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 سايان   - تقرير المقرر الخاص المع ل باساقالل القضاة والملامي   دهيغو غارسيا    
 مشاركة المرأة ذل إقامة العدل  

  

 موجز  
ســالا ،    رخ ص   ا ا  -ي ّكز المخ   ال ا  الملن  ماســتخالل الخضــاة والمحامحن، ديلغو غا ســلا   

 ص  الحال ا ال اان  لتمثح  الم  ة    النظ م الخضـايل ، علق المسـاواة يحن الَنسـحن    سـلل الخضـاي. وصتناول التخ
فلحّدد اللوايق الت  رحول دو  التحاق الم  ة مســــــــلل الخضــــــــاي و جمزة النلام  اللام  علق النحو الماليم ودو  

 ر قحما    ا   المحئات وبخايما  حما.

الخحود الت  رواجممــا الم  ة    وصوثِّّق المخ   ال ــا     موا ــــــــــــــر م تلدــ  من التخ ص  عــددا  من   
مســـــــلااا للق مزاول  ممن  الخضـــــــاي والتخدل    مســـــــح رما الممنل   حما. وصنشـــــــة التمححز  ـــــــد الم  ة    النظال  
ــل  والمل لل  والثخافل  الت  رؤد  للق نخ   ــســــــ ــاي  مدل  اللديد من اللنظات التنظلمل  واللوايق المؤســــــ الخضــــــ

دة    النظال الخضــاي . وصشــح  التخ ص    رمثح  النســاي    منا ــع  ــنر الخ ا   و حصــ ان    مَا ت محدة
للق    التنملط الَنســـــان   حد األســـــظاب ال يلســـــل  للدل التقا ؤ    نســـــظ  الخا ـــــلات اللامالت    المحا م 
والمحئات الخضايل  الم تلد ، واو يزصد  لضا  من خط  رلّ ض الخا لات وعضوات النلام  اللام  لالعتدايات 

 ألش ال عدة من التح ش    م ا  اللم .  و

ــاواة يحن الَنســـــــــحن      وصلت ب المخ   ال ا  مالتخّدل ال    ح ز  عدٌد من الدول    رلزصز المســـــــ
ــات ال امل  للق رحخحق رلل الغال  كانا متداورحن   ــلاســـ ــر ورطبحق الســـ ــاي ، ولقن  ينظِّ  للق    و ـــ النظال الخضـــ

ــاق. و  رزال ا ــّدد المخ   ال ا   وا تخ ا للق ا رســـــــــ لنتايج المحخةخ ، علق  امحتما، غح  كافل . و   ححن لشـــــــــ
ــا     ــا ،  نن  يؤكد  لضـــ ــاواة يحن الَنســـــحن من  ج  الحمال  المتقا ئ  والدلال  لحخوق اإلنســـ علق  امل  المســـ

و اا روا   الخضاي علق التمححز  د الم  ة سلستلزل لدخال رغحح ات نظ مل  علق الملا   ا جتماعل  رتطلع يد
 ل ادٍة سلاسل  قوص .

وصـخدل المخ   ال ـا  عـددا  من التو ـــــــــــــــلات منمـا    ر تة ـ     كـ  يـلد من البـلدا  الـتدايح  الالزمـ   
ــظ   ــايل  والنلام  اللام  للق نســــــ ــلط  الخضــــــ ــتوصات الســــــ ــول يتمثح  الم  ة    م تلت مســــــ لتحخحق ادب الو ــــــ

 .2030ل    لطا  خط  التنمل  المستدام  للال ، وذل2030الماي  علق األق  محلول عال     50
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 مقدمة  -   أول  

ا ا او التخ ص  ال امس ال    عّد  المخ    ال ا  الملن  ماســـــــــــتخالل الخضـــــــــــاة والمحامحن، ديلغو   - 1
 لمَلس حخوق اإلنسا . 44/8سالا ، واو لخّدم  عمال مالخ ا   -غا سلا  

إلنســــــــــــا ،   ضــــــــــــت جايح  م ض  ح و  وكما ذك  المخ   ال ا     رخ ص   للق مَلس حخوق ا - 2
ــلب  علق 19- و ونا ) و حد ــد الم  ة وكا  لما رةثح  ســــــ ــانححن  ــــــ ( للق ازدلاد حا ت اللنت والتمححز الَنســــــ

لام   (. ولم رقن الخا ـــــــــــــلات وعضـــــــــــــوات النلام  ال42للق  38، الدخ ات  A/HRC/47/35رطو اا الممن  )
وغح ان من النســـــــــــــاي اللامالت    النظال الخضـــــــــــــاي  ممنة  عن ا   الظاا ة،  خد  ث ت علحمن    المَال  

 الممن  وعلق الصلحدين الش ص  واألس   علق حد سواي.

د الصــــــــــــــ وق الدولـل  والخوانحن الوطنـل  الـخايمـ     ا ا   - 3 و  يزال التمححز  ــــــــــــــد الم  ة لمـث ،  غم رلـد 
ــحتناول ا ا التخ ص  مالتحلح  الظ وب والملوقاتِّ الت  الشـــــــة ، مشـــــــ ل    ل   لل  ونظ مل . و    ـــــــوي ذلل، ســـــ

رل ق  التحاق الم  ة مســــــــــــلل الخضــــــــــــاي و جمزة النلام  اللام  علق النحو الماليم ودو  ر قحما    ا   المحئات 
 وبخايما  حما.

  2010ق اإلنســــــــــــــا     عـال  لخـد  ي زت ـنا ـانِّثلم يحال ، مدو ــــــــــــــ   األمم المتحـدة الســــــــــــــامـل  لحخو  - 4
(A/HRC/17/30    وCorr.1  الدخ ة الم  ة  48،  التمححز  ــــــــــــــــــد  علق  ــالخضــــــــــــــــــاي  مـــ ــ   الملنلـــ ــ    واللَنـــ  ،)

م  ة    محدا  لقام  اللدل علق قدل المساواة (   و ةا  ما  ورلزصز رمثح  الCEDAW/C/GC/33 )انظ 
 مر ال ج .

وج   رحلح  اللوايق الت  رواجمما الم  ة    مسـلااا للق مما سـ  حخوقما    لطا  النظال الخضـاي   - 5
( ونـاق  Corr.1و   A/HRC/17/30   رخ ص صن موا ــــــــــــــللححن رنــاول  حـدامــا نودا الَنس و قـامـ  اللــدل )

 (.A/66/289اآلخ  نود الَنس    سلاق نظال اللدال  الَنايل  )

ل مصــــطل    - 6 علق التمححز  ــــد   مالملنق ال   اعتمدر  اللَن  الملنل  مالخضــــاي  “نود الَنس”وص ســــت دا
مشــــــــة  لَوي الم  ة للق الخضــــــــاي. وبناي  علق ذلل،  نننا ندمم الَنســــــــانل    33   رو ــــــــحتما اللام   قم  الم  ة 

ــ    ماعتظا اا الموصات والســـــــمات واألدوا  الت  لشـــــــ ِّلما المَتمر للنســـــــاي وال جال والملنق الثخا   ال   لد  ـــــ
ا لظم  مــاســــــــــــــتم ا     النظــال الخضـــــــــــــــاي  ومؤســــــــــــــســـــــــــــــارــ  المَتمر علق ا ختال ــات البحولوجلــ ، وكالامــ 

(CEDAW/C/GC/33 7، الدخ ة.) 

وقد التمس المخ   ال ا  من خالل اســـــــــتبلا  قال يتلملم  مســـــــــااماٍت من الدول والمحئات الدولل   - 7
  للخا ـلات وعضـوات النلام  اللام  وجِّمات المَتمر المدن . واإلقللمل  لحخوق اإلنسـا  ومن ال امطات الممنل 

ــ    64وو د، حتق وقت لعداد ا ا التخ ص ، عددا  ــتبلا  الم كو . والمخ   ال ا  يتوج  مالشــــــ  دا  علق ا ســــــ
للق جملر اـلدول والَمـات من غح  اـلدول الت   ســــــــــــــممـت    لعـداد التخ ص  )انظ  الم  ق(. وصم ن ا طالد  

 ا  واإلسمامات المخّدم  من خالل     الموقر الشظ   لمدو ل  األمم المتحدة لحخوق اإلنسا .علق ا ستبل 

وصود المخ   ال ا     لل ب عن رخدي   لم كز ساي و  آ .  انس لللدال  الدولل  وشظ ت  الم ون   - 8
الشـــــ   للق ملمد حخوق  م تظا  للمحاماة قدمت  دودا  علق ا ســـــتبلا  ال   ج   رلملم . كما يتوّج  م  52من 

اإلنســـا  التامر ل امط  المحامحن الدولل  و لق ال امط  الملنل  ماأل ـــول الخانونل  الم عل  لما قّدم  كالاما من 
دعم للمشــــاو ات المتللخ  مالمســــاواة يحن الَنســــحن    النظال الخضــــاي . وصود المخ   ال ا   لضــــا     لل ب 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/44/8
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/44/8
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/30
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/33
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/30
https://undocs.org/ar/A/66/289
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/33
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اإلنســـا  التامر لم كز الظحوا والتوعل  محخوق اإلنســـا  مَامل   وراوا  عن امتنان  للم كز ا ســـتشـــا   لحخوق  
 لما قّدم  من دعم كبح  من  ج  لعداد ا ا التخ ص .

ــوات  - 9 ــلات وعضـ ــ  من التزال ورةيحد قو  لقتام  ا ا التخ ص  لد  الخا ـ و خح ا، ينو  المخ   ال ا  مما لمسـ
، 2021ت شـــــــــــِّ      ســـــــــــلاق لعداد .  د   لا /مايو وحزص ا /يونل   النلام  اللام  والمحاملات اللديدات الالر  اســـــــــــ 

ملمن ســـــت مشـــــاو ات    يلدا  ومناطق م تلد  للوقوب علق وجمات نظ ان ومخت حارمن. وصســـــتند جانٌع  ع خدت 
ل   بح  من التو ــــــــلات الوا دة فلما يل  للق ل ادارمن الث ص  الت  رؤكد الحاج  للق ا ا التخ ص ، واو م مد  للق  ولئ 

 الممنلات الم لصات الالر  يؤدين واجظارمن الوظلفل  ك  يول  غم ما يواجمن من رمححز وعنت. 

  
 المعاهير الدولية  -  ثانيا  

  حاج  للق التط ق م ة  خ   للق الصــــــــ وق الدولل  الت  رن  علق المســــــــاواة يحن ال ج  والم  ة  - 10
الَنس، و  للق التزامات الدول ممنر جملر  شـ ال التمححز  ورحظ  التمححز واللنت  ـد الم  ة علق  سـا  نود 

واللنت والتصــــد  لما والتحخحق  حما وملاقبتما وجب  الضــــ   الناجم عنما. ورنطبق ا   الخواعد اآلم ة انطظاقا   
ممـا  حمـا، ممـا    ذـلل    ســـــــــــــــلل الخضــــــــــــــاي و جمزة   َـا ت المَتمر ورـخد  ـرامـا  علق ان  اا الم  ة    جملر م

 اللام . م النلا

ــوعل  يحنما وبحن ال ج  من  - 11 ــاواة المو ـ ــا  نود الَنس والمسـ ــد الم  ة علق  سـ ومبدآ عدل التمححز  ـ
اللنا ــــــ  األســــــاســــــل     الخانو  الدول  لحخوق اإلنســــــا ، علق نحو ما ين  علل  اإلعال  اللالم  لحخوق  

  لحخوق اإلنســـــا .  اللمد الدول  ال ا   اإلنســـــا  ورن  علل   لضـــــا  الملاادات اللالمل  واإلقللمل  ال يلســـــل 
مالحخوق المدنل  والســلاســل  واللمد الدول  ال ا  مالحخوق ا قتصــادل  وا جتماعل  والثخافل  وارداقل  الخضــاي 
ــاي علق  ــد الم  ة ر ســـــــ  جمللا  واجظات رخر علق عارق الدول ورلزِّمما مالخضـــــ علق جملر  شـــــــ ال التمححز  ـــــ

ــر ارداقل  البلدا  األم ص ل  لمنر اللنت  ــــــــد  التمححز الخايم علق نود ا ــلحد اإلقللم ، رضــــــ لَنس. وعلق الصــــــ
الم  ة والملاقظ  علل  والخضــــــــاي علل  ردايح ا عملل  لتحخحق المســــــــاواة المو ــــــــوعل  يحن الم  ة وال ج     كا    

 مَا ت المَتمر.

  لعال  ومنماج عم  يلَحن  ور د  ح اٌل مماثل      ــ وق  خ   رتللق مالمســاواة يحن الَنســحن مث  - 12
و قم  (1996)  25 و لواي  ي ازصللا مشـــــة  و ـــــول المســـــتضـــــلدحن للق اللدال . وصحتو  التلللخا  اللاما   قم 

 للَن  الملنل  محخوق اإلنسا  لشا اٍت للق ا   الملايح  وص مالنما. (2000) 28

غح     الملايح  الدولل  واإلقللمل  المتللخ  مالخضـــــاة و عضـــــاي النلام  اللام    رتضـــــمن    مظاد    - 13
عام  رقد  المســـــــــــاواة يحن الَنســـــــــــحن    ســـــــــــلل الخضـــــــــــاي  و  جمزة النلام  اللام     م تلت م اح  الحلاة 

ظلفل . واللواي  التنظلمل  الت  ج   رحلحلما والت  رح م اختلا  الم شـــــــــححن ورلححنمم رختصـــــــــ     الغالع  الو 
 .  ( 1) علق لي اد حظ  عال أل  نود من  نواد التمححز علق  سا  نود الَنس

 __________ 

 ا، ال دود الوا دة علق ا ستبلا .   صنلا واألم ص تا  وآسلا و و وب (1) 
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الدئات  ورول  الملايح  الدولل  األولوص ا للحمال  ولواجع الدول  الخا ـــــ  مار اذ ردايح  رتللق محمال  - 14
الضـــــــالد ، مما    ذلل ردايح  رمنر التمححز  ـــــــد    شـــــــ   علق  ســـــــا  انتماي  للق  قلل  قومل   و لثنل  

، علق المســــتوصحن التنظلم  والوظلد ، قد ة النســــاي المنتملات للق ا     و دينل  ولغوص . و  يد    رقد  الدول 
 ت ق   حمما علق قدل المساواة مر ال ج .الدئات علق ا لتحاق مممنت  الخضاي والنلام  اللام  وال

والتمححز علق  ســــــــــــا  نود الَنس رمححٌز  ل ل  يتداقم لذا كا  الشــــــــــــ   جزيا  من مَموع  لثنل    - 15
ع قل   و ثخافل   و دينل   ــــــالد   و كا  للان  من لعاق . وصنل س ذلل    رشــــــ ح  الســــــلط  الخضــــــايل    و

 مشا ك  النساي المنتملات للق ا   الدئات. و جمزة النلام  اللام  ححث رن دض مشدة

ــايل    - 16 ــ ل    رقمن    يلاب الملايح  الدولل  عن المحئات الخضـــــــــ وصالحظ المخ   ال ا     المشـــــــــ
و جمزة النلــامــ  اللــامــ ، يــ  ا  رقمن    رندحــ  الــدول المتدــاوِّت  و المزصــ  للتــدايح  الت  رقدــ  التقــا ؤ يحن  

  وقواعد رحخحق المســــــاواة ومنر التمححز    قطاد اللدال  رصــــــظ ،    حا ت  الَنســــــحن. وصلن  ذلل    مظاد
  ثح ة، مَ د م جالات ي نامَل  للس لما ل   ث  محدود.

