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أوالً – التنظيم الداخلي للحزب

رابعا – فترة ما بعد االنتخاباتثالثا – فترة االنتخاباتثانيا – فترة ما قبل 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

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

التأكد من أن اإلطار القانوني 
والوثائق األساسية مراعية 

للقضايا اجلنسانية

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

 تأسيس جناح أو قسم نسائي يتمتع 
�مبوضع إستراتيجي 

داخل احلزب

حتديد أهداف بشأن مشاركة 
النساء في مؤمترات احلزب

تعميم منظور املساواة بني اجلنسني 
في تطوير السياسات
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