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تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الهجم السااالمي والحق في حرية
تكوي جمعيات كليمون ن .فولي
االحهعاء بالنساااااااااء كناواااااااالات وعدورم في المجهم المدني تمه النساااااااااء
والعهيات بالحق في حرية الهجم السلمي والحق في حرية في تكوي جمعيات

موجز
هذا الترلال ،لس ـ ـ ـ ـرلم المرلم ال اا المين لالح

ركوان جم تات ،كلتمو

 .ول  ،لمس ــاهمات النس ــال

لاق التممع الس ـ ـ ـ ــلم و الح

الممتمع المدن و يملشن كناي ــنات

النشو

لاق

وايل من يـ ــىنشا ،واتناول لالد املـ ــق الحواجز المنسـ ــانتق والمتدا لق
لالدلمرلاطتق والسـ ــا والتنمتق المسـ ــتدامق ش
لاق
واألعمال االنترامتق ومدود الفيع الينتفق الت ريتل رمتُّع النسـال الكامع وعلا قد المسـاواة لالح
التممع الس ـ ـ ــلم و
التممع و
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ركوان المم تات .وارد المرلم روه ـ ـ ــتات لتشأ ق مأ ق مؤارتق لتمتُّع النس ـ ـ ــال لحرشن

ركوان المم تات.
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أوال  -مقدمة
رتولا النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،من جمتع األعمام وال ليتات ،اللوار ليملن جما تاً و لو امتكاماق ،أدوا اًم قتادلق
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الحلكات االجتما تق واال تماجات الس ـ ـ ــلمتق وم ادمات الممتمع المدن اللامتق ةلا
وامثرلن مص ـ ـ ــدم ةلشا
رحول الشتاكع االجتما تق والســتالــتق واالقتصــادلق الرايمق .واتصـ َّـدم أكثل أي ـ ال الكفا اليالمتق
ة داث ُّ
ذلك التصـ ـ ـ دي ألكبل اليواي الت ريتل

ةلحا اً الأو  ،لما
ألوس كومونا (كو أد .)19-ول ـوال ريل األمل لالمماهلة لمناها ــق التس ــلتم و ـ
ولمايحق مل
المننوي علا التمأأز ،أو م ا حق الفرل وعد المسـ ـ ـ ـ ــاواة

والحلاق الس ــتال ــتق ،أو النشو

األمن

المأدا االقتصـ ـ ـ ـ ــادي ،أو الـ ـ ـ ـ ــتيادة الدلمرلاطتق

لحروق الملأة والمس ــاواة مأن المنس ــأن ،أو رحس ــأن أ وال الممتميات المحلتق،

أو التنظتم من أجع رحرأ اليمع المنصــو واليدل المنا

جمتع أنحال اليالم.
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رحرأ

نق التنمتق المسـ ـ ــتدامق ليا 2030

وركتس ـ ـ مماملـ ــق الح

المحدغق للتيأأل
النســال لمثرلن اليناهــل ش

،

لاق التممع السـ ــلم والح

لاق ركوان المم تات أهمتق محوماق

َّ
الحرا األل ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــتا لم ر نا النس ـ ـ ـ ــال من ”التيبأل عن آمايشن الس ـ ـ ـ ــتال ـ ـ ـ ــتق
لشذه الحلكات والم ادمات .شذا
والمش ــامكق األعمال األدمتق والفنتق وهألها من األنش ــنق الثراالتق واالقتص ــادلق واالجتما تق ،والمش ــامكق

مماملـق الشـيايل الدينتق وهألها من الميتردات ،ورشـ أع النرالات والتياونتات واالناـما ةلأشا ،وانت اب الرادة
لتمثأع مص ـ ــالحشن ومس ـ ــاللق هؤالل الرادة“( .)1ومع ذلك ،وعلا اللهم مما شلفلا ريبأل النس ـ ــال ومس ـ ــاهمارشن

كنـايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـات و الممتمع المـدن من أهمتـق أواـق ،ـ نشـا مـا الـت رش س قتمتشـا ورنرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـا الموامد واملي
المشات
كفالق مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامكق الملأة الحتاة اليامق،
ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا شا .وعلا اللهم من الترد الكبأل المحل
الفاعلق ل ـ ـوال من الدول أو من هأل الدول رواه ـ ــع انتشاء

النس ـ ــال

لاق التممع الس ـ ــلم و

ركوان المم تات  -علا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق اإلنتلنت و امجشا علا د ل ـ ـ ـ ـ ـ ـوال .مع ة الو ـ ـ ـ ـ ـ ــع ردهوم

لاق

كثأل من

رتيل أعداد كثألة من النس ـ ــال لتزايد االنتشاكات المس ـ ــتمق لشذين الحرأن األل ـ ــال ـ ــأأن ومدود
الحاالت ،أث ر
الفيع الينتفق المناهاـ ـ ــق لمبدأ المسـ ـ ــاواة مأن المنسـ ـ ــأن .وقد أدت جايحق كو أد 19-ةلا رفاقم اليديد من هذه
التحدلات والميوقات.
و
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هذا الترلال ،لس ـ ـ ـ ـ ـرلم المرلم ال اا لالمس ـ ـ ـ ـ ــاهمق الشايلق

روق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــا والس ـ ـ ـ ـ ــا والتنمتق

وايل من
المســتدامق الت رردمشا النســال الار لماملــن رشن التممع الســلم و رشن ركوان المم تات ش
َّ
وا تتم
قدم هذه المس ـ ـ ــاهمق ،مع د امل ـ ـ ــق الرأود المنس ـ ـ ــانتق والمتدا لق الت يواجشنشا ممامل ـ ـ ــق هذين الحرأن .ش
الترلال متردلم روهـ ــتات ةلا الدول واألطلاع المينتق األ له متشأ ق مأ ق مؤارتق لتمتُّع النسـ ــال لحرشن التممع

و

ا لرلام مملس روق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،21/15الـذي لمنم المرلم ال ـاا
ركوان المم تـات .وار َّـد الترلال عم ً

واللق هلاحق رتمثع
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”ةدماج منظوم جنسان

جمتع األعمال المانلع مشا

ةطام واليته“.

واس ـ ــتلي ـ ــد الترلال لالتمامب والش ـ ــشادات الت ه ـ ــاد تشا النس ـ ــال الار أشجلات ميشن مرامات عند

تارشن ،والت الــتشرأت من مشــاومات أجلاها المرلم ال اا علا اإلنتلنت مع الممتمع
ةعداد هذا الترلال
 10زا ال /يونته  .2020واسـ ـ ــتند الترلال ألاـ ـ ــا ةلا االلـ ـ ــتنتاجات الت رم التوهـ ـ ــع ةلأشا ال
المدن
الزاامات الرنلاق ،والللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايع الموجَّشق ةلا الدول ،والا المناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اليديدة الت أجلاها المرلم ال اا مع

النسال

الممتمع المدن  .وا ا ًق ةلا ذلك ،لستند الترلال ةلا األعمال الت ا نليت مشا م تلو وكاالت

__________

( )1قلام مملس روق اإلنسا  ،21/15الدي اجق.
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األمم المتحدة والشأ ات المنشـ ــىة لموجا مياهدات واإلجلالات ال اهـ ــق( ،)2لما

ذلك الترامال الموا ـ ــت تق

الت لردمشا الم لو لالواللق( .)3وقد ال ـ ـ ـ ــتفاد المرلم ال اا من  15مل ـ ـ ـ ــالق ومدت من الدول ،و  34منظمق

من منظمات الممتمع المدن  ،و  6ملايع من المؤلسات الوطنتق لحروق اإلنسا .
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ورش ــمع اإلي ــامات ةلا

امة ”النس ــال“ هنا الفتتات ،واأليـ ـ اا من ميايلي الشواق المنس ــانتق ومن

المترأدين لالتنمتنات المنســانتق
امل هــفات المنســأن الذين ليتبلو هواتشم من النســال واألي ـ اا هأل
ر
وافشم هذا الترلال من المنظمات والحلكات النسـ ـ ـ ـ ــايتق لىنشا
المتىغلان لىي ـ ـ ـ ـ ـ ال التحديد االجتماع للملأة .ش

ممموعات من األي ـ ـ ـ ـ اا الذين يتكارفو من أجع رحرأ ملنامل مش ـ ـ ـ ــتلء للتيأأل مع وجود عدد مؤغل من

النس ـ ـ ــال الار شليتبل ”أيـ ـ ـ ـ اه ـ ـ ــا للمنظمق والحلكق النس ـ ـ ــايتق ،ال موا ـ ـ ــتع أو أهد اً لشا“( .)4ورتمحوم هذه
المس ـ ـ ـ ـ ــاواة مأن المنس ـ ـ ـ ـ ــأن
المنظمات والحلكات ول قتادات نس ـ ـ ـ ـ ــايتق هاد ق .وال رنحص ـ ـ ـ ـ ــل مس ـ ـ ـ ـ ــاهمتشا
مع رتماو ها لتشمع قاالا روق اإلنسا والسا والتنمتق علا نناق أولع.

ثانيا  -اإلطار القانوني الدولي
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لاق التممع السـ ـ ـ ـ ــلم و

يتمسـ ـ ـ ـ ــد الح

لاق ركوان المم تات علا الصـ ـ ـ ـ ــيأد اليالم

المـادة  20من اإلعا اليـالم لحروق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا والمـادرأن  21و  22من اليشـد الـدول ال ـاا لـالحروق
المدنتق والس ـ ـ ــتال ـ ـ ــتق .ال موجا المادرأن  21و  22من اليشد ،لكع يـ ـ ـ ـ

والح

لاق التممع الس ـ ـ ــلم

الح

الحروق للملأة.

ركوان المم تات .وارع علا عار الدول ،لموجا اليشد ،الت از متيزاز المســاواة

وركفع المادرا  2و  26من اليشد لممتع األي ـ ـ ـ ـ اا التمتُّع لالحروق الم َّلل ـ ـ ـ ــق
ألـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس المنس أو النو  .ورن

اللجال والنسال

اليشد ،دو رمأأز علا

المـادة  3من اليشـد كـذلـك علا أ الـدول لمـا أ ”رتيشـد ل فـالـق رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي

التمتع لممتع الحروق المدنتق والستالتق“ المنصوا علأشا

ول ـ ـ ـ تاً ةلا كفالق المسـ ـ ــاواة مأن اللجال والنسـ ـ ــال
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اللمنق المينتق لحروق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ المادرأن  2و  3شرلزما الدول لا ت ال

اليشد.

جمتع المماالت المشـ ـ ــمولق لاليشد ،أو ـ ـ ــحت

روق اإلنس ـ ـ ـ ــا دو رمأأز ،لما أشا الح

شذا األمل ال ينحص ـ ـ ــل

ألاــا ار اذ ردامأل ةلمامتق

التممع و

ركوان المم تات ،و مالق رلك الحروق واعمالشا.

ةل از الدول متو أل الحمالق الرانونتق واليال أو ريديع الروانأن التمأأزاق ،مع يتنلا
جمتع المماالت لتحرأ هدع رم أن الملأة من التمتُّع لحروقشا علا نحو يال

وعلا أل ــاس من المس ــاواة  .وان ي للدول ،لده قتامشا مذلك ،أ را ــع
()5

روق النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

التمتع لممتع

الملأة واللجع علا قد المسـ ـ ـ ــاواة ل ع

من الحروق المنصـ ـ ـ ــوا علأشا

االعت ام اليوامع الت ريوق رمتع
اليشد ،لما

ذلك االعتلاع لى

ا مع التمأأز ألل ـ ـ ـ ـ اب أ له مثع اليلق واللو والليق والدين ،وا مال
”التمأأز ـ ـ ـ ــد الملأة كثأ ًال ما ل و متدا ً
الستالتق أو هأل الستالتق ،واألهع الروم أو االجتماع  ،أو الثلوة ،أو النسا وهأل ذلك من األل اب“(.)6

__________
( )2انظل ،علا لبأع المثال ،الوغاي  A/72/155و  A/HRC/38/46و .A/HRC/23/50
( A/73/279 )3و  A/HRC/35/28و .A/HRC/26/29
(Srilatha Batliwala, Changing Their World: Concepts and Practices of Women’s Movements (Toronto, )4
).Association for Women’s Rights in Development, 2012

( )5اللمنـق المينأـق لحرـوق اإلنســا  ،التيلأـ اليـا مقـم  )2000( 28لشـى المسـاواة

الحروق مأن الـلجع والمـلأة ،الفرـلة .3

( )6الملجع نفسه ،الفرلة .30
4/27
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و اإل ـ ـ ــا ق ةلا اليشد ،ركفع عدة مياهدات واعانات وأطل دولتق محددة للملأة المسـ ـ ــاواة

لالحروق دو أي رمأأز ،لما

ذلك الح

لاالقت ال مع األ ا ذات الصلق من اليشد.
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التممع و

ركوان المم تات .وان ي أ رشر أل رلك الص ـ ـ ـ وء

و موجا المادة  7من ارفاقتق الرا ــال علا جمتع أي ـ ال التمأأز

الت از لار اذ جمتع التدامأل المنالـ ـ ـ ـ ق للرا ـ ـ ــال علا التمأأز

لمـا

ذلـك روق الملأة

لالرا ـ ــال علا التمأأز

المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامكـق

ـ ــد الملأة،

واليامق أ ”االلت از المحدد

التمتع

ــد الملأة ،لرع علا عار الدول

الحتاة الس ـ ـ ــتال ـ ـ ــتق واليامق للبلد،

ـ ـ ــد الملأة

المنظمـات والمم تـات هأل الح ومتـق .وقـد أكـدت اللمنـق المينتـق

روه ـ ــأتشا اليامق مقم  )1997( 23لش ـ ــى الملأة

الحتاة الس ـ ــتال ـ ــتق
ذلك جوانا

المادة  7لش ــمع جمتع مماالت الحتاة اليامق والس ــتال ــتق“ ،لما

عديدة من الممتمع المدن  ،مثع ”الشأ ات اليامق والممالس وأنش ـ ــنق المنظمات من قبأع األ زاب الس ـ ــتال ـ ــتق
والنرالات واللالنات المشنتق أو الصــنا تق ،والمنظمات النســايتق ،والمنظمات الممتم تق وهألها من المنظمات

المينتق لالحتاة اليامق والس ـ ـ ــتال ـ ـ ــتق“( .)7ولا ـ ـ ــما االمتثال للمادة  ،7دعت اللمنق الدول ةلا ”رحلأع اليوامع
الت رس ـ ــشم

نر

رمثأع الملأة كىعا ـ ــال وكمس ـ ــؤوالت

األ زاب الس ـ ــتال ـ ــتق والنرالات ومنظمات أم اب

اليمع واللالنات المشنتق“ وار اذ ردامأل للراال علا هذه اليوامع أو ميالمتشا .
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وأقلت اللمنق المينتق لالراـ ــال علا التمأأز

للينو المنسـ ــان لسـ ــبا مماملـ ــتشن لحرشن

()8

لالتيل
ـ ــد الملأة لى النسـ ــال يواجشن ن ال متزايدا
ُّ

لاق التممع السـ ــلم و

ركوان المم تات .ف روهـ ــأتشا

ــد الملأة ،الصــادمة رحديثاً للتوهــتق اليامق مقم  ،19أكدت
اليامق مقم  )2017( 35لشــى الينو المنســان
اللمنق أ ”الممامل ـ ـ ـ ــات الا ـ ـ ـ ــامة والملايم الملرك ق ـ ـ ـ ــد المدا يات عن روق اإلنس ـ ـ ـ ــا أو الس ـ ـ ـ ــتال ـ ـ ـ ــتات
أو النايــنات أو الصــحيتات لرمثع كذلكك أيـ االً من أيـ ال الينو المنســان
الثرـاالتـق واإليديولوجتـق والس ـ ـ ـ ـ ـ ــتـال ـ ـ ـ ـ ـ ــتـق“( .)9وأكدت اللمنـق من جديد أ ”

الينو المنس ـ ـ ـ ـ ــان ال ينفص ـ ـ ـ ـ ــم عن روق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــا األ له والر

الملأة

مشا ،لما

ــد الملأة رتىغل متلك اليوامع
أ ر تش

ذلك الحروق

مىمن من

 ...لاق

التيبأل ،والتنرع ،والمشامكق ،واالجتما  ،وركوان المم تات“( .)10وارع علا الدول األطلاع الت از مبذل الينالق
الواج ق لمنع أعمال الينو المنسان رلك والتحرأ

- 11

أشا ومحاكمق ملركبأشا ومياقبتشم.

