مبادئ عمــــــــــــان
لآلليات الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات
الملخــــص التنفيذي
ما يه "مبادئ عمان لآلليات الوطنية
للمساواة بين الجنسين وتمكين
النساء والفتيات"؟
مبــادئ عمان لآلليــات الوطنية للمســاواة بين الجنســين

يف مجــال المســاواة بين الجنســين ،وعدم كفايــة الموارد

وتمكيــن النســاء والفتيــات يه مجموعــة مقترحــة مــن

َّ
المصنفة حســب
المالية ،ومحدودية اإلحصاءات والبيانات

مة لتعزيز
المبادئ األساسية واألطر وعددها تسعة،
مصم ٍ
ّ

الجنس ،وضعف الرقابة أو انعدامها ،وغياب المساءلة بين

فعاليــة اآلليــات الوطنيــة للمســاواة بيــن الجنســين يف

مختلــف الهيئــات ذات الصلة بالمســاواة بين الجنســين،
ً
وأحيانــا العالقــات الخالفيــة والتنافســية مــع منظمــات

جميع أنحاء العالم ،ودعمها بالمكونات والوسائل الالزمة؛
لتحقيــق هدف المســاواة بين الجنســين .هــذه المبادئ
ُ
واأل ُطــر المعتمــدة عىل ِغــرار مبادئ باريس للمؤسســات

المجتمع المدني ،والحركات النسائية.

الوطنية لحقوق اإلنسان.

وعليــه ،فمــن المهــم أن نــدرس هنــا التقــدم المنجــز،
والتحديــات المعروضة هنا كنماذج ،والمرصودة يف العديد

دقيقة ُأ ْجريت لغايات
بحوث
عمان تم تطويرها عبر
ٍ
ٍ
مبــادئ ّ

وبدرجات متفاوتة.
من البلدان
ٍ

دراســة التقــدم المنجز ،والتحديــات التي تواجههــا اآلليات
الوطنيــة من أجل المســاواة بين الجنســين يف المنطقة
العربية وحول العالــم ،وأعقب ذلك العديد من االجتماعات
بين الخبراء والمشاورات التي ُع ِقدت مع المجتمع المدني،
الصلــة ،حيــث أثبتت هذه
والجهــات الفاعلــة األخــرى ذات ّ
الوطنية
األبحــاث التقــدم الذي تم إحرازه بواســطة اآلليات
ّ
للمســاواة بيــن الجنســين يف جميــع أنحــاء العالــم ،بمــا
تم
يتوافــق مــع القانــون الــدويل ،ويف
مجاالت مختلفــة ،إذ ّ
ٍ
واضــح فيمــا يتعلق بإصــاح قوانيــن التمييز
تقــد ٍم
إحــراز
ّ
ٍ
ّ
فة حســب نوع
ــن تشــريعات
مصن ٍ
بين الجنســين ،ويف َس ِّ

ً
أدلــة عــى التعاون
الجنــس ،كمــا أظهــرت هــذه األبحــاث
الواعــد بيــن اآلليــات الوطنيــة ،والمجتمعــات المدنيــة،
والنواب البرلمانيين.
ومع ذلك ،ال تزال هناك تحديات تنذر بالســوء ،تهدد الهدف
المنشود المتمثل يف المساواة بين الجنسين ،ومن بين
التحديــات الرئيســة التي تشــكل هذا التهديــد عدم وضوح
الرؤيــة ،وعــدم تحديــد المهــام والســلطات ،وغيــاب اإلرادة
السياســية أو ضعفهــا ،ومحدوديــة الكفــاءات والخبــرات
1

مبادئ عمان

إطــارا لخطــة العمــل
تشــكل هــذه المبــادئ التســعة
ً
المقترحــة والمعتمــدة ،والتــي عــى أساســها يتــم ترتيب

مــن أجل إنشــاء نظام مســاءلة للدول األعضاء عىل أســاس

بنــاء عــى امتثالهــا للمبــادئ مــن حيث
اآلليــات الوطنيــة
ً

تنفيذهــم ألهــداف المســاواة بيــن الجنســين ،ولتعزيــز

األولويات ،والمهام والموارد ،واالختصاص القضائي ،واألداء

األداء وتقويــة هيــكل اآلليــات الوطنية ،تم اقتــراح المبادئ

العام.

