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 رسالة التقديم

 
 خلفية 

ي  النساء ف من خالله تشارك في معظم البلدان الهيكل األساسي واألكثر فاعلية الذي تمثل األحزاب السياسية 
على   ا عميق ا وسياساتها وقيمها تأثير األحزاب السياسية  مارسات تؤثر م. سياسيةلمناصب  السياسة وتنتخب 

بات المحلية  ترشح المرشحين في االنتخا نساء حيث األحزاب السياسية هي التي  المشاركة والتمثيل السياسي لل
تشكل  والحكم و ات والوطنية وتوفر تمويل الحمالت االنتخابية وتجمع الناخبين وتحدد أولويات السياس

 . 1كومات الح
 

٪ من  20.7٪ فقط من جميع المقاعد البرلمانية و 24.3شغلت النساء على مستوى العالم  2019في يناير 

تمثيل السياسي للمرأة في السنوات األخيرة، إال أن  على الرغم من زيادة المشاركة وال .2المناصب الوزارية

ئات صنع القرار عقبة أمام تحقيق المساواة بين الجنسين  هي   في   نساء التقدم بطيء للغاية. التمثيل غير المتكافئ لل
 .2030في المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

 
ة والمساعدة االنتخابية عن التزامات األحزاب السياسية في  كشفت دراسة أجرتها المؤسسة الدولية للديمقراطي 

تزامات العامة المكتوبة لألحزاب لتحقيق المساواة بين الجنسين  دولة أفريقية عن وجود فجوة كبيرة بين االل   33

٪ من  30. كشفت دراسة أخرى ركزت على أمريكا الالتينية أن 3والتدابير المحددة لتنفيذ هذه االلتزامات 

 .4اب السياسية بالكاد تشير إلى المساواة بين الجنسين في وثائق حوكمتها الداخلية على اإلطالقاألحز
 

استراتيجيات لألحزاب  شمل  فعالة يجب أن ت  نساءالمشاركة السياسية المتساوية والكاملة لل  ود تعزيزلتكون جه 
للنوع االجتماعي وشاملة لجميع    وهياكلها وعملياتها وتمويلها قوانينها األساسية  مراعاةالسياسية لضمان 

في سياساتها   ساواة بين الجنسينوإدماج قضايا الم نساءأن تشجع األحزاب السياسية مشاركة اليجب النساء. 
 .دون صوت  أحداوبرامجها لضمان تنوع اآلراء وعدم ترك 

 
 الهدف

ها هذه المناقشة اإللكترونية لتبادل المعرفة  ئشبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة وشركا  ت عقد 
زيادة وتعزيز  لوالممارسات الجيدة    نساء حول دور األحزاب السياسية في تعزيز المشاركة والتمثيل السياسي لل

    يين اد يق ساهم في النقاش مجتمع ككل. في تحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة والة األحزاب مساهم
سبتمبر   3أغسطس إلى  13حزاب سياسية وسياسيين وخبراء وممارسين وباحثين في الفترة من وأعضاء أ

ز قاعدة المعرفة المتاحة في هذا  يعزتمن شأنه أدناه الذي  موحد الرد الالتقديمات في إعداد  ت . ساهم2019

 .موضوع 
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 األسئلة 
األحزاب السياسية في بلدك عن التزامها بالمساواة بين الجنسين؟ إذا كان األمر كذلك، هل  هل تعبر  .1

ت ترشيحات وتمويل الحمالالكل القيادة واعمالهم )مثل هي نشطتهم وأ ينعكس هذا االلتزام في أ

 ؟ والسياسات( 

منظماتها وفي   في  نساء لتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي للفعله ما الذي يمكن لألحزاب السياسية  .2

السياسة بشكل عام؟ ما الذي يمكنهم فعله إلشراك الشابات والنساء ذوات اإلعاقة ونساء الشعوب  

 األصلية بشكل أفضل؟ 

دماج المزيد  ذ تدابير العمل اإليجابي السياسية حققت نجاًحا انتخابيًا أكبر بعد تنفي اهل تعرف أحزاب  .3

