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1. السياق العام: أطر والتزامات شاملة
إىل  احلاجة  عىل  املرجعية  الدولية  واإللتزامات  االتفاقيات  كافة  تنص 
عىل  والقضاء  )اجلندر(  االجتامعي  النوع  يف  املساواة  إنعدام  تصحيح 
جماالت  خمتلف  يف  األعامر  كافة  من  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  مجيع 
السلطة وصنع  املرأة ومتثيلها يف مناصب  يتضمن ذلك مشاركة  احلياة. 
القرار عىل كافة املستويات. ينص ميثاق األمم املتحدة عىل مبادئ احلق 
باملساواة وحظر التمييز والتي تشكل أساس املساواة يف النوع االجتامعي 
القرار.  وصنع  السياسة  جمال  يف  ومتثيلها  للمرأة  السياسية  واملشاركة 
األساسية  ‘باحلقوق  اإليامن  لتأكيد  حاجة  ثمة  أن  عىل  الديباجة  وتنص 
كبريها  واألمم  والنساء  للرجال  وبام  وقدره  الفرد  وبكرامة  لإلنسان 

وصغريها من حقوق متساوية’ )األمم املتحدة 1945: الديباجة(. 

كام يضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي يشكل أساس رشعة 
حقوق اإلنسان التي ُضّمنت يف العديد من الدساتري الوطنية، حق مجيع 
األشخاص يف عدم التعرض إىل التمييز، بام يف ذلك عىل أساس اجلنس 
السياسية  املشاركة  تشكل  ال  و2(.   1 املادتان   :1948 املتحدة  )األمم 
للمرأة ومتثيلها حقًا من حقوق اإلنسان األساسية فحسب، بل تشكل 
بشكل  للمرأة  وحيق  والديمقراطية.  املستدامة  للتنمية  أساسًا  ايضًا 
واضح، أن تشارك ومتثل نفسها يف العمليات واملؤسسات حيث تصنع 

القرارات التي تؤثر عىل حياهتا. 

املدنية والسياسية )ICCPR(  أحكامًا  الدويل للحقوق  العهد  يتضمن 
العامة  احلياة  يف  والنساء  الرجال  بني  املساواة  يف  احلق  بشأن  حمددة 
)األمم  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  وينص  والسياسية.  

املتحدة 1966: املادة 25( عىل وجه التحديد ما ييل: 

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذكورة يف املادة 2، 
غري  قيود  دون  هبا  التمتع  فرصة  له  تتاح  أن  جيب  التي  التالية  احلقوق 

معقولة:

أن يشارك يف تطبيق الشؤون العامة، بشكل مبارش أو من قبل ممثلني  •
جيري إختيارهم بحرية.

أن ينتِخب وُينتَخب، يف انتخابات نزهية جترى دوريًا باالقرتاع العام  •
يضمن  بام  الرسي،  وبالتصويت  الناخبني  بني  املساواة  قدم  وعىل 

التعبري احلر عن إرادة الناخبني.

تشكل اتفاقية األمم املتحدة بشأن القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد 
ومن  للمرأة.  اإلنسان  حقوق  ملعاجلة  شاماًل  صكًا   )CIDAW( املرأة 
بالقضاء عىل  ملزمة  البلدان  تكون  اإلتفاقية،  التصديق عىل هذه  خالل 
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وذلك من خالل اعتامد تدابري من أجل 
عىل  هبا  والوفاء   CIDAW يف  املشمولة  احلقوق  كافة  ومحاية  احرتام 
 7 املادة  أما  و2(.   1 املادتان   :1979 املتحدة  )األمم  الوطني  املستوى 
فهي ذات صلة بشكل خاص بحقوق املرأة بشأن املشاركة السياسية، بام 
يف ذلك حقها بأن ُتنتخب للمناصب العامة، وأن تشارك بشكل كامل يف 

الوظائف واخلدمات العامة يف بلدها، وحقها يف االقرتاع. 

التوافق الدويل حول عدم جتاهل األحزاب السياسية يف  وبناء عىل هذا 
السعي إىل بناء ديمقراطيات سليمة، فإن قرار األمم املتحدة بشأن املرأة 
واملشاركة السياسية )اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2011( حيث الدول 

عىل ما ييل: 

القائمة  • املسبقة  األحكام  عىل  للقضاء  املالئمة  التدابري  كافة  إختاذ 
عىل  دونية أو تفوق أيًا من اجلنسني أو عىل األدوار النمطية للرجل 
املجال  إىل  املرأة  وصول  إمكانية  أمام  حاجزًا  تشكل  والتي  واملرأة 
بخصوص  اجلميع  تشمل  ُنج  واعتامد  فيه،  ومشاركتها  السيايس 

مشاركتهم السياسية. 

