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شكر
بعد إمتام اخلطة االسرتاجتية للشبكة يرسين أن أتقدم باسمي وزمياليت وزمالئي يف اللجنة
التوجيهية بجزيل الشكر والتقدير للجنة اإلرشاف عىل اخلطة اإلسرتاتيجية للشبكة العربية
للمرأة يف االنتخابات .والشكر موصول لإلدارات االنتخابية األعضاء وضباط االرتباط
عىل تقديم املدخالت الالزمة للدراسة التي رسمت أولويات اخلطة االسرتاتيجية للشبكة.

وال يفوتني أن أعرب عن جزيل الشكر واالمتنان لزميلتي معايل السيدة حسناء بن
سليامن /رئيسة اللجنة التوجيهية السابقة جلهودها يف تصميم ووضع اإلطار العام للخطة
اإلسرتاتيجية واإلرشاف عىل اللجنة املشرتكة بني الشبكة ورشكائها.
وال ننسى التوجيه الدائم والدعم املستمر من املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لالدارات
االنتخابية الذي كان له بالغ االثر يف انجاز اخلطة ودعم الشبكة منذ حلظة تأسيسها ،كام نقدر
عال ًيا ونثمن باعتزاز جهود زمالئي االعزاء يف االمانة العامة للمنظمة العربية لالدارات
االنتخابية.

كام نشكر جهود الرشكاء الداعمني للشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات وسعيهم الدائم يف
االرتقاء بالشبكة وحتقيق اهدافها املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،هيئة األمم
املتحدة للمرأة وبرنامج االمم املتحدة االنامئي.
وإنني عىل قناعة تامة بأن تنفيـذ هذه اخلطـة اإلسرتاتيجية سيحافـظ عىل املامرســات
واإلنجازات اجليدة التي حتققها الشبكة وحيافظ عىل قدرهتا ومهنيتها يف الوصول إىل اهدافها
لتعزيز مشاركة املرأة السياسية.
سهير عابدين
رئيسة اللجنة التوجيهية للشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات
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تقديم
انطالق َا من مسؤوليتنا يف إرساء خارطة الطريق اخلاصة بعمل الشبكة العربية للمرأة يف
االنتخابات والتي ستشكل املنارة األوىل لكافة األعضاء والرشكاء لالسرتشاد هبا ،وإيامنا
منا بأن التخطيط هو عملية ديناميكية منتظمة فإن إعداد هذه اخلطة يشكل اخلطوة األوىل
عىل طريق تنفيذها وتقييمها وتطويرها من قبل القائمني عليها استجابة لتحقيق رؤية الشبكة
يف تعزيز املشاركة االنتخابية والسياسية للمرأة يف املنطقة العربية.
وحتقيق ًا لذلك ،فقد قامت املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات وبالتعاون مع هيئة
األمم املتحدة للمرأة بدعم الشبكة خالل املرحلة األوىل من إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية،
ثم استكملت املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات اخلطوات النهائية التي أفضت
إىل إعداد هذه اإلسرتاتيجية التي هتدف إىل إجياد احللول املمكنة إلشكالية انخراط املرأة
يف الفضاء السيايس بشكل أكثر فاعلية ،وإرساء عدد من املدخالت عىل املستوى املحيل
واإلقليمي والدويل لالرتقاء بمستوى مشاركتها السياسية.

تكتسب هذه اإلسرتاتيجية أمهيتها من خالل حتليلها لواقع املشاركة السياسية للمرأة يف
املنطقة العربية والتحديات التي تواجهها ،لتسلط الضوء عىل أهم األولويات لتحقيق
األهداف املتوافق عليها يف اإلطار الناظم للشبكة ،من خالل بناء الربامج واألنشطة العملية
وحتديد آليات التنفيذ ومؤرشات القياس لكل هدف ،وحتديد املسؤوليات وتوزيع األدوار
بني األعضاء والرشكاء عىل املستوى اإلقليمي والدويل.
وإذ تتقدم الشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات بوافر الشكر والعرفان للمؤسسة الدولية
للديمقراطية واالنتخابات وهليئة األمم املتحدة للمرأة عىل إعداد هذه اإلسرتاتيجية عىل
مدار األشهر املاضية وعىل االستعداد الدائم لدعم تنفيذها.

سهير عابدين
رئيسة اللجنة التوجيهية للشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات
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تم إنشاء هذه الشبكة بعد مسار دام قرابة الثالث سنوات بعد طرح الفكرة يف املؤمتر
اإلقليمي األول للمنظمة العربية لإلدارات االنتخابية سنة  ،2017ثم إطالق املبادرة يف
ورشة عمل حول دور اإلدارات االنتخابية العربية يف تعزيز مشاركة املرأة يف االنتخابات
سنة  ،2018والتي تم عىل إثرها تشكيل فريق عمل من خرباء يف النوع االجتامعي وممثالت
وممثلني عن اإلدارات االنتخابية واملنظامت الدولية اإلقليمية .وقد ّ
تول هذا الفريق العمل
عىل املراحل التأسيسية للشبكة من خالل وضع اإلطار الناظم هلا الذي شكل املرجع األول
خلارطة الطريق.
تم إطالق الشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات يف  5ترشين أول/أكتوبر  2019يف تونس
ّ
بحضور ممثيل اإلدارات االنتخابية األعضاء يف املنظمة العربية لإلدارات وغري األعضاء،
مؤسسات املجتمع املدين واملنظامت الدولية واإلقليمية ذات االهتامم املشرتك ونخبة من
اخلربات الفردية الداعمة والشخصيات االعتبارية املؤثرة.
وتعترب الشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات األوىل من نوعها يف املنطقة التي جتمع يف عضويتها
اإلدارات االنتخابية ومنظامت املجتمع املدين واخلربات الفردية ،وقد جاءت نتيجة ملبادرة
مشرتكة بني املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية واملرشوع اإلقليمي للمساعدة االنتخابية
التابع لربنامج األمم املتحدة اإلنامئي واملؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات.

يتمثل اهلدف الرئييس من إنشاء الشبكة يف تعزيز املشاركة االنتخابية والسياسية للمرأة يف
املنطقة العربية وخلق فرص جديدة للتأثري عىل القرارات ووجهات النظر العامة بشأن
هذه املشاركة يف املنطقة .كام هتدف الشبكة أن تكون مصدرا للبيانات واملعلومات املتعلقة
بمشاركة املرأة يف االنتخابات عىل املستويني الوطني واإلقليمي .فضال عن تسليط الضوء
عىل اإلنجازات واألثر اإلجيايب للمرأة يف احلياة العامة ،وإرساء معايري إقليمية ،وتعميم
منظور املساواة بني اجلنسني يف السياسات واإلجراءات الرامية لتعزيز املشاركة السياسية
للمرأة وبناء قدرات اإلدارات االنتخابية لتعزيز مشاركة املرأة عىل الصعيدين املحيل
واإلقليمي ،وتنفيذ برامج توجيهية للنساء يف االنتخابات عىل مجيع املستويات.

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
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نبذة عامة عن الشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات

الهيكل التنظيمي للشبكة
تعمل الشبكة حتت مظلة املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية هبدف تعزيز املشاركة السياسية
واالنتخابية للمرأة يف املنطقة العربية.
يتكون اهليكل التنظيمي للشبكة من اللجنة التوجيهية واألمانة العامة للمنظمة العربية
ّ
منسق ّ
الشبكة.
لإلدارات االنتخابية التي تتوىل مهام التنفيذ بمساعدة ّ

اللجنة
التوجيهية
األمني العام (ة)

منسق(ة)

اهليكل
التنظيمي
للشبكة
 .1اللجنة التوجيهية

تقوم اللجنة التوجيهية بوضع االسرتاتيجيات واخلطط والربامج العا ّمة للشبكة ومتابعة
تنفيذها والتواصل مع األطراف ذات العالقة ،وتتكون من:
يتم انتخاهبم من قبل
 أربعة ممثلني عن اإلدارات االنتخابية األعضاء (رجلني وامرأتني) ّاجلمعية العامة.
 -ثالثة ممثلني عن املنظامت اإلقليمية يتم انتخاهبم من اجلمعية العامة.

منسق(ة) الشبكة
.2
ّ

يقوم منسق/ة الشبكة بتنسيق أعامل الشبكة واإلعداد هلا ومتابعة تنفيذها .

وخيضع منسق/ة الشبكة إلرشاف وتوجيهات رئيس اللجنة التوجيهية ويوضع إداري ًا حتت
السلطة الرئاسية لألمني العام للمنظمة وينتدب وفق ًا للوائح اإلدارية للمنظمة.

يتوىل مهام سكرتاريا (كتابة) املجلس التوجيهي والدعوة لالجتامعات ،وال يمتلك منسق
الشبكة عند حضوره اجتامعات الشبكة واجتامعات اللجنة التوجيهية حق التصويت.
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يقوم منسق/ة الشبكة بمساعدة األمانة العامة للمنظمة العربية لتنفيذ اخلطط والربامج
املعتمدة من اللجنة التوجيهية.
 .3األمين العام للمنظمة العربية لإلدارات االنتخابية

يتوىل تنفيذ أنشطة الشبكة ،وحيرض اجتامعات اللجنة التوجيهية دون أن يكون له حق
التصويت.

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
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 .2األسس اإلستراتيجية للشبكة العربية
للمرأة في االنتخابات
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يشكل اإلطار الناظم للشبكة املرجع األسايس لألهداف اإلسرتاتيجية للشبكة ولرؤيتها
ورسالتها والذي عىل أساسه تم صياغة خارطة الطريق للشبكة للسنوات الثالثة األوىل.

رؤية الشبكة
تتمثل رؤية الشبكة يف "الوصول إىل جمتمعات تتحقق فيها املساواة بني النساء والرجال يف
املشاركة السياسية واالنتخابات لضامن استقرار وازدهار الشعوب".

