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رسالة التقديم
خلفية
تمثل األحزاب السياسية في معظم البلدان الهيكل األساسي واألكثر فاعلية الذي تشارك من خالله النساء في
السياسة وتنتخب لمناصب سياسية .تؤثر ممارسات األحزاب السياسية وسياساتها وقيمها تأثيرا عميقا على
المشاركة والتمثيل السياسي للنساء حيث األحزاب السياسية هي التي ترشح المرشحين في االنتخابات المحلية
والوطنية وتوفر تمويل الحمالت االنتخابية وتجمع الناخبين وتحدد أولويات السياسات والحكم وتشكل
الحكومات.1
في يناير  2019شغلت النساء على مستوى العالم  ٪24.3فقط من جميع المقاعد البرلمانية و  ٪20.7من
المناصب الوزارية .2على الرغم من زيادة المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة في السنوات األخيرة ،إال أن
التقدم بطيء للغاية .التمثيل غير المتكافئ للنساء في هيئات صنع القرار عقبة أمام تحقيق المساواة بين الجنسين
في المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام .2030
كشفت دراسة أجرتها المؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة االنتخابية عن التزامات األحزاب السياسية في
 33دولة أفريقية عن وجود فجوة كبيرة بين االلتزامات العامة المكتوبة لألحزاب لتحقيق المساواة بين الجنسين
والتدابير المحددة لتنفيذ هذه االلتزامات .3كشفت دراسة أخرى ركزت على أمريكا الالتينية أن  ٪30من
األحزاب السياسية بالكاد تشير إلى المساواة بين الجنسين في وثائق حوكمتها الداخلية على اإلطالق.4
لتكون جهود تعزيز المشاركة السياسية المتساوية والكاملة للنساء فعالة يجب أن تشمل استراتيجيات لألحزاب
السياسية لضمان مراعاة قوانينها األساسية وهياكلها وعملياتها وتمويلها للنوع االجتماعي وشاملة لجميع
النساء .يجب أن تشجع األحزاب السياسية مشاركة النساء وإدماج قضايا المساواة بين الجنسين في سياساتها
وبرامجها لضمان تنوع اآلراء وعدم ترك أحدا دون صوت.
الهدف
عقدت شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة وشركائها هذه المناقشة اإللكترونية لتبادل المعرفة
حول دور األحزاب السياسية في تعزيز المشاركة والتمثيل السياسي للنساء والممارسات الجيدة لزيادة وتعزيز
مساهمة األحزاب في تحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة والمجتمع ككل .ساهم في النقاش قياديين
وأعضاء أحزاب سياسية وسياسيين وخبراء وممارسين وباحثين في الفترة من  13أغسطس إلى  3سبتمبر
 .2019ساهمت التقديمات في إعداد الرد الموحد أدناه الذي من شأنه تعزيز قاعدة المعرفة المتاحة في هذا
موضوع.
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األسئلة
 .1هل تعبر األحزاب السياسية في بلدك عن التزامها بالمساواة بين الجنسين؟ إذا كان األمر كذلك ،هل
ينعكس هذا االلتزام في أنشطتهم وأعمالهم (مثل هياكل القيادة والترشيحات وتمويل الحمالت
والسياسات)؟
 .2ما الذي يمكن لألحزاب السياسية فعله لتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي للنساء في منظماتها وفي
السياسة بشكل عام؟ ما الذي يمكنهم فعله إلشراك الشابات والنساء ذوات اإلعاقة ونساء الشعوب
األصلية بشكل أفضل؟
 .3هل تعرف أحزابا سياسية حققت نجا ًحا انتخابيًا أكبر بعد تنفيذ تدابير العمل اإليجابي الدماج المزيد
من النساء؟
 .4العنف ضد المرأة في السياسة ظاهرة واسعة االنتشار .ما الذي يمكن أن تفعله األحزاب السياسية