التي  • احلواجز  كافة  إزالة  عىل  بقوة  السياسية  األحزاب  تشجيع 
متيز ضد املرأة بشكل مبارش أو غري مبارش، ودعم قدراهتا لتحليل 
لتعزيز  سياسات  واعتامد  اإلجتامعي،  النوع  منظور  من  املسائل 

دور األحـزاب السياسية
يف مشاركة املرأة ومتثيلها
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بني  الرجال  هيمنة  خالل  من  للمرأة  املستمر  الضعيف  التمثيل  يتضح 
املحلية  والسلطات  القضائية  السلطة  وأعضاء  والوزراء  الربملانيني 
القطاع  التننفيذيني يف  الدول واحلكومات واملدراء  واإلقليمية ورؤساء 
ووفق   .)2013 واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  )املؤسسة  اخلاص 
النوع  يف  الثغرة  سد  سيستغرق  العاملي،  االقتصادي  املنتدى  يف  ورد  ما 
يتعلق  وفيام   .)2019 وكان  )ساليري  عامًا   95 السياسية  اإلجتامعي 
حلالة  العاملية  املؤرشات  احلايل—وفق  باملعدل  سيام  ال  بالربملانات، 
واإلنتخابات— للديمقراطية  الدولية  للمؤسسة   2019 الديمقراطية 

ستستغرق 48 عامًا أخرى لتحقيق التكافؤ يف النوع اإلجتامعي.

الشكل 1. عدد األعوام لتحقيق التكافؤ بالنوع اإلجتامعي يف الربملانات

احلالة  مأخوذ من مؤرشات  اإلجتامعي  النوع  املساواة يف  بشأن  املحرز  التقدم  املصدر: جمموع 
العاملية للديمقراطية الصادرة عن املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، 10 آذار/مارس، 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/progress-on->  ،2020

gender-equality-gsod-indices.pdf>، تم االطالع يف 11 ترشين األول/أكتوبر 2021. 

2. الديمقراطية التمثيلية واألحزاب السياسية 
يستطيع  التي  الرئيسية  الكيانات  هي  السياسية  األحزاب  تبقى 
عنها  غنى  ال  مؤسسات  وهي  ممثليهم،  اختيار  خالهلا  من  األشخاص 
للسياسة الديمقراطية والتمثيل. تشمل  الوظائف األساسية لألحزاب 
السياسية يف الديمقراطيات التمثيلية العرصية: وضع سياسات وبرامج 
املجتمع  من  املطالب  نقل  املصالح(؛  صياغة  )وظيفة  متسقة  حكومية 
وجتميعها )وظيفة جتميع املصالح(؛ توظيف واختيار وتعيني أشخاص 
احلكومة  عىل  واإلرشاف  الترشيعية  والسلطة  احلكومة  يف  مناصب  يف 

ومراقبتها )كاتون 2007(. 

لطاملا اعُترب دور األحزاب السياسية أساسيًا يف أداء الديمقراطية التمثيلية 
الشاملة  للمشاركة  الرئيسية  املؤسسات  بني  من  أنا  إىل  نظرًا  العرصية 
والتمثيل املسؤول )املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 2013(. 
ينخرط األشخاص عامة يف احلياة العامة من خالل األحزاب السياسية 
ويدعمون املرشحني واألحزاب التي تعكس آراءهم ومصاحلهم. وفيام 

كافة  يف  كامل  بشكل  للمشاركة  مناسب،  هو  بام  املرأة،  قدرات 
مستويات عمليات صنع القرار داخل األحزاب السياسية. 

املركزي  الوعد   )LNOB( الركب’  خلف  أحد  أي  ترك  ‘عدم  يشكل 
املستدامة.  وأهدافها  املستدامة  للتنمية   2030 أعامل  جلدول  التحويل 
النوع  يف  املساواة  املستدامة—‘حتقيق  للتنمية   5 اهلدف  يشكل  بالتايل، 
اإلجتامعي ومتكني مجيع النساء والفتيات’—عاماًل متكينيًا داخليًا للتنمية 
املستدامة والديمقراطية التمثيلية لكل بلد وللعامل عمومًا. ينص اهلدف 5 
للتنمية املستدامة عىل العمل اجلامعي الالزم للتحول وإنشاء بيئات مواتية 
لتحقيق مساواة جوهرية جلميع النساء والفتيات. ومن أجل قبول حتدي 
ترمجة اهلدف 5 للتنمية املستدامة إىل واقع للمرأة والفتاة يف أرجاء العامل، 
أمرًا  اإلجتامعي  النوع  يف  املساواة  لعدم  الرئيسية  املجاالت  معاجلة  تعد 
أساسيًا، كالتمييز بالنوع اإلجتامعي يف القانون ويف املامرسة، العنف ضد 
النساء والفتيات، عدم املساواة يف املوارد االقتصادية من حيث تيسريها 
وتسهيل الوصول اليها وامتالكها، ومشاركة املرأة ومتثيلها غري املتكافئني 

يف مناصب صنع القرار يف القطاعني اخلاص والعام.  

