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إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ليسا فقط من 

حقوق اإلنسان،  بل هما ضروريان أيضاً لتحقيق التنمية 

المستدامة الشاملة للكافة والقائمة على المساواة؛ 

فالمشاركة السياسية للمرأة هي أمر مركزي لهذه األهداف، 

واألحزاب السياسية هي من بين أهم المؤسسات لتعزيز مثل 

هذه المشاركة ورعايتها. وإذ تحتل النساء أقل من عشرين 

بالمائة من المقاعد النيابية في العالم، فمن الواضح أنه 

يجب على األحزاب السياسية أن تقوم بالمزيد لدعم التمكين 

السياسي للمرأة، ويجب مساعدتها في تلك الجهود.

وعلى الرغم من أن النساء يشكلن ما بين أربعين إلى 

خمسين بالمائة من أعضاء األحزاب في العالم، إال أنهن 

يتقلدن حوالي عشرة بالمائة فقط من المواقع القيادية 

ضمن تلك األحزاب. إن ضمان المشاركة المتساوية للنساء 

في هياكل صنع القرارات في األحزاب هو أمرٌ حيوي لتعزيز 

المساواة بين الجنسين داخل األحزاب – وفي نهاية المطاف 

ضمن المجتمع ككل.

قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمعهد الديمقراطي 

الوطني للشؤون الدولية )NDI( على امتداد ثمانية عشر 

شهراً بتجميع عشرين دراسة حالة حول نشاطات حزبية 

ترمي لتعزيز التمكين السياسي للمرأة. واستناداً إلى هذه 

الدراسات وإلى أمثلة أخرى، عمل برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية 

على تحديد خطوات ملموسة يمكن أن تضطلع بها األحزاب 

السياسية لتعزيز الحياة السياسية للمرأة. وهذا اإلصدار، 

والذي عنوانه “تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى: 

دليل الممارسات الجيدة للنهوض بالمشاركة السياسية 

للمرأة”، هو ثمرة هذا البحث ويوفر خيارات موجزة 

ومستهدفة إلصالح األحزاب السياسية.

كما أن هذا الدليل هو الدليل األول من نوعه الذي يُحدِّد 

ويُصنِّف نطاق النشاطات التي يمكن لألحزاب السياسية 

أن تضطلع بها لدعم مشاركة النساء أثناء المراحل 

المختلفة للدورة االنتخابية، بما في ذلك فترات ما قبل 

وأثناء وما بعد االنتخابات.

يستهدف الدليل أعضاء األحزاب السياسية، ال سيما 

الذين يحتلون مواقع قيادية، ومنظمات المجتمع المدني 

والناشطين في مجال المساواة بين الجنسين. كما يهدف 

إلى تشجيع المؤسسات والتحالفات الدولية لألحزاب 

السياسية على تبني المساواة بين الجنسين كمعيارٍ في 

دساتيرها وعملها.

وأخيراً، يوفر الدليل توجيهات قّيمة حول المشاركة 

السياسية للمرأة للمنظمات الدولية والوكاالت اإلنمائية 

التي تقّدم دعماً برامجياً لألحزاب السياسية.

وعندما يكون للنساء صوٌت حقيقي في جميع مؤسسات 

الحكم، من المؤسسات السياسية إلى األجهزة المدنية 

والمجتمع المدني، فسيتمكّن من المشاركة على قدم 

المساواة مع الرجال في الحوار العام، وسيؤثرن على القرارات 

التي تحدد مستقبلهن ومستقبل أسرهن ومجتمعاتهن 

وشعوبهن.

هيلين كالرك

مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

�تصدير من برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي
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األحزاب السياسية هي الوسيلة األساسية واألكثر مباشرة 

التي يمكن للنساء الوصول من خاللها إلى المناصب 

المنتخبة والقيادة السياسية، وبالتالي فإن لهياكل األحزاب 

السياسية وسياساتها وممارساتها وقيمها أثراً كبيراً على 

مستوى مشاركة النساء في الحياة السياسية في بلدانهن.

وتُحقق األحزاب التي تتعامل بجدية مع المشاركة السياسية 

للنساء عدة فوائد إذ تحصل على وضع انتخابي أفضل، وتتمكن 

من الوصول إلى مجموعات جديدة من الناخبين، وتُِقيم عالقات 

أقوى مع جمهور الناخبين. إضافًة إلى ذلك، تتمكن األحزاب من 

خلق صورة عن نفسها بأنها تتسم بالحيوية والنشاط فيما إذا 

أنتجت وجوهاً جديدة وأفكاراً جديدة، ال سيما في هذه الحقبة 

التي تشهد تناقصاً في إقبال الناخبين على التصويت. وتكون 

بعض النتائج التي تتحقق هائلة وواضحة للعيان، بينما تظل 

نتائج أخرى دقيقة ومواربة، في حين يتحقق بعضها تدريجياً، 

ولكن النتيجة العامة لألحزاب السياسية هي مكاسب صافية 

في جميع الحاالت.

وتحقق األحزاب السياسية مكاسب ليس فقط عندما 

تشارك النساء في عمليات الحكم واالنتخاب، وإنما أيضاً 

عندما يؤثرن عليها. أما الجهود الشكلية لزيادة عدد النساء 

المنهمكات في السياسية والتي ال ينجم تأثيرٌ نوعي 

حقيقي أو ال توفر للنساء سلطات التخاذ القرارات، فمن غير 

المرجح أن ينتج عنها أية مكتسبات جديدة أو مباشرة. 

ومن بين األمثلة النمطية على مثل هذه الجهود تأسيس 

أجنحة نسائية في األحزاب دون أن تتمتع بسلطات قانونية 

أو نفوذ؛ واختيار ما يسمى صاحبات المناصب النسائية 

على قوائم المرشحين؛ وتهميش النساء المسؤوالت عندما 

يتم انتخابهن؛ وترشيح النساء في دوائر انتخابية ال يمكن 

تحقيق الفوز فيها؛ أو إزالة أسماء النساء من المواقع التي 

يمكن الفوز بها في قوائم المرشحين في مرحلة متأخرة 

من االنتخابات.

إن التوجه العالمي السائد حالياً هو نحو الحكم 
الديمقراطي المستند إلى التكافؤ والمساواة بين 

الجنسين. ويُنظر حالياً إلى مساعي الوصول إلى الجماعات 
التي ظل تمثيلها منقوصاً تقليدياً، مثل النساء، على أنها 

معيار الحد األدنى للديمقراطية لدى األحزاب السياسية في 
أداء وظائفها وللهيئات التشريعية التي تعمل ضمنها.

وقد تم تنظيم هذا اإلصدار، “تمكين المرأة من أجل أحزاب 
سياسية أقوى: دليل الممارسات الجيدة للنهوض بالمشاركة 

السياسية للمرأة”، بطريقة تمكّن األحزاب السياسية 
والجهات التي تعمل معها لزيادة المشاركة السياسية 

للمرأة من إيجاد إستراتيجيات الستخدامها على امتداد الدورة 
االنتخابية وعبر جميع األدوار التي تؤديها األحزاب السياسية. وال 
يقتصر تعزيز مشاركة المرأة على دورها كمرشحة فقط، وإنما 

كعضوة في الحزب وقائدة ومسؤولة منتخبة.

لقد ظل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية 
يعمل على امتداد ما يزيد عن 25 عاماً مع أكثر من 720 حزباً 
سياسياً ومنظمة تتوزع على أكثر من 80 بلداً من أجل خلق 
بيئٍة سياسيٍة أكثر انفتاحاً يتمكن فيها الرجال والنساء من 

المشاركة بفعالية في العملية الديمقراطية. ونحن نأمل بأن 
هذا الدليل سيساعد في المساهمة بهذه الجهود.

كين ووالك

رئيس المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية
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الملخص التنفيذي

1تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى

ثمة اتفاقيات دولية عدة تضمن حق املرأة في املشاركة في احلياة السياسية، ولكن 

على  دؤوباً  عمالً  يتطلب  املعاش  الواقع  إلى  التجريدي  إطاره  من  احلق  ذلك  إخراج 

السياسة،  في  املرأة  في مشاركة  رئيسياً  جانباً  السياسية  األحزاب  األرض. متثل 

إذ أن األحزاب السياسية هي التي تقوم بتجنيد املرشحني لالنتخابات واختيارهم، 

وهي التي حتدد جدول أعمال السياسات داخل البلد، إال أنه توجد نزعة في األحزاب 

األدوار  في  أو  القاعدي  املستوى  على  كبيراً  النساء  متثيل  يكون  بأن  السياسية 

الداعمة بينما يكون متثيلهن محدوداً في مواقع صنع القرار. ولقد ظلت مشاركة 

املرأة في األحزاب السياسية أقل بكثير من مشاركة الرجل، وهذا نتيجة منطقية 

إذا ما أخذنا باالعتبار انعدام إمكانية الوصول إلى شبكات النفوذ الراسخة، وُشح 

ويقدمن  النساء  لسائر  قدوة  ميثلن  الالتي  الرائدات  النساء  وقلة  املتوفرة،  املوارد 

الرعاية واإلرشاد لهن، وأحياناً محدودية الدعم حتى من األسرة واجملتمع احمللي.

U
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�الشكل 1: ملخص لنقاط الدخول لتعزيز مشاركة 
النساء في األحزاب السياسية

السياسية، وكيفية  األحزاب  النساء في  كيفية مشاركة  إن 
قيام تلك األحزاب السياسية بتشجيع ورعاية انهماك النساء 
فيها، وقيامها بإدماج قضايا املساواة بني اجلنسني، من احملددات 
أساسية  أنها  كما  للمرأة.  السياسي  للتمكني  الرئيسية 
األوسع  اإلطار  في  اجلنسني  بني  املساواة  قضايا  تناول  لضمان 
للمجتمع. وإذا ما أردنا لالستراتيجيات الرامية للنهوض بانخراط 
الة، فيجب أن تكون  املرأة في العملية السياسية أن تكون فعَّ
املراحل  امتداد  على  اتخاذها  لألحزاب  بخطوات ميكن  مرتبطة 
االنتخابات،  قبل  ما  مرحلة  وهي:  االنتخابية؛  للدورة  احملددة 
ومرحلة االنتخابات، ومرحلة ما بعد االنتخابات، كما يجب ربط 

تلك اإلستراتيجيات أيضاً بتنظيم األحزاب ذاتها وبتمويلها.

في  املرأة  مشاركة  زيادة  في  فعالية  األكثر  اإلستراتيجيات  إن 
األحزاب السياسية هي تلك التي جتمع ما بني إصالح املؤسسات 
في  الناشطات  للنساء  املستهدف  الدعم  وتقدمي  السياسية 
املرشحات  وللنساء  وخارجها  احلزبية  الهياكل  ضمن  األحزاب 
واملنتخبات ملناصب رسمية. وتتطلب هذه اإلستراتيجيات إبرام 
واألحزاب  الفاعلة  اجلهات  من  متنوعة  طائفة  بني  ما  تعاون 

السياسية من مختلف ألوان الطيف السياسي.

يحدد هذا الدليل تدخالت مستهدفة ميكن لألحزاب السياسية 
أن تقوم بها من أجل متكني املرأة. وقد مت تنظيم الدليل وفقاً ألربع 
مراحل تتبع نهج الدورة االنتخابية )املبينة في الشكل رقم 1(:

استراتيجيات تأسيسية  أوالً - 
للتنظيم الداخلي لألحزاب

استراتيجيات أثناء  ثانيا - 
فترة ما قبل االنتخابات

استراتيجيات أثناء  ثالثاً - 
فترة االنتخابات

استراتيجيات أثناء  رابعاً - 
فترة ما بعد االنتخابات

لألحزاب  ميكن  محددة  لنشاطات  تلخيص  يلي  وفيما 
السياسية أن تقوم بها في كل مرحلة من هذه املراحل الثالث.

أوالً – التنظيم الداخلي للحزب

ثانيا – فترة ما قبل االنتخابات

التمويل واحلملة االنتخابية

تزويد النساء باملهارات الالزمة 
جلمع أموال مبكرة وإدارة احلمالت 

وبناء الشهرة لالسم

إقامة أو استخدام شبكات 
جميع التبرعات للنساء 

املرشحات، مثل شبكة قائمة 
�إمييلي وشبكة 
قائمة التنميات

إقامة صندوق حزبي داخلي أو 
توفير إعانات مالية للنساء 

املرشحات

وضع حدود على اإلنفاق على 
�منافسات الترشيح/ 

االنتخابات األولية

�تخصيص جزء من أموال احلزب 
 )مبا في ذلك املوارد احلكومية 

�إذا توفرت( لدعم النساء 
املرشحات وللتدريب

�إقامة شراكات مع املنظمات 
الدولية ومنظمات اجملتمع املدني 

والعمل معها

جتنيد املرشحني

الوصول إلى توافق في اآلراء لدى 
قيادة احلزب للنهوض باملشاركة 

االنتخابية للنساء

تبني حصص حزبية طوعية للنساء 
املرشحات وإضفاء الصفة الرسيمة 

عليها في قواعد اختيار املرشحني

فرض تطبيق قواعد حصص الترشيح، 
أي من خالل هيئة إدارة االنتخابات أو 
قيادة احلزب، ومبا يتماشى مع اجلدول 

الزمني لالنتخابات

وضع اسماء النساء في مرتبة قابلة 
للفوز في قوائم احلزب، أو في دوائر 

انتخابية ميكن كسبها

حتديد حوافز الجتذاب النساء 
وتشجيعهن على االنتساب للحزب، 

كبناء القدرات والدعوة

التنسيق مع منظمات اجملتمع املدني 
لتوفير الدعم للنساء املرشحات

�إقامة حتالفات مع الرجال واحلصول 
على دعمهم
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التأكد من أن اإلطار القانوني 
والوثائق األساسية مراعية 

للقضايا اجلنسانية

�القيام بإجراءات لتعزيز مشاركة النساء 
في اجملالس اإلدارية وهياكل صنع القرارات



3 الملخص التنفيذي

�الشكل 1: ملخص لنقاط الدخول لتعزيز مشاركة 
النساء في األحزاب السياسية

رابعا – فترة ما بعد االنتخاباتثالثا – فترة االنتخابات

فترة احلملة االنتخابية

بناء قدرات النساء للقيام باحلمالت 
االنتخابية، والنظر في رعاية 

وإرشاد املرشحات الالتي يخضن 
املنافسة االنتخابية ألول مرة.

ضمان إبراز النساء في احلمالت 
االنتخابية وظهورهن في وسائل 

اإلعالم

صياغة سياسة حول املساواة 
بني اجلنسني في بيان احلزب 

وتوزيعه على الناخبني

تعبئة النساء من أجل 
التسجيل كناخبات ومن ثم 

القيام بالتصويت؛ وتوفير 
معلومات للناخبني مراعية 

للنوع اجلنساني وتوزيعها على 
الرجال والنساء

ضمان سالمة النساء املرشحات 
أثناء احلمالت االنتخابية، واحملافظة 

على انضباط املؤيدين إذا كان 
هناك احتمال باندالع عنف

التنسيق بني منظمات اجملتمع 
املدني وتوفير دعم للنساء 

املرشحات

يوم االنتخابات

تدريب النساء 
وإشراكهن كوكيالت 
عن احلزب في مراكز 

االقتراع

ضمان أن املراقبة 
تشمل املنظور 

اجلنساني وسالمة 
النساء

تدريب النساء 
وإشراكهن كمراقبات 

لالنتخابات

النساء املنتخبات

إجراء تقييمات للمساواة بني 
اجلنسني داخل احلزب وتطوير خطة 

عمل معنية بالقضايا اجلنسانية

توفير نشاطات لبناء القدرات 
وتعزيز املهارات التشريعية للنساء 

املنتخبات

تشجيع إجراء إصالحات سياسية 
للمؤسسات مراعية للقضايا 

اجلنسانية، وخصوصاً مجلس النواب

تشجيع مشاركة النساء في وضع 
السياسات في احلزب؛ وضمان 

تعميم مراعاة املنظور اجلنساني في 
سياسات احلزب

تشجيع تشكيل جماعات متعددة 
األحزاب للنساء املنتخبات ودعم 

عملها

توعية أعضاء احلزب بشأن املساواة 
بني اجلنسني، وضرورة العمل والتعاون 

بني النساء والرجال

تعميم منظور املساواة بني اجلنسني 
في تطوير السياسات

حتديد أهداف بشأن مشاركة 
النساء في مؤمترات احلزب

 تأسيس جناح أو قسم نسائي 
�يتمتع مبوضع إستراتيجي 

داخل احلزب
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يؤثر التنظيم الداخلي لألحزاب السياسية في طريقة متثيل 

في  اخملتلفة  االجتماعية  واملطالب  واملصالح  االحتياجات 

اجملتمع. وتُعد الوثائق والبيانات الرسمية لألحزاب السياسية 

مهمة لتوفير إطار للمساواة بني اجلنسني – فهي تقدم رؤية 

بني  الرؤية. ومن  هذه  لتحقيق  القواعد  أيضاً  احلزب، وتكرس 

اإلستراتيجيات املتعلقة بالتنظيم الداخلي لألحزاب ما يلي: 

القانوني  اإلطار  في  اجلنسني  بني  املساواة  موضوع  معاجلة   n
بني  املساواة  بشأن  بيان  إقرار  يتضمن  أن  ميكن  وهذا  للحزب. 

اجلنسني في الوثائق التأسيسية للحزب؛

اتخاذ إجراءات تضمن مشاركة املرأة في اجملالس القيادية، مبا   n
في ذلك احلصص الداخلية )الكوتا(؛

وهذا  احلزبية،  املؤمترات  في  املشاركة  ملستوى  أهداف  حتديد   n
ميكن أن يتضمن عقد منتديات منفصلة للنساء املندوبات في 

املؤمترات احلزبية؛

تكون  األحزاب  ضمن  نسائية  وأقسام  أجنحة  تأسيس   n
أدوار  لها  ويكون  األحزاب  هياكل  في  رسمية  بصفة  مدمجًة 

ومسؤوليات محددة ويتوفر لها التمويل املالئم حسب احلاجة؛

جميع  في  اجلنساني  املنظور  مراعاة  تعميم  ضمان   n	
سياسات احلزب.

وفي مرحلة ما قبل االنتخابات، رمبا يكون جتنيد املرشحني 
في  النساء  مشاركة  لضمان  عملية  أهم  هو  وتسميتهم 
ينتقل  إذ  بشدة،  تتسع  اجلنسني  بني  فالفجوة  السياسة؛ 
املرشحون للمناصب السياسية من كونهم مؤهلني لشغل 
املنصب إلى طامحني له إلى أن يقوم احلزب ختاماً بترشيحهم 
من  قواعد  األحزاب  تتبنى  أن  مبكان  األهمية  ومن  فعالً. 
االلتزام  النساء. وعندما يكون مثل هذا  شأنها ضمان متثيل 
وضع  للغاية  الصعب  من  يغدو  رسمي،  وغير  مكتوب  غير 
إستراتيجيات للنساء ليتمكنَّ من ولوج دوائر النفوذ الداخلية، 
كما تصعب مساءلة احلزب عندما ال يتم اإليفاء بهذا االلتزام. 
اختيار  وقواعد  ضعيفاً  للحزب  الداخلي  التنظيم  كان  وإذا 
املرشحني غير واضحة، تظهر نزعة بأن يتم اتخاذ القرارات من 
قبل عدد صغير من النخبة الذين عادة ما يكونون من الرجال.

إجراًء  االنتخابية  احلصص  أصبحت  األخيرة،  السنوات  وفي 
النساء  من  أكبر  عدد  إيصال  إلى  يهدف  شعبية  ذا  سياسيا 
إلى عالم السياسة. ونظام احلصص هو وسيلة لضمان متثيل 
في  محدد  أدنى  حد  ضمن  النساء،  مثل  انتخابية،  مجموعة 
املؤسسات التمثيلية، سواء كمندوبني أو مرشحني أو مسؤولني 
تخصيص  بشأن  تشريعات  أقرت  بلداً   50 وثمة  منتخبني. 
حصص للمرشحني تضمن حصول النساء على نسبة معينة 
من عدد املرشحني للمناصب السياسية. وهناك مئات األحزاب 
بها  خاصة  أنظمة  طوعاً  أقرت  آخر  بلدا  في 30  السياسية 
لتحديد حصص للنساء. ولكن احلصص اخملصصة للنساء لن 
تنجح إال إذا مت وضع النساء املرشحات في مواقع قابلة للفوز 
نظام  األحزاب، وإذا تضّمن  التي تضعها  املرشحني  قوائم  في 

احلصص عقوبات على عدم االلتزام بها.

ومن بني األعمال التي ميكن لألحزاب السياسية أن تقوم بها 
اختيار  عملية  في  اجلنسني  بني  املساواة  موضوع  ملعاجلة 

املرشحني، ما يلي:

عند القيام بأي عمل يهدف إلى تشجيع المشاركة السياسية للنساء والنهوض بالمساواة بين 
“الجنسين على نطاٍق أوسع، يكون من الضروري جداً إشراك الرجال أيضاً.
“
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حشد دعم احلزب لنظام حصص الترشيح ودمجه   n
في النظام األساسي للحزب؛

وضع مبادئ توجيهية الختيار املرشحني ضمن جلان   n
اختيار املرشحني التابعة للحزب؛

النساء  وإدخال  احلصص  نظام  تطبيق  ضمان   n
املرشحات في منافسات على مقاعد ميكن الفوز بها؛

املدني لإلشراف على  اجملتمع  العمل مع منظمات   n
تطبيق نظام احلصص؛

الرجال،  مع  إستراتيجية  حتالفات  إقامة  تشجيع   n
كون الرجال يؤدون دوراً حاسماً في بناء الدعم الداخلي 

في احلزب ملثل هذا النوع من السياسات؛

توسيع مجموعة النساء املرشحات وتدريبهن؛  n

تشجيع العالقات متعددة األطراف وتبادل اخلبرات   n
بني البلدان واملناطق.

إلى نقص  السياسة  في  النساء املنخرطات  تشير  ما  كثيراً 

املعترك  لدخولهن  الرئيسية  العوائق  كأحد  التمويل 
تواجهها  التي  املشقة  على  األمر  يقتصر  وال  السياسي. 

النساء في جمع التمويل املطلوب إلدارة حمالتهن االنتخابية، 

إذ إنهن غالباً ما يتلقني مساعدة مالية ضئيلة، إن تلقينها 

أصال، من األحزاب السياسية التي ينتمني لها. وجتد النساء 

التمويل  وهي  املبكرة”،  “األموال  جمع  في  صعوبًة  بخاصة 

منَتخب. ومن  منصب  لشغل  انتخابية  حملة  إلطالق  الالزم 

املدني  اجملتمع  ومنظمات  لألحزاب  ميكن  التي  األعمال  بني 

القيام بها ملساعدة النساء في جمع التمويل الالزم للحمالت 

وتبرز  التبرعات،  جلمع  شبكات  إقامة  يلي:  ما  السياسية 

أهميتها بصفة خاصة عند غياب التمويل احلكومي واضطرار 

املرشحني إلى جمع التمويل من القطاع اخلاص بُغية املنافسة 

تستهدف  األحزاب  ضمن  صناديق  وتأسيس  االنتخابات،  في 

للنساء  مالية  إعانات  وتوفير  املرشحات؛  النساء  دعم 

واحلمالت  بالترشيح  املرتبط  لإلنفاق  حدود  املرشحات؛ ووضع 

وال  السياسية  لألحزاب  حكومي  متويل  وتوفير  االنتخابية، 

على  األحزاب  تشجع  بحيث  منظمة  كانت  ما  إذا  سيما 

معاجلة التمكني السياسي للمرأة، وتخصيص أموال لتدريب 

في  احلزب  أموال  استخدامات  وتفحص  املرشحات،  النساء 

دعم النساء املرشحات وقضايا املرأة.