لحل هذه المشكلة وحد العنف؟

المشاركات
تم تقديم مساهمات من قبل الشاركين التاليين من  13أغسطس إلى  3سبتمبر :2019
 .1أكوا دانسوا ،وزيرة سابقة للشباب والرياضة وسفيرة غانا سابقة لدى ألمانيا ،غانا
 .2الكسيس ويسوال ،طالب ،كينيا
 .3أرماندو ريبون أفيالن ،عالم اجتماع ،كولومبيا
 .4أزوكا كريبين ،مديرة برامج ،جمهورية أفريقيا الوسطى
 .5كارولينا مونيوز ،محللة سياسية ،األرجنتين
 .6داريل آن غليني ،مستشارة في الشؤون العامة ،كاتبة ومدافعة على حقوق المرأة ،الواليات المتحدة
 .7الدكتورة أمينة الرشيد ،خبيرة لدى شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة ،مستشارة،
أستاذة مساعدة سابقة ومستشارة إقليمية لألمم المتحدة ،المملكة المتحدة
 .8مريم النجدي ،المغرب
 .9نوا بلف ،باحث في الشؤون التشريعية لدى المجلس القومي للمرأة اليهودية ،إسرائيل
بالوما رومان ماروغان ،مديرة إسكويال دي جوبييرنو ،إسبانيا
.10
سعد الراوي ،مستشار انتخابي للمنظمات السياسية ،نائب سابق لرئيس مجلس المفوضية العليا
.11
المستقلة لالنتخابات في العراق ،العراق
سيكر بانولو ،منسق برنامج داخل البالد في  ،Conservatives-WFDإندونيسيا
.12
سوزانا كامباري ،مؤسسة مشاركة ورئيسة الجمعية المدنية للمرأة والحكومة ،األرجنتين
.13
تايو أجونبيدي ،نيجيريا
.14
الشبكة النسائية التحاد أحزاب أمريكا الالتينية ( ،)UPLAأمريكا الالتينية
.15
فاليري مينجو أنجو ،مديرة برامج في هيئة األمم المتحدة للمرأة ،كاميرون
.16
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ملخص الردود
نحن وشركائنا نود أن نشكر مستخدمي موقعنا وأتباعنا الذين ساهموا في هذه المناقشة اإللكترونية لتبادل
الخبرات والممارسات والتوصيات .يرد أدناه موجز لجميع المساهمات.
 .1هل تعبر األحزاب السياسية في بلدك عن التزامها بالمساواة بين الجنسين؟ إذا كان األمر كذلك،
هل ينعكس هذا االلتزام في أنشطتهم وأعمالهم (مثل هياكل القيادة والترشيحات وتمويل الحمالت
والسياسات)؟
يتفق معظم المشاركين على وجود فرق كبير في كثير من األحيان بين التزامات األحزاب السياسية وأفعالها
فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .يقول بعض المشاركين أن بينما تعلن األحزاب السياسية
نفسها في العادة كمدافعة على المساواة بين الجنسين وقيم اإلدماج ،مما يُظهر التزامها بالمعايير والقواعد
الدولية لحقوق اإلنسان ،إال أن هذه المواقف غالبا ما يتم التعبير عنها في سبيل المجاملة وتنتهي كمجرد خطاب
يدافع على التمكين السياسي والمساواة بين الجنسين ،كما تقول الدكتورة أمينة الرشيد.
تمثل األحزاب السياسية المدخل الرئيسي للمشاركة السياسية والقيادة المتساوية والكاملة للمرأة في الحياة العامة
ولكن يذكر المساهمون أن نادرا ً ما تطبق األحزاب المواقف التي تنادي بها في أنشطتها وهياكلها الداخلية .في
الكاميرون والمغرب على سبيل المثال غالبا ً ما تدرج األحزاب قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في
اجتماعاتها وخطاباتها ولكن ال يوجد عمل ومبادرات تابعة للخطاب .في الممارسة العملية ال تزال النساء
محرومات من طرق الوصول لمناصب القيادة حيث يواجهن العديد من الحواجز في الهياكل الوطنية والمحلية
لألحزاب السياسية مثل القوالب النمطية الجنسانية والقواعد االجتماعية والثقافية التمييزية وقلة االستقالل
االقتصادي والمالي.