و   ملض الحا ت، ينشـة التمححز  ـد الم  ة   مدل  اللنظات التنظلمل  الصـ صح  واللديدة  حسع،   - 17
ــل  والمل لل  والثخاف ــســ ــبع اللوايق المؤســ ــع اللام   ي  مســ ــاي    المنا ــ ــ  للق نخ  رمثح  النســ ل  الت  ردضــ

ــاي . وص و  ا ا او الحال مثال عندما  ــنر الخ ا   و للق حصـــــــ ان    مَا ت محّددة    النظال الخضـــــ لصـــــ
ي نظ ،    ظـ  قواـلع نمطـل  غح  مخبوـل ، للق محـا م األســــــــــــــ ة  و المحـا م ا يـتدايـل  ـماعتـظا اـا   ث  ماليمـ   

 (.A/66/289  رتوا   الظ وب الموارل  لتخّدل النساي    السلم الوظلد  )انظ   للم  ة  و عندما

وـصدعو المخ   ال ـا  اـلدول للق  ــــــــــــــما  ـقد ة الم  ة علق ا لتحـاق مممن الخضــــــــــــــاي والنـلاـم  الـلاـم   -   18
 ة المو وعل  الت  رقد  التنود اإلثن  والل ق  والثخا   للمَتمر. والت ق   حما، لق  يتسنق ي لل رحخحق المساوا 

  
تعميم الم ظور الج سااااااااانل ذل ساااااااالج القضااااااااا  وأة:زة ال يابة العامةم م:مة  -  ثالثا  

 ُت جز بعد  لم 

للّد روا   ســلط  قضــايل  و جمزة نلام  عام  مســتخل  ونزصم  وملتزم  مالمســاواة يحن الَنســحن عنصــ ا   - 19
حاسـما   زما   حت ال حخوق اإلنسـا ، ورلزصز الدلمخ اطل ، واسـتللاب كا   األ ـوات    مناقشـ  المسـاي  الت  

ــد الم  ة. ول لل ــان   ــ ــاي علق اللنت الَنســ ــلح  اللام ، والخضــ ــاي  رمس المصــ ــّ   التمثح  المتقا ن للنســ لشــ
وال جـال    نظـال لـقامـ  اللـدل اـدـ ا     حـد ذاـر ، كمـا للتب  شــــــــــــــ طـا   ســــــــــــــاســـــــــــــــلا  للحمـاـل  الدلـاـل  والمتقـا ـئ  

 اإلنسا  والمساواة المو وعل  يحن ال ج  والم  ة. لحخوق 

ضــايل  و   رلّزز  ومن شــة  رشــ حل  متنوع     رَلع   ــوارا  ووجمات نظ  م تلد  للق الســلط  الخ - 20
شـــ عل  النظال الخضـــاي  و جمزة النلام  اللام . والتطبحق الدلال لودوات والســـلاســـات ال امل  للق رحخحق رمثح  
متسـاٍو ومتناسـع    سـلل الخضـاي و جمزة النلام  اللام  او مما سـٌ  لحق وللس امتلازا  ل من  لمَموع  ملحن ، 

   اللال والدايدة للمَتمر ك  .ي  او لمث  مسلق للق رحخحق ال ح  للصال

و  يزال يلوغ المساواة    نظ م اللدال  مطلظا  لم يتحخق ملد    م تلت مناطق اللالم. ومر ذلل،  خد  - 21
   ح ز رخّدل اال يتناول  المخ   ال ا     رخ ص   ا ا.

https://undocs.org/ar/A/66/289
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 و وبا    الصــــــــدا ة    فلما يتللق ينســــــــظ  الم  ة اللامل  كخا ــــــــلٍ     ك  منطخ  من المناطق، رةر  - 22
   الماي . غح     ا   األ قال رتناقض مر رلل   51   الماي ، ورلحما األم ص تا  ينســــــــظ    54ممتوســــــــط قد    

   الماي   30   الماي  و  31المســـــــــــــَل      وقلانوســـــــــــــلا و   صنلا وآســـــــــــــلا، ححث رمث  النســـــــــــــاي نســـــــــــــظ  
 .( 2) الماي  علق التوال  من مَمود الخضاة    29 و

   المـاـي     81و    و وبـا، رشــــــــــــــ ـّ  نســــــــــــــظـ  الخـا ــــــــــــــلـات    يلـدا  مثـ   رفلـا و ومـانلـا مـا قـد    - 23
   المــايــ  من الخضــــــــــــــــاة   54المــايــ  علق التوال  من مَمود الخضــــــــــــــــاة. ورمثــ  الم  ة نســــــــــــــظــ       79 و
  الماي  من    53   الماي  من الخضـاة و  65الماي  من  عضـاي النلام  اللام     لسـظانلا، ونسـظ      65 و

َـا  نســـــــــــــــظ  ( 3)  عضــــــــــــــاي النـلام  اللـام     يولـندا ،    ححن رشــــــــــــــ ـّ  الـخا ـــــــــــــــلات    ك  من   محنـلا و ذ بل
 .( 4)    الماي  علق التوال  من مَمود الخضاة 15الماي  و     25

   الماي  من مَمود الخضــاة    52و   منطخ  غ ب آســلا والشــ ق األوســط، رشــّ   الم  ة نســظ    - 24
   الماي      ذ بلَا     16,6لســـــــ ايح ،    ححن ربلا نســـــــظ  الخا ـــــــلات    شـــــــ ق المنطخ  نســـــــظ       
   الماي     كازاخســــــــتا . و      صنلا، ربلا نســــــــظ  الخا ــــــــلات       51   الماي     منغوللا و   66 و

ــخ    ــحو  ومدغشــ ــظ   ( 5)    الماي  علق التوال    51   الماي  و    61مو صشــ    الماي     49. وربلا ا   النســ
   الماي     75   الماي     للسـورو  و    وغندا، رشـّ   النسـاي نسـظ     66   جممو ص  رنزانلا المتحدة و  

 .432من اللاملحن مالنلام  اللام  الظالا عددام  

ــانت كحتس ونلدس و   منطخ   م ص ا   - 25 ــلات    ســـــــــــ ــظ  الخا ـــــــــــ الالرحنل  والظح  القا صب ، ربلا نســـــــــــ
،    ( 6)    الماي  64الماي   وربلا نســبتمن    ك  من جز  البماما وســانت  نســنت وجز  غ صنادين      83

ات     الماي  ونسظ  عضوات النلام  اللام  والمدعلات اللام 30ححن رخدة  نسظ  الخا لات    األ جنتحن يـــــــــ 
.  ( 8)    الماي  43   الماي  و   كولومبلا   42  وربلا نســظ  النســاي الخا ــلات    يح و  ( 7)    الماي   26 يــــــــــــــــ 

. و    م ص ا الشمالل  والو لات ( 9)    الماي  من  عضاي النلام  اللام   81و    و وغوا ، رشّ   النساي نسظ  
 7  296، كـا   ( 10) الت  قـدمتمـا ال امطـ  الوطنلـ  للخـا ــــــــــــــلـاتالمتحـدة األم ص لـ  رحـديـدا ، وبحســــــــــــــع البلـانـات  

 __________ 

ــ  النوع   (2)  ــانل ، المؤشـ ــ ات الَنسـ ــايات ماألمم المتحدة، مَموع  الحد األدنق من المؤشـ ــاظ  اإلحصـ ــلات  47شـ ــظ  المئوص  للخا ـ : النسـ
ــل  https://genderstats.un.org)لم ن ا طالد علل    :  ــلا ومدو ـــ ــادل  وا جتماعل  لغ ب  آســـ (  ولَن  األمم المتحدة ا قتصـــ

ــا  ولَن  الحخوقححن الدولل ،   ــا ك األمم المتحدة لحخوق اإلنسـ ــاي    الدول الل بل : لزال  اللنظات وزصادة المشـ ،  2019،  الم  ة    الخضـ
 European Judicial Systems: Gender equality inوما يلحما  واللَن  األو وبل  الملنل  م داية الخضـــــــــاي،    24الصـــــــــدح   

courts and public prosecution services. 

 .2021 لا /مايو  25مشاو ات مر قا لات  و وبلات، ملمد حخوق اإلنسا  التامر ل امط  المحامحن الدولل ،  (3) 

 .… European Judicial Systemsاللَن  األو وبل  الملنل  م داية الخضاي،  (4) 

 شاظ  اإلحصايات ماألمم المتحدة، مَموع  الحد األدنق من المؤش ات الَنسانل . (5) 

 الم جر ندس . (6) 

 األ جنتحن، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (7) 

 لَن  الحخوقححن الدولل ، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (8) 

  و وغوا ، ال دود الوا دة علق ا ستبلا  (9) 

قا ـــــــــل  من يحن الخضـــــــــاة الظالا لجمالحمم    225 رق    ال د الوا د من ال امط  الوطنل  للخضـــــــــاة الملنححن ممســـــــــاي  المَ ة    اناق  (10) 
    الماي . 41,8قا لا ،       نسبتمن ربلا  538

https://genderstats.un.org/
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ــاي     عال  من ــاة اللاملحن    النظال الخضـ ــاي     20 270، وعددام 2021مَمود الخضـ ــلا، من النسـ قا ـ
    الماي . 36   نسبتمن يلغت 

ــلات  - 26 ــظ  الخا ــ ــت اللا، ربلا نســ ــوات النلام  اللام    33و    ســ ــظ  عضــ لماي .    ا  43   الماي  ونســ
. وفلما يتللق مالمناطق ( 11)    الماي  من  عضـاي السـلط  الخضـايل  39و   نحوزصلندا، رشـّ   الخا ـلات نسـظ  

   المـايـ ، و   مـالحزصـا    9   المـايـ ، و   ملـدل     6األخ  ، ربلا نســــــــــــــظـ  الخـا ــــــــــــــلـات    نحظـال مـا قـد   
صــــــــــــــ  واإلما ات الل بـل  المتحـدة، رمـث  . و   ما ســـــــــــــــتا  والمملقـ  الل بـل  الســــــــــــــلودل  وم( 12) المـاي     33

 .( 13)    الماي  1الخا لات نسظ    ق  من 

وصتبحن من المللومات الت  رناولما المخ    ال ا  مالتحلح     ا رَا  اللال    الســــــــــــــنوات األخح ة   - 27
ــاي و جمزة النلام  اللام . ــلل الخضـ ــتغلن مسـ ــاي الالر  لشـ و   القثح  من  رمث     زصادٍة رد صَل     عدد النسـ

 البلدا ، لدوق عدد  النساي اللامالت    الخضاي والنلام  اللام  عددا نظ ايمن من ال جال.

ــلات لمثلن   - 28 ــحل ، وعلق ال غم من    الخا ــــ ــاة،  خد رزايد   60,2و   شــــ    الماي  من مَمود الخضــــ
ادةا    عـدد نظ ايمن من مملـدٍل رَـاوز الزصـ   2021و    2016عـدد الخـا ــــــــــــــلـات مـالنلمـ  المطلخـ  يحن عـام   

ال    عد  مَلس التلححنات الخضـــــــــــــايل  للق    النســـــــــــــاي  2020. و    نلندا، لشـــــــــــــح  رخ ص  عال ( 14) ال جال
   المـايـ ( من لجمـال  المتخـّدمحن الـ ين يلا عـددام   66)  757الم شــــــــــــــحـات لمنصـــــــــــــــع قـاض يلا عـددان  

 .( 15) 2021عن عدد الخا لات حتق عال م شحا. و   قب  ، كا  عدد الخضاة ال كو  يزصد دوما   1 149

ومر ذلــل، ثمــ   م ا  يتَللــا  من البلــانــات وصــدعوا  للق الــداشـــــــــــــــ .  ولممــا    اــ ا ا رَــا  يت ــ   - 29
المسـا ا الملا س    ملض البلدا  األو وبل  الت  لسـتند نظامما الخضـاي  للق الخانو  اللال األنقلوسـ سـون .  

غالبل  المشـتغلحن مممن  الخضـاي ) ي لندا، ومالط ، والمملق  المتحدة لب صطانلا   ال جال لشـّ لو     رلل البلدا   
ــاي الالي  لشـــــــــغلن منا ـــــــــع اإلدا ة  ( 16) اللظمق و ي لندا الشـــــــــمالل ( . وثان  ا ين األم صن او    عدد النســـــــ

ارَا  ثايت علق المنا ع اللللا ين دض مخد  كبح  لذا رتظر الم ي الم ارع اللللا من السلم الوظلد ، وا ا   و
 المستو  اللالم .