وا لس اليشـد الـدول للحروق االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادلـق واالجتمـا تـق والثرـاالتـق روق الملأة

واالناــما ةلأشا (المادرا  3و  .)8و
اللاف ،والنسـ ـ ــال اليامات

ما شلحلمن من هذا الح (.)11

هذا الصــدد ،ين ي ةيال اهتما

ركوان النرـالـات

اا لليامات المنزلتات ،ونســال

هـ ـ ــناعات رشتمن علأشا نسـ ـ ــال ،والنسـ ـ ــال اليامات من المنا ل ،والار هال اً

__________
( )7اللمنق المينتق لالراال علا التمأأز

د الملأة ،التوهتق اليامق مقم  )1997( 23لشى الحتاة الستالتق واليامق ،الفرلة .5

( )8الملجع نفسه ،الفرلرا  48و .49
( )9التوهتق اليامق مقم  )2017( 35لشى الينو المنسان

د الملأة ،الصادمة رحديثاً للتوهتق اليامق مقم  ،19الفرلة .14

( )10الملجع نفسه ،الفرلة .15
( )11التيلأ اليا مقم  )2005( 16للمنق المينتق لالحروق االقتصـ ـ ــادلق واالجتما تق والثراالتق ،لشـ ـ ــى المسـ ـ ــاواة مأن اللجع والملأة
التمتع لممتع الحروق االقتصادلق واالجتما تق والثراالتق (المادة  ،)3الفرلة .25
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ورحم الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وء الت اعتمـدرشـا منظمـق اليمـع الـدولتـق الح َّ

لليامات ،لما

ذلك ارفاقتق اليمع الاي لليمال المنزلأأن( 2011 ،مقم  )189واالرفاقتق المتيلرق لالرا ــال

علا الينو والتحلش
- 13

لاـق ركوان المم تـات الواجـا

عالم اليمع( 2019 ،مقم .)190

وركلس ارفـ ــاقتـ ــق روق النفـ ــع

النفـ ــع

التممع السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم

لاـ ــق ركوان المم تـ ــات و

(الم ــادة ” )15دو أي نو من أنوا التمأأز ،ليض النظل عن  ...جنس النف ــع“ (الم ــادة )2

 .ورن

()12

ارفاقتق روق األيـ ـ اا ذوي اإلعاقق علا أ رت ذ الدول ردامأل لا ــما رمتُّع النس ــال ذوات اإلعاقق الكامع

ركوان المم تات (المادة ( 29ب)) .و مرتا ــا نق اليمع المتيلرق لالمس ــايع

وعلا قد المس ــاواة لالح

المنسـانتق وريأل المنا الت رشنرفذ

الملأة وقتادارشا مماالت ذات أولواق.

- 14

لـتاق ارفاقتق األمم المتحدة اإلطاماق لشـى ريأل المنا  ،رشـ ع مشـامكق

وارع علا عار الدول الت از لاـ ـ ـ ـ ـ ــما

مالق الملأة من التمأأز الذي رماملـ ـ ـ ـ ـ ــه السـ ـ ـ ـ ـ ــلنات اليامق

أو الســلنق الراــايتق أو المنظمات أو الشــلكات أو لماملــه األ لاد الياديو ،

الممالأن اليا وال اا(.)13

و اإل ـ ــا ق ةلا ذلك ،رننب هذه الرواعد والميايأل الدولتق لحروق اإلنس ـ ــا علا جمتع المؤلـ ـ ـس ـ ــات التماماق

كمزل من مس ـ ـ ـ ـ ــؤولأتشا عن ا ت ال

و روق اإلنسا .
- 15

روق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــا لمرتا ـ ـ ـ ـ ــا الم ادا التوجأشتق المتيلرق لاألعمال التماماق

وقـد ار ـذت هأ ـات األمم المتحـدة عـدة ق المات وم ـادا روجأشتـق وروه ـ ـ ـ ـ ـ ــتـات للتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي للتشـديـدات

المحددة الت رواجششا النس ــال عند ممامل ــتشن لاارشن اليامق ،لما أشا رشن
ركوان المم تات ،ودعت ةلا مايتشا( .)14ورشأا المم تق اليامق،

لاق التممع الس ــلم و

قلامها اللايد لش ـ ـ ـ ـ ــى

مالق المدا يات

عن روق اإلنســا  ،لممتع الدول أ رت ذ التدامأل المنالـ ق والناجيق واليملتق لكفالق أ رتم ن النســال ،لـوال
رصـ ـ ـ ـ رـل ن لمفلدهن أو لااليـ ـ ـ ــتلاء مع هألهن ،من الد ا عن روق اإلنسـ ـ ـ ــا وأدال دومهن الشا
اال تماجات السلمتق(.)15
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رحع ذكلاه الســنواق ال امســق واليشــلو
وما ال ةعا ومنشاج عمع متمأن ،الذي ُّ

يو ل اإلطام اليالم األكثل يـ ـ ـ ــموالً للسـ ـ ـ ــتالـ ـ ـ ــق اليامق لتم أن الملأة من المشـ ـ ـ ــامكق

لـ ـ ـ ــتاق

عا ،2020

الحتاة اليامق وار اذ

الر المات .المسـاواة مأن المنسـأن ورم أن الملأة لشـ ر ا هد ا قايما مذاره (الشدع التنمتق المسـتدامق  )5ومسـىلق
ياملق

نق التنمتق المستدامق ليا  2030علا السوال.

ثالثا  -االحهعاء بالنساء كناولات وعدورم في المجهم المدني
طايفق والـ ـ ـ ــيق من المنظمات

الممتمع المدن والحلكات

 - 17لش ـ ـ ـ ـ ر ع نشـ ـ ـ ــاه الملأة ومشـ ـ ـ ــامكتشا
االجتما تق جزل ال يتم أز من الدلمرلاطتق والتنمتق المسـ ــتدامق والسـ ــا  .انناقا من رامان طواع من ال تادات
النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايتـق والترـاط تـق واقـامـق الش ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـات ،رحر النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال والفتتـات الوعـد الشـا ليـد رلء أ ـد لو اللكـا.

__________

( )12انظل ألاا لمنق روق النفع ،التيلأ اليا مقم  )2016( 20لشى ةعمال روق النفع أغنال الملاهرق ،الفرلة .45
( )13لمنق الراــال علا التمأأز
من االرفاقتق ،الفرلة .17

ــد الملأة ،التوهــتق اليامق مقم  )2010( 28لشــى االلتزامات األلــالــتق للدول األطلاع لموجا المادة 2

( )14انظل ،علا لبأع المثال ،قلام مملس األمن  )2000( 1325وق المات مملس روق اإلنسا  5/38و  11/38و .11/39
( )15قلام المم تق اليامق .181/68
6/27
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ذلك السـ ـ ـ ــلنق األمواق وكله النسـ ـ ـ ــال .و

شن يلفتن االنت اه ةلا أوجه عد المسـ ـ ـ ــاواة المتم رذمة ،لما
ر
مواجشق ــأ الحأز المدن  ،ورزايد أوجه عد المس ــاواة ،ورص ــاعد َّ
النزعات األه ــولتق ،ال ــتملت النس ــال
كفا شن من أجع ة داث ريأأل هت ل  ،أث جشل لالحراي
الصـمود ممتميارشن المحلتق .ورشـ ر ع لاق مماملـق الح
الدعامق الت يلركز علأشا وجود هذه الحلكات والمنظمات.

وجه الس ـ ــلنق وأل ـ ــشمن

ةطام

منال الردمة علا

ركوان المم تات

لاق التممع السلم و

ألف  -الديمقراطية والسالم
- 18

لنـالمـا كـانـت الملأة

طلتيـق الناـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت اللامتـق ةلا رحرأ دلمرلاطتـق هـاد ـق ودايمـق ،ركو

عملتق ه ـ ــنع الرلام ي ـ ــاملق ألهـ ـ ـوات متنوعق من الممتمع لممتع يـ ـ ـلايحه ،وال ل ـ ــتما الشـ ـ ـلايم الت رتيل

للتمأأز ررلأداً( .)16رد كانت النسال هن من يامكن

المسألات المناهاق للفصع الينصلي

أشـا

عا 1956

جنوب أ لا تا .وكانت النسال السود هن من قاطع ا ات الفصع الينصلي الت أدت ةلا انناق لكق

الحروق المدنتق

الواللات المتحدة األملا تق .و يد ذلك الترلأد النواع ،رورلت النس ــال – و اه ــق المس ــلمات

والنال ات – قتادة عملتات التيب ق

الشند

ـ ـ ــد قانو المنسـ ـ ــتق ليا ( 2019التيديع) ،الذي يشدد لحلما

المس ـ ــلمأن و ات أقلتات أ له من روقشم علا أل ـ ــاس دينشم( .)17ونظمت النس ـ ــال

نأودلش اعتص ــامات ،مع هتا ات ومناقش ــات للش ــى الس ــتال ـ ونص ــا لل تا  .وار ذ اللق

لنز تأع مدود الفيع الينتفق علا اال تماجات وامدال مظاهل االمتشاج والتحدي.
- 19

و

اليرد الما ـ ـ و ده ،قامت النسـ ــال

ي ـ ــاهأن لا

والينال ول ــأل ًق

جمتع أنحال اليالم متنسـ ــأ جماع للحلكات والثومات

الدلمرلاطتق َّ
وكن مص ـ ـ ــدم ةلشا للمايأن من األي ـ ـ ـ اا جيلشم ينا ـ ـ ــمو ةلأشا .ف الس ـ ـ ــودا علا ل ـ ـ ــبأع
المثـالَّ ،
مثلـت النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وال  70المـايـق من المتظـاهلان الـذين لجوا ةلا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوام منـذ كـانو األول/
دلسـ ــمبل ”( 2018الثومة النسـ ــايتق“) الت أدت

نشالق المناع ةلا عزل الليتس عمل سـ ــن أ مد ال شـ ــأل

ليد  30عاماً من الح م( .)18وريالت أهـ ـ ـوات النسـ ـ ــال لتس
ليز ه ناب الدولق ول ـ ـ ــلوكتارشا المحا ظق الت ريوق
المنال ق مل ع الرأود الثراالتق واألل ـ ـ ـلاق لممتمع ررلأدي ر
مشـ ـ ــامكق الملأة

يـ ــشدرشا أممأنتا

مناهاـ ـ ــق الدولق اليسـ ـ ـ لاق حسـ ـ ــا ،مع

الحتاة اليامق .وكانت كذلك مسـ ـ ــاهمق النسـ ـ ــال ذات أهمتق محوماق

الثومة الم ملتق الت

عا  .2018رد لجن ةلا الش ـ ـوام للمنال ق لالتيأأل الدلمرلاط والمسـ ــاواة

المشامكق اليامق(.)19
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روقشن

ورتص ـ ـ ــدم النس ـ ـ ــال ألا ـ ـ ــا المشود المبذولق للد ا عن الدلمرلاطتق من التشديدات الت ر رش ـ ـ ـ لشا عد

المسـاواة ،ورصـاعد َّ
النزعات األهـولتق ،والفسـاد ،ولـول الحوكمق .ف لبنا  ،علا لـبأع المثال ،كانت النسـال

الميب أن الليتسـأأن لحلكات رشـلان األول/أكتو ل  2019المناهاـق للفسـاد السـتالـ وعد المسـاواة
من ـمن
ر
المأدا االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادي .و المزايل واي ال واليلاق ،رأدت النسـ ـ ـ ـ ـ ــال ألا ـ ـ ـ ـ ـ ـاً أدوا اًم قتادلق اال تماجات
المنال ق لالدلمرلاطتق عا  .2019و اليلاق ،رحدت النس ــال أمل تم دين يدعو الته ةلا الفص ــع مأن

__________

( )16اللمنق المينتق لالراال علا التمأأز

د الملأة ،التوهتق اليامق مقم  )1997( 23لشى الحتاة الستالتق واليامق ،الفرلة .14

(.IND 3/2020 )17
( )18مفو ـتق األمم المتحدة لحروق اإلنسـا Sudan: Khartoum massacre victims and their relatives still waiting for ،
 3( justice one year onزا ال /يونته .)2020

( ،A/HRC/41/41/Add.4 )19الفرلرا  71و .72
20-09733
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النس ــال واللجال أغنال المظاهلات .و

نت اماهوا ،قادت الحلكات النس ــايتق اال تماجات

الش ـوام وي ــامكت

الحوامات الوطنتق المنال ق لاليدل ورنظتم انت الات لة ونزاشق .وما ت ت الشـ ـ ـ ـ ــالات والفتتات يتصـ ـ ـ ـ ـ َّـدم

الحلكات الش ـ امتق واشــامكن أشا منشــاه ،والفتن االنت اه ةلا الثيلات وأوجه الرصــوم الت ريتلي الدلمرلاطتق.
يلا ل ـ ــبأع المثال ،ي ـ ــامكت الش ـ ــالات منش ـ ــاه

كونغ ،الصأن ،منذ عا .2014
- 21

لكق ”المظلتات“ والحلكات المؤادة للدلمرلاطتق

واوجد عدد ال لحصـ ــا من الحلكات والمنظمات الت رتولا النسـ ــال قتادرشا

هونغ

يـ ــتا أنحال اليالم،

وقد يتفاوت ل ــتاقشا وال ــتلارتمتارشا ونشمشا .ورتمثع أكثل االل ــتلارتمتات ي ــأوعاً من الت ل َّسـ ـلت نمو لكارشا
ةقامق رحالفات ويـ ـ ـ ات متس ـ ــيق الراعدة ،لما ذلك كول ـ ــألق لتحدي الميايأل والممامل ـ ــات االجتما تق

رمأز ــدهن .كما أ الحلكات النس ــايتق ما الت النلع المتا ــلم من َّ
النزعات األه ــولتق المتص ــاعدة
الت
ر
ورآكع ال تم الدلمرلاطتق و مردمق التصـ ـ ـ ــدي لشا علا الس ـ ـ ـ ـوالَّ أن ي أال شل َّرلع من قدمرشن علا الصـ ـ ـ ــمود
و بلرشن هذا الممال.
- 22
مع

و

رلاجع

الواقع ،ل ن كانت ورألة الترد نحو رحرأ المس ــاواة

الحتاة الس ــتال ــتق واليامق ال رزال لنأ ق،

ليض الحاالت( ،)20ما الت النس ـ ــال ه ـ ــامدات وملتزمات لالنشو

متمثأع الملأة علا قد

المسـاواة .ف الب ال اع ،علا لـبأع المثال ،أده اهتتال الرايدة ال ام ة للممتمع المحل الب ال ال للمنحدمان من
أهـ ـ ـ ـ ــع أ لار وعاـ ـ ـ ـ ــوة الكونيلس ،ماماع لاكو ،الت َّ
مثلت مراطي ًق األ تال الفرألة من البلد ،ةلا مع

المماعات النســايتق علا التيب ق وانت اب غاث نســال أ لاات
لانت الات الليالـ ـ ـ ـ ـ ــتق لالواللات المتحدة من زب ميتس ـ ـ ـ ـ ــ

الكونيلس .و

أعراب ســامة أول ملَّيـحق

البلد انت الات عا  ،2016ارحدت ممموعق

متنوعق من النســال لتسـ أل لــلنتشن الســتالــتق والدعوة ةلا التصــدي للتمأأز المنســان المســتمل .وقد ألــفلت
جشودهن عن م الـ ـ ـ ـ ــا منلدة وانت اب عدد أكبل من النسـ ـ ـ ـ ــال

 14 000املأة ،من مأنشن  600من ال تـادات اللايتـق ،لمرـاعـد

المناهـ ـ ـ ـ ــا الح ومتق .و

الح ومـق المحلتـق

عا  2017األولا من نوعشا علا اإلطاق ليد لب أهلتق التملت عروداً من الزمن.
- 23

نأ ال ،ا ت

انت ـالـات محلتـق

ورتمتع النسـ ـ ـ ــال متامان طواع من النشـ ـ ـ ــاه ،من ةنشال النزاعات الت طال أمدها ةلا رحدي اإل ات

ذلك لما ع مشـ ـنه يـ ـ صـ ــتاً من رمامب كناجتات من الينو .وعلا اللهم
من اليراب ،وكثأ اًل ما لسـ ــتليـ ــد
مما رتيل له رمام شن و بلرشن من رماهع وررواض كثأل من األ تا  ،النسـ ـ ــال لشـ ـ ــامكن عملتات
منال السـ ـ ــا لسـ ـ ــنوات عديدة .يلا الصـ ـ ــيأد اليالم ،

ـ ـ ــمنت النسـ ـ ــال من منظمات الممتمع المدن ار اذ

مملس األمن  10ق المات لش ــى الملأة والس ــا واألمن( .)21وأدت دعورشن ألا ــا ةلا اادة عدد النس ــال الاي

الفلبأن وكولومبتا ،مما و رلـع جدول أعمال المفاو ـات لتشـمع ميالمق قاـالا
رفاو ـن علا ارفاق السـا
المس ـ ـ ـ ــاواة وعد التمأأز و روق اإلنس ـ ـ ـ ــا والدلمرلاطتق الش ـ ـ ـ ــاملق للممتع .و جمشوماق الكونيو الدلمرلاطتق،

رتولا النسـ ـ ــال قتادة منظمق  AIDPROFENهأل الل حتق وه منظمق رشـ ـ ـ ر ع مصـ ـ ــدم ةلشا لحلكق لـ ـ ــا
مايتق كتفو الشـ ـ ــمالتق رلركز علا روق اإلنسـ ـ ــا والمسـ ـ ــاواة مأن المنسـ ـ ــأن .ونمحت كذلك لكق السـ ـ ــا
النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايتـق

الكـامألو ()CAWOPEM

البلد من أجع رحرأ السا .