رسالة الشبكة
تعمل الشبكة عىل تعزيز املشاركة السياسية واالنتخابية للمرأة يف الوطن العريب ،من خالل
الدعوة إىل إدماج النوع االجتامعي يف سياسات وبرامج كافة األعضاء والرشكاء ،ودعم
املرأة يف العمليات السياسية واالنتخابية ،وحتديد ونرش املعايري واملامرسات اجليدة ملشاركة
املرأة يف املنطقة العربية.

األهداف العامة للشبكة
تعمل الشبكة عىل حتقيق مخسة أهداف رئيسية تتمثل يف التايل:

1.1أن تكون الترشيعات الوطنية ضامنة فعلية ملشاركة املرأة يف العملية السياسية
واالنتخابية بطريقة مساوية ملشاركة الرجل.
2.2أن تكون اإلدارات االنتخابية واألطراف املعنية ذات قدرات عالية يف جمال تعزيز
مشاركة املرأة يف العملية السياسية واالنتخابية.
3.3أن يتحقق التشبيك والتعاون وتبادل اخلربات لدعم املشاركة الفاعلة للمرأة يف
العملية السياسية واالنتخابية.
4.4أن تكون مصادر املعرفة املتعلقة بمشاركة املرأة يف العملية السياسية واالنتخابية
متوفرة.
5.5أن تكون املبادئ واملعايري املتعلقة بدعم املشاركة الفاعلة للمرأة يف العملية السياسية
واالنتخابية مشرتكة وحمدّ دة.
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األسس اإلسرتاتيجية للشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات

مهام الشبكة
لتحقيق أهدافها تتوىل الشبكة املهام األساسية اآلتية:

• •توفري املصادر املعرفية للمختصني والباحثني يف النوع االجتامعي واالنتخابات.

• •إنشاء قاعدة بيانات حول اخلرباء واملستشارين الفنّيني يف جمال متكني ودعم النساء
من املشاركة السياسية.
• •متابعة مستوى املشاركة السياسية واالنتخابية للمرأة بشكل دوري عىل املستوى
تم تذليله من عقبات وتلك التي ال زالت تشكل عقبة أمام
اإلقليمي لرصد ما ّ
مشاركتها السياسية واالنتخابية.
• • إنتاج اإلحصاءات والدراسات املقارنة واألبحاث العلمية وحتليل نتائج
العمليات االنتخابية.

• •إنشاء منصات إلكرتونية وإقليمية حملية وتفاعلية لتبادل املعارف.

• •بناء قدرات الطواقم العاملة يف اإلدارات االنتخابية وتعزيز معرفتهم بقضايا النوع
االجتامعي.
• •حرص ودراسة التحديات والعقبات التي تواجه مشاركة النساء يف العملية
االنتخابية بكافة مستوياهتا إلرساء عدد من التدخالت واحللول الالزمة بالتعاون
مع كافة الرشكاء.
• •حتفيز اإلدارات االنتخابية عىل مراجعة وتطوير سياساهتا وخططها اإلسرتاتيجية
للتأكد من مواءمتها لسياسات النوع االجتامعي املعتمدة إقليميا ودوليا.
• •توفري شبكة تواصل إجيايب وبنّاء مع كل الفاعلني يف جمال دعم مشاركة املرأة
السياسية سواء عىل املستوى احلكومي أو املدين أو املحيل ،من أجل توسيع دائرة
العمل املشرتك لقضايا املرأة ومشاركتها السياسية.
• •التنسيق والتواصل مع اإلدارات االنتخابية لتبادل املعلومات واخلربات حول
جتارهبا نحو تعزيز ومتكني املرأة من املشاركة السياسية.
• •دعم اإلدارات االنتخابية وفقا الحتياجاهتا لتمكينها من القيام بدورها نحو تعزيز
املشاركة السياسية واالنتخابية للمرأة.

14

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

خارطة طريق للشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات للسنوات 2023 - 2021

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

15

 .3البيئة االنتخابية للمرأة في العالم العربي
ومتابعتها وقياسها من قبل الشبكة

16

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

خارطة طريق للشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات للسنوات 2023 - 2021

رغم اجلهود املبذولة لتعزيز املشاركة السياسية واالنتخابية للمرأة لدى الدول العربية
وحتسن مؤرشات حضور املرأة يف هاذين املجالني ،إالّ ّ
أن الفجوة بني النصوص القانونية
أقرهتا خمتلف الدول ونسب ومعدالت مشاركة املرأة يف احلياة السياسية ال تزال جلية
التي ّ
خاصة كلام اقرتبنا من مواقع القرار.

ما من شك أن اإلصالحات القانونية والتدابري التي تم اختاذها يف املنطقة العربية كمنح املرأة
حق االنتخاب 1مثال ،ساهم يف حتقيق تقارب يف نسب مشاركة النساء والرجال يف العملية
االنتخابية خاصة يف مرحلتي التسجيل واالقرتاع ،إذ بلغ معدل مشاركة املرأة يف مرحلة
التسجيل يف الدول العربية  46باملئة ،2و 42باملئة يف عملية االقرتاع .وبالنسبة للرتشح ،فإن
نسبة مشاركة املرأة مل تتجاوز  29باملئة ،أي أن عدد النساء املرتشحات يتجاوز الثلث من
جمموع املرشحني .3أما يف املجالس الترشيعية يف املنطقة العربية ورغم التحسن امللحوظ يف
نسبة متثيلة املرأة التي ارتفعت من  6باملئة 4سنة  2004إىل  16باملئة ،5فإن هذه النسبة تظل
دون املعدل العاملي لتمثيل املرأة يف املجالس الترشيعية والبالغ  24,3باملئة.6
التحسن إىل انخراط معظم الدول العربية يف سياسات تعزيز دور املرأة
ويرجع هذا
ّ
ومصادقتها عىل االلتزامات واالتفاقيات منها اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد
املرأة ،7واتفاقية احلقوق األساسية للمرأة ،8فضال عىل اعتامد  14دولة عربية 9لنظام احلصص
يف القوائم املرتشحة ،أو ما يعرف بنظام الكوتا.10
أما عن موقع املرأة يف املشاركة يف إدارة العملية االنتخابية بمجالس اإلدارات االنتخابية فال
تتجاوز نسبة النساء  23باملئة من جمموع أعضاء اإلدارة االنتخابية/أعضاء جمالس املفوضني
1

تم منح املرأة احلق يف االقرتاع والرتشح يف االنتخابات البلدية يف اململكة العربية السعودية سنة  2015التي متثل آخر دولة قامت
ّ
بذلك.

3

املرجع :نتائج االستبيان الذي أعدته املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية سنة .2016

5

املرجع :املعطيات املنشورة من قبل االحتاد الدويل للربملانات بتاريخ  1أكتوبر .2020

7

املتحدة للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضدّ املرأة (سيداو)
صادقت أغلب الدول العربية بنسبة تصل إىل  90باملئة عىل اتفاقية األمم ّ
لسنة ( 1979باستثناء الصومال والسودان) إالّ أن املصادقة ال تعني املوافقة إذ أبدت عديد الدول العربية حتفظاهتا عىل بعض املواد
نذكر مثال اململكة العربية السعودية ،موريتانيا ،تونس واملغرب.

2

حسب أجوبة اإلدارات االنتخابية التسع املشمولة باالستطالع باألردن وتونس وفلسطني والعراق وموريتانيا والسودان وليبيا
واليمن والصومال.

4

املرجع لتمثيل السيايس للمرأة يف املنطقة العربية https://data.ipu.org/fr/women-averages

6

املرجع :نرشية االحتاد الدويل للربملانات The year in review Women in parliament in 2018 :

8

صادقت أغلب الدول العربية بنسبة تصل إىل  67باملئة من الدول العربية عىل اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة لسنة .1952

9

العراق ،لبنان ،املغرب ،عامن ،مرص ،موريتانيا ،األردن ،السودان ،اجلزائر ،فلسطني ،الصومال ،ليبيا ،تونس ،جيبويت.

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/regions-overview 10
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و11باملئة من بني رؤساء اإلدارات االنتخابية أو املديرين التنفيذيني لإلدارة االنتخابية
و 19باملئة من بني رؤساء األقسام أو الوحدات .11وترتفع نسب مشاركة املرأة يف العملية
االنتخابية نسبيا كلام ابتعدنا عن مواقع القرار حيث أن  33باملئة 12من املساعدين اإلداريني
و 38باملئة 13من املوظفني املؤقتني يف جلان االقرتاع والفرز هم من النساء.

ورغم جهود قياس تطور نسب مشاركة املرأة يف املنطقة العربية من قبل الشبكة العربية
للمرأة واملنظمة العربية لالنتخابات ،فإن متابعة هذا التطور تبقى حمدودة نظرا لالعتبارات
التالية:
• •عملية قياس نسبة مشاركة املرأة يف العملية االنتخابية غري دورية وغري منتظمة ممّا
ال جيعلها تستوعب كل التغريات الطارئة يف اإلبان.
• •بعض األسئلة املتعلقة باملؤرشات املعتمدة لقياس نسبة مشاركة املرأة يف العملية
االنتخابية التي تم تنفيذها من خالل استبياين سنة  2016وسنة  2019من قبل
املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية ليست متطابقة ،ممّا جيعل املؤرشات الكمية
حول مشاركة املرأة يف االنتخابات غري موحدة وتعيق القياس واملقارنة بني
املعطيات املجمعة يف ّ
كل من االستبيانني.
الكمية وحدها غري كافية لبيان احلواجز الواقعية واالجتامعية
• •املؤرشات
ّ
واملامرسات التمييزية أمام مشاركة املرأة يف االنتخابات يف الدول العربية.
• •التفاوت يف تفاعل اإلدارات االنتخابية باإلجابة بالدقة املطلوبة عىل استبيانات
الشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات.
• •عدم توفر دراسات كافية حول مستوى تطور مشاركة املرأة يف املنطقة العربية.

