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C-III/135/DR اللجنة الدائمة الثالثة لجنة الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

  0202 يوليو/  تموز 02

 

 
 حرية المرأة في المشاركة في العمليات السياسية بصورة كاملة وآمنة ودون تدخل:

 الجنسين لتحقيق هذا الهدفبناء شراكات بين 

 مشروع قرار مقّدم من المقررين المشاركين

 السيدة س. الينز )أستراليا(، والسيد م. كيلونزو جونيور )كينيا(

 لالتحاد البرلماني الدولي، 531إن الجمعية العامة 

عتبرت حقاً افي الحياة العامة وصنع القرار لطالما  ،إذ تلحظ بأن المشاركة المتساوية للرجال والنساء .5
من حقوق اإلنسان، على النحو المنصوص عليه في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

 ،5626واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  ،5622والسياسية لعام 
لبرلماني المعتمد من قبل االتحاد ا ،5662وإذ تشير إلى أن اإلعالن العالمي بشأن الديمقراطية عام  .3

 ،أةدون شراكة حقيقية بين الرجل والمر  ،الدولي، ينّص على أنه "ال يمكن أن تكون هناك ديمقراطية
 في تسيير الشؤون العامة"،

شرط مسبق للتنمية، على النحو المبين في الهدف هو  ،وإذ تلحظ أن المساواة بين الجنسين .3
التي  ،1.1للتنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الغاية  ،3131لجدول أعمال  ،(1الخامس )

في فرص الحصول على  ،تهدف إلى "ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للنساء وضمان المساواة
 مناصب قيادية على كافة مستويات صنع القرار، وفي الحياة السياسية واالقتصادية والعامة "،
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يدعوان لتمثيٍل متساٍو بين الجنسين في  ،5661لعام وإذ تدرك بأن إعالن وبرنامج عمل بكين  .4
قد استهدف  ،، فإن مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي5661وأنه منذ  ،صنع القرار

 ،3111والتكافؤ بحلول عام  ،5661من نسبة النساء في المناصب القيادية بحلول عام  ،% 31
 من العالمي، ال يزال المتوسط 3152يناير عام كانون الثاني/ 5وإذ يساورها القلق بأنه حتى  .1

فقط، وتشعر بقلق عميق إزاء الغياب  % 33.2عند نسبة  النساء تشغلها التي البرلمانية، المقاعد
 في سبع غرف برلمانية، ،التام للمرأة

ية لال تزال تشكل عائقاً أمام قدرة المرأة على المشاركة في العم ،وإذ تلحظ أن العديد من العقبات .2
السياسية ووصولها إلى البرلمان، بما في ذلك الحصة غير المتكافئة للمسؤوليات األسرية، والمواقف 
والصور النمطية الثقافية السلبية لدور المرأة في المجتمع، واستمرار التمييز ضد المرأة في القانون 

يمن ة السياسية التي يهوالممارسة، ونقص الموارد المالية، ونقص دعم األحزاب السياسية، والثقاف
 عليها الرجال والمخاوف األمنية،

على مستوى العقليات والثقافات داخل المؤسسات وداخل  ،وإذ تلحظ أيضًا أن التغيير ضروري .2
المجتمع، وال سيما فيما يتعلق بالمعايير التقليدية بين الجنسين، من خالل التغلب على الصور 

ي أوساط الشباب ف ،وفي تعزيز القيم المرتبطة بالمساواة ،المفي وسائل اإلع ،النمطية بين الجنسين
 من كال الجنسين،

ت هو شرط مسبق لقدراتهن على المشاركة في العمليا ،لى أن التمكين االقتصادي للمرأةعد وإذ تشدّ   .8
 ولجمع األموال لحمالتهن االنتخابية، ،السياسية

هن والمظهر األنثوي، وأن ،تتعلق بالعمر يواجهن تحديات محددة ،وإذ تدرك بأن النساء الشابات .6
 بين الشباب وبين النساء، ،الفئة األقل تمثيالً في البرلمان

