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

 الجنسين لتحقيق هذا الهدفبناء شراكات بين 

 مذكرة توضيحية مقّدمة من المقررين المشاركين

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

 

والتي  ،ثمة تحسن ملحوظ طرأ على تمثيل المرأة في البرلمان، بالرغم من العوائق أمام مشاركتها .5
 تقتصادية السائدة. واال ،واالجتماعية ،تشمل الظروف الثقافية

لم يتحقق على الرغم من  ،على األتقل هن من النساء في البرلمان % 31إن هدف ضمان نسبة  .3
العديد من المبادرات في هذا الصدد، بما في ذلك المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة في األمم 

المرأة )التي  (، واتفاتقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد5721المتحدة )المكسيك، 
 (.5771(، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة )بكين 5727اعتمدت في عام 

 55ارتفع متوسط النسبة العالمية للبرلمانيات )في كال الغرفتين معاً للبرلمانات ثنائية المجلس( من  .3
في عام  % 33إلى  3113عام  % 51ومن  5771في عام  % 53إلى  5721في العام  %

من النساء في  % % 31بلدًا وصلت إلى الحد األدنى المستهدف وهو  32هناك . 3152
حو الموصى به من تقبل مجلس األمم المتحدة االتقتصادي واالجتماعي في عام ، على النالبرلمان
5771. 

 تشغلها النساء. البرلمانمن المقاعد البرلمانية في  % 51تقل من أبلداً فيها  23ال يزال  .4
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من البرلمانيات  - % 43-، حققت بلدان الشمال األوروبي أعلى معّدل إتقليمي 3153في عام  .1
ندنافية(، )باستثناء الدول اإلسك ،أو المجلس الوحيد. أما بالنسبة ألمريكا وأوروبا البرلمانالنساء في 

. بلغت هذه % 33و  33و  31وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فكان المعّدل على التوالي 
 53في كل من آسيا والدول العربية، أما في منطقة المحيط الهادئ فبلغت النسبة  % 51النسبة 

%. 
 ،، ارتفعت نسبة النساء في البرلمان )في كال الغرفتين معاً للبرلمانات ثنائية المجلس(3154في عام  .2

المستهدفة. وتقد أخفقت  % 31على الصعيد العالمي، وهذا الرتقم ال يزال أتقل من عتبة  % 33إلى 
والتشريعات واإلجراءات األخرى في تحقيق الهدف  ،جميع الجهود المبذولة من حيث السياسات

لذلك يجب بذل جهود  ،على األتقل % 31ود، أال وهو تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة المنش
 عاجلة تتجاوز المبادرات القائمة من أجل تحقيق مساواة جندرية حقيقية.

 تقد تمت مناصرتها من تقبل النساء داخل ،جميع المبادرات والسياسات والقرارات المشار إليها أعاله .2
لضمان  ،قابل، لم يبذل سوى القليل إلتقامة شراكات بين الرجال والنساءوخارج البرلمان. وفي الم

للتنمية المستدامة )المساواة بين  1والهدف  ،تلبية األهداف المذكورة أعاله والمساواة بين الجنسين
 الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات(.

ل االتحاد البرلمانات، استندت أعما: استطالع للنساء والرجال في في تقريره المساواة في السياسة .1
قيقية بين والشراكة الح ،على مبدأ واضح وهو وجود صلة أساسية بين الديمقراطية ،البرلماني الدولي
هو  ،في إدارة الشؤون العامة. وأحد األهداف الرئيسية لالتحاد البرلماني الدولي ،الرجال والنساء

ال فيه، وكذلك بناء شراكات سياسية حقيقية بين الرجتحسين وصول المرأة إلى البرلمان ومشاركتها 
 والنساء.

من التقرير المذكور أعاله، ذكرت السيدة جوهانيتا ْنداهي مانانجارا  ،(2في الفصل السادس ) .7
Johanita Ndahimananjaraألن النساء على تقدر  ،: بأن "المشكلة ليست في الكفاءة

د وعدم المساواة. لق عدم القناعة... وإنما في  الجسدية المهمة سواء على المستوى الفكري أو القدرة
لكن ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لوضع النساء على تقدم المساواة مع  ،بذلت الجهود
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الرجل. إن جسر الهوة الذي يعيق تنميتنا يتطلب تقراراً وإرادة سياسية. مستقبل البشرية ال ينبغي أن يكون 
 مدعاة للقلق لنا جميعا دون تمييز." ذا األمروه جال؛فقط في أيدي الر 

، رئيس مجموعة Mosé Tjitenderoوفي نفس التقرير، نقل عن السيد موزيه تجيتانديرو  .51
ورئيس الجمعية  ،(3113 - 3111) ،الشراكة بين الرجال والنساء في االتحاد البرلماني الدولي