و  يزال التححز والتنملط الَنسـان  يؤث ا  علق النسـاي األ ـغ  سـنا ، ححث ي نتدين    الغالع لللم   - 30
. وا ا ا رَا  سايد   رشِّ  عن  سو  استثنايات قلحل .  “ذات طامر اجتماع ”   و لات قضايل  ملحن  رلتب   

الخا ـــــلات نظ ايان ال كو  ل     المحا م الت  رنظ     المســـــاي  ا جتماعل     د  نحوزصلندا،   لدوق عدد
 .( 17) وشؤو  األس ة. و   ما ستا ،   للم     محا م األس ة سو  قا لات نساي

 __________ 

 شاظ  اإلحصايات ماألمم المتحدة، مَموع  الحد األدنق من المؤش ات الَنسانل . (11) 

   ومالحزصا، ال دود الوا دة علق ا ستبلا .نحظال وملدل (12) 

ــادل  وا جتماعل   (13)  ــانل   ولَن  األمم المتحدة ا قتصـــ ــ ات الَنســـ ــايات ماألمم المتحدة، مَموع  الحد األدنق من المؤشـــ ــاظ  اإلحصـــ شـــ
 . لدول الل بل  ...الم  ة    الخضاي    الغ ب  آسلا ومدو ل  األمم المتحدة لحخوق اإلنسا  ولَن  الحخوقححن الدولل ، 

 شحل ، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (14) 

 قب  ، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (15) 

 Mapping the Representation of Women ي لـندا والمملقـ  المتحـدة، ال دود الوا دة علق ا ســــــــــــــتبـلا   والب لمـا  األو وب ،  (16) 

and Men in Legal Professions across the EU, Brussels, 2017. 

 ما ستا ، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (17) 
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و   حـا ت  خ  ، ل و  لظ وب اللمـ  والت ق     ممنت  الخضـــــــــــــــاي والنلـامـ  اللـامـ ، الت  ربـدو  - 31
ــادل  المن دضـــ   و الالر  يتلحن علحمن   ــاي ذوات الخد ة ا قتصـ ملخول   للوال  األولق، رةثحٌ  متداوت علق النسـ

ــ ة والمنزل. وا ا او الحا ــبح  المثال،    ظ   الَمر يحن الواجظات الوظلفل  وواجظات  عال  األســـــ ل، علق ســـــ
ــح  الت ق ،  ــت اق    دو ات رد صبل  لتلســ ــانس  و ا شــ ــول علق د جٍ  جامال  ردوق د ج  الللســ ــت اا الحصــ اشــ

 واو ما يتطلع روا   موا د اقتصادل  وححٍز من الوقت خا ج نطاق ساعات اللم . 
  

 إقامة العدل العقبات الال تلول دون تعيي  ال سا  ذل نظام   -  رابعا  
ال    علنت    75/274، ار  ت الَمال  اللام  لومم المتحدة الخ ا  2021نلســــــــــــــا / ي ص     28    - 32
ــ   إلزال  اللنظات الت  رواج     10فل   ــلات. وصتل  ا ا الخ ا     ـــــــ آذا /ما   من ك  عال يوما  دوللا  للخا ـــــــ
 ة    عملما مالخضاي، كما  ن  لشّ   دعوة  للق رم حن الم  ة.الم   

الــَــنســــــــــــــــــــانــ   - 33 والــتــنــمــلــط  الــتــحــحــز  ــا  مــنــمـــــ ــدة  مــو   عـــــ للــق  ــات  الــلــنــظـــــ ــ    اـــــ رــلــز   وصــمــ ــن    
(A/HRC/44/47/Add.1 و ـلوب  التو حق يحن الحلاة الشـ صـل  وا64، الدخ ة ،) لممنل ، ونخ  الموجمحن

، وا  تخا  للق الشـدافل     لج ايات التلححن. ( 18) “السـخت الزجاج ”وشـظ ات الدعم الدلال ، وا  ـطدال يــــــــــــــــ 
ويلاب  و  ـــــلت الســـــلاســـــات اللام  الصـــــ صح  والمطظةخ  مارســـــاق    ا ا المَال وك لل يلاب  و  ـــــلت  

الندوذ الم ّلد  يتلزصز رلل الســـلاســـات ل   ثٌ  ســـلب  علق  اإل ادة الســـلاســـل  داخ  الدول  و  ادة مؤســـســـارما ذات
 الخحود الت  رلت   النظ م الخضايل  و جمزة النلام  اللام  ورحّد من الحضو  المتقا ن للم  ة.

 
 إمكانية اللالاق بم: ة القضا    

   من اختلا اا،  ضال  رشّ   الخحود الخانونل  والثخافل  وا جتماعل  المد و   علق مما س  الم  ة ممن  - 34
عن لم انل  حصـــــولما علق رموص  للد اســـــات وا متحانات وغح  ذلل من الندخات المتصـــــل  منم انل  ا لتحاق  

. و   ملض البلدا ، رد ض ( 19) مســـلل الخضـــاي، عنظات   رزال رلت ض مشـــا ك  النســـاي    النظال الخضـــاي 
ــل  قحودا  رتللق يم   المَا  ــ صـ ــبح  المثال، لخ  واجعا طاع   قوانحن األحوال الشـ ت. فظلض البلدا ، علق سـ

 . ( 20) الزوج  لزوجما وصمن  الزوج حق ار اذ ق ا  مشة  ما لذا كا  للزوج     رشق مسح ة ممنل  و  ادلمل 

وقد  حظ المخ   ال ا     السـنوات األخح ة حدواا رخّدل ملحو     عدة يلدا  من ححث لم انل   - 35
ن  الخضــاي. ورقد  اإلشــا ة، علق ســبح  المثال، للق للطاللا ححث رنااز نســظ  النســاي الالر  التحاق الم  ة ممم

ــ     الماي ، واو ما لشـــح  فلما يبدو للق    حضـــو  النســـاي    النظال    70يلتحخن مســـلل الخضـــاي ق ام  الـــــــــــــــ
حخو  مســــلل الخضــــاي،  الخضــــاي  ســــلســــتم     ا زدلاد. و   ر صنحداد وروباغو، رشــــّ   النســــاي  غلبل  مان  يلت 

 __________ 

 :A solid investment: making full use of the nation’s human capitalخت الزجاج ،  اللَن  ا رحادل  الملنل  يتحطلم الس  ( 18)  

Recommendations of the Federal Glass Ceiling Commission, Washington D.C., November 1995 . 
التم حن ا قتـصاد  للم  ة    ملض يلدا  منطخ  الشـ ق األوسـط وشـمال    صنلا:  ث   منظم  التلاو  والتنمل     المحدا  ا قتـصاد ،   (19) 

مـــا صس، منشــــــــــــــو ات منظمـــ  التلـــاو  والتنملـــ     المحـــدا     األط  الخـــانونلـــ     الَزاي  ومصــــــــــــــ  واأل د  ولحبلـــا والمغ ب ورونس،
 .3، الصدح  2017ا قتصاد ،  

 .Women and the Judiciary, ICJ, Geneva Forum Series No. 1, Geneva, 2014, p. 37لَن  الحخوقححن الدولل ،  (20) 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/274
https://undocs.org/ar/A/RES/75/274
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/47/Add.1
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ــايل  ذارما مما ــلط  الخضــــــ ــ حل  الســــــ ــا  عدل لح از رخدل ( 21) غّح  من رشــــــ . غح     المخ   ال ا   حظ  لضــــــ
   الصــومال وعما  والقوصت والمملق  الل بل  الســلودل ، وا  البلدا  الت   -ي  وحدوا انتقاســات   - ي  ك 
 .( 22) قد عحنت ملد    قا لات 2019رقن حتق عال  لم

و غم    ملظم البلدا  يما رشــــــــ صلات رحظ  التمححز  ــــــــد الم  ة    مســــــــلااا للق ا لتحاق مممن   - 36
ــلاســـات الدلال ــاي و لق الت ق   حما،  ن  يلاب السـ      ا ا الصـــدد يثن  النســـاي عن مزاول  ا   الممن . الخضـ

ومن يحن  وج  الخصو  األخ  ، رَد  اإلشا ة للق ا  تخا  لشظ ات للدعم ا جتماع  والسلاس ، والتلتلم     
ملض البلدا  علق لســـــــــــمال الم  ة كخا ـــــــــــل  وعضـــــــــــوة مالنلام  اللام ، وعدل روا   الظ وب الموارل  للتطوص  

 الممن  للنساي.

 ن  لَع، لضــــــــــــــما   (1996)  25وقد   ت اللَن  الملنل  محخوق اإلنســــــــــــــا     رلللخما اللال  قم  - 37
   ــــ  الحصــــول علق الوظايت اللام  علق قدل المســــاواة،    رقو  الملايح  واإلج ايات المتظل     التلححن 

و ـن  لَوز ار ـاذ ـردايح    والت قـل  والوقت المؤقـت عن اللمـ  والط د ملـايح  و ج ايات مو ــــــــــــــوعـل  وملخولـ ،
 رصحلحل  لتلزصز رقا ؤ الد  .

و   يلدا  آســـــــلا  و  م ص ا الالرحنل   و  و وبا، يت   ا رَا  الســـــــايد فلما يتللق محال  التحاق الم  ة  - 38
ــا ا  للَايلا  يتزايد فل  رقا ؤ الد   مخا ن   مال جال. و   البلدا    ــاي و جمزة النلام  اللام  مســ ــلل الخضــ الت  مســ

ل و   حما ا لتحاق مسـلل الخضـاي مشـ وطا  ماجتلاز مسـامخ  عام  ور َ    حما امتحانات خطل  وشـدوص  رسـتند 
د جات رخحلمما للق ملايح  مو ـــــــــــــوعل  ملحدة عن نود جنس المتخدمحن لما، رزداد مشـــــــــــــا ك  الم  ة    ممن  

ــاي ورلححنما    وظايدما، واو ما   لحدا مالضـــــــ و ة عند الت   ق ، خا ـــــــ  ححنما يتللق األم  يتلححن  الخضـــــ
 .( 23) الخا لات    المحا م اللللا

علق  م  جديد للدِّل نظال   2021و   شـحل ، وا خت المح م  اللللا م ام  احئتما    نلسـا / ي ص    - 39
التلححنات    الســـلط  الخضـــايل  مححث لضـــمن التو حقا    عمللات التلححن يحن مظاد  المو ـــوعل  والمســـاواة 

والشــدافل  واختلا  الم شــححن يناي  علق الَدا ة وبحن المتطلظات واألح ال الخانونل  الخايم 
. و   الم ســلل،  ( 24) 

 علنت الســــــلط  الخضــــــايل  ا رحادل  عن مســــــامختحن د عحت  حمما النســــــاي  خط للق التخدل للتنا س علق شــــــغ   
اإللَاي  المؤقت  الت  اعت مدت   منا ــــــــــــع قا ــــــــــــلات وقا ــــــــــــلات مخاطلات، وذلل    لطا  ردايح  التمححز

 .( 25) للتشَلر علق زصادة و ول الم  ة للق المستوصات اللللا    ممن  الخضاي

ومن شـة  روا   الشـدافل     اللَا   و المحئات المسـؤول  عن التلححنات والت قلات    ل د  المسـاواة   - 40
ــاي والنلام  اللام  والتخدّ  ــظاب    لم انل  ا لتحاق مممنت  الخضـــــ ــا ا  ســـــ ــتلزل ذلل للضـــــ ل الوظلد   حمما. وصســـــ

 __________ 

(،  2021 لا /مايو   25(، ومن  و وبا )2021 لا /مايو   18مشـــــــاو ات مر قا ـــــــلات من منطخ  الشـــــــ ق األوســـــــط وشـــــــمال    صنلا ) (21) 
 (، ملمد حخوق اإلنسا  التامر ل امط  المحامحن الدولل .2021 لا /مايو  31الالرحنل  ) و م ص ا

الم  ة    لَن  األمم المتحدة ا قتصـــادل  وا جتماعل  لغ ب  آســـلا ومدو ـــل  األمم المتحدة لحخوق اإلنســـا  ولَن  الحخوقححن الدولل ،   (22) 
 .23و  14، الصدحتا  الخضاي    الدول الل بل  ...

قا ــــلات من منطخ  الشــــ ق األوســــط وشــــمال    صنلا ومن  و وبا و م ص ا الالرحنل ، ملمد حخوق اإلنســــا  التامر ل امط   مشــــاو ات مر   (23) 
 المحامحن الدولل .