 أثبت أنه إجراء مفيد وناجح ،وإذ تلحظ أن استحداث نظام الكوتا النسائية االنتخابية .51
يسّهل وصول النساء إلى مناصب انتخابية ومواقع قيادية، السيما عندما َوَضعْت هذه الحصص 
أهدافًا طموحة يتم تشجيعها من القادة السياسيين، ويتم فهمهما من قبل الجمهور العام، ويجري 

 تثال،اعتمادها بآليات تنفيذية قوية، كفرض العقوبات في حال عدم االم
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ليست كافية وحدها في إحداث تغيير في أو  ،وإذ تضع في اعتبارها أن أنظمة الحصص .55
 المواقف المجتمعية حيث ال تعتبر أن المرأة مساوية للرجل، ،تحدي

قد  ،في العمليات السياسية في أنحاء العالم ،وإذ تؤكد على أن اإلشراك المتزايد للنساء .53
ل: التحرش والترهيب والعنف، بما في ذلك على شبكة اإلنترنت رافقه أشكال متعددة من المقاومة مث

 ووسائل التواصل االجتماعي،
يًا أمام يشكل عائقًا رئيس ،وإذ تقر بأن العنف الذي يستهدف المرأة في الحياة السياسية .53

 قدرتها على الوفاء بأعباء الوالية التي انتخبت من أجلها،
تياجات هو البرلمان الذي يلبي اح ،ارق بين الجنسينوإذ تدرك بأن البرلمان الذي يراعي الفو  .54

 ومصالح كل من الرجال والنساء في هياكله، وأنشطته وأساليبه وعمله،
وإذ تدرك أيضًا حاجة البرلمانات لتبني استراتيجية تعميم المنظور الجندري، وبالتحديد  .51

ات ، بما في ذلك التشريعألي إجراء مزمع ،عملية تقييم ومراعاة تأثير ذلك على النساء والرجال
 والسياسات والبرامج، على جميع المستويات وفي جميع المجاالت،

في مصلحة العديد من الرجال والنساء،  تصب ،وإذ تشدد على أن المساواة بين الجنسين .52
 ،واإلقليمي ،نيوالوط ،وينبغي تعزيزها على نحو مشترك من قبل كال الجنسين على المستوى المحلي

 والدولي،
 ،ةوممارسات الهيئات الحكومي ،حث جميع البرلمانات على ضمان امتثال القوانين الوطنيةت .5

سان، بما وحقوق اإلن ،والسلطات المسؤولة عن التربية بالتزاماتها في مجاالت القانون الدولي
 في ذلك ما يتصل بتمكين النساء والشابات؛

على  – ،ن القائمة على التمييزعلى تعديل أو إلغاء القواني ،كما تحث جميع البرلمانات .3
يات في العمل ،بحق المرأة والتي تعيق مشاركتها الكاملة – ،نحو مباشر أو غير مباشر

 السياسية؛
لتعزيز  ،للعمل معًا واتخاذ مبادرات مشتركة في البرلمان ،تدعو الرجال والنساء البرلمانيين .3

 المساواة بين الجنسين؛
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 ،يةوعلى صعيد المجتمعات المحل ،والتعليمية ،اإلعالميةتدعو البرلمانات لدعم الحمالت  .4
للنهوض  ،بهدف مناهضة القوالب النمطية بين الجنسين، وتدعو الرجال والنساء البرلمانيين

في مجال تحدي القوالب  ،بدور بارز في هذه الجهود، والعمل بمثابة نصراء وقدوات
 ة؛بين الجنسين والمواقف السلبية تجاه المرأ ،النمطية

اسية للنساء والمهنية والسي ،لتسهيل التوفيق بين الحياة األسرية ،تحث جميع البرلمانات .1
على حد سواء، بما في ذلك من خالل تشجيع اإلجازة المشتركة للوالدين، إضافة  ،والرجال

 وبناء البنية التحتية لرعاية األطفال؛ ،إلى الدعم االقتصادي
نسبة ال تقل  فيلتحقيق الهدف المتمثل  ،د نهائيتحث البرلمانات بقوة على تحديد موع .2

لوله آخر ينبغي أن تصل بح ،من النساء في البرلمان، وفي تحديد موعد نهائي % 31عن 
 ؛% 11تلك النسبة إلى 