تشارك تايو أجونبيايد أن جميع األحزاب السياسية في نيجيريا تعبر عن التزامها بالمساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة .في نفس الوقت ،لم يتبع أي من األحزاب السياسية الرئيسية توصيات لجنة اإلصالح االنتخابي لعام
 2008التي كلفت بمراجعة وضمان جودة ومستوى االنتخابات العامة والتي تدعو إلى أن يكون  30في المائة
من الممثلين المحليين في لجان األحزاب للتسجيل والتنظيم و 20في المائة من مجالس إدارة جميع الجمعيات
السياسية من النساء .في حين أن األجنحة النسائية لألحزاب السياسية عادة ما تكون مسؤولة عن التعبئة وإدارة
األحداث والترفيه في قترات الحمالت االنتخابية وتكون مستبعدة من هيئات وعمليات صنع القرار.
وبالمثل ،أفادت أكوا دانسوا أن جميع األحزاب السياسية في غانا تعبر عن التزامها بتحقيق مزيد من المساواة
بين الجنسين في السياسة ولكنها تفشل في تطبيقها .وهي تجادل بأن المناصب القيادية الحزبية يشغلها دائما
الرجال تقريبًا ،وعندما تشغل نساء مثل هذه المناصب فهن عادة ما تكن موظفة لغرض الرمزية .في غانا،
كانت هناك العديد من الحاالت التي رفضت فيها قيادات أحزاب نساء مؤهالت بكفائات عالية لشغل مناصب
قيادية لصالح رجال أقل تأهيالً وكفاءة.
ضا بأن قلة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لألحزاب وقوائم المرشحين ترتبط بهياكل
يجادل المشاركون أي ً
تمويل األحزاب والحمالت السياسية .تحتاج األحزاب السياسية إلى المال للتنافس والفوز في االنتخابات وفي
البلدان التي ال يوجد فيها تمويل انتخابات عام أو يكون محدودا ،تعتمد األحزاب عادة على عضويتها وقياداتها
لتمويل الحمالت االنتخابية .علما بمحدودية فرص وصول النساء إلى الموارد المالية وإلى الشبكات االجتماعية
الداعمة والمانحين ،عادة ما يتم تفضيل الرجال ذوي اإلمكانيات العالية للدخل المباشر وغير المباشر لألحزاب
على النساء.
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 .2ما الذي يمكن لألحزاب السياسية فعله لتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي للنساء في منظماتها
وفي السياسة بشكل عام؟ ما الذي يمكنهم فعله إلشراك الشابات والنساء ذوات اإلعاقة ونساء
الشعوب األصلية بشكل أفضل؟
المساهمون متفائلين بصفة عامة ويدعون أن األحزاب السياسية تتضمن عادة كتلة مهمة من النساء اال عندما
يُطلب منهم قانونًا القيام بذلك ويواجهون عقوبات إذا لم يمتثلوا بالقانون .إنهم أكثر يأسا بشأن اإلدماج التلقائي
للشابات والنساء ذوات اإلعاقة ونساء الشعوب األصلية .عالوة على ذلك ،تصف داريل آن غليني األحزاب
السياسية الرئيسية في الواليات المتحدة بأنها "حواجز بدالً من بوابات للمرشحات" .بالنسبة للعديد من
المشاركين ،تُعتبر األحزاب السياسية "نوادي فتيان" حصرية تعتمد على النساء كعامالت وحامالت مناصب
لمقاعد ال ت ُربح في االنتخابات.
يجادلون بأن قوانين الحصص االنتخابية ،أو الكوتا ،المدروسة وجيدة التصميم ضرورية لزيادة تمثيل المرأة
في السياسة وأن قوانين الكوتا أكثر الطرق فعالية لتحريض األحزاب السياسية على إشراك النساء بشكل كبير.
يمكن االطالع على قوانين الكوتا االنتخابية في العديد من البلدان مثل األرجنتين وبوليفيا وشيلي وكوستاريكا
والسلفادور وبنما وبيرو ،وفقًا لمشاركة الشبكة النسائية التحاد أحزاب أمريكا الالتينية ( .)UPLAيعترف
المشاركون بأن يمكن لقوانين الكوتا االنتخابية المدروسة وجيدة التصميم أن يكون لها تأثيرا كبيرا وسريعا
على المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة ،إال أنهم يجادلون بأنها ال تكفي ألنها نادرا ً ما تؤثر على هياكل
األحزاب السياسية الداخلية ،إال إذا كانت تستهدفهم بالتحديد.