• •تعدد املتدخلني واهلياكل العاملة عىل مشاركة املرأة السياسية عىل املستوى الوطني
(وزارات املرأة ،اإلدارات االنتخابية ،اهلياكل احلكومية ،منظامت املجتمع املدين)...
بام يشتت مصادر املعلومات.
• •االفتقار إىل وجود آليات تواصل ذات طابع مؤسيس ومستدامة لتبادل املعلومات
بصفة دورية وآلية.

ووفقا لالعتبارات السالف ذكرها ،فقد انتهجت الشبكة طريقة مرحلية لضبط مؤرشات
وتطورها يف حتقيق كل هدف من األهداف اإلسرتاتيجية
وآليات التنفيذ لقياس مدى تقدمها
ّ
الثالث التي ستعمل عليها خالل السنوات من  2021إىل .2023

 11املرجع :االستبيان املنجز من قبل الشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات سنة .2019
 12نفس املصدر.
 13نفس املصدر.
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 .4خارطة الطريق للشبكة العربية
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20

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

خارطة طريق للشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات للسنوات 2023 - 2021

بعد انطالق أعامل الشبكة العربية يف ترشين االول/أكتوبر  2019ويف أول اجتامع للجنة
التوجيهية ،تم االتفاق عىل وضع خارطة الطريق للثالث سنوات األوىل إلطالقها .وقد
دعمت هذا املسار املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات وهيئة األمم املتحدة للمرأة.
وقد واجه مسار وضع خارطة الطريق عدّ ة حتديات وعقبات أمهها:

• •التغيريات اإلدارية التي طرأت عىل مستوى رئاسة وتركيبة الشبكة.

• •تأثري جائحة الكوفيد  19-عىل سالسة مسار وضع خارطة الطريق.

• •التفاوت يف تفاعل اإلدارات االنتخابية األعضاء باالستجابة ملتطلبات وضع
خارطة الطريق من حيث الرسعة والفاعلية والدقة.

منهجية إعداد خارطة الطريق
تم إعداد خارطة الطريق بناء عىل عدة خطوات متثلت بـ:

• •إعداد استبيان أول لتحليل البيئة الداخلية واخلارجية ونقاط القوة والضعف
للشبكة ولتجميع مقرتحات األعضاء بخصوص حتديد األهداف اإلسرتاتيجية
ذات األولوية للسنوات الثالث األوىل.
• •إعداد استبيان ثاين لتحديد األنشطة التنفيذية لألهداف اإلسرتاتيجية التي تم
التوافق عليها والدور املتوقع للشبكة يف تنفيذها.

• •اإلستناد عىل نتائج االستبيان الذي أعدته املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية
حول مشاركة املرأة يف اإلدارة والعملية االنتخابية يف املنطقة العربية لسنة 2016
والتحديث الذي أجرته عليه يف العام .2019
• •إعداد استامرة مجع معلومات إرشادية بغرض حتليل البيئة الداخلية لإلدارات
االنتخابية العربية األعضاء من حيث إدماج مقاربة النوع االجتامعي وذلك يف
عالقة باهلدف االسرتاتيجي األول ،كام سيتم بيانه الحقا (ملحق رقم .)3
• •اإلستناد عىل اإلطار الناظم لتحديد األهداف اإلسرتاتيجية ذات األولوية يف
التنفيذ.

• •عقد إجتامعات دورية مع خمتلف أعضاء الشبكة العربية للتواصل وتقديم
االستبيانات واإليضاحات الالزمة بخصوصها.وهلذا اهلدف تم تعيني
ضابط ارتباط يف كل إدارة انتخابية للتواصل مع الشبكة حول إعداد وتنفيذ
اخل ّطة اإلسرتاتيجية.
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• •مراجعة املوارد املعرفية يف املنطقة العربية حول مشاركة املرأة التي تم ذكرها يف
أسفل الصفحات.
• •عقد اجتامعات دورية للتشاور مع األعضاء والرشكاء خاصة منهم املؤسسة
الدولية للديمقراطية واالنتخابات وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي وهيئة األمم
املتحدة للمرأة.

األهداف اإلستراتيجية للسنوات 2023- 2021
أفرزت عملية جتميع نتائج االستبيانات وحتليلها 14إىل حتديد األهداف الثالث ذات
األولوية يف التنفيذ والتي سيتم العمل عليها خالل السنوات الثالث القادمة 2021
 2023واملتمثلة يف:• •اهلدف االسرتاتيجي األول :أن تكون اإلدارات االنتخابية واألطراف املعنية ذات
قدرات عالية يف جمال تعزيز مشاركة املرأة يف العملية السياسية واالنتخابية.
• •اهلدف االسرتاتيجي الثاين :أن يتحقق التشبيك والتعاون وتبادل اخلربات لدعم
املشاركة الفاعلة للمرأة يف العملية السياسية واالنتخابية.
• •اهلدف االسرتاتيجي الثالث :أن تكون املبادئ واملعايري املتعلقة بدعم املشاركة
الفاعلة للمرأة يف العملية السياسية واالنتخابية مشرتكة وحمدّ دة.
الهدف االستراتيجي األول :أن تكون اإلدارات االنتخابية واألطراف المعنية ذات
قدرات عالية في مجال تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية واالنتخابية
من خالل تبني ٍسياسات داخلية للنوع االجتماعي

أهم األولويات ،أن تعمل الشبكة عىل جعل اإلدارات
أمجع أعضاء الشبكة عىل أنه من ّ
االنتخابية واألطراف املعنية ذات قدرات عالية يف جمال تعزيز مشاركة املرأة يف العملية
السياسية واالنتخابية .وباعتبار أن الشبكة مكونة أساسا من اإلدارات االنتخابية ،فإهنا
ستكرس جهودها عىل متكني ودعم قدرات هذه األخرية يف جمال تطوير واعتامد سياسات
مؤسسية ومستدامة إلدماج النوع االجتامعي يف اإلدارة والعملية االنتخابية عىل حد سواء.
وقد ب ّينت عملية جتميع نتائج استامرة املعلومات اإلرشادية 15تنوعا كبريا يف تعاطي خمتلف
اإلدارات االنتخابية مع قضايا النوع االجتامعي ،فمنها من عكست التزامها بقضايا النوع
االجتامعي يف سياساهتا العليا أو خططها اإلسرتاتيجية( 16كام يظهرة الرسم البياين .)1

 14مراجعة قائمة املالحق.

 15االستامرة التي أعدهتا املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات جلمع معلومات اسرتشاديه من اإلدارات االنتخابية حول
مشاركة املرأة السياسية انظر امللحق عدد .4
 16أمثلة :فلسطني ،تونس ،األردن.
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رسم بياين  :1نسﺐ اعتامد اإلدارات االنتخابية لسياسة داخلية لدعم مشاركة املرأة يف العملية
االنتخابية وإدارﲥا

%33

%67

نعم

ال

إعتامد سياسة من قبل اإلدارات االنتخابية لدعم املرأة
يف حني ذهبت إدارات أخرى إىل استحداث وحدات متخصصة بقضايا النوع االجتامعي
صلب هيكلها التنظيمي (كام يربزه الرسم البياين  .)2كام جتدر اإلشارة إىل أن اإلدارات التي
اشرتكت يف وضع وحدات أو أقسام خاصة بالنوع االجتامعي ،اختلفت يف ديمومة هذه
الوحدة ،وطرق عملها واملوارد البرشية واملخصصات املالية املرصودة هلذه الوحدة.

17

رسم بياين  :2وجود قسم أو وحدة أو شخص مكلف بدعم مشاركة املرأة يف االنتخابات

 %33ال

 %67نعم

 17ليبيا ،فلسطني ،السودان ،جزر القمر ،العراق.
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ويعكس تنوع الرؤى بني خمتلف اإلدارات االنتخابية يف بعض األحيان ،اختالفا يف السياقات
الوطنية لإلدارات االنتخابية ،وتفاوتا يف مدى قدراهتا يف استيعاب مقاربة النوع االجتامعي
أو يف مدى جدية التزامها بذلك .األمر الذي شكل حتديا للشبكة العربية من حيث قدرهتا
عىل حماولة وضع إطار عام يوحد أو يقلص من الفجوات بني اإلدارات االنتخابية.
ويف هذا اإلطار ،ستسعى الشبكة لتحقيق ذلك بـ:

• •جتميع جتارب اإلدارات االنتخابية العربية وحتليلها انطالقا من نقاط ضعفها
ونقاط قوهتا حسب تقييم اإلدارة االنتخابية املعنية.
• •االستفادة من املصادر املعرفية املوجودة.

18

• •وضع حمتوى عميل لدعم قدرات اإلدارات االنتخابية جيمع بني كل هذه املعطيات
ويوائم بني البيئة الداخلية واخلارجية لإلدارات االنتخابية.

كام ستعتمد الشبكة عىل التدرج يف العمل عىل هذا اهلدف من خالل تنفيذ األهداف العملية
املستجيبة له واملتمثلة يف:

 18متت ترمجة إصدار املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات "اإلطار اخلاص بوضع سياسات نوع اجتامعي داخلية هليئات إدارة
االنتخابات "من بالرشاكة مع الشبكة .كام ستستفيد الشبكة من إصدار برنامج األمم املتحدة اإلنامئي وهيئة املرأة لألمم املتحدة
"العمليات االنتخابية الشاملة للجميع :دليل هليئات إدارة االنتخابات حول تعزيز املساواة يف النوع االجتامعي ومشاركة املرأة".

24
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األهداف العملية

 30باملئة من اإلدارات االنتخابية
تعتمد إسرتاتيجية مؤسسية تعتمد
عىل مقاربة النوع االجتامعي.

