
 لتحقيق المساواة بين الجنسينحشد الموارد المؤسساتية و القانونية و الثقافية 
 المرأةلمفوضية وضع ( ٥۲) إلى الجلسة موجه ،الجامعة البهائية العالمية عنبيان صادر 

 
 نيويورؾ 

 ۲··۸ فبراير /شباط 1
 

 فالنساء :واضحاً  والشعوب تمعاتو المج ور األسرةفي تط والنساءلقد أصبح الدور المحوري الذي تحتمو الفتيات 
 الجسمانيةلمجيؿ القادـ؛ وتعميميف لو تأثير كبير جدًا عمى صالح ورفاه األسرة مف النواحي  األوائؿ المربياتىف 

التقدـ  تزيد اإلنتاجية وتساىـ فيفي النواحي االقتصادية  كما أف مشاركتيف؛ واالجتماعية واالقتصادية
وكذلؾ بدرجات أقؿ مف  بمستوى أفضؿ مف الُحكـ واإلدارةالعامة  ي الحياةحضورىف فيرتبط و ؛ االقتصادي

 وبينما تتحمؿ النساء أكثر النتائج المباشرة. ولكف، حتى اآلف لـ تحقؽ أية دولة مساواة تامة بيف الجنسيف. الفساد
نصؼ سكاف أ بحرماف تباط قد جميع مجاالت المجتمع اإلنساني التقدـ فيلعدـ المساواة المستعصية ىذه، إال أف 

 .العالـ مف تحقيؽ مقدراتو وقابمياتو

التمييز ضدىا،  ميمة توضح حقوؽ المرأة، داعية إلى إنياء كافة أشكاؿوثائؽ  الماضيةلقد صدر خالؿ العقود 
اإلجراءات التطبيؽ المنيجي ليذه  مما ال شؾ فيو أف( 1.)وترسـ سياسات لمتقدـ بتحقيؽ المساواة بيف الجنسيف

سوى جزء  إال أف تمويؿ ىذه الجيود ليس. يافي األولويات المتعمقة بالميزانية وعممياتب إعادة تفكير متأٍف سيتطم
 وضعحوؿ ( 5۱)المفوضية الػ  إلى المقدـكما نوىت الجامعة البيائية العالمية في بيانيا و  .مف المعادلة واحد

المتمثؿ في القيـ والقواعد  – لقانوني والثقافيالنظاميف اال زالت ىناؾ ىوة عميقة تفصؿ بيف  فإنوالمرأة، 
ستطمب المقاربة الشاممة لتمويؿ المساواة بيف الجنسيف ( 2).لتحقيؽ لمساواة الجنسيف المطموبة – المؤسساتية

ح لنصؼ سكاف م  التعامؿ مع مجموعة راسخة مف العقبات الثقافية والمؤسساتية والقانونية التي تعيؽ سير التقدـ المُ 
 .ـالعال

تبني منظور طويؿ ( أ): مف قبؿ الحكومات االعتبارلتؤخذ بعيف  إجراءاتثالثة   فإننا نقدـمف ىذا المنظور، 
القضاء عمى  اتفاقية استخداـ( ب. )الجيود قصيرة ومتوسطة األمد لتمويؿ المساواة بيف الجنسيف لتوجيواألمد 

إشراؾ وجيات النظر ( ج. )الوطنية وازناتالمتقييـ مف أجؿ  (CEDAW)  جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة
 . والمؤسسات الدينية

لممساواة بيف الجنسيف، يتوجب  متناسقة وقوية  رؤية صياغةمف  القادةلكي يتمكف . تبني منظور طويؿ األمد 
 ىإلباإلضافة . أسموب العمؿ المتسـ بطريقتو وآلياتو التي ىي ردود أفعاؿ لألزمات الحادثةعمييـ اإلبتعاد عف 