 شحل ، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (24) 

 الم سلل، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (25) 
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ــل   و عضـــــــــوة النلام  اللام  حق الطلن    الخ ا  لذا اعتب ر  غح  مو ـــــــــوع . و     الت قلات ومن  الخا ـــــــ
يلَل ا، يتم اختلا   ؤســــــاي المحا م اللللا عن ط صق اقت اٍد ســــــ   لشــــــا ق فل  جملر الخضــــــاة. و غم    ا ا 

ــل     األم    للن     ا ختلا   ــ   و الخا ــــ ــوصت مما لَنِّع الخا ــــ ــ ص  التصــــ يتم محلاد رال،  نن  ل د  ســــ
 .( 26)  غوا خا جل  محتمل 

ــاي     ظــ  ظ وب من التمححز الن ظم   - 41 و   ملض األحلــا ، يتم رلححن الم  ة    النظــال الخضـــــــــــــ
ــلات مالممال،  ال ل   ــانل  علق رقلل  الخا ـــــــــــ لمد للحمن    كثح  من والثخا  . ورؤث  الخوالع النمطل  الَنســـــــــــ

األحلا  ل  ممحا م المســاي  ا جتماعل   و محا م األســ ة  و محا م األحداا، مما لســتظلدان من المنا ــع 
ــنر الخ ا  ــولمن للق مواقر النلادة و ـ ــانل   ( 27) األخ   وصحّد من و ـ . واألنماا األيوص  والخوالع النمطل  الَنسـ

الالمســــــــاواة والتداوت    روزصر الخا ــــــــلات علق م تلت المحئات الخضــــــــايل  من اللوام  ال يلســــــــل  الت  ردلم 
ــ ة مخا ن   مالمحا م  ــاي  ا جتماعل  ومحا م األســـــ ــو  للم  ة    محا م المســـــ والمحا م، ححث يوجد   ب  حضـــــ

 .الت  رنظ     المساي  الَنايل   و ا قتصادل   و    مساي  األمن الخوم  الت  رتةلت  ساسا  من ال جال

. ورزصد  ( 28) وثم  عنصـ  آخ  يب ز    ملض المناطق واو غلظ  ال ارل  علق لسـناد الممال الخضـايل  - 42
ــوي ذلل، لم ننا     ــوعل . و    ــ ــ     المناطق الت    يتم  حما التوزصر و خا  لملايح  مو ــ حدة  ا ا اللنصــ

ر رظط يو ـــو  ملوام  اجتماعل  اقتصـــادل   نحّدد    ملض البلدا  عنظات  مال ا نضـــمال للق ســـلل الخضـــاي 
مث  لعطاي األولوص  لل جال علق حســــاب النســــاي    ا لتحاق مالد اســــ  الَامال  والد اســــات اللللا،  و الخحود 
ــادلا  واجتماعلا  علق ال كو . و   ا    ــا  نود الَنس،  و اعتماد الم  ة اقتصـ ــ  علق  سـ ا جتماعل  المد و ـ

ــتظلاد   ــايد ورلبح ا  عن اللزوب عن رغحح   الظ وب، ل و  اســــــ ــحدا  للمل   ا جتماع  التخلحد  الســــــ الم  ة رَســــــ
 .  ( 29) الو ر ال اان

وا   اللوايق المؤســـســـل  والمل لل  رحول دو  مشـــا ك  النســـاي  و رثنحمن عن ذلل. ور   الخا ـــلات   - 43
  الخايم  الت  رحصـــــ  الخا ـــــلاتِّ  الالر  ج   التشـــــاو  ملمن    ا   الظاا ة ر لز   لضـــــا  للق الثخا   األيوص 

 .( 30) المتمتلات مالقداية    مَا ت ووظايت محددة

ــايل  و جمزة النلام  اللام      - 44 ــلط  التندح ل  وعلق المحئات الملنل  مندا ة النظ م الخضــ وصَع علق الســ
لام  اللام  مر نظ ايمن رلّزز السلاساتِّ اللام  الدلال  الت  رقد  المساواة المو وعل  للخا لات وعضوات الن 

ــاي  حســــــع، ي  و   روزصر المســــــؤوللات   من ال جال لق  رتا  لمن الد   ندســــــما،   لاللتحاق مممن  الخضــــ
 ونوعل  اللم  الدن   لضا، وخا      الخضالا الشديدة التلخحد  و المَا ت الت  طالما استةث  يما ال جال.

 

 __________ 

 سا  التامر ل امط  المحامحن الدولل .مشاو ات مر قا لات من  و وبا، ملمد حخوق اإلن (26) 

 .Women delivering justice: contributions, barriers, pathways, Rome, 2018المنظم  الدولل  لخانو  التنمل ،  (27) 

ــا  التامر ل امط    (28)  ــمال    صنلا ومن  و وبا، ملمد حخوق اإلنسـ ــط وشـ ــ ق األوسـ ــلات من منطخ  الشـ ــاو ات مر قا ـ المحامحن الدولل    مشـ
   بلا ومالو .

 .Women and the Judiciary…, p. 24لَن  الحخوقححن الدولل ،  (29) 

مشــــــــــاو ات مر قا ــــــــــلات من منطخ  الشــــــــــ ق األوســــــــــط وشــــــــــمال    صنلا ومن  م ص ا الالرحنل ، ملمد حخوق اإلنســــــــــا  التامر ل امط    (30) 
 الدولل . المحامحن
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 ظروف العمو والارقيات   

الشــدافل     ملض عمللات ا ختلا  والتلححن عايخا  لحول دو  التحاق الم  ة مالســلط   لشــّ   انلدال   - 45
ــدافل     ملايح  التةا    ــظ  وانلدال الشـــ ــايل . ومن  مثل  ا   اللوايق اشـــــت اا متطلظات عم  غح  متناســـ الخضـــ

 .( 31) وا ختلا . وا   اللمللات غح  الشدا   ا   حد اللوام  الت  رخص  الم شحات المؤاالت

ــحن    النظال  - 46 ــاواة يحن الَنسـ ــاد ، رتحّخق المسـ وبحســـع منظم  التلاو  والتنمل     المحدا  ا قتصـ
الخضــــاي  يتلزصز الم ون  والشــــدافل  واإلنصــــاب    نظ م ال دم  اللمومل  وســــلاســــارما، مححث رضــــمن األج   

 .( 32) اللادل ورقا ؤ الد   للنساي وال جال

علق كواالمن  عظاي  ســ ص  يالقحن  ــلوب   شــديدة    للَاد الوقت الالزل إلرمال   والنســاي الالر  رخر - 47
ملض المتطلظات األ ادلمل ، و  ســــلما فلما يتللق مالت ق  والتخّدل    مســــا ان الوظلد . و   ملض البلدا ، 

  اللام ، مث  يح و، ل شـــــــــــت ا لرمال د اســـــــــــات عللا للت ق     المســـــــــــا  الوظلد     ممنت  الخضـــــــــــاي والنلام 
ــ و ة روا   القداية الممنل . ومن الناحل  اللملل ، لم ن     ــول علق مث  ا   الد ج    للن  مالضــــــــ والحصــــــــ
د ذلل النساي، الالر  كثح ا ما   يتوا   لمن   الوقت اإل ا   ملد انتماي يول اللم  و  الموا د الالزم   لستظلِّ

 الظااظ     عدة يلدا .  لالشت اق    ا   الدو ات الت  رتسم يتقلدتما

وصتضــ  من كا   المشــاو ات المَ اة    األعظاي األســ ص  ا  لحد  اللنظات ال يلســل  األخ   الت   - 48
.  النســــاي عموما  ان الالر  يتولحن رنشــــئ  الصــــغا  و عال  األســــ ة  ( 33) رلت ض حصــــول الم  ة علق الت قلات

جازات األموم . وا   الظ وب رضـــــــلمن    موقت غح  وصضـــــــطللن ماألعمال المنزلل ، وان الالر  لطلبن ل
ــولمن علق  ــاي  وحصــــــــ ــتئنا من اللم  الخضــــــــ مواٍت، لذ رظلدان عن المحا م ورؤد  للق عنظات رلت ض اســــــــ

 ر قلات ألنمن   لملقن مدة ال دم   و األقدمل  الالزمتحن للتنا س مر ال جال علق قدل المساواة.

ــاي  يلوغا من  - 49 ــديد ومن ثم رلتب  النســ ــاي  و     جمزة النلام  اللام   م ا  شــ ــلل الخضــ ــع    ر    ســ ا ــ
ــر ازداد  ــا ة للق    ا ا الو ــــ ــا. ورَد  اإلشــــ ــلوب . وصؤث  يلاب ال لفل  األ ادلمل  علق  واربمن  لضــــ الصــــ

، ححث ا ـــــط ت الم  ة، للق جانع قلامما يواجظارما الممنل ، للق اللودة 19-ســـــويا مر انتشـــــا  جايح  كو حد
 ال ا   من  ج  التلام  مر واجظات ال عال  واللم  المنزل . للحلاة

وقد ار   ت خطوات اام  للت ل  من ا   المما سـات.  د  لسـظانلا،  م ت المح م  الدسـتو ص      - 50
ــل  لم ل لت ب يت قحتما  ثناي يلايما    لجازة وبنذٍ  لقو  حملما  2016عال  ــال  قا ــ منج اي حمال  مؤقت  لصــ

الم اط . و   لســـــــــــتونلا، لَ   النظ     رلدي  قانو  جماز النلام  اللام  لتم حن  عضـــــــــــايما من محدو ا  م 
اللم   لضــــــــــا يدوال جزي . ورمث  ا   المظاد ات    ــــــــــ   عظلم  لتم حن النســــــــــاي الالر  يتغحبن    لجازات  

 .( 34) األموم  من اللودة للق اللم     وقت  س د وبخد    ب  من الم ون 

 __________ 

 Women’s Professional  نملــ ، ال دود الوا دة علق ا ســــــــــــــتبلــا   والمنظمــ  الــدوللــ  لخــانو  التنملــ ،المنظمــ  الــدوللــ  لخــانو  الت (31) 

Participation in Kenya’s Justice Sector: Barriers and Pathways, Rome, 2020. 

ــدا  ا قتصـــــــــــــــــاد ،  ( 32)   المحــ ــ      ــاو  والتنملــ التلــ ــ    OECD Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender  منظمــ

Equality: Implementing the 2015 OECD Recommendation on Gender Equality in Public Life, 2018, p. 69 . 
ط   مشــــاو ات مر قا ــــلات من منطخ  الشــــ ق األوســــط وشــــمال    صنلا ومن  و وبا و م ص ا الالرحنل ، ملمد حخوق اإلنســــا  التامر ل ام (33) 

 المحامحن الدولل .

 لستونلا، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (34) 
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ن من المشــــــــــــــاو ات الت   ج ااا المخ   ال ا     اناق مظاد ات رتة   رد صَلا  لتمحئ  ظ وب  وصتبح  - 51
عم  مناســظ  للخا ــلات وعضــوات النلام  اللام . ورتطلع ا   المظاد ات روا   اإل ادة الســلاســل  لتم حن الم  ة  

وقد ق   مَلس قضــــــاي المحا م .  ( 35) من رق صس ندســــــما مالقام  لممامما كخا ــــــل   و عضــــــوة مالنلام  اللام 
اإلدا ص     للطاللا، علق ســــــــــبح  المثال،  ن  من حق الخا ــــــــــلات    رخ ، خالل  ت ة حملمن وحتق الســــــــــن   
ــلات، خالل رلل الدت ة،      ــا ق الخا ــــ ــالا الموكل  للحمن ممخدا  ال بر. ورشــــ األولق من حلاة مولودان، الخضــــ

حمـا جملر الخضــــــــــــــاـلا الموكلـ  للحمن    عـدد محـدود من عـدد  قـ  من جلســــــــــــــات النظ     الـدعـاو  رت كز  
الَلســــات. وصَ   ل ــــا   للق ذلل د اســــ  لم انل     رطلع الخا ــــلات ر كحز الَلســــات الت  لحضــــ نما     

 .( 36) عدٍد  ق  للق    يبلا طدلمن سن الثالث 

ــاة دو  رمححز من   - 52 ــلات والخضـ   نود. و  يؤث  التمتر  و    نلندا، ر قد  لجازة األموم  واأليوة للخا ـ
مــنجــازة األمومــ   و األيوة علق ر ا م ال ب ة الــ   يؤخــ     ا عتظــا  عنــد رحــديــد الزصــادة    ال وارــع. وعالوة 
علق ذلل، ر حتسـع ا سـتحخاقات الت ا مل  للملاشـات التخاعدل  حسـع ال ارع المد ود  حسـع، وصتخاعد الخضـاة  

 .( 37) والخا لات    سن واحدة

الممم الحصـــول علق  جٍ  كاب لضـــما  اســـتخالل الخضـــاي. و    غلع البلدا  الت  رم رناولما   ومن - 53
ظ وجود  ح ال اام  رقد  المســاواة يحن الَنســحن فلما يتللق مةجو  الخضــاة و عضــاي النلام   مالتحلح ،   يالحا

م  حما ا متحانات  ( 38) اللام  التنا سـل  ا لتحاق مممن  الخضـاي، لح م الخانو   . و   البلدا  األو وبل  الت  رنظِّ
 ظ وب اللم  المتللخ  ماألجو  والتخاعد وش وا ال دم .

يحن   فلماوصوجد، علق الصلحد األو وب ، رداوٌت شديد     وارع الخا لات وعضوات النلام  اللام    - 54
غح  كافل  لمواجم  ا لتزامات الم تلد     البلدا  الم تلد .  د  منطخ  البلخا  مثال، ر   الخا لات     واربمن

ــ ندنافل    ــلات    يولندا والبلدا  ا سـ ــل . ومن ناحل   خ  ، ر   الخا ـ ــ صـ ــما الحلاة الممنل  والشـ الت  رد  ـ
 .( 39)     واربمن كافل  للو اي يم   ا لتزامات مش   لضمان الحلاد وا ستخالل

لل وارع ي رظط مالمســـــــــــؤوللات والممال الت  ل ضـــــــــــطلر يما     غح     اناق عددا  من اللالوات التقمحلل    -   55
منا ـــــع محّددة ل ضـــــر التلححن  حما للســـــلط  التخدي ص ، وا ا او الســـــلاق ال   لم ن    رحدا فل  حا ت  رمححز  
علق  ســــا  نود الَنس.  ح ما  الم  ة من شــــغ  وظايت ملحن   و  داي ممال  و واجظات ملحن  يؤث  رةثح ا مظاشــــ ا 

 ج اا. و   ا رحاد ال وســ ، لم ن للخا ــلات والخضــاة    لحصــلوا، ل ــا   للق  واربمم األســاســل  وعالوارمم   علق 
. و   الـسوصد، ارـض     اناق رداورا كبح ا ( 40) الخانونل ، علق يد ت ومـساعدات مادل    لحّدداا الخانو  محد ملحن 

ــا  ال  ــاي فلما يتللق مالتخّدل    المســــــــ وظلد  والدخ . و غم    الم  ة رحخق عموما  نتايج   ادلمل   يحن ال جال والنســــــــ

 __________ 

مشــــاو ات مر قا ــــلات من منطخ  الشــــ ق األوســــط وشــــمال    صنلا ومن  و وبا و م ص ا الالرحنل ، ملمد حخوق اإلنســــا  التامر ل امط    (35) 
 المحامحن الدولل .

 للطاللا، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (36) 

 ندا، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . نل (37) 

ــا  نود  (38)  ــاواة    األج  دو  رمححز علق  سـ ــتبلا . رن  الخوانحن علق المسـ ــلا و و وبا، ال دود الوا دة علق ا سـ    صنلا واألم ص تا  وآسـ
 الَنس  و الل ق.