آليات التنفيذ
التواصل بني اإلدارات االنتخابية

من خالل  12ضابط وضابطة ارتباط بجمع
املعلومات حول مشاركة املرأة االنتخابية.
والتواصـل واالتصـــال بني اإلدارة االنتخابية
والشبكة ملتابعة اإلسرتاتيجية وقيادة عملية
تصميمها صلب اإلدارة االنتخابية.

المؤشر
• • 4دورات رقمية سيتم عىل إثرها تقديم
شهادات مشاركة عدد املشاركني.
• • 3ورش متابعة تنفيذ خمرجات الورشة  3من
اإلدارات االنتخابية املشاركة.

• • 3اجتامعات رقمية ملتابعة استجابة اإلدارات
االنتخابية العتامد خمرجات ورش العمل.

• •مدى استجابة اإلدارات االنتخابية.

• •عدد االسرتاتيجيـات التي طورهتـا اإلدارات
االنتخابية.
• •مدى تطبيق هذه االسرتاتيجيات.

سنوات اإلنجاز

الهدف االستراتيجي األول :أن تكون اإلدارات االنتخابية واألطراف المعنية ذات قدرات عالية في مجال تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية واالنتخابية

النشاط

النشاط  :1تدريب  12ممثل/ة عن
اإلدارات االنتخابية األعضاء يف الشبكة
عىل تصميم إسرتاتيجية مؤسسية
تعتمد عىل مقاربة النوع االجتامعي مع
االستفادة مما تو ّفره الشبكة من خربات
ورشكاء ومصادر معرفية يف تعميم املعرفة
ونقل اخلربة لكامل الطواقم العاملة
وللرشكاء.

النشاط  :2تنظيم اجتامعات دورية ملتابعة
الشبكة لتصميم وتنفيذ االسرتاتيجيات
املعتمدة إلدماج مقاربة النوع االجتامعي
من قبل اإلدارات االنتخابية.

التواصل مع الرشكاء من املنظامت الدولية
واإلقليمية

عن طريق الشبكة التي تلعب دور امليرس بني
خمتلف الرشكاء من املنظامت اإلقليمية والدولية
من خالل التنسيق مع رشكائها.

سيتم حتديدها سنة .2021

 50باملئة من اإلدارات االنتخابية
تعتمد إسرتاتيجية مؤسسية تعتمد
عىل مقاربة النوع االجتامعي يف
العام .2021

التواصل مع املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية

املنصة األوىل
من خالل الشبكة والتي تعترب ّ
للتواصل.

سيتم حتديدها سنة .2022

• •مدى استجابة اإلدارات االنتخابية.

Χ

Χ

2021

 70باملئة من اإلدارات االنتخابية
تعتمد إسرتاتيجية مؤسسية تعتمد
عىل مقاربة النوع االجتامعي يف
العام .2021

Χ

2022

• •عدد االسرتاتيجيـات التي طورتـها اإلدارات
االنتخابية.

Χ

2023
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أ .آليات التنفيذ
نظرا ألمهية هذا اهلدف االسرتاتيجي ،تم ضبط جمموعة من آليات التنفيذ التي ستتبعها
الشبكة لتحقيق أهدافها وتنقسم هذه اآلليات إىل ما ييل:
 .1آليات التواصل على مستوى اإلدارات االنتخابية األعضاء في الشبكة

نجحت الشبكة يف حتديد  12ضابطا وضابطة ارتباط لدى خمتلف اإلدارات االنتخابية
لتنفيذ املهام اآلتية:
	-مجع املعلومات حول مشاركة املرأة االنتخابية.

	-التواصل واالتصال بني اإلدارة االنتخابية والشبكة ملتابعة اإلسرتاتيجية وقيادة
عملية تصميمها صلب اإلدارة االنتخابية.
	-مواءمة اخلطط السنوية لإلدارات االنتخابية مع اخلطة السنوية للشبكة.
 .2آليات التواصل مع الشركاء من المنظمات الدولية واإلقليمية

تلعب الشبكة دور امليرس بني خمتلف الرشكاء من املنظامت اإلقليمية والدولية لتوجيه
الدعم الالزم هلا يف تنفيذ أولوياهتا املضمنة هبذه الوثيقة .وستقوم الشبكة بالتنسيق
مع رشكائها بغاية تيسري الرشاكات واملواءمة بينهم حتى تتحقق االستفادة من الدعم
والرشاكة وبام يتامشى مع أولوياهتا.
 .3آليات التواصل مع المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية

تسعى الشبكة إىل أن تكون مظ ّلة جامعة للتحفيز عىل وضع إطار مرجعي لإلدارات
االنتخابية العربية يأخذ بعني االعتبار املعايري واملامرسات اجل ّيدة ويكون يف الوقت ذاته،
قابال للتحقق وحيرتم اخليارات الوطنية لإلدارات االنتخابية .ووعيا منها برضورة أن
تكون السياسة املعتمدة عىل مقاربة النوع االجتامعي متبناة من قبل آخذي القرار يف
اإلدارة االنتخابية بالدرجة األوىل ،ستعمل الشبكة مع اجلمعية العامة  -باعتبارها تضم
رؤساء وممثيل اإلدارات االنتخابية األعضاء -واملكتب التنفيذي واألمانة العامة التي
ّ
احلث عىل االلتزام بتبنّي سياسة شاملة ملنظور
تتوىل مهام تنفيذ أنشطة الشبكة – عىل
النوع االجتامعي.
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ب .المؤشرات
يتم العمل
قامت الشبكة العربية للمرأة بتقسيم هذا اهلدف إىل ثالث أهداف عملية مرحلية ّ
عىل حتقيقها تباعا:
 .1مؤشرات الهدف العملي األول 30 :بالمئة من اإلدارات االنتخابية تعتمد
إستراتيجية مؤسسية تعتمد على مقاربة النوع االجتماعي

سيتم
ترتاوح املؤرشات بالنسبة هلذا اهلدف بني حتديد عدد الورشات وامللتقيات التي
ّ
إعدادها طيلة سنة  2021والتي يمكن حتديدها كأربعة ملتقيات ترتاوح بني املقامة
عن بعد واحلضورية (حسب ما يقتضيه الوضع الوبائي) .سيتم قياس مدى حتقيق
اهلدف من خالل متابعة بني مدى استجابة اإلدارات االنتخابية لإلسرتاتيجية املؤسسية
املعتمدة عىل مراقبة النوع االجتامعي يف هناية السنة األوىل من املخطط االسرتاتيجي أي
استجابة  3إدارات عىل األقل يف اعتامد اإلسرتاتيجية.
 .2مؤشرات الهدف العملي الثاني 50 :بالمئة من اإلدارات االنتخابية تعتمد
إستراتيجية مؤسسية تعتمد على مقاربة النوع االجتماعي في العام 2021

تقييم مدى تطوير اإلدارات االنتخابية السرتاتيجياهتا مع ما يتالءم وأهداف الشبكة
ومدى تطبيق هذه االسرتاتيجيات عىل املستوى الوطني إىل غاية هناية سنة  2022وسيتم
وضع مؤرش قياس يتمثل يف انخراط نصف اإلدارات االنتخابية يف هذه اإلسرتاتيجية
أي ما ال ّ
يقل عن  5إدارات.
 .3الهدف العملي الثالث 70 :بالمئة من اإلدارات االنتخابية تعتمد إستراتيجية
مؤسسية تعتمد على مقاربة النوع االجتماعي

ستقوم الشبكة بتقييم هنائي للمرحلة يف هناية سنة  2023والتثبت من مدى تطبيق أغلب
اإلدارات االنتخابية األعضاء لإلسرتاتيجية التي تطمح الشبكة أن تبلغ عىل األقل 9
إدارات انتخابية من بني اإلدارات األعضاء.

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
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الهدف االستراتيجي الثاني :أن يتحقق التشبيك والتعاون وتبادل الخبرات لدعم
19
المشاركة الفاعلة للمرأة في العملية السياسية واالنتخابية.

رغم انخراط جممل الدول العربية يف االلتزامات الدولية لضامن حقوق املرأة ،تبقى النتائج
دون املطلوب ويمكن أن يكون مرد ذلك بأن املجهود الفردي للدولة غري كاف .يمكن
التشبيك بني الدول -عرب مؤسساهتا ومن ضمنها اإلدارات االنتخابية -ويمكن من تبادل
اخلربات والتجارب والدروس املستفادة فيام بينها وهو ما تسعى الشبكة للقيام به باعتبارها
إطارا جامعا بني مكونات تتوحد يف الرؤى واألهداف وتشرتك يف اخلصائص الثقافية.
ويف هذا اإلطار ،أكد خمتلف أعضاء الشبكة أن التعاون وتبادل اخلربات لدعم املشاركة
الفاعلة للمرأة يف العملية السياسية واالنتخابية جيب أن يكون من األولويات اإلسرتاتيجية
التي جيب العمل عليها وذلك عىل صعيد داخيل -بني خمتلف أعضاء الشبكة -وعىل صعيد
خارجي مع شبكات أخرى.
وبناء عىل ذلك فقد قامت الشبكة بتحديد األهداف العملية اآلتية:

19

28
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النشاط

إبرام اتفاقية رشاكة مع شبكة املرأة
الفرنكوفونية وشبكات اقليمية
أخرى تتقاطع مع الشبكة يف
أهدافها.

المؤشر
• •وجود اتفاقية حتدد أوجه التعاون.

آليات التنفيذ

• •عدد اإلدارات االنتخابية التي حتني
دوريا وحينيا معطياهتا.

• •عدد اإلدارات واملنظامت املنضمة
اىل الشبكة.

• •عدد احللقات التي يتم تنفيذها
عىل املستوى الداخيل واخلارجي
للشبكة.

• •نشاط مشرتك سنوي بني الشبكة
العربية والشبكة الفرنكوفونية.

