سياسة المساواة بين الجنسين
الديباجة
لطالما تم التمييز ضد المرأة بسبب الهيمنة األبوية ،وما يزال ذلك سائدا رغم العديد من االتفاقيات الدولية الملزمة .في جميع
أنحاء العالم ،ما زالت القوانين المتعلقة بالحقوق اإلنجابية ،العمل ،والتعليم والصحة تُستخدم لقمع واستغالل النساء .على الرغم
من القوانين الموجودة في العديد من البلدان ،و المتعلقة بالمساواة في الحقوق ،فإن الواقع هو أن الرجال يتمتعون بمستويات أعلى
.من امكانيات الوصول إلى النتائج االقت صادية ،وهم ممثلون بشكل مفرط في السياسة ،وكقادة ثقافيين وشخصيات رياضية.
الرؤية
تقع معالجة هذا الظلم على عاتق أولئك الذين يرغبون في متابعة أجندة سياسية .تتمثل رؤية حركة الخضر العالمية ،بما يتماشى
مع ميثاق الخضر العالمي وال سيما مبدأ العدالة االجتماعية ،فيما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المساواة بين جميع الناس
التحرر من التمييز السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي
الحق في الكرامة اإلنسانية
المساواة في الوصول إلى المجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية واإليكولوجية ،والقدرة على
المشاركة فيها
المساواة في التمثيل والمشاركة في عمليات صنع القرار في جميع مجاالت الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية
والفكرية واالقتصادية
يجب أن يكون لجميع الناس الحق في اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن التعليم والصحة والهوية الجنسية والتكاثر
التمثيل المتساوي للمرأة في مناصب صنع القرار الرئيسية
األجر المتساوي عن العمل ذو القيمة المتساوية
االعتراف بالحد الكبير من العمل غير مدفوع األجر من قبل النساء
التحرر من التمييز المنهجي المباشر وغير المباشر والمضايقة والخوف والعنف واالعتداء
تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والتشريعات الملزمة

الهدف
لذلك ،يعمل حزب الخضر من أجل:
•
•
•
•
•

التحرر من اضطهاد األبوية المنصوص عليه في القانون
تسهيل إصالح المناهج السياسية إلزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة ،من أجل تحقيق مجتمع يتم فيه سماع
أصوات ووجهات نظر جميع النساء
تغيير الدور التقليدي للرجل والمرأة في المجتمع واألسرة لتحقيق المساواة الكاملة بينهما
التأكد من تمتع المرأة بأهلية قانونية مساوية على األقل لتلك التي يتمتع بها الرجل ،ونفس الفرص لممارسة تلك األهلية
ضمان اإلنصاف االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي واإليكولوجي للمرأة

خطة العمل
لذلك ،على حزب الخضرأن يعمل:
ضد التمييز

•
•
•
•
•
•
•
•

اعتماد أطر قانونية وتشريعية مناسبة وتدابير أخرى تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة
االمتناع عن االنخراط في أي عمل أو ممارسة للتمييز ضد المرأة والتأكد من تصرف السلطات والمؤسسات العامة
بما يتفق مع هذا االلتزام
توفير إطار شامل لتحدي القوى المختلفة التي خلقت واستمرت في التمييز ضد المرأة
إقامة نظام اقتصادي جديد يقوم على اإلنصاف والعدالة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة
القضاء على ج ميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والعدوان ضد المرأة
التعرف على األهمية االجتماعية لألمومة ودور الوالدين في األسرة وفي تنشئة األطفال
تتطلب تربية األطفال مشاركة في المسؤولية بين الرجال والنساء والمجتمع ككل ،وأن دور المرأة في اإلنجاب لن
يكون أساسا للتمييز
تغيير الهياكل القمعية الحالية التي تعتبر في بعض األحيان أدوارا تقليدية ،من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

الحقوق السياسية
•
•
•
•
•
•

الغاء التمييز ضد المرأة في السياسة والحياة العامة
ضمان الحق في التصويت وشغل وممارسة الوظائف العامة
ضمان حقوق متساوية للمرأة لتمثيل دولتها على المستوى الدولي
ضمان المشاركة المتساوية في المنظمات والجمعيات المتعلقة بالحياة العامة والسياسية للبلد
دعم المنظمات التي تعمل على زيادة مشاركة المرأة في المناصب رفيعة المستوى
اعتماد الحصص للمرأة عند الضرورة في جميع مجاالت الحياة بما في ذلك التمثيل االجتماعي والثقافي واالقتصادي
والسياسي

تطوير السياسات
•
•
•
•

ضمان مشاركة المرأة في صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها
وضع خطة عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين على أساس التشاور الواسع مع مجموعة متنوعة من النساء ،وضمان
أن تعكس أولويات الحكومة هذه الخطة
تحديد أهداف للوصول لنسبة معينة من النساء في األحزاب السياسية وفي البرلمان
تحديد أهداف لنسبة النساء اللواتي يتم توظيفهن في وظائف الخدمة العامة واإلدارة العليا

التعليم
•
•
•

وضع حكم يقضي حصول جميع الفتيات والنساء على التعليم المجاني
القضاء على التمييز ضد المرأة لضمان المساواة في الحقوق مع الرجل في مجال التعليم
تطوير مواد المناهج واألساليب التربوية وبرامج تدريب المعلمين التي تعزز المواقف غير المتحيزة من قبل المعلمين
والطالب

