعية والثقافية. المحافظة فيرفض تلك األفكار بدعوى حفظ النظام والتقاليد واالستقرار، معتقدًا ضرورة أن تكون الحكومة سلطة أخالقية حازمة في القضايا
"يمكن تصنيف األحزاب حسب التوظيف الحالي للخطاب   لى تلوين الكرات بما يلي: القائمة عالشعبوية تقاس ؟" ١٠مستوى تقيم كل حزب على المقياس التالي من صفر إلى 

في المقابل، يرفض الخطاب التعددي    عادة ما يطعن الخطاب الشعبوي في شرعية المؤسسات السياسية القائمة، ويؤكد ضرورة انتصار إرادة الشعب.  الشعبوي أو السلطوي.
قادة المنتخبين ينبغي لهم ممارسة الحكم وهم تحت قيد حقوق األقليات، والتفاوض والتوافق، مع مراعاة الضوابط والموازين في السلطة  تلك األفكار، العتقاد أصحابه أن ال

 ؟" أحمر = مرتفع، أخضر = منخفض١٠عند أي مستوى تقيم كل حزب على المقياس التالي من صفر إلى   التنفيذية.

 www.GlobalPartySurvey.org. ٢٠١٩ائية العالمية لألحزاب، الدراسة االستقص المصدر:
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 مجتمعا   ٤٦: التغير في مؤشر قيم المساواة بين الجنسين منذ إعالن بيجين في ١الجدول 

 التغير ٢٠٢٠-٢٠١٠ ١٩٩٩-١٩٩٥ البلد 

 ١٥ ٨٢ ٦٦ أوروغواي 

 ١٥ ٨٢ ٦٧ ألبانيا

 ١٢ ٧٠ ٥٨ رومانيا

 ١٢ ٧٦ ٦٤ إستونيا

 ١٢ ٨٧ ٧٥ ريكوبورتو 

 ١٢ ٧٥ ٦٢ بولندا

 ١٢ ٧٣ ٦١ تيوان الصينية

 ١٢ ٦٦ ٥٥ جورجيا

 ١١ ٧٦ ٦٤ المكسيك

 ١١ ٨٠ ٦٩ كرواتيا

 ١٠ ٧٨ ٦٨ البرازيل 

 ١٠ ٨١ ٧١ سلوفينيا

 ١٠ ٦٨ ٥٩ بيالروس

 ١٠ ٨٤ ٧٥ إسبانيا

 ٨ ٨٥ ٧٦ أستراليا

 ٨ ٧٦ ٦٨ كولومبيا

 ٧ ٦٩ ٦٢ اليابان

 ٧ ٧٣ ٦٦ جمهورية التشيك

 ٧ ٩٤ ٨٧ النرويج

 ٧ ٧٣ ٦٦ البوسنة والهرسك

 ٧ ٧٠ ٦٤ الجبل األسود

 ٧ ٦١ ٥٥ أرمينيا

 ٦ ٧٥ ٦٩ المجر

 ٦ ٧٧ ٧١ بيرو

 ٦ ٨٥ ٧٩ نيوزيلندا

 ٦ ٨٢ ٧٦ الواليات المتحدة األمريكية

 ٦ ٧٢ ٦٧ ليتوانيا

 ٦ ٧٢ ٦٦ بلغاريا

 ٦ ٦٦ ٦١ سلوفاكيا

 ٥ ٦٨ ٦٣ أوكرانيا

 ٥ ٧٩ ٧٤ األرجنتين

 ٤ ٦٤ ٦١ كوريا الجنوبية

 ٣ ٦٢ ٥٨ تركيا

 ٣ ٦٤ ٦١ روسيا

 ٣ ٨٧ ٨٤ فنلندا

 ٣ ٧٣ ٧١ تشيلي

 ٢ ٥٩ ٥٦ أذربيجان

 ٢ ٩١ ٨٩ السويد

 ١ ٧٠ ٦٨ مقدونيا

 ١ ٦٦ ٦٥ الصين 

 ٣- ٦٦ ٦٩ جنوب أفريقيا

 ٣- ٥٥ ٥٩ بنغالديش

 ٣- ٥٣ ٥٧ نيجيريا

 ٤- ٥٧ ٦١ الفلبين

 ٥- ٤٩ ٥٤ باكستان
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 ٦- ٥٩ ٦٥ الهند