تعمل الشبكة مع رشكائها من املنظامت الدولية للمبادرة
بتيسري إبرام رشاكات مهمة منها منتدى املرأة التابع
لشبكة اخلرباء االنتخابيني الفرنكوفونيني  RECEFخاصة
وأن بعض أعضاء الشبكة العربية ينتمون يف اآلن ذاته إىل
الشبكتني.
حرص عدد من الشبكات.

التواصل من خالل أعضاء اللجنة التوجيهية مع اإلدارات
االنتخابية واملنظامت لالنضامم للشبكة.
التواصل مع اإلدارات من خالل ضباط االرتباط لتزويد
الشبكة باملواد التوعوية واإلحصائيات والدراسات املتعلقة
بمشاركة املرأة.
إعداد مسابقة بني اإلدارات االنتخابية إلنتاج مواد تعريفية
للشبكة (انفوجرافيك ،فيديو ،رسومات).

• •موقع الكرتوين حيتوي عىل مكتب
جامعة للدراسات واإلحصائية
املتعلقة بمشاركة املرأة يف املنطقة
العربية.

Χ

سنوات اإلنجاز

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

الهدف االستراتيجي الثاني :أن يتحقق التشبيك والتعاون وتبادل الخبرات لدعم المشاركة الفاعلة للمرأة في العملية السياسية واالنتخابية

األهداف العملية

بناء رشاكة مع شبكات مماثلة
يف األهداف مثل شبكة املرأة
واالنتخابات الفرنكوفونية بغاية
تبادل اخلربة يف دعم مشاركة املرأة يف
االنتخابات.

منصة لالتصال الداخيل (بني
إرساء ّ
اإلدارات االنتخابية املكونة للشبكة)
ولالتصال اخلارجي (مع خمتلف
الرشكاء.

توسيع نطاق العضوية من اإلدارات
االنتخابية ومنظامت املجتمع املدين
اإلقليمية.

تطوير وتنفيذ آليات التواصل
الداخلية واخلارجية وخطة التوعية.

بدأ تنفيذ خ ّطة عمل تشاركية مع
شبكة املرأة الفرنكوفونية.

سلسلة حلقات عن تقييم مشاركة
املرأة االنتخابية يف العمليات
االنتخابية األخرية يف املنطقة العربية.

إعداد قائمة بأسامء اإلدارات
واملنظمـات ملخاطبتهــا باالنضامم.

املوقع االلكرتوين

إنتاج املواد التعريفية والتوعوية
(كتيب تعريفي ،فيديو لنشأة
وأهداف الشبكة).

مجع موارد املعرفة لتشكل الشبكة
مكتبة جامعة يف املنطقة العربية.

2021

ترويج مواد الشبكة وأنشطتها عرب املواقع االلكرتونية لإلدارات
االنتخابية واملنظامت اإلقليمية.

2022

• •عدد املواد التي يتم إنتاجها
وتروجيها.

2023

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
تطوير عدد من املقابالت مع شخصيات مؤثرة ورفعها عىل
املوقع االلكرتوين.
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أ .آليات التنفيذ
نظرا ألمهية هذا اهلدف ،تم ضبط جمموعة من آليات التنفيذ التي ستتبعها الشبكة لتحقيق
أهدافها وتنقسم هذه اآلليات كام ييل:
 .1آليات االتصال على مستوى اإلدارات االنتخابية األعضاء في الشبكة

جتمع الشبكة مكونات عديدة وتسعى لتيسري تبادل اخلربات والدروس املستفادة فيام
بينها .ولعل هذا اهلدف هو هدف يتحقق آليا يف كل نشاط تقوم به الشبكة.
ستعمل الشبكة عىل إحصاء للشبكات ذات األهداف املشرتكة إلحداث تقارب معها
وتنظيم ورشات ولقاءات لتبادل اخلربة وللخروج بمشاريع مشرتكة تكون هلا خمرجات
ملموسة وقابلة للتحقق.

 .2آليات االتصال مع الشبكات األخرى التي تشترك في األهداف

رغم أنه مل يمر أكثر من سنة عىل إطالق الشبكة ،إال أهنا نجحت يف حتقيق إشعاع ،بفضل
تنوع أعضائها يف اللجنة التوجيهية .ورغم تأثري اجلائحة يف تغيري نوع النشاط والتغيري
احلاصل يف تركيبتها وعىل مستوى رئاستها ،إالّ أن الشبكة وبفضل دعم رشكائها،
نجحت يف وضع خطة تواصل واتصال خارجي للتعريف هبا وبفضل دعم رشكائها،
وللعمل عىل عقد رشاكات مع الشبكات الناشطة يف جمال مشاركة املرأة يف االنتخابات
يف املنطقة العربية وخارجها.
كام تعمل الشبكة للمبادرة بإبرام رشاكات مهمة مع منتدى املرأة التابع لشبكة اخلرباء
االنتخابيني الفرنكوفونيني  Forum Des Femmes-RECEFخاصة وأن بعض
أعضاء الشبكة العربية ينتمون يف اآلن ذاته إىل الشبكتني كام ستقوم بالعمل عىل إبرام
اتفاقيات مع شبكات أخرى تعنى بمجال املرأة.
وستقوم الشبكة بتفعيل خمتلف هذه اآلليات لتفعيل رشاكات فعالة وحتدد أنشطة واقعية
وحمددة.
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ب .المؤشرات
تم تقسيم هذا اهلدف إىل أربعة أهداف عملية ستقوم الشبكة عىل العمل لتحقيقها يف هناية
ّ
سنة .2023
 .1مؤشرات الهدف العملي األول :بناء شراكة مع شبكات مماثلة في األهداف
مثل شبكة المرأة واالنتخابات الفرنكوفونية بغاية تبادل الخبرة في دعم مشاركة
المرأة في االنتخابات وشبكات أخرى

ستقوم الشبكة بقياس هذا اهلدف من خالل مؤرشين :اوهلام ،عقد اتفاقية واحدة عىل
األقل تعاون ورشاكة واضحة البنود خالل سنة  2021وثانيهام ،تنظيم ورشات عمل
مشرتكة بني الشبكتني خالل السنوات الثالث قادمة بحساب منتدى حضوري يف ّ
كل
سنة ومن ورشتني فأكثر عن بعد .ومن شأن هذه الرشاكة أن ترفع من مستوى الشبكتني
وأن تساهم يف الرتويج للشبكة العربية للمرأة دوليا.

كام ستقوم الشبكة بتحديد الشبكات الدولية واإلقليمية التي تعنى بمجال املرأة يف احلياة
السياسية لفتح قنوات احلوار و تبادل اخلربات معها.
منصة لالتصال الداخلي (بين اإلدارات
 .2مؤشرات الهدف العملي الثاني :إرساء
ّ
االنتخابية المكونة للشبكة) ولالتصال الخارجي (مع مختلف الشركاء)

ستقوم الشبكة بقياس حتقيق هذا اهلدف من خالل إحصاء عدد اإلدارات االنتخابية التي
سيجري دوريا وآنيا حتديث معطياهتا املتعلقة بالنوع االجتامعي طيلة السنوات القادمة.
 .3مؤشرات الهدف العملي الثالث توسيع نطاق العضوية من اإلدارات االنتخابية
ومنظمات المجتمع المدني اإلقليمية

ستقوم الشبكة عىل توسيع جمال عملها من خالل السعي إىل انضامم أكرب عدد من
األعضاء هلا حتى يتسنى هلا بسط رؤيتها يف أكثر عدد ممكن الدول العربية وإثرائها
بتجارب إضافية.
 .4مؤشرات الهدف العملي الرابع تطوير وتنفيذ آليات التواصل الداخلية والخارجية
وخطة التوعية

بالنسبة هلذا اهلدف يمكن اعتبار عدد املواد التي يتم إنتاجها وتروجيها وإحداث موقع
إلكرتوين حيتوي عىل مكتبة رقمية جامعة للدراسات واإلحصائيات املتع ّلقة بمشاركة
املرأة يف املنطقة العربية وعدد املستخدمني والزيارات للموقع من أهم مؤرشات
القياس.
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
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الهدف االستراتيجي الثالث :أن تكون المبادئ والمعايير المتعلقة بدعم المشاركة
ومحددة.
الفاعلة للمرأة في العملية السياسية واالنتخابية مشتركة
ّ

لتحقيق هذا اهلدف ،فإنه سيتم جتميع املامرسات اجليدة والتقنيات املعتمدة لدعم املشاركة
الفاعلة للمرأة يف العملية السياسية ،خاصة وأن خمتلف أعضاء الشبكة يشرتكون يف
حماوالت لتعزيز مشاركة املرأة غري أهنم يعتمدون طرقا عديدة ومتنوعة بعد ذلك ستقوم
الشبكة باستخراج السامت املشرتكة واعتامدها كمعايري إرشادية يمكن ملختلف األطراف
الفاعلة ىفي العمليات االنتخابية العربية أعتامدها وتطبيقها لتعزيز مشاركة املرأة.

وقد قامت الشبكة باستخراج األهداف العملية التالية حتى تصل إىل اهلدف االسرتاتيجي
الثالث واملتع ّلق بتوحيد املبادئ واملعايري املتع ّلقة بدعم املشاركة الفاعلة للمرأة.
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النشاط

األهداف العملية

تطوير معايري متعلقة بدعـــم
املشاركـــة السياسية للمرأة يف
املنطقة العربية.

ستسعى الشبكة عىل العمل عىل تعميمها عىل
طواقم اإلدارات االنتخابية ومتابعة تضمينها
ضمن اخلطط واإلجراءات داخل اإلدارة
االنتخابية لتقوم بنرش هذه املبادئ و املعايري
ضمن اجتامعات أو حلقات نقاش لتصدّ رها
للرشكاء يف العملية االنتخابية.

آليات عىل املستوى اإلقليمي والدويل:

المؤشر

• •وجود الئحة باملعاييـر واملبادئ
املتعلقـة بدعم املشاركـة الفاعلـة
للمرأة يف العمليــة السياسيـة
واالنتخابية.
• •عدد اإلدارات التي عكست املعاييــر
واملبـــادئ ضمن خططها.
• •عدد الورشات وعدد املشاركني.