في العراق على سبيل المثال ،يُطلب من األحزاب السياسية قانو ًنا تخصيص  25في المائة من المقاعد في
هيئاتها القيادية للنساء ،وفقًا لسعد الراوي .توجد قوانين للمناصفة في األرجنتين وشيلي وكوستاريكا وبنما
تحكم الهيئات الداخلية لألحزاب السياسية .عالوة على ذلك ،تنص بعض هذه القوانين على تخصيص موارد
مالية للمساعدة في تعزيز القيادة النسائية داخل األحزاب .على سبيل المثال ،يتطلب أحدث قانون أرجنتيني
بشأن تمويل األحزاب السياسية من األحزاب التي تتلقى أمواالً عامة للتدريب أن توجه ما ال يقل عن  30في
المائة منها نحو تدريب النساء على القيادة .وقد نادى العديد من المشاركين الى الحاجة إلى تخصيص أموال
لتدريب القيادات النسائية داخل األحزاب وتمويل حمالتهن.
قوانين الكوتا ليست كافية .أنشأت بعض األحزاب السياسية أجنحة نسائية أو أمانات نسائية ممولة بالخصوص
عا ،ولكن
لبناء القدرات القيادية ألعضاء الحزب من النساء .بعض األحزاب تقوم بمثل هذه المبادرات طو ً
األغلبية ينشؤون أجنحة نسائية بموجب القانون .على سبيل المثال ،جميع األحزاب في كوستاريكا تتضمن
أجنحة نسائية مسؤولة عن التدريب على القيادة .في شيلي ،ينص القانون االنتخابي على أنه ينبغي لألحزاب
السياسية تخصيص  10في المائة على األقل من مجموع تمويلها لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة كما يمول
القانون األحزاب على أساس عدد النساء الالئي يتم انتخابهن.
في حين يعترف المساهمون بأن الكوتا وآليات التمويل المستهدفة هي أدوات فعالة للحصول على مزيد من
النساء في المناصب القيادية ،إال أنهم يجادلون عمو ًما بأن اإلرادة السياسية هي العنصر األساسي في الحل.
اإلرادة السياسية داخل األحزاب ضرورية لتعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها وقيادتها في السياسة .تقول تايو
أجونبيايد أن العمل مع الحلفاء الرجال شرطا ضروريا في التقدم بالمساواة بين الجنسين والدفاع عن قيادة
المرأة .هذا التحالف سيساهم في تغيير الثقافة الذكورية السائدة وتشريك النساء بصفة متساوية وفعالة .يدعو
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المساهمون المدافعين عن المساواة بين الجنسين ووسائل اإلعالم والمجتمع الدولي إلى مواصلة الدعوة إلى
التمكين السياسي للمرأة وتدابير العمل اإليجابي حتى يصبح التكافؤ بين الجنسين هو القاعدة ولم يعد استثنا ًء.
 .3هل تعرف أحزابا سياسية حققت نجا ًحا انتخابيًا أكبر بعد تنفيذ تدابير العمل اإليجابي الدماج المزيد
من النساء؟
تقول فاليري مينجو أنجو أن األحزاب السياسية التي أنشأت أنظمة الكوتا داخل هياكلها حققت نجاحات انتخابية
أكبر من العادة في الكاميرون .تقدم أكوا دانسوا أمثلة أحزاب سياسية من هولندا والنرويج ورواندا والسويد
تمكنت من تحقيق نجاح انتخابي أكبر بعد تنفيذ تدابير العمل اإليجابي .أفادت مساهمة شبكة نساء  UPLAأن
هناك أحزاب سياسية حققت نجاحات انتخابية أكبر بعد تنفيذ تدابير العمل اإليجابي في األرجنتين وبوليفيا
وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وهندوراس وبنما وبيرو.
على الرغم من قلة الدراسات الموسعة على العالقة بين تنفيذ تدابير العمل اإليجابي لتعزيز مشاركة المرأة من
قبل األحزاب السياسية ونجاحها االنتخابي ،فإن دراسات الحالة التي أجراها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
) (UNDPوالمعهد الديمقراطي الوطني ( )NDIتشير إلى أن "األحزاب السياسية زادت من قاعدة دعمها
وحققت نجا ًحا انتخابيًا بعد تبني إصالحات لتعزيز تمكين المرأة" .وتبين النتائج أن األحزاب السياسية التي
تعزز مشاركة المرأة وتمكينها لها روابط أقوى مع ناخبيها ومناهج أوسع للوصول إلى ناخبين جدد ،وكذلك
صورة حديثة وحيوية .تستنتج الدراسة أن "بعض النتائج مثيرة وبعضها صغيرة وبعضها تدريجية ،لكن
النتيجة اإلجمالية الواضحة لألحزاب السياسية هي مكسب ايجابيا في كل حالة".