يف  فاعل  بدور  القيام  عىل  قادرة  املرأة  كانت  إذا  فيام  املشكلة  تكمن  ال 
وتساهم  ذلك،  فعلت  لطاملا  ألنا  السالم،  وبناء  والديمقراطية  التنمية 
حاليًا عىل مستويات عدة يف املجالني العام واخلاص. يكمن التعقيد يف 
الكشف عن التمييز ضد النساء والفتيات وهتميشهن املنهجي واملنتظم 
يف  ومؤثرة  حاسمة  املرأة  مشاركة  جعل  قصد  ذلك  ومعاجلة  والراسخ 

صنع القرار يف جمال التنمية وبناء الديمقراطية. 

املرأة  تزال  العامل، ال  أرجاء  الشاملة يف  الدولية  األطر  رغم وجود هذه 
تواجه متييزًا كبريًا يف ممارسة حقها يف املشاركة، وتواجه حواجز عديدة 
يف الوصول إىل مناصب السلطة يف كافة مستويات عمليات صنع القرار 
إعالن  اعتامد  مع  وحتى  العامل.  سكان  عدد  نصف  تشكل  أنا  رغم 
ومنهاج عمل بيجني 1995، الذي حيدد اهلدف الدويل لتحقيق التوازن 
بالنوع اإلجتامعي يف عمليات صنع القرار السيايس، ال زالت املرأة ممثلة 
للمرأة  املتحدة  األمم  )هيئة  السلطة  مستويات  كافة  يف  ضعيف  بشكل 

 .)2020

ويف حني حتققت بعض املكاسب النوعية والكمية يف زيادة مشاركة املرأة 
ومتثيلها خالل العقدين األخريين، ال سيام عىل املستوى الترشيعي، غري 
مثاًل،  العامل.  املناطق يف  بني  ومتفاوت  بطيء  املحرز هو  التقدم  هذا  أن 
بلغ املعدل العام العاملي ملشاركة ومتثيل املرأة يف الربملان نسبة 25 باللمئة 
عام 2020. وبدءًا من شهر آب/أغسطس 2020، حقق 53 بلدًا فقط 
نسبة 30 باملئة عىل األقل من مشاركة املرأة ومتثيلها يف الربملانات الوطنية 

)منصة بيانات االحتاد الربملاين الدويل بارالين 2020(. 
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اإلجتامعي  للنوع  حصة  حتديد  اساسيتني:  مرجعيتني  نقطتني  بشأن 
الوطنية  الترشيعية  اهليئات  ذلك  يف  )بام  العامة  للمناصب  لالنتخابات 
هدف  بوضع  السياسية  األحزاب  قيام  ومطلب  املحلية(؛  والبلديات 
من أهداف النوع اإلجتامعي يف اهليئات الداخلية يف احلزب واملناصب 
ووضع  األمهية،  من  القدر  بنفس  اإلنتخايب  النظام  ويتمتع  القيادية. 
رضورة  تشكل  التي  الوطنية  بالقوانني  االمتثال  لعدم  فاعلة  عقوبات 
األسايس  ومن  القانونية.  األهداف  هلذه  واملجدي  الناجح  للتنفيذ 
النوع اإلجتامعي ويتعزز بتحول للنظم  ايضًا أن يرتافق اعتامد حصص 
خضوعها  يف  تستمر  والتي  واملؤسسية  والسياسية  الثقافية  االجتامعية 

للهيمنة الذكورية وتعيق تعزيز املساواة يف النوع اإلجتامعي.

البوابات’ يف  ‘حراس  بمثابة  السياسية  3. األحزاب 
مشاركة املرأة ومتثيلها

ضعف  عن  مسؤولة  أنا  عىل  باستمرار  السياسية  األحزاب  إىل  يشار 
للمناصب  الرئيسيني  البوابات’  ‘حراس  كـ  دورها  إىل  نظرًا  املرأة  متثيل 
االنتخابية يف السلطة وصنع القرار عىل كافة املستويات يف معظم البلدان 
)املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 2016(. يعود السبب يف 
املتاحة  الفرص  كبري عىل  تأثري  احلزب  داخل  للديمقراطية  أن  إىل  ذلك 
وصنع  السلطة  وجماالت  املناصب  إىل  الوصول  عىل  وقدرهتا  للمرأة 
القرار. ينطبق ذلك عىل املناصب يف األحزاب، إىل جانب كافة املناصب 

االنتخابية عىل مستوى احلكومة الوطنية أو املحلية. 

السياسية  احلياة  يف  السلطة  ملامرسة  الذكورية  اهليمنة  نموذج  يستند 
املرأة.  هتمش  التي  التقليدية  املواقف  إىل  السياسية  األحزاب  وداخل 
املرأة من  يمنع  ما  ‘عقبات’ عىل مستويات خمتلفة،  النموذج  وخيلق هذا 
الدخول إىل جمال السياسة ومن املشاركة يف صنع القرار العام بأي شكل 
من األشكال. يعزز التصوير اإلعالمي كذلك للمرأة يف السياسة أنامط 
النوع اإلجتامعي، مما يصعب التوفيق بشكل خاص بني االنخراط الفعيل 

للمرأة يف السياسة وأدوارها ومسؤولياهتا املنزلية. 