رحرأ التم أن للممتميـات المحلتـق

المنـاط اليل تـق من

__________
( ،A/HRC/38/46 )20الفرلرا  41و .42
( )21ق المات مملس األمن  )2000( 1325و  )2013( 2106و .)2019( 2493
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ةلرال الاـول

 - 24وأ ل ت المنظمات والحلكات النسـايتق الت رتولا النسـال السـود قتادرشا رردماً كبأ اًل
مــالــق روقشم .ف الممشوماــق
علا الحلمــا الــذي لنــال السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المنحــدمان من أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع أ لار و

الدومأنت تق ،يـ ـ ـ َّ لت النس ـ ــال المنحدمات من أه ـ ــول هايتتق الار ليش ـ ــن
ايتا ات

ممتميات محلتق رألة مشمش ـ ــق

لكق النسـ ـ ـ ـ ــال الدومأنت تات المنحدمات من أهـ ـ ـ ـ ــول هايتتق والحلكق االجتما تق الثراالتق لليمال

الشايتأأن وذلك لمواجشق الينصـ ـلاق والينو الموجشأن للشايتأأن .و

الواللات المتحدة ،قامت غاث نسـ ــال من

السـود متىلـتس لكق ”أموا السـود هالتق“ ( .)#blacklivesmatterو

عا  ،2020واهـلت الشـالات من

الس ــود هذا اإلمث ،ل تادرشن أ دث المظاهلات المناها ــق لنزعق الينصـ ـلاق الممنشمق
الحلكق ذات طالع عالم  ،لانتشام اال تماجات السلمتق

جمتع أنحال اليالم.

البلد .وقد أهـ ـ حت

باء  -المساواة بن الجنسن
المحلكق ل جلالات
 - 25رمثرع النس ـ ـ ـ ــال الممتمع المدن والحلكات االجتما تق اليناه ـ ـ ـ ــل الليتس ـ ـ ـ ــتق
ر
اليالمتق والوطنتق المتيلرق لالمسـ ـ ـ ـ ـ ــاواة مأن المنسـ ـ ـ ـ ـ ــأن .يلا مده أجتال ،عملن علا اادة الوع لالتحدلات
المتيددة الت رواجششا النسـ ــال والفتتات

لتلك التحدلات .ومس ـ ــاهمتشن

َّ
عز ت ال اليرد الما
- 26

الحتاة ال اهـ ــق واليامق ،وطالبن لار اذ التدامأل الا مق للتصـ ــدي

هذا المأدا ه ل ع لس ـ ــاطق مس ـ ــاهمات هايلق .هأل أ الحلكات النس ـ ــايتق

عملشا المماع الذي ررت منه ةنما ات هامق لالت دا التكنولوجتات اللقمتق.

وعلا ل ـ ـ ـ ــبأع المثالَّ ،
رحدت لكق ”أنا ألا ـ ـ ـ ــا“ ( )#metooأنماه رفكأل الناس لش ـ ـ ـ ــى المس ـ ـ ـ ــايع

المنسـ ــانتق والسـ ــلنق

جمتع أنحال اليالم وألشمت الحلكات المحلتق والوطنتق

ملدا يـ ــتا منشا أذم تما

ومصـ ــل والم سـ ــتك ،أث َّىت النسـ ــال لكق نسـ ــواق متمددة ونظمت ةجلالات ا تماجتق ومنال ـ ـ ات عامق

للتو تق لالينو المنس ـ ـ ــان  ،والحلكق النس ـ ـ ــواق ،و روق المثلتات والمثلأأن ومزدوج المأع المنس ـ ـ ـ وميايلي

الشواق المنســانتق وأ لام الشواق المنســانتق .ومنذ أ مدأت الحلكق ،أدانت محاكم
السـ ـ ـ ــام

أقواال جداً مدوا
االلترالق ومواجشق ارشامات
الس

منىه عن المسـ ـ ـ ــاللق .وا ـ ـ ـ ــنل مجال ممن يتررلدو أدوا ام

السـ ـ ـ ــلنق ةلا

ملدا عديدة من اليالم ،من لنسا ،ةلا ةللايأع ،ةلا كوماا المنو تق .وقد أده

الذي رم َّ ض عن الحلكق ةلا ةها ات رشلا تق علا جمتع المستواات :من مشلو الرانو الشامع

المتيل لالتحلش المنس ـ

شقل
لنس ــا الذي أ َّ

الملأة ،والتحلش المنس ـ ـ ـ والزواج الرسـ ـ ــلي

آب/أهس ــنس  ،2018ةلا قانو جديد لش ــى الينو

الميلب ،ةلا ليض الواللات

االرفاقات ليد الكشو عن الميلومات لتكمتم الاحالا.

- 27

جمتع أنحال اليالم مجاالً

الواللات المتحدة الت رحظل

و ش ـ ـ ـ ـ ــدت لكات أ له ،مثع لكق ”الل تع األمجوان “ ()Primavera Violeta

و لكق ”ال أ د أقع من أ د“ ()Ni una Menos

ــد

الم س ـ ـ ـ ـ ــتك

األمجنتأن ،المايأن من األي ـ ـ اا لمناهاـ ــق الينو

الرايم علا التحأز المنس ـ ـ وذلك لالـ ــت دا التكنولوجتات اللقمتق .ونظمت الشـ ــالات

لاكسـ ــتا هـ ــفو شن

علا اإلنتلنت للمنال ق لالفاـ ــالات اليامق الت كا التمتع مشا ممنوعا ررلأداً علا النسـ ــال لسـ ــبا التنمتنات
المنسـانتق هأل المشـلوعق والشـواهع المتيلرق لالسـامق .ويـميت لكق  #girlsatdhabasالنسـال علا امرتاد
المرامق علا قامعق النلق ،والميلو ق لالــم ” ،“dhabasلمملد ا تســال الشــاي ،وذلك منشــل هــوم
المناعم ش
لنس ـ ــال لرمن مذلك رماماً .وقد َّ
ـ ــمناً أ ”النس ـ ــال الص ـ ــالحات
رحدت رلك الص ـ ــوم الروالا النمنتق الت رين
ال لملس ـ ـ ــن المناعم“ وأ “النس ـ ـ ــال الص ـ ـ ــالحات ي ال رشن اللجال“ .وانتش ـ ـ ــلت الحلكق ةلا ملدا أ له
جنوب آلـ ـ ــتا ،مما يدل علا قوة الشـ ـ ــالات  -الار ينظمن هـ ـ ــفو شن عبل ولـ ـ ــايع التواهـ ـ ــع االجتماع -
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الممتمع .و ررت المنظمات النســايتق

لتحدي ميايأل الســلنق األمواق هأل الميلنق وريأأل م انتشن ودومهن

لمل واج
ألاـا انتصـامات هامق ممال اإلهـا الرانون  .يلا لـبأع المثال ،أهـدمت مو امبأ قانونا ر
األطفال ليد مات واليق النناق وجشود مرا اة التلارتمتق من قبع هذه المماعات.
- 28

وأدت النسـال

الممتمع المدن دو ام أواا

م ا حق النزعق األهـولتق ونزعق التشـدد وام ال أغلها

علا الملأة .دعوات ماال يولـفزاي ةلا ةعمال روق الفتتات التيلتم لاكسـتا ميلو ق جأداً .وألـشمت
الفتتات والنس ــال الأزادلات ــحالا االهتص ــاب علا أيدي عناه ــل رنظتم الدولق اإلل ــامتق اليلاق والش ــا
كس ــل واجز الص ــمت والوه ــم وال وع لس ــلد موالارشن .وأنتمت جم تق ”جزايلنا“ لألل ــل

اإلل ـ ـ ــامأأن ال تق رحمع ه ـ ـ ــو اًم للنس ـ ـ ــال المزايلاات الار شقتلن
التسيأنتات ،ورحاول عل شا كع عا

الأو اليالم للملأة(.)22

ــحالا ةمهاب

أعمال عنو ذوي النزعق األه ـ ـ ــولتق

 - 29وي ـ ــشد اليرد ألاـ ـ ـاً دشوم اليديد من الحلكات الحال ـ ــمق األهمتق ل تادة نس ـ ــايتق عبل األجتال لش ـ ــى
الحروق المنسـتق واإلنمامتق .رد نظمت النسـال هـفو شن منما (علا يـ ق اإلنتلنت و امجشا) من أجع مالق
روقشن اإلنمـامتـق ورولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتع ننـاقشـا ،أـث َّررن انتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامات كبألة ،لمـا ذلك أيللنـدا و ولنـدا ورتموم -
لتشـت ويـأل والم سـتك والواللات المتحدة .وقد أهـ حت لكق الموجق ال اـلال ،الت اننلرت من األمجنتأن،

وا دة من أمل الحلكات أملا ا الارأنتق ،أث جيلت الويـا األ اـل مم اًز دولتاً للناـال من أجع ةعمال
الحروق المنستق واإلنمامتق للنسال.

جيم  -الهنمية المسهدامة
- 30

ل ـ ــب أ ي ـ ــدد المرلم ال اا علا أ الممتمع المدن لمثرع طل ا اعا أل ـ ــال ـ ــتا

المس ـ ـ ــتدامق .رد أقل لى

مالق كوكا األم

ول ـ ـ ــبع م تش ـ ـ ــق الممتميات المحلتق ”رتوقو لص ـ ـ ــوم كلتق علا

مشـ ـ ـ ـ ـ ــامكق الممتمع المحل والمشات الفاعلق

الشـ اب ،والممتميات المحلتق للشــيوب األهــلتق“
للد ا عن رشن
- 31

و

رحرأ التنمتق

الممتمع المدن  ،لما
.و

()23

كسا الل ق و مالق أ ام

ذلك المنظمات النسـ ـ ـ ـ ـ ــايتق ،وجماعات

جمتع أنحال اليالم ،رنظم النســال ممتميارشن المحلتق

أجدادهن وموامدهن النبت تق والتنو البأولوج لليالم.

ظم النسـ ــال المشـ ــتيات لاألعمال الزهأدة األجل و دو
جمتع أنحال اليالم ،رن ر

مالق هـ ــفو شن

المتموالت لىنه
لا ـ ـ ــما ص ـ ـ ــولشن علا االعتلاع الرانون والحمالق .ف الس ـ ـ ــودا  ،مثاً ،قلمت ال اييات
ر
لم ليد لال ــتناعتشن التيا ـ عن مداهمات الش ــلطق المس ــتملة الت رنتشك روقشن التواجد الش ـوام ،

وطالبن الح ومق المديدة ل ليال قانو النظا اليا  ،الذي كثأ اًل ما رسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــشد له الشـ ـ ـ ــلطق لتبلال اعتدالارشا.
و ـدأت النرـالـات الت رتولا النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال قتـادرشـا ورنظم يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤو وال  26 000من لـايي النيـا والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي
اعتصـ ـ ـ ـ ــامات قدمت الشا الشـ ـ ـ ـ ــاي والنيا

اإلجلالات ناجحق ،رد أشلي الرانو
- 32

وكـا لليـامات دوم محومي

الع األيـ ـ ـ ـ ـ اا ا

رشلان الثان /نو مبل .2019

لان الذين اناـ ـ ـ ـ ــموا ةلأشا .وكانت رلك

منـاهاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق اليمـع لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـات طوالـق لـىجوم هأـدة و أ ـات اليمـع
ذلك االرمام لاألي اا والمماملات

هأل المىمونق وهأل الصحتق ،عاوةً علا الظلوع االلتيالتق ،لما
جمتع أنحال اليالم .ف زا ال /يونته  ،2011علا لـ ـ ـ ــبأع المثال،
الشـ ـ ـ ــبأشق لاللق اليديد من البلدا

__________
( ،A/72/155 )22الفرلة .34
( ،A/74/349 )23الفرلة .32
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اناـ ـ ـ ــمت اليامات

يـ ـ ـ ــلكات االرصـ ـ ـ ــاالت

نتمألاا ةلا نظلايشن من اللجال لا تماج علا ر يتض

منس ـ ـ ـ ق  50المايق من ملر ارشم ودلوع عمع أ له شقلن ةنشا ”ال رلأ
االعتصـ ـ ـ ــا إلنشـ ـ ـ ــال دم لزمايشن من الذكوم
لىعدادهن مردمق
ا ـنلت الشـلطق

نشالق المناع ةلا الت ل عن رفلا
ال

النرالات أدوا ام نشـ ـ ـ ـ ــنق رحديداً
المممع الس ـ ـ ـ ــتا
متتالتق ،نمحت نرالق دعم روق عمال
َّ

تا لاليبأد“ .والـ ـ ـ تيانت النس ـ ـ ــال
مناهاـ ـ ـ ــق و شـ ـ ـ ــتق الشـ ـ ـ ــلطق –

لكق اال تماج .و

األمام من اإل ـ ـ ـ ـ ـلالات ،تا أغنال تلة ملشن .و يد ة ـ ـ ـ ـ ـلالات
NagaWorld

األلالتق ،عاوةً علا ةعادة ميتسق النرالق ةلا هذا المنصا الذي رورلته لالرا.
- 33

كمبودلا ،رؤدي النسـال

وقـد نمحـت الحلكـق النرـامتـق الت رتولا النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال قتـادرشـا

رحرأ

اادة

أجوم الكفاع

دعوة البلـدا ةلا اعتمـاد ارفـاقتـق منظمـق

اليمـع الـدولتـق لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اليمـع الاي لليمـال المنزلأأن ليـا ( 2011مقم  )189وارفـاقتـق منظمـق اليمـع الـدولتـق

ص ـ ـا علا ريلافات واالتق
لش ـ ــى الرا ـ ــال علا الينو والتحلش عالم اليمع ( 2019مقم  ،)190اللتأن رن ر
للينو المنســان والتحلش المنسـ  ،و ــما أ شيو َّلـع نناق أيـ ال الحمالق لتشــمع مالق النســال اليامات

الرنا هأل المنظم ،وأ رشيتبل لاق ركوان المم تات والتممع عاماً ألـ ـ ــالـ ـ ــتا إلعمال الح
دو التيل للينو والتحلش.