 ،موحةالتي تضع أهداف ط ،تحث البرلمانات على النظر في اعتماد وتنفيذ نظام الحصص .2
لمقاعد أو وظائف يمكن كسبها في القوائم، بما في أن تكون "مؤهلة مسبقاً  ن المرأةوتمكّ  

ووضعها على رأس القوائم االنتخابية،  ،ذلك من خالل أنظمة نظام الترشيحات المتناوبة
أو الهيئات  ،مثل صالحية اللجان ،وكذلك من خالل اعتماد أنظمة عقوبات صارمة

 لرفض القوائم غير المتوافقة؛ ،االنتخابية
على خلق بيئة أكثر عداًل للمرشحين والمرشحات، بما في ذلك  تحث البرلمانات أيضاً  .8

اللواتي وضعتهن  ،لألحزاب بعدد النساء المرشحات ،ربط جزء من التمويل الحكومي
األحزاب السياسية، ومن خالل إنشاء صناديق خاصة أو قروض بدون فائدة للنساء 

 أو تحديد مدة الحمالت؛ ،المرشحات، أو نفقات محدودة السقف
إلى ضمان أن تكون عملية اختيار المرشحين لصالح  ،دعو كذلك األحزاب السياسيةت .6

 والنظر في تنفيذ نظام الحصص لهذا الغرض؛ ،تمثيل متوازن بين الجنسين
على توفير عدد متساٍو من النساء  ،تحث أيضًا البرلمانات واألحزاب السياسية .51

ا في جميع المجاالت السياسية وفي جميع الهيئات الحاكمة، ،والرجال في المناصب العلي
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 ،والنساء ،ونظام التناوب بين الرجال ،مثل القيادة المشتركة ،من خالل عملية شفافة ونزيهة
 في المناصب القيادية؛

ة، على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الشاب ،تحث البرلمانات واألحزاب السياسية .55
امج التمكين التي تستهدف النساء الشابات، ومن خالل تشجيعهن بما في ذلك تنفيذ بر 

من النساء  نللوصول ال إلى الوظائف قيادية فحسب، بل ليصبحن أيضاً بمثابة قدوة لغيره
 الشابات؛

ين على تراعي الفوارق بين الجنس ،تحث أيضاً البرلمانات إلى اعتماد استراتيجيات .53
رامج، والسياسات والب ،وفي جميع المجاالت، بما في ذلك التشريعات ،جميع المستويات

 من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين؛
بين الجنسين في أعمال  ،تدعو البرلمانات لتعزيز آليات النهوض بالمساواة .53

البرلمان، بما في ذلك المؤتمرات التحضيرية للنساء المفتوحة أمام البرلمانيين الرجال 
أيضاً،  والتي تشمل الرجال ،واللجان البرلمانية المعنية بالمساواة بين الجنسينالداعمين، 

 وكذلك الخبرات الجندرية لدى الموظفين البرلمانيين من كال الجنسين؛
من الرجال والنساء إلى إدانة أفعال  ،تدعو أيضًا القادة السياسيين والبرلمانيين .54

 شحات والبرلمانيات، بما في ذلك اإلنترنتضد النساء المر  ،ب والعنف،والترهي ،الّتحرش
وعملية  ،ووسائل التواصل االجتماعية. وتدعو كذلك البرلمانات إلى اعتماد إجراءات قانونية

 لمنع هذه األفعال ومعاقبتها؛
قوانين لعلى التطوير والتنفيذ الفعال  ،تدعو الرجال والنساء البرلمانيات للعمل معاً  .51

المرأة، بما في ذلك العمل في السياسة، والتعاون لهذه  وسياسات الّتحرش والعنف ضد
الغاية مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة والمجتمع المدني وغيرها من الجهات ذات 
المصلحة، بما في ذلك الشركات المتخصصة في التقنيات في مجال مكافحة إساءة 