ورغم حرص األحزاب السياسية عىل استاملة النساء كناخبات، ورغم 
دورهن البارز يف محالت األحزاب وأمهية دورهن التعبوي، ال تتجسد 
مشاركتهن  مع  أبدًا  تتطابق  وال  اإلدماج  مستوى  عىل  عامًة  مشاركتهن 
ومتثيلهن يف السياسة وصنع القرار عىل كافة املستويات. يكمن التحدي 
وحضورها  املرأة  وصول  إمكانية  لترسيع  السياسية  اإلرادة  اجياد  يف 
األسايس يف السياسة بطرق تضمن سامع صوهتا وأن تتطابق عضويتها 
يف األحزاب السياسية مع انخراطها يف القيادة وعمليات صنع القرار يف 

السياسة عىل كافة املستويات.

يستمر النقاش حول ما إذا كانت األحزاب السياسية جتعل الديمقراطية 
دورًا  البلدان  معظم  يف  السياسية  األحزاب  تلعب  ديمقراطيًة،  أكثر 
أساسيًا يف جتنيد وترشيح وانتخاب مرشحني للمناصب العامة، التنشئة 
املعلومات  نرش  امُلنتظرين،  والقادة  السياسيني  للممثلني  االجتامعية 

السياسية وتعويد املواطنني عىل السياسة الديمقراطية )كاتون 2007(. 

التمثيلية  للديمقراطية  أساسية  السياسية  األحزاب  اعتبار  رواج  رغم 
ضعيفة  تعترب  أنا  أال  البلدان،  معظم  يف  الديمقراطية  إرساء  ولعملية 
األساسية  الوظائف  أداء  يف  عديدة  شوائب  وفيها  متزايد  بشكل  أيضًا 
للديمقراطية السليمة. تشمل هذه الشوائب القيم والثقافات املؤسسية 
العمل  إىل  األحزاب  تدفع  أن  يمكنها  التي  واإليديولوجية  واهليكلية 
بطرق معاكسة للديمقراطية. وبشكل خاص، متيل األحزاب السياسية 
إىل إنشاء حواجز أمام املرأة وتقوم بأداء ضعيف عمومًا بشأن مشاركة 
القرار عىل  السلطة وصنع  املتكافئ يف مناصب  املرأة والرجل ومتثيلهام 

كافة املستويات. 

مجيع  واحتياجات  ومصالح  آلراء  الشامل  التمثيل  ضامن  يشكل 
املواطنني—النساء والرجال—عنرصًا أساسيًا لألداء الفاعل لألحزاب 
السياسية وملرشوعيتها وطابعها التمثييل. وكام هو معرتف به عىل نطاق 
صنع  عمليات  يف  نظرها  ووجهات  املرأة  إدماج  عدم  يضعف  واسع، 
القرار السيايس مرشوعية املؤسسات املنتخبة ديمقراطيًا وحيرم املرأة—
نصف عدد السكان يف اي بلد—من حقها يف املشاركة بفاعلية يف إدارة 

جمتمعاهتا )املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 2016(.

تشكل الدساتري الوطنية والقوانني عنرصًا أساسيًا حلامية املساواة يف النوع 
اإلجتامعي ومتكني املرأة والنهوض هبام يف املجالني اخلاص والعام، بام يف 
ذلك املشاركة السياسية للمرأة ومتثيلها يف مناصب السلطة وصنع القرار 
عىل كافة املستويات. ال تعني املساواة يف النوع اإلجتامعي يف الدساتري 
والفتى  والرجل  للمرأة  املتساوية  للحقوق  الرسمية  الضامنات  الوطنية 
أيضًا عىل مساواة جوهرية يف ممارسة هذه  تنطوي  والفتاة فحسب، بل 
احلقوق األساسية والتمتع هبا. ويف ناية املطاف، تؤثر الضامنات بشأن 
املساواة يف النوع اإلجتامعي وعدم التمييز يف الدساتري الوطنية والقوانني 
املرأة والرجل وعىل كيفية متثيلهام يف عمليات صنع  عىل كيفية مشاركة 

القرار السياسية والعامة ويف القيادة.