 دولل .مشاو ات مر قا لات من  و وبا، ملمد حخوق اإلنسا  التامر ل امط  المحامحن ال (39) 

 ، وال   اعتمد  مَلس قضاة ا رحاد ال وس .2013حزص ا /يونل   5الصاد  عن اإلدا ة الخضايل      116األم   قم  (40) 
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  ضـــ  من ال ج  ورتلخق دخال مماثال لما لحصـــ  علل     الســـنوات األولق من حلارما الممنل     ســـلل الخضـــاي،  
 . ( 41)  ن  الزصادة     اربما رمح  للق التظاطؤ عندما رضاب للق  عظايما مسؤوللات  س ص  

المملقــ  المتحــدة، يوجــد نوٌد من الخضـــــــــــــــاة غح  المتد غحن الــ ين   يتلخو   ارظــا  يــ  رــ د ر لمم و     - 56
 رلاب عما لخومو  م  من عم . وعدٌد كبح  من اؤ ي الخضــاة ال ين لحصــلو  علق  ج ام     ــو ة  رلاب 

ــل  خاطئ  رخول مة  ا ا النود من اللم  يتل    ــاي، وا ا  م  للود للق    ــ للم  ة الم ون  الالزم  ام من النســ
، قللت الخا ـــــــــــــلات من ا ا النود من 19-للتو حق يحن حلارما الممنل  والشـــــــــــــ صـــــــــــــل . وخالل جايح  كو حد

 نشاطمن الممن  يد ج  كبح ة، وبالتال  ان دضت دخولمن، مسبع الخحود المد و   لمواجم  الَايح .

   قطاد اللدال ، انل س ذلل    مســـــــــتوصات  و   البلدا  الت  رحخةق  حما قدٌ    ب  من المســـــــــاواة  - 57
 علق من الملـايح  الت  ر طـالـع يمـا النســـــــــــــــاي. ور   الخـا ــــــــــــــلـات  نمن، علق الل س من زماليمن ال جـال،  
ل ضـلن إلشـ اب   ث   ـ ام  وصتل  ـن لضـغوا   ب  وانتخادات  شـد، و   ا ا كل   اجر للق نود جنسـمن. 

رشــتد المخاوم  حلال مشــا ك  الم  ة أل  رخّدمما الممن  لســّلط الضــوي    وبحســع المنظم  الدولل  لخانو  التنمل ،
ــا  ( 42) علق نظــال لاللتحــاق مــالممنــ  والت ق   حمــا لخول علق محــامــاة ال جــ  . وقــد رلخق المخ   ال ــا   لضـــــــــــــ

 ات مللومات رؤكد  ن  مالنظ  للق    النساي ان الالر  لطلبن عموما  لجازات  موم ،  ن  األم  ينتم  مالقثح 
 .( 43) للق ا اتمال يد ج   ق  ممسةل  ر شلحمن لشغ  منا ع    ر

و خح ا، رَد  اإلشــــــــا ة للق    ســــــــن رخاعد الخا ــــــــلات ل تلت    ملض المناطق عن ســــــــن رخاعد  - 58
الخضـاة، واو ما يؤث  علق الملاش التخاعد  ال   لم ن    يتلخحن .  خانو  الملاشـات التخاعدل     جممو ص  

عاما  ونصـت اللال،    ححن يتخاعد ال ج     سـن الثالث   59ين  علق    سـن رخاعد الم  ة او  ازاخسـتا   
ــن رخاعد الم  ة   ــة  ذلل    لَل  ســ ــن التخاعد، ومن شــ ــنوص     ســ ــتحن. وصن  ا ا الخانو  علق زصادة ســ والســ

 .( 44) 2027مماثال لسن رخاعد ال ج  محلول عال 

 
 ضد المرأة الا:دهدات والالرش الج سل والع ف    

رقو  الخا لات وعضوات النلام  اللام    ث  ع    لم اط  ا عتداي علحمن  و التح ش يمن     - 59
ــلات   .  د   وغندا،   ادت التخا ص  يتلخ  “ا يتزاز الَنســـــــ ”م ا  اللم   و ما  ســـــــمت  ال امط  الدولل  للخا ـــــ

ال لعالم  واســــر عددا  كبح ا  من التمديدات النســــاي الالر  يظاشــــ   التحخحقا    قضــــالا حســــاســــ   و مح  ااتم
واندو ا  وغوارلما ،  يلغت الخا ـــلات    ( 45) وبتل  ـــمن ألشـــ ال كثح ة من اللنت. و   الســـلدادو  والم ســـلل

يتل  ــمن لللنت لد  نظ ان    قضــالا ملحن   و  صــلمن  حما   لشــ ي ســو   نمن نســاي. و   غوارلما ،  
دعاو  عدة   يزال الخضــاي ينظ   حما وق ّدمت  ــداا شــ او  لمَ د قلامما  قلمت  ــد الخا ــل  ل ص ا آلدا   

ــتا  اللللا      ــحتحن ممح م    غانســــ مما لملل  علحما واجبما الممن . ومن األمثل  األخ   علق ذلل مخت  قا ــــ
 ، لم ل للن عن اسمحمما.2021 انو  الثان /يناي   

 __________ 

 مشاو ات مر قا لات من  و وبا، ملمد حخوق اإلنسا  التامر ل امط  المحامحن الدولل . (41) 

 .… Women delivering justiceالمنظم  الدولل  لخانو  التنمل ،  (42) 
 رشل لا، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (43) 

  ازاخستا ، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (44) 

 الم سلل )و ل  راماس و(، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (45) 
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رواجمما الم  ة     منطخ  الشــ ق األوســط وشــمال    صنلا. ورَد  اإلشــا ة للق الملوقات اللديدة الت   - 60
ونظ ا للســـــــــــلاق ا جتماع  ال   رال     ظل ،   رســـــــــــتطلر الم  ة    ملض البلدا     رلم     المحا م 
الشـ عل   و الَنايل  و  لم نما ل ـدا  األح ال    الخضـالا.  وجود النسـاي لما م  وض  و او مو ـر رسـاؤل  

 .( 46) الَمات الداعل  الخضايل ، كما  نمن لخلن  حالا للتمديد واللنتمن جانع م تلت 

ّن    م حل  ما من حلارمن   - 61 وبغض النظ  عن المنطخ  الت  ينتمحن للحما،   ادت الخا لات مةنمن ك 
. وثم  عزوٌب كبح  عن الحديث عن ا ا ( 47) الممنل   ــــــــحالا للتح ش    م ا  اللم   و التح ش الَنســــــــ 

ن التَا ب أل  رخدلم شـــــــــ و  مشـــــــــةنما لم ن    حا ت كثح ة    يؤد  للق رداقم المشـــــــــ ل  ورخوصض  النود م
ــدافل       ــلات يتحســــحن الظ وب والضــــمانات والشــ ــا  الممن . ورطالع  امطات الخا ــ لم انل  للتخدل    المســ

 حتق يتسنق اإليالغ عن ا   األعمال.

اما عم  غح  قانون ، والخا ــــــــــلات وعضــــــــــوات والتح ش    م ا  اللم  والتح ش الَنســــــــــ  كال - 62
النلام  اللام  مشـــــــــــمو ت، من الناحل  النظ ص ، مالحمال  مموجع الخانو . وعلق ال غم من الحمال  ال ســـــــــــمل   
المنصــو  علحما    ملظم البلدا ،  شــا ت قا ــلاٌت للملن علق ســبح  المثال    و لات قضــايل  مالمملق  

 .( 48) نسان  مش   سا   واعتلاد      دوب الخضاة والمحامحن ال جالالمتحدة للق شحود التححز الَ

ورســـــمِّ   شـــــ ال التنملط الَنســـــان  التح شا مالخا ـــــلات وانتماق ســـــالمتمن الشـــــ صـــــل  من جانع   - 63
ــتغلو  التقنولوجلات الَديدة لحَع اوصتمم وال ين يتصـــــ  و ،  حلانا، مالتواطؤ مر  الملتدين علحمن ال ين لســـ

يملمن علل  ال جال للق حد ملحد. وصتداقم ا ا الو ــــــــــــر مدل  وســــــــــــاي  التوا ــــــــــــ  ا جتماع  الت      عال 
ــلات وعضـــوات النلام  اللام    ــاي  كمنصـــات  نتخاد الخا ـ رســـت دمما جماعات   ـــغٍط ملحدة عن النظال الخضـ

 .( 49) رشوص  سملتمن  و نش   خظا  كاذم  عنمن  و

ي علق الَمود المب ول  من  ج  رصـــــحل  اآلثا  الت  ل لدما وصود المخ   ال ا     لســـــّلط الضـــــو  - 64
ــايل . وقد لوحظ    ردايح  م تلد  اعت مدت لم ا الغ ض منما مثال  ــان  علق النظ م الخضــــــــ ا ا التنملط الَنســــــــ

. ( 50) ي امج التد صع علق األخ  مالمنظو  الَنســان ،  و رلملم المنظو  الَنســان     الد اســ  م للات الحخوق 
الخضــــاة    اندو ا  رمن  ديلوما     الشــــؤو  الَنســــانل  وحخوق اإلنســــا ، مو ــــوع  ال يلســــ  او    مد ســــ 

. وصَد  ( 51) اللنت   ــــــــد الم  ة مَملر مظاا   والصــــــــ وق  الخانونل  الوطنل  والدولل  المتللخ  يم ا المو ــــــــود
 __________ 

الم  ة    لغ ب  آســـلا ومدو ـــل  األمم المتحدة لحخوق اإلنســـا  ولَن  الحخوقححن الدولل ،  لَن  األمم المتحدة ا قتصـــادل  وا جتماعل    (46) 
 .الخضاي    الدول الل بل  ...

مشــــاو ات مر قا ــــلات من منطخ  الشــــ ق األوســــط وشــــمال    صنلا ومن  و وبا و م ص ا الالرحنل ، ملمد حخوق اإلنســــا  التامر ل امط    (47) 
 المحامحن الدولل .

 شاو ة مر قا لات من  و وبا، ملمد حخوق اإلنسا  التامر ل امط  المحامحن الدولل .م (48) 

 مشاو ات مر قا لات من  م ص ا الالرحنل ، ملمد حخوق اإلنسا  التامر ل امط  المحامحن الدولل . (49) 

المخاطل  ا رحادل ،  -  ، م ســـــــل وجنســـــــان ي وروكول مشـــــــة  البت    الخضـــــــالا مر األخ  ممنظو  مح م  اللدل اللللا مالم ســـــــلل،   (50) 
ملايح  اإلنصــاب من   واللَن  الوطنل  للشــؤو  الَنســانل     ســلل الخضــاي والمَلس األعلق للســلط  الخضــايل     كولومبلا، 2013

ــان  ــحل ، 2011، يوغورا،   ج  لقام  اللدل مر األخ  ممنظو  جنســ ــايل  لَممو ص  شــ ــات الَ  والســــلط  الخضــ حدة ألج    تحع المما ســ
 .2018، لدماج المنظو  الَنسان     األح ال الصاد ة    الخضالا. مساامٌ  إلعمال الحق    المساواة وعدل التمححز

ــانل      (51)  التخ ص  الوطن  المخّدل من اندو ا  عن التخدل المح ز    رطبحق اســـت ارلَل  مونتلدحدو لتندح  ال ط  اإلقللمل  للشـــؤو  الَنسـ
ــلاق لطا  ال ــتدام  للال  ســــــ ــ  للمؤرم  اإلقللم  الملن  مالم  ة الملخود      2019،  لا /مايو 2030تنمل  المســــــ )ا جتماد ال امر عشــــــ

 (.2019شحل ، رش صن الثان /نو مب    ،سانتلاغو
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حن مث  رلل الت  رخوداا   لضـــــا رســـــللط الضـــــوي علق المظاد ات ال امل  للق اعتماد خطط للمســـــاواة يحن الَنســـــ 
 .( 52) اللَن  ا قتصادل  ألم ص ا الالرحنل  ومنطخ  الظح  القا صب  لم ا الغ ض    منطختما

وصحث المخ   ال ا  الدولا علق اعتماد لج ايات وا ــــــــــــح  ومةمون  حتق يتســــــــــــنق للخا ــــــــــــلات  - 65
جنســــــــ ، دو     ل شــــــــحن وعضــــــــوات النلام  اللام     يبلغن مةما  عما يتل  ــــــــن ل  من عنت  و رح ش 

ا نتخال  و الدصـــــ  التلســـــد   و    ر لصـــــق يمن و ـــــم  نتلَ  ل لل. وصنظغ     رت   الدول التدايح  الالزم  
 لضما  عدل ل الت م رقب  رلل األعمال من اللخاب.

 
 تلطيم ”السقف الزةاةل“   

الســــخت الزجاج “ الخايم    ، ل لّ ب ”( 53) محســــع اللَن  ا رحادل  الملنل  يتحطلم الســــخت الزجاج  - 66
نظم اللدال  مةن  حاجز   ي    ولقن يتل   اخت اق ، لمنر األقللات والنسـاي من الت ق  للق الد جات اللللا من 

 النظال الخضاي  مغض النظ  عن المؤاالت واإلنَازات.