• •مدى تبني اإلدارات االنتخابية
للمبـادئ وحتيينهــا لنصوصهـا
ولوائحها القانونية.

سنوات اإلنجاز

الهدف االستراتيجي الثالث :أن تكون المبادئ والمعايير المتعلقة بدعم المشاركة الفاعلة للمرأة في العملية السياسية واالنتخابية مشتركة ومحدّ دة
آليات التنفيذ

اآلليات عىل مستوى اإلدارات االنتخابية
األعضاء يف الشبكة:

إعداد الئحة باملعايري واملبادئ املتعلقة بدعم
املشاركة الفاعلة للمرأة يف العمليـــة السياسيـة
واالنتخابية بام يتالئم واحتياجات وخصوصية
املنطقة العربية.

 40باملئة تبني الئحة باملعاييـــر
واملبـادئ املتعلقـــة بدعــــم
املشاركــة الفاعلـــة للمرأة يف
العمليـة السياسية واالنتخابية.

 80باملئة مــن اإلدارات االنتخابيـة
توائـــم خططهـــا ونظمهـــا
وهياكلهــا اإلداريـة مع املبادئ
واملعايري املتعلقة بدعم املشاركة
الفاعلة للمـرأة يف العمليـة
السياسيــة واالنتخابات.
ستقوم الشبكة باالنفتاح عىل التجارب املقارنة
والتعاون والتشارك مع املنظامت اإلقليمية
والدولية التي تعنى بمشاركة املرأة يف احلياة
السياسية.

Χ

Χ

Χ

2022

• •عدد الرشكاء املشاركني يف هذا
الربنامج وعدد الدول املشاركة.

2021

ستقوم اإلدارات االنتخابيــة بمساعدة ضباط
االرتبـط بتجميع التجارب املختلفة لإلدارات
االنتخابية وحتليلها وحماولة استخراج معاييـر
ومبادئ متفق عليها.

عقد ورشات عمل مع اإلدارات االنتخابية
إلدماج املعايري واملبادئ املتعلقة بدعم املشاركة
الفاعلة للمرأة يف العملية السياسية واالنتخابية يف
وثائقها وخططها.

تنفيذ ورش عمل حملية يف داخل كل إدارة انتخابية
لوضــع سياســـات عامـة تضمن تطبيق وثيقة
املعايري واملبادئ.

تنفيذ ورش عمل حملية (رقمية) يف لوضع سياسات
عامة تضمن تطبيق وثيقة املعايري واملبادئ مع خمتلف
الرشكاء.

تعيني  100سفري وسفرية حملية يف
 12دولة عربيـــة لنشـر املــبــادئ
واملعاييــر املتعلقة بدعم املشاركة
الفاعلة للمرأة يف العمليـة السياسية
واالنتخابات.

Χ

Χ

2023

• •عدد الرشكاء العاملني عىل ترسيخ
املبادئ املتعلقة باملرأة.
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وضع إطار معريف ملناهضة العنف
ضد املرأة يف الفضاء السيايس يف
املنطقة العربية.

تنظيم محلة إقليمية واسعـــة
النطـاق حول أمهية املشاركة
االنتخابية والسياسية للمرأة.

تنفيذ برنامج تدريبي متخصص
لنساء قياديات.

إعداد الدليل املعريف التوعوي حول العنف ضد
املرأة يف االنتخابات.

اعداد حقائب تدريبية إلدارة التدريب حـــول
العنف ضد املرأة.

تطوير استبيان خاص بالعنف ضد املرأة يف
االنتخابات للمنطقة العربية.

تنفيذ برنامج تدريبي متكامل لإلدارات االنتخابية
والرشكاء حول مناهضة العنف ضد املرأة.

إرساء عدد من التدخالت جلميع الرشكاء يف
العملية االنتخابية ملناهضة العنف ضد املرأة.

تنظيــــم عـــــدد من االجتامعات مع اإلدارات
االنتخابية والرشكاء من مؤسسات املجتمع املدين
واملؤسسات االعالمية.

اعداد املـــواد املرئيـــة واملسموعة.

تصميم شعار احلملة.

انشاء منصات للتواصل االجتامعي.

حتديـد الفئـة املستهدفــة من النساء من اإلدارات
االنتخابيــة والربملانيـات والناشطات يف املنظامت
اإلقليميــة واملرشحــات املحتمالت.

اعـــداد مــواد التدريب الالزمة للتنفيــذ من
ادلة وحقائب تدريبية.

تنفيذ التدريب املتخصص.

منح شهادات اعتامد للفئة املستهدفة.

تنفيذ أنشطــة تدريبية من خالهلم للفئات املستهدفة
يف بلداهنم من خالل الشبكة واإلدارات االنتخابية .

• •دليل إدارة املعرفة حول مناهضة
العنف ضد املرأة يف الفضاء السيايس.

• •اجتامعات عصف ذهني ملحتويات دليل
املعرفة.
• •دورات تدريبية متخصصة يف العنف ضــد
املــرأة يف االنتخابات .

• •حقائب تدريبية إلدارة وتنفيذ
التدريب.

• •عدد الدورات التدريبية .

• •عدد الدورات التدريبية.

• •املواد التدريبية والتوعوية.

• •املنهاج التدريبي.

• •عدد املستفيديـن من الدورات.

• •قائمة بالتدخالت اخلاصة بكل
رشكاء العملية االنتخابية.

• •ورش عمل عىل مستوى اإلدارات
االنتخابية ورشكائها لنقل املعرفة
والتدريب.

• •ورش عمل مع الرشكـــاء واألعضاء
• •سلسلة من احللقات الرقمية.
• •التنسيق مع وسائل االعالم املختلفة.

• •تصميــــم مـــواد احلملة ،الشعار،
بوستـرات ،فيديو ،انفوجرافيك.
• •اطالق احلملة.

• •انشاء منصات إعالمية للحملة.

• •مجع املعلومات وحتديد الفئة املستهدفة من
خالل إستبيان.
• •اجتامعات وورش عمل مع األعضاء
والشكاء.
• •تصميم مواد املعرفة والتدريب.

• •تصميم املـواد التوعويــة والرتوجيية.

• •عقــد دورات تدريبـيــة متخصصة للفئة
املستهدف.
• •تصميم شهادات االعتامد.

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
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أ .آليات التنفيذ
نظرا ألمهية هذا اهلدف ،تم ضبط جمموعة من آليات التنفيذ التي ستتبعها الشبكة لتحقيق
أهدافها وتنقسم هذه اآلليات كامييل:
 .1اآلليات على مستوى اإلدارات االنتخابية األعضاء في الشبكة

ستقوم اإلدارات االنتخابية بمساعدة ضباط االرتباط بتجميع التجارب املختلفة
لإلدارات االنتخابية وحتليلها وحماولة استخراج معايري ومبادئ متفق عليها.
وسيتم تشكيل فريق مضيق للعمل ضمن ورش عمل الستنباط املعايري واملبادئ
ووضع منهجية لصياغتها ،ويف مرحلة أخرية ،ستسعى الشبكة عىل تعميمها عىل
اإلدارات االنتخابية ومتابعة تضمينها ضمن خططها وإجراءاهتا فضال عن قيامها بنرش
هذه املبادئ واملعايري ضمن اجتامعات أو حلقات نقاش لتصدّ رها للرشكاء يف العملية
االنتخابية.

 .2اآلليات على المستوى اإلقليمي والدولي

ستقوم الشبكة باالنفتاح عىل التجارب املقارنة والتعاون والتشارك مع املنظامت
اإلقليمية والدولية التي تعنى بمشاركة املرأة يف احلياة السياسية وذلك لالستفادة من
مهمة الشبكة للوصول هلدفها.
خرباهتا لتيسري ّ
ويف مرحلة ثانية ،ستقوم الشبكة بتطوير وثيقة رشف لاللتزام باملبادئ واملعايري وغريها
من اآلليات التي ستلتزم من خالهلا اإلدارات االنتخابية بتطبيق تلك املعايري.

ب .المؤشرات
قامت الشبكة العربية للمرأة بإعداد سبعة أهداف عملية لتحقيق هذا اهلدف.
 .1مؤشرات الهدف العملي األول:تطوير معايير متعلقة بدعم المشاركة
السياسية للمرأة في المنطقة العربية

إعداد الئحة حتتوي عىل املعايري واملبادئ املتعلقة بدعم املشاركة الفاعلة للمرأة يف
تتم املصادقة عليها من قبل كل اإلدارات االنتخابية خالل
العملية السياسية واالنتخابية ّ
سنة .2021
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خارطة الطريق للشبكة العربية للسنوات 2023 - 2021

 .2مؤشرات الهدف العملي الثاني 40 :بالمئة من اإلدارات االنتخابية تتبني الئحة
بالمعايير والمبادئ المتعلقة بدعم المشاركة الفاعلة للمرأة في العملية السياسية
واالنتخابية

سيتم يف مرحلة ثانية العمل عىل تضمني هذه املعايري يف
بعد املصادقة عىل الئحة املعايريّ ،
اخلطط اإلسرتاتيجية لإلدارات االنتخابية ويعترب عدد اإلدارات االنتخابية التي الءمت
خططها حسب هذه املعايري والتي ال جيب أن ّ
مهم لتقييم
تقل عن مخس إدارات ،مؤرشا ّ
مدى حسن سري العمل خالل سنة .2022
 .3مؤشرات الهدف العملي الثالث 60 :بالمئة من اإلدارات االنتخابية توائم خططها
ونظمها وهياكلها اإلدارية مع المبادئ والمعايير المتعلقة بدعم المشاركة الفاعلة
للمرأة في العملية السياسية واالنتخابات