الصحة
•
•
•

تعزيز خدمات صح ة المرأة والصحة الجنسية المجتمعية ،بما في ذلك توفير معلومات دقيقة عن قضايا صحة المرأة
في جميع مراحل الحياة
توفير خدمات مجانية وآمنة للحمل ،واألمومة ،والوالدة ،والطفولة المبكرة ،وإبالغ النساء بشكل استباقي عن
الخيارات المتاحة للرعاية ،بما في ذلك دعم الوالدة في المنزل والخدمات القائمة على القابلة
سن تشريعات تجعل التعقيم القسري غير قانوني ،وفرض تشريع يحظر ختان اإلناث أو تشويه األعضاء التناسلية
لإلناث

الزواج والعالقات األسرية
•
•
•
•
•

ضمان حصول المرأة على نفس حقوق الرجل في اطار الزواج ،وعقده بموافقتها الحرة والكاملة ،وأن يكون لها نفس
الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه
ضمان المساواة في الحقوق والمسؤوليات لل والدين ،بغض النظر عن الحالة الزوجية ،في األمور المتعلقة باألطفال؛
في جميع األحوال ،تكون مصالح األطفال هي األساسية
ضمان الحقوق والمسؤوليات المت ساوية فيما يتعلق بالوصاية وتبني األطفال أو المؤسسات المماثلة حيث توجد هذه
المفاهيم في التشريعات الوطنية؛ في جميع الحاالت ،تكون مصالح األطفال هي الراجحة
ضمان نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ،بما في ذلك الحق في اختيار اسم األسرة والمهنة والوظيفة
ضمان حقوق م تساوية مع الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو االحتفاظ بها

الصحة الجنسية واإلنجابية
•
•
•
•
•

ضمان الوصول المجاني إلى وسائل منع الحمل لجميع النساء
إتاحة عمليات اإلجهاض اآلمن والقانوني لجميع النساء
تمويل التربية الجنسية وبرامج الصحة العامة وخدمات تنظيم األسرة
دعم الحق في اختيار اإلجهاض ،وعدم تجريمه ،والتشريع لحماية الحق في اإلجهاض وضمان توفر جميع الخيارات
إلنهاء الحمل
حماية حرية اختيار استمرار الحمل

العنف وسالمة المرأة
•
•
•
•
•

تعزيز التشريعات لحماية المرأة من العنف الجنسي والجنساني وضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بالعنف والتحرش
تقليل وإدارة العنف المنزلي والعائلي من خالل التشريعات
التأكد من قدرة نظام العدالة على االستجابة الحتياجات جميع ضحايا االعتداء الجنسي
تقديم تدريبات وبرامج للتوعية الجندرية ،مع التركيز بشكل خاص على أطفال المدارس وطالب الجامعات.
ضمان التزامن بين سياسات وبرامج تمكين المرأة وتوعية الجنسين

التوظيف
•
•
•

القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمل
ضمان مبدأ األجر المتساوي للعمل المتساوي للمرأة
ضمان الحق في العمل كحق غير قابل للتغيير لجميع البشر

عامالت الجنس
•
•

اتخاذ جميع التدابير المناسبة ،بما في ذلك التشريع لقمع جميع أشكال االتجار بالمرأة واستغالل العامالت بالجنس،
ومعظمهم من النساء
دعم العمل في مجال الجنس كونه قانونيا ومنظم ضمن أطر القانون المدني

نساء الشعوب األصلية  /القبائل
•

العمل مع نساء الشعوب األصلية والقبلية للتعرف على قيادتهن ،ودعمهن في القضايا االجتماعية والبيئية واالقتصادية،
وتنفيذ البرامج والسياسات للحد من التفاوتات االجتماعية واالقتصادية القائمة بين نساء الشعوب األصلية وغير
األصلية

•

التأكد من أن جميع السياسات الصحية والتعليمية والسياسات الحكومية األخرى تعترف وتهدف إلى تحسين رفاه نساء
الشعوب األصلية والقبلية

النساء الريفيات
•
•

ضمان تطبيق الحماية القانونية للمرأة في المناطق الريفية
القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لضمان مشاركتها وتقدمها من برامج التنمية الريفية

تصوير المرأة
•
•
•
•

دعم ثقافة الرسائل والصور المحترمة والتمكينية للمرأة
دعم رؤية إيجابية ومحترمة للمرأة في مجال اإلعالن ووسائل اإلعالم األخرى ،بما في ذلك صناعة األزياء؛ والدعوة
إلى تصوير مجموعة من أنواع أجساد النساء على أنها صحية وطبيعية
معالجة التحيز الجنسي في وسائل اإلعالم والعمل بنشاط للقضاء على الصور السلبية للمرأة
تعزيز البرامج التعليمية لمكافحة االستغالل الجنسي للمرأة في اإلعالنات

المرأة واإلعالم
•
•

البحث في القواعد والضوابط لضمان التمثيل اإليجابي للمرأة في وسائل اإلعالم
تنظيم حملة حول أهمية المساواة بين الرجل والمرأة في مج تمع ديمقراطي يعالج الصور النمطية السلبية للرجال
والنساء.