 االستخدام على شبكة اإلنترنت؛
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بيئة  على تعزيز الثقافة المؤسسية التي توفر ،يةتحث البرلمانات واألحزاب السياس .52
ضد  ،عمل آمنة لكل من الرجال والنساء، بما في ذلك سياسات داخلية قوية ومطبقة جيداً 

 ،اللغة والمواقف المتحيزة للجنس بحق المرأة، فضالً عن اتخاذ تدابير ضد التحرش الجنسي
 تنّص على آليات فعالة للشكاوى؛

حقق من مراعاة مؤسساتهم للمنظور الجندري، بهدف جعلها تدعو البرلمانات للت .52
 ،ريةتشجيع الشراكات الجند أنهابيئات مرحبة للرجال والنساء على حد سواء، والتي من ش

 وكذلك تقديم الدعم الكامل للمساواة بين الجنسين في المجتمع؛
 دعم البرلمانات الوطنية الراغبة في تقييم ،وتطلب من االتحاد البرلماني الدولي .58

ن أجل م ،مراعاتها للمنظور الجندري، بما يتوافق مع خطة عمل االتحاد البرلماني الدولي
في عام  ،بين الجنسين الصادرة عن االتحاد البرلماني الدولي ،برلمانات تراعي الفوارق

 ومنهجية تقييمها الذاتي الخاصة بها. ،3153
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 The 135th Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 
 
(1) Noting that equal participation of men and women in public affairs and 
decision-making has long been recognized as a human right, as enshrined in the 1966 
International Covenant on Civil and Political Rights and the 1979 Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 
 
(2) Recalling that the 1997 Universal Declaration on Democracy adopted by the 
Inter-Parliamentary Union states that “the achievement of democracy presupposes a 
genuine partnership between men and women in the conduct of the affairs of society”, 
 
(3) Noting that gender equality is a precondition for development, as set out in 
Goal 5 of the 2030 Agenda for Sustainable Development, particularly in target 5.5, which 
aims to “ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for 
leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life”, 
 
(4) Recognizing that the 1995 Beijing Declaration and Platform for Action call for 
equal representation in decision-making, and that already in 1990 the United Nations 
Economic and Social Council had set a 30-per cent target for women in leadership 
positions by 1995, and a target of parity by 2000,  
 
(5) Concerned that as at 1 January 2016 the global average of parliamentary 
seats held by women is still only 22.7 per cent, and deeply concerned that there are still 
seven parliamentary chambers with no women members at all, 
 
(6) Noting that various impediments continue to hinder women’s ability to 
participate in political processes and their access to parliament, including an unequal 
share of household responsibilities, negative cultural attitudes and stereotypes regarding 
the role of women in society, persistent discrimination against women in law and in 
practice, lack of finances, lack of support from political parties, a male-dominated political 
culture and security concerns,  
 
(7) Also noting the need to change mindsets and culture within institutions and 
society, in particular with respect to traditional gender norms, by addressing gender 
stereotyping in the media and by promoting the values associated with gender equality 
among young people of both sexes, 
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(8) Underscoring that the economic empowerment of women is a precondition for their 
ability to take part in political processes and to raise funds for campaigning, 
 
(9) Recognizing that young women face specific challenges based on their age and sex, 
and that they are the least represented in parliament among both youth and women, 
 
(10) Noting that electoral gender quotas have proved to be useful and successful measures 
that facilitate women’s access to elected office and to leadership positions, in particular when such 
quotas set ambitious goals, are promoted by political leaders, are understood by the general public 
and are supported with strong implementation mechanisms, such as sanctions for non-compliance, 
 
(11) Bearing in mind that quota systems alone are not sufficient to change or challenge 
societal views whereby women are not perceived as equals, 
 
(12) Underlining that the increasing inclusion of women in political processes around the 
world has been accompanied by forms of resistance such as harassment, intimidation and violence, 
including online and in social media, 
 
(13) Acknowledging that violence targeting women in politics is a serious impediment to 
women’s ability to carry out the mandate for which they have been elected, 
 
(14) Recognizing that a gender-sensitive parliament is one that responds to the needs and 
interests of both men and women in its structures, operations, methods and work, 
 