اليمع

واتزايد أكثل ىكثل عدد النســال من الشــيوب األهــلتق واللايتات الار لشــيلن المناهــا

ال تادات
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السـ ـ ــتالـ ـ ــتق .ف ةندونتسـ ـ ــتا ،انت ا  5 000يـ ـ ـ

املأة

من  2 000ممتمع محل لاإلجما

منص ــا األمأن اليا لتحالو الش ــيوب األه ــلتق

الشيوب األهلتق

عا  2017أول

األم بأع .و المثع ،انت بت هأ ق رنس ــأ منظمات

مننرق األما و الب ال التق أول ميتسق لشا

أقلت مالنق الحلاجق الممتم تق
عا  .2017و ر

التكا ؤ المناه ـ ــا ال تادلق .و ام اموي ،رم رنت النس ـ ــال
لالدعوة ةلا عرد اجتما أهل ورورل ميالـ ـ ـ ـ ـ ــته للملة األولا

مراطيق رش ـ ــوي ـ ــو من ”ريأأل مس ـ ــام التامان“

هوارتماال ،أورز رشـ ــته ،الت رمثع  113ممتميا من ممتميات الشـ ــيوب األهـ ــلتق ،قوانأن جديدة رمنم الملأة
زا ال /يونته  .2020وقد قالت ة ده النسـ ـ ـ ـ ـ ــال

”ة هذا االجتما منحشن الشماعق والث ات لنل الراالا ومناقشتشا علناً دو
- 35

و

وع“.

اليديد من المناط  ،أده ال ــتيال الموامد النبت تق هأل المس ــتدا ةلا مراومق من الممتميات

المحلتق عن طلا اال تماج .ف كولومبتا ،نظمت النس ـ ــال الكولومبتات المنحدمات من أه ـ ــع أ لار رحلكا

جمـا تـا للـد ا عن أ ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أجدادهن ومتـاهشن من التيـدين هأل الرـانون والتلوث،

مواجشـق ميـام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

ي ــلل ــق كثأ اًل ما اننوت علا ركلفق ي ـ ص ــتق لاهظق .كما كانت الفتتات والش ــالات ليض األه ـوات النالا ــق
لالحتاة الت دعت ةلا رحرأ اليدالق المنا تق والبأ تق ،مما ي ـ ـ َّ ع مص ـ ــدم ةلشا للنش ـ ــنال الش ـ ـ اب جمتع
أنحال اليالم لاناــما ةلا ة ـلالات المميق من أجع المســتربع

شــد

المدامس .وقد نمحت لكتشن

الناس علا نناق اليالم ك ع للمنال ق لار اذ ةجلالات عاجلق رتيل لالمنا .

دال  -إنسانية مشهركة
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دأب الممتمع المدن منذ تلة طوالق علا المشـ ـ ـ ــامكق

رلبتق ا تتاجارشا األلـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــتق وامدادها لال دمات اليامق ،لما

وقـد كـانـت النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال قتـادات اميـدة

المشمشـ ـ ـ ــق من
رم أن الممتميات المحلتق
َّ

ذلك ميالمق االت النواما الصـ ـ ـ ــحتق

.

()24

هـذا المأـدا  ،أـث عملن منـذ أجتـال علا ةقـامـق ممتميـات محلتـق ام تـق

__________
( ،A/HRC/35/28 )24الفرلات .88-83
20-09733
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ها عدد
أليـ ـ ـ ـ ـ ــد الف ات ـ ـ ـ ـ ـ ــيفا .ر
وربأن جايحق كو أد 19-ملة أ له قوة المنظمات والحلكات النسـ ـ ـ ـ ـ ــايتق .رد ر
ريل ـًا ل هــالق لالمل ،
ال لحصــا من النســال للتصــدي لشا ،أث َّقدمن اللعالق للمل ــا وأيــد األي ـ اا ُّ
واألطفال والمسنأن ،وكذلك األي اا الذين يواجشو الينو اليايل أو المو أو التشلد أو ممن ردوا ودايفشم.
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وعلا الصـ ـ ـ ـ ــيأد اليالم  ،رمثع النسـ ـ ـ ـ ــال أكثل من 70
اليالم

الصــحتق واالجتما تق

المايق من الروة الياملق

ممال اللعالق

 ،وال لــتما علا مســتوه الرواعد الشــيبتق وال نوه األمامتق  -لما

()25

ذلك

ظمات الممتميات المحلتق .وعادةً ما ليلا علا
الممل ـ ـ ـ ــات والرامات وأ ص ـ ـ ـ ــايتات اللعالق الص ـ ـ ـ ــحتق ومن ر
جشودهن طالع الشـ ــمولتق ،لما ليود لالفايدة علا جمتع أ لاد الممتميات المحلتق .يلا لـ ــبأع المثال ،نظمت
”مممع دا مامي“

النسـ ــال

ماو دي جانألو ،الب ال اع ،ممتميارشن المحلتق لحمالق ل ـ ـ انشا ال الغ عددهم

 140 000نس ـ ــمق من انتش ـ ــام جايحق كو أد ،19-أث يـ ـ ـ َّ لن ”جبشق مامي للتيب ق“ الت أشل ـ ــندت لشا مشمق

نشل الميلومات عن المايحق ورنظتم رو اع التبلعات اليذايتق و
م تمات الج

ظمت متنوعات
ممال النظا ق الصحتق .ون ر

اللوهأنغتا لمننرق كوكس لا ام يـ ـ ـ ـ ات رلم ةلا منع انتش ـ ـ ــام كو أد ،19-أث قدمن

ميلومات ال ــمق األهمتق عن الوقالق ،مع ملاق ق الت اعد البدن  .وانا ــمت كذلك نس ــال من شول ــنال الس ــا ،
الار لرمن متس ـ ــواق ال ا ات والتحدلات الممتم تق ،ةلا جشود التص ـ ــدي للمايحق مس ـ ــتوطنات الاج أن
مرـاطيت يومب وأدجومـان ،

أوهنـدا ،المتـا متأن لمنوب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودا وجمشوماـق الكونيو الـدلمرلاطتـق،

َّ
ونظمن نش ـ ـ ـ ـ ــل الميامع المتيلرق لالس ـ ـ ـ ـ ــامق دا ع ممتميارشن المحلتق .وكانت ألا ـ ـ ـ ـ ــا المنظمات الش ـ ـ ـ ـ ــيبتق
ال نوه األمامتق لتزايد الينو اليايل

والمنظمات النس ـ ـ ـ ــايتق من مأن المس ـ ـ ـ ــتمأبأن الياملأن

ورنوعشن (
كو أد .19-ردمة النس ـ ــال علا اليمع المماع ورنظتم ي ـ ــؤو ممتميارشن
ُّ
موقتشن وموامدهن األلالتق كانت ذات أهمتق محوماق لشذه المشود.

ال جايحق

كثأل من األ تا )

رابعا  -الحواجز الجنسانية والمهقاطعة واألعمال االنهقامية وردود الععح العنيعة
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رواجه النسـ ـ ــال واللجال علا الس ـ ـ ـوال رشديدات موغرق روغترا جأدا إلهاق الحأز المدن ( .)26هأل أ

النس ــال ليانأن ألا ـاً من واجز جنس ــانتق مس ــتملة والتمأأز واإل ات من اليراب ناجمق عن انتشاء رشن
ريل النسـ ـ ـ ــال الار
لاق التممع السـ ـ ـ ــلم و رشن
يتكلم ُّ
ركوان المم تات .وعلا وجه ال صـ ـ ـ ــواَّ ،

اليديد من البلدا ،

لماملــن هذين الحرأن للينو المنســان من جشات اعلق من الدول ومن هأل الدول .و
وامدد
رزداد الحالق ل ــولا ،أث رواجه النس ــال مدود يع عنتفق علا ممامل ــتشن روق اإلنس ــا الواج ق لشن .ر
هذا االرماه التلكأز علا ”ال تم الترلأدلق“ ل هـ ال ام علا أ ”دوم الملأة ين ي أ لرتصـل علا الممال ال اا

واألل ـ ـ ـ ـلة واإلنماب“( .)27وكما أو ـ ـ ـ ــم الفلا اليامع المين لالتمأأز

ـ ـ ـ ــد النسـ ـ ـ ــال والفتتات” ،أده رحالو

األيديولوجتات السـ ــتالـ ــتق المحا ظق والحلكات األهـ ــولتق الدينتق ةلا رسـ ــام ورألة التلاجع لشـ ـ ع لم لسـ ــب له

مثأـع

جمتع منـاط اليـالم .وكثأ اًل مـا لحـدث هـذا التلاجع لـالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الثرـا ـق والـدين والترـالأـد وا ـشدد الترـد الـذي

أ ل لش األنفس

رحرأ المساواة مأن الملأة واللجع“

.

()28

__________
( )25انظل .www.who.int/hrh/resources/en_exec-summ_delivered-by-women-led-by-men.pdf?ua=1
(.A/HRC/44/50 )26
( ،A/HRC/40/60 )27الفرلة .27
( ،A/HRC/38/46 )28الفرلة .24
12/27
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ورؤغل هذه الحواجز المس ـ ــتملة واالعتدالات المتمددة علا تاة النس ـ ــال لممتع جوانبشا .ش ر رلو

ذلك

آغا اًم لـلبتق متفاقمق علا النسـال الاي يتيل ـن أليـ ال متدا لق من التمأأز والاـلم والحواجز ،لما
علا ألــاس الســن واالنتمال اليلق واإلغن واألهــع الروم واإلعاقق والمأع المنس ـ و/أو الشواق المنســانتق.
ونتتمق ذلك ه

اادة علقلق جشودهن وال ـ ـ ـ ات أه ـ ـ ـوارشن وا فال مسـ ـ ــاهمارشن .وقد أدت جايحق كو أد19-

ةلا اادة هذه التفاورات المنسانتق والمتدا لق( ،)29مما يشدد مزاادة ررأأد الحأز المدن

جمتع أنحال اليالم.

ألف  -في المنزل وفي األسرة وفي المجهم المحلي
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ة ليض أهم اليواي الت رحول دو رمتُّع النس ـ ـ ـ ــال لحرشن

لاق التممع الس ـ ـ ـ ــلم و

ركوان

المم تات متم رذم المنزل واألل ـ ـلة والممتمع المحل  ،أث ال رزال النسـ ــال والفتتات ليشـ ــن تاةً ا ـ ــيق
لس ـ ـ ــتنلة الس ـ ـ ــلنق األمواق وايانأن من الروالا النمنتق هأل المش ـ ـ ــلوعق ،وكاهما لحول دو مش ـ ـ ــامكتشن
الحتاة اليامق واياقا علأشا .وعلا اللهم من الترد المحل نحو

الكثألات من النسـ ــال والفتتات ما ال لديشن يـ ــيوم لىنشا ”رنتر

ـ ــما المسـ ــاواة مأن المنسـ ــأن

األلـ ـلة،

من قدمهن أو قد لرتصـ ــل أشا وجودهن

علا أدوام ميأنق واتيل ــن أشا للمماملــات الاــامة والرمع الذكومي ،وانتشاكات أ له لحروق اإلنســا  ،منشا
الينو المنزل واالعتدال المنس “(.)30
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رللـ ـ ــتن الروالا النمنتق الاـ ـ ــامة الت

والواقع أ الميايأل والمماملـ ـ ــات المنسـ ـ ــانتق الت رسـ ـ ــشم

ر تزل دوم الملأة معالق يـؤو األلـلة واإلنماب (مثع الرول لى ”الفتتات النأ ات لمتنين عن اال تماج“
َّ
منحات األ اق“) ،رشحل النسال من التمتع لحرشن
أو ”المدا يات عن روق الملأة أمشات لأ ات السميق أو

لاـق التممع و ركوان المم تـات تا قبـع ميـادمرشن المنزل .و شـذه النلارـق ،هـال ـاً مـا رشثَّ عزمأتشن
أو شلستشد ن لمشامكتشن ةجلالات أو لكات عامق جما تق .ورواجه النسال المنتمتات ةلا الف ات الس انتق

المشمش ـ ـ ــق ،علا أل ـ ـ ــاس اليلق ،والن رق ،واالنتمال اإلغن  ،والدين أو الميترد ،والص ـ ـ ــحق ،واإلعاقق ،والملكز،

والسـ ـ ـ ــن ،والنايفق االجتما تق ،والمأع المنس ـ ـ ـ ـ  ،والشواق المنسـ ـ ـ ــانتق ،قوالا نمنتق متيددة رؤغل لـ ـ ـ ــل اً علا
لاق التممع السلم و ركوان المم تات.
رمتيشن لحرشن
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رشن

ت تـق علا

كمـا أ للتوقيـات المتيلرـق مواج ـات النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال المنزلتـق ودومهن كمرـدمـات لللعـالـق آغـا اًم
التممع و ركوان المم تات .ا رزال النسـال والفتتات لاـنلين لحصـق هأل متنالـ ق من أعمال

 .ونتتم ًق لذلك ،كثأ اًل ما شل ُّ
حد ما لديشن
اللعالق واألعمال المنزلتق هأل مد وعق األجل علا ه ـ ـ ـ ـ ــيأد عالم
من وقت ورنرع ومسـ ـ ـ ــؤولتات للمشـ ـ ـ ــامكق اليمع الناي ـ ـ ـ ـ و الممتمع المدن  ،لما ذلك النرالات.
()31

وقد أدت أ مق كو أد 19-اللاهنق ةلا الــتفحال هذا الواقع ،أث ةنشا رلر لمنالا متزايدة علا عار النســال
والفتتات للعالق يؤو األشلل والمل ا(.)32

__________

( )29انظل مفو ــتق األمم المتحدة لحروق اإلنســا  ،لم ن أ يؤدي التصــدي لمايحق كو أد 19-ةلا رفاقم التمأأز الرايم من قبع والمتللــن
د النسال والفتتات ،كما لرول بلال األمم المتحدة ( 20نتسا /أملاع .)2020

( ،HRC/38/46 )30الفرلة .26
( )31هأ ق األمم المتحدة للملأة.“Progress on the Sustainable Development Goals: the gender snapshot 2019” ،
( )32هأ ق األمم المتحدة للمسـ ـ ـ ـ ــاواة مأن المنسـ ـ ـ ـ ــأن ورم أن الملأة (هأ ق األمم المتحدة للملأة) ،الموجز السـ ـ ـ ـ ــتالـ ـ ـ ـ ــتار لألمأن اليا لشـ ـ ـ ـ ــى
”أغل جايحق كو أد 19-علا النسال“.
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ـ ـ ــد النسـ ـ ــال لسـ ـ ــبا مماملـ ـ ــتشن لحرشن

التممع

 - 43وعادةً ما رسـ ـ ــتيع األعمال االنترامتق الموجشق
السـ ـ ـ ـ ــلم و ركوان المم تات هذه التنمتنات المنسـ ـ ـ ـ ــانتق الاـ ـ ـ ـ ــامة والميايأل األلـ ـ ـ ـ ـلاق والثراالتق التمأأزاق.