 ؟ من النساء
رة واسعة االنتشار. ما الذي يمكن أن تفعله األحزاب السياسية  العنف ضد المرأة في السياسة ظاه .4

 ؟وحد العنفلحل هذه المشكلة 

 المشاركات
 : 2019 سبتمبر 3 إلى  أغسطس 13 من  التاليين  شاركين تم تقديم مساهمات من قبل ال 

   غانا ، سابقة لدى ألمانياسفيرة غانا و  والرياضة  وزيرة سابقة للشباب ، واأكوا دانس  .1
 كينيا، طالب  ، الكسيس ويسوال .2

 كولومبيا ، ، عالم اجتماعأرماندو ريبون أفيالن .3
 جمهورية أفريقيا الوسطى ، برامج  ة ، مديرأزوكا كريبين .4
 األرجنتين، ، محللة سياسيةكارولينا مونيوز .5

 الواليات المتحدة ، حقوق المرأةدافعة على ، كاتبة وم شؤون العامةالفي ارة ، مستش ريل آن غلينيدا .6
،  ، مستشارةلدى شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة، خبيرة الدكتورة أمينة الرشيد  .7

 المملكة المتحدة ، أستاذة مساعدة سابقة ومستشارة إقليمية لألمم المتحدة

 المغرب ، مريم النجدي .8
 ئيلإسرا، ومي للمرأة اليهوديةالمجلس الق  لدى ون التشريعية الشؤ فيباحث ،  نوا بلف .9

 إسبانيا، ، مديرة إسكويال دي جوبييرنوبالوما رومان ماروغان .10

، نائب سابق لرئيس مجلس المفوضية العليا  السياسية  منظمات ، مستشار انتخابي للسعد الراوي .11

 العراق، المستقلة لالنتخابات في العراق

 إندونيسيا، WFD-Conservativesبرنامج داخل البالد في ، منسق  سيكر بانولو .12

 األرجنتين ، رأة والحكومةالجمعية المدنية للم ة ورئيسة  مشارك ةمؤسس ، سوزانا كامباري .13
 نيجيريا ، تايو أجونبيدي .14