التوجيهية التسعة اآلتية:

أطر االعتماد :الهيكلة واإلجراءات

1.المرجعية  -حقوق اإلنسان للنساء :إذ إن مبادئ حقوق
اإلنسان يه المرجع الرئيسي لآلليات الوطنية للمساواة

يتطلــع واضعــوا المبــادئ المقترحــة واألطــر المعتمــدة

بين الجنسين.

متخصصة عىل مســتوى األمــم المتحدة،
لجنــة
إىل إنشــاء
ٍ
ٍ

2.إدارة ذاتية مســتقلة عن الحكومة :ضمان االستقاللية

وضمــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،تحت اســم "لجنة

عــن تدخــات السياســات الحكوميــة مــن أجــل تعزيــز

اآلليــات الوطنيــة للمســاواة بيــن الجنســين" ،وتكــون
ً
مســؤولة عــن اإلشــراف عــى مــدى االمتثال
هــذه اللجنــة

وحمايــة حقــوق النســاء والفتيــات ،وإدمــاج ومراعــاة
النــوع االجتماعــي يف جميــع التشــريعات والسياســات

لمبــادئ عمــان .إن هيئة األمم المتحــدة للمرأة يه الكيان

واالستراتيجيات والبرامج.

أنظمة تلتزم
المثايل لتويل هذه المهمة؛ ألن لديها قوائم
ٍ

3.الواليــة المحــددة والواســعة :منــح ســلطات محــددة

بهــا اآلليــات الوطنيــة يف جميــع أنحــاء العالم ،كمــا أنهم

ولكن واســعة النطــاق ،ألغراض تطبيق المســاواة بين

يتطلعــون إىل إيجــاد آليــة موازية يف هيئة " لجنة تنســيق

الجنســين ،بحيــث يكــون مبــدأ المســاواة مكــرس يف

دوليــة " ،مهمتها ّ
تلقي وتقييم طلبات االعتماد والتوصية

الدستور و /أو من خالل األحكام القانونية والتشريعات.

بفئة االلتزام الذي تستحقه.

4.االستقاللية المكفولة بالتشريع :التمثيل الديمقراطي
توضح اإلجراءات طرق وإجراءات ومتطلبات التقديم:

والمتســاوي العــادل يف تشــكيل اللجان المشــرفة عىل
تطبيق اآلليات الوطنية وضمان عدم تقييد صالحياتها
أثناء تنفيذ مهمتها.

1.يتــم الحصــول عــى قوائــم المبــادئ ،واســتمارات طلب

ِّ
المنظمة لعمل
5.التعدديــة والتنوع :األحكام والقوانين

االعتمــاد مــن خالل لجنــة اآلليــات الوطنية للمســاواة
بين الجنسين.

هــذه اآلليات خاضعــة لمبادئ احترام التنوع والشــمول

2.يتم ً
أوال توجيه وتقديم طلبات االمتثال واالعتماد الخاصة

والتعددية.
6.بنــاء الشــراكات :منح الصالحيــة غير المقيــدة لتكوين

بمبادئ عمان إىل رئيس لجنة التنسيق الدولية.
3.تقوم األمانة العامة للجنة التنســيق الدولية باســتالم

تحالفات تضامنية وشــراكات محليــة من خالل الجهات
الحكومية المتعددة ومنظمات المجتمع المدني.

استمارات الطلبات والتسجيل ،والتي لم يتم بعد تقييم

7.المــوارد الكافيــة :إن توفيــر المــوارد الماليــة الكافيــة،

نطاق عملها وقواعدها ولوائحها.

المعــززة لموظفــي الهيئــات
والكفــاءات والقــدرات
ِ
حقيقيــا بأهداف المســاواة
التزامــا
الحكوميــة يعكــس
ً
ً

بنــاء عىل مــدى امتثالها
ســيتم تصنيــف اآلليــات الوطنية
ً

بين الجنسين.

ضمن واحدة من ثالث فئات رئيسة:

8.صالحيات كافية للقيام بالتحقيق :السماح والتمكين
بمنــح ســلطة التحقيق ومســاءلة الهيئــات الحكومية

أ  -االمتثال الكامل.

عن التزامها بأهداف المساواة بين الجنسين.

ب  -االمتثال الجزئي.