وقــد أعلب المرلم ال ــاا عن قلرــه ة ال التشــديــدات واالعتــدالات علا النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال من المــدا يــات عن روق
اإلنســا  -وال لــتما أطفالشن ويــلكاوهن وأقام شن  -لســبا التنمتنات المنســانتق المتيلرق لىدوامهن
ه ـ ــحتشن وم اهشن ،و

رردلم

اللعالق .شذه الا ـ ــيوه رثأل لده النس ـ ــال ة س ـ ــال ـ ـاً لالذنا ورؤغل
رمبلهن علا الت از الصـ ــمت واللقالق الذارتق والت ل عن نشـ ــاطشن .وقد رواجه ليض النسـ ــال الوهـ ــم والينو

اليايل دا ع مأورشن ،لما

الوقت نفس ـ ــه

ذلك الينو المنس  ،انتراماً من نشاطشن(.)33

الروانأن والس ــتال ــات

واا ــفا علأشا طالع الش ــل تق
 - 44ورشلَّلـ ـن هذه الميايأل والتنمتنات المنس ــانتق ش
الت رؤغل الــترالتق النســال ودومهن الحتاة األل ـلاق ،لما ذلك شنظم الواللق ،والرأود المفلو ــق علا

التنرع ،والحلما من الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحق والحروق المنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتق واإلنمامتق .ول ن كانت هذه الروانأن قد أشليأت
لايق ملدا أ له(.)34

البلدا  ،نشا ما الت لاماق
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واتوقو رمتُّع النسال والفتتات الكامع وعلا قد المساواة لالح

المم تات علا االعتلاع

الرانو والممامل ـ ـ ــق لحرشن

لاق التممع السلم و

أ ينيمن لاألمن والمس ـ ـ ــاواة

ليض

ركوان

منا لشن ودا ع

التىكأد ممدداً علا
أشل ــلهن .وانا ــم المرلم ال اا ةلا ل ــايل ال بلال الدولأأن ممال روق اإلنس ــا
أ المسـاواة الممال ال اا رمثع عاماً ألـالـتا لمشـامكق النسـال الحتاة اليامق ،واؤكد علا وجوب أ
ريتل

رمأز
الدولق علا الميايأل األلـلاق والثراالتق الت
ر

الرايمق علا نو المنس(.)35

ـد الملأة وردلم التمأأز الشت ل أو الروالا النمنتق

باء  -في األماك العامة
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ة

النسـ ـ ـ ـ ــال

لاق التممع السـ ـ ـ ـ ــلم و رشن

وهـ ـ ــولشن ةلا األماكن اليامق ولـ ـ ــامتشن أشا ،وال لـ ـ ــتما

ركوان المم تات ل ونا من ال ةم انتق

الشـ ـ ـوام و

متيل
والحداي اليامق .ورفأد نس ـ ـ ـ ق من النسـ ـ ــال أكبل ل ثأل من اللجال ُّ
للتيأأل أو الترأأد لســبا نل أو وقو التحلش المنس ـ علأشن

ولـ ـ ــايع النرع اليا و

المواقع

أنشـ ـ ــنتشن ولـ ـ ــفلهن امج مأورشن

الش ـوام و

ولــايع النرع اليا  ،وامرفا

ال نل ليد لول الظا  .ومن الما ظات المنس ـ ـ ـ ــتق ال غتا ـ ـ ـ ــق ةلا الس ـ ـ ـ ــلوء المنس ـ ـ ـ ـ هأل الملهوب الته

والتشديد لاالهتصـ ــاب ،شذه االعتدالات ريلس ال وع والشـ ــيوم لاإلذالل وريوق لـ ــبع الوهـ ــول الشادع ةلا
األماكن اليامق ليل

ركوان المم تات والتممع .والنسال الاي يواجشن رمأأ اًز والتياالً متدا لأن ،وال لتما

ميل ات ل نل يديد من هذا النو من
علا ألاس اليلق ،واألهع اإلغن  ،والردمة ،والبلد األهل  ،والسنَّ ،
الينو .هأل أ عددا قلأا جدا من الدول ل ـ ــنت قوانأن رحظل التحلش المنسـ ـ ـ

التنرع ةلا م ا اليمع والمدملق ومنشما(.)36

األماكن اليامق أو أغنال

__________
( ،A/HRC/40/60 )33الفرلرا  40و .42
( ،A/HRC/38/46 )34الفرلة .26
(.A/HRC/29/40 )35
( ،A/HRC/26/39 )36الفرلة .104
14/27

20-09733

A/75/184

- 47

وام ن أ لص ـ ـ م التشديد الأوم لالتحلش والينو المنس ـ ـ الذي رواجشه النس ـ ــال

الحتاة اليامق

أيــد وطىة ال اال تماجات والمظاهلات الســلمتق .شناء ررامال من عدة ملدا رفأد لى النســال المتظاهلات
لتاق قمع الميام ق الستالتق.

أكثل عل ق من اللجال للينو المنس ةذا ما اعترلتشن الشلطق ،ال لتما

واش ــمع ذلك المل من الش ــيل ،واللمس هأل الاي  ،وكش ــو الثتاب الدا لتق أغنال االعترال ،والتفتتش المشأن

التيلي الرس ــلي ،والس ــا ل لحالات جنس ــانتق ،والتحأز
للكلامق الذي ال داع له ،والتشديد لاالهتص ــاب ،و ر
النس ـ ـ ــال ،من قبع أ لاد ةنفاذ الرانو واال تما ( .)37كما لرتلع هذه االعتدالات أ لٌاد عاديو  ،مثع المحتمأن

ــد

الميام ـ ـ ـ ــأن للمتظاهلان ،وأم اب اليمع ،و لاس األمن ال اا ،ومردم ال دمات الصـ ـ ـ ــحتق .يلا لـ ـ ـ ــبأع

المثال ،كثأ ال ما رتيل

اليامات الت ل لجن لا تماج

األماكن اليامق لا تناع واالعتدال المنسـ ـ ـ ـ

و ردا الودايو والتشديدات لالرتع والوهـ ـ ــم االجتماع من قبع أم اب اليمع وعمايشم .واث
ت تق أل رص م النسال

حالا لشذه االعتدالات مشامكتشن

التمميات السلمتق.

وجود ةم انتق

ــد النســال الار

 - 48وما الت جشات اعلق من الدول ومن هأل الدول رت ذ من االهتصــاب لــا اً
لشـ ـ ــامكن التمميات السـ ـ ــلمتق .الـ ـ ــت دا االهتصـ ـ ــاب والتشديد له لسـ ـ ــتشدع رلواع المتظاهلان السـ ـ ــلمأأن
ور واف النس ـ ــال من ال لوج ةلا الشـ ـ ـوام  .ف الس ـ ــودا  ،كانت النس ـ ــال الار َّ
كن

السـ ــلمتق الت يـ ــشدها البلد

عا 2019

طلتيق اال تماجات

ـ ــحالا لاهتصـ ــاب ،لما الته االهتصـ ــاب المماع  ،أغنال اعتدال

علا م تم ا تماج لرع ال لطو  ،قأع ة قوات األمن والروات ي ه اليس لاق امركبته ،وشقتع اله الم ات
من المتظاهلان سـ ــا ما ومد ة ادات( .)38وكثأ ال ما ل و الـ ــت دا االهتصـ ــاب ـ ــد المتظاهلات لمثالق

رحذيل للنسال األ لاات ي ارشن ورمميارشن و لكارشن .وكثأ اًل ما رواجه النسال الار لمشل لىهوارشن
ريل ـ ـ ـ ــشن للينو المنس ـ ـ ـ ـ مات الوه ـ ـ ـ ــم والتش ـ ـ ـ ــواه ،وهو ما لم ن أ يد ع مشن ةلا اليزلق
وابلين عن ُّ
ش
و ىشللهن وممتميارشن المحلتق ةلا االنراب علأشن.
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وقد أدت جايحق كو أد 19-ةلا اادة نل االعتدال علا النســال الار لماملــن رشن

التممع

الس ـ ـ ــلم و ركوان المم تات ،شمومود ة ادات مثألة للمز عن ةل ـ ـ ــالة ال ـ ـ ــت دا ردامأل النواما أو التنبأ
التيسـ ـ ـ ــف للروانأن المنايتق الت رش َّنفذ لموجبشا أوامل الت از المنا ل والرأود المفلو ـ ـ ـ ــق علا التمميات اليامق.
يلا لـ ـ ـ ــبأع المثال ،أدا المرلم ال اا ا تناع وريذيا واهتصـ ـ ـ ــاب غاث نسـ ـ ـ ــال من نشـ ـ ـ ــنال هـ ـ ـ ــفوع
هلامي أغنال لـألهن نحو المشـامكق

م اموي اعتشل
الميام ـق
ا تمـاج لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم  ،وارُّشمن ال رـاً لـانتشـاء لوايم كو أـد 19-المتيلرـق لـالتمميـات اليـامـق ،ولزعم اعتزامشن
التحلاض علا الينو اليا واإل ال لاألمن اليا ( .)39وروجد ألاـ ــا ررامال عن الـ ــتيال الشـ ــلطق لتيلتمات
لـبألشن عند ملكز ملاق ق رالع للشـلطق

كو أد19-

االعتدال علا منظمات المثلتات والمثلأأن ومزدوج المأع المنس ـ وميايلي الشواق المنســانتق

و امل هفات المنسأن والتشدا شا
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و

.

()40

لـتاق رزايد َّ
النزعات األهـولتق ومدود الفيع الينتفق المناهاـق للمسـاواة مأن المنسـأن ،أهـ حت

المظاهلات الس ـ ـ ـ ـ ــلمتق والتمميات اليامق المتيلرق لحروق الملأة هد اً متكل اًم لاعتدالات الت رش ـ ـ ـ ـ ــنشا المشات

__________

( َّUA CHL 4/2019 )37و  ،A/HRC/41/18الفرلة ( ،)44و  ،A/HRC/42/18الفرلة .30
( )38مفو تق األمم المتحدة لحروق اإلنسا  ،السودا :

حالا ممزمة ال لطو وأقل اوهم ما الوا ينتظلو اليدالق ليد ملوم عا علأشا.

( )39مفو ـ ـ ـ ـ ـ ــتـق األمم المتحـدة لحروق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،ام ـاموي :بلال األمم المتحـدة لنـالبو لـاإلنشـال الفومي ليملتـات اال تنـاع والتيـذيـا
( 10زا ال /يونته .)2020

(.UGA 2/2020 )40
20-09733
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علا

الفــاعلــق من الــدول ومن هأل الــدول ،وال لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمــا عنــدمــا شينظل ةلا هــذه المظــاهلات علا أنشــا اعت ال
التنمتنات المنسـ ـ ـ ــانتق أو الميايأل الدينتق .واسـ ـ ـ ــاوم المرلم ال اا الرل أل المظاهلات الت رشنظم ا تفاالً
لـالأو الـدول للملأة ال رزال رتيل لشممـات عنت ـفق اليـديـد من ملـدا اليـالم .كمـا أ منظمـات روق الملأة
رشسـ ــتشدع ليملتات اإلهاق والتملام التيسـ ــيتق ور اـ ــع لشا( ،)41مع رزايد االعتدالات علا النسـ ــال اليامات
ممال الحروق المنسـتق واإلنمامتق والمسـايع المتيلرق لالمثلتات والمثلأأن ومزدوج المأع المنسـ وميايلي

الشواق المنسـ ـ ــانتق و امل هـ ـ ــفات المنسـ ـ ــأن .كما رتيل
السلم و
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النسـ ـ ــال الار لماملـ ـ ــن رشن

لاق التممع

ركوان المم تات ل نل االت قتع اإلناث والرتع واالعترال التيسف واال تفال الرسلي.

وايلب المرلم ال اا عن جزعه ة ال الـ ــتش ـ ـلال الينو

ليوق رمتُّيشن الكامع وعلا قد المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة لالح

ـ ــد النسـ ــال

التممع الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم و

الفاـ ــالات اليامق ،الذي

ركوان المم تات .شذه األ يال

ممتمع دلمرلاط  .واــدل واقع أ المنــاة ال شلرـ َّـدمو ةلا اليــدالــق لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه لــىعــدد قلألــق وكو
ال م ــا لشــا
الممن علأشن كثأ اًل ما شيلرا علأشن اللو لما يتيل ـ ـ ـ ــن له من اعتدالات علا أ الينو المنس ـ ـ ـ ــان ال يزال
مبل اًم ،وأ التدامأل الت رت ذها الدول لم ا حته شيلتز أشا الص ـ ـ ـ ــمت عن
رص ـ ـ ـ ــل ا مربوال أو مس ـ ـ ـ ــمو ا له أو َّ
ا غام المنسانتق المتلر ق علته ،وه هأل كاالتق علا اإلطاق.

جيم  -في مجال العمح
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ة التمأأز والــالة المياملق والحصــل

ودايو رىر

ألــفع لــلم االقتصــاد اليالم ه عوامع

رنال من قدمة اليامات علا االنا ـ ـ ــما ةلا منظمات ردا ع عن مص ـ ـ ــالحشن ورشـ ـ ـ ـ ألشا( .)42و را لما ذكلره
،

منظمق اليمع الدولتق ،شيلجم أ ل و عدد الياملأن الرناعات هأل النظامتق قد رماو ملأون ي ـ ـ ـ ـ ـ
دلوع عمع هأل مس ــترلة ورننوي علا االل ــتيال كثأل من األ تا ( .)43ورش َّ
مثع النس ــال
وهم ليملو
لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع مفله
النسـال

الرنـا هأل النظـام ( ،)44أـث لرـدم أ 92

المـايـق من اليـاملأن

الرنـا هم من

البلدا النامتق( .)45ورشـمع هذه الف ات عامات مصـانع المالس ،واليامات المنزلتات ،وعامات

المزام  ،وال اييات المتموالت ،والمشـ ــتيات لالمنس ،وجاميات النفالات ،وهأل ذلك .وكثأ ال ما ريان النسـ ــال
هذه الودايو من مستواات أ له من التمأأز ،لسبا و يشن كمشاجلات أو انتمايشن اليلق أو اإلغن .
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وكثأ اًل ما لرع االقتصـ ــاد هأل النظام

امج نناق رش ـ ـلايات اليمع وارفاقات المفاو ـ ــق المما تق،

مع مـا يتلرـا علا ذلـك من آغـام جنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانتـق وا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـق .يلا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبأـع المثـال ،لمو أ ريف قوانأن اليمـع

دو أعـدادا كبألة من النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،مثـع قنـاعـات الز امعـق ،واليمـع المنزل  ،ومنـاط التمشأز
الرنـاعـات الت رو ر
أله ال

ذلك الح

التصـ ـ ــديل ،مما لمنيشن من مماملـ ـ ــق كامع نناق رشن

التممع و

ركوان المم تات ،لما

اإل ـ ـ ـ ـلاب أو االناـ ـ ـ ــما ةلا النرالات .وقد كشـ ـ ـ ــفت جايحق كو أد 19-النالع التمأأزي الذي

__________
( SDN 4/2014 )41و .KHM 2/2020
( ،A/71/385 )42الفرلة .35
(.World Employment Social Outlook (2018) )43
( )44هأ ق األمم المتحدة للملأة.Facts and figures: economic empowerment ،
(Florence Bonnet, Joann Vanek and Martha Chen, Women and Men in the Informal Economy – A )45
( Statistical Briefالملأة

.)2019
16/27

اليمع هأل الللـم  :اليولمق والتنظتم ،مانشـسـتل ،المملكق المتحدة لبلانانتا اليظما وأيللندا الشـمالتق،
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رننوي علته هذه االلـ ـ ـ ــتثنالات وأغلها هأل المتنالـ ـ ـ ــا علا روق النسـ ـ ـ ــال

ال نوه األمامتق.

اليمع

يلا لـ ـ ـ ـ ــبأع المثال ،رلكت المايحق هالبتق اليامات من المليـ ـ ـ ـ ــدين الصـ ـ ـ ـ ــحأأن واالجتماعأأن

هأل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترل يتمثـع

و ـ ـ ـ ـ ــع

عـد قـدمرشن علا التنظتم وريب ـق المشود للمنـال ـق لـالميـدات الوقـايتـق واللوا النبتـق

الالوماق للحفاظ علا لامتشن ولامق أللهن.

 - 54وال رزال اليرود الرصــألة األجع  -الســايدة الرناعات المتلكزة علا اإلناث  -رش ـ ر ع ألاــا عايراً
أما صول النسال علا رشن التممع و ركوان المم تات م ا اليمع .ف جنوب أ لا تا ،مثاً،
الممـال الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح

أـث يتواجـد اليـاملو

ال نوه األمـامتـق

الممتميـات المحلتـق والممل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

للتصـدي للو ال ،لصـيا علا األمن الودتف الشش رنظتم هـفو ه لتشأ ق دلوع عمع أ اـع مما ه علته،

لما
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ذلك رو أل ميدات الوقالق الش صتق.