 أمريكا الالتينية ، ( UPLAأمريكا الالتينية )ة التحاد أحزاب الشبكة النسائي .15

 كاميرون ، األمم المتحدة للمرأةة ئ هيبرامج في ، مديرة  فاليري مينجو أنجو .16

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19626%23comment-19626&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112766452&sdata=H3s%2B5W4MdhytyqQFfYqFkEaU1WQHEqiOHnCXQOSzJlY%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19626%23comment-19626&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112766452&sdata=H3s%2B5W4MdhytyqQFfYqFkEaU1WQHEqiOHnCXQOSzJlY%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19626%23comment-19626&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112766452&sdata=H3s%2B5W4MdhytyqQFfYqFkEaU1WQHEqiOHnCXQOSzJlY%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19625%23comment-19625&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112766452&sdata=fwAA8W5IZuoTxN2bb8zs%2BJ3QneFM0fyfx%2BekXRZoqv0%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19614%23comment-19614&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112776446&sdata=xcsnooSSgl77iPTuWmgRJqh5IkqTTgaRs4m4L3W%2BXF8%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Ffr%2Fcomment%2F19620%23comment-19620&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112776446&sdata=2714%2BpXOWH3RqJ9bdI3kg3%2B1ArCoUlJbxGdGHKzm9h4%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19618%23comment-19618&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112786442&sdata=koFQmzG791XeeziXLBfZ%2BEm2WTZhv5pWz%2BpYePIg2r4%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19612%23comment-19612&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112786442&sdata=L8oHcm3MXZ4nw4QuY4wWYizVYOo3CYbOgGqKBrw8VoA%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19612%23comment-19612&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112786442&sdata=L8oHcm3MXZ4nw4QuY4wWYizVYOo3CYbOgGqKBrw8VoA%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19612%23comment-19612&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112786442&sdata=L8oHcm3MXZ4nw4QuY4wWYizVYOo3CYbOgGqKBrw8VoA%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19611%23comment-19611&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112756460&sdata=8I8K6lVjZm%2BOV%2BwKsQqHbtuPCdCFGpx5G3cCW2ciwD4%3D&reserved=0
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/19615#comment-19615
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19619%23comment-19619&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112796436&sdata=odDaPpA4rbUwLBg%2FbQC%2Fur5lcVHSRvrfAogh84Mf1V8%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19621%23comment-19621&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112796436&sdata=f6LlNHEWru6vC5QFg%2BF7h8NAImhf3ILSR6En%2BHB%2B6gg%3D&reserved=0
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/19610#comment-19610
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19623%23comment-19623&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112806433&sdata=ZqRJiSMhElhJ7Db7Bgo6E2tqdnXf4xK%2Fqs8YaMgTWs0%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19613%23comment-19613&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112806433&sdata=efob0zVGqx1i3m1PnEu3L13w0M5CQBV7HyXSTQSolA0%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19624%23comment-19624&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112816424&sdata=IxBoPOLaQ2a6jRFDny5EUTWVRj7OASZjmiNnrBcisXE%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19668%23comment-19668&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112816424&sdata=I4j%2B0U1eImjq7yVkKcQ4H8N3X8JTvXwOefFLaZj%2BeyE%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Ffr%2Fcomment%2F19616%23comment-19616&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112826418&sdata=aSqAE3SVWrtb9Iz52rPXlJIK%2BGqVFpG9JoFJhTLotzI%3D&reserved=0
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 لردود ص املخ
تبادل  لهذه المناقشة اإللكترونية  ساهموا فيالذين نا أتباعموقعنا و مستخدميشكر نأن  نود ئنا شركا نحن و

   .المساهمات جميع والتوصيات. يرد أدناه موجز لالخبرات والممارسات 

هل تعبر األحزاب السياسية في بلدك عن التزامها بالمساواة بين الجنسين؟ إذا كان األمر كذلك،   .1

ت  ترشيحات وتمويل الحمالالكل القيادة واعمالهم )مثل هي نشطتهم وأل ينعكس هذا االلتزام في أه

 والسياسات(؟

في كثير من األحيان بين التزامات األحزاب السياسية وأفعالها   رق كبير ن على وجود في المشاركيتفق معظم 
األحزاب السياسية  علن ن بينما تركين أول بعض المشايتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. يق فيما

بالمعايير والقواعد   هاالتزام على المساواة بين الجنسين وقيم اإلدماج، مما يُظهر كمدافعة نفسها في العادة 
كمجرد خطاب  يتم التعبير عنها في سبيل المجاملة وتنتهي  غالبا ما  الدولية لحقوق اإلنسان، إال أن هذه المواقف  

 .الدكتورة أمينة الرشيد اسي والمساواة بين الجنسين، كما تقول ن السيالتمكي يدافع على 

في الحياة العامة  الرئيسي للمشاركة السياسية والقيادة المتساوية والكاملة للمرأة  مدخل  األحزاب السياسية التمثل  
في  تطبق األحزاب المواقف التي تنادي بها في أنشطتها وهياكلها الداخلية.  نادراً ما    اهمون أنيذكر المسولكن  

ى سبيل المثال غالباً ما تدرج األحزاب قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في  عل  لمغرباو  الكاميرون
العملية ال تزال النساء  ممارسة . في الللخطاب  ومبادرات تابعة ولكن ال يوجد عمل  خطاباتهااجتماعاتها و

الهياكل الوطنية والمحلية  يواجهن العديد من الحواجز في  لمناصب القيادة حيث  الوصول    طرق   محرومات من 
ستقالل  االقلة لألحزاب السياسية مثل القوالب النمطية الجنسانية والقواعد االجتماعية والثقافية التمييزية و

 االقتصادي والمالي. 