صياغة  يف  أساسيًا  عنرصًا  والقوانني  الوطنية  الدساتري  تشكل  وفيام 
الضامنات بشأن املساواة يف النوع اإلجتامعي والتمكني السيايس للمرأة، 
يقع عىل األحزاب السياسية دور هام لتؤديه يف ترمجة احلقوق املنصوص 
عليها إىل إجراءات عملية. ويسرتشد طلب وضع تدابري حزبية وتنفيذها 
وطنية  ترشيعات  بوجود  ومتثيلها  للمرأة  السياسية  باملشاركة  للنهوض 
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4. األحزاب السياسية كأدوات تطوير ملشاركة املرأة 
ومتثيلها

نظرًا إىل االعرتاف املتنامي بأن إمكانية الوصول املتكافئة للمرأة والرجل 
يف العمليات السياسية واالنتخابية متأثرة كثريًا بالعمليات الديمقراطية 
داخل احلزب، ينبغي إضفاء الطابع املؤسيس عىل اإلسرتاتيجيات بشأن 
األحزاب  داخل  التنفيذ  موضع  ووضعها  للمرأة  السيايس  التمكني 
خمتلفة  بلدان  يف  السياسية  األحزاب  بعض  وضعت  وفيام  السياسية. 
تدابري تستهدف الدفع نحو تكافؤ الفرص داخلها، ال تزال العديد من 
لتعزيز  الالزمة  الداخلية  اإلصالحات  إجراء  بشأن  مرتددة  األحزاب 

املساواة يف النوع اإلجتامعي السياسية بني املرأة والرجل. 

اإلجتامعي  النوع  يف  التفاوتات  عىل  للقضاء  اآلليات  تنفيذ  يشكل  ال 
وذلك  سهاًل،  مسعى  ومتثيلها  املرأة  مشاركة  تواجه  التي  واحلواجز 
بسبب عدة عوامل معقدة مثل األطر القانونية املتعلقة بالنظم االنتخابية 
واالقتصادية،  الثقافية  االجتامعية  العوامل  السياسية،  واألحزاب 
آيديولوجيات األحزاب والنظم السياسية )املؤسسة الدولية للديمقراطية 
واالنتخابات 2016(، والسياقات حيث تعمل األحزاب السياسية. تؤثر 
قدرهتا  وعىل  للمرأة  السانحة  الفرص  عىل  مبارش  بشكل  العوامل  هذه 
إىل  األحزاب،  وخارج  داخل  والتأثري  السلطة  مناصب  إىل  الوصول  يف 
جانب اإلرادة السياسية لألحزاب يف تعزيز املساواة بالنوع اإلجتامعي يف 

السياسة )املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 2016(. 

4. 1. لوائح األحزاب السياسية وورقات سياساهتا
املساواة  واسرتاتيجيات  أهداف  عىل  املؤسيس  الطابع  إضفاء  يشكل 
حيوية  خطوة  السياسية  واألحزاب  السياسة  يف  اإلجتامعي  النوع  يف 
العامة وعمليات صنع  املرأة والرجل يف احلياة  نحو حتقيق املساواة بني 
والتمثيل  للمشاركة  الالزمة  املمكنة  البيئات  إنشاء  خالل  القرار—من 
عىل  املؤثرة  العديدة  العوامل  أحد  يكمن  للمرأة.  واملؤثرين  الفاعلني 
لوائح  يف  العامة،  والقيادة  السياسة  يف  املرأة  ومتثيل  مشاركة  مستويات 
الطابع  تضفي  التي  العامة  سياساهتا  وورقات  السياسية  األحزاب 
الرسمي وتوضح مواقف األحزاب السياسية فيام يتعلق باملساواة بالنوع 

اإلجتامعي يف القيادة السياسية وعمليات صنع القرار. 

لوائح  يف  املرأة  ومتكني  اإلجتامعي  النوع  يف  املساواة  إدراج  أن  كام 
بوجود  التأثر  اىل  يميل  العامة  سياساهتا  وورقات  السياسية  األحزاب 
الترشيعات الوطنية التي تتطلب من األحزاب السياسية أن تضع تدابري 
السياسات  ورقات  يف  الواضحة  االلتزامات  تعترب  وفيام  إجيابية.  عمل 
بوجود  االعرتاف  يف  أساسية  أوىل  خطوة  السياسية  لألحزاب  العامة 
النوع اإلجتامعي، فإن احلاجة إىل وضع اسرتاتيجيات  املساواة يف  عدم 

‘ديمقراطية’،  أنا  عىل  السياسية  األحزاب  تعريف  جيري  ما  غالبًا 
يشكل  السكان،  عدد  نصف  تشكل  التي  املرأة،  متثيل  ضعف  لكن 
تناقضًا واضحًا: يستمر متثيل املرأة ضعيفًا يف معظم بلدان العامل عىل 
األحزاب  داخل  ذلك  يف  بام  القرار،  صنع  عمليات  مستويات  كافة 
املبادئ  وسياساهتا  السياسية  األحزاب  لوائح  وضعت  السياسية. 
القرار  صنع  وممارسات  لعمليات  واإلجراءات  والقواعد  والقيم 
احلزب  آليات سيحقق  وبأية  ومن  ومتى  كيفية  عىل  وتنص  املؤسسية 
 .)2019 واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  )املؤسسة  أهدافه 
يشمل ذلك حتديد واختيار وترشيح املرشحني للقيادة داخل احلزب 

ومناصب صنع القرار العام. 