و أثما يتســنا لليامات مماملــق هذين َّ
الحرأن ،نشن يتيل ــن مع ذلك ألعمال انترامتق .وقد ل ـرلم

المرلم ال اا لى الينو المنس ــان م ما ل و أي ــد أيـ ـ ال االنترا الت رتيل
لاق التممع السـلم والح

الح

لشا اليامات لممامل ــتشن

ركوان المم تات( .)46ورفأد ال تادات النرامتق النسـايتق لىنشا رتيل

لش ـ ـ ع متكلم ألعمال التشديد لالينو والماـ ــالرق ،مما لشـ ــتع غرا ق ال وع الت ريأ مماملـ ــق هذين الحرأن

األل ــال ــأأن ورياقا علأشما .و

البلدا الت رلرفع أشا ميدالت الينو

الينو

د النرالات ،رتيل
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واؤكد المرلم ال اا أ الردمة علا مماملــق الح

أنمع األدوات المتا ق للنسـ ـ ـ ـ ــال

والحواجز الت ريتل

”نفوذ محدود

ــد الملأة المرتل لامرفا ميدالت

النسال ”لينو مزدوج“ (كثأ اًل ما شلرامع لالنك ال ).
ممال الد ا عن الحروق

لاق التممع الســلم و

ركوان المم تات ه

اليمع .ال سـ ـ ـ ـ ــبا االلـ ـ ـ ـ ــتثنالات من قوانأن اليمع

رش ـ أع النرالات واالناــما ةلأشا ،وأعمال االنترا لســبا رنظتم يــؤو اليمع ،ل و للنســال

ريأأل الظلوع الت رللن الفرل ورزاد من عد المساواة ورحد من الدلمرلاطتق“

.

()47

دال  -في مجال المشاركة في الحياة السياسية والعامة
 - 57ال رزال الملأة َّ
ممثل ًق رمثأاً ناقصـ ـاً
هـذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،ـ
ول ن كـانـت ملـدا كثألة قـد أ ل ت ررـدمـا

المناهـ ــا اليامق و

مناهـ ــا هـ ــنع الرلام

الح ومات.

ورألة التيأأل لنأ ـق .يلا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبأـع المثـال،

ما الت النسـ ـ ـ ق الم واق للناي ات البللمانتات اليالم ربلغ  24,3المايق ر  ،ورشـ ـ ـ ر ع النس ـ ــال ما نس ـ ــبته
 17المايق ر من مممو مولـ ـ ـ ــال الدول والح ومات( .)48ذا ما الـ ـ ـ ــتملت هذه االرماهات علا الشا،
لن يتحر ركا ؤ المنسـ ــأن علا الصـ ــيأد اليالم

رحول دو مشـ ــامكتشا

الحتاة السـ ــتالـ ــتق ،لما

 100لـ ــنق الرادمق( .)49ورواجه النسـ ــال علاقأع ة ـ ــاالتق

ذلك الينو المنسـ ــان  ،و ”التيلترات المتحأزة

ـ ــد الملأة

واإللـالات اللفظتق المشأنق لشا“ عبل ولـايع التواهـع االجتماع لاعت امها ”جزلا من  ...الحتاة الأومتق“

،

()50

__________
( ،A/71/385 )46الفرلة .35
( )47الملجع نفسه ،الفرلة .11
ح دة للملأة َّFacts and figures: political participation ،ومملس الياقـات ال ـامجتـقWomen’s power ،
( )48هأ ـق األمم المت ـ
.index

( )49المنتده االقتصادي اليالم .Global Gender Gap Report 2020 (Geneva, 2019) ،
( )50الميشد الدانملك لحروق اإلنسا .Hate Speech in the Public Online Debate (Copenhagen, 2017) ،
20-09733
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و واجز مـ ــالتـ ــق ،من قبأـ ــع لمـ ــانشن من التمواـ ــع أو من موامد األ زاب األ له ،عاوةً علا التنمتنـ ــات
المنسانتق والمواقو التمأأزاق ،لما ذلك من دا ع األ زاب الستالتق الت ينتمأن ةلأشا.
وكما شذكل ،النس ـ ـ ـ ـ ــال يتواجد
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أث لش ـ ـ ر لن نحو 70

ال نوه األمامتق لمشود التص ـ ـ ـ ـ ــدي اليالم لمايحق كو أد،19-

المايق من األ ص ـ ــايأأن الص ـ ــحأأن واالجتماعأأن علا الص ـ ــيأد اليالم  ،هأل أ

هـلت ةلا أ النسـال لمثرلن
د املـق الـترصـايتق يـملت  30ملدا رو َّ

المايق من الشأ ات

المتولـ نسـ ق 24

المينتق لار اذ الر المات المتيلرق ل و أد 19-علا الصيأد الوطن (.)51

آمال الملأة ويـواهلشا كثأ اًل ما رشيفع من ارفاقات السـا والـتلارتمتات ةعادة
 - 59و اإل ـا ق ةلا ذلك،
البنال .والم قلام مملس األمن  )2000( 1325لشـى الملأة والسـا واألمن ةلا ريزاز ودعم مشـامكق الملأة
مشـامكق يالق وممدلق

جمتع ا لتات والمؤلـسـات الللـمتق وهأل الللـمتق لمنع نشـوب النزاعات ورسـواتشا.
عملتق

المتيشد مشا .يندما رشش ــلء النس ــال
و يد عشـ ـلان عاما من ار اذ هذا الرلام ،لم رشنرفذ ليد االلتزامات
َّ
السـ ـ ــا  ،كثأ اًل ما يتيل ـ ـ ــن للتشمتش لمملد انتشال المفاو ـ ـ ــات .و الـ ـ ــت ياد آمال نصـ ـ ــو الس ـ ـ ـ ا و بلارشم
ومنالبشم ،رص م عملتق منال المؤلسات الت لتيرا ذلك عملتق هشق.

وعلا الصـيأدين اإلقلتم والدول  ،أ ادت المدا يات عن روق اإلنسـا لى أجوال التلهأا الموجه

- 60

د النسال والمشات الفاعلق
ذلك

لما

الممتمع المدن من األي اا هأل الثنايأأن ،والمندو أن

لمنق و ع الملأة ،آ ذة

التزايد

.

()52

األمم المتحدة،

ماء  -في العضاء العام الرقمي
- 61

لَّـلم المرلم ال اا متزايد الـت دا التكنولوجتا اللقمتق لتيب ق الحلكات والمنظمات النسـايتق وم نشا.

هأل أ النسـ ــال ما الن يواجشن عواي ة ـ ــاالتق رحول دو رمتُّيشن الكامع لحرشن
و

ركوان المم تات

لارصـ ـ ـ ــاالت،

اليصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اللقم  .و را لما جال

لاق التممع السـ ــلم

أ دث األمقا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادمة عن االرحاد الدول

الفموات اللقمتق مأن المنسـ ـ ـ ــأن والفموات المتدا لق آ ذة

اال دلاد( ،)53أث ال رتماو

نس ـ ق النســال الموه ـوالت لش ـ ق اإلنتلنت علا الصــيأد اليالم  40المايق ،مرامن ًق منس ـ ق 58
من اللجال .وال يزال امرفا ركلفق البتانات ونر ةم انتق الحص ـ ــول علا الشوارو المحمولق أهم اليواي الت
رحول دو رحرأ قدمة النسـال علا االرصـال اإللكتلون  ،وهو ما لسـشم

المايق

اادة الفموة اللقمتق مأن المنسـأن

أقـع البلـدا نموا( .)54كمـا أ أوجـه عـد المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة األ له ،لمـا أشـا االنتمـال اإلغن واليلق  ،رؤدي دو اًم
كبأ اًل ررأأد قدمة الملأة علا رنظتم التمميات ،واالرصال لالش ات ،والحصول علا الميلومات.
- 62

وام ن أ رتلرا علا التشديدات المحدقق لاالرصـ ـ ـ ـ ــال اإللكتلون  ،لما أشا عملتات ةهاق ي ـ ـ ـ ـ ـ ق

آغام مو عق لحسـ ــا نو المنس .يلا لـ ــبأع المثال ،أ ادت النسـ ــال لما لسـ ــاومهن من يـ ــيوم ليد
اإلنتلنتٌ ،

__________
( )51منظمق ”كأل“ الدولتق“Where are the women? The conspicuous absence of women in COVID-19 response ،
).teams and plans, and why we need them” (2020

( ،CIVICUS, Against the Wave: Civil Society Responses to Anti-rights Groups )52انظل ألا ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،A/72/155
الفرلة .29

( )53االرحاد الدول لارصاالت.Measuring Digital Development: Facts and Figures 2019, (Geneva, 2019) ،
( )54الملجع نفسه.
18/27
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األما عند الـ ـ ــتشداع اال تماجات ليملتات ةهاق اإلنتلنت أل ذلك لمنيشن من الحصـ ـ ــول ةلا المسـ ـ ــاعدة

ريل ن للينو أو التحلش المنسأأن(.)55
المحتملق ةذا ما َّ
- 63

و تا عندما ركو ال دمات متا ق للنس ـ ـ ــال واتس ـ ـ ــنا لشن االرص ـ ـ ــال عبل اإلنتلنت ،نشن يواجشن

ع ات أ له رشيزه ةلا مواقو السلنق األمواق المتلل ق .يلا لبأع المثال ،ل و الت دا النسال ل نتلنت

ليض البلدا ا ـ ـ ـ ـ ــياً للملاق ق عن كثا من قبع أقل ايشن (الذكوم هال اً) وال شلسـ ـ ـ ـ ــمم لشن لالـ ـ ـ ـ ــت دامه
صـول النسـال علا دمات اإلنتلنت من جلال الت از المنا ل
ةال لىجشزة مشـتلكق ،مع رفاقم هذه الولـاطق
لفتلات طوالق ال جايحق كو أد.)56(19-
- 64

وقد لـ ــب أ أيـ ــام المرلم ال اا ةلا أ الينو المنسـ ــان الذي رتيل

له النسـ ــال علا ي ـ ـ ق

لاق التممع السـ ــلم و

اإلنتلنت ال يزال لشـ ـ ع عايراً ميتسـ ــتاً لمنيشن من مماملـ ــق رشن
()57
ـال ميادلاً لشن ملأ اً لم اطل
المم تات  .رد أهـ ـ ـ حت ولـ ـ ــايع التواهـ ـ ــع االجتماع  ،موجه اا ،اـ ـ ـ ً
يديدة رشدد دومهن الممتمع المدن وعملشن كناينات .وقد وهفت المدا يات عن روق اإلنسا الار
الــتششــل

لاق ركوان

ةعداد هذا الترلال الماــالرات المتفشــتق علا اإلنتلنت واالعتدالات علأشن عبل ولــايع التواهــع

االجتماع والت ربدو أنشا من َّس ـرق .وكثأ اًل ما رش ــمع هذه الحمات نش ــل ه ــوم مزومة ،ركو عادة ذات طالع
ــامة

جنسـ وجنســان َّ ونشــل ميلومات رشدع ةلا رشــواه الســميق وهال اً ما ركو ملأ ق متنمتنات جنســانتق
ول ـ ــلبتقَّ ومل ـ ــايع كلاهتق عنتفق ومل ـ ــايع رشديد علا الش ـ ـ ات االجتما تق ،لما ذلك دعوات لاهتص ـ ــاب
المماع والرتعَّ وانتشاكات لحلمق الحتاة ال اهق.
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وال يزال الرل لساوم المرلم ال اا من أ المشود الت مذلتشا يلكات ولايع التواهع االجتماع

التما يتيل ل دامة المحتوه ورو ر
ممامل ـ ــتشن لاارشن التممع وركوان المم تات .ومع ذلك ،وعلا اللهم من انتش ـ ــام الينو وأغله الا ـ ــام،

الحفاظ علا ل ـ ـ ــامق النس ـ ـ ــال عند

الش ـ ـ ــفاالتق الته لم ركن كاالتق وأ فرت

الممتمع المدن مما يتيل ـ ـ ــن له من

اليديد من الدول ما الت ألاـ ـ ــا متراعسـ ـ ــق عن مالق النسـ ـ ــال

اعتدالات وعنو علا ي ق اإلنتلنت.

واو  -داخح المجهم المدني والحركات االجهماعية
- 66

ما الت الملأة رواجه ع ات كبألة رحول دو

صــولشا علا أدوام قتادلق أو مماملــتشا لشا علا نحو

هـادع دا ـع منظمـات الممتمع المـدن والحلكـات االجتمـا تـق( .)58و ـالمثـع ،لهم وجود ارمـاه عـالم مت ازيـد

نحو ”رىنأث“ الياـ ــواق

النرالات،

هذا ال يؤدي لالاـ ــلومة ةلا رورل النسـ ــال قتادة هذه النرالات ،ومهم

ما ررته لاده النسال من نما وا غام الكبألة لنظا الحص
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،

النسال ال روجد

قمق الشل النرام .

وكمـا ذكل المرلم ال ـاا المين لحـالق المـدا يأن والمـدا يـات عن روق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،

اليـديد

من منظمــات الممتمع المــدن والحلكــات االجتمــا تــق مــا الــت مترــاعسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق عن ميــالمــق التمأأز والينو

__________
( ,Deborah Brown and Allison Pytlak, “Why gender matters in international cyber security” )55اللالنق النسايتق
الدولتق للسلم والحلاق ،ومالنق االرصاالت التردمتق ،نتسا /أملاع .2020

( )56هأ ق األمم المتحدة للملأة ،الموجز الستالار لألمأن اليا لشى ”أغل جايحق كو أد 19-علا النسال“.
( ،A/HRC/41/41 )57الفرلة .48
( )58انظل .https://fairsharewl.org/more-women-in-leadership-positions/
20-09733
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المنس ـ ـ ــانأأن ورشمتش الملأة

الشتاكع والممامل ـ ـ ــات ال اه ـ ـ ــق مشا( .)59و االقت ال مع ررس ـ ـ ــتم اليمع علا

أل ـ ــاس نو المنس ،ما الت مواقو الس ـ ــلنق األمواق والروالا النمنتق هأل المش ـ ــلوعق الت رص ـ ـ رـوم الملأة
علا أنشا ”قايدة هأل يالق“ أو ”هـ ـ ـ ق“ أو ”رفترل ةلا ال بلة“ أو ” ـ ـ ـ تفق لنبتيتشا“ رؤدي دو ام ميتس ـ ــتا
ةدامق التمأأز

ـ ـ ـ ـ ــد النسـ ـ ـ ـ ــال والـ ـ ـ ـ ــت يادهن من المناهـ ـ ـ ـ ــا ال تادلق و لمانشم من االن لاه

المماع المتيل لالمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايع الت شينظل ةلأشا ررلأداً علا أنشا مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايع ”ذكوم“ .و
الممتمع المدن لاالعتلاع أو الم ا ىة .وعادةً ما شينتر
ال رحظا مســاهمق النســال

علا أنشا ”دعم ممتمي “ أو عمع رنوع  .وكثأ اًل ما ال شلرال الش ل نفسه عن اللجال.
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والنسـال الاي ليانأن من التشمتش المتيدد األيـ ال ،لما

اليمع

كثأل من األ تا ،
منشا لش ـ ع نمن

ذلك أللـ اب رسـتند ةلا المأع المنسـ

أو الشواق المنسـ ـ ـ ــانتق ،واالنتمال اليلق  ،واألهـ ـ ـ ــع اإلغن  ،والنايفق ،و الق اإلهـ ـ ـ ــالق لفألوس نر

المناعق

رمثألشن أو الـت يادهن من الف ات الت ال رمثع لـوه

ال شـلاق ،والردمة و/أو السـن ،شيبلين عن يـيومهن منر
جانا وا د من هواتشن .مثاً ،وكما أيـ ـ ـ ـ ــامت المرلمة ال اهـ ـ ـ ـ ــق المينتق لحروق األي ـ ـ ـ ـ ـ اا ذوي اإلعاقق،
رلوج لحروق األي ـ اا ذوي اإلعاقق
ال رزال النســال ذوات اإلعاقق ممثات رمثأاً ناقص ـاً المنظمات الت
ر

و روق الملأة علا السوال(.)60

 - 69وريترـد المرلمة ال ـاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق أ الروة الممـا تـق للممتمع المـدن والحلكـات االجتمـا تـق رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر ـع الروة
الدا يق إلعمال روق اإلنسـ ــا  .و عالم لشـ ــشد أ مات ميردة متفاقمق  -الموايم والينص ـ ـلاق والمسـ ــاواة مأن
المنس ـ ــأن وريأل المنا والشملة والنزاعات والتفاورات االجتما تق  -ين ي أ ريز منظمات الممتمع المدن

والحلكات االجتما تق ورناه ـ ـ ـ ـ ـ ــل رمتُّع النس ـ ـ ـ ـ ـ ــال لحرشن

لاق التممع الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم و رشن

المم تات ،لاعت ام ذلك ولأل ًق ال هنا عنشا إلعمال روق اإلنسا للممتع.