تعبر عن التزامها بالمساواة بين الجنسين وتمكين    نيجيريااألحزاب السياسية في    أن جميع  تايو أجونبيايد شارك  ت
االنتخابي لعام  الوقت، لم يتبع أي من األحزاب السياسية الرئيسية توصيات لجنة اإلصالح نفس المرأة. في 

في المائة    30  أن يكون   التي تدعو إلىوالعامة  التي كلفت بمراجعة وضمان جودة ومستوى االنتخابات    2008

في المائة من مجالس إدارة جميع الجمعيات   20لتسجيل والتنظيم وفي لجان األحزاب لمن الممثلين المحليين 

حزاب السياسية عادة ما تكون مسؤولة عن التعبئة وإدارة  السياسية من النساء. في حين أن األجنحة النسائية لأل
 من هيئات وعمليات صنع القرار. مستبعدة   تكوناالنتخابية و حمالت في قترات الاألحداث والترفيه 

ا بتحقيق مزيد من المساواة  ه التزام عبر عن ت غانا اب السياسية في ع األحزأن جمي   أكوا دانسوا وبالمثل، أفادت 
دائما  بين الجنسين في السياسة ولكنها تفشل في تطبيقها. وهي تجادل بأن المناصب القيادية الحزبية يشغلها 

انا،  . في غلغرض الرمزية  هن عادة ما تكن موظفةالرجال تقريبًا، وعندما تشغل نساء مثل هذه المناصب ف
لشغل مناصب   ة عاليبكفائات ساء مؤهالت أحزاب ن ات فيها قياد  انت هناك العديد من الحاالت التي رفضت ك

 . وكفاءة قيادية لصالح رجال أقل تأهيالً 

ب وقوائم المرشحين ترتبط بهياكل  احزيجادل المشاركون أيًضا بأن قلة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لأل
في  و مال للتنافس والفوز في االنتخابات ت السياسية. تحتاج األحزاب السياسية إلى التمويل األحزاب والحمال

تها  ا، تعتمد األحزاب عادة على عضويتها وقياد امحدود يكون  البلدان التي ال يوجد فيها تمويل انتخابات عام أو  
لمالية وإلى الشبكات االجتماعية  محدودية فرص وصول النساء إلى الموارد اعلما بلتمويل الحمالت االنتخابية.  

  مانحين، عادة ما يتم تفضيل الرجال ذوي اإلمكانيات العالية للدخل المباشر وغير المباشر لألحزاب الداعمة وال
 . على النساء

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19611%23comment-19611&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112756460&sdata=8I8K6lVjZm%2BOV%2BwKsQqHbtuPCdCFGpx5G3cCW2ciwD4%3D&reserved=0
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/19624#comment-19624
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/19626#comment-19626
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في منظماتها    نساء لتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي للفعله ما الذي يمكن لألحزاب السياسية   .2

وات اإلعاقة ونساء  ساء ذالذي يمكنهم فعله إلشراك الشابات والن وفي السياسة بشكل عام؟ ما

 الشعوب األصلية بشكل أفضل؟ 

ندما  اال عمن النساء  مهمةويدعون أن األحزاب السياسية تتضمن عادة كتلة بصفة عامة المساهمون متفائلين 

بشأن اإلدماج التلقائي   يأساأكثر  نهم . إبالقانون  يُطلب منهم قانونًا القيام بذلك ويواجهون عقوبات إذا لم يمتثلوا 

األحزاب   داريل آن غليني صف تت والنساء ذوات اإلعاقة ونساء الشعوب األصلية. عالوة على ذلك، للشابا

وابات للمرشحات". بالنسبة للعديد من  السياسية الرئيسية في الواليات المتحدة بأنها "حواجز بدالً من ب

  ناصب عامالت وحامالت م "نوادي فتيان" حصرية تعتمد على النساء كالمشاركين، تُعتبر األحزاب السياسية 

 في االنتخابات. ربح لمقاعد ال تُ 

ة  جيدة التصميم ضرورية لزيادة تمثيل المرأالمدروسة و ، أو الكوتا ، يجادلون بأن قوانين الحصص االنتخابية

أكثر الطرق فعالية لتحريض األحزاب السياسية على إشراك النساء بشكل كبير.  قوانين الكوتا    في السياسة وأن 