9.القدرة عىل الصمود يف مواجهة األزمات :توفير الموارد

ت  -غير ممتثلة.

ِّ
المعززة لمواجهــة األزمات ،وحاالت
الكافيــة ،والقــدرات
الطوارئ.
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المسوغات :أسباب تدفعنا لتبني مبادئ
عمان واعتمادها

ً
أيضا إنشاء وتوسيع نطاق اآلليات الوطنية كأحد أهدافه
االستراتيجية( .الهدف االستراتيجي رقم ).)(H.1
5.أكــدت مخارج وتوصيــات اجتماع المجلــس االقتصادي

جر ِاء جهود
مجموعة المبادئ واألطر المقترحة قد نشــأت ّ

واالجتماعــي بشــأن تعميــم مبــدأ مراعاة إدمــاج النوع

تراكميــة وطنية وإقليميــة ودولية ،بدأت منــذ ثمانينيات

االجتماعــي خــال دورتــه ( )2/1997عــى أهميــة اآلليات

القرن الماضي ،وقد ُك ِّرســت إلضفاء الطابع المؤسسي عىل

الوطنيــة يف تعزيــز مراعــاة النــوع االجتماعــي وإدماجــه،

مبادئ المســاواة بين الجنســين وتعميمها ،ومنهجيتها

كما أكد قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم (E/

يف السياســة العامــة ،ويف القــرارات المتخــذة عــى جميع

 )2004/4عىل دور اآلليات الوطنية كجهة فعالة ورئيسة

المســتويات ،وقــد تــم التنويه بهــذه الجهــود يف العديد

يف تعزيز تعميم مراعاة النوع االجتماعي وإدماجه.
6.المخرجــات التــي تبنتها لجنة وضع المــرأة يف دورتها

مــن االتفاقيــات الدوليــة ،ودعــوات العمــل ،ويف محاضــر

( ،)2/1999التــي صنفــت فعاليــة واســتدامة اآلليــات

المؤتمرات الدولية وتقاريرها ،منها ما يأتي:

الوطنية حســب قدرتهــا عىل تعميم مبــدأ مراعاة النوع

المستوى الدويل

االجتماعــي وإدماجــه يف النظــام الوطنــي واالجتماعــي
والسياســي واالقتصادي ،وحول مكانــة اآلليات الوطنية

1.إعــان مبــادئ وخطــة عمــل المكســيك عــام (،)1974

لدى أعــى المســتويات يف الحكومة من حيــث تزويدها
بالموارد الالزمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.

حيــث تــم دعــوة دول العالــم إىل إنشــاء آليــات وطنيــة،
ً
تفويضــا إلنتاج السياســات العامــة المتعلقة
وإعطائهــا

وتحديدا الهدف
7.خطة التنمية المستدامة لعام (،)2030
ً

بقضايــا المــرأة ،وإجراء البحوث حول وضــع المرأة ،وبناء

الخامس المتعلق بالمســاواة بين الجنسين ،وتمكين

التحالفات ذات الصلة الهادفة إىل تحقيق المساواة بين

جميع فئات النساء والفتيات.
8.الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرون للجمعيــة

الجنسين.
2.مؤتمرات األمم المتحــدة حول المرأة ،التي ُع ِقدت يف

العامة بشأن "المرأة عام( :)200المساواة بين الجنسين

كوبنهاغــن عــام ( ،)1980ونيروبي عــام ( ،)1985وبيجين

والتنميــة والســام يف القــرن الحــادي والعشــرين"،

عــام ( ،)1995حيــث تــم حــث الــدول األعضاء التــي ليس

وتحديــدا الفقــرة ( )24مــن بيــان الــدورة ،التي أشــارت إىل
ً

لديهــا آليــات وطنية عىل إنشــاء تلك اآلليــات ،كما ُطلب

الــدور "التحفيــزي" الــذي تتمتع بــه اآلليــات الوطنية يف

مــن الــدول التــي لديهــا آليــات وطنيــة مواصلــة جهود

جميع أنحاء العالم يف تعزيز المســاواة بين الجنســين،

تطويرها ودعمها وتعزيزها.