االنتخابات  فترة  أثناء  مدركني  املرشحون  يكون  أن  ويبنغي 
جمهور  مع  والتواصل  التأييد  حلشد  الفعالة  للوسائل 
تثقيف  في  تساعد  أن  السياسية  لألحزاب  وميكن  الناخبني. 
والفائدة  السياسية  املشاركة  في  املرأة  حق  بشأن  الناخبني 
التي تعود على اجملتمع اجملتمع بأكمله جراء النهوض باملساواة 
بني اجلنسني. ومن بني األعمال التي ميكن لألحزاب أن تقوم بها 

أثناء هذه الفترة ما يلي:

النساء املرشحات على مهارات مثل جمع  تدريب   n
االنتخابية،  والرسائل  الشعارات  وتطوير  التبرعات، 

والعالقات اإلعالمية، والتواصل مع الناخبني؛

تدريب وتعزيز النساء في املناصب القيادية للحمالت   n
على  الناخبني  وتشجيع  احلمالت،  )كإدارة  االنتخابية 

االقتراع، والتواصل مع الناخبني، واالتصاالت(؛

من  االنتخابية  احلمالت  في  النساء  إبراز  ضمان   n
خالل توفير تغطية إعالمية إضافية؛

أولوية  متثل  التي  احلزبية  املناصب  وتوزيع  تحديد   n
للنساء، والتي من املمكن أن جتتذب أيضاً عدداً أكبر 

من الناخبات لهذه األحزاب؛

مراقبة االنتخابات، مبا في ذلك من خالل جتنيد نساء   n
االقتراع،  مراكز  داخل  للمراقبة  األحزاب  كوكيالت عن 

وخصوصاً مراكز االقتراع اخملصصة للنساء فقط؛

>>
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تتضمن رسائل محددة  للناخبني  توفير معلومات   n
في  النساء  وحق  النساء  أصوات  أهمية  على  تركز 

التصويت كعضوات يتمتعن باملساواة في اجملتمع.

وحتى بعد انتهاء االنتخابات، تظل األحزاب السياسية تؤدي 

دوراً محورياً في تشجيع مشاركة النساء في السياسة. ومن 

بعد  ما  بها في مرحلة  تقوم  أن  التي ميكن لألحزاب  األعمال 

النساء  ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  لتشجيع  االنتخابات 

في احلكم ما يلي:

داخل  اجلنسني  بني  املساواة  ملستوى  تقييم  إجراء   n
أن  يُحتمل  قواعد  أو  ممارسات  أية  بهدف حتديد  احلزب 

أو غير مباشرة  النساء بصفة مباشرة  توهن موقف 

والقضاء عليها في نهاية املطاف؛

للقضايا  مراعية  إصالحات  إجراء  تشجيع   n
تغيير  مثل  السياسية،  املؤسسات  في  اجلنسانية 

والبرامج  النيابية  اجملالس  جلسات  انعقاد  مواعيد 

من  أعضاءها  تالئم  كي  النيابية  للمجالس  الزمنية 

أرباب األسر؛

ومتكني  اجلنساني  املنظور  مراعاة  تعميم  ضمان   n
خالل  من  ذلك  في  مبا  األحزاب،  سياسات  في  املرأة 

نوع  قضايا  تتناول  التي  السياسية  اإلصالحات  دعم 

أو  اجلنساني،  العنف  مكافحة  مثل  حصراً،  اجلنس 

استهداف اإلجازات الوالدية أو قضايا احلقوق اإلجنابية، 

ومن خالل تشجيع املساواة بني اجلنسني في مجاالت 

واحلق  والصحة،  القضاء،  إلى  اللجوء  إمكانية  مثل 

والضمان   األرض،  بامتالك  واحلق  والعمل،  باجلنسية، 

االجتماعي، وامليراث؛

والتجمعات  النسائية  الشبكات  إقامة  دعم   n
النيابية النسائية  املشتركة بني األحزاب، إذ أن بوسع 

مصالح  عن  التعبير  والتجمعات  الشبكات  هذه 

مراعاة  تعميم  ميكنها  كما  وشواغلهن،  النساء 

املنظور اجلنساني في إطار وضع السياسات واإلشراف 

احلكومي؛

ضمان حصول النساء املنتخبات ملناصب سياسية   n
)مثالً  النيابية  اجلماعات  ضمن  قيادية  أدوار  على 

رئيسة جلنة  النيابية )مثالً  رئيسة جماعة( واللجان 

أو مسؤولة تنسيق جملموعة(؛

اجملتمع  إقامة شراكات إستراتيجية مع منظمات   n
املدني.

ميكن  التي  األعمال  جميع  هنا  املقترحة  األعمال  تشمل  ال 
القيام بها؛ فما هي سوى مبادئ توجيهية مستندة إلى أفضل 
عمل  بأي  القيام  وعند  جاهزة.  وصفة  وليست  املمارسات 
والنهوض  للنساء  السياسية  املشاركة  تشجيع  إلى  يهدف 
الضروري  باملساواة بني اجلنسني على نطاٍق أوسع، يكون من 
من  أساسيون  شركاء  فالرجال  أيضاً.  الرجال  إشراك  جداً 
أجل حتقيق تغيير دائم. والهدف من وراء زيادة عدد النساء في 
مجال السياسة ال يعني تقليل عدد الرجال، بل يعني إقامة 

مجتمع أكثر مساواة للجميع.

إن الهدف املتمثل بزيادة عدد النساء في مجال السياسة 
ال يعني تقليل عدد الرجال، بل يعني إقامة مجتمع أكثر مساواة للجميع. “
“
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7متكني املرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى

التمكني السياسي للنساء: ضرورة للدميقراطية

وعمليات سياسية  للكافة  بيئة شاملة  الدميقراطي خلق  باحلكم  الدفع  يتطلب 

في  النساء  منظور  تضمني  إن  املرأة.  ومتكني  واستدامتها  االستجابة  سريعة 

وتساهم  الدميقراطي  للتطور  مسبقة  شروط  هي  فيها  ومشاركتهن  السياسة 

في احلكم الرشيد.

السياسية  املشاركة  على  تؤثر  التي  املؤسسات  أهم  هي  السياسية  األحزاب 

للمرأة، وهي مسؤولة في معظم البلدان عن جتنيد املرشحني واختيارهم، وهي تقرر 

املرأة  برنامج أعمال السياسات. إن كيفية مشاركة  التي ستوضع على  القضايا 

في األحزاب السياسية – أو الكيفية التي تقوم بها األحزاب السياسية بتشجيع 

ورعاية مشاركة املرأة – هي محدد رئيسي آلفاق التمكني السياسي للمرأة. وبسبب 

أخذت  فقد  للمرأة،  السياسي  التمكني  في  السياسية  لألحزاب  املؤثرة  الطبيعة 
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منظمات اجملتمع املدني واملنظمات الدولية ومزودو املساعدات 

اإلمنائية بزيادة تركيزهم على دور األحزاب السياسية.

هياكل  في  العاملي  املستوى  على  مهمشات  النساء  تظل 

احلكم التي حتدد األولويات السياسية والتشريعية، إذ تشغل 

العالم–  في  النيابية  اجملالس  مقاعد  من  باملائة  النساء 19 

بازدياد عن نسبة الـ 16 باملائة التي بلغتها في عام 1.2005 

أقل؛ إذ  فهي  وزارياً  النساء الالتي يشغلن منصباً  أما نسبة 

رؤساء  بني  النساء  نسبة  وتبلغ  باملائة.2   16 معدلها  يبلغ 

الدول واحلكومات أقل من ذلك، وقد تناقصت خالل السنوات 
األخيرة وبلغت أقل من 5 باملائة في عام 3.2011

نشاطات  من  الرغم  على  املنخفضة  األرقام  هذه  وتتواصل 

ثالثة  امتداد  الدولي على  اجملتمع  بذلها  التي  واجلهود  الدعوة 

عقود للقضاء على التمييز ولتمكني املرأة. وفي عام 2000، 

أقرت األمم املتحدة بالدور احملوري للمرأة في التنمية من خالل 

تضمني متكني املرأة كأحد األهداف اإلمنائية لأللفية، إال أنه ما 

لبلوغ  الصحيح  املسار  على  تسير  العالم  في  منطقة  من 

الهدف املتمثل بأن تشغل النساء 30 باملائة من مواقع صنع 

القرارات. وعلى الرغم من وجود استثناءات بارزة وأن املمارسات 

اجليدة في هذا اجملال ظاهرة للعيان، إال أن ثمة معيقات تظل 

ماثلة أمام املشاركة الكاملة واملتكافئة للنساء كمنافسات 

في العمليات االنتخابية.

منتشرة  اجلنسانية  لألدوار  النمطية  والصور  التحيزات  تظل 

بدرجات  يكن  وإن  العالم  بلدان  جميع  في  واسع  نطاٍق  على 

واالقتصادية  االجتماعية  احلياة  على  تنعكس  متفاوتة، وهي 

والسياسية. ويتواصل في العديد من البلدان تثبيط النساء 

والتفاعل  الظهور  وعن  الرجال  مع  املباشرة  املنافسة  عن 

العلني، وبدالً من ذلك تُخصص لهن أدوار تبعدهن عن مراكز 

اتخاذ القرارات وتدفعهن نحو أدوار داعمة مثل رعاية األطفال 

واألسرة والتدبير املنزلي في اجملال اخلاص. وفي حني أن الدعم 

الرسمي املقدم من األحزاب السياسية ال ميثل بأية حال العامل 

نظراً  للنساء،  السياسية  املشاركة  على  يؤثر  الذي  الوحيد 

لألدوار والتحيزات اجلنسانية املتنوعة واملتعددة الطبقات، إال 

أن مثل هذا الدعم مطلوب للتغلب على العوائق التي حتول 

دون مشاركة املرأة في السياسة وفي احلياة السياسة احلزبية.

وتبنّي األبحاث أن عدد النساء في اجملالس النيابية هو أمر مهم 

مجلس  في  النساء  عدد  زاد  كلما  تقدير،  أقل  فعلى  ومؤثر؛ 

قضايا  النيابي  اجمللس  يتناول  أن  احتمالية  زادت  كلما  نيابي، 

وتؤثر  اجمللس.4  في  اجلنسانية  الديناميكيات  تتغير  وأن  املرأة 

كبير  حد  إلى  النيابية  اجملالس  في  النساء  عضوية  نسبة 

على طبيعة احلوار في الشؤون السياسية. ونظراً النخفاض 

وجود النساء في اجملالس النيابية وهيئات صنع القرار األخرى، 

ينبغي على األحزاب أن تنتهج نهجاً استباقياً لضمان معاجلة 

املساواة بني اجلنسني في احلكم.

متارس األحزاب تأثيراً كبيراً على حتديد القضايا التي يسترشد 

أولويات  وحتدد  السياسات،  تصيغ  فهي  العام:  احلوار  بها 

مؤاٍت  إستراتيجي  مبوقف  تتمتع  فهي  وبالتالي  احلكم، 

تتسم  املمارس،  الواقع  وفي  النساء.  لشواغل  للتصدي 

معاجلة  ناحية  من  مختلط  بسجل  السياسية  األحزاب 

القضايا اجلنسانية في احلكم وفي العمليات االنتخابية. أما 

القائمة فهي ليست مدونة وال موثقة على نحو  املمارسات 

جيد. ويهدف هذا الدليل إلى التصدي لهذه الفجوة.

تؤثر نسبة عضوية النساء في اجملالس النيابية إلى حد كبير على طبيعة احلوار في الشؤون السياسية. “
“
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هدف الدليل

بها  القيام  ميكن  محددة  وأعمال  دخول  نقاط  الدليل  يحدد 

لتشجيع تواجد وتأثير أقوى للنساء في األحزاب السياسية. 

جيدة  ممارسات  ويعرض  العامة  املبادئ  بعض  الدليل  ويوفر 

تصميم  في  املصلحة  صاحبة  اجلهات  منها  لتستفيد 

املشاريع وتنفيذها. وال يقدم الدليل صيغة محددة، وإمنا يوفر 

خيارات لإلصالح مستمدة من إستراتيجيات مت تطبيقها من 

قبل أحزاب سياسية في أنحاء مختلفة من العالم.

نقاط الدخول التي حددها التقرير مصممة بصفة أساسية 

لتوفير مبادئ توجيهية لألحزاب السياسية، كما تهدف إلى 

الصدد،  هذا  في  بها  القيام  ميكن  أعمال  حول  أفكار  عرض 

اإلمنائية،  املساعدات  ملزودي  البرامج  لتوّجهات  وكمرشد 

عملها  في  املدني  اجملتمع  ومنظمات  احلزبية  وللمؤسسات 

أن  الدليل في  الغرض من  السياسية. يتمثل  األحزاب  لدعم 

األحزاب  جميع  متساٍو  نحو  على  تستخدمه  مصدراً  يكون 

االنتخابية،  العملية  في  املصلحة  صاحبة  اجلهات  وجميع 

يعني  ال  أو منظمات  أحزاب  أو  ألفراد  إشارة محددة  أي  أن  إال 

برنامج  قبل  أو من  الدليل  قبل مؤلفي  ألي منهم من  تأييداً 

للشؤون  الوطني  الدميقراطي  املعهد  أو  اإلمنائي  املتحدة  األمم 

الدولية )NDI(، بل إنَّ املقصود بهذه اإلشارات هو إبراز أمثلة 

الستراتيجيات مت إطالع الباحثني عليها.

التدخالت  أهمية  أسباب  بالتفصيل  التقرير  هذا  يتناول 

ينبغي  التي  الكيفية  بالضرورة  يتناول  ال  ولكنه  احملتملة، 

الفئات  لتعدد  ونظراً  التدخالت.  هذه  تطبيق  في  اتباعها 

القرارات  ترك  األفضل  من  الدليل، فإن  هذا  يستهدفها  التي 

اإلستراتيجيات  هذه  لتطبيق  السبل  بأفضل  املتعلقة 

توفره  الذي  البرامجي  الدعم  املصلحة. إن  للجهات صاحبة 

وكالة تقدم مساعدات إمنائية دولية يختلف متاماً عن األعمال 

التي ميكن أن تطبقه مؤسسة حزبية أو حزب سياسي بصفة 

مباشرة.

منهجية الدليل

من 20  سلسلة  على  هنا  املعروضة  اإلستراتيجيات  تعتمد 

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  من  بتكليف  متت  حالة  دراسة 

خالل  الدولية  للشؤون  الوطني  الدميقراطي  املعهد  وأجراها 

الفترة بني عامي 2010-2009. وثمة أمثلة عديدة جداً ميكن 

هذه  جميع  لعرض  الدليل  هذا  يسعى  ال  ولكن  تضمينها، 

رئيسية مستقاة  ممارسات  بعرض  نطاقه  حدد  األمثلة، فقد 

الوطني  الدميقراطي  املعهد  أجراها  التي  احلالة  دراسات  من 

الدولية )لالطالع على قائمة بدراسات احلالة، انظر  للشؤون 

مت  البحث  نطاق  خارج  من  األمثلة  بعض  وثمة   .)1 املرفق 

عرضها لتوضيح نقاط محددة.

مزج البحث األساسي الذي أجراه املعهد الدميقراطي الوطني 

معمقة  مقابلة  و 64  مكتبية  أبحاث  بني  الدولية  للشؤون 

مع قادة حاليني وسابقني ألحزاب سياسية ونساء من أعضاء 

األحزاب وممثلني عن اجملتمع املدني، وذلك على امتداد 18 شهراً 

خالل عامي 2009 و 2010. وقد مت إجراء هذه املقابالت في 

توجهات  أحزاب سياسية من  العالم، وتناولت  شتى مناطق 

ذلك  في  مبا  مختلفة،  سياقات  ومن  مختلفة  أيديولوجية 

أوضاع ما بعد النزاعات، ومن البلدان النامية والبلدان املتقدمة 

على حٍد سواء. ثمة بضعة أمثلة أيضاً مستقاة من مبادرات 

اجملتمع املدني التي تستهدف إصالح األحزاب السياسية.

تفحص  احلالة  دراسات  في  البحث  من  القصد  يكن  لم 

بلد،  كل  في  السياسية  األحزاب  جميع  بها  تقوم  مبادرات 

وإمنا استعراض وتقدمي أمثلة متنوعة عن األعمال التي يجري 

القيام بها كجزء من صورة أكبر لدعم املشاركة السياسية 

للمرأة. وقد مت بذل أقصى جهد ممكن إلدراج أمثلة متنوعة من 

النظام  ونوع  احلزبية  واأليديولوجيات  اجلغرافي  التوزيع  ناحية 
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السياسي واإلستراتيجيات املستخدمة. إال أنه توجد ثغرات 

في التوثيق لدى بعض األحزاب فيما يتصل بجهودها للدفاع 

األمثلة  أن  حني  وفي  اجلنسني.  بني  واملساواة  املرأة  مبشاركة 

األمثلة  تفوق  الوسط  ويسار  اليسار  أحزاب  من  املستمدة 

أمثلة  أيضاً  توجد  أنه  الوسط، إال  ميني  أحزاب  من  املستمدة 

ميول  ذات  أحزاب  استخدمتها  استباقية  إجراءات  بشأن 

ميينية، وقد سلط التقرير الضوء على عدة أمثلة منها.

العامة من  الدروس املستفادة واإلستراتيجيات  وقد مت جتميع 

الدليل  هذه  في  أساسية  كنتائج  وعرضها  احلالة  دراسات 

جميع  يتضمن  الذي  الكامل  الدليل  نشر  وسيتم  اخملتصر. 

دراسات احلالة القطرية في إصدار منفصل.

هيكل الدليل

إلطار  وفقاً  إليها  توصل  التي  النتائج  بعرض  الدليل  ينفرد 

التي  لألعمال  عامة  قائمة  توفير  من  بدالً  االنتخابية،  الدورة 

ميكن أن تضطلع بها األحزاب السياسية، وقد مت جتميع هذه 

الدورة  مراحل  تدرّج  إلى  استناداً  محددة  أعمال  مع  النتائج 

االنتخابية وتوقيتها. وفي كل من هذه املراحل، نعرض مراجعة 

لألحزاب  ميكن  إستراتيجية  دخول  نقاط  عدة  ونوفر  عامة 

والعناصر  املرأة.  بتمكني  للنهوض  تتبناها  أن  السياسية 

األربعة الرئيسية املستندة إلى الدورة االنتخابية هي التالية:

استراتيجيات  أوالً - 

للتنظيم الداخلي لألحزاب 

نقاط دخول أثناء  ثانياً - 

فترة ما قبل االنتخابات

نقاط دخول أثناء  ثالثاً - 

فترة االنتخابات

رابعاً - نقاط دخول أثناء

فترة ما بعد االنتخابات

واجلهات  التوقيت  عنصرين:  االنتخابية  الدورة  نهج  يتضمن 
صاحبة املصلحة. أوالً، يشجع هذا النهج مزودي املساعدات 
إجراء  على  املصلحة  صاحبة  الوطنية  واجلهات  الدولية 
باالنتخابات  املتعلقة  البرامج  وتنفيذ  األجل  طويل  تخطيط 
استناداً إلى إطار احلكم الدميقراطي. ثانياً، يتوجه هذا النهج 
إلى عددٍ من اجلهات صاحبة املصلحة غير الهيئات التي تدير 
هذا  ويستند  واملرغوب.  املستطاع  بالقدر  وذلك  االنتخابات، 
طويل  يكون  أن  يجب  االنتخابي  الدعم  أن  فكرة  إلى  النهج 
مثل  قضايا  معاجلة  في  مستداماً  أسلوباً  ينتهج  وأن  األجل 
وبهدف  والقانونية،  املؤسسية  واإلصالحات  القدرات  تنمية 
والشعور  الوطنية  القدرات  وزيادة  الدولية  املساعدات  تقليل 
املراحل  الوقت. إن تدرج  االنتخابية مع مرور  العملية  مبلكية 
في النهج القائم على الدورة االنتخابية هو أمرٌ مهم؛ فالعمل 
ضمن إطار جدول األعمال األوسع للحكم الدميقراطي يسمح 
من  بدالً  املسبق  وبالتخطيط  لالحتياجات  أفضل  بتحديد 

تركيز اجلهود على الفعاليات االنتخابية.5

عند  جداً  مفيد  االنتخابية  الدورة  على  القائم  النهج  هذا 
ومتكني  السياسية  األحزاب  تستهدف  إستراتيجيات  حتديد 
املرأة. ولغاية اآلن، ظل الكثير من الدعم املقدم في هذا اجملال 
يتركز على مرحلة ما قبل االنتخابات وحتى إجراء االنتخابات، 
املناصرة  وجهود  والدعوة  املرشحات،  النساء  قدرات  بناء  أي 
االنتخابية  احلمالت  ودعم  انتخابية،  حصة  تخصيص  بشأن 
التدخالت  هذه  االنتخابية.  والرسائل  الشعارات  وتطوير 
الدورة  على  القائم  النهج  ولكن  تستمر،  أن  وينبغي  مهمة 
األجل  القصيرة  التدخالت  هذه  تكون  أن  يتطلب  االنتخابية 
جزءاً من نهج أوسع للبرمجة. فهو يشجع على إيالء تركيز 
أكبر على مرحلة ما بعد االنتخابات )وهي أطول مرحلة في 
وتنمية  إصالحات  تنفيذ  إمكانيات  وعلى  االنتخابية(  الدورة 
القدرات ما بني فترات عقد االنتخابات. كما أن للمرحلة التي 
أنواع  على  كبيرٌ  تأثيرٌ  االنتخابية  الدورة  على  ما  بلدٌ  بها  مير 
أي  في  الزمنية  الناحية  من  واملالئمة  الصلة  ذات  التدخالت 

فترة محددة.

سبيل  فعلى  األهمية؛  بالغة  االعتبارات  أحد  هو  التوقيت 
معينة  النتخابات  املرشحني  اختيار  عملية  مرت  إذا  املثال، 
النساء  من  قليل  عدد  ترشيح  لتمحيص، ومت  تخضع  أن  دون 
خلوض غمار املنافسة، حينها لن يتم حتقيق األهداف املتعلقة 
بالعدد املرغوب في االنتخابات املقبلة. وميكن أن تكون األحزاب 
إجراءات  على  إصالحات  بتطبيق  راغبة  غير  السياسية 
تسمية املرشحني خالل السنة التي تعقد فيها االنتخابات. 
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11 مقدمة

لذا يجب أن تستفيد اإلستراتيجيات من نهج أكثر نظامية 

وما  االنتخابات  قبل  ما  فترات  إن  مرحلياً.  وتوزيعاً  وتنسيقاً 

للفعالية  إطار احلشد  لتنفيذ إصالحات خارج  بعدها مهمة 

االنتخابية. وميكن لبعض التدخالت أيضاً أن متتد عبر املراحل 

املرشحات  اجتذاب  عمليات  تكون  أن  األرجح  وعلى  اخملتلفة. 