 ٦ ٧٢ ٦٧ المتوسط
 . ٢٠٢٠-٢٠٠٠االستقصاء األوروبي/العالمي للقيم، المصدر: لفهم المؤشر.  ٢انظر الشكل  ملحوظة:

 : الفجوات الجنسانية في المشاركة التصويتية المحتملة في االنتخابات الوطنية٢الجدول 
 الجنسانيةالفجوة  الرجال النساء البلد

 ٪٨ ٪ ٥١ ٪ ٥٩ بيالروس
 ٪٧ ٪ ٤١ ٪ ٤٩ إستونيا

 ٪٦ ٪ ٧٤ ٪ ٨٠ فنلندا
 ٪٦ ٪ ٣٩ ٪ ٤٦ روسيا

 ٪٦ ٪ ٤٥ ٪ ٥٢ سلوفينيا
 ٪٦ ٪ ٥٩ ٪ ٦٥ أوكرانيا
 ٪٦ ٪ ٢٧ ٪ ٣٣ ليتوانيا
 ٪٦ ٪ ٥٦ ٪ ٦٢ بلغاريا

 ٪٦ ٪ ٦٨ ٪ ٧٤ تيوان الصينية
 ٪٦ ٪ ٦٧ ٪ ٧٣ ترينيداد وتوباغو

 ٪٤ ٪ ٤٧ ٪ ٥١ كازاخستان
 ٪٤ ٪ ٨٠ ٪ ٨٤ الفلبين
 ٪٤ ٪ ٤٦ ٪ ٥٠ األردن

 ٪٣ ٪ ٧٨ ٪ ٨١ البرازيل
 ٪٣ ٪ ٨٩ ٪ ٩٢ إكوادور 

 ٪٣ ٪ ٩٠ ٪ ٩٣ أوروغواي
 ٪٢ ٪ ٨٥ ٪ ٨٧ نيوزيلندا

 ٪٢ ٪ ٦٦ ٪ ٦٨ فرنسا
 ٪٢ ٪ ٥٥ ٪ ٥٧ جنوب أفريقيا

 ٪٢ ٪ ٧١ ٪ ٧٣ تايالند
 ٪٢ ٪ ٦٦ ٪ ٦٧ المجر

 ٪٢ ٪ ٨١ ٪ ٨٣ الدانمرك
 ٪١ ٪ ٧٠ ٪ ٧١ جورجيا

 ٪١ ٪ ٦١ ٪ ٦٢ بولندا
 ٪١ ٪ ٨١ ٪ ٨٢ آيسلندا

 ٪١ ٪ ٦٥ ٪ ٦٦ غواتيماال
 ٪١ ٪ ٤٨ ٪ ٤٩ صربيا
 ٪١ ٪ ٨٣ ٪ ٨٤ السويد
 ٪١ ٪ ٦٦ ٪ ٦٧ إسبانيا