إن أهم مؤرش لقياس هذا اهلدف هو مدى تبني اإلدارات االنتخابية للمبادئ وحتيينها
وسيتم العمل عىل هذا خالل سنة
لنصوصها ولوائحها القانونية يعترب مؤرشا جوهريا
ّ
 2023إذ جيب أن ال ّ
يقل عدد اإلدارات املنخرطة يف هذا التوجه عن ست إدارات.
 .4مؤشرات الهدف العملي الرابع :تعيين  100سفير وسفيرة محلية في  12دولة
عربية لنشر المبادئ والمعايير المتعلقة بدعم المشاركة الفاعلة للمرأة في العملية
السياسية واالنتخابات

ستعمل الشبكة عىل تعيني  100سفري وسفرية حملية يف  12دولة عربية لنرش املبادئ
واملعايري املتعلقة بدعم املشاركة الفاعلة للمرأة يف العملية السياسية واالنتخابات.
ويعترب عدد الرشكاء املشاركني يف هذا الربنامج وعدد الدول املشاركة من املؤرشات
التي يمكن التقييم هبا مدى نجاح هذه الفكرة وثانيا عدد الرشكاء العاملني عىل ترسيخ
وسيتم تقييم هذه املؤرشات خالل سنتي  2022و.2023
املبادئ املتعلقة باملرأة،
ّ
 .5مؤشرات الهدف العملي الخامس :وضع إطار معرفي لمناهضة العنف ضد المرأة
في الفضاء السياسي في المنطقة العربية

أهم األهداف التي تعمل عليها الشبكة
تقليص العنف ضدّ املرأة يف الفضاء السيايس من ّ
والتي ارتأت أن تنطلق منذ اآلن يف اقرتاح منهجية عمل ملناهضة هذا العنف ،من خالل
صياغة دليل حول مناهضة العنف ضدّ املرأة يف احلياة السياسية وتنظيم دورات تدريبية
حول تطبيق الدليل.
 .6مؤشرات الهدف العملي السادس:تنظيم حملة إقليمية رقمية واسعة النطاق
في شبكات التواصل االجتماعي حول أهمية المشاركة االنتخابية والسياسية
للمرأة
36

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

خارطة طريق للشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات للسنوات 2023 - 2021

سيتم حتقيق هذا اهلدف من خالل القيام بعدّ ة اجتامعات تنسيقية مع اإلدارات االنتخابية
ّ
والرشكاء من مؤسسات املجتمع املدين واملؤسسات اإلعالمية وبإعداد املواد املرئية
سيتم إنشائها يف الغرض مع
واملسموعة وإدراجها بشبكات التواصل االجتامعي التي
ّ
وضع إسرتاتيجية ورؤية واضحة للحملة (شعار للحملة).
 .7مؤشرات الهدف العملي السادس :إنشاء نواة من النساء المدربات على القيادة

يتحقق هذا اهلدف من خالل تعيني  15امرأة من الدول العربية وتدريبهن عىل القيادة
من خالل تنظيم امللتقيات والورشات.
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خارطة طريق للشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات للسنوات 2023 - 2021

ملحق عدد  :1استمارة استكمـال الخارطـة الطريـق للشبكـة
العربية للمرأة في االنتخابات
هدف االستمارة

تقوم الشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات بدعم املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
بامليض قدم ًا الستكامل خارطة الطريق للخطة االسرتاتيجية للشبكة .وعليه نضع بني
أيديكم هذه االستامرة التي تركز عىل األهداف االسرتاتيجية الثالث ذات األولوية يف
التنفيذ لألعوام  2023-2021والتي تم حتديدها يف اإلطار الناظم للشبكة ،وذلك هبدف
املساعدة والتوافق عىل األهداف العملية واألنشطة التنفيذية والتدخالت املحلية واالقليمية
الالزمة لتحقيق هذه األهداف.
آملني التكرم بالتعاون معنا يف تعبئته بم خيدم حتقيق أهداف الشبكة لدعم مشاركة سياسية
وانتخابية فاعلة للمرأة.
نقدر لكم تعاونكم معنا
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39

املالحق

بيانات تعريفية
اسم اإلدارة االنتخابية
اسم معبئ االستبيان
المسمى الوظيفي
البريد االلكتروني
تاريخ تعبئة االستبيان

الهدف االستراتيجي األول :اإلدارات االنتخابية واألطراف المعنية ذات قدرات
عالية في مجال تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية واالنتخابية

 -1نوافيكم بتصور نموذج لألهداف العملية 20التي جتعل اإلدارات االنتخابية واألطراف
املعنية ذات قدرات عالية يف جمال تعزيز مشاركة املرأة يف العملية السياسية واالنتخابية.
األهداف العملية

• •هدف عميل  30 :1باملئة من اإلدارات االنتخابية تعتمد اسرتاتيجية مؤسسية
تعتمد عىل مقاربة النوع االجتامعي يف العام .2021

• •هدف عميل  50 :2باملئة من من اإلدارات االنتخابية تعتمد اسرتاتيجية مؤسسية
تعتمد عىل مقاربة النوع االجتامعي يف العام.2021
• •هدف عميل  70 : 3باملئة من اإلدارات االنتخابية تعتمد اسرتاتيجية مؤسسية
تعتمد عىل مقاربة النوع االجتامعي واالنتخابية يف هناية .2023
• •أهداف أخرى ،حدد:

األنشطة التنفيذية لسنة 2021

21

• •النشاط  :1تدريب ممثيل وممثالت  12إدارة انتخابية -األعضاء يف الشبكة-عىل
تصميم اسرتاتيجية مؤسسية تعتمد عىل مقاربة النوع االجتامعي.
• •النشاط  :2إجتامعات دورية ملتابعة الشبكة لتصميم وتنفيذ االسرتاتيجيات
املعتمدة إلدماج مقاربة النوع االجتامعي من قبل اإلدارات االنتخابية.

• •أنشطة اخرى ،حدد:

 20تم اقرتاح صياغة لألهداف قابلة للقياس وواقعية وحمددة حتى يتم السري عىل هنجها من قبل اإلدارات االنتخابية يف حتديد
األهداف العملية القادمة.

 21تم اقرتاح أنشطةلسنة  2021فقط ،األمر الذي يسمح بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية بطريقة مرحلية وتقييمها وتعديلها عند الرضورة.
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خارطة طريق للشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات للسنوات 2023 - 2021

 .2ما هي اآلليات 22املقرتحة لتحقيق األنشطة التنفيذية املذكورة عىل املستوى املحيل
واالقليمي؟

• •اختيار شخص أو شخصني من كل إدارة انتخابية حتى يكون ضابط ارتباط
بني اإلدارة االنتخابية والشبكة مع الشبكة ملتابعة االسرتاتيجية وقيادة عملية
تصميمها صلب اإلدارة االنتخابية ومع بقية املوظفني.
• •قيام ضباط االرتباط بمواءمة اخلطط السنوية لإلدارات االنتخابية مع اخلطة
السنوية للشبكة.
• •وضع فريق من الشبكة ورشكاءها ملتابعة العمل مع اإلدارات االنتخابية والتنسيق
وتبادل اخلربات وتوفري مصادر اخلربة يف املجال.
• •االعتامد عىل املصادر املعرفية املوجودة لتنفيذ األنشطة املتعلقة هبذا اهلدف.

• •وضع مؤرشات لتقييم تقدم خطة العمل وذلك بطريقة تشاركية بني الشبكة
واإلدارات االنتخابية.
• •اليات اخرى مقرتحة ،حدد:

 .3ما هو الدور 23الذي تتوقعه من الشبكة العربية للمرأة لتنفيذ األهداف العملية؟

• •يمكن للشبكة أن متثل اإلطار اجلامع للخربات وامليرس بني خمتلف الرشكاء يف كيفية وضع
الدعم باعتبار أن الشبكة جتمع العديد من اإلدارات االنتخابية ذات اخلربات املتفاوتة.

• • يمكن للشبكة أن تسعى إىل وضع إطار اسرتاتيجي موحد فيام يتعلق باعتامد
مقاربة النوع االجتامعي مع مراعاة خصوصية كل إدارة انتخابية.

 .4كيف يمكن أن تساهم اإلدارة االنتخابية  24يف حتقيق هذه األهداف عىل املستوى الوطني؟
• • االستفادة مما توفره الشبكة من خربات ورشكاء ومصادر معرفية يف تعميم املعرفة
ونقل اخلربة لكامل الطواقم العاملة وللرشكاء.
• •تطبيق املنهجيات إلدماج مقاربة النوع االجتامعي.

• •إعالم الشبكة بالتجارب واالحصائيات والنجاحات والتحديات عىل املستوى
الوطني.
• •تنفيذ الربامج واملشاريع اخلاصة بادماج النوع االجتامعي عىل املستوى الوطني.
• •اخرى ،حدد:

 22تم اقرتاح آليات للسري عىل هنجها عند تعبئة اخلانات املتعلقة باهلدفني االسرتاتيجيني الثاين والثالث.
 23تم اقرتاح إجابات للسري عىل هنجها عند تعبئة األسئلة املشاهبة يف اهلدفني الثاين والثالث.
 24تم اقرتاح إجابات للسري عىل هنجها عند تعبئة األسئلة املشاهبة يف اهلدفني الثاين والثالث.
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الهدف االستراتيجي الثاني :التشبيك والتعاون وتبادل الخبرات لدعم المشاركة
الفاعلة للمرأة في العملية السياسية واالنتخابية

 .1حدد األهداف العملية التي ستمكن الشبكة من التشبيك والتعاون وتبادل اخلربات
لدعم املشاركة الفاعلة للمرأة يف العملية السياسية واالنتخابية
1.1اهلدف العميل :1
2.2اهلدف العميل :2
3.3اهلدف العميل :3

4.4األنشطة التنفيذية املقرتحة لسنة :2021

5.5ما هي اآلليات املقرتحة لتحقيق األنشطة املذكورة؟

 .2ما هو الدور الذي تتوقعه من الشبكة العربية للمرأة لتنفيذ األهداف العملية؟

 .3كيف يمكن أن تساهم اإلدارة االنتخابية يف حتقيق هذه األهداف عىل املستوى الوطني؟
الهدف االستراتيجي الثالث :أن تكون المبادئ والمعايير المتعلقة بدعم المشاركة
ومحددة
الفاعلة للمرأة في العملية السياسية واالنتخابية مشتركة
ّ

حدد األهداف العملية التي جتعل املبادئ واملعايري املتعلقة بدعم املشاركة الفاعلة للمرأة يف
العملية السياسية واالنتخابية مشرتكة وحمدّ دة
1.1اهلدف العميل :1
2.2اهلدف العميل :2
3.3اهلدف العميل :3

4.4األنشطة التنفيذية املقرتحة لسنة :2021

 .4ما هو الدور الذي تتوقعه من الشبكة العربية للمرأة لتنفيذ األهداف العملية؟

 .5كيف يمكن أن تساهم اإلدارة االنتخابية يف حتقيق هذه األهداف عىل املستوى الوطني؟
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األهداف العملية

 30باملئة من اإلدارات االنتخابية
تعتمد إسرتاتيجية مؤسسية تعتمد
عىل مقاربة النوع االجتامعي.