االنتخابية  الدورة  فترات  التي متتد عبر  القدرات  تنمية  ودعم 

هي األكثر جناحاً.

الفوائد التي حتققها األحزاب

مبشاركة  النهوض  بني  السببية  العالقة  أن  من  الرغم  على 

املرأة والنجاح االنتخابي لألحزاب لم حتَظ بالتوثيق لغاية اآلن، 

السياسية  األحزاب  أن  على  تدل  احلالة  دراسات  نتائج  أن  إال 

مكاسب  وحققت  بها  تتمتع  التي  الدعم  قاعدة  من  زادت 

انتخابية بعد أن تبنت إصالحات للنهوض بتمكني املرأة.

لألحزاب  اجلانبية  الفوائد  من  العديد  هناك  يكون  وقد 

السياسية التي تطبق إصالحات:

الشكل 2: الدورة االنتخابية6

فترة ما قبل االنتخابات

فترة االنتخابات

فترة ما قبل االنتخاباتفترة ما قبل االنتخابات فترة فيما بني االنتخابات
> — 3 أو 4 أو 5 سنوات  —<

احلدث االنتخابياحلدث االنتخابي

البرنامج الزمني لالنتخابات

احلدث االنتخابياحلدث االنتخابي

فترة ما بعد االنتخابات
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االهتمام  وجتديد  العامة  التصورات  تغيير  ميكن   n
باألحزاب السياسية التي تعاني تراجعاً في مستوى 

الدعم اجلماهيري لها.

يخلق  أن  املرأة  لتمكني  ريادي  بدور  للنهوض  ميكن   n
للحزب  جدد  أعضاء  يجتذب  وأن  جديدة  دعم  قواعد 

السياسي.

إلشغال  املرشحات  النساء  نسبة  لزيادة  وميكن   n
للحزب.  احلكومي  التمويل  تدفق  يزيد  أن  منصب 

احلكومي  التمويل  قوانني  في  احلوافز  كانت  وإذا 

النساء  بنسبة  لألحزاب  التمويل  مخصصات  تربط 

تستفيد  أن  السياسية  لألحزاب  فيمكن  املرشحات، 

من  الدعم  اإلصالحات  هذه  جتتذب  قد  كما  مالياً. 

الدولي  واجملتمع  الدولية  واألحزاب  الشقيقة  األحزاب 

لتنفيذ املبادرات اجلديدة مثل برامج التدريب واملراقبة.

اجملتمع  من  املرشحات  النساء  تأتي  أن  احتمال  إن   n
املدني هو أكبر منه في حالة الرجال، مما يقود بالتالي 

وقد  املدني.  اجملتمع  منظمات  مع  أقوى  روابط  إلى 

تكون هذه الروابط مفيدة للنساء املرشحات، ولكنها 

قد تنعكس إيجابياً أيضاً على األحزاب التي تناصرها 

األوساط  مع  عالقات  إقامة  ناحية  من  املرشحات 

الشعبية والناخبني.

النهوض  املطاف، ميكن الستراتيجيات  نهاية  وفي   n
بتمكني املرأة أن تقود إلى إقامة أحزاب سياسية أكثر 

دميقراطية وشفافية، وميكن أيضاً أن تؤدي إلى إدماج 

جماعات أخرى مهمشة منقوصة التمثيل.

من  ومتنوع  واسع  نطاق  استعراض  إلى  الدليل  سعى  لقد 

املرأة. ومع  لدعم متكني  تنفيذها  يجري  التي  اإلستراتيجيات 

األخرى  املبتكرة  املمارسات  من  العديد  بوجود  يقر  فهو  ذلك 

السياسية  األحزاب  قبل  من  واختبارها  جتريبها  يجري  التي 

ذات التوجه اإلصالحي. كما يقر بأن ما قد يكون صاحلاً حلزب 

أخذ  فيجب  آخر؛  حلزب  صاحلاً  يكون  ال  قد  معني  سياسي 

السياقات الوطنية باالعتبار عن وضع اإلستراتيجيات، مبا في 

املستخدم،  االنتخابي  والنظام  احلزبي،  النظام  طبيعة  ذلك 

واعتبارات اجتماعية-ثقافية أخرى.

يمكن للنهوض بدور ريادي لتمكين المرأة أن يخلق قواعد دعم جديدة وأن يجتذب أعضاء جدد للحزب السياسي. “
“
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ً أوال

إقامة قاعدة تنظيمية للمساواة بني اجلنسني 

القضايا الرئيسية

أنظمة  حتددها  وظائفها  وتؤدي  السياسية  األحزاب  بها  تعمل  التي  الكيفية  إن 

األنظمة  الثقافة. وتتضمن  إلى  داخلية وعمليات محددة إضافة  خارجية وقواعد 

اخلارجية الدستور والقوانني املتعلقة بالنظام االنتخابي، ومتويل األحزاب، وتنظيم 

والتأثيرات  األيديولوجية،  األسس  على  فتعتمد  الداخلية  العمليات  أما  األحزاب. 

التاريخية، ومستويات التنظيم والبيروقراطية الداخلية، ومستوى الرعاية، ودرجة 

في  الداخلية  الدميقراطية  درجة  وتتحدد  الالمركزية.  ومستوى  احلزب،  قادة  تأثير 

والقواعد  املشاورات،  وعمليات  الداخلية  املعلومات  توّفر  مثل  ممارسات  عبر  احلزب 

داخل  القرارات  صناعة  تنظيم  وهياكل  الرسمية(  وغير  )الرسمية  الداخلية 

يتعلق  وفيما  املستويات.  كافة  على  احلزب  أعمال  تسيير  في  والشفافية  احلزب، 
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بتنظيم احلزب، ثمة اعتبار آخر وهو مدى إشمال احلزب للفئات 

املرشحني،  اختيار  ناحية  من  االجتماعية اخملتلفة،7 خصوصاً 

والكيفية التي يسعى فيها احلزب إلدماج النساء في تنظيمه 

الداخلي.

تشغل النساء عدداً محدوداً فقط من مناصب القيادة وصنع 

في  بكثرة  للتواجد  وينزعن  السياسية،  األحزاب  في  القرار 

على  السياسية  اإلحزاب  تدعم  التي  والنشاطات  املناصب 

مستوى األوساط الشعبية أو تدعم قيادة احلزب التي يسيطر 

األحزاب  في  النفوذ  مواقع  تتسم  ما  وكثيراً  الرجال.  عليها 

بعالقات  ومدعومة  رسمية  وغير  مركزية  بأنها  السياسية 

تأثير راسخة غير متاحة للواصلني اجلدد، ال سيما  وشبكات 

املؤسسية  املعرفة  إلى  الولوج  إمكانية  انعدام  إن  النساء. 

املوارد  وشح  الشبكات،  هذه  مثل  في  الكامنة  والذاكرة 

املتوفرة، وقلة النساء الرائدات الالتي ميثلن قدوة لسائر النساء 

الدعم حتى  محدودية  لهن، وأحياناً  واإلرشاد  الرعاية  ويوفرن 

من األسرة واجملتمع احمللي، تفّسر ملاذا ظلت مشاركة النساء 

في األحزاب السياسية أقل بكثير من مشاركة الرجال.

األحزاب  في  املرأة  بتمكني  للنهوض  إستراتيجيات  تنفيذ  إن 

الدميقراطية  من  أكبر  قدر  إلى  يقود  أن  ميكن  السياسية 

الداخلية والشفافية؛ فمن خالل تطوير إستراتيجيات إلدماج 

النساء، قد تصبح مشاركة أعضاء احلزب في صناعة القرارات 

أو  القيادية  للمواقع  االنتخابات  من خالل  أكثر رسمية، مثالً 

من  العديد  أن  كما  مقبلة.  النتخابات  املرشحني  اختيار  عبر 

األخرى  املهمشة  اجلماعات  دور  حتسني  على  تعمل  األحزاب 
وضعيفة التمثيل.8

لزيادة  األحزاب  تستخدمها  التي  لالستراتيجيات  وميكن 

مشاركة املرأة أن تتراوح ما بني اإلصالحات القانونية، مثل إقرار 

اإلصالحات  إلى  املرشحني،  من  حصة  بتخصيص  تشريعات 

الداخلية الطوعية، مثل إقامة جناح نسائي بصفة رسمية 

في  النساء  وجود  ضمان  أو  احلزب  هيكل  من  جزءاً  ليصبح 

هياكل صنع القرارات.

إصالح  بني  ما  فتجمع  فعالية  األكثر  اإلستراتيجيات  أما 

للنساء  مستهدف  دعم  توفير  مع  السياسية  املؤسسات 

كثيراً ما تتسم مواقع النفوذ في األحزاب السياسية بأنها مركزية وغير رسمية ومدعومة بعالقات وشبكات تأثير 
راسخة غير متاحة للواصلين الجدد، ال سيما النساء. “
“

إن تنفيذ إستراتيجيات للنهوض بتمكين 

المرأة في األحزاب السياسية يمكن أن يقود 

إلى قدر أكبر من الديمقراطية الداخلية 

والشفافية. “
“
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املنتخبات.  وللمسؤوالت  وللمرشحات  احلزب  في  الناشطات 

إبرام  فعالة  تكون  كي  اإلستراتيجيات  هذه  تتطلب  ولكن 

تعاون مع جهات فاعلة وأحزاب سياسية متنوعة من مختلف 

ألوان الطيف السياسي. ويتناول هذا القسم اإلستراتيجيات 

تشمل  كي  تطبقها  أن  السياسية  لألحزاب  ميكن  التي 

النساء وتعالج الشواغل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني في 

عملياتها الداخلية.

 اإلستراتيجيات املستخدمة

تهدف اإلستراتيجيات التالية في املقام األول – وهي مستمدة 

من الدروس املستفادة ومن أمثلة على ممارسات جيدة وردت في 

دراسات احلالة وفي أبحاث أخرى – لتوجيه األحزاب السياسية 

بني  التوازن  معاجلة  بغية  أعمال  من  فعله  ميكن  ما  بشأن 

اجلنسني في التنظيم الداخلي للحزب. كما توفر أفكاراً حول 

أعمال محددة ميكن أن يضطلع بها مزودو املساعدات اإلمنائية 

واملؤسسات احلزبية ومنظمات اجملتمع املدني في إطار عملهم 

مع األحزاب السياسية ودعمهم لها.

 )أ( معاجلة املساواة بني اجلنسني في القواعد 
الداخلية للحزب

األحزاب  في  الوظائف  وأداء  الداخلية  العمليات  تسترشد 

األحزاب  قانون  أو  الدستور  قانونية، مثل  بأنظمة  السياسية 

الداخلية  بالقواعد  شيوعاً  أكثر  نحو  وعلى  السياسية، 

األحزاب  في  الداخلية  الوظائف  أداء  طريقة  وتؤثر  للحزب. 

السياسية على كيفية متثيل االحتياجات واملصالح واملطالب 

وتتسم  النيابي.9  اجمللس  في  للمجتمع  اخملتلفة  االجتماعية 

باألهمية،  السياسية  لألحزاب  الرسمية  والبيانات  الوثائق 

توفر  ألنها  الوطنية،  القانونية  واألطر  الدساتير  شأن  شأنها 

إطاراً للمساواة بني اجلنسني – فهي تعرض رؤية احلزب وتكرّس 

القواعد لتحقيق هذه الرؤية.

إن إقرار بيان حول املساواة بني اجلنسني في الوثائق التأسيسية 

نحو  التحرك  أجل  من  إطار  لتوفير  مهمة  أولى  خطوة  هو 

للكافة.  شموالً  وأكثر  االستجابة  سريعة  سياسية  أحزاب 

وثمة العديد من األحزاب السياسية تدرج بنوداً حول املساواة 

في البيان الذي يتضمن رؤيتها وفي القواعد الداخلية للحزب. 

فعلى سبيل املثال، يتضمن البيان الذي يتضمن رسالة جبهة 

السلفادورية   )FMLN( الوطني للتحرير  مارتي  فارابوندو 

عمل  حزب  أن  كما  للنساء.  السياسية  املساواة  حول  مادة 

بني  املساواة  يتناول  كوستاريكا  في   )PAC( املواطنني 

أقام  الداخلية، كما  وقواعده  األساسي  نظامه  في  اجلنسني 

وهو  اجلنسني،  بني  باملساواة  معني  عام  ادعاء  مكتب  احلزب 

مكلف مبراقبة كيفية تطبيق األنظمة ورفع التقارير بشأنها 
وتقدمي املشورة في هذا اجملال.10

 )ب( تبني إجراءات ملشاركة املرأة في هياكل 
صناعة القرارات 

من املسائل املرتبطة بتضمني بيانات رسمية بشأن املساواة 

في  املرأة  مشاركة  لضمان  إجراءات  إقرار  هو  اجلنسني،  بني 

ويدل  احلزب.  في  القرارات  صنع  هياكل  وفي  اإلدارية  اجملالس 

التزام  املرأة في مثل هذه الهياكل على درجة  مستوى متثيل 

احلزب باملساواة بني اجلنسني. ويظل متثيل النساء في املواقع 

تنص القاعدة 6 من دستور املؤمتر الوطني 

األفريقي )جنوب أفريقيا( على: 

بهدف حتقيق التمثيل الكامل للنساء في جميع 

هياكل اتخاذ القرارات، سينفذ احلزب برنامجاً لألعمال 

اإليجابية مبا في ذلك حصة للنساء ال تقل عن 50 

“باملائة في جميع الهياكل املنتخبة.
“
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القيادية ضمن األحزاب السياسية على املستوى الدولي أقل 

النساء يشكلن  أن  الرغم من  أن يكون عليه على  ينبغي  مما 

وتقدر  األحزاب.  أعضاء  من  باملائة   50 إلى   40 بني  ما  عادة 

نسبة النساء في مناصب القيادة احلزبية بحدود 10 باملائة، 

ولكن هذه النسبة تزداد لدى األحزاب التي تبنت قواعد تضمن 

القرارات.11  لصنع  الداخلية  الهياكل  في  املرأة  مشاركة 

وذلك  باألهمية،  اإلدارية  اجملالس  في  املرأة  مشاركة  وتتسم 

في  يساهم  املرأة  منظور  أن  ضمان  أهمها  أسباب  لعدة 

تشكيل سياسات احلزب وأولوياته وإستراتيجياته وبرنامجه.

بني  ومن  اإلجراءات،  هذه  ملثل  األحزاب  تبني  ينتشر  بدأ  وقد 

األمثلة على ذلك:

رينسي  سام  وحزب  األسترالي  العمل  حزب   n
املرأة  داخلية تضمن مشاركة  الكمبودي أقرا حصة 

في بعض أو جميع مجالسها اإلدارية.

الشعبية  للقوى  االشتراكي  االحتاد  تبنى  املغرب:   n
)USFP( حصة داخلية جلميع فروعه، مما ساعد على 

تشجيع إدماج املرأة في جميع املستويات في احلزب.

 )PRD( املكسيك: كان حزب الثورة الدميقراطية  n
أحد األحزاب األولى التي تبنت حصة نسائية تبلغ 

إلى  الحقاً  رفعها  مت  عام 1990، وقد  في  20 باملائة 
 )PAN( الوطني العمل  حزب  تبع  وقد  باملائة.   30
هذا النهج إذ أقر حصة حزبية داخلية لضمان متثيل 

النساء في جميع اللجان التنفيذية واجملالس اإلدارية.

حلزب  القومية  التنفيذية  اللجنة  عدلت  الهند:   n
بهاتاريا جاناتا )BJP( دستورها في عام 2008 من 

في  القيادية  املواقع  من  باملائة   33 تخصيص  أجل 

احلزب للنساء، وجلعل رئيسة الفرع النسائي القومي 

عضوة في اللجنة االنتخابية املركزية للحزب.

الدميقراطي  املسيحي  االحتاد  حزب  أقر  أملانيا:   n
 33 قدرها  للنساء  عام 1996حصة  في   )CDU(
باملائة من مسؤولي احلزب. وإذا لم تنّفذ هذه احلصة 

فيجب إعادة االنتخابات الداخلية.12

جنوب أفريقيا: تنص القاعدة 6 من دستور املؤمتر   n
أنه بهدف حتقيق  الوطني األفريقيANC( 13( على 

اتخاذ  هياكل  جميع  في  للنساء  الكامل  التمثيل 

القرارات، سينفذ احلزب برنامجاً لألعمال اإليجابية مبا 

في ذلك حصة للنساء ال تقل عن 50 باملائة في جميع 

الهياكل املنتخبة. >>
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17أوالً – التنظيم الداخلي للحزب

ميكن لألحزاب السياسية ضمان تعيني نساء في جلان حزبية 

التعيني  جانب  إلى  عمل،  ومجموعات  عمل  وفرق  رئيسية 

رئيسة  تصبح  احلاالت،  بعض  وفي  القيادية.  املناصب  في 

في  أو  التنفيذية  اللجنة  في  عضوة  للحزب  النسائي  الفرع 

هياكل أخرى معنية مبوارد احلزب، واإلعداد لالنتخابات، واختيار 

املرشحني.

أمر  هو  الداخلية  الهياكل  في  النساء  مشاركة  ضمان  إن 

األحزاب  في  اجلنسني  بني  باملساواة  للنهوض  األهمية  بالغ 

كي  أخرى  مبادرات  تطبيق  املهم  من  أنه  بيد  السياسية. 

ذلك  في  مبا  االنتخابية،  باحلصص  املتصلة  اإلجراءات  تتمم 

ضمان  بهدف  األمد  طويلة  املهارات  وتطوير  القدرات  بناء 

متكني النساء من تقّلد مناصب قيادية حتى في غياب آليات 

لتطبيق  السعي  السياسية  األحزاب  على  ويجب  احلصص. 

املناصب  في  مؤهالت  نساء  إشراك  أجل  من  أخرى  عمليات 

داعم  مجال  فتح  أهمية  بشأن  األعضاء  ولتوعية  القيادية، 
للنساء ضمن عضوية احلزب وقياداته وهياكله الداخلية.14

 )ج( وضع إستراتيجيات من أجل املشاركة 
في املؤمترات احلزبية

من  للعديد  فعالية  أهم  السنوية  احلزبية  املؤمترات  تُعتبر 

األحزاب السياسية إذ يجري خاللها اتخاذ القرارات الرئيسية 

للحزب. وتوفر املؤمترات في جميع األحزاب السياسية تقريباً 

فرصاً للمندوبني لبناء العالقات السياسية واملالية الضرورية 

للمسيرة املهنية السياسية الناجحة. ولذلك ميكن لألحزاب 

من  معينة  نسبة  أن  لضمان  غايات  حتدد  أن  السياسية 

املندوبني احلاضرين هم من النساء. فعلى سبيل املثال، تبنى 

قواعد  اإلمريكية  املتحدة  الواليات  في  الدميقراطي  احلزب 

املرشحني.  الختيار  الوطنية  املؤمترات  في  املندوبات  ملشاركة 

تقوم  التي  الداخلية  واملناصرة  الدعوة  لنشاطات  ونتيجة 

بها العضوات النساء في احلزب، ودعم قادة احلزب، فإن ميثاق 

احلزب يتطلب أن يكون املندوبون في مؤمترات اختيار املرشحني 

مقسمني مناصفة بني الرجال والنساء.

للمندوبات  منفصلة  منتديات  عقد  ميكن  ذلك،  إلى  إضافة 

للعمل  مهمة  فرصاً  يوفر  مما  احلزبية  املؤمترات  لاللتقاء خالل 

التابعة  النسائية  املنظمة  تعقد  أستراليا،  ففي  الشبكي. 

حلزب العمل مؤمتراً خاصاً بها في كل عام كي تتيح للنساء 

ملناصرة قضايا معينة،  السياسات، والدعوة  ملناقشة  فرصة 

تنظم  السلفادور،  وفي  بينهن.  فيما  الشبكات  وإلقامة 

فارابوندو  جبهة  حلزب  التابعة  النسائية  العامة  األمانة 

للقيادات  سنوياً  مؤمتراً   )FMLN( الوطني للتحرير  مارتي 

يشغلن  الالتي  النساء  املؤمتر  ويضم  احلزب،  في  النسائية 

من  احلزب  في  التنفيذي  اجمللس  وعضوات  احلزب  في  مناصب 

اجلنسني.  بني  للمساواة  وسياسات  إستراتيجيات  وضع  أجل 

ومن املهم لألحزاب أن تقر رسمياً بالقرارات التي تتخذها هذه 

املنتديات النسائية وأن تستخدمها لتوجيه سياسات احلزب.

 )د( تأسيس أجنحة وأقسام نسائية ضمن 
األحزاب السياسية

تُظهر األبحاث واخلبرة العملية أن تأسيس أجنحة أو أقسام 

األفكار  وتداول  لاللتقاء واملناقشة  أعضاء احلزب  للنساء من 

وحتديد األولويات والبحث عن حلول للمشاكل املشتركة ميكن 

عادة ما تؤدي األجنحة النسائية في األحزاب 

بعض النشاطات التالية أو جميعها:

املساهمة في تطوير السياسات، وتعزيز مصالح   n
النساء في البرامج السياسية وتقدمي املشورة لقيادة 

احلزب بشأن القضايا اجلنسانية؛

املساهمة في تنفيذ السياسات املعنية باملساواة بني   n
اجلنسني أو اإلشراف على تنفيذها، مبا في ذلك تطبيق 

نظام احلصص في عملية اختيار املرشحني؛

تنسيق نشاطات النساء العضوات في احلزب؛  n

أداء وظيفة التواصل والتعبئة، ال سيما التواصل   n	
�مع الناخبات أثناء االنتخابات وتوسيع القاعدة 

الشعبية للحزب؛

توفير الدعم والتدريب لعضوات اجملالس النيابية   n
املنتخبات حديثاً ولشاغالت املناصب؛

املساهمة في حتويل عالقات القوة ضمن احلزب وتوعية   n
أعضاء احلزب وتدريبهم بشأن املساواة بني اجلنسني؛

التواصل مع األعضاء الرجال في احلزب.  n



أن يكون فعاالً جداً من أجل وضع شواغل النساء على جدول 

أعمال احلزب. واألجنحة النسائية هي أقسام داخلية تهدف 

إلى تعزيز متثيل النساء ومشاركتهن في احلزب وفي العملية 
السياسية بصفة عامة.15

احلزب  في هيكل  رسمياً  النسائية  األجنحة  إدماج  املهم  من 

الضرورة  دعت  وإذا  بها،  محددة  ومسؤوليات  أدوار  وإناطة 

تخصيص أموال لنفقاتها اجلارية. وتوجد عدة أمثلة شكّل فيها 

أجل  من  احلزب  على  للضغط  فعالة  آلية  قوي  نسائي  جناح 

الرفيعة  احلزبية  الشؤون  املرأة في  متثيل  وزيادة  سن إصالحات 

تقدم  تدريبية  برامج  داخلية، وإقامة  املستوى، ولتبني حصة 

الدعم للنساء املرشحات. إال أنه يجب توخي احلرص لضمان أن 

القضايا اجلنسانية ال تظل حبيسة اجلناح النسائي، أو أن يتم 

تهميش اجلناح النسائي في احلزب. وتتمثل إحدى الطرق لتالفي 

أمينته  أو  النسائي  اجلناح  رئيسة  تكون  أن  ضمان  في  ذلك 

العامة عضوة تتمتع بحق التصويت في اجمللس اإلداري للحزب.