لاق ركوان

زاي  -في المجال االقهصادي
- 70

أعل ت النسـ ـ ـ ــال

الممتمع المدن الار رم التشـ ـ ـ ــاوم ميشن

الـتملام الحواجز المنسـانتق والمتدا لق الت ريتل

ةعداد هذا الترلال عن الرل ة ال

التمواع المحل والدول واألجنب  .لهم أنه يتيأن ةجلال

ربأن الد املـ ـ ــات المتا ق أ المنظمات النسـ ـ ــايتق والبلامل المتيلرق لالنسـ ـ ــال
مزاد من ال حوث هذا الممال ،ر
التمواع علا نحو هأل متنالا(.)61
والفتتات ريان عالمتاً من نر

 - 71وام ن أ شليزه اال ترــام ةلا التمواــع الكــا
هـذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد .ف أكثل من  100ملـد ،ال رزال
األطل الرـانونتـق الترأأـدلـق دو اًم هـامـاً اليـديـد من البلـدا
النسـ ـ ـ ـ ـ ــال يواجشن ع ات قانونتق رمنيشن من الحصـ ـ ـ ـ ـ ــول علا االيتما  ،أو روقتع اليرود ،أو تم سـ ـ ـ ـ ـ ــالات
ةلا ممموعــق متنوعــق من اليوامــع .وام ن أ رؤدي

مصـلالتق ،أو رســمأع مؤلـســق رماماق أو منظمق مثلشن مثع اللجال .وام ن أ رؤغل الاـوال المالتق الملهرق

والبألوقلاطتق والت از اإلما  ،كما هو الحال لالنس ـ ق للروانأن الت ركرلو اللالنات متوجته مس ــام التمواع عبل

__________
( ،A/HRC/40/60 )59الفرلة .36
( ،A/HRC/31/62 )60الفرلة .58
( )61الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق المينتـق لـالمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة مأن المنس ـ ـ ـ ـ ـ ــأن للمنـق المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة اإلنمـايتـق التـاليـق لمنظمـق التيـاو والتنمتـق

المأـدا االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي،

) ،(GENDERNET), “Donor support to southern women’s rights organizations” (November 2016وهأ ق األمم
الـمـتـح ـ ـ ــدة لـلـمـلأةFunding for gender equality and the empowerment of women and girls in humanitarian .

).programming (June 2020
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قنوات الدولق ،أو ايتلاه الحصول علا ةذ من السلنات َّ
لتلر األموال أو الت دامشا ،أو اإلما عن جمتع

األموال الوامدة من مص ــادم أجنبتق ،رىغأ اًل هأل متنال ــا علا المنظمات النس ــايتق( .)62شذه الروانأن لم ن أ
ر رول للسـ ـ ــلنات هـ ـ ــا تات ررديلاق مفلطق لمنع المنظمات النسـ ـ ــايتق من الحصـ ـ ــول علا األموال األجنبتق،

أو مماملــق مقالق والــيق علا يــؤونشا الدا لتق ،أو ريلاض للنســال للت واف أو الينو .و
النزعات األهـولتق ومدود الفيع الينتفق المنشا ـق لحروق الملأة،

دع لــتاق رزايد

المنظمات النسـايتق الياملق لشـى الحروق

المنس ــتق واإلنمامتق ،والحروق المتيلرق لالمأع المنس ـ والشواق المنس ــانتق ،و روق المش ــتيات لالمنس ،لم ن
أ رتــىغل علا وجــه ــاا متنبأ هــذه الروانأن .وقــد رؤغل الروانأن الت رفل

قأودا علا التمواــع األجنب

أللـ ـ ـ ـ ـ اب رتيل لحمالق األمن الروم أو لم ا حق اإلمهاب رىغأ اًل م ايـ ـ ـ ـ ـ اًل علا النس ـ ـ ـ ــال المنتمتات ةلا ات
ملوجات مال رشدد ال تم ”الدينتق“ أو ”الوطنتق“ .كما رؤغل
األقلتات أو النسـ ـ ــال الار ينظل ةلأشن علا أنشن ر
الرأود الرانونتق

قدمة المنظمات النسايتق علا الحصول علا التمواع.

ررأد ليض ل ــتال ــات المانحأن (عن قص ــد أو ل ــشوًا) ةم انتق ص ــول
 - 72و اإل ــا ق ةلا ذلك ،لم ن أ ر
المنظمات والحلكات النسـ ـ ـ ــايتق علا التمواع .يلا لـ ـ ـ ــبأع المثال ،لش ـ ـ ـ ـ ر ع اهتما المانحأن ل داث رىغأل قلاا
رحواع األدوام المنس ـ ـ ــانتق الترلأدلق وميالمق األل ـ ـ ـ اب

األمد عايرًا أما عمع المنظمات والحلكات النس ـ ـ ــايتق
ص اممق والسـتالـات المننواق علا التزامات
الشت لتق ليد المسـاواة .وام ن أ رؤغل لـتالـات المانحأن الترلأدلق ال ـ
اإلما الت رسـلتز جشودا مفلطق رىغأ ال هأل متنالـا
أث رتلكز الناي ـ ـ ـ ــنات مدمجق عالتق .وهناء نر

التنظتم علا هـيأد الرواعد الشـيبتق والصـيأد المحل ،

التمواع الم صـ ـ ـ ـ ـ

للمنظمات النس ـ ـ ـ ــايتق المحلتق(.)63

ص ـ ـت هأ ق األمم المتحدة للملأة ،أ دث ررلال لشا ،ةلا أ هذه الف ات ”كثأ ال ما شلنلا منشا اليمع
رد ل ش
أماكن رشـ ــتد هـ ــيو ق الوهـ ــول ةلأشا ،ألنشا كثأ اًل ما ركو الف ق الو أدة الت لم نشا الوهـ ــول ةلا رلك األماكن،

عملتق رص ـ ــمتم البلامل ورنفأذها

س ـ ـ تيا مشا لفيالتق
ولكن بلرشا وميام شا المس ـ ــتمدة من أدال هذا اليمع ال شل ـ
وآلتات المس ــاللق“( .)64ورزداد الموانع الماغلق أما رمواع المنظمات النس ــايتق المحلتق ريرأدًا عندما رص ـ م واجز
أ له متيددة الموانا وامدة مثع عوامع السن واألهع اليلق واالنتمال اإلغن (.)65
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وأغلت لـ ـ ـ ــتالـ ـ ـ ــق الواللات المتحدة المينونق ” مالق الحتاة عن طلا المسـ ـ ـ ــاعدة اليالمتق

ممال

الصــحق“ (الميلو ق لالــم ”الراعدة الترأأدلق اليالمتق“) رىغأ ال يــديدا علا لا الحصــول علا التمواع المتا ق

للمماعات النسايتق الت رؤاد الحروق المنستق واإلنمامتق وريمع من أجع ةعمالشا( .)66واساوم المرلم ال اا
قل لــالغ أل الرــاعــدة الترأأــدلــق اليــالمتــق مــا الــت رنب

ال أ مــق كو أــد ،19-ممــا يزاــد من رفــاقم أغلهــا

الســلب ( .)67كما أ هذه األ مق الصــحتق رشدد المنظمات النســايتق والمنظمات المينتق لالمســاواة مأن المنســأن،

__________

(.A/HRC/23/39 )62
(OECD DAC Network on Gender Equality (GENDERNET), “Donor support to southern women’s )63
).rights organizations” (November 2016

( )64هأ ــق األمم المتح ــدة للملأةFunding for Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls in ،
).Humanitarian Programming (June 2020

( )65مالنق روق الملأة

التنمتق وهندوق النساي للش اب.The Global State of Young Feminist Organizing (2016)،

( )66التح ـ ــالو ال ـ ــدول من أج ـ ــع هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ــق الملأةCrisis in Care: Year Two Impact of Trump’s Global Gag Rule ،
) .(New York, 2019انظل ألاا  ،A/HRC/40/60الفرلة .26

( )67وكالق التنمتق الدولتق التاليق للواللات المتحدة ،المديل المس ـ ــاعد ،مل ـ ــالق المس ـ ــؤول اإلدامي لالنتالق ،جو لامل ـ ــا ،الموجشق ةلا األمأن
اليا لألمم المتحدة ،أننونأو هورألاش ( 18ألام/مايو .)2020
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كثأل ما ريتمد
وال ل ـ ـ ــتما علا مس ـ ـ ــتوه الرواعد الش ـ ـ ــيبتق ،والت
اً

والدول  ،و
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الحفاظ علا لرايشا علا التمواع األجنب

دع ريأل األولواات قد رفرد الدعم الحأوي.

واش ـ ـ ـ ــدد المرلم ال اا علا أ نر

النس ـ ـ ــال من أيـ ـ ـ ـ ال الحلما والتمأأز الشت لتق

رمواع المنظمات والحلكات النس ـ ـ ـ ــايتق يلر
الممال االقتص ـ ـ ــادي .النس ـ ـ ــال ،و األ

لما ريان منه

المنتمتات ةلا

األقلتات اليلقتق واإلغنتق ،ال رزال ممثل ًق رمثأاً ناقصـاً لليالق
مماالت األعمال التماماق والمالتق والمســاعدة الدولتق و هــتاهق الســتالــات اإلنمايتق .واحد الــت ياد النســال

من هذه المماالت من قدمرشن علا التىغأل

مناهـا ال تادة اليلتا لشأ ات هنع الرلام

هنع الر المات المتيلرق لالتمواع.

خامسا  -الجاود المبذولة لهعزيز حق النساء في حرية الهجم السلمي وفي تكوي الجمعيات
- 75

علا اللهم من يـ ـ ـ ــدة التشديدات المحدقق لح النسـ ـ ـ ــال

ركوان المم تـات

لاق التممع السـ ـ ـ ــلم و رشن

جمتع أنحـال اليـالم ،رـد أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام المرلم ال ـاا ةلا المشود الشـامـق الت ربـذلشـا الـدول

للحفــاظ علا التزامشــا لحمــالــق هــذين الحرأن .ومهم أنــه مــا ال يتيأن مــذل الكثأل من المشود ،ـ
التالتق رش ر ع ليض األمثلق علا اإلجلالات اإللمامتق الت لمدم االعتلاع مشا.
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لاق

رد أ الت ليض الح ومات الحواجز الرانونتق الت رحول دو مماملـ ـ ـ ـ ـ ــق النسـ ـ ـ ـ ـ ــال لحرشن

الحــاالت
لاق

ررلال البنك الدول

لاق ركوان المم تات مماملـ ًق كاملق .يلا لـبأع المثال ،وو را لما جال
التممع و
()68
عن الملأة وأنشــنق األعمال والرانو  ، 2020 ،أ ل ت الدول رردما كبأ ال منذ عا  2017ةليال الروانأن
ررأد قدمة الملأة علا التنرع لحلاق واليمع امج منزلشا .و الفتلة نفس ـ ـ ـ ــشا ،ل ـ ـ ـ ـ َّـنت لـ ـ ـ ـ ـ يق ملدا ردامأل
الت ر
قانونتق جديدة رور ل الحمالق من التحلش المنسـ ـ ـ ـ
ةلا المرلم ال اا لى الرانو مقم  2017/73ليز

قنا التودتف .وقد ذكلت البلريال
مالق اليمال من التحلش.

ومات لـتالـات ولوايم قواق ركفع رمتُّع النسـال

أقلت لاـيق
 - 77و ر
المم تات والمش ــامكق الحتاة اليامق .ف

ررلالها المرد

الواقع اليمل لحرشن

ركوان

نلندا ،مثاً ،لشـ ـ ع نو المنس ”جزلا من البنال الشت ل
ر نت الس ـ ـ ــتال ـ ـ ــات“ ،أل قانو المس ـ ـ ــاواة مأن المنس ـ ـ ــأن لرتا ـ ـ ـ رمثأاً ال لرع عن  40المايق لللجال
والنس ـ ــال علا السـ ـ ـوال

لتات

اللما اليامق .وركفع نلندا ألا ـ ــا رمواا أل ـ ــال ـ ــتا مس ـ ــتمدا من المص ـ ــادم اليامق

للمنظمات النسـ ـ ــايتق علا الصـ ـ ــيأد الوطن  ،الت لم نشا ألاـ ـ ــا طلا الحصـ ـ ــول علا رمواع لمشـ ـ ــامايشا من

مصادم م تلفق.
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ورحل ألا ـ ــا المشات المانحق الح ومتق وال اه ـ ــق رردما

ـ ــما ر ص ـ ــت

أموال ملنق لدعم

المنظمات النس ــايتق وانش ــال الحلكات .وقد أي ــامت جشات اعلق نس ــايتق من الممتمع المدن ةلا أ

ومات

ريمع لسـتالـات امجتق مناهـلة لراـالا النسـال ،مثع كندا وهولندا والسـواد ،رحل رردماً كبأ اًل نحو رحرأ هذه
األيـ ـ ـ ال من التمواع األل ـ ــالـ ـ ـ والمل  .كما ريمع المشات المانحق علا التص ـ ــدي للرأود الت شل ـ ــت
ا ونق األ ألة علا رمواع مسـ ـ ــايع الصـ ـ ــحق المنسـ ـ ــتق واإلنمامتق

جمتع أنحال اليالم .يلا لـ ـ ــبأع المثال،

كانت ملق ”الرلام لشا“ ( )#SheDecidesملق لس ـ ــنق وا دة قادرشا هولندا للتص ـ ــدي لليمز المال المتلرا
علا الراعدة الترأأدلق اليالمتق( .)69وامدم لاإلي ـ ــامة أ رمواع مزاد من المنظمات المحلتق الت ررودها نس ـ ــال

والتحلأع المنسان هما ألااً من لمات الستالات ال امجتق المناهلة لراالا النسال.

__________

( )68البنك الدول  ،الملأة وأنشنق األعمال والرانو ( 2020وايننن الياهمق.)2020 ،
( )69انظل .https://www.shedecides.com/pledges/
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سادسا  -اسهنهاجات وتوصيات
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تحح في عام  2020الذكرى السااااانوية الخامساااااة والعشاااااري إلعالن ومناا عمح بيجن  .وعلى

وب بعااد بجزء كبنر
الرغم م الهقاادم الكبنر الااذي أحرز منااذ ذلااك الحن فااان االلهزامااات الواردة يااُ لم ت ي
مناا وال تزال المرأة في جمي أنحاء العالم تواجُ الهمننز الجنساااني والمهعدد الجوانو واإلفالت م العقا

على انهاااكاات حقوق اإلنساااااااااان الواجباة لااا بماا في ذلاك الحق في حرياة الهجم السااااااااالمي وفي تكوي

الجمعيات .وتحدتداً وإلى أن تهم الهصااااااادي بصاااااااورة مناجية للعنف الجنسااااااااني والهادتد الذي يشاااااا لُ
فان الكثنر م النساء سيحرم ي م المشاركة الكاملة في الحياة العامة وممارسة مذت الحقن .
- 80

والنسااااء عازمات على إحدال الهرننر والملالبة بحرياتا األسااااساااية .فرغم الهحديات المساااهمرة

والمهصااااعدة لم تبد المنتمات والحركات النساااا ية أي بوادر على الهراج  .وتواصاااح النسااااء في المجهم

المدني إسااماأ أصااواتا للملالبة بالكرامة والمساااواة ورفت إساا اتا

بننما يحرزن تقدما نحو تحقنق

العدالة والساااااااالم والهنمية المساااااااهدامة .ويدعو المقرر الخاص الدول وساااااااا ر الجاات المعنية صااااااااحبة
المصالحة إلى اتخاذ إجراءات فورية إلعمال حق النسااء في حرية الهجم السالمي وحقا في حرية تكوي

الجمعياات .فال توجاد أي مبرر مقبول الساااااااااهمرار اتجااماات الهمننز والعنف المبلنناة في ماذا الهقرير ناا ايك
ع تراج الم اسو الهي تحققت بشق األنعس.