بقيود وطبيعة الدورات  ديفمقي  سياسات مف منظور طويؿ األمد، غير  وضعاألىداؼ قصيرة األمد، عمييـ 
لوضع معايير ضحية  يسبب الوقوعالتركيز عمى األىداؼ قصيرة األمد كثيرًا ما  انحصارإف . االنتخابية
توجو طويؿ األمد، الما سُيمّكف بين .تمثؿ أقؿ مف المستويات المطموبةومواقؼ  األفؽوتوجيات ضيقة  متواضعة

 والخيارات البرامجية، السياساتمف  أكبر مجموعة، الحكومات مف استكشاؼ الممتد عبر عدة أجياؿ مستقبمية
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ولئؾ الذيف ىـ مف القطاعات غير الحكومية أتشمؿ  –عتبار طيؼ مف المساىمات وأيضًا لألخذ بعيف اإل
 (3).والتجارية واألكاديمية وغير الرسمية

والنتائج المرجو  األعـ لمتنمية جاد إجماع حوؿ األىداؼة األمد ىو إيطويم مف أركاف المقاربةإف أوؿ ركف  
 فتيانو وفتياتو،: تضع أىداؼ المساواة بيف الجنسيف مف ناحية رفاه المجتمع ككؿعمى الحكومات أف . تحقيقيا

يشتمؿ و . ستقرار بيئتو، ومؤسسات الُحكـ فيو، ااالقتصادي صحتو ورفاىو، تقدمو ، أمنو وسالمو،رجالو ونساءه
األحياف حتى في . أىداؼ معينةتحقيؽ التقدـ نحو مدى األمد عمى قياس  ةطويمالمقاربة الركف الثاني مف أركاف 

دولة ما حساسة تجاه البعد المتعمؽ بالجنسيف، فيي غالبًا ما تفتقد أدوات وأنظمة المراقبة الالزمة  فيياتكوف  التي
مف أجؿ فإنو مف الضروري تطوير المؤشرات ، وبالتالي .أثر السياسات الموضوعة عمى الفتيات والسيداتلقياس 

، فمف غير العممي المحمية والوطنية والبيئاتالسياؽ  وبالنظر إلى تنوع. تحديد مدى فاعمية المبادرات المالية
اف . األدوات األنسب لظروفيا عمى كؿ منطقة أف تطور –تستعمؿ لكؿ الحاالت  موحدةإستعماؿ مؤشرات 

 .   اليامة حوؿ ىذه المبادرة النقاشاتتشارؾ في  لكي تتطمعالجامعة البيائية العالمية 

 حقوق اإلنسانمعايير نية مع الوط موائمة الموازنات

مع  ةمتوائمالوطنية  الموازنات تكوفالتدابير التي يجب إتخاذىا مف أجؿ أف تتعمؽ توصيتنا الثانية لمحكومات ب 
 ق ي ـتعكس  موازنات الحكومات خالية مف الدالالت، فييأف تكوف  وبعيدًا عف. الدوليةحقوؽ اإلنساف  معايير
في العادة ال تصاغ  الموازناترغـ أف  (4).أعماؿ م ف تُقدر، وما ىي المكافآت التي تمنحيا، بمف تيتـ –الدولة 

ظير أف ىذه العوالـ تُ  الموازنة التي تيتـ بالجنسيفادرات بمنظور شامؿ لمجنسيف، إال اف اإلنتشار المتزايد لمب
القضاء  التفاقيةوفقًا  ةتعيدات الدوللكي تصبح عمميات وضع الموازنات متوائمة مع في التقارب تدريجيًا  آخذه

 ميؿ المتعمؽ بالجنسيف في التعرؼيساعد ىذا النوع مف التح. (CEDAW)عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 
؛ كما ُيقّيـ مسؤوليات الدوؿ في ومخصصات ونتائج الموازنة عممياتالمساواة بيف الجنسيف في  نقاط عدـ عمى

قتصر ليا أف ال ت، البد ة عمى الحقوؽ فعالةالمبني المقاربةكوف إال أنو، لكي ت( 5).التعامؿ مع ىذه الالمساواة
لوالدة، مرورًا بالطفولة إلى منذ ا -أكمميا حياتيف بدورة  االعتبار في عيفأخذ بؿ أف ت عمى النساء فحسب،