ومن األمثلة على ذلك ما يلي:

العمل  حلزب  الداخلية  القواعد  حتدد  استراليا:   n
وتشكيلتها  للحزب  التابعة  النسائية  املنظمة  دور 
وسائر  للحزب  االحتادي  للفرع  وذلك  وسلطاتها، 

الفروع في الواليات.16

سام  حزب  في  النسائي  اجلناح  سعى  كمبوديا:   n
احلزب،  داخل  النساء  تشجيع  إلى   )SRP( رينسي 
اجملالس  في  داخلية  حصة  لتبني  التأييد  وحشد 
أجرى  للنساء املرشحات، كما  تدريب  اإلدارية، وتوفير 

تثقيفاً مدنياً وتواصالً مع الناخبني.

 )PAN( الوطني  العمل  حزب  قام  املكسيك:   n
منظمة  من  للحزب  النسائي  اجلناح  بتحويل 
على  النساء  لتشجيع  فعالة  قاعدة  إلى  اجتماعية 
مثالً،  االنتخابات،  فترة  وخالل  قيادية.  مناصب  تقّلد 
السياسي  للنهوض  القومية  العامة  األمانة  قامت 
باملرأة والتابعة حلزب العمل الوطني بحشد تأييد قادة 
Cاحلزب احملليني والوطنيني إلشراك عدد أكبر من النساء 

كمرشحات في االنتخابات. ويضمن احلزب أيضاً إرسال 
النسائي  الفرع  إلى  احلزب  سياسات  وثائق  مسودات 
للحزب من أجل مراجعتها من منظور جنساني قبل 

اعتماد الشكل النهائي لتلك الوثائق.

السياسية  األحزاب  معظم  قامت  املغرب:   n
الرئيسية بتأسيس أقسام نسائية أو هياكل داخلية 
عضوات  واحتياجات  النساء  قضايا  تتناول  شبيهة 
التقدم  حزب  أسس  املثال،  سبيل  فعلى  احلزب. 
لضمان  للمساواة  مجلس   )PPS( واالشتراكية 

متثيل النساء في عمليات صناعة القرار في احلزب.

 G17( زائد’   17 الـ  مجموعة  ‘حزب  يقر  صربيا:   n
النسائي بوصفه  باجلناح  الداخلية  Plus( في قواعده 
النسائي  اجلناح  ناصر  وقد  احلزب.  في  رسمياً  هيكالً 
اتخاذ إجراءات لتشجيع النساء املرشحات في االنتخابات 
وعمل على حشد تأييد قادة احلزب لضمان منح النساء 
املرشحات مواقع متقدمة في القوائم االنتخابية للحزب. 
إضافة إلى ذلك، سعى اجلناح النسائي بنشاط للحصول 
على متويل من أجل تنظيم تدريبات وحلقات عمل للنساء 
املرشحات والناشطات، ويعمل على متكني النساء من 

أجل التأثير على السياسات على املستوى احمللي.

)هـ( ضمان منظور املساواة بني اجلنسني في تطوير السياسات
في  النسائي  اجلناح  وظائف  إحدى  تتمثل  أعاله،  ورد  كما 

على  ويجب  احلزب.  داخل  السياسات  تطوير  على  العمل 

وأولوياتها  سياساتها  أن  تضمن  أن  السياسية  األحزاب 

تستجيب الحتياجات النساء والرجال، ليس فقط فيما يتعلق 

اجلنسانية،  القضايا  تستهدف  التي  السياسية  باإلصالحات 

وإمنا أيضاً ضمان تعميم مراعاة املنظور اجلنساني في جميع 

جلنة  تأسيس  خالل  من  ذلك  حتقيق  وميكن  احلزب.  سياسات 

اجلنساني  املنظور  مراعاة  تعميم  مع  تتعامل  سياسات 

قبل  األمر  بهذا  وفائها  لتحديد  السياسات  جميع  وتراجع 

املوافقة عليها، أو من خالل توفير بناء القدرات ألعضاء احلزب. 

اخملصص  القسم  في  النقاش  من  مبزيد  األمر  هذا  وسنتناول 

للحكم في القسم الرابع الذي يتناول فترة ما بعد االنتخابات.  >>
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فترة ما قبل االنتخابات

جتنيد املرشحني وتسميتهم

القضايا الرئيسية

لألحزاب  ينبغي  عملية  أهم  وتسميتهم  املرشحني  اختيار  عملية  تكون  رمبا 

للمرأة؛  السياسية  باملشاركة  النهوض  أرادت  ما  إذا  لها  التصدي  السياسية 

فاألحزاب هي حلقة الوصل احليوية لتحقيق املساواة واملشاركة الشاملة للكافة 

املنتخبة.  للمناصب  املرشحني  تسمية  على  راسخة  سيطرة  متتلك  ألنها  نظرأً 

املرشحني  تسمية  بكيفية  يتعلق  فيما  السياسية  األحزاب  بني  كبير  تنوع  وثمة 

وعدد النساء الالتي يتم اختيارهن وموقع النساء على القائمة االنتخابية للحزب 

ونسبة النساء الالتي ينجحن بالوصول إلى املناصب املنتخبة. كما تتنوع األحزاب 

في سعة متثيلها وفي درجة الالمركزية التي تعتمدها.

19متكني املرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى
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حيث  من  لالنتخابات  املرشحني  اختيار  عملية  فهم  ميكن 

املراحل التي متر بها. فبصفة عامة، يوجد في أي بلد مجموعة 

القانونية  املتطلبات  عليهم  تنطبق  ’املؤهلني‘ )مواطنني  من 

والرسمية إلشغال منصب تشريعي(، ولكن عدداً صغيراً فقط 

من هؤالء سيفكرون في طرح أنفسهم كمرشحني محتملني 

على  تؤثر  التي  العوامل  من  العديد  ثمة  ’الطامحني‘.  أي   –
بحملة  كانت ستشرع  إذا  فيما  أي طامحة محتملة  تقييم 

وااللتزامات  املطلوب،  الوقت  تقدير  ذلك  في  مبا  انتخابية، 

املالية، وأرجحية الفوز، والطموح الشخصي، والدعم وااللتزام 

الشبكات  إلى  الولوج  وإمكانية  احمللي،  واجملتمع  األسرة  من 

االجتماعي  والوضع  املالي،  والعائد  والتمويلية،  السياسية 

والنفوذ السياسي.17 وفي مراحل االنتقال من كون املرء مؤهالً 

إلى طامح وفي نهاية املطاف مرشحاً من قبل احلزب جند فجوة 

جنسانية كبيرة وانحدار كبير في متثيل املرأة.

إن املرحلة التي يقوم خاللها أصحاب النفوذ في احلزب بترشيح 

املناصب  إلى  النساء  إليصال  مرحلة  أهم  هي  ’الطامحني‘ 

تؤثر  وداخلية  خارجية  لضغوط  األحزاب  وتتعرض  املنتخبة. 

الضغوط  بني  ومن  املرشحني.  تسمية  بشأن  قراراتها  على 

اخلارجية التي مُتارس على األحزاب هي نظرة الناخبني للحزب 

وتقييمهم له، لذلك قد تعمد األحزاب إلى اختيار مرشحني 

الناخبني  من  ممكن  عدد  أكبر  سيجتذبون  أنهم  تعتقد 

للحزب.18 ولن يرشح احلزب أي من الذين ’يُنظر إليهم كعبٍء 

من  يكن  ما  )وعادة  باالنتخابات  النجاح  آفاق  على  محتمل 

النساء(. ومن العوامل املهمة على الصعيد الداخلي، سجل 

وإمكانيته  احلزب،  في  ونشاطه/نشاطها  املرشح،  الشخص 

احلاليون  الشاغلون  ويتمتع  التمويل.  على  احلصول  في 

في  البارزون  واألشخاص  املعروفة  والشخصيات  للمناصب 

بفرصة  األسرية  أو عالقاتهم  احمللي بحكم مهنتهم  اجملتمع 
أفضل للحصول على تأييد احلزب.19

تختلف طريقة اختيار الناخبني بني حزب وآخر، وميكن أن تتميز 

بعدد من السمات، مبا فيها على سبيل املثال مستوى الالمركزية 

في عملية االختيار. كما تؤثر القواعد واألعراف التي ينتهجها 
في  الفعلية  العملية  فيها  ينفذ  التي  الطريقة  على  احلزب 

الشكل 3: مراحل اختيار املرشحني

املؤهلون
�تشكل النساء 50 باملائة 

على األقل من املؤهلني 

للترشيح

الطامحون
�عدد النساء

�الطامحات أقل في
�هذه املرحلة من عدد
الرجال الطامحني

املرشحون
�عدد النساء الالتي
�ترشحهن األحزاب

�السياسية يصل حتى
إلى مدى أقل

 عدد أعضاء اجملالس اجملالس في العالم =

44,000

 الرجال
%81

النساء 

%19 
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اختيار املرشحني. وبالنسبة للنساء، تعتبر األنظمة القائمة 

على البيروقراطية والتي أدمجت قواعد تضمن متثيل النساء 

ميزة كبيرة. وعندما تكون القواعد غير مكتوبة، يصبح من 

األصعب بكثير صياغة إستراتيجية وتنفيذها الختراق حلقة 

يتم  ال  عندما  مساءلة  أية  جتري  ال  كما  الداخلية،  النفوذ 

واقترن  ضعيفاً،  الداخلي  التنظيم  كان  وإذا  القواعد.  تنفيذ 

ذلك بنقص في الدميقراطية الداخلية، أو عدم وضوح قواعد 

عدد  قبل  من  القرارات  التخاذ  نزعة  تظهر  املرشحني،  اختيار 

محدود من نخبة أعضاء احلزب، وعادة ما يكونون من الرجال. 

على  احملصورة  الشبكات  من  النساء  تُستبعد  ما  وعادة 

الرجال. كما أن أنظمة الرعاية مغلقة إلى حد بعيد ومن غير 

األمثل،  النحو  وعلى  النساء املرشحات.20  أن تشجع  املرجح 

ينبغي أن تتم عملية الترشيح ضمن أطر رسمية وأن تكون 

شفافة، مما سيسمح بقدر أكبر من اإلنصاف في التمثيل.

العملية  في  النساء  تواجهها  التي  العقبات  كانت  لقد 

هي  احلزب  بترشيح  للفوز  القائمة  والتحديات  االنتخابية 

السبب الذي دفع إلى اقتراح وضع إجراءات خاصة، وتنفيذها 

في العديد من احلاالت، لدى األحزاب السياسية. وتتراوح هذه 

لالنضمام  النساء  الجتذاب  حوافز  تطوير  بني  ما  اإلجراءات 

توفير  أو  االنتخابية(  للحمالت  التمويل  توفير  )مثل  للحزب 

التدريب وتطوير املهارات للنساء املرشحات، إلى حتديد هدف 

النساء.  من  املرشحني  من  معني  عدد  يكون  بأن  احلزب  داخل 

خالل  من  اإلجراءات  من  النوع  هذا  على  احملافظة  وميكن 

مثل  السياسية  األحزاب  تبنّت  ما  كثيراً  ولكن  التشريعات، 

هذه اإلجراءات طوعاً.

تخصيص حصص للنساء املرشحات

أنها  ووجد  متنوعة  إستراتيجيات  الدليل  هذا  تناول  لقد 

االنتخابية  احلصص  أشكال  من  شكال  تستخدم  جميعاً 

أنها  أو  السياسية  األحزاب  قبل  من  طوعاً  إقرارها  )سواء مت 
هذه  إبراز  الدليل  يتقّصد  لم  االنتخابية(.  بالقوانني  مقررة 

السمة املشتركة إذ يهدف إلى عرض أمثلة إلجراءات خاصة 

التي  الُنهج  بتنوع  اإلحاطة  أجل  من  االنتخابية  احلصة  غير 

استخدمتها األحزاب في جميع أنحاء العالم لدعم النساء. 

احلصة  هو  وظهوراً  انتشاراً  األكثر  اإلجراء  أن  اتضح  أنه  بيد 

مع  بالترافق  أو  منفرد  كإجراء  استخدم  سواء  االنتخابية، 

نظام  استخدام  تواتر  فإن  النحو،  هذا  وعلى  أخرى.  أعمال 

ما  يدعم  الدليل  تناولها  التي  احلالة  دراسات  في  احلصص 

تظل  االنتخابية  احلصة  بأن  املوجودة  األبحاث  إليه  توصلت 

الوسيلة األكثر حسماً وفعالية واملفضلة أكثر من غيرها من 

املعترك  وفي  السياسية  األحزاب  النساء في  عدد  زيادة  أجل 

السياسي األوسع.

مهمة  سياسية  وسيلة  االنتخابية  الحصة  أصبحت  لقد 

القرار.  صنع  هيئات  إلى  الولوج  في  النساء  قدرة  لزيادة 

ذ على نحو مالئم فإنها تضمن وصول النساء إلى  وعندما تنفَّ

إذا كان التنظيم الداخلي ضعيفاً، واقترن ذلك بنقص في الديمقراطية الداخلية، أو 
عدم وضوح قواعد اختيار المرشحين، تظهر نزعة التخاذ القرارات من قبل عدد محدود من 

نخبة أعضاء الحزب، وعادة ما يكونون من الرجال. “
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مناصب صنع القرارات بدالً من ترك هذا األمر للنوايا الطيبة 

لقادة األحزاب السياسية أو لجان تسمية المرشحين. ويتأثر 

والتوصيات  بالتوجيهات  كبير  حد  إلى  الحصص  نظام  إقرار 

عمل  منهاج  بّين  وكما  الدولية.  المنظمات  تقدمها  التي 

إدماج  بيجين، فإن )BPFA( الحصص هي وسيلة لضمان 

حد أدنى معين من أعضاء مجموعة انتخابية، مثل النساء، 

أو  أو مرشحين  التمثيلية سواء كمندوبين  المؤسسات  في 

مسئولين منتخبين.

ما  كثيراً  االنتخابية  احلصص  قوانني  أن  نالحظ  أن  املهم  من 

تصاغ بطريقة محايدة من الناحية اجلنسانية، وعادة ما تشير 

من  يعاني  الذي  اجلنس  لنوع  أدنى  كحد  مطلوبة  نسبة  إلى 

املطلوبة للجنسني. ولكن  األدنى  النسبة  التمثيل، أو  نقص 

جميع  في  التمثيل  نقص  من  يعانني  من  هن  النساء  كون 

احلصة  إلى  يشار  ما  فعادة  تقريباً،  استثناء  ودون  احلاالت 

االنتخابية على أنها حصة نسائية. وال ينبغي فهم هذا األمر 

بأن احلصة االنتخابية تفيد النساء فقط أو أنها توفر ميزة غير 

إجراء لتصويب  الغرض منها هو وضع  أن  للنساء؛ بل  عادلة 

التفاوت في التمثيل.

أنواع احلصص

يوجد نوعان رئيسيان من احلصص االنتخابية، وذلك استناداً 

حصص  وهما:  املرشحني،  اختيار  عملية  من  موقعهما  إلى 

املرشحني، واملقاعد احملجوزة.

املرشحني  طبيعة  على  للتأثير  املرشحني  حصص  تسعى 

من  للنساء  محددة  نسبة  تخصيص  تضمن  إذ  املتوفرين، 

املرشحني لالنتخابات. وميكن لهذا النوع من احلصص أن يكون 

مقرراً بالتشريعات، حيث يحدد القانون حداً أدنى من النساء 
طوعية،  احلصة  هذه  تكون  أن  ميكن  كما  املرشحني،  بني  من 

حيث يتبنى احلزب السياسي طوعًا تخصيص عدد محدد من 

النساء املرشحات للمنافسة في االنتخابات.21 

أما نظام املقاعد احملجوزة فينص على تخصيص نسبة محددة 

من املقاعد في اجمللس التشريعي أو اجمللس النيابي للنساء.

حصص املرشحني

حصص  بشأن  تشريعات  وضعت  بلداً  نحو 50  حالياً  يوجد 

حصص  بتطبيق  منها  عدد  بدء  وقد  للنساء،  املرشحني 

املاضي.  القرن  من  التسعينات  عقد  بدايات  منذ  املرشحني 

األحزاب  فإن  احلصص،  نظام  على  التشريعات  تنص  وحينما 

السياسية عادة ما تعدل إجراءات الترشيح في احلزب لضمان 

بالتشريعات،  املقررة  احلصص  إلى  وإضافة  بالقانون.  االلتزام 

وبصفة  بلدا،   30 من  أكثر  في  األحزاب  مئات  عمدت  فقد 

حصة  لتخصيص  بها  خاصة  سياسات  تبني  إلى  طوعية، 

به  خاصاً  هدفاً  احلزب  يضع  احلاالت،  هذه  مثل  وفي  للنساء. 

حصص املرشحني ميكن أن تكون:

طوعية: ويتم تبنيها على نحو طوعي من قبل   n

األحزاب السياسية، ويجب أن تترجم في قواعد تسمية 

املرشحني و/أو دساتير األحزاب.

مقررة بالتشريعات: أن ينص الدستور، أو التشريعات   n

اخلاصة باالنتخابات أو األحزاب السياسية على حد أدنى 

من إشراك النساء كمرشحات في االنتخابات.

U
N

D
P/m

a
rie FreCH

o
N



23ثانياً – فترة ما قبل االنتخابات

للنساء  تخصيصها  يجب  التي  املرشحني  نسبة  بشأن 
)لالطالع على أمثلة، انظر املرفق 2(.22

آليات  طوعاً  تبنت  أحزاب  بشأن  محددة  أمثلة  يلي  وفيما 
من  محددة  نسبة  تخصيص  لضمان  املرشحني  حصص 

املرشحني على القوائم االنتخابية للنساء:

أجل  من  املؤمتر  حزب  تبنى  فاسو:  بوركينا  	n
خصص  حيث  داخلية  حصة   )CPD( الدميقراطية
في  للنساء  االنتخابية  القوائم  من  باملائة   25

انتخابات عام 2007.

املسيحي  الشعب  حزب  يهدف  لكسمبرغ:   n
االشتراكي )CSV( إلى تخصيص 33 باملائة من قوائم 

مرشحي احلزب للنساء.23

الشعبية  للقوى  االشتراكي  االحتاد  تبنى  املغرب:   n
لتمثيل  باملائة   20 تبلغ  داخلية  حصة   )USFP(

النساء في القوائم االنتخابية.

األفريقي  الوطني  املؤمتر  تبنى  أفريقيا:  جنوب   n
االنتخابية  قائمته  الختيار  عملية   )ANC(
حيث   ،2003 عام  جرت  التي  الوطنية  لالنتخابات 
القوائم  على  للنساء  الثلث  تبلغ  حصة  خصص 
االنتخابية للحزب. وقد مت رفع النسبة لتصل إلى 50 

باملائة في وقت االنتخابات التي جرت عام 2009.

سياسة  االشتراكي  احلزب  أقر  إسبانيا:   n
على  املرشحني  جميع  من  باملائة   40 لتخصيص 

القوائم االنتخابية للنساء.

أستراليا وكندا واململكة املتحدة: سعت األحزاب   n
انتخابية  ملنافسات  نساء  ترشيح  إلى  السياسية 
مقاعد  على  أو  الفوز  فيها  يرجح  انتخابية  دوائر  في 
‘مأمونة’، وذلك كإجراء لزيادة نسبة النساء املنتخبات.

فرض تطبيق نظام احلصص

ثمة معايير رئيسية مطلوبة كي تكون آلية احلصص فعالة، 
وهي ترتيب املرشحني على القائمة االنتخابية، وفرض تطبيق 
آلية احلصص. فبادئ األمر، لن تستفيد النساء من احلصص إال إذ 
مت وضعهن في موقع قابل للفوز في القائمة االنتخابية للحزب، 
ضئيلة  فرصة  سوى  توجد  ال  حيث  القائمة  ذيل  على  وليس 
للفوز. وثانياً، تعتبر حصص املرشحني املقررة بالتشريعات أكثر 
االلتزام بتطبيقها.  فاعلية عندما تقترن بعقوبات على عدم 
إقرارها وفقاً  أو مت  املعيارية، سواء تبناها احلزب طوعاً  واحلصة 
لقانون، قد تضع هدفاً رمبا يكون صعب التطبيق، إما ألن القانون 
ال يحدد كيفية بلوغ الهدف، أو ألن األحزاب السياسية تتجاهل 
هذا الهدف في غياب آليات فرض تطبيق احلصص. ومن ناحية 
أخرى، ال تقتصر احلصة اإلجبارية على حتديد هدف، ولكنها تنص 
متطلبات  من خالل  عادة  تطبيقها، وذلك  كيفية  على  أيضاً 
محددة بشأن ترتيب املرشحني على القائمة االنتخابية. وميكن 
لقانون األحزاب أو األنظمة التي حتكمها أن حتدد إجراءات كي 
يتم وضع النساء في مواقع “قابلة للفوز” على القوائم احلزبية، 
أي أن يكون املوضع الثاني أو الثالث ومضاعفاته محدداً مبوجب 
السلطات  قبل  من  االنتخابية  القوائم  قبول  يتم  احلصة، وال 
أو اللجان احلزبية الختيار املرشحني حتى تتماشى  االنتخابية 

مع متطلبات احلصة. 24

اإلستراتيجيات املستخدمة

تهدف اإلستراتيجيات التالية – واملستمدة من دراسات احلالة 
ومن أبحاث أخرى – لتوجيه األحزاب السياسية بشأن ما ميكن 
في  اجلنسني  بني  الالمساواة  معاجلة  بغية  أعمال  من  فعله 
عملية اختيار املرشحني. كما توفر أفكاراً حول أعمال محددة 
واملؤسسات  اإلمنائية  املساعدات  بها مزودو  أن يضطلع  ميكن 
احلزبية ومنظمات اجملتمع املدني في إطار عملهم مع األحزاب 

السياسية ودعمهم لها.

 )أ( حشد تأييد احلزب السياسي حلصص 
�املرشحني وإضفاء الصفة الرسمية عليها 

في النظام األساسي للحزب

تتضمن دساتير األحزاب وأنظمتها األساسية املبادئ الرسمية 

اجلنسني،  بني  املساواة  مبادئ  تبني  إن  وسياساتها.  لألحزاب 

هو  الداخلية  وقواعده  احلزب  دستور  في  احلصص،  آلية  مثل 

الضرورية  السياسات  ولسن  احلزب  رؤية  لتوضيح  مهم  أمر 
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لتحقيق هذه الرؤية. وقد قامت بعض األحزاب السياسية في 
السلفادور والهند واملغرب بتضمني مثل هذه البيانات ومواد 
لدعم املساواة بني اجلنسني والنهوض باملشاركة السياسية 
للمرأة في البيانات التي حتدد رؤية هذه األحزاب وفي قواعدها 

الداخلية.

)ب( وضع خطوط إرشادية الختيار املرشحني من قبل جلان 
االختيار احلزبية

تختلف قواعد اختيار املرشحني بني حزب وآخر. ولكن بصرف 

النظر عن عملية االختيار، فإن وجود خطوط إرشادية واضحة 

ميزة  متثل  املرأة  مشاركة  تضمن  قواعد  وتتضمن  وشفافة 

اختيار  ويكون  مكتوبة  غير  القواعد  تكون  وعندما  كبيرة. 