القثح  من  وصن دض مصــو ة غح  متناســظ  حضــو   النســاي    التســلســ  الم م  لنظم اللدال . و   - 67
البلدا ، ربّحن اإلحصــايات    النســظ  المئوص  لمشــا ك  الم  ة    المنا ــع اللللا، ســواي    النظال الخضــاي  
 و     جمزة النلام  اللام ،   رتناســـــــع مر عدد النســـــــاي الالر  يزاولن الممنتحن. و   كلتا الحالتحن، رشـــــــّ   

المئوص  اإلجمالل ، لقن حضـو ان    المنا ـع اللللا لخ   النسـاي    الغالع ملظم اللاملحن من ححث النسـظ 
. ورؤث  الملايح  ال ا ــل  للســلط  التخدي ص  وال ارل  رةثح ا  كبح ا  علق ر ق  الم  ة ( 54)  ثح ا  عن حضــو  ال جال

ات  واختلا اا لمواقر النلادة.  د  ســــــ    نقا، خضــــــلت جملر التلححنات الخضــــــايل     المحا م اللللا والتلححن 
 .( 55)    منصع المدع  اللال للسلط  التخدي ص  لل يلس ملد اعتماد التلدي  اللش صن للدستو 

ال ين ع حنوا    245   الماي  من لجمال  عدد الخضاة الـــ   3,3و   المند، مثلت النساي نسظ    ق  من   - 68
لدل ، لم ر لّحن قا ــلٌ          علق المحا م د ج . ولم رشــغ     ام  ة منصــع  يلس المح م  اللللا. و   م

رلححن قا ل    2020، وج   ألول م ة     يلول/سبتمب  2019المح م  اللللا ل      يلول/سبتمب  من عال 
. و    ( 57) 2019 و   مـالحزـصا، ع حـنت ام  ة ألول م ة  يلســــــــــــــ   للمح مـ  الللـلا    عـال .  ( 56)    المح مـ  الَنـايلـ 
 عاما.   196،    حدا او األول من نوع  من  2021 يلس   للسلط  الخضايل  ل     عال يح و، لم ر نت ع ام  ةٌ 

 __________ 

  ومنطخ  الظح  القا صب .  خطط المسـاواة يحن الَنسـحن     م ص ا الالرحنلاللَن  ا قتصـادل  ألم ص ا الالرحنل  ومنطخ  الظح  القا صب ،  (52) 
ــانتلاغو،   خ ايط ط صق نحو رحخحق التنمل ، ــادل   2019ســــــ ــط  التلاونل  الت  رخول يما اللَن  ا قتصــــــ . اناق  مثل  عديدة علق األنشــــــ

من  ج   ألم ص ا الالرحنل  ومنطخ  الظح  القا صب     ا ا المَال. انظ ، علق ســــــــــــبح  المثال، ال ط  الوطنل  للَممو ص  الدومحنل ل  
 .2019( للال PLANEG IIIالمساواة واإلنصاب يحن الَنسحن )

 A solid investment: making full use of the nation’s humanاللَن  ا رحادل  الملنل  يتحطلم الســـــــــــــخت الزجاج ،   (53) 

capital..., p. 4. 

  .   صنلا واألم ص تا  وآسلا و و وبا، ال دود الوا دة علق ا ستبلا (54) 

 لَن  الحخوقححن الدولل ، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (55) 

 ملدل ، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (56) 

 مالحزصا، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (57) 
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و   لســـ ايح ، وحســـع يلانات م كز الظحوا والمللومات التامر للقنلســـت الت  رغط  الدت ة المنتمل    - 69
ــ  2020   رشـــ صن الثان /نو مب    ــاة الـــــــــــــــ م  اللدل  الملحنحن مالدل     مح  13، لم ل ن اناق من يحن الخضـ

ــو   ــاي )  4اللللا سـ ــ  المح م  31نسـ ــع اإلدا ة  ( 58)    الماي (، منمن  يلسـ . و   للطاللا، وفلما يتللق ممنا ـ
ــظ   ــاي ، رمث  الم  ة نســـــــ ــظ    32اللللا    الخطاد الخضـــــــ ــاغل  رلل المنا ـــــــــع وال ج  نســـــــ    الماي  من شـــــــ

ــّ   الم  ة ســـــو       68 ــظ  الماي . و    جمزة النلام  اللام ،   رشـــ ــتغلحن يما      23نســـ    الماي  من المشـــ
 .( 59)    الماي  77ححن ربلا نسظ  ال جال 

يلـدا  من يلـدا   م ص ـا الالرحنـل    18، كـاـنت الخـا ـــــــــــــــلات ـمالمحـا م الللـلا    2019و    واخ  عـال   - 70
     30   الماي  من مَمود الخضــــــاة يتلل المحا م. وكانت ا   النســــــظ  رخ  عن    27,5لمثلن ما متوســــــط  

المتلــددة الخوملــات(، وبح و، والَممو صــ    -يلــدا  )األ جنتحن، والب ازصــ ، وبنمــا، وبوللفلــا )دولــ     8المــايــ      
يلدا  )الســــــــلدادو ، وشــــــــحل ،  4   الماي      40و   30الدومحنل ل ، وكوســــــــتا ص ا، وكولومبلا(، ورت او  يحن  

الماي      50) و وغوا ، وغوارلما ( ورزصد علق      الماي     يلدين  50و    40والم سلل، واندو ا ( وبحن 
 يلســــــا  للَماز الخضــــــاي     ذلل  57. وص  ك ، فلما يتللق مغوارلما ،  ن  من يحن  ( 60)    يلد واحد )ل وادو (

 .( 61)    الماي ( 3,5(، لم ر    ا ا الَماز سو  ام  رحن )2017و  1839البلد )يحن عام  

وجممو صـ  كو صـا، ربلا نســــــــــــــظـ  النســـــــــــــــاي    المحـا م اللللـا لقـ  من البلـدين نحو و    ســــــــــــــت اللـا   - 71
ــظ   ( 62) الماي     30 ــاي نســ ــغ  النســ ــ ، رشــ    الماي  من الوظايت     جمزة النلام   50. و   ا رحاد ال وســ

ساي الغالبل     الماي   خط ر قحن للق منا ع اإلدا ة. وفلما يتللق مالمحا م، رمث  الن   25اللام ، ولقن نسظ   
 .( 63) اللظمق من المشتغلحن مالسلط  الخضايل  ال وسل ، ولقن ا ا األم    ينل س    رش حل  المحا م اللللا

ــحن    المحا م اللللا، لقن الم  ة  - 72 و   ر صنحداد وروباغو  و  واندا  و  وغندا، ثم  رقا ؤ يحن الَنســـــــــــ
. و غم ذلل، ( 64)  ــــــنر الخ ا  األخ      النظال الخضــــــاي رزال ممثل   رمثحال ناقصــــــا    جملر مســــــتوصات   

روجد  لضـــا  اســـتثنايات رشـــ  عن ا ا ا رَا .  د   ومانلا والَب  األســـود، نَد نســـظ ا رمثحٍ  للم  ة    قضـــاي  
ــاة  71   الماي  و   79المحا م اللللا رصــــــ  للق  . و    ــــــ بلا  ( 65)    الماي  علق التوال  من مَمود الخضــــ

ححث رمث  الم  ة نســــظ  الثلثحن من الخضــــاة، رتولق ام  ةٌ  ياســــ  المح م  الدســــتو ص  ورلم  مالمح م  الم كو ة  
 __________ 

  ة  خ   كانت رشـــــغ  لســـــ ايح ، ال دود الوا دة علق ا ســـــتبلا . رَد  اإلشـــــا ة للق    ال يلســـــ  الحالل  لمح م  اللدل اللللا ر لِّت ام (58) 
 المنصع ندس .

مشـــــــــاو ات مر قا ـــــــــلات من  و وبا، ملمد حخوق اإلنســـــــــا  التامر ل امط  المحامحن الدولل ،  و  يلســـــــــات لمحا م ايتدايل   و محا م   (59) 
 استئناب،  و عضوات مالنلام  اللام   و مدعلات عامات ممحا م ا ستئناب.

للم  ة،   ( 60)   المتحــــــدة  األمم   .Towards parity and inclusive participation in Latin America and the Caribbeanاحئــــــ  

Regional overview and contributions to CSW65, 2021 ل دود الوا دة علق ا ستبلا .   وم  د الحخوق واللدال     ل وادو ، ا 

ــلات ومحخخات و   (61)  ــاو ات مر قا ـــــــ ــول الخانونل  الم عل ،    الدت ة من مشـــــــ للق    2ادلملات، المَتمر المدن ، ال امط  الملنل  ماأل ـــــــ
 .2021حزص ا /يونل    4

 ,Government at a Glance 2019, OECD Publishing, París, 2019منظم  التلاو  والتنمل     المحدا  ا قتصـــاد ،   (62) 

pp. 43 and 93  2016المساواة يحن الخضاة من الَنسحن حسع د ج  المح م ، عال : 10-3)ج( و  4-1، الش ال. 

 ا رحاد ال وس ، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (63) 

 مشاو ات مر قا لات من منطخ  الش ق األوسط وشمال    صنلا ومن  م ص ا الالرحنل ، ملمد حخوق اإلنسا  التامر ل امط  المحامحن الدولل .  ( 64)  

ــو  اللَن  األو وبل  الملنل  م داية الخرحلح   ج ا  (65)  ــتمدة من منشــــ ــتنادا للق البلانات المســــ ــاي،    المؤلت اســــ  European Judicialضــــ

Systems ….مشة  الموظدحن اإلدا صحن من غح  الخضاة ، 
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قا ــــــلا. و  ــــــا   للق ذلل، رتولق ام  ةٌ  خ    ياســــــ  مح م  النخض اللللا      15قا ــــــلات من   ــــــ    9
اللامالت    المحا م اللللا للق   ـــــــــــ بلا. و   ســـــــــــو صنال وب بادو  وجامال ا، رصـــــــــــ  نســـــــــــظ  الخا ـــــــــــلات

 .( 66)    الماي  علق التوال  من مَمود الخضاة 68   الماي  و  71,5الماي  و     74

ورؤد  المشـــــا ك  المحدودة للم  ة    عمللات ا ختلا  والت قل     ممنت  الخضـــــاي والنلام  اللام  للق   - 73
تمححز  ـــد الم  ة، ححث للّحن ال جال  جا   آخ صن لشـــغ   نود من الملمن  من جانع جماعات المصـــلح  للّزز ال 

 .( 67) منا ع اإلدا ة ا  . والنمج الم كو  مت سخ للق الحّد ال   يثظط    مشا ك  للم  ة    ا   اللمللات 

وصالحظ المخ   ال ا     الخا ـلات وعضـوات النلام  اللام   ع بن خالل المشـاو ات الت    ج صت  - 74
من    رقو  التلححنات الت  رتم انطالقا  من منظو  جنســــــان  ســــــتا ا  ل د  و اي  رلححناٍت   ملمن عن ر و من

ســـــــلاســـــــل    رتدق مر متطلظات اإلدا ة ال ارل  وا ســـــــتخالل والَدا ة. وص   المخ   ال ا       منا  عن 
ولئل ال ين لَلســـو  رلزصز التنود    المَال الخضـــاي ، شـــ صط     لةر  ذلل مطلخا  علق حســـاب اســـتخاللل   

 .( 68) علق منص  الخضاي

  
 تدابير لالقيق حضور للمرأة ماكاذئ م  الرةو  - خامسا   

لحث المخ   ال ا  الدولا علق رشـَلر ا سـتخدال علق  سـا  الَدا ة وعلق اعتماد سـلاسـات رقد   - 75
ال فل  الت  رلت   عمللات  اإلنصــاب يحن الَنســحن    الســلط  الخضــايل  و جمزة النلام  اللام  ورزص  اللوايق

ــو    ب   ــ  الت  يتط ق للحما ا ا التخ ص  علق رحخحق حضـــــ اختلا  الموظدحن ور قحتمم. ور ّكز ملض اللنا ـــــ
 .( 69) للم  ة    النظال الخضاي  و جمزة النلام  اللام ، و  سلما    مواقر النلادة

 
 السياسات الرامية إلى ضمان اإلنصاف بي  الج سي    

. ومر ذلل، للس جملر البلدا   ( 70) جت غالبل  الدول ملايح  للمســـاواة يحن الَنســـحن    دســـارح اا د   - 76
لدل   ـــــــــمان   لال  رقد  رندح  ا   الملايح  و حداثما  ث ا  للَايلا  علق و ـــــــــول الم  ة للق نظال لقام  اللدل.  

  .ومن الض و   ار اذ ردايح   لال  رشم  عمللاٍت عام  للم اجل  والمسايل

ــاواة الم  ة  - 77 وصنظغ     رقدـ  اـلدول    رقو  جمود  م ـا حـ  التمححز يحن الَنســــــــــــــحن ال امـل  للق مســــــــــــ
مال ج  من ححث لم انل  ا لتحاق مالنظال الخضــــــاي  و جمزة النلام  اللام  شــــــامل   ســــــلاســــــات وردايح  للتمححز  

  قانو  المَلس الخضــــــــاي  الصــــــــاد      اإللَاي  من  ج  التغلع علق الملوقات المتبحةن . و   نحظال، ين 
ــاة ال كو  ال ين يتمتلو  مةقدمل   2016عال  ــظنل     عمللات التلححن علق الخضــــــ ــلات األســــــ علق    للخا ــــــ

 __________ 

  رحلح   ج ا  المؤلت اســتنادا للق البلانات المخدم  من اللَن  ا قتصــادل  ألم ص ا الالرحنل  ومنطخ  الظح  القا صب  )يدو  را صخ( مشــة (66) 
ــايل   و    المحا م اللللا )لم ن ا طالد   ــلات الملحنات ي رظ  وزص ة     علق المحا م الخضـ ــظ  المئوص  للخا ـ ــايل : النسـ ــلط  الخضـ السـ

-https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-judicial-porcentaje-mujeresالبلـــانـــات    ال امط التـــال :    علق اـــ  

ministras-maximo-tribunal-justicia-o-corte-suprema.) 

 مشاو ات مر قا لات من  م ص ا الالرحنل ، ملمد حخوق اإلنسا  التامر ل امط  المحامحن الدولل . (67) 

 مشاو ات مر قا لات من  و وبا و م ص ا الالرحنل ، ملمد حخوق اإلنسا  التامر ل امط  المحامحن الدولل . (68) 

 OECD Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender       المحدا  ا قتصــــــــــاد ،منظم  التلاو  والتنمل (69) 

Equality: Implementing the 2015 OECD Recommendation on Gender Equality in Public Life, 2018. 