 .إذ في ىذه المراحؿ األولية يبدأ التمييز ويتضاعؼ -الشباب 

فقد نجحت عدة دوؿ في تمكيف النساء سياسيًا، وزيادة . إف المقاربة المستندة عمى الحقوؽ ليست ىي دوف سابقة 
ستستفيد ( 6).ازف بيف العمؿ والحياة األسريةإيجاد تو  وساعدت في تسييؿمعدؿ مشاركتيف في القوة العاممة، 
ذه الدوؿ التي أحرزت قدرًا مف النجاح في مواجية ى تمؾ لممارسات الحكومات التي تقـو بفحص دقيؽ

ى أعمى مرتبة مف ، إذ أنيا قد حازت عمإليونظر عد النرويج خير مثاؿ يُ قد تُ . المشكالت، التي تبدوا مستعصية
سيساعد تحميؿ فعاؿ . المتعمؽ بالجنسيف ومقياس تمكيف الجنسيف (UNDP)لألمـ المتحدة  ينمائقبؿ البرنامج اإل

ىكذا سياسات في مقاطعات أخرى،  لتبنيلمسياسات الخاصة بالجنسيف والمعوقات القانونية والمؤسساتية والثقافية 
 .ساس متيف مف األمثمةغة إقتراحات لمسياسات مبنية عمى أعمى صيا
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 والقادة الدينيينإشراك األديان 

الحاكمة عمى تعامؿ  كثيرًا ما قاـو صانعوا السياسات مسألة التعامؿ مع البعد الثقافي والديني لممواقؼ السموكية 
متخوفيف مف كوف ىكذا إقداـ يحمؿ بطبيعتو إمكانية التقسيـ ال التوحيد أو إلفتقارىـ المعرفة  -الناس مع المرأة

الجنسيف ال زاؿ  مساواة إلى الوصوؿإاّل أف . يفية المضي قدمًا في ىذا المجاؿالكافية بمف عمييـ مخاطبتيـ وك
حوؿ دور ومسؤولية المرأة تتحدى بعض أكثر المواقؼ السموكية القائمة سئمة األبسبب أف  بالذات ،البطءشديد 

فال يمكف  - ًا وسمباً إيجاب -لتأثير عمى جموع الناسونظرًا لممقدرة اليائمة لألدياف عمى ا. لدى البشر المترسخو
 .عف دورىالمحكومات تجاىميا واإلغماض 

 لقد أحدثت. والنمو في غياب حوار دائـ مستداـ بيف الحكومات واألدياف يأخذ التطرؼ الديني باالزدىار 
ات األصوات الدينية المتطرفة تأثيرًا كبيرًا عمى عالـ السياسة والسياسة العامة، مستمدة طاقتيا في كثير مف األوق

االستفادة مف وسيولة المصاحبة لمعولمة  واالقتصادية مف عوامؿ الفقر وعدـ االستقرار والتغييرات االجتماعية
في بعض  كما ىو واضحضحايا ىذا التطور ىو دور المرأة في الحياة العامة،  بيفمف وكاف  . تقنية المعمومات

النقص الحاصؿ في  إف. ة في األسرة والمجتمع والعالـالمرأ مكانةحوؿ  ضيقةإلى أفكار العودة بأرجاء المعمورة، 
ىو حقيقة  تعقيداً ما يزيد األمر و . ةوالثقافي االجتماعية إلى ىذه التغييراتجزئيًا يمكف إرجاعو تمويؿ حقوؽ المرأة 

المعاىدات الدولية التي تخص حقوؽ  تجاهأف العديد مف الدوؿ ما زالت تختبىء خمؼ تحفظات ثقافية ودينية 
عامًا  ۲6وبعد مضي ما يقارب الستوف عامًا عمى تبني اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف ومضي  -اليـو . مرأةال