املرشحني بيد فئة قليلة من قادة احلزب، يكون من الصعوبة 

مبكان على النساء املنافسة على قدم املساواة مع الرجال إذ 

احملصورة  النفوذ  شبكات  من  لالستبعاد  يتعرضن  ما  غالباً 

قدراً  تشمل  كي  العملية  هذه  لفتح  وميكن  الرجال.  على 

قادة  بقيام  املتمثلة  النزعة  تكافح  أن  املشاركة  من  أكبر 

أية  ودون  يرغبون  ما  املرشحني حسب  باختيار  األحزاب  بعض 

من  واضحة  أهدافاً  القواعد  حتدد  أن  ويجب  محددة.  معايير 

أجل حتقيقها.

وعلى سبيل املثال، أنشأ احلزب الليبرالي في كندا جلنة الختيار 

بالقواعد  وااللتزام  االختيار  في  التنوع  لضمان  املرشحني 

اخلاصة بإشراك النساء املرشحات. وفي كرواتيا، تبنى احلزب 

 40 خصص  حيث  طوعية  حصة  الدميقراطي  االجتماعي 

باملائة من جميع قوائم املرشحني “للجنس منقوص التمثيل” 

كان  وقد  احمللية.  التشريعية  والهيئات  النيابية  لالنتخابات 

لتفادي  التمثيل”  املنقوص  “اجلنس  إلى  اإلشارة  من  القصد 

اعتراضات األشخاص الذين أعربوا عن انشغالهم من أن نظام 

احلصص سينطوي على متييز إذا أشار حصراً النتخاب النساء.

)ج( ضمان التنفيذ ووضع املرشحات في مرتبة قابلة 
للفوز في قوائم املرشحني

إن آليات حصص املرشحني األكثر فعالية هي التي تنص على 

وضع النساء في مرتبة قابلة للفوز على القوائم االنتخابية 

تطبيق  لفرض  آليات  توفير  للفوز، وكذلك  قابلة  دوائر  في  أو 

احلصص. وثمة العديد من األحزاب ال تكتفي بتحديد نسبة 

من املرشحني للنساء، ولكنها حتدد أيضاً املرتبة التي ينبغي أن 

ترد بها أسماء املرشحات على القوائم احلزبية. فعلى سبيل 

املثال، ما انفك احلزب االجتماعي الدميقراطي السويدي منذ 

الرجال  أسماء  ترد  حيث  متداخلة  قوائم  يقدم  سنوات  عدة 

إندونيسيا،  وفي  املرشحني.  قوائم  على  بالتناوب  والنساء 

سعى حزب الكفاح الدميقراطي )PDIP( إلى وضع النساء 

في مقدمة القوائم االنتخابية في عدة دوائر انتخابية لضمان 

التي جرت عام 2009. وفي  النيابية  االنتخابات  جناحهن في 

الدميقراطي  املسيحي  الوحدة  حزب  يقوم  كوستاريكا، 

)PUSC( بوضع أسماء الرجال املرشحني والنساء املرشحات 
بالتناوب على القوائم االنتخابية.25 

إن الوسيلة األكثر فعالية لفرض آليات احلصص احلزبية هي 

املرشحني من  اختيار  وجلنة  للحزب  التنفيذية  اللجنة  متكني 

رفض أية قائمة حزبية أو عملية اختيار داخلية ال تلتزم بقواعد 

احلصص. فعلى سبيل املثال، يتم فرض احلصة النسائية التي 

للتحرير  مارتي  فارابوندو  جبهة  حزب  لدى  باملائة   35 تبلغ 

من قبل األمانة العامة  السلفادور  الوطني )FMLN( في 

املركزية  اللجنة  تصادق  ال  كندا،  وفي  احلزب.  في  النسائية 

ثلث  يكن  لم  إذ  املرشحني  تسمية  على  الليبرالي  للحزب 

الترشيح  قرارات  تتجاوز  أنها  حتى  النساء،  من  املرشحني 

من خالل وضع مرشحني من اختيارها. وتتطلب احلصة التي 

املرشحني  قائمة  تتضمن  أن  األسترالي  العمل  حزب  أقرها 

40 باملائة من النساء بحيث يكون ترتيبهن على القائمة في 
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أماكن قابلة للفوز في االنتخابات النيابية االحتادية وللواليات؛ 

وإذا لم تتضمن قوائم املرشحني عدداً كافياً من النساء، فقد 

تفرض اللجان اإلدارية االحتادية أو في الواليات إجراء انتخابات 

أولية جديدة أو عملية اختيار جديدة.

املقررة  احلصص  آلية  فيها  تطبق  التي  األماكن  وفي 

تقوم  أن  ضمان  في  يتمثل  إضافي  إجراء  ثمة  بالتشريعات، 

االنتخابات( باإلشراف على  االنتخابات )مفوضية  إدارة  هيئة 

لضمان  والوسائل  السلطة  لها  تتوفر  وأن  احلصص،  تطبيق 

بلدان في  العملية. وفي عدة  املمارسة  في  بالقانون  االلتزام 

االنتخابات  إدارة  هيئة  تقوم  أخرى،  ومناطق  الالتينية  أمريكا 

التي تقدمها األحزاب حتى  برفض تسجيل قوائم املرشحني 

تتماشى هذه القوائم مع متطلبات القانون.

 )د( العمل مع منظمات اجملتمع املدني ملراقبة 
االلتزام باحلصص

إضافة إلى هيئات إدارة االنتخابات واللجان احلزبية الداخلية، 

ظلت منظمات اجملتمع املدني تؤدي دوراً مهماً في عدة بلدان 

من خالل مراقبة التزام األحزاب السياسية بقوانني احلصص. 

الضغوط  ممارسة  في  مؤثرة  املدني  اجملتمع  منظمات  وكانت 

ومساءلة  وعودها  تنفيذ  أجل  من  السياسية  األحزاب  على 

القيادات  منتدى  قام  املثال،  سبيل  وعلى  األحزاب.  قادة 

في  األحزاب  متعددة  مدني  مجتمع  منظمة  وهو  النسائية، 

أرمينيا، بتطوير إستراتيجية مزجت بني االجتماعات اخلاصة 

واملفاوضات مع قيادات األحزاب مع فعاليات عامة مثل املؤمترات 

تلتزم  الصحفية من أجل ممارسة الضغط على األحزاب كي 

املكسيك، استخدمت  بتعهداتها بخصوص احلصص. وفي 

النساء العضوات في حزب العمل الوطني )PAN( حتالفات 

إستراتيجية مع أحزاب أخرى ومنظمات اجملتمع املدني للدفع 

نحو تنفيذ آليات احلصص اجلنسانية.

)هـ( تشجيع إقامة حتالفات إستراتيجية مع الرجال

لسياسات  الرجال  مناصرة  فيها  أدت  األحزاب  من  عدد  ثمة 

في  حاسماً  دوراً  احملجوزة  واملقاعد  املرشحني  حصص  مثل 

السياسات. وإذا كانت  لهذه  احلزب  في  الداخلي  بناء الدعم 

مفيدة  النساء  مشاركة  أن  احلزبية  القيادة  تدرك  أن  الغاية 

الرجال  بأكمله، وليس فقط للعضوات، يجب إشراك  للحزب 

في مناصرة اإلصالحات. ففي حزب العمل في أستراليا، واحلزب 

عملت  إسبانيا،  في  االشتراكي  واحلزب  كندا،  في  الليبرالي 

النساء جنباً إلى جنب مع الرجال من قادة احلزب الذين ناصروا 

اإلصالحات التي تتضمن تبني احلصص. وفي املكسيك، عملت 

عضوات حزب العمل الوطني )PAN( على تثقيف نظرائهن 

ولنيل  احلصص  إصالحات  لدعم  تأييدهم  وحشد  الرجال  من 

تأييد سائر أعضاء احلزب. وقد كان هذا الدعم حاسماً في إقرار 

قانون في اجمللس النيابي. وميكن حتقيق نتائج باهرة عبر نهج 

يقرن بني العمل مع السياسيني من النساء والرجال في احلزب 

واحلصول على دعم خارجي من منظمات اجملتمع املدني.

)و( توسيع مجموعة النساء املرشحات وتوفير تدريب 
على املهارات

يوجد نقص  بأنه  السياسية حجة  األحزاب  قادة بعض  طرح 

ممن  أنفسهن  لترشيح  واملستعدات  املدربات  النساء  في 

االنتخابات،  في  للمنافسة  واخلبرة  بالنفس  بالثقة  يتميزن 

احلصة  بلوغ  من  يتمكن  ال  احلزب  أن  يعني  قد  بدوره  وهذا 

املطلوبة. ويتجلى هذا األمر بصفة خاصة في البلدان التي متر 

في مرحلة ما بعد الصراع، حيث تظهر نزعة لتهميش النساء 

السياسية  األحزاب  سعت  إذا  إال  االنتقالية  العمليات  من 

سعياً جاداً الجتذاب نساء إلى عضوية احلزب. لذا من املهم 

للنساء،  السياسية  للمشاركة  أخرى  إجراءات دعم  تشجيع 

لم  التي  البلدان  وفي  املرشحني.  حصص  تطبيق  جانب  إلى 

تطبق آلية احلصص، تكون مثل هذه اإلجراءات أكثر أهمية.

مجموعة  توسيع  إلى  الرامية  اإلستراتيجيات  بني  ومن 

تدريبات  عقد  السياسية  قدراتهن  وبناء  املرشحات  النساء 

تقدمي  أو  كمبوديا،  في  حدث  كما  التواصل،  نشاطات  ودعم 

الدعوة  إستراتيجيات  بشأن  واإلرشاد  التقنية  االستشارات 

ملنظمات  نسائي  حتالف  تلقى  حيث  املغرب  كما حصل في 

دولية  منظمات  من  دعماً  حزبيات  وناشطات  املدني  اجملتمع 

أثناء احلملة التي مت تنظيمها ملناصرة اعتماد نظام احلصص. 

عن  للبحث  مديرة  بتعيني  الليبرالي  احلزب  قام  كندا،  وفي 

النساء  اجتذاب  على  للمساعدة  النساء  من  مرشحات 

املرأة  متكني  دائرة  تعمل  إندونيسيا،  وفي  احلزب.  لعضوية 

التابعة حلزب الكفاح الدميقراطي )PDIP( مع فرع التدريب 

التابع للحزب لتطوير وتنفيذ برامج تدريبية للنساء املرشحات 

 )PR( لزيادة مهاراتهن السياسية. كما قام حزب اجلمهورية
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في البرازيل بتنظيم َمواكب احتفالية بالسيارات في بعض 

وبهدف  اجلنسانية  القضايا  بشأن  الوعي  لنشر  الواليات 

نساء  على  والتعرف  للحزب  االنضمام  النساء على  تشجيع 

أن يصبحن مرشحات  القادرات على  احمللية من  القيادات  من 

محليات للحزب. ومت تنظيم دورات تدريبية للنساء املهتمات 

تناولت معتقدات احلزب وأهدافه وإجنازاته.26 

ميكن لألحزاب السياسية أن تستفيد أيضاً من دعم شبكات 

أو جماعات من املرشحات الالتي كن مرشحات في منافسات 

أم ال.  فيها  فزن  إذا  النظر عما  السابق، بصرف  انتخابية في 

على  للمحافظة  دعمهن  من  تستفيد  أن  لألحزاب  ميكن  إذ 

التواصل مع اجلمهور في الدوائر االنتخابية ولتشجيع نساء 

أخريات لدخول املنافسة االنتخابية في املستقبل. وفي غانا، 

ثمة مجموعة من األحزاب السياسية تهدف إلى إنشاء قاعدة 

بيانات للنساء الالتي خضن منافسات انتخابية وجنحن فيها، 

اهتمامهن  ورعاية  ومناصبه  احلزب  نشاطات  في  وإشراكهن 
باملنافسات االنتخابية في املستقبل.27

)ز( تشجيع العالقات متعددة األطراف وتبادل اخلبرات

متر  التي  البلدان  من  العديد  في  السياسية  األحزاب  تُضمر 

اإلستراتيجية  للعالقات  كبيراً  تقديراً  انتقالية  مراحل  في 

إلى  تتطلع  األحزاب  فبعض  الدولية.  الفاعلة  اجلهات  مع 

أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية للحصول على  األحزاب في 

السياسية  لألحزاب  دولية  جتمعات  مع  ولالصطفاف  خبرات 

)مجموعات حزبية دولية(. وعلى سبيل املثال، ميثل تبني نظام 
احلصص بالنسبة لبعض األحزاب رسالة بأن احلزب يسعى أن 

األحزاب  تشجيع  ويتم  للكافة.  وشموالً  انفتاحا  أكثر  يكون 

التي تسعى إلى االنضمام إلى منظمة الدولية االشتراكية، 

بالتمكني  للنهوض  إجراءات  تتبنى  أن  املثال،  سبيل  على 

السياسي للمرأة.

�تمويل األحزاب السياسية 
والحمالت االنتخابية

القضايا الرئيسية

استقصائية  دراسة   )IPU( الدولي  البرملاني  االحتاد  أجرى 

شملت 300 عضو في مجالس نيابية، ووجدت الدراسة أن أحد 

أهم العناصر التي تثبط النساء عن دخول معترك السياسة 

وال  االنتخابية.29  احلمالت  في  للمنافسة  التمويل  نقص  هو 

يقتصر األمر على أن النساء يجدن صعوبة في جمع األموال 

الالزمة إلدارة حملة انتخابية، وهو أمر مكلف مالياً، بل أنهن 

غالباً ال يحصلن سوى على متويل قليل من األحزاب السياسية 

وثمة  أصالً.  متويل  أي  على  حصلن  إن  هذا  لها،  ينتمني  التي 

مرحلتان تتسمان باألهمية حيث يؤثر التمويل بصفة مباشرة 

على النساء املرشحات: )1( الظفر بالترشيح وإمتام االختيار 

من قبل احلزب، و )2( متويل احلملة االنتخابية.

ولكن  أيضاً،  الرجال  على  بالتمويل  املتمثل  التحدي  ينطبق 

غالباً ما تواجه النساء حتديات مالية أكبر وذلك لعدة أسباب. 

إن الوضع االقتصادي للنساء في جميع أنحاء العالم هو أدنى 

بصفة عامة من وضع الرجال. فاألدوار اجلنسانية االجتماعية 

فإن  وبالتالي  للرزق”،  “كمكتسبني  تقليدياً  الرجال  وضعت 

جمع  على  النساء  من  أفضل  نحو  على  معتادون  الرجال 

األموال الستخدامهم اخلاص. في حني أن النساء يُستبعدن 

جمع  على  معتادات  يكّن  ال  وعادة  اخلاص،  اجملال  إلى  تقليدياً 

ما  إنفاق  غالباً  النساء  وتفّضل  مبصاحلهن.  للدفع  األموال 

يكسبنه من مال على االحتياجات املباشرة لألسرة.

سياسة املنظمة النسائية للدولية 
االشتراكية، 2010:

املنظمة النسائية للدولية االشتراكية ]وهي الفرع 

النسائي من الدولية االشتراكية[ تشجع “األحزاب 

األعضاء ... على تشجيع إجراءات للوصول تدريجيا إلى 

املساواة )50/50( للنساء والرجال في جميع هيئات 

صنع القرارات، ابتداًء بحصة ال تقل عن 30 باملائة 

للنساء والرجال في جميع املناصب املنتخبة، وكذلك 

ضمن قيادة احلزب، وإضافة إلى ذلك وضع أهداف محددة 

زمنياً لبلوغ متثيل متساوي بنسبة 50/50 بأسرع وقت 

ممكن، وبهدف إدماج آراء النساء في السياسات وعلى 

نحو متكافئ، وبالتالي السعي لتحقيق تنمية متوازنة 

ومنصفة ومستدامة”.28 
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كما ميكن أن يكون الرجال قادرين على إدارة احلمالت على نحو 

أكثر فعالية خارج هيكل احلزب، إذ أن االحتمال األكبر أن يكونوا 

مرتبطني بشبكات أعمال وشبكات مهنية ميكن أن توفر لهم 

إلى  بالشبكات  املتعلقة  احلجة  ومتتد  وخبرات.  مالية  موارد 

معظم  تظل  إذ  احلزب،  داخل  بالرجال”  احملصورة  “الشبكات 
القيادات احلزبية لغاية اآلن حتت سيطرة الذكور، في حني يتم 

عن  النساء  غياب  إن  إقصاء النساء عادة من دوائر النفوذ.30 

إلدارة  كافية  أموال  على جمع  قدرتهن  يعيق  الشبكات  هذه 

منافسات  يخضن  عندما  وخصوصاً  فعالة،  انتخابية  حملة 

األمر  االستثناء لهذا  راسخني في مناصبهم. أما  رجال  ضد 

فعادة ما يكون زوجات وبنات وشقيقات السياسيني املعروفني 

رأس  استخدام  إمكانية  عالقاتهن  بحكم  لهن  تتوفر  الالتي 
مال األسرة وعالقاتها.31

في العديد من البلدان الدميقراطية النامية، ميكن لنقص املال 

املطلوب لتغطية حتى وديعة مالية بسيطة مفروضة على 

املرشحني أن يستثني النساء من العملية االنتخابية. وغالباً 

األحزاب  أو  اجلديدة  األحزاب  لدى  املوارد شديداً  يكون شح  ما 

غير املمثلة في مجلس النواب، إذ عادة ما تكون غير مؤهلة 

يتعني على  احلاالت  للحصول على متويل حكومي. وفي هذه 

النساء املرشحات أن ميولن بأنفسهن كلفة املواصالت واملواد 

مشكلة  يكون  قد  أمر  وهو  االنتخابية،  للحملة  املطلوبة 

كلفة  تكون  حيث  الريفية  املناطق  في  خصوصاً  كبيرة 
املواصالت للوصول إلى الناخبني عالية جداً.32

الدورة  امتداد  على  متقلبة  املطلوب  التمويل  قيمة  تكون 

االنتخابية. ويتمثل أحد أكبر التحديات الذي تواجهه النساء 

في وقت مبكر هو جمع أموال مبكرة للحصول على ترشيح 

إلطالق  املطلوب  األولي  التمويل  هي  املبكرة  فاألموال  احلزب. 

بينها  ومن  األمور،  من  جملة  يتضمن  الذي  الترشيح  حملة 

الظهور على املأل واكتساب شهرة لالسم، والسفر وتنظيم 

بترشيح  الفوز  املطاف  نهاية  االنتخابية، وفي  للحملة  فريق 

من  املبكرة  األموال  من  كبير  قسم  يأتي  ما  وعادة  احلزب. 

املرشح/املرشحة نفسه، وعادة ما يكون هذا التمويل الذاتي 

عقبة كبيرة للنساء بصفة خاصة. وبعد الظفر بالترشيح، 

وأن  املرشح  ظهور  يزيد  أن  احلزب  يقدمه  الذي  للدعم  ميكن 
يجتذب موارد متويل إضافية.33

اإلستراتيجيات املستخدمة

تهدف اإلستراتيجيات التالية في املقام األول لتوجيه األحزاب 

التصدي  بغية  أعمال  من  فعله  ميكن  ما  بشأن  السياسية 

للتحديات التي تواجهها النساء في جمع التمويل للحمالت 

أن  ميكن  محددة  أعمال  حول  أفكاراً  توفر  كما  االنتخابية. 

احلزبية  واملؤسسات  اإلمنائية  املساعدات  مزودو  بها  يضطلع 

األحزاب  مع  عملهم  إطار  في  املدني  اجملتمع  ومنظمات 

السياسية ودعمهم لها.

)أ( إقامة شبكات جلمع التبرعات

التبرعات  بجمع  املعنية  النسائية  واملنظمات  للشبكات  إن 

وتظهر  املرشحات.  النساء  إلى  املال  تدفق  على  هائل  تأثير 

املتحدة  واململكة  وكمبوديا  وكندا  أستراليا  من  الدراسات 

التبرعات  جمع  جماعات  أن  األمريكية  املتحدة  والواليات 

ثمة طريقتان تؤثر فيها األموال في عالم 

السياسة تأثيراً مباشراً على النساء املرشحات 

أثناء العملية االنتخابية:

)1( في جمع األموال للظفر بترشيح احلزب أو وقوع 

االختيار من قبل احلزب

)2( في جمع أموال كافية لتمويل احلملة االنتخابية
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ظلت مؤثرة جداً في جمع األموال وحشدها لصالح النساء. 

وميكن لشبكات التمويل هذه أن توفر أمواالً أولية للنساء في 

احلزب.  ترشيح  على  للحصول  السعي  في  املبكرة  املراحل 

متويل  يتوفر  ال  عندما  للتمويل  حيوي  مورد  أنها  إلى  إضافة 

خاصة  أموال  جمع  املرشحني  من  مطلوباً  ويكون  حكومي 

للمنافسة في انتخابات.

لقد كان هذا اإلدراك حلاجة النساء ألموال مبكرة في عملية 

احلملة االنتخابية للفوز بترشيح احلزب هو الدافع الذي ألهم 

في   )EMILY‘s List( إمييلي’  ‘قائمة  منظمة  تأسيس 

املنظمة  هذه  أسست  وقد  األمريكية.  املتحدة  الواليات 

شبكة متويل باسم ‘األموال املبكرة مثل اخلميرة’، وتعمل هذه 

التمويل للنساء  إلى  الشبكة على حتسني إمكانية الوصول 

التقدميات في احلزب الدميقراطي في السياسات األمريكية. 

وحيث كانت النساء املرشحات غير قادرات على احلصول على 

إليهن بجدية  يُنظر  االنتخابية كي  األولية حلمالتهن  األموال 

كمنافسات ضد الرجال، وفرت منظمة ‘قائمة إمييلي’ أمواالً 

مبكرة، إذ أن “األموال املبكرة جتعل العجني )أي متويل احلملة( 

في  شبيهة  مبادرات  الشبكة  هذه  ألهمت  وقد  ينتفخ”. 

اجلمهوري  التمنيات’ للحزب  أخرى، مبا في ذلك ‘قائمة  بلدان 

الشبكات على  األمريكية. وتعمل هذه  املتحدة  الواليات  في 

جتميع املساهمات املالية الفردية وتوزع األموال على املرشحات 

املفضالت لديها.

)ب( إقامة صندوق داخلي للحزب لدعم النساء املرشحات
خاصة  صناديق  بتأسيس  السياسية  األحزاب  بعض  قامت 

احلمالت  على  اإلنفاق  في  املرشحات  النساء  ملساعدة 

كندا، أسس احلزب الليبرالي صندوق جودي  االنتخابية. ففي 

المارش، وهو آلية حزبية جلمع التمويل وإنفاقه على احلمالت 

في  مبقاعد  الفوز  على  ملساعدتهن  للمرشحات  االنتخابية 

اجمللس النيابي. وميتلك احلزب الليبرالي سيطرة مباشرة على 

طريقة إنفاق أموال الصندوق ويقرر األولويات في حتديد أي من 

يعمل  أن  الصندوق. ويجب  أموال  من  املرشحات ستستفيد 

األحزاب،  لتمويل  الكندية  األنظمة  إطار  ضمن  الصندوق 

جلمع  فعاليات  خالل  من  رئيسية  بصفة  األموال  يجمع  وهو 

وعبر  التبرعات  لطلب  املباشرة  البريدية  والرسائل  األموال 

شبكة اإلنترنت. وقد ساهم الصندوق إلى حد كبير في زيادة 

عدد النساء املنتخبات عن احلزب.