(15) Also recognizing the need for parliaments to adopt a strategy of gender mainstreaming, 
namely, the process of assessing and taking into account the impact on women and men of any 
planned action, including legislation, policies or programmes at all levels and in all spheres,  
 
(16) Underscoring that gender equality is in the interest of both men and women and should 
be promoted jointly by both sexes at the local, national, regional and international levels, 
 

1. Urges parliaments to ensure that national laws and the practices of government 
agencies and educational authorities comply with international law and human rights 
obligations, particularly in relation to women’s and young women’s empowerment; 

 
2. Also urges parliaments to amend or repeal existing legislation that directly or indirectly 

discriminates against women and impedes their full participation in political processes; 
 
3. Calls on men and women parliamentarians to work together and to take joint initiatives 

in parliament to promote gender equality; 
 
4. Also calls on parliaments to promote media, educational and community-level 

campaigns that aim to combat gender stereotypes; and further calls on men and women 
parliamentarians to play a prominent role in those efforts, and to act as champions and 
role models in challenging gender stereotypes and negative attitudes towards women; 

 
5. Urges parliaments to facilitate the reconciliation of family, professional and political life 

for both women and men, including by promoting shared parental leave, as well as 
economic support and infrastructure-building for child care; 

 
6. Strongly urges parliaments to set a deadline by which at least 30 per cent of 

parliamentarians should be women and to set a further deadline by which that 
proportion should reach 50 per cent; 

 
7. Calls on parliaments to consider the adoption and implementation of quota systems that 

set ambitious goals and enable women to be pre-selected into winnable seats or 
winnable positions on lists, including through zipper systems and placing them at the 
top of electoral lists, as well as through the adoption of strong sanctions systems such 
as the power for the electoral commission or body to reject non-compliant lists; 
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8. Also calls on parliaments to create a fairer environment for men and women candidates, 
including by tying part of public funding to the number of women candidates that political 
parties field, establishing special funds or interest-free loans for women candidates, 
capping expenses, and limiting the duration of campaigns; 

 
9. Further calls on political parties to ensure that their candidate-selection processes 

favour gender-balanced representation and to consider the implementation of quota 
systems for that purpose; 

 
10. Urges parliaments and political parties to ensure there is an equal number of women 

and men in leadership positions in all policy areas and all governance bodies, through 
transparent and fair processes, such as dual leadership and gender rotation in 
leadership positions; 

 
11. Calls on parliaments and political parties to support young women’s political 

participation, including by implementing empowerment programmes that target young 
women, and by enabling young women both to access leadership positions and to act 
as role models for other young women; 

 
12. Urges parliaments to adopt gender-sensitive strategies at all levels and in all spheres, 

including in legislation, policies and programmes, in order to achieve gender equality; 
 
13. Calls on parliaments to promote mechanisms to advance gender equality in the work of 

parliament, including women’s caucuses that are open to supportive men 
parliamentarians, parliamentary committees on gender equality that include men, and 
gender expertise among parliamentary staff of both sexes; 

 
14. Also calls on political leaders and individual men and women parliamentarians to 

condemn acts of harassment, intimidation and violence against women candidates and 
parliamentarians, including online and in social media; and further calls on parliaments 
to adopt legal and practical measures to prevent and punish such acts; 

 
15. Invites men and women parliamentarians to work together on the development and 

effective implementation of legislation and policies on harassment and violence against 
women, including in politics, and to collaborate in this endeavour with the relevant 
government agencies, civil society and other stakeholders, including technology 
companies when it comes to tackling online abuse;  

 
16. Urges parliaments and political parties to promote an institutional culture that offers a 

safe and secure working environment for both men and women, including strong and 
well-implemented internal policies against sexist language and attitudes, and sexual 
harassment policies with effective complaints mechanisms; 

 
17. Calls on parliaments to review the gender sensitivity of their institutions, with a view to 

making them places that are amenable to both men and women, that promote gender 
partnerships and that fully advance equality in society; 

 
18. Requests the IPU to support national parliaments wishing to conduct an assessment of 

their gender sensitivity, in line with the 2012 IPU Plan of Action for Gender-sensitive 
Parliaments and its self-assessment methodology. 
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