 .4العنف ضد المرأة في السياسة ظاهرة واسعة االنتشار .ما الذي يمكن أن تفعله األحزاب السياسية
لحل هذه المشكلة وحد العنف؟
أثبت المشاركون في مناقشاتنا اإللكترونية األخيرة حول العنف ضد المرأة في السياسة أن النساء في السياسة
يواجهن عنفًا قاسيا على اإلنترنت وفي الحياة اليومية .ألن النساء في السياسة يتحدين الوضع الراهن ،غالبًا ما
يواجهن مضايقات وسوء معاملة من قبل الرجال ،الذين يحاولون تعزيز رجولتهم من خالل الحفاظ على مكانة
السلطة والسيطرة .وقيل في المناقشة أن العنف ضد النساء في السياسة هو أكثر أشكال العنف تطرفا ً ألنه
باالضافة إلى كونه مظهرا ً سافرا ً من مظاهر من خالل حرمانها منهجيا ً االلمساواة فهو يرسخ الوضع الفرعي
للمرأة في المجتمع ومؤسساته من حقوقها واستبعادها من صنع القرار العام.
في السلفادور على سبيل المثال ،تشارك لشبكة نساء  UPLAتخلت العديد من النساء عن السياسة هربًا من
المضايقات واإلهانات العامة والعنف .تقول كلوديا أالس دي أفيال إن العنف ضد المرأة في السياسة يستخدم
كتكتيك سياسي من قبل الحزب الحاكم في السلفادور لقمع النساء في المعارضة .تقول تايو أجونبيايد أن في
نيجيريا يستفيد مرتكبي العنف بدرجة كبيرة من االفالت القانوني واألخالقي من العقاب .واجهت العديد من
السياسيات التحرش الجنسي في الدورة االنتخابية النيجيرية األخيرة وسئلت احدى المرشحات عن خدمات
جنسية من قبل بعض الرجال مقابل الحصول على أصوات.
في عام  2012صدر قانونا يجرم على وجه التحديد العنف ضد المرأة في السياسة في بوليفيا .تفيد شبكة نساء
تقريرا من نساء عانين من المضايقات من قبل أعضاء أحزابهن السياسية ولكن لم يتم
 UPLAأن هناك 180
ً
تقديم الشكوات إلى العدالة .بشكل عام ،يوجد قانونا في بيرو يعاقب المضايقات السياسية ولكن رغم انتشار
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المضايقات في الحمالت االنتخابية واالنتخابات الداخلية لألحزاب في بيرو ،تفيد المشاركات أن قادة األحزاب
ال يدعمون زميالتهن في شكواتهن بالتحرش.
وهنا أيضا يدعو المشاركون إلى وضع قوانين لتجريم العنف ضد المرأة في السياسة ومساءلة مرتكبي األفعال،
بينما يجادلون أيضا ً بأن اإلرادة السياسية داخل قيادة األحزاب السياسية ضرورية في جعل السياسة فضا ًء آمنا ً
للمرأة .يوصى باقتراح قوانين وطنية لتجريم العنف ضد المرأة في السياسة وإدخال آليات داخلية للتعامل
بفعالية مع العنف ضد المرأة داخل األحزاب السياسية .يحث المشاركون األحزاب السياسية على وضع قواعد
لألخالقيات وآليات مساءلة تتضمن عمليات إبالغ ومعاقبة واضحة وسريعة وسرية ومستقلة .من المهم أن يتم
تطبيق العقوبات على الجميع داخل الحزب وذلك بغض النظر عن المناصب حتى تشعر النساء باألمان الكافي
لإلبالغ عن حاالت العنف والتحرش .في ديناميكية تعزيز ذاتي ،من شأن هذه التدابير أن تشجع المزيد من
النساء على اإلبالغ عن حوادث العنف والتحرش ،وكلما يتم اإلبالغ عن المزيد من الحوادث ،يمكن تحسين
العملية.
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