 ٪١ ٪ ٢٨ ٪ ٢٩ الجزائر
 ٪١ ٪ ٨١ ٪ ٨٢ إندونيسيا

 ٪١ ٪ ٨٩ ٪ ٩٠ بيرو
 ٪٠ ٪ ٧٩ ٪ ٧٩ النرويج

 ٪٠ ٪ ٧٧ ٪ ٧٨ ألبانيا
 ٪٠ ٪ ٦٨ ٪ ٦٨ قيرغستان

 ٪٠ ٪ ٧٥ ٪ ٧٤ تركيا
 ٪٠ ٪ ٨٥ ٪ ٨٥ األرجنتين
 ٪٠ ٪ ٧٣ ٪ ٧٣ سنغافورة

 ٪ ١- ٪ ١٢ ٪ ١١ هايتي
 ٪ ١- ٪ ٥٦ ٪ ٥٥ اليمن

 ٪ ١- ٪ ٦٢ ٪ ٦٢ يوغوسالفيا
 ٪ ١- ٪ ٨٩ ٪ ٨٨ بوليفيا

 ٪ ١- ٪ ٦٣ ٪ ٦٢ رومانيا
 ٪ ١- ٪ ٦١ ٪ ٦٠ تشيلي

 ٪ ١- ٪ ٧٣ ٪ ٧٢ اليونان
 ٪ ١- ٪ ٧٤ ٪ ٧٣ هولندا

 ٪ ٢- ٪ ٤٢ ٪ ٤٠ بورتو ريكو
 ٪ ٢- ٪ ٧٥ ٪ ٧٣ البوسنة والهرسك

 ٪ ٢- ٪ ٥٢ ٪ ٥٠ إيران
 ٪ ٢- ٪ ٨٩ ٪ ٨٧ أستراليا
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 ٪ ٢- ٪ ٦٧ ٪ ٦٤ النمسا
 ٪ ٢- ٪ ٦٧ ٪ ٦٥ المكسيك

 ٪ ٣- ٪ ٧٧ ٪ ٧٥ ألمانيا
 ٪ ٣- ٪ ٥١ ٪ ٤٩ نيكاراغوا
 ٪ ٣- ٪ ٤٢ ٪ ٣٩ سلوفاكيا

 ٪ ٣- ٪ ٣٨ ٪ ٣٥ أذربيجان
 ٪ ٣- ٪ ٦٣ ٪ ٦٠ كوريا الجنوبية

 ٪ ٣- ٪ ٥٩ ٪ ٥٦ الجبل األسود
 ٪ ٣- ٪ ٦٤ ٪ ٦١ كولومبيا

 ٪ ٣- ٪ ٧٦ ٪ ٧٣ إيطاليا
 ٪ ٣- ٪٩ ٪٦ الصين
 ٪ ٣- ٪ ٥٧ ٪ ٥٤ مقدونيا

 ٪ ٤- ٪ ٦٠ ٪ ٥٧ بنغالديش
 ٪ ٤- ٪ ٦٣ ٪ ٦٠ المملكة المتحدة

 ٪ ٤- ٪ ٦٨ ٪ ٦٤ كرواتيا
 ٪ ٤- ٪ ٨٦ ٪ ٨٢ الهند

 ٪ ٥- ٪ ٧٠ ٪ ٦٦ العراق
 ٪ ٥- ٪ ٢٩ ٪ ٢٤ ميانمار

 ٪ ٥- ٪ ٧٥ ٪ ٧٠ غانا
 ٪ ٥- ٪ ٥٢ ٪ ٤٧ لبنان

 ٪ ٥- ٪ ٥٦ ٪ ٥١ رواندا
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 ٪ ١٢- ٪ ٤١ ٪ ٢٩ إثيوبيا

 ٪ ١٢- ٪ ٥٢ ٪ ٤١ ليبيا
 ٪ ١٢- ٪ ٥٣ ٪ ٤١ قطر

 ٪ ١٤- ٪ ٤١ ٪ ٢٦ الكويت
 ٪ ١٥- ٪ ٥٧ ٪ ٤٢ باكستان
 ٪ ٢- ٪ ٦٠ ٪ ٥٨ المتوسط

 

 "عندما تُجرى االنتخابات الوطنية، هل تحرص دائماً أم غالباً على التصويت، أم ال تصوت مطلقاً؟" ٪ "دائماً".ملحوظة: س: 
 .٢٠٢٠-٢٠١٠االستقصاء األوروبي/العالمي للقيم، المصدر: 
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