)ج( توفير إعانات للنساء املرشحات
من  معني  مستوى  يتطلب  فعالة  انتخابية  حملة  إدارة  إن 
من  قليل  لعدد  متاحة  أمور  وهي  واملرونة،  والوقت  التمويل 
العديد  بأسرهن. وفي  يعتنني  النساء الالتي  الناس والسيما 
عن  األساسية  باملسؤوليات  النساء  تنهض  األسر،  من 
ما  إذا  به  اإليفاء  بشدة  يصعب  أمر  وهو  األطفال،  تنشئة 
احلمالت  تتطلبها  التي  الطويلة  العمل  بساعات  اقترن 
معاجلة  إلى  الليبرالي  احلزب  سعى  كندا،  وفي  االنتخابية. 
املرشحات  للنساء  إعانات  توفير  خالل  من  التحديات  هذه 
برنامج  وثمة  االنتخابية.  باحلمالت  املرتبطة  للمصاريف 
من  للمرشحني  يتيح  الوطني  املستوى  على  املالية  لإلعانة 
األقليات والنساء احلصول على ما يصل إلى 500 دوالر كندي 
أثناء  األطفال  رعاية  خدمات  مصاريف  لتغطية  طفل  لكل 
دوالر   500 إلى  إضافة  احلزب،  بترشيح  للفوز  السعي  فترة 
كندي لنفقات السفر في املناطق الواسعة جغرافياً.34 كما 
النفقات  لتغطية  إضافي  كندي  دوالر   500 البرنامج  يوفر 
الدوائر  في  الترشيح  على  للحصول  السعي  عن  الناجمة 
االنتخابية التي يتقاعد فيها الشاغل احلالي للمنصب. وفي 
بعض  املرشحات  للنساء  رينسي  سام  حزب  يوفر  كمبوديا، 
املواد األساسية، مبا في ذلك مالبس مالئمة الستخدامها أثناء 
احلملة االنتخابية ودراجة هوائية للتنقل. وثمة خيار آخر وهو 
السياسية للنساء املرشحات مساعدة في  األحزاب  توفر  أن 
تغطية رسوم العضوية في احلزب ورسوم تسمية املرشحني، 

والتي قد تكون باهظة بالنسبة لبعض النساء.

)د( تقييد مستوى اإلنفاق على الترشيح واحلمالت االنتخابية

املطلوب  التمويل  جمع  من  النساء  تتمكن  عندما  حتى 

للحمالت االنتخابية، فقد ال يتمكنَّ من جميع التمويل على 

اإلعانات املالية للنساء قد تتضمن:

تغطية نفقات خدمات رعاية األطفال  n

مصاريف التنقل أثناء احلمالت االنتخابية  n

تخصيص مالبس  n

توفير نفقات مواد احلمالت االنتخابية مثل املطبوعات  n



29ثانياً – فترة ما قبل االنتخابات

مستوى كاٍف لتحقيق النجاح واملنافسة بصفة مباشرة مع 

الرجال. وفي العديد من البلدان، أصبح الفوز بترشيح احلزب 

إلى  احلاجة  أن  التكاليف، كما  باهظ  أمراً  متزايد  نحو  وعلى 

ولتمويل  احلزب  بتشريح  )للظفر  انتخابيتني  حملتني  إجراء 

احلملة االنتخابية العامة( في دورة انتخابية واحدة جتعل من 

مهمة جمع التمويل أمراً شاقاً جداً. وكثيراً ما يفوز بترشيح 

األموال. وقد  من  قدر  أكبر  بجمع  ينجح  الذي  املرشح  احلزب 

شكل هذا األمر حتدياً في الواليات املتحدة األمريكية بصفة 

في  كما  املرشحون  محورها  انتخابية  نظم  وفي  خاصة 

نيجيريا، حيث تأثير األموال على التمثيل هائل جداً. وأدى ذلك 

إلى إضعاف موقف اجلماعات منقوصة التمثيل في اكتساب 

اقتراح وضع  السياسي. وقد مت  املعترك  إلى  للولوج  إمكانية 

حدود على قيمة اإلنفاق على منافسات الترشيح وحتديد فترة 

احلملة االنتخابية كوسيلة ملعاجلة هذا اجلانب ولتوفير ميدان 

تنافس أكثر إنصافاً للجماعات منقوصة التمثيل.35 

)هـ( التمويل احلكومي لألحزاب السياسية

يُستخدم التمويل احلكومي كآلية لتوفير ميدان تنافس أكثر 

التمويل  هذا  يوّجه  ما  وغالباً  االنتخابات،  فترة  أثناء  إنصافاً 

نحو األحزاب املمثلة في مجلس النواب. وعادة ما يتم توفير 

التي  األحزاب  على  التزامات  أية  فرض  دون  احلكومي  التمويل 

تتلقى التمويل، ولكن ميكن تنظيم التمويل احلكومي بطريقة 

تشجع األحزاب على تناول التمكني السياسي للمرأة.

املكسيك: تتضمن املادة 78 من قانون االنتخابات  	n

اثنني  تخصيص  يفرض  والذي  باملائة”  االثنني  “قانون 
الستخدامها  لألحزاب  احلكومي  التمويل  من  باملائة 

حصراً لبناء قدرات النساء كمرشحات وسياسات.

بوركينا فاسو: مت إقرار قانون في عام 2009 ينص   n
حوافز  ويتضمن  للمرشحني  حصة  تأسيس  على 

مالية كبيرة لألحزاب التي تنتخب نساء كمرشحات 

من  باملائة   50 قدرها  زيادة  صرف  ويتم  احلزب.  عن 

باملائة  كان 30  إذا  لألحزاب  احلكومي  التمويل  قيمة 

من مرشحي احلزب من النساء.36 

 1999 عام  في  تشريعي  تعديل  صدر  فرنسا:   n
ينص  حيث  الدستور،  في  املساواة  مبدأ  يكرس 

وجوب  بينها  من  األمور  من  جملة  على  التعديل 

من  لالنتخابات  املرشحني  من  باملائة   50 يكون  أن 

النواب،  املرشحني جمللس  النتخاب  النساء. وبالنسبة 

إذا لم تقّدم مرشحني  تواجه األحزاب عقوبات مالية 

األحزاب  وتخسر  اجلنسني.  بني  بالتساوي  مقسمني 

الفرق  يتجاوز  عندما  احلكومي  التمويل  من  جزءاً 

العدد  من  باملائة  اجلنسني 2  من  املرشحني  عدد  في 
اإلجمالي من املرشحني على القوائم احلزبية.37

أيرلندا،  وقد مت طرح اقتراحات إضافية في أيرلندا وغانا. ففي 
االنتخابات  قانون  )تعديل(  ملشروع  العامة  اخلطة  اقترحت 
األحزاب  متويل  تقليص   2011 للعام  السياسي(  )التمويل 
املرشحني  إذا كان 30 باملائة من  إال  النصف  إلى  السياسية 
الذين ميثلون تلك األحزاب في االنتخابات العامة من النساء.38 
عن  السياسية  األحزاب  من  مجموعة  أعربت  غانا،  وفي 
اهتمامها بإنشاء صندوق نسائي لتمويل النساء الطامحات 
وعقد  والرئاسية.  النيابية  االنتخابات  في  املنافسة  خلوض 
اجتماع في عام 2011 ضم عدة أحزاب وأصدر بياناً اقترحت 
التمويل  أحزاب سياسية تخصيص 10 باملائة من  فيه عدة 
احلكومي لألحزاب السياسية للنساء الطامحات في خوض 
الرسوم  على  كبير  تخفيض  وإجراء  االنتخابية،  املنافسة 
املفروضة على النساء الالتي يخضن املنافسة االنتخابية.39 

التمويل العام واملرشحات النساء:

فرنسا: تخفيض التمويل احلكومي إذا لم يكن 50   n
باملائة من مرشحي احلزب من النساء

بوركينا فاسو: تتلقى األحزاب زيادة في التمويل   n
�احلكومي إذا كان 30 باملائة من املرشحني املنتخبني 

من النساء

املكسيك: يجب استخدام اثنني باملائة من التمويل   n
احلكومي لتمكني املرأة

>>
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وهي  مباشر،  غير  حكومي  متويل  لتوفير  أخرى  طريقة  وثمة 

واخلاصة.  احلكومية  اإلعالم  وسائل  من  االستفادة  خالل  من 

وهذا عنصر مهم من احلمالت االنتخابية احلزبية، إذ أنه يقيم 

في  مجاني  وقت  توفير  إن  والناخبني.  املرشحني  بني  الروابط 

تيمور  وسائل اإلعالم هو متويل عيني، وقد مت استخدامه في 

الشرقية كوسيلة لتشجيع مشاركة النساء في االنتخابات، 

التي وضعت نساء في مراتب متقدمة  فقد مت منح األحزاب 

على القوائم احلزبية وقتاً إضافياً في وسائل البث اإلعالمي.

)و( تخصيص متويل محدد لتدريب النساء

كي تتمكن النساء من التقدم بنجاح في األحزاب السياسية، 

اخلبرة  في  التاريخية  الفجوات  عن  التعويض  عليهن  يجب 

السياسية. ومن بني التفسيرات الشائعة التي تستخدمها 

ترقيتهن  أو  النساء  ترشيح  عدم  لتبرير  السياسية  األحزاب 

الضرورية  باملهارات  يتمتعن  النساء  من  جداً  قليالً  عدداً  أن 

للنجاح في عالم السياسية.

برامج  إقامة  عبر  األمر  هذا  على  تتغلب  أن  لألحزاب  وميكن 

وتخصيص موارد تهدف لتوفير التدريب للنساء، وهي ممارسة 

شائعة في أمريكا الالتينية:

أحزاب  من  ناشطات  تآلفت  السلفادور،  في  	n

لتوفير  األحزاب  متعدد  معهد  لتشكيل  مختلفة 

التدريب عادة ما يشكل  ألن  للنساء. ونظراً  التدريب 

المدربات  للنساء  فيمكن  لألحزاب،  أوسع  تحدياً 

الذي  التدريب  لتكرار  مهاراتهن  يستخدمن  أن 

أجل  من  األخريات  الحزب  لعضوات  عليه  حصلن 
إليها. ينتمين  التي  األحزاب  في  وضعهن  تحسين 

 )PAN( الوطني  العمل  حزب  يسعى   n
القدرات  في  التكافؤ  تحقيق  إلى  المكسيكي 
عقد  خالل  من  والرجال  النساء  بين  السياسية 
والدورات  والمنتديات  العمل  وحلقات  الندوات 
وتتناول  المرشحات.  للنساء  الموجهة  التدريبية 
التدريبات مواضيع مختلفة اعتمادا على االحتياجات، 
والتوجه  الشخصي  الدافع  بناء  تتضمن  ولكنها 
النساء.  تهم  وموضوعات  الفريق  وعمل  الشخصي 
وقد تم توفير دورات للنساء المهتمات بإطالق حمالت 
لحمالت  كمنسقات  بالعمل  المهتمات  أو  انتخابية 
النساء.40  مشاركة  لزيادة  سعياً  وذلك  انتخابية، 

)ز( تطبيق ممارسات ميزانية مراعية للقضايا اجلنسانية

فيما  أموالها  إنفاق  كيفية  في  أيضاً  تفكر  أن  لألحزاب  ميكن 

يعود  التي  الكيفية  حتليل  خالل  من  وذلك  بالنساء،  يتعلق 

من  احلزب  نشطاء  على  بالفائدة  بأكمله  احلزب  إنفاق  فيها 

للهياكل  املوارد  تخصيص  كيفية  وحتليل  والنساء،  الرجال 

احلزبية اخملصصة للنساء. ومن شأن إجراء حتليل لإلنفاق على 

احلمالت االنتخابية من منظور جنساني أن يكون إجراًء قّيماً. 

وميكن لألحزاب أن تشرع في ممارسات ميزنة مراعية للقضايا 

اجلنسانية في احلكومة، كما هو احلال في صربيا حيث شاركت 

األحزاب في جلان للمساواة بني اجلنسني على املستوى احمللي، 

والتي تعمل على ضمان استفادة النساء من التمويل العام.  >>



فترة االنتخابات

التحضيرات واحلملة االنتخابية

القضايا الرئيسية

االنتخابات،  الرئيسيون في  واملرشحون هم أصحاب املصلحة  السياسية  األحزاب 

االنتخابية، ويلتمسون  باحلمالت  العامة، ويقومون  املناصب  على  يتنافسون  فهم 

من جمهور الناخبني أن يصوت لهم. ولإلطار القانوني االنتخابي واإلدارة االنتخابية 

فترة  وأثناء  االنتخابات.41  نتيجة  في  جلّي  أثر  والثقافية  السياسية  والبيئة 

االنتخابات، تنصب أنشطة األحزاب السياسية على إدارة احلمالت ودعم املرشحني 

واإلشراف  االنتخابات  إدارة  في  األحزاب  تشارك  قد  كما  الناخبني.  مع  والتواصل 

عليها مبا في ذلك عمليتي االقتراع وفرز األصوات.
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أي حزب سياسي  االنتخابية أساسيًة حلظوظ  تُعتبر احلملة 

االنتخابية  احلمالت  قواعد  وتتباين  االنتخابات.  في  الفوز  في 

بني  احلمالت  إستراتيجيات  تتباين  كما  آخر،  إلى  بلد  من 

االجتماعية  واألعراف  التشريعي  باإلطار  تتأثر  األحزاب. فهي 

ونوع  التنمية  ومستويات  االقتصادي  والسياق  والثقافة 

النظام السياسي السائد. وميكن أن تكون احلمالت االنتخابية 

حلجم  يكون  الدول  من  العديد  وفي  جدا،  مكلفًة  الوطنية 

فإن  ذلك  احلمالت. ومع  في جناح  مباشر  أثرٌ  اجملموعة  األموال 

النساء املرشحات يكابدن في معظم األحيان من أجل جمع 

الرجال،  املرشحون  يجمعه  الذي  املوارد  من  نفسه  القدر 

في  املرشحات  وتكون  اإلعالم.  وسائل  إلى  الوصول  وبالتالي 

قادة  يهيمن  بينما  االنتخابية  احلمالت  في  ُمغيَّبات  الغالب 

يكونون من  ما  عادةً  احلاليون )الذين  املناصب  احلزب وشاغلو 

وسائل  في  اخملصص  والوقت  احلزبية،  الدعاية  على  الرجال( 

اإلعالم، وملصقات احلمالت االنتخابية.

الدولي  البرملاني  االحتاد  أجراها  استقصائية  دراسة  وفي 

نصف  أشار  نيابية،  مجالس  في  عضو   300 وشملت 

املستجيبني إلى أن بناء القدرات فيما يتصل بأساليب إجراء 

احلمالت االنتخابية والتواصل مع القواعد االنتخابية هو األمر 

البعض  وأشار  االنتخابية.42  ترشيحاتهم  دعم  في  األهم 

“األحزاب  جتريه  الذي  التدريب  فائدة  إلى  اخلصوص  بوجه 

األعمال  من  العديد  وهناك  األخرى.  البلدان  في  الشقيقة” 

التي ميكن أن تقوم بها األحزاب لدعم تنمية مهارات النساء 

في إجراء احلمالت االنتخابية وتعزيز إشراك النساء في فترة 

احلملة االنتخابية. تشارك منظمات اجملتمع املدني النسائية 

تدريب  في  اإلمنائية  املساعدة  ومنظمات  احلزبية  واملؤسسات 

النساء وإعدادهن إلجراء حمالت انتخابية. ولهذا، قد تسعى 

وإقامة  إستراتيجي  دعم  على  للحصول  السياسية  األحزاب 

واملنظمات  النسائية  املدني  اجملتمع  منظمات  مع  حتالفات 

مالية  موارد  البلدان  من  الكثير  في  تقدم  التي  الدولية 

إبان  النساء املرشحات  قدرات  تعزيز  إلى  ترمي  قيِّمة  وتقنية 

فترة احلمالت االنتخابية. وينبغي لألحزاب أيضا أن تستهدف 

عن  تُعبِّر  بحيث  الناخبات،  االنتخابية  ورسائلها  بياناتها  في 

مواقفها إزاء املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

 اإلستراتيجيات املستخدمة

توجيه  إلى  األول  املقام  في  التالية  اإلستراتيجيات  تهدف 

بغية  أعمال  من  فعله  ميكن  ما  بشأن  السياسية  األحزاب 

تقدمي الدعم أثناء احلملة والفترة االنتخابية. وعالوة على ذلك، 

توفر هذه اإلستراتيجيات أفكاراً حول أعمال ميكن أن يضطلع 

بها مقدمو املساعدة اإلمنائية واملؤسسات احلزبية ومنظمات 

السياسية  األحزاب  مع  عملهم  إطار  في  املدني  اجملتمع 

ودعمهم لها.

وإرشادهن وتوجيههن  املرشحات  النساء  تدريب  )أ( 

االنتخابية  احلمالت  إجراء  في  املرشحات  مهارات  تعزيز  إن 

ضروري  أمر  هو  للنساء  التعليمية  الفرص  من  املزيد  وتوفير 

أن يستهدف هذا  االنتخابات. وميكن  املرأة في  لزيادة حظوظ 

والعمل  الرسائل،  وصياغة  التبرعات،  جمع  مهارات  التدريب 

الناخبني  مع  للتواصل  برامج  وإنشاء  اإلعالم،  وسائل  مع 

وتصميم  االنتخابية،  احلمالت  خطط  وصياغة  وتوعيتهم، 

أساليب موجهة للتواصل مع الناخبني.43 وعلى سبيل املثال، 

أن  الدولية  املساعدة  ومقدمي  املدني  اجملتمع  ملنظمات  ميكن 

يكونوا حلفاء جيدين في إطار برامج تركز على تعزيز مهارات 

النساء في إجراء احلمالت االنتخابية.

بوسع النساء الساعيات للتقدم في احلياة السياسية االستفادة من برامج التوجيه 
واإلرشاد التي جتمع املترشحات ألول مرة بنساٍء سبق وأن شاركن في حمالت انتخابية. “
“



33ثالثاً - فترة االنتخابات

في  للتقدم  الساعيات  للنساء  ميكن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

النساء  من  غيرهن  جتارب  من  االستفادة  السياسية  احلياة 

أستراليا،  ففي  انتخابية.  حمالت  في  سابقا  شاركن  الالتي 

وضع حزب العمل من خالل “قائمة إميلي” اخلاصة به برنامجا 

للتوجيه واإلرشاد يجمع املرشحات ألول مرة بسياسيات أكثر 

لعبت  املتحدة،  اململكة  وفي  جتاربهن.  من  ليستفدن  خبرة 

منظمة )Women2Win( ]نساء على درب الفوز[، التابعة 

نفسه، دورا  االسم  يحمل  موقعا  تدير  والتي  احملافظني  حلزب 

التدريب والتوجيه  نشطا في جتنيد عضوات جديدات وتوفير 

والدعم الذي يحتجنه للنجاح داخل احلزب.

)ب( ضمان ظهور املرأة في احلملة االنتخابية

تتحلى الناشطات احلزبيات واملرشحات مبهارات وصفات تعود 

بالنفع على احلزب السياسي ولكنها في كثير من األحيان ال 

تُقدّر حق قدرها وال يُستفاد منها بالوجه الكافي في احلمالت 

احلزب  حمالت  عن  غائبة  الغالب  في  املرأة  وتكون  االنتخابية. 

االنتخابية، حيث تُعطى األولوية لقادة احلزب وشاغلي املناصب 

احلاليني املعروفني على نطاق واسع. وفي هذا الصدد، تستطيع 

األحزاب السياسية أن تعزز ظهور املرشحات وإشهار أسمائهن 

بواسطة إشراكهن بفعالية في حمالت احلزب االنتخابية، مبا 

في ذلك في اإلعالنات التلفزيونية وملصقات احلملة االنتخابية، 

احلزبيات  وتستخدم  احلزب.  باسم  كمتحدثات  بتعيينهن  أو 

للترويج  خاّلقة  بطرق  جديدة  تقنيات  البلدان  من  العديد  في 

يستخدمن  حيث  االنتخابية،  احلملة  أثناء  لترشيحاتهن 

اإللكترونية  املواقع  مثل  اجلديدة  االجتماعي  التواصل  أدوات 

الشخصية ويستخدمن موقعي فيسبوك وتويتر.44 

ميكن مكافحة أوجه التحيز الثقافي واالجتماعي ضد املرأة، وال 

سيما أوجه التحيز التي تدميها وسائل اإلعالم، من خالل القيام 

الفوائد  إبراز  على  تعمل  العامة  لتوعية  استباقية  بحمالت 

السياسية  املشاركة  جراء  بأسره  اجملتمع  على  تعود  التي 

السياسية  لألحزاب  احلوافز  تقدمي  أيضا  املمكن  للمرأة. ومن 

األحزاب  كمنح  االنتخابية،  احلمالت  في  املرأة  ظهور  لزيادة 

وقتا مجانيا أو إضافيا في وسائل اإلعالم للترويج ملرشحاتها. 

وكما ذُكر آنفا، حصلت األحزاب في تيمور الشرقية على وقت 

إضافي في وسائل اإلعالم إذا رّشحت نساء وضمنت ظهورهن 

يشجع  املتحدة،  الواليات  وفي  االنتخابية.  حمالتها  في 

الدميقراطي املرشحني على استخدام صور لنساء في  احلزب 

إعالناتهم االنتخابية التلفزيونية.

ينبغي لألحزاب السياسية أيضا أن تضمن استفادة املرشحات 

أمنية  وتدابير  االنتخابية – من موظفني  من ماكينة احلملة 

ومرافق وأموال – وهو ما ميكنه أن يعزز فرصهن في الفوز إلى 

حد كبير.

 )ج( بيان مواقف احلزب إزاء القضايا ذات األولوية 
للنساء ونشرها

احلزب؛  نضوج  في  أساسيا  مكوِّنا  السياسية  البرامج  تُعد 

أساس  على  بعضها  عن  التمّيز  في  األحزاب  تساعد  فهي 

أو الشخصية. وميكن أن  الهوية  القضايا وليس على أساس 

ميثِّل حتديد أولويات النساء في مجال السياسات إستراتيجية 

لكسب تأييد الناخبات والتأثير إيجاباً في النتيجة االنتخابية 

لصالح األحزاب. وعلى سبيل املثال، تتصدر النساء العضوات 

النيابية طليعة اجلهود املبذولة ملكافحة العنف  في اجملالس 

اجلنساني، وهن ينزعن إلى منح األولوية إلى اإلجازة الوالدية 

إدراج قوانني  لضمان  حيوياً  دوراً  بالطفل، كما لعنب  والعناية 

تعزز  التي  االنتخابية  واإلصالحات  اجلنسني  بني  املساواة 

األجندة  على  النيابية  اجملالس  إلى  الوصول  في  املرأة  فرصة 

احلزب  برنامج  في  املرأة  شواغل  إلدراج  وميكن  التشريعية.45 

ملموسة  حوارية  نقاطا  مينحهن  ألنه  املرشحات  يساعد  أن 

حتديد  على  القادرة  األحزاب  وبوسع  الناخبات.  مع  للتواصل 

لالستجابة على  يؤهلها  موقعا  تتخذ  أن  السياسات  قضايا 

نحو أفضل لشواغل الناخبات وهو ما يُفضي بدوره إلى جذب 

أصوات نسائية أكثر ملرشحي تلك األحزاب.
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كتب  سلسلة  الليبرالي  احلزب  نشر  كندا:  	n

أولوية   ذات  قضايا  إزاء  موقفه  فيها  بنيَّ  اللون  وردية 

بالنسبة للنساء.