  كوستاريكا و  شيلي و  بوليفيا و  ألرجنتين مثل ا  في العديد من البلدان االنتخابية    تا كويمكن االطالع على قوانين ال 

يعترف  (. UPLAأمريكا الالتينية )ة التحاد أحزاب الشبكة النسائي شاركة ، وفقًا لمبيروو بنماو السلفادورو

  ا وسريع  اكبير اأن يكون لها تأثيرجيدة التصميم المدروسة واالنتخابية  كوتاقوانين اليمكن لالمشاركون بأن 

، إال أنهم يجادلون بأنها ال تكفي ألنها نادراً ما تؤثر على هياكل  للمرأة لى المشاركة والتمثيل السياسي ع

   ، إال إذا كانت تستهدفهم بالتحديد.األحزاب السياسية الداخلية

  في المائة من المقاعد في  25، يُطلب من األحزاب السياسية قانونًا تخصيص على سبيل المثال العراقفي 

بنما  و  كوستاريكا و شيلي و األرجنتينفي  مناصفة . توجد قوانين للسعد الراوي ، وفقًا لهيئاتها القيادية للنساء

، تنص بعض هذه القوانين على تخصيص موارد  الهيئات الداخلية لألحزاب السياسية. عالوة على ذلكتحكم 

، يتطلب أحدث قانون أرجنتيني  زاب. على سبيل المثالتعزيز القيادة النسائية داخل األحمالية للمساعدة في 

في   30بشأن تمويل األحزاب السياسية من األحزاب التي تتلقى أمواالً عامة للتدريب أن توجه ما ال يقل عن 

اجة إلى تخصيص أموال  الح الى العديد من المشاركين  نادى المائة منها نحو تدريب النساء على القيادة. وقد 

 . نالنسائية داخل األحزاب وتمويل حمالته لتدريب القيادات 

بالخصوص  أجنحة نسائية أو أمانات نسائية ممولة    السياسية   أنشأت بعض األحزاب   . ليست كافية  نين الكوتا اقو

لكن  ، وًعاو مثل هذه المبادرات طبتقوم األحزاب بعض لبناء القدرات القيادية ألعضاء الحزب من النساء. 

تتضمن   كوستاريكافي  جميع األحزاب ، بموجب القانون. على سبيل المثالية األغلبية ينشؤون أجنحة نسائ

، ينص القانون االنتخابي على أنه ينبغي لألحزاب  شيلينسائية مسؤولة عن التدريب على القيادة. في  أجنحة

  يمول كما تشجيع المشاركة السياسية للمرأة تمويلها لمجموع في المائة على األقل من  10السياسية تخصيص 

   على أساس عدد النساء الالئي يتم انتخابهن.األحزاب   القانون 

وآليات التمويل المستهدفة هي أدوات فعالة للحصول على مزيد من   كوتا في حين يعترف المساهمون بأن ال

.  األساسي في الحلالعنصر لسياسية هي ، إال أنهم يجادلون عموًما بأن اإلرادة االنساء في المناصب القيادية 

تايو  قول ت سية داخل األحزاب ضرورية لتعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها وقيادتها في السياسة. اإلرادة السيا 

والدفاع عن قيادة   دم بالمساواة بين الجنسين في التقضروريا الرجال شرطا ن العمل مع الحلفاء أ  أجونبيايد 

يدعو  الذكورية السائدة وتشريك النساء بصفة متساوية وفعالة. الثقافة تغيير يساهم في التحالف س هذا . المرأة

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19612%23comment-19612&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112786442&sdata=L8oHcm3MXZ4nw4QuY4wWYizVYOo3CYbOgGqKBrw8VoA%3D&reserved=0
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/19610#comment-19610
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19624%23comment-19624&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112816424&sdata=IxBoPOLaQ2a6jRFDny5EUTWVRj7OASZjmiNnrBcisXE%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19624%23comment-19624&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112816424&sdata=IxBoPOLaQ2a6jRFDny5EUTWVRj7OASZjmiNnrBcisXE%3D&reserved=0
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عن المساواة بين الجنسين ووسائل اإلعالم والمجتمع الدولي إلى مواصلة الدعوة إلى   ين المدافع ن و ممساهال