 يمكن ال ،بر أن المساواة الحقيقية بين الجنسين( تقوله: "نحن نعت3114-5771الوطنية في ناميبيا )
أن ب ،تقواهم لرفع حواجز معتقد األجدادبتوحيد النساء والرجال على حد سواء تقام أن تتحقق إال إذا 

الرجل فالنساء والرجال لديهم أدوار مختلفة يؤدوها، وبالتالي لهم وضع غير متساٍو في المجتمع... 
 يخشى النساء اللواتي يسعين إلى المساواة". أالا  يجبالمرموق 

في معظم البلدان، تشكل النساء نصف عدد السكان المؤهالت للترشح إلى االنتخابات،  .55
وفي تقلُّد الوظائف العامة، وأكثر من نصف الناخبين المسجلين. ومع ذلك، ال يعكس تمثيلهم في 

جاوز بذل جهود مدروسة بما يت ،جال والنساءالدوائر البرلمانية هذه النسبة. وبالتالي يجب على الر 
الحياة  وفي مجاالت أخرى من ،بشكل صحيح في البرلمان ،اآلليات القائمة كلياً لضمان تمثيل المرأة

 العامة.
ألهداف جزًء من الحل في تحقيق ا ،في أطلس الكوتا الجندرية االنتخابية يقدم البيان التالي .53

البية من المسؤولين السياسيين. وعلى الصعيد العالمي، يمثل الرجال "يشكل الرجال الغ ،المذكورة أعاله
من  % 71من رؤساء الحكومات، و % 73من الوزراء، و % 13من أعضاء البرلمان، و % 27

رؤساء الدول. كما يشكلون أيضأً غالبية أعضاء وزعماء األحزاب السياسية. وبالتالي، فإن الرجال لديهم 
نع القرار. إنه لضرب من المستحيل النظر في ومناتقشة، ناهيك عن اعتماد، تأثير كبير على عملية ص

 ،نقاشن جميع جهود التوعية والتشاور والأ كمانظام الحصص لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.  
مصالح الرجال  ،ن تحاول التوفيق بين(أواتخاذ القرار ينبغي أن تكون شاملة، وان تأخذ في االعتبار )و 

 والنساء".
من تقرير المساواة في السياسة: استطالع  للنساء والرجال في  ،(3الفصل الثاني ) في .53

تم تحديد عدد من العوامل التي تعيق وصول المرأة إلى البرلمان، وهي، على وجه الخصوص،  ،البرلمانات
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رة، وفقدان م من األسالسائدة ورؤيتها  لدور المرأة في المجتمع، ونقص الدع مسؤولية األسرة، والثقافة
الثقة بالنفس، ونقص الموارد المالية، وغياب دعم األحزاب السياسية، والتجربة غير الكافية في المهام 

ار )على سبيل المثال التحدث في األماكن العامة(، ونقص تأييد الناخبين، واالفتق ،المتعلقة بالتمثيل
وير السياسة باعتبارها مجال تقذر آو فاسد، للدعم من الرجال، ونقص الدعم من بقية النساء، وتص
 والنقص في مجال التعليم، والمخاوف األمنية والدينية.

العوامل المذكورة أعاله ال تشمل جميع النساء وجميع البلدان. ومع ذلك، ال يزال يتعين  .54
سين نإيجاد حلول لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية. فتحقيق المساواة بين الج

 ال يمكن تحقيقه من خالل صيغة "تقياس موحد يناسب الجميع".
إن دساتير بعض البلدان، مثل سلوفينيا، تكرِّس تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. وفي  .51

إنجلترا يوجد هيئات ولجان معنية بالقضايا الجندرية. ومع ذلك، فإن اتخاذ التدابير الرامية لتحقيق 
بين الجنسين يجب أن تتجاوز صنع السياسات ووضع التشريعات. ففي الوتقت الذي  ،المساواة

من النساء في البرلمان في الهند، السيما بفضل استحداث نظام  ،% 31وصلت النسبة إلى عتبة 
الحصص في تشريعاتها، فقد بدا واضحًا أن األحزاب السياسية تضطلع أيضًا بدور محوري في 

. وتم االتقتراح بتشجيع لألحزاب السياسية على االمتثال لمتطلبات ضمان تحقيق هذه الحصص
سة تلبية تلك االحتياجات. وتقد أثبتت هذه الممار ب ،تمويلها الحكومي اشتراطالحصص عبر ضمان 
 جدواها في أستراليا.