بهاراتيا  حزب  في  العضوات  استقطبت  الهند:   n
احلزب  لصفوف  الناخبات  من  كبيرا  عددا  جاناتا 

في  روبية   10,000 إليداع  سياسة  عن  باإلعالن 

براديش،  أندرا  والية  الفتيات في  توفير جلميع  حساب 

الثامنة  بلغن  ما  متى  تعليمهن  في  تُستخدم  لكي 

عشرة من العمر.

بيرو: أطلق حزب الشعب املسيحي )PPC( في   n
القسم  لتحسني  حملة  االنتخابات  قبل  ما  مرحلة 

املعني بالنساء وتكافؤ الفرص في خطته احلكومية، 

وللترويج لبرنامجه في الوقت نفسه. وبالتحالف مع 

حزب  سعى  منه،  وبتمويل  الدولي  اجلمهوري  املعهد 

الشعب املسيحي للحصول على مدخالت من عامة 

اجلمهور من خالل عقد جلسات واجتماعات عامة مع 

منظمات مستهدفة.46 

)د( املراقبة االنتخابية والترتيبات األمنية املراعية 
لالعتبارات اجلنسانية

املرحلة  أثناء  تؤديها  مهمة  وظيفٌة  السياسية  لألحزاب 

كثب  عن  التصويت  عملية  مراقبة  في  تتمثل  االنتخابية 

والتحقق من عدم وجود مخالفات. إن شراء األصوات وترهيب 

تقوِّض  أمور  التنظيم  وسوء  االنتخابات  وتزوير  الناخبني 

نزاهة االنتخابات. كما إن ضعف اإلجراءات األمنية يؤثر على 

الناخبات واملرشحات بطرق تختلف عن تأثيرها على نظرائهن 

من الرجال، والسيما في األماكن التي تشهد ارتفاع مستوى 

منتشرا  يكون  قد  والذي  اجلنساني  العنف  بوقوع  التهديد 

بوجه خاص في االنتخابات املنعقدة في أعقاب النزاعات.47 

لذا ينبغي لألحزاب السياسية أن تبقى متيقظة وهو ما قد 

التسجيل  أثناء عمليتي  أو مراقبني  يتطلب وجود وكالء لها 

تخويف.  دون  بأصواتهم  الناخبون  يُدلي  أن  لضمان  واالقتراع 

عّد  أثناء  املراقبني  سالمة  تضمن  أن  لألحزاب  ينبغي  كما 

تتبنى  أن  مبكان  األهمية  ومن  ونقلها.48  االقتراع  صناديق 

التي تتبعها،  املراقبة  األحزاب منظوراً جنسانياً في ممارسات 

تُستكمل  التي  املرجعية  القوائم  اشتمال  ضمان  ذلك  ومن 

أو  األسري،  باالقتراع  تتعلق  أسئلة  على  املراقبني  بواسطة 

العنف والتخويف، أو ما إلى ذلك من االنتهاكات التي تؤثر في 
املشاركة احلرة للمرأة في االنتخابات.49

تقع على عاتق األحزاب السياسية مسؤولية توظيف وكالء 

توظيف نساء للقيام  األحزاب في  ترغب  وتدريبهم، وقد  لها 

االقتراع  أهمية خاصة في مراكز  الرقابي. ولذلك  الدور  بهذا 

مراكز  الرجال في  وجود  يكون  للنساء فقط. فقد  اخملصصة 

ينبغي للقوائم املرجعية التي يستخدمها 
املراقبون احلزبيون أن تتضمن أسئلة تركز على 

نوع اجلنس من قبيل:

هل هناك أية أمور في املنطقة املوكله إليك يبدو وأنها 

تؤثر في مشاركة النساء كناخبات و/أو مرشحات إما 

إيجابا أو سلبا؟
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35ثالثاً - فترة االنتخابات

االقتراع تلك محظوراً، أو قد يخوف الناخبات. كما قد يترتب 

يساهمون  ال  فهم  أخرى،  فوائد  احلزبيني  املراقبني  وجود  على 

بفضل  التصويت  أثناء  النساء  سالمة  ضمان  في  فقط 

حضورهم وإمنا قد يحافظون كذلك على النظام في صفوف 

املؤيدين حلزبهم بحيث يضمنون عدم انخراطهم في ترهيب 

الناخبني أو يبلغون عن وقوع تلك احلاالت.

 )هـ( مراعاة االعتبارات اجلنسانية في املعلومات 
املقدمة للناخبني

إن من مصلحة األحزاب السياسية أن تقوم بتثقيف الناخبني 

لكي تضمن أن يقوم مؤيدوها بالتسجيل للتصويت وتضمن 

تستثمر  االقتراع.  يوم  مشروع  بصوت  اإلدالء  على  قدرتهم 

األحزاب السياسية الكثير من املال والوقت في إجراء حمالت 

والتأكد  للناخبات  رسائل  توجيه  وميكنها  الناخبني،  لتوعية 

االنتخابات.  عليها  تنطوي  التي  للعمليات  فهمهن  من 

للمرأة أهمية صوتها  تُبرز  أن  الناخبني  توعية  ينبغي حلمالت 

في اجملتمع ككل وتشدد على حقها في التصويت باعتبارها 

نصف اجملتمع. وعلى سبيل املثال، أطلقت رابطة نساء املؤمتر 

الوطني األفريقي في جنوب أفريقيا حملة انتخابية مستمرة 

لعام  العامة  الوطنية  االنتخابات  أثناء  يوما   60 مدار  على 

2009 سعت من خاللها إلى تعبئة الناخبات ملمارسة حقهن 
في التصويت من أجل توطيد الدميقراطية.50

ينبغي أن يكون للنساء دورٌ في إدارة حمالت توعية الناخبني 

وتخطيطها وتنفيذها. ويتطلب تنظيم هذه احلمالت والندوات 

التثقيفية تصميم الرسائل واملضامني مبا يتناسب واخللفية 

السياسي  والوضع  األمية  ومستويات  االجتماعية  الثقافية 

في البلد املعني، ويتطلب كذلك اختيار الوسائل اللوجستية 

وتنظيمها بدقة وعناية. إن تأمني بيئة تعليمية آمنة ال تشعر 

النساء فيها باخلوف هو أمر مهم، وإذا لزم األمر، فيمكن النظر 

في إجراء تدريبات تقتصر على النساء فقط. ففي اجملتمعات 

يتمتعن  وقد  الرجال  عن  النساء  فصل  يتم  قد  التقليدية، 

وينبغي  والتعليم.51  احلركة  حرية  من  مختلفة  مبستويات 

نسائية  عناصر  على  كلُّها  الناخبني  تثقيف  فِرق  تشتمل  أن 

وميكن، إذا لزم األمر، أن تقتصر عضويتها على النساء فقط.52 

الناخبني املوجهة لعامة اجلمهور  كما ينبغي حلمالت توعية 

أن تشتمل على رسائل مراعية لنوع اجلنس تشدد على سرية 

وتُبرز  األسري،  االقتراع  لظاهرة  التصدي  أجل  من  االقتراع 

أهمية املشاركة السياسية للنساء في توطيد الدميقراطية. 

التفكير في  الرجال على  إلى حتفيز  الرسائل  تهدف  قد  كما 

التصويت للنساء املرشحات.
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رابعا

الحكم المراعي لالعتبارات الجنسانية

القضايا الرئيسية

السياسية  العمليات  قوامها  بيئة  إيجاد  الديمقراطي  بالحكم  النهوض  يتطلب 

النساء  منظورات  على  االشتمال  إن  المرأة.  وتمكين  والمتجاوبة  الشاملة 

ومشاركتهن في المعترك السياسي هما شرطان أساسيان للتنمية الديمقراطية 

وهما يُسهمان في الحكم الرشيد. ومع ذلك، ال يزال تمثيل النساء حول العالم 

تمثيال منقوصا في هيئات صنع القرار. لقد أظهرت البحوث بأن عدد النساء في 

مجلس النواب له أهميته بالفعل. فعلى األقل، كلما ازداد عدد النساء في مجلس 

الديناميات  ويغير  النساء  قضايا  الحزب  يتناول  أن  األرجح  من  كان  كلما  النواب، 

الجنسانية في المجلس.53 كما إن لنسبة النساء في المجلس النيابي أثرٌ كبير 

على طبيعة الحوار السياسي.
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والمجالس  النيابية  المجالس  في  النساء  غياب  ظل  وفي 

قضية  لتناول  تبادر  أن  لألحزاب  ينبغي  األخرى،  التشريعية 

األحزاب  تُعتبر  الحكم.  إطار  في  الجنسين  بين  المساواة 

الحوار  تشكل  التي  القضايا  ماهية  تحديد  في  مؤثرةً 

الحكم  أولويات  وتضع  السياسات  تصوغ  فهي  السياسي، 

شواغل  لتناول  يؤهلها  إستراتيجيا  موقعا  تحتل  وبالتالي 

النساء. أما في الواقع العملي، فإن لألحزاب السياسية تاريخ 

الحكم.  صعيد  على  الجنسانية  القضايا  تناول  في  متباين 

وتقدم األمثلة الواردة في هذا الفصل نظرةً في التدابير التي 

المساواة  مع  التعامل  أجل  من  السياسية  األحزاب  تتخذها 

بين الجنسين في إطار الحكم في مرحلة ما بعد االنتخابات.

 اإلستراتيجيات المستخدمة

توجيه  إلى  األول  المقام  في  التالية  اإلستراتيجيات  تهدف 

بغية  أعمال  من  فعله  يمكن  ما  بشأن  السياسية  األحزاب 

إطار  في  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  تعزيز 

الحكم في مرحلة ما بعد االنتخابات. وعالوة على ذلك، توفر 

هذه اإلستراتيجيات أفكاراً حول أعمال يمكن أن يضطلع بها 

مقدمو المساعدة اإلنمائية والمؤسسات الحزبية ومنظمات 

السياسية  األحزاب  مع  عملهم  إطار  في  المدني  المجتمع 

ودعمهم لها.

)أ( إجراء تقييم للمساواة بين الجنسين
تحظى فترة ما بعد االنتخابات بأهمية إستراتيجية بالنسبة 
الجنسين.  بين  للمساواة  تقييم  إجراء  حيث  من  لألحزاب 
كثيرا ما تعتمد األحزاب السياسية على األدلة القولية عند 
بدال من  المرأة، ويمكنها  تمكين  لتعزيز  إستراتيجيات  وضع 
لألحزاب  ويمكن  الداخلي.  الجرد  على  أكثر  تعتمد  أن  ذلك 

أعضائها  الحتياجات  المنهجي  التحليل  من  تستفيد  أن 
من  المستقاة  البيانات  إلى  استنادا  وفرصهن،  النساء  من 
الرأي  وبحوث  االختبار  ومجموعات  االستقصائية  الدراسات 
يتضمن  قد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  االنتخابية.  والنتائج  العام 
داخل  الجنسين  بين  المساواة  مستوى  في  التحقيق 
الحزب  سير  تحكم  التي  للقواعد  دراسة  السياسي  الحزب 
التي  والمناصب  بيانه  في  الواردة  والتزاماته  ولسياساته 
تشغلها النساء في الحزب. ويمكن جعل هذه العملية أيسر 
المصنفة  للبيانات  ُمحدَّثة  بسجالت  االحتفاظ  خالل  من 

بحسب نوع الجنس.

إجراء  من  السياسية  األحزاب  تستفيد  االنتخابات، قد  وبعد 
أثناء  الجنسانية  بالقضايا  اهتمامها  ولدرجة  ألدائها  تقييم 
أي ممارسات  إذا كانت هناك  الحزب ما  يقيِّم  الحملة. فقد 
االختيار،  قواعد  أو  المرشحين  تمويل  معينة، مثل  قواعد  أو 
أثناء  مباشر  غير  أو  مباشر  نحو  على  بالنساء  أجحفت 
االنتخابات. وفي المقابل، يمكن تطوير اإلجراءات أو الخطط 
هذه  إليه  تتوصل  ما  بحسب  وتصميمها  االستراتيجية 
التقييمات من نتائج. ويمكن اعتماد سياسات جديدة للحزب 
أو اتخاذ إصالحات في أي وقت، غير أن للقيام بذلك في فترة 
المثال،  سبيل  فعلى  إستراتيجية.  ميزة  االنتخابات  بعد  ما 
للتنوع  مراجعة  كندا  الجديد في  الديمقراطي  الحزب  أجرى 
في إحدى مناطقه في فترة ما بعد االنتخابات، واستطاعت 
تلك  من  انطالقاً  ناقصا،  تمثيالً  الممثلة  الناخبين  شرائح 
في  أكثر  نساء  لترشيح  عمل  خطة  تصوغ  أن  المراجعة، 
قيرغيزستان،  وفي  كسبها.  يمكن  التي  االنتخابية  الدوائر 
ومنظمات  اإلنمائية  بالمساعدة  معنية  منظمات  أجرت 
األحزاب  لبيانات  جنسانياً  تحليالً  المدني  المجتمع  من 
السياسية وتقييماً لوضع النساء في الحياة السياسية على 

المستويين المحلي والوطني.

ً )ب( تدريب األعضاء المنتخبين حديثا
يُعتبر العمل النيابي بالنسبة لمعظم األعضاء المنتخبين 
لمجلس  العامة  األمانة  أن  حين  وفي  جديدة.  تجربة  حديثاً 
النواب تقدم في الغالب تدريباً تمهيدياً لألعضاء الجدد، فإن 
األحزاب السياسية كثيراً ما تقوم أيضاً بتوفير تدريب خاص 
حول  النواب  مجلس  لعضوية  المنتخبين  ألعضائها  بها 
التدريب  هذا  وبوسع  المجلس.  داخل  األحزاب  عمل  كيفية 
العامة ويمكن أن يستهدف األعضاء من  المهارات  يُنمي  أن 

النساء لمساعدتهن في التعامل مع القواعد واإلجراءات.

يمكن لألحزاب أن تستفيد من التحليل 

�المنهجي الحتياجات أعضائها من 

النساء وفرصهن “
“



)ج( تعزيز اإلصالحات المراعية لالعتبارات الجنسانية 
في المجالس النيابية

يمكن لألحزاب، باعتبارها مجموعات سياسية داخل مجلس 

تنزع  النيابية.  الثقافة  تغيير  أجل  من  تعمل  أن  النواب، 

لالنخراط في مجاالت  النواب  يدخلن مجلس  النساء حينما 

قائمة على أُسس جنسانية، أي في بيئة سياسية قد تكون 

متحيزة  التشغيلية  واإلجراءات  المؤسسية  الثقافة  فيها 

للمناخ  استعراض  إجراء  الضروري  من  يكون  وقد  ضدهن. 

النساء  بعمل  المحيطة  الظروف  أن  لضمان  السياسي 

من  معينة  قضايا  لمراعاة  ويمكن  لمشاركتهن.  تُفضي 

الخاصة  المرافق  وموقع  النواب  مجلس  انعقاد  وقت  قبيل 

أن  الوالدية  اإلجازة  وأحكام  المجلس  في  بالنساء العضوات 

يُسفر عن إصالحات إيجابية نحو تعزيز مشاركة المرأة. لذا 

أمر  هي  المرأة  مشاركة  دون  تحول  التي  الحواجز  إزالة  فإن 

تستجيب  للجنسين  مراعية  نيابية  مجالس  إليجاد  حاسم 
الحتياجات ومصالح الرجال والنساء على حد سواء.54

تجمع حزب  النساء األعضاء في  أفريقيا، أبرزت  جنوب  وفي 

المؤتمر الوطني األفريقي الحاجة إلصالح مؤسسة مجلس 

تولين مقاعدهن في عام 1994، إذ دعين إلى  النواب عندما 

تعديل تقويم مجلس النواب ليتزامن مع التقويم المدرسي 

بحيث يكون أعضاء المجلس إما في إجازة أو منخرطين في 

دفعن  المدرسية. كما  العطلة  وقت  ناخبيهم  مع  التواصل 

ليتناسب  المساء  من  مبكر  وقت  في  المداوالت  إنهاء  نحو 

ذلك مع أعضاء وعضوات مجلس النواب من أرباب األسر، ونحو 
إقامة مرافق لرعاية األطفال.55

)د( ضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين 
النساء في سياسات الحزب

أظهرت دراسة استقصائية أجراها االتحاد البرلماني الدولي 

سياسات  بأن  نيابية  مجالس  في  عضو   300 وشملت 

األحزاب السياسية تعتبر من المحددات األساسية لألولويات 

واألجندات التشريعية. ووجدت أيضاً بأن لهيئات صنع القرار 

وتأثيراً  نفوذاً  التنفيذية،  كاللجان  السياسية،  األحزاب  في 

كبيرين؛ غير أن تمثيل النساء ما يزال قاصراً في هذه الهيئات. 

كلُّها  السياسية  األحزاب  تقوم  فال  العملي،  الواقع  في  أما 

بتعهداتها  كلُّها  تلتزم  وال  الجنسين  بين  المساواة  بتعزيز 

الواردة في بياناتها، وثمة نساء قليالت في صفوفها يشغلن 

فإن  متوقع،  هو  وكما  القرار.  صنع  مواقع  في  عليا  مناصب 

الدعم الذي يقدمه الحزب الحاكم هو أحد أهم العوامل في 
إحداث وسّن التشريعات المتعلقة بنوع الجنس.56

بوضع  النساء  تمكين  تعزيز  السياسية  لألحزاب  يمكن 

السياسات من خالل طريقتين على األقل:

الجنس،  بنوع  الخاصة  السياسية  اإلصالحات  )أ( دعم 
اإلجازة  استهداف  أو  الجنساني  العنف  مكافحة  مثل 

الوالدية أو غيرها من قضايا الحقوق اإلنجابية؛

في  الجنساني  المنظور  مراعاة  تعميم  ضمان  )ب( 
في  بما  واألولويات،  المداوالت  صعيد  على  الحزب  سياسات 

ذلك تعزيز المساواة بين الجنسين في مجاالت مثل إمكانية 

والعمل،  بالجنسية،  والحق  والصحة،  القضاء،  إلى  اللجوء 

والميراث.57   االجتماعي،  والضمان  األرض،  بامتالك  والحق 

ويمكن للمجالس النيابية أيضا أن تضمن ترجمة االلتزامات 

الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

دفعت النساء الحزبيات في جنوب أفريقيا 

نحو تعديل تقويم مجلس النواب وأوقات 

انعقاده ليتناسب مع األعضاء من أرباب األسر 

ولتعزيز قدرة المجلس على مراعاة االعتبارات 

الجنسانية. “
“
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استرشاد  تضمن  وأن  وطنية  تشريعات  إلى  )سيداو(  المرأة 

اإلجراءات الحكومية بها.

المجلس  في  الحزب  مجموعة  أعضاء  قدرات  تنمية  ينبغي 
منظور  من  تحليالت  إجراء  بهدف  ورجاال،  نساًء  النيابي، 
واستعراض  السياسات  وضع  لعمليات  وينبغي  جنساني. 
تأثيرها  بمدى  تسترشد  أن  الموارد  وتخصيص  التشريعات 
قدرات  دعم  أيضاً  هذا  يشمل  وقد  والنساء.  الرجال  على 
الجنسين  بين  المساواة  تتناول  التي  المتخصصة  اللجان 
والحصول  للميزانيات  جنسانية  تحليالت  إجراء  أجل  من 
على البيانات. وثمة تدبير تنظيمي آخر يتمثل في ضمان أن 
السياسي  الحزب  داخل  السياسات  وضع  عملية  تسترشد 
السياسات  لجان  أو  النسائية،  األجنحة  وتوصيات  بقرارات 

الداخلية، أو التجمعات النسائية النيابية.

قانون  إقرار  االشتراكي  العمال  حزب  رعى  إسبانيا:   n
المساواة بين الجنسين وسعى إلى تعميم مراعاة المنظور 

 ،2004 عام  ومنذ  السياسات.  صنع  عملية  في  الجنساني 

يتعلق  العمال االشتراكي قوانين عديدة منها ما  قّدم حزب 

الترشيح  وحصص  الُمعالين،  ورعاية  الزراعي،  باإلصالح 

المقررة بالتشريعات.

المغرب: عمل االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية على   n
إبراز قضايا مثل قانون الجنسية وإقرار قانون المساواة بين 

الجنسين في مجلس النواب.

اإلرث  قانون  على  التشريعية  اإلصالحات  ركزت  رواندا:   n
وقانون   ،)2001( الطفل  حماية  وقانون   ،)1999( والتركات 

أيضاً  النساء  تلعب   .)2009( الجنساني  العنف  مكافحة 

مراعية  األخرى  القوانين  تكون  أن  ضمان  في  فاعالً  دوراً 

لالعتبارات الجنسانية ومالئمة لألطفال، بما في ذلك قانون 

الجماعية،  اإلبادة  جرائم  وتصنيف  الوطنية،  الجنسية 

وحماية الشهود.

النواب  مجلس  أعضاء  قدرة  تكون  قد  الحاالت،  بعض  وفي 
بسبب  الجنسين  بين  المساواة  قضايا  تناول  في  محدودة 
األحزاب  سياسات  تحدد  الغالب  وفي  الحزبي.  االنضباط 
مجلس  داخل  الحزب  مجموعة  بها  تصوِّت  التي  الكيفية 

النواب على قضية معينة. لذا فإنه من الضروري تجنب فرض 

مطالب غير واقعية على فرادى األعضاء من النساء؛ فحيثما 

ألعضاء  المتاح  الحيز  يكون  جداً،  قويًة  الحزب  هوية  تكون 

حيزاً  الحزب  توجهات  بخالف  فرادى  للتحرك  النواب  مجلس 

المنظور  أهمية ضمان تعميم مراعاة  يعزز  محدوداً.58 وهذا 

الجنساني في سياسات الحزب.

)هـ( ضمان حصول النساء على المقاعد الشاغرة 
وضمان استبقائهن

يرتفع  أن  النيابية  للمقاعد  الشاغالت  النساء  لعدد  يمكن 

وينخفض أثناء الدورة النيابية الواحدة. فقد تستقيل عضوات 

المجلس النيابي أو قد يتولين منصباً وزارياً مما يحتم عليهن 

ترك مقاعدهن النيابية. وفي هذه الحاالت )التي ال تُجرى فيها 

نساء  تستخلف  أن  السياسية  لألحزاب  يمكن  انتخابات(، 

للحزب  النيابية. ويمكن  لمقاعدهن  النساء التاركات  مكان 

شاغرة  تصبح  مقاعد  أي  في  نساء  تنصيب  يقرر  أن  كذلك 

كوسيلة لزيادة نسبة النساء في عضوية مجلس النواب. كما 

يمكن لألحزاب السياسية أن تنظر في ُسبل استبقاء النساء 

المستقبلية.  االنتخابات  في  النواب  مجلس  في  العضوات 

النيابية  المجالس  في  النساء العضوات  العادة، تتبدل  وفي 

االتجاه  هذا  يعكس  قد  وما  الرجال،  تبّدل  من  أسرع  بوتيرة 

الذي  الدعم  أو  الحوافز  نوع  عن  النساء أنفسهن  هو سؤال 

يحتجنه. ففي غانا، مثال، أعلنت عدة أحزاب سياسية بأنها 

النواب  مجلس  في  العضوات  النساء  الستبقاء  ستسعى 

في االنتخابات النيابية المقبلة، وستضمن بأن تحل النساء 
محل النساء في حال شغور مقاعدهن.59

تتطلب عملية تعميم مراعاة المنظور 

الجنساني وضع السياسات واستعراض 

التشريعات وتخصيص الموارد التي يجب أن 

تسترشد بمدى تأثيرها على الرجال والنساء. “
“
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)و( دعم الشبكات النسائية والتجمعات النيابية 
النسائية المشتركة بين األحزاب

أدركت النساء حول العالم، نظراً لكونهن أقلية في المجالس 

النيابية، بأن هناك مزايا إستراتيجية تُرجى من تشكيل تحالفات 

التجمعات  وبوسع  السياسات.  في  تغيير  إلحداث  وائتالفات 

النسائية أن تكون منتديات فاعلة في التوليف بين النساء من 

مختلف األحزاب السياسية للنهوض بمصالحهن وشواغلهن 

وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياق وضع السياسيات 

واإلشراف على عمل الحكومة.60 وفي الواقع العملي، قد تنطوي 

أعمال هذه التجمعات على دعم قدرات النساء العضوات في 

القوانين، وعقد جلسات  النيابية، وتحليل مشاريع  المجالس 

استماع مع منظمات المجتمع المدني، وتنظيم حلقات عمل 

المشتركة  المواقف  وتحديد  صلة،  ذات  قضايا  تغطي  عامة 

التأثير في  النساء األعضاء إلى  القضايا بحيث تسعى  حيال 

قادة أحزابهن، واإلشراف على عمل الحكومة في تعميم مراعاة 

المنظور الجنساني وتمكين المرأة.