ألف  -تحويح االلهزامات إلى إجراءات
- 81

توجد أطر معيارية واسااااعة النلاق والهزامات دولية ووطنية تكعح المساااااواة بن الجنساااان وتمه

المرأة الكامح بحقوق اإلنسااان بما في ذلك حقاا في حرية الهجم الساالمي وفي تكوي الجمعيات .ويهعن

أن تحشاد الدول الموارد واإلرادة الساياساية الالزمة لضامان تنعنذ تلك الحقوق تنعنذاً فعاال بشا ح دا م .وعلى
وجُ الخصوص تنبري أن تقوم الدول بما تلي
(أ)

اتخاذ إجراءات فورية لهحدتد وإلراء القوانن الهي تنلوي على تمننز (مباواااااااار أو غنر

س اء في جمي مجاالت الحياة .وينبري إعلاء األولوية إلزالة الحواجز القانونية الهي تعوق
مباوار داد الن ا
ممارسااااااة المرأة لكامح قدراتاا واسااااااهقاللاا الذاتي في مجاالت وااااااهى مناا حرية الهنقح وتكوي الجمعيات

والهجم والمساواة في فرص الحصول على العمح؛
(ب)

وداااا ا سااااااياسااااااات فعالة وحمالت عامة وعرامج تثقيفية لم افحة المعاتنر االجهماعية

الهمننزية والمواقف والقوالو النملية الضاااااارة المهعلقة ب دوار وقدرات النسااااااء والعهيات الالتي تنلوي على
تمننز وتثبط مشااركها في الحياة العامة وممارساة الحق في حرية الهجم السالمي وفي تكوي الجمعيات.

ويشاااامح ذلك العمح م الم سااااسااااات الهي تبلف وت كد في أغلو األحيان وجاات النتر األبوية والهنميلات
الجنسانية الضارة بما في ذلك المدارس والم سسات الدتنية ووسا ح اإلعالم.
(ج)

الهعجنح بوتنرة الجاود المبذولة للقضااااء على جمي أوا ا ال العنف داااد المرأة بما في

ذلك العنف العا لي والهحرش الجنسي واالغهصا والعنف على اإلنهرنت وغنر ذلك م أعمال االدلااد

أو الهخويف أو االنهقام وذلك لضااامان تمه النسااااء الكامح بحقا في حرية الهجم السااالمي وفي تكوي
الجمعيات .ويذكر م ذلك على وجُ الخصوص ما تلي:
’ ‘1
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’ ‘2

إعداد تدريو في مجال الوعي بالمسااا ح الجنسااانية لجمي المو عن اإلدارين ومو عي

’ ‘3

دااااامان محاسااااابة الجاات العاعلة م الدول وم غنر الدول الهي ترتكو أعمال عنف

إنعاذ القانون والمو عن القضا نن ؛

دد النساء الالتي يمارس حقا في حرية الهجم السلمي وفي تكوي الجمعيات على

مذه االنهااكات م قبح المحاكم القانونية؛
’ ‘4

توجيُ إدانة علنية لحمالت الهشاااااانر والهحرش الهي تجري على واااااب ة اإلنهرنت داااااد
النسااااااااااء الالتي يمارساااااااا حقا في حرية الهجم السااااااااالمي وفي تكوي الجمعيات

والهحقنق فناا وفق األصاااااول .ويجو مسااااااءلة أصاااااحا الساااااللة الذت تدافعون ع
العنف دد المرأة في الحياة العامة أو تدعمونُ؛

(د)

اتخاذ خلوات إداا ية إلزالة الحواجز الهي تحول دون ممارساة النساء لحقا في حرية

’ ‘1

دامان أن تكون واب ة اإلنهرنت ميساورة الهكلعة وآمنة ومهاحة لجمي النساء وال سيما

الهجم السلمي وفي تكوي الجمعيات على اإلنهرنت بلرق مناا ما تلي

النساااااء الناواااالات والمشاااااركات في المجهم المدني على مسااااهوى القواعد الشااااعبية
والالتي يعشااااااا ا في فقر وفي المنااطق الناا ياة والريفياة والمنااطق المهضاااااااااررة م

النزاعات واألحياء العشوا ية ومخيمات الالجئن ؛
’ ‘2

اتخاذ تدابنر لضااااامان أن تانر األسااااار فرصااا ااً للنسااااااء لهم ننا م الحصاااااول على
الهكنولوجيات الرقمية على قدم المساواة.

 - 82وي ر المقرر الخاص اله كند على أن م سااااسااااات األعمال تهحمح وفقًا للمباده الهوجناية المهعلقة
باألعمال الهجارية وحقوق اإلنسااااان مسااا ولي ًة مباواااارة ع احهرام وحماية حقوق النساااااء في حرية الهجم
السالمي وفي تكوي الجمعيات وعذل العناية الواجبة لمن انهااكات مذه الحقوق وإتاحة سابح انهصااب فعالة

للنساااء م االنهااكات المهصاالة بعملياتا  .ويشاادد على أن وااركات الهكنولوجيا الرقمية وعاألخك وااركات
وسااا ح الهواصااح االجهماعي تنبري أن تهصاادى بععالية للعنف الجنساااني على اإلنهرنت دااد النساااء الالتي
يمارسااااااا حقا في الهجم الساااااااالمي وفي تكوي الجمعيات بما في ذلك المدافعات ع حقوق اإلنسااااااااان
واألعضاااااااء في النقابات بهنعنذ الهوصاااااايات المسااااااهفيضااااااة الواردة في تقريره المواداااااايعي لعام 2019

()70

والهقارير ذات الصلة الهي تقدماا المقررة الخاصة المعنية بمس لة العنف دد المرأة وأسبابُ وعواقبُ(.)71
- 83

وتضااااالل الم ساااااساااااات الوطنية لحقوق اإلنساااااان بدور مام في تعزيز الهنعنذ الععال لاللهزامات

والساااياساااات والممارساااات الدولية الهي تعزز حقوق المرأة .ويوصاااي المقرر الخاص ب ن تقوم الم ساااساااات

الوطنية لحقوق اإلنساااااان في إطار وااا اراكة م الجاات المعنية صااااااحبة المصااااالحة بما فناا المنتمات
والحركات النسااااا ية برصااااد ساااالوذ مو عي إنعاذ القانون أثناء االحهجاجات الساااالمية ووداا ا نتم لمن
العنف الجنساني دد المرأة والهصدي لُ في ذلك السياق.

__________
(.A/HRC/41/41 )70
( )71انظل ،علا لبأع المثال ،الوغترق .A/HRC/38/47
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وينبري أن تعماح الانئاات الادولياة لحقوق اإلنساااااااااان وكيااناات األمم المهحادة على حمااياة اإلطاار

الدولي القا م لحقوق اإلنساااااااان والحعاو عليُ واالساااااااهناد إليُ بما في ذلك القواعد والمعاتنر الهي تعهرب
بحق النسااااااء في حرية الهجم السااااالمي وفي تكوي الجمعيات .ويوصاااااي المقرر الخاص ب ن تكعح األمم

المهحدة حماية المرأة م األعمال االنهقامية وأن تهاح لاا إم انية الوصول إلى منهديات األمم المهحدة.

باء  -دعم إحدال الهرننر بقيادة نسا ية
- 85

تنبري أن ترتكز االساااهراتيجيات الععالة لمعالجة انهااكات حق النسااااء في حرية الهجم السااالمي

وتكوي الجمعياات على دعم وتم ن الحركاات والمنتماات النسااااااااااا ياة ب اح تنوعااا .ولهحقنق ماذه الرااياة

توصي المقرر الخاص ب ن تقوم الدول بما تلي
(أ)

االعهراب علنا بالدور الحاسااااام الذي ت ديُ المنتمات والحركات النساااااا ية بما في ذلك

المدافعات ع حقوق اإلنسان ب ح تنوعاا في الناوض بالديمقراطية والسالم والهنمية؛
(ب)

اتخااذ تدابنر لهم ن ودعم النسااااااااااء ب اح تنوعا

بم فنا النسااااااااااء المنهمياات إلى

الشاااااعو األصااااالية وغنرما م العئات المامشاااااة م أجح مشااااااركها الكاملة والمهسااااااوية في المجهم

المدني وذلك بهوفنر الهمويح غنر الملزم ودعم إنشاء صنادتق مسهقلة خاصة بالنساء؛
(ج)

تلبنق حصاااة المسااااواة بن الجنسااان على جمي منئات صااان القرار الح ومية واتخاذ

تدابنر لضاااامان مشاااااركة النساااااء فناا بععالية بلرق مناا معالجة عالقات القوة غنر المهكافئة والمعاتنر
والممارسات االجهماعية الهي تحد م ت ثنر المرأة في تلك العمليات؛
(د)

إفسااح المجال لهشا نح جماعات ورابلات نساوية واابة تهولى العهيات قيادتاا وتشاجي

مشاااااااركة العهيات في الحياة العامة وتيساااااانرما بلرق مناا تزويدم بالقدوة النسااااااا ية ذات الصاااااالة في
المجهم المدني وفي العمح الناوط وود برامج توجناية بشراكة م المجهم المدني.

 - 86ويوصاااي المقرر الخاص ب ن تقدم المنتمات اإلنما ية والمنتمات المانحة اساااهثمارات أطول أجالً
(م قبنح المنح المهعددة السااااانوات ونتم الدعم األسااااااساااااي ذات القدرة على الهكيف للمنتمات والحركات
النساااااا ية اساااااهناداً إلى احهياجاتاا ومصاااااالحاا الحقيقية .ويشااااامح ذلك الهمويح المهعدد السااااانوات للعمح
المحدل للهحول في المجال الجنسااااني .ويشاااج على اتخاذ الهدابنر الكعنلة بزيادة وتيسااانر الهمويح المقدم

للمنتمات النسااااا ية المحلية بما فناا المنتمات غنر المسااااجلة .فالمنتمات اإلنما ية والمنتمات المانحة
يم

أن تساااااهعند م موقعاا في المجهم الدولي لهعزيز إد ار القيم والمباده النساااااوية المهعددة الجوانو

في البرامج اإلنما ية وزيادة الهعاون م المنتمات والحركات النسا ية.

جيم  -دمان عدم تخلف أي امرأة ع الركو
- 87

تنبري أن تهصادى الهدابنر الهي تهخذما الدول لهعزيز الحق في حرية الهجم السالمي وفي تكوي

الجمعيات ألوا ال الهمننز المهداخلة الهي تهعرض لاا النسااء وأن تدرس العوامح االجهماعية واالقهصاادية

والساااااااياساااااااية الهي تحول دون مشااااااااركة فئات معننة منا في الحياة العامة .وم المام بوجُ خاص

دااااامان أال تزيد جاود الهصااااادي لجا حة كوفند 19-في تخلف النسااااااء ع الركو وذلك ب عالة أال ت دي

منزانيات كوفند 19-إلى تحويح مسااااار الموارد بعنداً ع البرامج الهي تقودما النساااااء والهي تدعم النساااااء
20-09733
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األكثر عردااااااة للخلر بما في ذلك المساااااااواة بن الجنساااااان

والحماية االجهماعية وخدمات الصااااااحة

والحقوق الجنسااية واإلنجابية والعنف الجنساااني بما في ذلك الخدمات المهعلقة بالعنف العا لي وال ساايما

على مسهوى القواعد الشعبية.
- 88

ويوصاااااي المقرر الخاص أيضاااااا ب ن تزيد الوكاالت اإلنما ية والوكاالت المانحة الهمويح والمرونة

لصااالح المنتمات والحركات النسااا ية المحلية لكي تهساانى لاا توسااي نلاق برامجاا بساارعة والهكيف م

المخاطر الهي تش ا لاا جا جة كوفند 19-وال ساايما الجماعات الهي تقودما النساااء الالتي يعش ا في فقر

وفي المناطق النا ية والريفية والمناطق المهضااررة م النزاعات واألحياء العشاوا ية ومخيمات الالجئن .
وينبري أن تهب مذه الوكاالت ما يصاااح إلى مذه الجماعات م حجم الهمويح الموجُ للهصااادي لكوفند19-

وتبلف عنُ.

دال  -تحويح عالم العمح (المدفوأ األجح وغنر مدفوأ األجر
- 89

تهوقف تمه النسااااء الكامح وعلى قدم المسااااواة بحقا في الهجم السااالمي وفي تكوي الجمعيات

على كعالة إحدال تحول مناجي في الاياكح والم ساساات والمعاتنر االقهصاادية واالجهماعية الهي ترسام عدم

المساواة بن الجنسن في عالم العمح .وفي مذا الصدد توصي المقرر الخاص ب ن تقوم الدول بما تلي
(أ)

إعلااء األولوياة للهعجناح باادااااااا اعااء اللااب الرسااااااااامي على االقهصااااااااااد غنر النتاامي

(ب)

إلراء االساااااااااهثناءات الصاااااااااريحة في قوانن العمح الهي تحرم فئات العمال الهي تايم

في القانون والممارساة تمشاياً م توصاية منتمة العمح الدولية رقم  204المهعلقة باالنهقال م االقهصااد
غنر النتامي إلى االقهصاد النتامي ( 2015؛
علناا النساء بم فنام العمال المنزلنون وعمال الزراعة والعمال المااجرون م الحق في حرية الهجم

وفي تكوي الجمعياات .وينبري أن تعاالج الدول أيضااااااا ااً ااثار الجنساااااااااانياة النااجمة ع ترتنبات الهو يف
القا مة على االسااهرالل م اسااهخدام العقود قصاانرة المدة ألداء عمح غنر محدد األجح إلى اسااهخدام حنح
مخهلعة بقصد تجنو االعهراب بوجود عالقة عمح؛
(ج)

الهصااااااااادتق على اتعااقياة منتماة العماح الادولياة بشااااااا ا ن العماح الال ق للعماال المنزلنن

(د)

اعهماد سااياسااات واااملة تعهرب بالعمح غنر المدفوأ األجح في مجال الرعاية وتحد منُ

(رقم  189واتعاقنهاا المهعلقة بالقضاء على العنف والهحرش في عالم العمح (رقم  190ودمان تلبيقاما؛
وتعند توزيعُ بلرق مناا الرعاية الناارية الميساااااورة الهكلعة المدعومة باعانات مالية وتعزيز المسااااااواة
في تقاسم المس ولية األسرية؛
(ه)

سا ا تشاااريعات بشا ا ن تكاف الجنسااان

تشاااهرف تمثنح المرأة في أدوار صااان الق اررات

بما في ذلك تخصااااايك حصاااااك إلزامية للقيادات النساااااا ية في النقابات .وينبري أن تواصاااااح الدول دعم
البرامج الهي ترواد النسااء لهولي مذه المناصاو القيادية وتدريو العمال م الذكور على أن ي ونوا واركاء

في مس لة المساواة بن الجنسن .

26/27
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ماء  -النتر إلى الود في الداخح
- 90

تنبري أن تعند الجاات العاعلة في المجهم المدني النتر في حالة الهوازن بن الجنسان وزيادة

الجاود المبذولة لهحقنق األمداب الجنساانية واألمداب المهعددة الجوانو في ممارسااتاا و ياكلاا الداخلية.

ويشج المقرر الخاص المجهم المدني على القيام بما تلي
(أ)

االلهزام بهحقنق تكاف الجنساااان في القيادة اإلدارية بحلول عام  2030بما تهماوااااى م

أمداب الهنمية المسااهدامة .وم و ا ن اعهماد مباده نسااوية مهعددة الجوانو أن يساااعد المجهم المدني في
الهصدي للاياكح والممارسات المهسمة بالصبرة القمعية والسللة األبوية دم م سساتُ واللع فناا؛
(ب)

اعهماد وتنعنذ ساااياساااات لمن الهحرش الجنساااي والهمننز الجنسااااني والمهعدد الجوانو

(ج)

إقامة الهضاااااام م الجماعات والحركات النساااااا ية و يما بنناا بما في ذلك تلك الهي

على نلاق المنتمات والهصادي لاما .وسانهللو الهنعنذ الععال لاذه الهدابنر تدريباً وتوعي ًة بشا ن المساا ح
ومزودت بالموارد الكا ية؛
الجنسانية دقيقن
ي
تداف ع حقوق المرأة والمساواة بن الجنسن .
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