هناك بعض العوامل الخارجية األخرى، بما في ذلك الحرب في الشرق األوسط، التي أثرت  .52
األطفال، وكان لها تأثير على مشاركة المرأة في الحياة السياسية. أيضًا يقوم صنع على النساء و 

السالم بتأدية دور هام في جدول األعمال العام لتحقيق التكافؤ الجندري. على سبيل المثال، بعد 
ي ف أن تم استعادة السالم في رواندا، فإن البرلمان الرواندي يمتلك أكبر عدد من البرلمانيات النساء

 العالم.
اإلحصاءات الواردة في نشرة النساء في البرلمان: مراجعة للسنوات الـعشرين الماضية ينبغي  .52

مثيل المرأة عشرة بلدان يشكل ت يعرضأخذها بعين االعتبار. فعلى سبيل المثال، فإن الجدول الذي 
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لالهتمام.  رةً مثي يمكن أن يشكل مقارنةً  3151وعام  ،5771في برلماناتها أعلى نسبة في عام 
 ،إن التحليالت المقارنة مع هذه البلدان يمكن تحقيقها من أجل تشجيع اعتماد ممارساتهم الجيدة

 من تمثيل النساء في البرلمان. % 31أو االطالع بصورة أوسع على البلدان التي تجاوزت عتبة 
ضية أيضاً ماتكشف اإلحصاءات في نشرة النساء في البرلمان: مراجعة للسنوات الـعشرين ال .51

على أهمية مواصلة رصد التقدم الذي أحرزته مختلف البرلمانات في هذا المجال. هذا الرصد يمكنه 
، لتكثيف جهودها لتحقيق هذه % 31أن يؤدي إلى تشجيع البرلمانات التي لم تصل بعد إلى عتبة 

افؤ ال التكالغاية، وكذلك يسمح أيضًا باإلشادة بجهود البلدان التي حققت أهدافها في مج
الجندري. ومن األهمية بمكان النظر في التكافؤ الجندري كحق لإلنسان وليس مجرد امتياز فقط، 
حيث سيؤدي ذلك إلى ضمان حماية هذا الحق واحترامه. وعالوة على ذلك، يجب جعل الحق 

 خاضعاً للتقاضي أمام المحاكم. ،في المساواة بين الجنسين
تعقد في إطار اللجان البرلمانية.  ،لقرارات في البرلمانمعظم المناتقشات والمداوالت وا .57

لضمان منح المزيد من المسؤوليات  ،ولذلك فمن الضروري تعديل األنظمة الداخلية للبرلمانات
 للنساء في هذه اللجان.

بأن  بمثابة درس مستخلص ،وفي توغو ،يجب أن تكون نتائج نظام الحصص في السويد .31
 حالً في حد ذاتها.اإلجراءات التشريعية ليست 
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1. There has been a remarkable improvement in the representation of women in 
parliaments, despite continued barriers to their participation that include prevailing 
cultural, social and economic conditions. 
 
2. The target of ensuring that at least 30 per cent of parliamentarians are women has 
not been achieved, despite various initiatives, including the UN World Conference of the 
International Women's Year (Mexico,1975), the UN Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women (adopted in 1979) and the Fourth World 
Conference on Women (Beijing, 1995).  
 
3. The global average proportion of women parliamentarians (with both chambers 
combined for bicameral systems) increased from 11 per cent in 1975 to 13 per cent in 
1998, and from 15 per cent in 2003 to 23 per cent in 2016. At least 37 countries have 
reached the minimum target of 30 per cent women in their lower parliamentary chamber, 
as recommended by the UN Economic and Social Council in 1990. 
 
4. There are still 72 countries in which less than 15 per cent of members of the lower 
house are women.  
 
5. In 2013, the Nordic countries had the highest regional average – 42 per cent – of 
female parliamentarians in the lower or only parliamentary chamber. The Americas, 
Europe (excluding Scandinavia) and sub-Saharan Africa had averages of 25, 23 and 
22 per cent respectively. The average in both Asia and the Arab States was 18 per cent. 
In the Pacific, it was 13 per cent. 
 
6. In 2014, the level of women's representation across the world (with both chambers 
combined for bicameral systems) had increased to 22 per cent. That was still below the 
target of 30 per cent. All efforts in terms of policy, legislation and other measures have 
failed to meet the objective of a minimum of 30 per cent women's representation. Urgent 
efforts must therefore be made beyond existing initiatives in order to achieve true gender 
equality. 
 
7. All the above-mentioned initiatives, policies and resolutions have been championed 
by women within and outside parliament. However, little has been done to create 
partnerships between men and women to ensure that the above-stated objectives and 
Sustainable Development Goal 5 (gender equality and empowerment of women and girls) 
are met. 
 