هناك عدة عوامل حاسمة تؤثر عىل املشاركة السياسية للمرأة ومتثيلها. 
تظهر العوامل املتصلة بالعرض التفاوتات يف النوع اإلجتامعي، مثل 
امتالك املرأة للقليل من املوارد املالية والرأساملية كي تستثمرها يف املهن 
السياسية، ولدهيا وقت أقل باعتبار دورها اإلنجايب واملنزيل، وافتقار 
عام ملا حيفزها لالنخراط يف عمليات سياسية تنافسية، وشبكات موارد 
إىل  باملطلب  املتصلة  العوامل  وتشري  بالرجل.  مقارنة  أصغر  سياسية 
البوابة’  ‘حراس  أنه حيتمل أن يكون للمرأة طموحات سياسية، لكن 
بشكل  وخرباهتا  ومؤهالهتا  قدراهتا  يقيمون  واملقرتعني  احلزب  يف 
خمتلف عن تقييمهم لنظرائها الذكور خالل عمليات حتديد املرشحني 
املتأصلة  االنحيازات  يؤكد ذلك  وترشيحهم واختيارهم وانتخاهبم. 
عىل  الذكور  املرشحني  تفضل  التي  ذاهتا  بحد  السياسية  لألحزاب 
اقتناع األحزاب السياسية بأن املقرتعني يفضلون  اإلناث، إىل جانب 

الرجال كمرشحني )نوريس ولوفندوسكي 1995(. 

تشكل كافة هذه العوامل عنرصًا حاساًم لوضع تدابري واسرتاتيجيات 
ولسد  للمرأة  املنخفضة  والتمثيل  املشاركة  نسبة  ملعاجلة  للتنفيذ  قابلة 
الثغرات النوع اإلجتامعي يف السياسة. يتطلب منظور العرض أن تركز 
تدفع  التي  والفرص  الظروف  إنشاء وتعزيز  السياسية عىل  األحزاب 
املرأة ألن تتطلع إىل الوصول إىل املناصب السياسية. ويتطلب منظور 
حتديد  وممارسات  عمليات  تغري  أن  السياسية  األحزاب  من  الطلب 
مرشحيها وترشحيهم واختيارهم من أجل تقييم معايريها للمرشحني 
للناخبني. يشكل منح  تقييم كيفية تقديم املرشحات  املالئمني وتعيد 
جمدية  وحوافز  فرص  بتوفري  االلتزام  مع  املنظورين  هلذين  األولوية 
إىل  األحزاب  تسعى  إن  أساسيًا  عنرصًا  الطاحمة،  واملرشحة  للمرأة 

حتقيق مساواة النوع اإلجتامعي األساسية يف السياسة.
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يف بعض البلدان حيث هناك حصص مرشعة للنوع اإلجتامعي، تكون 
وقيادي  املرشحني  الختيار  السياسية  لالحزاب  التمهيدية  اإلنتخابات 
النوع  األحزاب مرتابطة وخاضعة للترشيعات الوطنية بشأن احلصص 
تتطلب  رواندا  ثمة ترشيعات يف  فهناك  املرشحني.  اإلجتامعي الختيار 
نسبة  السياسية  األحزاب  مستويات  كافة  عىل  القيادة  هياكل  يشمل  أن 
الالتينية  أمريكا  البلدان يف  بعض  األقل. ويف  النساء عىل  باملئة من   30
والبحر الكاريبي، حتققت زيادة كبرية يف مشاركة ومتثيل املرأة يف اللجان 
التنفيذية الوطنية لألحزاب: أظهرت بوليفيا وكوستا ريكا واإلكوادور 

وهندوراس ونيكاراغوا جودة يف املامرسة واألداء. 

أجل  من  البلدان  هذه  يف  باملساواة  املتعلقة  التدابري  هذه  ترشيع  جرى 
الرتشيح )بوليفيا وكوستا ريكا وهندوراس( و/أو تكوين هذه اهليئات 
سابقة  حتليالت  مع  متسقة  النتائج،  هذه  واإلكوادور(.  ريكا  )كوستا 
اظهرت  اهليئات،  هذه  يف  املرأة  حضور  أمهية  عىل  تؤثر  التي  للعوامل 
أن لوجود حصص أو قانون للمساواة أثر كبري عىل تكوين متوازن من 

حيث النوع اإلجتامعي )النوس وروزا 2019(. 

