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امل ؤت مر

 .1يطبق نظام الحصص (الكوطا):
تشكل تمثيلية النساء ( -النوع االجتماعي األقل تمثيال) بنسبة ال تقل عن  %30في
البعثات الوطنية ،والتي اعتمدت في عام  2008طبقا مليثاق الكونغرس  -شرطا مسبقا
للمصادقة على سلطات البعثات الوطنية منذ عام .2011
 في عام  ،1994كان  %84,19من األعضاء رجاال مقابل  %12,39من النساء.1
 في الفترة املمتدة من  1994إلى  ،2014كان الرجال يشغلون مناصب الرئاسة ونيابة
الرئاسة بنسبة  )132( %72,93مقابل  )49( %27,02من النساء.
 في عام  ،2011كان  %65,09من األعضاء من الرجال و %31,05من النساء وفي عام
 ،2018انتقلت هذه النسبة إلى  %56من الرجال و %42من النساء.
 ألول مرة في عام  ،2010كان عدد نواب ونائبات رئيس املؤتمر متساويا .وتشكل النساء
حاليا (الوالية املمتدة من عام  2016إلى  10( %59 ،)2020من أصل  17عضوا) من
املكتب التنفيذي للمؤتمر (املكتب).
 وألول مرة في عام  ،2016تم انتخاب امرأة رئيسة ل لمؤت مر لوالية مدتها عامين.
 .2يعتمد القرارات والتوصيات بشأن املساواة بين الجنسين:
 القرار " 404مشاركة املرأة في الحياة العامة على الصعيدين املحلي واإلقليمي:
املمارسات الجيدة في الدول األعضاء وعمل املؤتمر" ( – )2016املقررة :إنغر لينج
( ،)Inger Lingeالسويد :"L"( ،غرفة السلطات املحلية :"PPE/CCE" ،مجموعة الحزب
الشعبي األوروبي)
 يدعو السلطات املحلية إلى تنفيذ توصية لجنة الوزراء ( 3)2003بشأن املشاركةاملتوازنة ،من أجل ضمان أال تقل تمثيلية النساء أو الرجال في أي هيئة تقريرية
في الحياة السياسية أو العامة عن %40؛

1تم احتساب النسب املئوية بناء على إجمالي عدد املقاعد املتاحة والتي يكون بعضها شاغرا أحيانا.

 يدعو السلطات املحلية إلى تقييم التقدم املحرز في تحقيق مشاركة متوازنة منخالل إعداد إحصاءات مصنفة حسب النوع االجتماعي وتطوير أدوات لرصد
الترشيحات واالنتخابات مع تحليل تطورها.
 القرار " 405إدماج مقاربة النوع االجتماعي في عملية املوازنة" ( – )2016املقررة:
كاثي بينيت ( ،)Cathy Bennettإيرالندا (" :"Rغرفة األقاليم :"GILD" ،املجموعة
املستقلة والليبرالية الديمقراطية)
 يوص ي ال جماعات املحلية واإلقليمية بإدخال أساليب املوازنة املراعية للنوعاالجتماعي في ميزانياتها السنوية وتبادل الخبرات واملمارسات الجيدة مع املدن
واألقاليم التي تطبق بالفعل هذه املقاربة؛
 يحث الجمعيات الوطنية ل لجماعات املحلية واإلقليمية على تشجيع ودعمالسلطات املحلية واإلقليمية لتطوير مشاريع نموذجية إلدخال املوازنة املراعية
للنوع االجتماعي.
 القرار " 391مكافحة تأنيث الفقر :مسؤولية السلطات املحلية واإلقليمية"
( - )2015املقرر :جان لوي تيستود ( ،)Jean-Louis TESTUDفرنسا (" :"Lغرفة
السلطات املحلية :"PPE/CCE" ،مجموعة الحزب الشعبي األوروبي)
 يدعو ال جماعات املحلية واإلقليمية إلى اعتماد سياسات واتخاذ تدابير بغيةتفادي وقوع ضحايا سياسات التقشف في الفقر "املزمن"؛
 يدعو السلطات املحلية واإلقليمية إلى تطوير أدوات إحصائية لقياس الفقرالنقدي (الفقر ذي الصلة بالدخل) لدى النساء.
استجابت لجنة الوزراء لتوصيتنا في  15أبريل/نيسان  2016ودعت الدول
األعضاء إلى "معالجة اآلثار الضارة املحتملة على املساواة بين الجنسين عند
اتخاذ قرارات بشأن السياسات االقتصادية والتشغيلية/التوظيفية واإلنفاق
االجتماعي" ،مع إيالء اهتمام خاص بتطوير أدوات إحصائية مصنفة حسب
النوع االجتماعي والسن بغية قياس دخل النساء مقارنة بخطوط الفقر.