8. In its publication Equality in politics: A survey of women and men in parliaments, 
the IPU based its work on a clear principle: there is a fundamental link between 
democracy and genuine partnership between men and women in the management of 
public affairs. One of the IPU's core aims is to improve women’s access to and 
participation in parliament, as well as to build real political partnerships between men and 
women. 
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9. In chapter 6 of the same publication, Ms. Johanita Ndahimananjara stated: “The problem is not 
competence, because women are up to the task, both intellectually and physically, but rather 
conviction and inequality. Efforts have been made, but much remains to be done to place women on a 
par with men. Bridging the gap, which is a bar to our development, requires political decision and will. 
The future of humanity should not be solely in the hands of men; it is a matter of concern to all of us 
without distinction.” 
 
10.  Mr. Mosé Tjitendero, Chair of the IPU Gender Partnership Group (2000–2002) and Speaker of 
the National Assembly of Namibia (1990–2004) is quoted as saying: “We believe that true equality 
between the sexes can only be achieved if both women and men pull forces together to break the 
barriers of the age-old belief that women and men have different roles to play and therefore have an 
unequal stand in society… A man of quality should not fear women who seek equality.” 
 
11. Women constitute 50 per cent of those eligible to stand for election and hold political office in 
most countries. They also make up more than 50 per cent of registered voters. Despite that, their 
representation in parliament does not reflect those figures. Men and women must therefore make 
deliberate efforts that go above and beyond existing mechanisms in order to ensure that women are 
properly represented in parliament and other spheres of public life.  
 
12. In the Atlas of Electoral Gender Quotas, the following statement presents part of the solution for 
achieving the objectives set out above: “Men make up the majority of politicians. They account for 
79 per cent of the world’s parliamentarians, 83 per cent of ministers, 93 per cent of heads of 
government and 95 per cent of heads of State. They also make up the majority of members of political 
parties and their executives. Therefore, they have a considerable influence on decision making. It 
would be impossible to envisage or discuss, let alone adopt, quotas to enhance women’s participation 
in politics without them. All sensitization, consultation, debating and decision-making efforts must be 
inclusive, and must consider (and try to reconcile) the interests of both men and women."  
 
13. In chapter two of Equality in politics: A survey of women and men in parliaments, various factors 
are identified, which hinder women’s access to parliament. Some of those factors include: domestic 
responsibilities, prevailing cultural attitudes regarding the role of women in society, lack of support 
from family, lack of confidence, lack of finances, lack of support from political parties, lack of 
experience in representative functions (such as public speaking), lack of support from the electorate, 
lack of support from men, lack of support from other women, the perception of politics as dirty or 
corrupt, lack of education, security concerns and religion. 
 
14. The above-mentioned factors are not universal to all women and all countries. Nevertheless, 
solutions must be found to ensure that women participate fully in politics and political life. Gender 
parity cannot be achieved using "one size fits all" formulas. 
 
15. Countries like Slovenia have provided equal opportunities for both men and women in their 
Constitution. England has gender committees and commissions. However, the agenda of building 
bridges to achieve gender parity must go beyond policymaking and legislation. While legislative quotas 
have contributed to 30 per cent of parliamentarians being women in India, it has become apparent that 
political parties also had a central role in ensuring that those quotas were achieved. It has been 
proposed that political parties should be encouraged to comply with gender quota requirements by 
ensuring that their public funding is dependent on such compliance. That practice has been successful 
in Australia. 
 
16. Other external factors, including war in the Middle East, have affected women and children, with 
a knock-on effect on women's participation in politics. Peacemaking also has a strong influence on the 
overall gender parity agenda. For example, now that peace has been restored in Rwanda, the 
country's parliament has the highest number of women MPs in the world. 
 
17. The statistics in the publication Women in Parliament: 20 years in review should also be borne 
in mind. For example, the table showing the top 10 parliaments for women's participation in 1995 and 
2015 serves as an interesting comparison. Benchmarking against these countries could be carried out 
to encourage the adoption of their good practices or to learn more widely from those countries that 
have achieved levels of women's representation of more than 30 per cent. 
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18. The statistics in the publication Women in Parliament: 20 years in review also reveal the 
importance of continuously reviewing the progress made by various parliaments. Such reviews can 
encourage parliaments that have not reached the 30-per cent target to redouble their efforts. They 
also provide an opportunity to applaud the countries that have managed to achieve their gender parity 
objectives. It is imperative that gender parity be treated as a human right and not just a privilege, in 
order to ensure that it is protected and enforced. The right to gender parity should also be made 
justiciable in court.  
 
19. Most discussions, deliberations and rulings in parliament take place in parliamentary 
committees. It is therefore necessary to amend the standing orders of parliaments in order to ensure 
that women are given greater responsibilities in committees.  
 
20. The results of the quota systems in Sweden and Togo should serve as a lesson that legislative 
action is not a solution in itself.  
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