عىل  املرشحني  الختيار  اإلجتامعي  للنوع  مرّشعة  حصص  وجود  يؤثر 
متثيل املرأة يف هيئات صنع القرار يف األحزاب السياسية ونسبة مرشحات 
للربملان.  العليا  الدنيا والغرفة  الغرفة  األحزاب لالنتخابات يف كل من 
التدابري الترشيعية عنرصًا حاساًم لتعزيز املساواة يف النوع  تشكل بعض 
وجود  استمرار  ورغم  األحزاب.  داخل  القيادة  اختيار  يف  اإلجتامعي 
التحيزات يف النوع اإلجتامعي، وبام أن مشاركة املرأة ومتثيلها يستمران 
األحزاب  األكرب يف  التأثري  أو  السلطة  ذات  املناصب  أدنى يف  يف كونا 
السياسية، فقد حتققت زيادة تدرجيية يف الواقع يف وجود املرأة يف هياكل 

املناصب القيادية السياسية األعىل. 

4. 3. سياسة األحزاب السياسية بشأن املساواة يف النوع اإلجتامعي
يف حال ُنفذت سياسة املساواة يف النوع اإلجتامعي بفاعلية، فهي تعزز 
يف  املساواة  عدم  ومعاجلة  حتديد  أجل  من  السياسية  األحزاب  قدرات 
وعمليات  تنظيم  أعامل  جماالت  كافة  يف  باستمرار  اإلجتامعي  النوع 
والتمثيل  باملشاركة  املتصلة  واحلواجز  واخلارجية،  الداخلية  األحزاب 
يف  الرجل  يشارك  أن  ينبغي  ذلك،  من  واألهم  املتكافئني.  السياسيني 
وينبغي  النوع اإلجتامعي لألحزاب،  املساواة يف  صياغة ومتّلك سياسة 
أال تقترص عىل اهليكل النسائي بغية تنفيذها عىل أساس مستدام طويل 
األجل. ينبغي تعزيز االسرتاتيجيات اخلاصة باملرأة من خالل مبادرات 
يف  املساواة  وتعزيز  املرأة  متكني  بشأن  والفتيان  الرجال  بانتظام  ترشك 
حتقيق  عن  بالتساوي  مسؤوالً  الرجل  جيعل  اإلجتامعي—ما  النوع 
متكني املرأة—ومن خالل إرشاك وسائل اإلعالم من أجل توفري تغطية 

النوع اإلجتامعي مهمة أيضًا ملعاجلة هذه  براغامتية ومراعية العتبارات 
التفاوتات داخل األحزاب السياسية. مثاًل، ضامن مشاركة ومتثيل املرأة 
يف اهلياكل العليا لقيادة األحزاب السياسية، كاألمانات العامة لألحزاب 

السياسية وهيئاهتا التنفيذية عىل مستوى وطني. 

بالنوع  املساواة  بشأن  السياسية  األحزاب  اللتزامات  حتليل  أظهر 
وتباينًا  السياسية  لإلرادة  كبريًا  إفتقارًا  أفريقي،  بلٍد   33 يف  اإلجتامعي 
)املؤسسة  التعهدات  هذه  لتنفيذ  تدابري  ووجود  لألحزاب  تعهدات  بني 
الدولية للديمقراطية واالنتخابات 2013(. كام أظهر حتليل أجري يف 18 
بلٍد بأمريكا الالتينية وجود افتقار لإلرادة السياسية من جانب األحزاب 
لتجاوز اخلطابات بشأن املساواة يف النوع اإلجتامعي والعمل عىل حتقيق 
مساواة فعلية داخل األحزاب ويف املجال السيايس بشكل عام )النوس 
وروزا 2019(. من ناحية أخرى واستنادًا إىل حتليل األحزاب السياسية، 
يمكن القول بأنه ورغم االفتقار إىل التنفيذ الفاعل وآليات الدعم، تظهر 
األحزاب السياسية التي تدرج نصوصًا بشأن املساواة يف النوع اإلجتامعي 
يف ورقات سياساهتا العامة بعض الوعي عىل األقل بشأن مسائل النوع 

اإلجتامعي )املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 2013(.

4. 2. قواعد وإجراءات األحزاب السياسية
تعرتف األحزاب السياسية إىل حد ما بتهميش املرأة وضعف متثيلها يف 
مناصب القيادة السياسية وعمليات صنع القرار. لكن يكمن التحدي يف 
أن تتجاوز األحزاب السياسية جمرد االعرتاف وتنفذ اإلجراءات العملية 
بشأن تعزيز مشاركة ومتثيل املرأة داخل األحزاب السياسية وعىل كافة 

مستويات صنع القرار العام. 