ال يسع الحكومات تجاىؿ  – (CEDAW)عمى تفعيؿ إتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التميز ضد المرأة 
 ىذهالبد مف وضع . حقوؽ اإلنسافوالممارسات الدينية التي تخالؼ بشكؿ فاضح المعايير العالمية ل المعتقدات

 .تحت المجير لمفحص والتدقيؽ

وأكثرىا تأثيرًا أقدـ الشبكات العالمية فالمنظمات الدينية تمثؿ إحدى بالرغـ مف ىذا الواقع الذي يشكؿ تحديًا،  
وفي . بكما أنيا ُتعتبر المؤسسات الوحيدة القائمة في العديد مف البالد التي مزقتيا الحرو . عمى نطاؽ واسع

في مقدمة  كانت جيود المنظمات الدينية ،الصحة والبيئة وتخفيؼ أعباء الديوف والمساعدات اإلنسانية مجالت
 فبالنظر إلىذلؾ،  إلى إضافة. التأثير عمى السياسات الحكوميةمة و يم  المناطؽ المُ  إلىلموصوؿ  األعماؿ اليادفة

إشراؾ يجب عي والنظرة بخصوص دور المرأة في المجتمع، في تشكيؿ الو لمديف والثقافة  جداً  التأثير الكبير
مساواة  برنامج عمؿ المنظمات الدينية والتابعيف ليا مشاركة فاعمة في الجيود الرامية إلى تحقيؽ تقدـ في

في  المعروفة -ؾ عدـ توافؽ بيف لغة الماؿ واالقتصاد ولغة األخالؽ والقيـلسيبدو ىنا بينما في البداية. الجنسيف
الطرؼ  ف كرفي التعرؼ أكثر فأكثر عمى  يجيدواأف  إال أنو عمى كؿ مف الحكومات والمنظمات الدينية، -ديافاأل

ال يمكف إيجاد نظاـ إقتصادي عادؿ ف. تمؾ تختص بحقيقة واحدة ال غيرأف  مدركيف – اآلخر ووجيات نظره
األوضاع عف  بعيدةوالقيـ إف كانت  الؽاألخال يمكف تحقيؽ أية أفكار حوؿ  كما؛  أساسية االتفاؽ عمى قيـدوف 

 .االقتصادية

 إشراؾحقوؽ اإلنساف وبمف أجؿ موائمة الموازنات الوطنية مع التزامات ببذؿ الجيد بتبني منظور بعيد األمد، و  
نحو تمويؿ مساواة  الجيود التي تسيؿ، تستطيع الحكومات تحريؾ الموارد المؤسساتية والثقافية والقانونية فاألديا

 ُتعدبؿ إنيا . رصاصة سحرية ، والتقنيةممارسة  أف تقدـ المرأة ليس إمتيازًا، أوالبد أف نتذكر ولكف . لجنسيفا
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مجتمع منظـ تكوف فيو العالقات، سواء أكانت بيف الرجاؿ والنساء، أو  إيجادأوسع تيدؼ الى  ممارسةجزءًا مف 
تتساوؽ مع أسمى العدالة و  محكومة بمبادئكومييـ، اآلباء وأبنائيـ، أو أرباب العمؿ وعماليـ أو الحكاـ ومح

 .تطمعات البشرية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حوؿ المرأة،  1325ميثاؽ محو كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة، برنامج عمؿ بكيف، قرار مجمس األمف  (1)
 .السالـ، واألمف إلى جانب األىداؼ  التنموية لأللفية، قدمت رؤيا وخطط متكاممة لمعمؿ

الثقافة والمقدرة مف أجؿ : إلى ما ىو أكثر مف اإلصالحات القانونية(. 2006)امعة البيائية العالمية الج (2)
 نيويورؾ. القضاء عمى العنؼ تجاه النساء والفتيات

سنة إلنياء التعميـ  20سنة إلتماـ ثقافتو الثانوية وما يقرب مف  17بالنظر إلى أف الفرد يحتاج إلى  (3)
يدة األمد يمكف أف تأخذ في االعتبار وأف تسعى إلى تشكيؿ الموارد التعميمية العالي، فإف النظرة بع
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