وتعميم مبدأ مراعاة مراعاة المنظور الجنســاني ،ويُ عزى

3.لجنــة وضع المرأة يف األمم المتحــدة يف دوراتها رقم

هــذا الدور التحفيزي ألنشــطة اآلليــات الواضحة ،وبرامج

( )32عام ( ،)1988و( )35عام ( ،)1991و ( )49عام ( ،)2005حيث

التوعيــة الخاصــة بهــا ،والتنســيق الفعــال ألنشــطتها،

تــم عرض تعريف لآلليات الوطنيــة يف الدورة رقم (،)32

بينمــا ســلطت الفقــرة ( )25الضوء عــى العقبــات التي

ويف الــدورة ( )35تــم التشــديد عىل أهميــة المعلومات،

تعيق فعالية اآلليات الوطنية ،ويشمل ذلك عدم كفاية

والوصــول إىل البيانــات المفصلــة حســب الجنــس،

التمويل والموارد البشرية ،وعدم توفر اإلرادة السياسية،

وتحليلهــا ونشــرها ،ويف الــدورة ( )49قامــت لجنة وضع

وغيــاب الجديــة بااللتــزام مــن قبــل المســتويات العليا

الجتمــاع رفيع المســتوى لمناقشــة
المــرأة إىل الدعــوة
ٍ

يف الدولــة ،واالفتقــار إىل الوعــي الكايف بمبدأ المســاواة

استراتيجيات تعزيز وتوسيع دور اآلليات الوطنية.

بيــن الجنســين ،وضعــف التنســيق والتعميــم بيــن

4.إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن عــام ( ،)1995حيــث تــم

واضح لحدود
تعريــف
الجهــات الحكوميــة ،وعدم وجود
ٍ
ٍ

عــرض تعريــف لآلليات الوطنيــة ،تم عــرض والياتها يف

المســؤوليات والمشــاكل الهيكليــة ،ومشــاكل طــرق

الفقــرة ( )201من إعالن بيجين ،ويف الفقرة ( )202تم حث

التواصل داخل وبين المؤسسات الحكومية.

الحكومــات عــى تعزيــز السياســات الفعالة والشــفافة؛
لتعميــم مبــدأ إدمــاج النــوع االجتماعــي يف جميــع
السياســات والبرامج الحكوميــة ،كما حدد إعالن بيجين
3

الجهود عىل المستويين اإلقليمي و شبه
اإلقليمي:
1.قامت شــعبة النهوض بالمــرأة ( )DAWوبالتعاون مع
برنامــج األمم المتحدة اإلنمائــي ( ،)UNDPولجنة األمم
المتحــدة االقتصاديــة ألوروبــا ( )ECEبتنظيــم مؤتمــر
شــبه إقليمــي عــام ( )1996لغايــات تطبيــق مخرجــات
إعــان بيجيــن يف أوروبــا الوســطى والشــرقية ،وتقديم
توصيات بشأن تعزيز دور اآلليات الوطنية عىل المستوى
اإلقليمي.
2.عقــدت لجنة األمم المتحــدة االقتصادية واالجتماعية
آلســيا والمحيط الهادئ ( ،)ESCAPواللجنة االقتصادية
واالجتماعيــة لغربــي آســيا ( ،)ESCWAولجنــة األمــم
المتحــدة االقتصاديــة يف أفريقيــا ( )ECAيف عام ()1996
إقليميا بشــأن تعزيز اآلليات الوطنية للنهوض
اجتماعا
ً
ً
بالمــرأة ،وأصدرت مبادئ توجيهيــة لتعميم مبدأ مراعاة
المنظــور الجنســاني  ،وتعزيــز فعاليــة آليــات النهوض

ً
دراسة حول "االتجاهات الحديثة
بالمرأة ،وأصدر االجتماع
يف اآلليــات الوطنيــة للمســاواة بيــن الجنســين يف
أفريقيا" تشمل ( )53دولة.

لقراءة دراسة مبادئ عمان باللغة العربية:
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/17956.pdf

مؤسسة فريدريش إيبرت
صندوق بريد 6107-11 :رياض الصلح
بيروت 2210-1107 ،لبنان
اآلراء الواردة يف هذه الدراسة ال تمثل بالضرورة وجهات نظر مؤسسة فريدريش إيبرت.
جميع الحقوق محفوظة ،اليمكن إعادة طبع ،نسخ أو استعمال أي جزء من هذه الدراسة دون إذن مكتوب من الناشر.
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