 يعد استثناًء.  م للمرأة وتدابير العمل اإليجابي حتى يصبح التكافؤ بين الجنسين هو القاعدة ولالتمكين السياسي 

دماج المزيد  أكبر بعد تنفيذ تدابير العمل اإليجابي السياسية حققت نجاًحا انتخابيًا  ا هل تعرف أحزاب .3

 ؟ من النساء

داخل هياكلها حققت نجاحات انتخابية    كوتا ن األحزاب السياسية التي أنشأت أنظمة الأ  فاليري مينجو أنجو تقول  

  ويد السو روانداورويج النو  هولندا من سياسية أحزاب أمثلة  أكوا دانسوا قدم ت. الكاميرونفي من العادة أكبر 

  أن  UPLAشبكة نساء مساهمة تمكنت من تحقيق نجاح انتخابي أكبر بعد تنفيذ تدابير العمل اإليجابي. أفادت 

  بوليفيا و األرجنتينفي  تدابير العمل اإليجابي حققت نجاحات انتخابية أكبر بعد تنفيذ سياسية أحزاب هناك 

   . بيروو  بنماو  هندوراس و  السلفادورودومينيكية  الجمهورية الو كوستاريكاو  كولومبياو شيلي و

مشاركة المرأة من  تعزيز  لالعالقة بين تنفيذ تدابير العمل اإليجابي    قلة الدراسات الموسعة على على الرغم من  

، فإن دراسات الحالة التي أجراها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  قبل األحزاب السياسية ونجاحها االنتخابي

(UNDP) معهد الديموال( قراطي الوطنيNDI  تشير إلى أن "األحزاب السياسية زادت من قاعدة دعمها )

بعد تبني إصالحات لتعزيز تمكين المرأة". وتبين النتائج أن األحزاب السياسية التي   حققت نجاًحا انتخابيًاو

، وكذلك  ناخبين جدد  وصول إلىلل هج أوسع منا تعزز مشاركة المرأة وتمكينها لها روابط أقوى مع ناخبيها و

، لكن  ةتدريجي وبعضها  صغيرة وبعضها  "بعض النتائج مثيرة  تستنتج الدراسة أن وحيوية.  حديثة صورة

 في كل حالة". ابيا ايجلألحزاب السياسية هي مكسب الواضحة النتيجة اإلجمالية 

اب السياسية  العنف ضد المرأة في السياسة ظاهرة واسعة االنتشار. ما الذي يمكن أن تفعله األحز .4

 ؟ وحد العنفلة  لحل هذه المشك

أن النساء في السياسة  حول العنف ضد المرأة في السياسة األخيرة مناقشاتنا اإللكترونية أثبت المشاركون في 

غالبًا ما  ،  ن الوضع الراهني ألن النساء في السياسة يتحد في الحياة اليومية.  على اإلنترنت و  قاسيا يواجهن عنفًا  

مكانة  ، الذين يحاولون تعزيز رجولتهم من خالل الحفاظ على  الرجال  قبل   ملة من ات وسوء معايواجهن مضايق

ً ألنه   العنف  أن   في المناقشةقيل السلطة والسيطرة. و ضد النساء في السياسة هو أكثر أشكال العنف تطرفا

فهو يرسخ الوضع الفرعي  من خالل حرمانها منهجياً االلمساواة  باالضافة إلى كونه مظهراً سافراً من مظاهر 

 .واستبعادها من صنع القرار العام  للمرأة في المجتمع ومؤسساته من حقوقها 

تخلت العديد من النساء عن السياسة هربًا من   UPLAلشبكة نساء تشارك  ،على سبيل المثال السلفادور في

يستخدم  في السياسة رأة . تقول كلوديا أالس دي أفيال إن العنف ضد المالمضايقات واإلهانات العامة والعنف 

في  أن  تايو أجونبيايد تقول كتكتيك سياسي من قبل الحزب الحاكم في السلفادور لقمع النساء في المعارضة. 