 القرار رقم  393والتوصية رقم  383بشأن وضع املنتخبين ( – )2015املقررتان:
فريدا جوهانسون ميتسو ( ،)Frida Johansson Metsoالسويد (" :"Lغرفة السلطات
املحلية :" GILD ،املجموعة املستقلة والليبرالية الديمقراطية) ،وتراس ي سيمبسون-
لينغ ( ،)Tracey Simpson-Laingاململكة املتحدة (" :"Lغرفة السلطات املحلية:"SOC" ،
املجموعة االشتراكية)
 يدعو ال جماعات املحلية واإلقليمية إلى مكافأة املمثلين املنتخبين بشكل مالئمعلى عملهم وتزويدهم بالدعم واملوارد الالزمة؛
 يدعو وسائل اإلعالم املحلية واملكاتب البلدية إلى تعزيز الصورة اإليجابية عنتنوع مجلس البلدية وتشكيلة واسعة من الخصائص الشخصية للممثلين
املنتخبين بغية تشجيع مشاركة جميع املواطنين في االنتخابات املحلية
واإلقليمية؛
 تشجيع ولوج املمثلين املنتخبين على قدم املساواة إلى مناصب في املجالين املحليواإلقليمي ،سواء بالنسبة للذين يعملون بدوام كامل أو من لديهم التزامات
أسرية؛
 يدعو الجماعات إلى تجنب إجحاف املواطنين من حيث ترشيحهم لالنتخاباتاملحلية واإلقليمية بسبب التزاماتهم العائلية واملهنية أو ق يود مالية ومادية؛ وإلى
تشجيع الوقاية من التحرش ضد املسؤولين املنتخبين وإعداد مبادئ توجيهية
حول طريقة التعامل مع حاالت من هذا القبيل.
 القرار" 303من أجل مساواة مستدامة بين الجنسين في الحياة السياسية املحلية
واإلقليمية" ( – )2010املقررة :بريت ماري لوفغرين ( ،)Britt-Marie Lövgrenالسويد
(" :"Rغرفة األقاليم :"GILD" ،املجموعة املستقلة والليبرالية الديمقراطية)
 يشجع النساء على الترشح لالنتخابات؛ يدعو إلى توفير تكوين/تدريب مناسب للممثلين املنتخبين وموظفيهم؛ -يقترح على األحزاب السياسية مقاربة جديدة الختيار املرشحين.

 القراررقم " 176املقاربة املندمجة للمساواة بين الجنسين على الصعيدين املحلي
واإلقليمي :استراتيجية لتعزيز املساواة بين النساء والرجال في املدن واألقاليم"
( – )2004املقررة :بريت ماري لوفغرين ( ،)Britt-Marie Lövgrenالسويد (" :"Lغرفة
السلطات املحلية :"GILD" ،املجموعة املستقلة والليبرالية الديمقراطية)
 يدعو السلطات املحلية إلى اعتماد استراتيجية من أجل النهوض باملساواة بينالنساء والرجال في املدن واألقاليم.
 التوصية رقم  128حول امليثاق األوروبي املنقح بشأن مشاركة الشباب في الحياة
املحلية واإلقليمية ( – )2003املقررة :ب .فلدت ،السويد (" :"Lغرفة السلطات
املحلية :"SOC" ،املجموعة االشتراكية)
 تقترح تحديد وتنفيذ تدابير بهدف القضاء على التفاوتات بين الرجال والنساءوتعزيز تكافؤ الفرص للجميع؛
 تدعو ال جماعات املحلية واإلقليمية إلى دعم سياسة املساواة بين الجنسين فياملجال املنهي من خالل ضمان تكافؤ فرص ولوج النساء والرجال إلى مناصب
املسؤولية في املجالين العام والسياس ي ،مع احترام نظام الحصص (الكوطا)
للمناصب املخصصة للنساء؛
 تشجع املساواة بين الجنسين في مجال التربية والتعليم ،من خالل تزويد الشاباتباملؤهالت املهنية املالئمة وتمكينهن من الولوج إلى مهن التي يمارسها عادة الرجال؛
 تقترح توفير دعم مالي للمصالح االجتماعية التي تعنى بقضايا ذات الصلةبالنساء.
 .3ساهم في إجراءات مكافحة العنف ضد املرأة:

 خالل الفترة  ،2008-2006شارك امل ؤت مر بنشاط في حملة "أوقفوا العنف
املنزلي ضد النساء"؛ وأطلق حملة ملصقات في الشوارع ومترو األنفاق في العديد من
املدن األوروبية تحت شعار "املدن واألقاليم تتخذ موقفا" (إسبانيا ،إيطاليا،

آيسالندا ،مالطا ،صربيا ،البرتغال ،أوكرانيا)؛ ونظم موائد مستديرة باإلضافة إلى
إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت؛ ونشر كتاب.
 بالتعاون مع الجمعية البرملانية ملجلس أوروبا ( ،)APCEنظم امل ؤت مر معرضا
للصور بعنوان "لنكسر الصمت حول العنف املنزلي" ،افتتح في عام  2008وتم
تقديمه في العديد من املدن.
 في عام  ،2009اعتمد امل ؤت مر القرار رقم  279والتوصية رقم  260بشأن
مكافحة العنف املنزلي ضد النساء ودعا إلى إعداد استراتيجيات وتدابير على
الصعيد املحلي للوقاية من العنف ضد املرأة ومكافحته – املقررة :ساندرا بارنز
( ،)Sandra Barnesاململكة املتحدة (" :"Lغرفة السلطات املحلية:"PPE/CCE" ،
مجموعة الحزب الشعبي األوروبي).

املتحدثة الرسمية املوضوعاتية ل لمؤت مر حول املساواة بين الجنسين
يلينا درينيانين ( ،)Jelena DRENJANINالسويد
(" :"PPE/CCEمجموعة الحزب الشعبي األوروبي)
عضوة في مجلس بلدية هودينج ()Huddinge
املهام املوكلة لها ب امل ؤت مر:
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