أن  النسائية  للتجمعات  الحزب  يقدمه  الذي  للدعم  يمكن 

يُفضي إلى نتائج إيجابية:

المكسيك: جرى إقرار قانون الحصص االنتخابية   n
ألن النساء من كافة األحزاب السياسية الرئيسية 
النواب وخارجه للضغط  داخل مجلس  عملن معاً 

على زمالئهن الرجال من أجل دعم نظام الحصص.

أن  األحزاب  متعدد  ائتالف  استطاع  أرمينيا:   n
على  بالموافقة  الرئيسية  األحزاب  معظم  يقنع 
فقد  النيابية؛  المقاعد  من  حصص  تخصيص 
الرسائل  األحزاب  في  األعضاء  النساء  أخذت 
المتفق عليها وعملن على صياغتها كي تناسب 

جهودهن في مجال الدعوة داخل أحزابهن.

السلفادور: تسعى الرابطة النسائية للعضوات   n
في  النواب  مجلس  في  والسابقات  الحاليات 
للمرأة  السياسي  الصوت  تعزيز  إلى  Cالسلفادور 

الرابطة  وتوفر  وخارجه.  النواب  مجلس  Cداخل 
مهارات  بشأن  عمل  وحلقات  تدريبات 
زيادة  على  تساعد  التي  والتنظيم  التواصل 
السياسي. عملهن  في  النساء  فعالية 

المبادرات  جمعية  تضطلع  قيرغيزستان:   n
القانونية النسائية، التي تضم عضوات في مجلس 
ونشطاء  الجنسانية  المسائل  في  وخبراء  النواب 
أساسي  بدور  نسائية،  حكومية  غير  منظمات  في 
في تعزيز التجمعات النسائية في مجاالت عدة مثل 

تنمية القدرات الالزمة لتحليل مشاريع القوانين.61

 )ز( إقامة شراكات إستراتيجية مع منظمات 
المجتمع المدني

والمجتمع  النساء السياسيات  بين  لبناء التحالفات  يمكن 

المدني أن يكون فعاالً في النهوض بأجندات السياسات. وفي 

لتغيير  األحزاب  الحاالت، والسيما حينما تسعى  الكثير من 

المرأة  تمكين  تعزيز  أجل  من  تشريعات  سّن  أو  الدستور 

سياسياً، يعمل الناشطون داخل األحزاب السياسية بشكل 

أهدافهم.  لتحقيق  المحلي  المجتمع  منظمات  مع  وثيق 

المدني  المجتمع  منظمات  تستهدف  أخرى،  حاالت  وفي 

إستراتيجيا من  الحزبيات  الناشطات  النسائية  والمنظمات 
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أجل الدعوة إلحداث التغييرات التي تنشدها في السياسات. 

وفي كلتا الحالتين، تكون منظمات المجتمع المدني قادرةً على 

الضغط على الحكومات وبناء مطالبة عامة من أجل اإلصالح.

المدني  المجتمع  منظمات  تعمل  المغرب:   n
من  نساء  بين  للتوليف  معاً  والدولية  المحلية 
إلقامة  الرامي  الزخم  لبناء  عدة  سياسية  أحزاب 
دعم  لُسبل  إستراتيجية  ووضع  نسائي  تجمع 

قانون لحصص الترشيح.

النيابية  الحصص  موجة  على  بناًء  بيرو:   n
استطاع  الالتينية،  أمريكا  النسائية الجديدة في 
مع  يعمل  أن  نسائية  منظمات  يضم  تحالف 
إقرار  إلى  الدعوة  أجل  من  األحزاب  داخل  النساء 

قانون حصص الترشيح.

يضم  األحزاب  متعدد  ائتالف  نجح  سلوفينيا:   n
إلى  دعوته  في  عامة  وشخصيات  نسائية  قيادات 
مؤقتة  ضمانات  على  ينص  لكي  الدستور  تعديل 
على  السياسية  الحياة  في  المرأة  تمثيل  تكفل 
قدم المساواة مع الرجل، أي حصة بمقدار 40 في 
المئة على جميع القوائم االنتخابية في انتخابات 

البرلمان األوروبي المنعقدة عام 62.2004

)ح( توعية أعضاء األحزاب والعمل بالشراكة مع الرجل

أعضاء  يُطبِّق  أن  الجنسين  بين  المساواة  مأسسة  تعني 

السياسات  النواب،  مجلس  في  أعضاؤه  والسيما  الحزب، 

مثل  الحزب،  فتطلعات  الحزب.  يُقرُّها  التي  واإلجراءات 

صعيد  على  االلتزامات  وتحديد  ملموسة  أهداف  إرساء 

أعضاء  بدعم  تقترن  لم  إْن  الكثير  تساوي  ال  السياسات، 

الرجال يشكلون  أن  الحزب ومشاركتهم، نساًء ورجاالً. وبما 

الغالبية في معظم المجالس النيابية ويهيمنون على الُبنى 

أساسيين  شركاء  يُعتبرون  فهم  األحزاب،  داخل  القيادية 

داخلية  تدريب  يتطلب عمليات  قد  التغيير. وهذا  تنفيذ  في 

المساواة  بشأن  الرجال،  والسيما  الحزب،  أعضاء  لتوعية 

الُمقدَّم  التوجيهي  التدريب  الجنسين. وينبغي تضمين  بين 

تتعلق  بنوداً  الُجدد  النيابية  المجالس  ألعضاء  العادة  في 

بالمساواة بين الجنسين.

والدعم  الحزبية  القيادة  رؤية  تكتسب  الصدد،  هذا  وفي 

الذي تقدمه أهميًة بالغة. ففي إسبانيا، أعلن زعيم الحزب 

االشتراكي اإلسباني، ثاباتيرو، نفسه داعياً ملتزماً في مناصرة 

إلى  النظرة  تغيير  إلى  اإلعالن  هذا  وأدى  النسائية،  الحركة 

وكان  اإلسبانية.  السياسية  الحياة  في  النسائية  الحركة 

للرجال  كنظراء  النساء  معاملة  على  مضاَعف  أثر  لذلك 

االهتمام  مثل  نظرهن  بوجهات  واالهتمام  الحزب،  داخل 

بوجهات نظر الرجال.



إن إدماج منظورات النساء في السياسة ومشاركتهن فيها هما شرطان مسبقان 

للتطور الديمقراطي وللمساهمة في الحكم الرشيد، وتمثل األحزاب السياسية 

الوسيلة األساسية للمشاركة السياسية. ويمكن أن يكون من المفيد لألحزاب 

مبادرات  على  بفاعلية  تعمل  أن  والمالية  السياسية  الناحيتين  من  السياسية 

تعزيز تمكين المرأة على امتداد الدورة االنتخابية. ويمكن لألحزاب السياسية من 

تغّير  أن  إصالحات  تطبيق  عبر  المرأة  لمشاركة  والمفتوح  الرسمي  الدعم  خالل 

وأن تجتذب أعضاء جدد في صفوفها  لها  العام وتخلق قواعد دعم جديدة  الرأي 

األخرى،  البلدان  أمام  موقفها  تحسن  وأن  للحزب  الحكومي  التمويل  تدفق  وتزيد 

إضافة إلى منافع سياسية وعملية أخرى.

أمام  العوائق  على  للتغلب  ضروري  السياسية  األحزاب  من  الرسمي  الدعم  إن 

مشاركة النساء في السياسة. فاالنحيازات الجنسانية منتشرة على نطاق واسع 

خاتمة
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في جميع بلدان العالم وهي تنعكس في الحياة االجتماعية 

البلدان  من  العديد  في  ويتواصل  والسياسية.  واالقتصادية 

ومن  الرجال  مع  المباشرة  المنافسة  عن  النساء  تثبيط 

الظهور والتفاعل العلنيين، وبدالً من ذلك تُحَدد للنساء أدوار 

تبعدهن عن مراكز صنع القرارات.

وتؤدي هذه االنحيازات إلى مفاقمة الوضع االقتصادي الدوني 

العالم،  أنحاء  جميع  في  وإدامته  النسبي  وفقرهن  للنساء 

التي  المباشرة  العوائق  أهم  تمثل  التي  األمور  بين  من  وهي 

في  مستحيلة  شبه  للنساء  السياسية  المشاركة  تجعل 

أي مرحلة من مراحل الدورة االنتخابية. وعلى سبيل المثال، 

تسيطر النساء على قدر أقل من الموارد، هذا إن توفرت لهن أي 

سيطرة أصالً، وبالتالي ال يتاح لهن تمويل الحمالت االنتخابية 

تتوفر  االنتخابات. كما  في  للمنافسة  ترشحيهن  يتم  أن  أو 

االنتخابية، مثل  لدعم حمالتهن  الرجال  من  أقل  موارد  لهن 

النفوذ  وشبكات  المعرفية  والمنتجات  الخارجي  التمويل 

وتبرز  الخبراء.  والمرشدين  قدوة  تمثل  التي  والشخصيات 

العدد  خالل  من  السياسية  األحزاب  في  االنحيازات  هذه 

المحدود من النساء الالتي يتقلدن مناصب قيادية أو مواقع 

صنع القرارات.

وبدالً من ذلك، يزداد تمثيل النساء في المواقع والنشاطات التي 

الشعبية  األوساط  مستوى  على  السياسية  األحزاب  تدعم 

أو تدعم قيادة الحزب التي يسيطر عليها الرجال. وكثيراً ما 

مركزية  بأنها  السياسية  األحزاب  في  النفوذ  مواقع  تتسم 

تأثير راسخة غير  وغير رسمية ومدعومة بعالقات وشبكات 

متاحة للواصلين الجدد، ال سيما النساء. إن انعدام إمكانية 

الولوج إلى المعرفة المؤسسية والذاكرة الكامنة في مثل 

هذه الشبكات، وشح الموارد المتوفرة، وقلة النساء الرائدات 

الالتي يمثلن قدوة لسائر النساء ويوفرن الرعاية واإلرشاد لهن، 

وأحياناً محدودية الدعم حتى من األسرة والمجتمع المحلي، 

السياسية  األحزاب  النساء في  لماذا ظلت مشاركة  تفّسر 

أقل بكثير من مشاركة الرجال.

ثمة تحديات عديدة تواجه النساء الراغبات في دخول معترك 

التصدي  السياسية، ويمكن  واالنضمام لألحزاب  السياسية 

لهذه التحديات من خالل إجراءات متنوعة وعلى عدة أصعدة 

هذا  أوضح  وقد  االنتخابية.  الدورة  ضمن  دخول  ونقاط 

تنجح  أن  المستهدفة  لالستراتيجيات  يكمن  كيف  الدليل 

وضمان  القيادة  مواقع  إلى  النساء  من  أكبر  عدد  إيصال  في 

بقائهن في تلك المواقع. وتتراوح اإلستراتيجيات الناجحة ما 

إلى  السياسية  المنظومة  في  النطاق  واسعة  تغييرات  بين 

إصالحات داخل األحزاب وبناء قدرات النساء. وهناك عدد كبير 

من الحاالت تظهر أن اإلصالحات الهادفة إلى زيادة مشاركة 

النساء في األحزاب السياسية اقترنت مع مبادرات رامية إلى 

الجنسانية.  لالعتبارات  الحزبية  البرامج  استجابة  تحسين 

التي تجمع في وقت واحد  هي  تأثيراً  األكثر  واإلستراتيجيات 

ما بين إصالح المؤسسات السياسية وتوفير دعم مستهدف 

والمسئوالت  والمرشحات  األحزاب  في  الناشطات  للنساء 

المنتخبات بهدف التصدي للتحديات التي تواجهها النساء 

في مجال القدرات والقضايا االجتماعية-االقتصادية.

لقد أظهرت األحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم بأنه ال 

توجد طريقة أفضل من األخرى طالما توفر االلتزام بالمساواة 

في  باالبتكار  الناجحة  األحزاب  تميزت  وقد  الجنسين.  بين 

تلك  وكّيفت  المرأة  تمكين  حيال  اعتمدتها  التي  النهج 

من  الرغم  وعلى  المعنية.  التاريخية  السياقات  مع  النهج 

اإلجراءات  أن  إلى  االنتباه  والنهج، يجب  اإلستراتيجيات  تنوع 

مراراً  فعاليتها  تثبت  ظلت  الحصص  آليات  مثل  القائمة 

وتكراراً في إيصال عدد أكبر من النساء إلى مواقع النفوذ.

لقد هدف هذا الدليل إلى توفير قائمة موجزة الستراتيجيات 

محتملة وتيسير إتاحتها للعموم، وهي منظمة وفقاً لمراحل 

الدورة االنتخابية، إلى جانب برامج عملية من دراسات حاالت 

إفرادية. ويؤمل أن تكون الدوافع متوفرة لدى أعضاء األحزاب 

السياسية، ال سيما قيادات تلك األحزاب، ومنظمات المجتمع 

المدني والناشطين في مجال المساواة بين الجنسين، من 

أجل القيام بأعمال لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة. كما 

يؤمل أن يكون هذا الدليل مفيداً للجهات صاحبة المصلحة 

نشاطاتها  مواصلة  كيفية  حول  توجيهات  عن  تبحث  التي 

الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في األحزاب السياسية.
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المرفق 1 – قائمة بدراسات الحالة

برنامج  بإجرائها  كلف  إفرادية  دراسة  لعشرين  بأمثلة  قائمة  يلي  فيما 

عامي  بين  الوطني  الديمقراطي  المعهد  )ونفذها  اإلنمائي  المتحدة  األمم 

حاالت  األمثلة. وفي  من  العديد  الدليل  هذا  منها  استمد  2010-2009( والتي 
قليلة، تم عرض بعض األمثلة التي تقع خارج نطاق البحث لتوضيح نقاط محددة.
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الكلمات الرئيسيةالمثالالعنوانالبلد
�بناء االئتالفات للضغط نحو تطبيق أرمينيا

نظام الحصص
منتدى القيادات النسائية )منظمة 

مجتمع مدني(
�تعبئة النساء

الحصص المقررة بالتشريع

حصص داخل األحزاب وشبكات لجمع أستراليا
التبرعات من أجل النهوض بالمرأة في 

الحياة السياسية

�الحصص داخل األحزابحزب العمل األسترالي
شبكات جمع التبرعات

الحصص الطوعية والحصص المقررة بوركينا فاسو
بالتشريع في األحزاب السياسية

�الحصص الحزبية الطوعيةالمؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم
�الحصص المقررة بالتشريع

آليات التمويل

�منظمة الجناح النسائي لتعزيز كمبوديا
�مكانة المرأة داخل الحزب وفي 

المناصب المنتخبة

�تعبئة النساءحزب سام رينسي
دعم حمالت النساء المرشحات

�دعم النساء المرشحات عن كندا
�طريق شبكات التمويل وقواعد 

تسمية المرشحين

�شبكات التمويلالحزب الليبرالي
�قواعد تسمية المرشحين

برامج الحزب

اختيار مرشحين متنوعين واإلعانات 
لتغطية نفقات الحمالت

�تسمية المرشحينالحزب الديمقراطى الجديد )إطار(
نفقات الحملة االنتخابية

دعم الجناح النسائي لحصص الترشيح كرواتيا
وتوفير تدريبات لبناء القدرات

�تعبئة النساءالحزب االجتماعي الديمقراطي
�الجناح النسائي

الحصص داخل األحزاب

�استرتيجيات لتعزيز مشاركة المرأة السلفادور
�في الحياة السياسية في مرحلة ما 

بعد التحرير

�جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني
الرابطة النسائية للعضوات الحاليات 

والسابقات في مجلس النواب في 
السلفادور

�التنظيم الحزبي الداخلي
�الحصص الطوعية

التجمع النسائي

�الحصص والمقاعد المحجوزة الهند )إطار(
واألحزاب السياسية

�عام
حزب بهاراتيا جاناتا

المقاعد المحجوزة في مجلس 
النواب

إندونيسيا 
)إطار(

�اختيار المرشحين وحصص 
األحزاب السياسية

اختيار المرشحينحزب النضال الديمقراطي اإلندونيسي

دعم التمثيل النسائي عن طريق المكسيك
�الحصص والتمويل المتأتي من 

الدولة لغرض التدريب

�تعبئة النساءحزب العمل الوطني
�تمويل المرشحين

الحصص داخل الحزب

العمل في مختلف القطاعات لتعزيز المغرب
حصص الترشيح الحزبي

�حصص الترشيحاتحاد القوات الشعبية
�تعبئة النساء

السياسات الحزبية

ائتالف المنظمات النسائية الذي بيرو )إطار(
�يستهدف قادة األحزاب لكسب 

قبولهم بنظام الحصص

نظام الحصصعام



المرفقات

الكلمات الرئيسيةالمثالالعنوانالبلد
استخدام الدستور لمأسسة مكتسبات رواندا

المرأة في مرحلة ما بعد النزاع
الحصص الطوعية والحصص الجبهة الوطنية الرواندية

�المقررة بالتشريع
تعبئة النساء

�تعبئة الجناح النسائي من أجل صربيا )إطار( 
التغيير السياسي

�تعبئة النساءمجموعة الـ 17 زائد
الجناح النسائي

تحويل جدول األعمال من حركة تحرير جنوب أفريقيا
إلى سلطة سياسية 

�تعبئة النساءالمؤتمر الوطني األفريقي
الحصص الطوعية

الجنوب 
األفريقي )إطار(

دروس إقليمية حول االستفادة من 
�الفترات االنتقالية ومأسسة 

ممارسات األحزاب في مجال ترسيخ 
المساواة بين الجنسين

موزامبيق )جبهة تحرير موزامبيق، 
�فريليمو( ناميبيا

موريشيوس

--

العمل في شراكة مع الرجل من أجل إسبانيا
تحويل البيئة السياسية للمرأة

�الشراكة مع الرجلالحزب االشتراكي
�الحصص الداخلية

تعبئة النساء

تيمور الشرقية 
)إطار(

�خلق الحوافز للتقدم على صعيد 
اختيار نساء مرشحات

إدارة األمم المتحدة االنتقالية في 
تيمور الشرقية

�نظام الحصص
وقت البث في وسائل اإلعالم

المملكة 
المتحدة

�تسمية مرشحات للتنافس على 
مقاعد يمكن كسبها

�تسمية المرشحينحزب المحافظين
إصالح السياسات الحزبية

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

شبكات جمع التبرعات وسياسة 
�للتكافؤ بين الجنسين في 

المؤتمرات الحزبية

�تعبئة النساءالحزب الديمقراطي
�شبكات التمويل

تنظيم األحزاب



المرفق 2 – البلدان التي تبلغ فيها نسبة النساء 30 % من عدد أعضاء مجلس النواب 
وأمثلة على آليات الحصص

)في الغرفة األولى من مجلس النواب ]ليس مجلس الشيوخ[ أو المجالس النيابية التي تتضمن مجلساً واحداً فقط(

نسبة البلد
النساء

نوع الحصص

�مقاعد محجوزة: %30 للنساء56.3رواندا
حصص ترشيح حزبية طوعية 

ال ينطبق53.6أندورا

حصص ترشيح حزبية طوعية45.0السويد

حصص ترشيح حزبية طوعية44.5جنوب أفريقيا

ال ينطبق43.2كوبا

حصص ترشيح حزبية طوعية42.9آيسلندا

ال ينطبق42.5فنلندا

حصص ترشيح حزبية طوعية39.6النرويج

حصص مقررة بالتشريع للمرشحات في القوائم الحزبية39.3بلجيكا

حصص ترشيح حزبية طوعية39.3هولندا

حصص ترشيح حزبية طوعية39.2موزامبيق

حصص مقررة بالتشريع ال تقل نسبتها عن %30 لكل جنس في القوائم الحزبية38.6أنغوال

حصص مقررة بالتشريع تبلغ نسبتها عن %40 لكل جنس في القوائم الحزبية38.6كوستاريكا

حصص مقررة بالتشريع للمرشحات في القوائم الحزبية38.5األرجنتين

ال ينطبق38.0الدنمارك

حصص مقررة بالتشريع ال تقل نسبتها عن %40 ألي من الجنسين36.6إسبانيا

مقاعد محجوزة: %30 للنساء36.0تنزانيا

مقاعد محجوزة للنساء )وفئات أخرى(34.9أوغندا

حصص ترشيح حزبية طوعية33.6نيوزيلندا

حصص مقررة بالتشريع تبلغ نسبتها %33 للمرشحات في القوائم الحزبية33.2نيبال

حصص ترشيح حزبية طوعية32.8ألمانيا

حصص مقررة بالتشريع للمرشحات في القوائم الحزبية32.3اإلكوادور

حصص مقررة بالتشريع تبلغ نسبتها %30 للمرشحات في القوائم الحزبية32.1بوروندي

ال ينطبق31.8بيالروس

جمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية 

السابقة

حصص مقررة بالتشريع: في قوائم المرشحين، يُحجز كل منصب ثالث للجنس 30.9
األقل تمثيالً

حصص مقررة بالتشريع تبلغ نسبتها %33 للمرشحات في القوائم الحزبية30.0غيانا

http://www.quotaproject.org/ المتوفر على الرابط التالي ”Quota Project: Global Database of Quotas for Women“ المصدر: الجدول ُمقتبس من
country.cfm، تم الدخول إليه بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2011؛ واالتحاد البرلماني الدولي http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm، آب/أغسطس 2011.
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�إن ضمان المشاركة المتساوية للنساء في هياكل 

�صنع القرارات في األحزاب هو أمرٌ حيوي لتعزيز 
�المساواة بين الجنسين داخل األحزاب – 

وفي نهاية المطاف ضمن المجتمع ككل. ““

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مكتب سياسة التطوير

وان يونايتد وورلد بالزا
نيويورك، 10017، الواليات المتحدة األمريكية

هاتف: 6305 906 212 1+

لمزيٍد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
www.undp.org/governance

المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية
455 ماساشوسيتس أفينيو، ان دابليو، الدور الثامن

واشنطن دي سي 20001-2621
هاتف: 5500 728 202 1+

لمزيٍد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
http://www.ndi.org
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