 .2011، . سالا  لتحخحق اللدال 2012-2011رخّدل نساي اللالم، احئ  األمم المتحدة للم  ة،  (70) 

https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-judicial-porcentaje-mujeres-ministras-maximo-tribunal-justicia-o-corte-suprema
https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-judicial-porcentaje-mujeres-ministras-maximo-tribunal-justicia-o-corte-suprema
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علق    للم  ة الحق    الت ق  للق المنـا ــــــــــــــع    1993  ب . وبـالمثـ ، ين  قـانو  ال ـدمـ  اللموملـ  للـال  
 نما رحتاج ل ب ة رخ  مســـــــــن  واحدة عن رلل المشـــــــــت ط  لل جال عند اللللا قب  نظ ايما من ال جال ملال و/ و  

 .( 71) التخدل للق ا متحانات التنا سل  للت ق  للق مستوصات  علق

ــو  متوازِّ    - 78 ــا   للق ا رحاد األو وب ، م دال  حضــــ والتزل ك  من  واندا ونلَح صا وبلدا   خ  ، ل ــــ
وا ختلا  لشـغ  منا ـع المسـؤولل . و   لسـظانلا، ين  الخانو  علق    يتم،     لل جال والنسـاي    التلححن  

سـلاق اختلا  الم شـححن لم ي الوظايت، رشـَلر واسـتحداا ردايح  رلسـّ  ر ق  النسـاي الالر  لسـتو حن ملايح   
. ( 72) ةالَدا ة والقداية، كما ين  علق ر جل  كد  النســـــــــــاي عندما يتلدد الم شـــــــــــحو  المتســـــــــــاوو     الَدا  

وبالنســــظ  للمنا ــــع اللللا    نظال لقام  اللدل، يتوخق ر صــــل  عدٍد منما للنســــاي ورناوب الم شــــححن من 
 الَنسحن علق المنا ع عند ا ختلا  من قوايم الم شححن.

ــات رمدب للق رم حن الم  ة، من الضـــــــــ و   اعتماد ي امج  - 79 ــلاســـــــ و   ملدل  ححث لَ   رلزصز ســـــــ
ــد  لثخا   المَتمر األيو  ال   يتوقر    رلزال الم  ة المنزل  و    رةخ  مآ اي ال جال عند اختلا  الممن    رتصــــــ

. وب    المخ   ال ـا ، لن يتســــــــــــــنق ال  وج من اـ   الحلخـ  المد غـ  ل  من خالل  ( 73) الت  رود    رزاولمـا
م المساواة وا حت ال  ر طلط طوص  األج  وسلاسات عام  مستدام  للززا     الندو ، من  م حل  الطدول ، قل 

 المتظادل يحن الَنسحن وصشمال  جملر الطظخات ا جتماعل  والسلاسل .

وعلق الـدول والمنظمـات والشــــــــــــــ كـات والقلـانـات اإلقللملـ  والـدوللـ     رلزز التنود والمســــــــــــــاواة يحن   - 80
ن يما  . وصنظغ     رشــم  ا   التدايح  عنصــ ا  ر بوصا  لســلط الضــوي علق ( 74) الَنســحن  امل  الســب  الت  رحســّ

ا   المظاد ات التلال  والدلمخ اطل  ونظم اللدال ، مما للود مالندر علق المَتمر مةســــ   وصغّح   نماا الســــلوق 
 .( 75) علق المد  الطوص 

و   الوقت ندســـــــ ، لم ن    رقو  ا ســـــــت ارلَلات المؤقت   لال  لذا ن ّد ت    لطا  نمج رشـــــــا ك   - 81
عات. وصم ن رشَلر رخدلم الدعم المال  والتد صع للق الم شحات، ورلدي  اإلج ايات ا نت ايل ، ومتلدد الخطا

ورصــــملم حمالت رمدب للق رحخحق المشــــا ك  المتســــاوص ، و  ســــاي  اداب كمل  وحصــــ  لمشــــا ك  النســــاي  

 __________ 

 نحظال، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (71) 

،  الَ صدة ال ســمل  للدول  آذا /ما   مشــة  المســاواة الدللل  يحن النســاي وال جال، لســظانلا،   22الصــاد       3/2007الخانو  األســاســ    (72) 
 .2007آذا /ما    23الصاد      71اللدد 

 ا ستبلا .ملدل ، ال دود الوا دة علق  (73) 

 /www.unodc.org)متا     ال امط التال :    “ دو  الخا ـــــــــــلات والمنظو  الَنســـــــــــان      ـــــــــــما  اســـــــــــتخالل الخضـــــــــــاي ونزاات ”  (74) 

dohadeclaration/ar/news/2019/01/the-role-of-women-judges-and-a-gender-perspective-in-ensuring-

judicial-independence-and-integrity.html   واللَن  ا قتصــادل  ألم ص ا الالرحنل  ومنطخ  الظح  القا صب ، التخ ص  الوطن  )
ــتدام   المتللق   ــلاق لطا  التنمل  المسـ ــانل     سـ ــؤو  الَنسـ ــت ارلَل  مونتلدحدو لتندح  ال ط  اإلقللمل  للشـ مالتخدل المح ز    رطبحق اسـ

ــ صن   2019،  لا /مايو 2030للال   ــحل ، رشــــــ ــانتلاغو د  شــــــ ــ  للمؤرم  اإلقللم  الملن  مالم  ة الملخود    ســــــ )ا جتماد ال امر عشــــــ
 (.2019الثان /نو مب  

ووـصـلز،   (75)  لـنقــلـت ا  ــامــح   مـحـــــ ــ    Advocating for change: transforming the future of the legal professionجـمــالـــــ

through greater gender equality, June 2019, p. 25. 

http://www.unodc.org/%20dohadeclaration/ar/news/2019/01/the-role-of-women-judges-and-a-gender-perspective-in-ensuring-judicial-independence-and-integrity.html
http://www.unodc.org/%20dohadeclaration/ar/news/2019/01/the-role-of-women-judges-and-a-gender-perspective-in-ensuring-judicial-independence-and-integrity.html
http://www.unodc.org/%20dohadeclaration/ar/news/2019/01/the-role-of-women-judges-and-a-gender-perspective-in-ensuring-judicial-independence-and-integrity.html
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ضوي علق  امل  رلححنمن    الوظايت اللام  مث  السلط  الخضايل ، كةدوات لما دو   ساس     رسللط ال  و
 .( 76) المساواة يحن الَنسحن

د المخ    ال ــا    - 82 وعلق غ ا  اللَنــ  األو وبلــ  للــدلمخ اطلــ  من خالل الخــانو  )لَنــ  البنــدقلــ (، يؤصــّ
و ـر السـلاسـات ال امل  للق  ـما  التواز  يحن الَنسـحن    المؤسـسـات اللام  وص      من الضـ و   دعم 

 .( 77) الصدد، ش صط   ما  استخالل النظال الخضاي  و جمزة النلام  اللام  جملر الَمود المب ول     ا ا
 

 أهمية نظام اللصص ذل تلقيق المساواة بي  الج سي    

ــا  ا رَااات  - 83 س مســ ــّ   ر صــــل  الحصــــ     محدا  لقام  اللدل  داة  لال  و ــــ و ص  لل   لشــ
لتبا  اعتماد الحصـ  خطوة  للق األمال علق ط صق  التا ص ل  الت  سـادرما  لمن  ال كو  علق ا ا الخطاد. وص  

 .( 78) لدماج الم  ة    جملر قطاعات الدول  عموما، و   ممنت  الخضاي والنلام  اللام  خصو ا

وقد لوحظ    عدة مشـاو ات ما كا  لت صـل  الحصـ  علق الصـلحد السـلاسـ  من  ث     زصادة  - 84
كوســتا ص ا، رغلغ  التدســح  الخضــاي  للملل  ر صــل  الحصـ   عدد النســاي اللامالت    نظم اللدال .  د  

المنصــــــو  علحما مموجع الخانو  وســــــاد    جملر مَا ت اإلدا ة، مما  ســــــمم    زصادة حضــــــو  الم  ة     
المحا م الخضــايل . وبالمث ،  د  ر صــل  الحصــ     المنا ــع الت  للّحن  حما ما نت اب الشــلب  للق 

   الماي . و  ضـق ذلل يدو   للق زصادة كبح ة      37للق  19لَمال  التشـ صال  من ا رداد نسـظ  النسـاي    ا
 .  ( 79) رلححنات الخا لات

و   جنوب    صنلا، عمدت لَن  المســــــــاواة يحن الَنســــــــحن، ملد رلخحما شــــــــ و  من جمات  اعل      - 85
ــلات فلما يتللق ينظال الحصــــــ . و    مالو ، لشــــــت ا قانو  المَتمر المدن ، للق و ــــــر عدٍد من التو ــــ

ــاد     عال  ــحن الصـ ــاواة يحن الَنسـ ــ  عام   2013المسـ ــسـ ــٍ  حســـع نود الَنس       مؤسـ ر صـــل ا حصـ
   المــايــ . وعلق ال غم من اــ ا ا لتزال، لم لَ  رندحــ  اــ ا الخــانو  مــالخــد  القــا  .  لم رقن    60/40قــد اــا  

ــ  المح م  اللللا، وق ــع  ياســــ ــغ  منصــــ ــل  واحدة رشــــ ــو  قا ــــ ــل   2014د رخاعدت    عال اناق ســــ ، وقا ــــ
ال ين  35استئناب واحدة من يحن قضاة ا ستئناب اللش ة ال ين للملو  مالمح م  اللللا. ومن يحن الخضاة الـ  

ــّ لو  رلل المح م ، كانت اناق   ــل   خط 13لشــــ . وصتبحن من ملدل رندح  الب وروكول المتللق محخوق  ( 80) قا ــــ
 ــــ و ة ل ســــا     ( 81) اق األ  صخ  لحخوق اإلنســــا  والشــــلوب )ي وروكول مايورو(الم  ة       صنلا الملحق مالمحث 

ــا  ا رَا  ال    نتَت  األنظم  األيوص  والمواقت   ملض الوقت لق  لةر  نظال الحصــــــ  يثما   فلل ِّس مســــ
 التمححزص   د الم  ة    ك  من النظال الخضاي  و جمزة النلام  اللام . 

 __________ 

 لسظانلا، ال دود الوا دة علق ا ستبلا . (76) 

 (77) Council of Europe, Venice Commission, Opinion on the draft law on the High Judicial and 

Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina (CDL-AD(2014)008), paras. 32 and 35. 

 .119، الصدح  ... 2012-2011رخدل نساي اللالم، احئ  األمم المتحدة للم  ة،  (78) 

اإلنســا  التامر ل امط  المحامحن الدولل ، كوســتا ص ا: من قا ــحتحن للق ثما  مشــاو ات مر قا ــلات من  م ص ا الالرحنل ، ملمد حخوق   (79) 
 .22   الوقت الحا  ، من     

 مشاو ات مر قا لات من منطخ  الش ق األوسط وشمال    صنلا، ملمد حخوق اإلنسا  التامر ل امط  المحامحن الدولل . (80) 

 (81) Institute for Security Studies, “Women, peace and security: Implementing the Maputo Protocol in 

Africa”, ISS Paper 295, July 2016. 
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ح  التمححز اإللَاي   دوات اام  رســـــــّم  التحاق الم  ة مســـــــلل الخضـــــــاي ولئن كانت الحصـــــــ  ورداي  - 86
 جمزة النلــامــ  اللــامــ ،  ال لم ن    ل و  ذلــل الســــــــــــــبحــ  الوححــد لتحخحق رلــل الغــالــ .  مــ ا النظــال يتوخق   و

. وصتطلع التغلع علق التمححز المل ل   ـــــد  ( 82) مشـــــا ك  الم  ة ولقن  ســـــلســـــتغ ق وقتا طوصال حتق لحخق  ث  
ــداي الطامر الدلمخ اط  علق ا ــاي وال جال و  ــ ــاواة يحن النســ ــتدام  رمدب للق  ــــما  المســ ــلاســــات مســ لم  ة ســ

 الحلاة الممنل     السلط  الخضايل  و جمزة النلام  اللام .

  
 اسا ااةات  - سادسا  

الج ساااااي   كان تصاااااميم وتطبيق الساااااياساااااات العامة والادابير الرامية إلى تلقيق المسااااااواة بي   - 87
. ويق  على عاتق الدول واةب ضاامان حقوق المرأة وك الة مشاااركا:ا الكاملة ذل ( 83) ما اوتًا وغير ماسااق

. واعاماد القواني  والسااياسااات العامة ل  هودد وحدى إلى الاغلب  ( 84) ال ظام القضاااقل وأة:زة ال يابة العامة
الادابير بأهميا:ا الشدهدة ألن:ا تبعث برسالٍة م ادها  على الامييز ال:يكلل وال ُظمل ضد المرأة. وتاسم هذى  

 أن المواقف والسلوكيات الماليزة ة سانيًا ليست مقبولة.

ويعارف المقرر الخاص بالج:ود الال هبذل:ا عدٌد م  البلدان ذل مسااااعى إلى ضاااامان المساااااواة   - 88
قت   نااق  هامة  ولك :ا تظو م   لج  بي  الج ساااااااي  ذل ال ظام القضااااااااقل وأة:زة ال يابة العامة. وقد تلق 

ف الدول ة:ودها ألن تلقيق المسااااااواة سااااايسااااااغرق  بلساااااابات الم اد    غير كافية. وي بغل أن تضاااااالد
. وليس م  المقبول  ( 85) القاصادد العالمل  ما يقرب م  قرن م  الزمان إ ا اسامر الاغي ر بالوتيرة اللالية

 ية الطويلة.أن يساغرق تلقيق المساواة هذى ال ارة الزم 

ويجب أن هالق ق ذل ال ظام القضاااااقل بجمي  مساااااويات  تمثيٌو تعددد وما وس و لج كساااابيو إلى  - 89
.  ( 86) الل اظ على ثقة الجم:ور وتعزيزها وصاون وتعزيز مصاداقية موساساات العدالة وتارعيا:ا واسااقالل:ا

ساااالطة القضاااااقية وأة:زة ال يابة العامة  وتلقيقًا ل:ذى الغاية  ه بغل تكييف عمليات الخايار والارقية ذل ال
ل المعاهير  الال تبدو موضااوليًة للوهلة األولى  إلى عواقق تساا:م ذل ت:ميا مشاااركة المرأة   لاالذل تلوُّ

 على قدم المساواة م  الرةو  ول سيما ذل م اصب اإلدارة.