األحزاب  عىل  يتعني  التي  العملية  اإلسرتاتيجيات  إحدى  تكمن 
واضحة  وإجراءات  قواعد  وتطبيق  وضع  يف  تعتمدها  أن  السياسية 
مراعية العتبارات النوع اإلجتامعي من أجل الديمقراطية الداخلية. ال 
واضحة  داخلية  وإجراءات  قواعد  وجود  لزوم  شأن  يف  املغاالة  يمكن 
القرار  السلطة وصنع  املرشحني ملناصب  بشأن حتديد وترشيح واختيار 
عىل  االنتخابية  العامة  األدوار  أجل  ومن  السياسية  األحزاب  داخل 
بشكل  املرأة  تشارك  أن  ضامن  الرضوري  من  بالتايل،  املستويات.  كافة 
اللجان  مثل  األحزاب  وإجراءات  هياكل  يف  متثيلها  يتم  وأن  متساو 
األحزاب  وإجراءات  قواعد  تعزيز  إليها  املوكل  واالنتخابية  التنفيذية 
واختيار  القيادة  بشأن  ذلك  بام يف  الشاملة،  الداخلية  الديمقراطية  بشأن 
املرشحني. فعندما يكون لدى األحزاب قواعد وإجراءات واضحة بشأن 
عمليات اختيار املرشحني ويتم احرتام هذه القواعد، يستطيع املرشحون 
املحتملون إىل جانب داعمي األحزاب أن يفهموا بشكل أفضل عمليات 

الديمقراطية الداخلية وحياسبوا قادة األحزاب عىل القواعد املوضوعة.
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]الرتتيب الشهري للمرأة يف الربملانات الوطنية[
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IDEA, 2019), <https://www.idea.int/publications/
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أوجه  الزمن:  من  عقد  بعد  املساواة،  وحتقيق  السياسية  ]األحزاب 

االستمرار أو التغيري؟[

Norris, P. and Lovenduski, J., Gender and Party Politics 
(Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994)

]النوع االجتامعي والسياسات احلزبية[

متوازنة للمراة والرجل ومسائل املساواة. متكن سياسة املساواة يف النوع 
اإلجتامعي لألحزاب السياسية من:

إضفاء الطابع املؤسيس عىل تدابري توجيهية وسياسية واضحة ومتسقة  •
من أجل تعزيز املساواة يف النوع اإلجتامعي ومتكني املرأة يف السياسة. 

ومهامهتا  • األحزاب  رؤية  يف  اإلجتامعي  النوع  يف  املساواة  إدراج 
وخططها االسرتاتيجية.

للتنظيم  • الرئيسية  املجاالت  مع  تتامشى  حمددة  أهداف  حتديد 
والعمليات الداخلية واخلارجية.

حتديد أهداف/مؤرشات قابلة للقياس وآليات تنفيذ. •

وضع آليات مساءلة داخلية لضامن االمتثال بأهداف املساواة يف النوع  •
اإلجتامعي )املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 2016(. 

4. 4. هياكل/جمالس/جلان املرأة يف األحزاب السياسية
وضعت العديد من األحزاب السياسية يف كافة املناطق يف العامل هياكل 
النسائية  الكيانات  يتوقع من  تأسيسها.  منذ  للمرأة  ذات طابع مؤسيس 
أن تكون مسؤولة عن تعزيز املساواة يف النوع اإلجتامعي ومتكني املرأة 
مسؤولية  فقط  املرأة  حتميل  لكن  السياسية.  األحزاب  وخارج  داخل 
الوحدات  نطاق  يف  املرأة  ومتكني  اإلجتامعي  النوع  يف  املساواة  حتقيق 
أعامل  جدول  من  اإلجتامعي  النوع  مسائل  إزالة  عنه  نتج  النسائية، 

األحزاب السياسية وأولوياهتا. 

تشارك  ال  النسائية  اهلياكل  أن  واسع،  نطاق  عىل  القول  يمكن  كذلك، 
املرأة  دور  يقترص  ما  وغالبًا  فيها،  تؤثر  أو  األحزاب  قرارات  يف  عامة 
عىل وظائف رمزية وضامن أن تتقيد املرأة بخط األحزاب وفق ما تطلبه 
الذكورية. لذا، يمكن إلعادة حتديد وتعزيز حتديد موقع  القيادة  غالبية 
املرأة  مشاركة  يعزز  أن  السياسية  األحزاب  يف  النسائية  اهلياكل  ودور 
وصوهتا للتأثري عىل العمليات السياسية االسرتاتيجية والقرارات داخل 
األحزاب السياسية وعىل خمتلف املستويات. تكون هذه اجلهود تكميلية 
ومعززة بعضها بعضًا مع التدخالت الناجتة عن التنفيذ الشامل لسياسة 

النوع اإلجتامعي لألحزاب السياسية. 

حول املؤلفة
األقدم  املستشار  كنداوسفيكا-نوندو،  رومبدزاي  التقرير  هذا  أعدت 
للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  يف  واإلدماج  الديمقراطية  لقسم 
واالنتخابات، إلجتامع جمموعة خرباء هيئة األمم املتحدة للمرأة الذي 
للجنة  للدورة 65  انعقد يف 5-8 ترشين األول/أكتوبر 2020 متهيدًا 

.)CSW( وضع املرأة

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/effective-party-assistance-stronger-parties-fo
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/effective-party-assistance-stronger-parties-fo
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/effective-party-assistance-stronger-parties-fo
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