واجهت العديد من   .خالقي من العقاب األو ت القانونيال فالدرجة كبيرة من ابيستفيد مرتكبي العنف  نيجيريا

عن خدمات  ات المرشح ى حد ت اسئلو السياسيات التحرش الجنسي في الدورة االنتخابية النيجيرية األخيرة 

 الرجال مقابل الحصول على أصوات. قبل بعض جنسية من 

شبكة نساء  . تفيد  بوليفياالسياسة في  يجرم على وجه التحديد العنف ضد المرأة في    ا در قانونص  2012في عام  

UPLA  لكن لم يتم  و تقريًرا من نساء عانين من المضايقات من قبل أعضاء أحزابهن السياسية  180أن هناك

رغم انتشار  كن ول المضايقات السياسية عاقب ي بيرو في  ا، يوجد قانون إلى العدالة. بشكل عام شكوات التقديم 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Ffr%2Fcomment%2F19616%23comment-19616&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112826418&sdata=aSqAE3SVWrtb9Iz52rPXlJIK%2BGqVFpG9JoFJhTLotzI%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19626%23comment-19626&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112766452&sdata=H3s%2B5W4MdhytyqQFfYqFkEaU1WQHEqiOHnCXQOSzJlY%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19668%23comment-19668&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112816424&sdata=I4j%2B0U1eImjq7yVkKcQ4H8N3X8JTvXwOefFLaZj%2BeyE%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19668%23comment-19668&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112816424&sdata=I4j%2B0U1eImjq7yVkKcQ4H8N3X8JTvXwOefFLaZj%2BeyE%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19668%23comment-19668&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112816424&sdata=I4j%2B0U1eImjq7yVkKcQ4H8N3X8JTvXwOefFLaZj%2BeyE%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19624%23comment-19624&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112816424&sdata=IxBoPOLaQ2a6jRFDny5EUTWVRj7OASZjmiNnrBcisXE%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19668%23comment-19668&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112816424&sdata=I4j%2B0U1eImjq7yVkKcQ4H8N3X8JTvXwOefFLaZj%2BeyE%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19668%23comment-19668&data=02%7C01%7C%7C7fbc6e61dd3347fab31908d76230d092%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637085834112816424&sdata=I4j%2B0U1eImjq7yVkKcQ4H8N3X8JTvXwOefFLaZj%2BeyE%3D&reserved=0
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أن قادة األحزاب  المشاركات  فيد  ت  ،المضايقات في الحمالت االنتخابية واالنتخابات الداخلية لألحزاب في بيرو

 بالتحرش.   شكواتهنال يدعمون زميالتهن في 

،  األفعالومساءلة مرتكبي  في السياسة  إلى وضع قوانين لتجريم العنف ضد المرأة    يدعو المشاركون  أيضا وهنا  

 آمناً  فضاءً السياسة  بينما يجادلون أيضاً بأن اإلرادة السياسية داخل قيادة األحزاب السياسية ضرورية في جعل  

ت داخلية للتعامل  وإدخال آليافي السياسة لتجريم العنف ضد المرأة  وطنية للمرأة. يوصى باقتراح قوانين 

بفعالية مع العنف ضد المرأة داخل األحزاب السياسية. يحث المشاركون األحزاب السياسية على وضع قواعد  

ومعاقبة واضحة وسريعة وسرية ومستقلة. من المهم أن يتم    إبالغعمليات  تتضمن  لألخالقيات وآليات مساءلة  

حتى تشعر النساء باألمان الكافي  المناصب  نظر عن  بغض ال وذلك    على الجميع داخل الحزب تطبيق العقوبات  

ذه التدابير أن تشجع المزيد من  ، من شأن هذاتيتعزيز . في ديناميكية والتحرش لإلبالغ عن حاالت العنف 

يمكن تحسين   ،تم اإلبالغ عن المزيد من الحوادث كلما ي، ووالتحرشالنساء على اإلبالغ عن حوادث العنف 

 العملية. 

 

 