ر م  تعزيز ساياساات  وي طود تطبيق ال :  الج ساانل ذل المجال القضااقل على ما هو أكثر بكثي - 90
المساااااواة الال ت:دف إلى ت:يرة ظروف ماكاذرة للج سااااي  ع د اللالاق بالعمو وأدا  الواةبات الوظي ية.  
بو يسااااااالزم األمر اتخا  تدابير م  أةو ضاااااامان ت:يرة ذرص ماكاذرة لاللالاق بالعمو ذل الملاكم العليا   

م ذل مسااااره  الوظي ل مث ل:  مثو الرةال. وم  الضااارورد  أول وقبو كو  حاى هاسااا ى لل ساااا  إحرام تقد 
 __________ 

مشــــاو ات مر قا ــــلات من منطخ  الشــــ ق األوســــط وشــــمال    صنلا ومن  و وبا و م ص ا الالرحنل ، ملمد حخوق اإلنســــا  التامر ل امط    (82) 
 المحامحن الدولل .

لل (83)  المتحـــــدة  األمم  ــدامـــــ ،  مَموعـــــ   المســــــــــــــتـــ  Resource Book for Mainstreaming Gender in UN Commonتنملـــــ  

Programming at the Country Level, 2018    : متا  علق ال امط التال(https://unsdg.un.org/resources/resource-

book-mainstreaming-gender-un-common-programming-country-level.) 

 .Women and the Judiciary …, p. 2لَن  الحخوقححن الدولل ،  (84) 

 .Global Gender Gap Report 2020, Geneva, 2019, p. 33المنتد  ا قتصاد  اللالم ،  (85) 

 (86) Mónica Castillejos-Aragón, “A need for change: Why do women in the judiciary matter?”, Country 

Report, March 2021, Konrad-Adenauer-Stiftung. 

https://unsdg.un.org/resources/resource-book-mainstreaming-gender-un-common-programming-country-level
https://unsdg.un.org/resources/resource-book-mainstreaming-gender-un-common-programming-country-level
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تاال   ضاامان إمكانية الاوذيق بي  اللياة الم: ية واألساارية بليث هاساا ى الضااطالس بمسااووليات م: ية  
و ذل حالت كثيرة العامو   أكبر إلى ةانب المساووليات األسارية  و لج لمعالجة وة  م  أوة  القصاور يشاك 

 المرأة ذل ملاكم العدل العليا.ال:يكلل المسب دب لنخ اض حضور 

واللضااااور الملدود للمرأة ذل الملاكم العليا وم اصااااب اإلدارة ذل أة:زة ال يابة العامة هو اتجاى   - 91
نمطل ساااقد على الصااعيد العالمل. وحاى ذل البلدان الال يكون ذي:ا تمثيو الج سااي  ماكاذرًا ذل الملاكم  

ات انخ اضاااًا مللوظًا م  الرتقا  صاااعودًا على سااالم السااالطة.  المخال ة  ت خ ض ال سااابة المروية للقاضاااي
 وياجلى  لج بقدر أكبر ع دما تكون الدواقر السياسية هل المسوولة ع  الاعيي ات.

وقد كان الاليز ضااد المرأة موضااوعًا تكررت اإلتااارة إلي  ذل الةاماعات الاشاااورية الال نظم:ا   - 92
الم اطق. والالامو على المرأة ما ٍا على نطاق واس   وهو يشي   المقرُر الخاص م  القاضيات م  كاذة  

ذل ةمي  ال:ياكو الةامالية. ويلزم تواذر إرادة سااااياسااااية قوية لاغيير هذا الوضاااا  م  خالل الاشااااريعات  
 والسياسات واللمالت اإلعالمية والاثقيف.

العاباار ع اد تللياو  ويادر  المقرر الخااص أنا  ل يك ل وضااااااااا  الم ظور الج ساااااااااانل وحادى ذل   - 93
أساااااباب عدم تمثيو المرأة على قدم المسااااااواة م  الرةو ذل ملاكم العدل العليا. ذب ظرة أكثر تعمقًا  هابي   
أن  ذل بعض الم اطق الال توةد ب:ا تجمعات كثي ة للشااااعوب األصاااالية أو السااااكان الم لدري  م  أصاااو  

 م  ال ساااا  الالتل يشاااغل  هذى الم اصاااب العليا بو  أذريقل  ل ه امل إلى هاتي  ال راي  إل عدد قليو ةداً 
وقد ل هوةد بي :  م  ه امل إلى ال راي  المذكورتي  بالمرة. ويجب أن ُتبذل الج:ود م  أةو تمكي  ةمي  

 ال سا  م  اللالاق ب ظام العدالة  بغض ال ظر ع  أصل:  أو عرق: .

ق أثٍر ذل صاا وف األةيال الجدهدة وذل المجام   وم  العوامو ال:امة الال هاعي  مواة:ا:ا لالقي - 94
ككو وتعزيز إدماج ال سا  ذل ةمي  مساويات م: ة القضا  عدُم العاراف الكامو بلقوق المرأة ذل دورها 

 كقاضية وكممثلة لل يابة العامة  وندرة ال ما ج ال ساقية ذل عدة بلدان  وغياب تبكات الدعم.

رابطاٌت قوية للقاضايات والمشااغالت بال يابة العامة  تاواذر م ابر أذضاو  وذل البلدان الال توةد ب:ا   - 95
للدذاس ع  حقوق هاتي  ال راي  واإلبالغ ع  الساااالوكيات الامييزية. ويايش إنشااااا  وتعزيز تاااابكات لل سااااا   

بة  العامالت ذل قطاس العدالة ذرصااًة لللصااول على المشااورة بشااأن المساايرة الم: ية وت مية الم:ارات والمطال 
باللقوق ع د اللزوم. وتساااااعد هذى الشاااابكات ال سااااا  العامالت ذل قطاس العدالة على إقامة عالقات م: ية  

 . ( 87) لل :وض بمساره  الوظي ل كما توذر ل:  مل اًل لا مية القدرات وتلدد العواقق وتبادل الدعم 

ال ساااااا  ذل العادة أكثر عرضاااااة للارهيب  وبال ظر إلى القوالب ال مطية الال ل تزال قاقمًة  تكون   - 96
 والع ف والا:دهد والالرش  سوا  م  ةانب المجام  أو م  ةانب ممالق:  ذل العمو.

ول تزال تق  أحيااناًا مماارساااااااااات تلرش وابازام ة ساااااااال ذل الملااكم وأة:زة ال يااباة العااماة ذل بعض   -   97
ل  ةز   ا م  هذى الموسااااااسااااااات وكذلج نظيرات:  الم اطق  وهل ممارسااااااات تاعرض ل:ا ال سااااااا  الالتل يشااااااك 

المرتبطات ب:ا مثو الملاميات وممثالت الدذاس والضالايا وغيره . وم  ال ااق  الخطيرة الال تامخض ع :ا تلج  
 األوضاس هبرُم ذقدان المرأة ثقا:ا ذل نظام العدالة وإن:اؤها المبكر لمسيرت:ا الم: ية ذل المجال القضاقل. 

 
 __________ 

ل امط    مشـــاو ات مر قا ـــلات من منطخ  الشـــ ق األوســـط وشـــمال    صنلا، ومن  و وبا، و م ص ا الالرحنل ، ملمد حخوق اإلنســـا  التامر (87) 
 المحامحن الدولل .
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 توصيات  - سابعا  

تصاااميم وت  يذ نظاٍم لللصاااص ل يكون مجرد تدبير رمزد ويراد ب  ضااامان المسااااواة ذل إمكانية   - 98
 اللالاق بالوظاقف ذل ميدان إقامة العدل وتلقيق قدر أكبر م  المساواة م  م ظور ةغراذل أو إقليمل.

نسااااابة   2030الساااااا ادة م  أهداف الا مية المساااااادامة لضااااامان أن تشاااااغو المرأة بللول عام   - 99
 الماقة م  الوظاقف العامة  و لج ذل سلج القضا  وأة:زة ال يابة العامة على حد سوا . ذل 50

اعاماد معاهير وسااياسااات عامة وأهداف قابلة للقيا  م  أةو تلقيق المساااواة وتعميم الم ظور   - 100
ق اماثال  ةم ي  الكيانات لالج  الج سااانل  وإنشااا  موسااسااة عامة ومساااقلة تدهر تااوون:ا ب  ساا:ا لكل ت ساا 

المعاهير والسااياسااات واألهداف. وسااياعي  على وة  الخصااوص تعزيز الادريب الموسااساال على المساااقو  
الج سااااانية  بليث ُتك و ديموما  ويام تعميم  ع  طريق سااااياسااااات عامة وط ية ذل ميدان الاعليم تدم   

 الم ظور الج سانل ذل ال ظام الاعليمل بجمي  مساويات .

لدول على ت  يذ مبادئ توةي:ية للسااااياسااااات العامة المسااااادامة ُيسااااارتااااد ذي:ا بالم ظور  حث  ا - 101
الج ساانل. وساياعي  تلدهد المعوقات الال حالت دون وصاول المرأة إلى م اصاب المساوولية العليا وبقاق:ا  

 ذي:ا  و لج اسا ادًا إلى السياق القانونل والموسسل والثقاذل لكو بلد.

موضولية وإةراقية م  أةو ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة م  الرةو ذل   اعاماد قواعد - 102
 أدوار ص   القرار بالموسسات العامة  بما يشمو ال ظام القضاقل وأة:زة ال يابة العامة.

إعادة ال ظر ذل الشااروا الرساامية لاللالاق بم:  القضااا  أو الارقل ذي:ا بطية تلطيم ”السااقف   - 103
 مالة أد معوقات بيروقراطية تعرقو تغو المرأة الم اصب ذل السلطة القضاقية.الزةاةل“ وإ

الاخلص م  القوالب ال مطية الال تلصار المرأة ذل مجالت ملددة م  القانون أو ذل مسااويات   - 104
معي ة م  الاساااالسااااو الوظي ل ذل ساااالج القضااااا   مثو القواني  الم ظمة لشااااوون األساااارة  أو ذل أدنى  
مساااااويات الساااالطة القضاااااقية  مثو ملاكم الصاااالش أو الملاكم الموقاة  دون أد ضاااامانات تاعلق بالعمو  

 دوام الوظي ة. أو

تشاجي  اعاماد الم ش الدراساية أو غيرها م  اللواذز الال تسامش للمرأة باغطية تكاليف السااعداد   - 105
ى بأن ت ظَّم امالاانات ت ااذساااااااااياة لل ساااااااااا    لةاياام المالاانات. وفيماا هاعلق ب قص تمثياو المرأة  هوصااااااااا 

خصاااايصااااًا  ول ساااايما ع دما تكون الملاكم مول ًة م  الرةال ذقك أو ع دما تكون نساااابة القضاااااة الذكور  
 ارت اعا. أكثر

تشاكيو لجان للمسااقو الج ساانية م  أةو إضا ا  الطاب  الموساسال على الم ظور الج ساانل ذل  - 106
يساااامش بمشاااااركة أعضااااا  هذى اللجان ذل تصااااميم برام  لالدهث وإصااااال  نظام  ميدان إقامة العدل  بما  

 العدالة وأة:زة ال يابة العامة وبا:يرة الظروف المواتية لمشاركة ال سا  ذل قطاس العدالة.

م مشااااركة المرأة ذل م: ال   - 107 تشاااجي  إنشاااا  رابطات للقاضااايات والمشااااغالت بال يابة العامة  تعز 
م اإلنصااف    القضاا  وال يابة العامة وتداذ  ع  حقوق:ا وتايش ل:ا المشااركة ذل اعاماد الساياساات الال تعز 

 بي  الج سي  ذل السلطة القضاقية وأة:زة ال يابة العامة.
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وضاااااا  إطار قانونل للماية القاضاااااايات وعضااااااوات ال يابة العامة م  العادا ات أو الا:دهدات   - 108
 لشااال  ساااو  قيام:  بمقاضااايات وظاق : . ويجب على هيرات  أتاااكال الالرش الال هاعرضااا  ل:ا ل أو

العدالة وأة:زة ال يابة العامة أن تطبق إةرا ات مأمونة وذعالة تضاااام  عدم الكشااااف ع  هوية صاااااحبات  
 الشكاو  وعدم إهذاق:  مرة أخر .

ذل ميدان  إنشاا  لليات تشاغيلية ذعالة لرصاد الساياساات العامة الماعلقة بالمسااواة بي  الج ساي    - 109
إقامة العدل وت  يذها بصااااورة مسااااادامة  م  المسااااا لة ع :ا بصااااورة دورية. ويشاااامو  لج وضاااا  أدوات  
قة ذل هذا المجال وال ساااب المروية لاعيي ات ال ساااا  والرةال ذل  تشاااخيص وموتااارات تقيس ال ااق  الملق 

د أوة  قصاور هذى الساياساات   م  أةو مواصالة العمو على  السالطة القضااقية وأة:زة ال يابة العامة  وتلد 
 تمكي  المرأة م  المشاركة ذل إقامة العدل.

القضااا  على أتااكال الا ميك الج سااانل الال تساااشاارد ذل الملاكم وأة:زة ال يابة العامة وتجعو   - 110
ل المعااهير الال ُه ظر ذل  م  تعميم الم ظور الج ساااااااااانل واةباًا ل م ااص ع  أن تاولى الادولاة  بلياث تعادَّ

ضااايا وُيبت  ذي:ا بواسااطا:ا لكل هاساا ى تلدهد الثار الماماهزة الال قد تللق بال سااا  والرةال. ولالقيق  الق
د  بشكو   هذى الغاية  يجب اعاماد الم ظور الج سانل كأداة إلعمال العقو والالليو الموضوعل والدقيق تلد 

  سا  ذل كو حالة تقريبا.مباتر  عالقات القوة والعواقب الماباه ة الال هواة::ا الرةال وال

حث  م ظمات المجام  المدنل والجامعات على تصاميم ووضا  اسااراتيجيات للرصاد والالليو بطية  - 111
تل يز وضا  الساياساات  ات األثر السااباقل فيما هاعلق بامثيو المرأة بالشاكو الالقق ذل ال ظام القضااقل  

 وأة:زة ال يابة العامة.
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