األهداف االستراتيجية

آليات التنفيذ
التواصل بني اإلدارات االنتخابية

من خالل  12ضابط وضابطة ارتباط بجمع
املعلومات حول مشاركة املرأة االنتخابية.
والتواصـل واالتصـــال بني اإلدارة االنتخابية
والشبكة ملتابعة اإلسرتاتيجية وقيادة عملية
تصميمها صلب اإلدارة االنتخابية.

المؤشر
• • 4دورات رقمية سيتم عىل إثرها تقديم
شهادات مشاركة عدد املشاركني.
• • 3ورش متابعة تنفيذ خمرجات الورشة  3من
اإلدارات االنتخابية املشاركة.

• • 3اجتامعات رقمية ملتابعة استجابة اإلدارات
االنتخابية العتامد خمرجات ورش العمل.

• •مدى استجابة اإلدارات االنتخابية.

• •عدد االسرتاتيجيـات التي طورهتـا اإلدارات
االنتخابية.
• •مدى تطبيق هذه االسرتاتيجيات.

سنوات اإلنجاز

الهدف االستراتيجي األول :أن تكون اإلدارات االنتخابية واألطراف المعنية ذات قدرات عالية في مجال تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية واالنتخابية

النشاط

النشاط  :1تدريب  12ممثل/ة عن
اإلدارات االنتخابية األعضاء يف الشبكة
عىل تصميم إسرتاتيجية مؤسسية
تعتمد عىل مقاربة النوع االجتامعي مع
االستفادة مما تو ّفره الشبكة من خربات
ورشكاء ومصادر معرفية يف تعميم املعرفة
ونقل اخلربة لكامل الطواقم العاملة
وللرشكاء.

النشاط  :2تنظيم اجتامعات دورية ملتابعة
الشبكة لتصميم وتنفيذ االسرتاتيجيات
املعتمدة إلدماج مقاربة النوع االجتامعي
من قبل اإلدارات االنتخابية.

التواصل مع الرشكاء من املنظامت الدولية
واإلقليمية

عن طريق الشبكة التي تلعب دور امليرس بني
خمتلف الرشكاء من املنظامت اإلقليمية والدولية
من خالل التنسيق مع رشكائها.

سيتم حتديدها سنة .2021

 50باملئة من اإلدارات االنتخابية
تعتمد إسرتاتيجية مؤسسية تعتمد
عىل مقاربة النوع االجتامعي يف
العام .2021

التواصل مع املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية

املنصة األوىل
من خالل الشبكة والتي تعترب ّ
للتواصل.

سيتم حتديدها سنة .2022

• •مدى استجابة اإلدارات االنتخابية.

Χ

Χ

2021

 70باملئة من اإلدارات االنتخابية
تعتمد إسرتاتيجية مؤسسية تعتمد
عىل مقاربة النوع االجتامعي يف
العام .2021

Χ

2022

• •عدد االسرتاتيجيـات التي طورتـها اإلدارات
االنتخابية.

Χ

2023

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
• •مدى تطبيق هذه االسرتاتيجيات.
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النشاط

إبرام اتفاقية رشاكة مع شبكة املرأة
الفرنكوفونية وشبكات اقليمية
أخرى تتقاطع مع الشبكة يف
أهدافها.

المؤشر
• •وجود اتفاقية حتدد أوجه التعاون.

آليات التنفيذ

• •عدد اإلدارات االنتخابية التي
حتدّ ث معطياهتا دوريا وآنيا.

• •عدد اإلدارات واملنظامت املنضمة
اىل الشبكة.

• •عدد احللقات التي يتم تنفيذها
عىل املستوى الداخيل واخلارجي
للشبكة.

• •نشاط مشرتك سنوي بني الشبكة
العربية والشبكة الفرنكوفونية.

ستعمل الشبكة مع رشكائها من املنظامت الدولية للمبادرة
بتيسري إبرام رشاكات مهمة منها منتدى املرأة التابع لشبكة
اخلرباء االنتخابيني الفرنكوفونيني  RECEFخاصة وأن
بعض أعضاء الشبكة العربية ينتمون يف اآلن ذاته إىل
الشبكتني.
حرص عدد من الشبكات.

التواصل من خالل أعضاء اللجنة التوجيهية مع اإلدارات
االنتخابية واملنظامت لالنضامم للشبكة.
التواصل مع اإلدارات من خالل ضباط االرتباط لتزويد
الشبكة باملواد التوعوية واإلحصائيات والدراسات املتعلقة
بمشاركة املرأة.
إعداد مسابقة بني اإلدارات االنتخابية إلنتاج مواد تعريفية
للشبكة (انفوجرافيك ،فيديو ،رسومات).

• •موقع الكرتوين حيتوي عىل مكتب
جامعة للدراسات واإلحصائية
املتعلقة بمشاركة املرأة يف املنطقة
العربية.

Χ

سنوات اإلنجاز

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

الهدف االستراتيجي الثاني :أن يتحقق التشبيك والتعاون وتبادل الخبرات لدعم المشاركة الفاعلة للمرأة في العملية السياسية واالنتخابية

األهداف العملية

بناء رشاكة مع شبكات مماثلة
يف األهداف مثل شبكة املرأة
واالنتخابات الفرنكوفونية بغاية
تبادل اخلربة يف دعم مشاركة املرأة يف
االنتخابات.

منصة لالتصال الداخيل (بني
إرساء ّ
اإلدارات االنتخابية املكونة للشبكة)
ولالتصال اخلارجي (مع خمتلف
الرشكاء.

توسيع نطاق العضوية من اإلدارات
االنتخابية ومنظامت املجتمع املدين
اإلقليمية.

تطوير وتنفيذ آليات التواصل
الداخلية واخلارجية وخطة التوعية.

بدأ تنفيذ خ ّطة عمل تشاركية مع
شبكة املرأة الفرنكوفونية.

سلسلة حلقات عن تقييم مشاركة
املرأة االنتخابية يف العمليات
االنتخابية األخرية يف املنطقة العربية.

إعداد قائمة بأسامء اإلدارات
واملنظمـات ملخاطبتهــا باالنضامم.

املوقع االلكرتوين

إنتاج املواد التعريفية والتوعوية
(كتيب تعريفي ،فيديو لنشأة
وأهداف الشبكة).

مجع موارد املعرفة لتشكل الشبكة
مكتبة جامعة يف املنطقة العربية

2021

• •عدد املواد التي يتم إنتاجها
وتروجيها.

2022

ترويج مواد الشبكة وأنشطتها عرب املواقع االلكرتونية لإلدارات
االنتخابية واملنظامت اإلقليمية.

2023

تطوير عدد من املقابالت مع شخصيات مؤثرة ورفعها عىل
املوقع االلكرتوين.

املالحق

النشاط

األهداف العملية

تطوير معايري متعلقة بدعـــم
املشاركـــة السياسية للمرأة يف
املنطقة العربية.

ستسعى الشبكة عىل العمل عىل تعميمها عىل
طواقم اإلدارات االنتخابية ومتابعة تضمينها
ضمن اخلطط واإلجراءات داخل اإلدارة
االنتخابية لتقوم بنرش هذه املبادئ و املعايري
ضمن اجتامعات أو حلقات نقاش لتصدّ رها
للرشكاء يف العملية االنتخابية.

آليات عىل املستوى اإلقليمي والدويل:

المؤشر

• •وجود الئحة باملعاييـر واملبادئ
املتعلقـة بدعم املشاركـة الفاعلـة
للمرأة يف العمليــة السياسيـة
واالنتخابية.
• •عدد اإلدارات التي عكست املعاييــر
واملبـــادئ ضمن خططها.
• •عدد الورشات وعدد املشاركني.

• •مدى تبني اإلدارات االنتخابية
للمبـادئ وحتيينهــا لنصوصهـا
ولوائحها القانونية.

سنوات اإلنجاز

الهدف االستراتيجي الثالث :أن تكون المبادئ والمعايير المتعلقة بدعم المشاركة الفاعلة للمرأة في العملية السياسية واالنتخابية مشتركة ومحدّ دة
آليات التنفيذ

اآلليات عىل مستوى اإلدارات االنتخابية
األعضاء يف الشبكة:

إعداد الئحة باملعايري واملبادئ املتعلقة بدعم
املشاركة الفاعلة للمرأة يف العمليـــة السياسيـة
واالنتخابية بام يتالئم واحتياجات وخصوصية
املنطقة العربية.

 40باملئة تبني الئحة باملعاييـــر
واملبـادئ املتعلقـــة بدعــــم
املشاركــة الفاعلـــة للمرأة يف
العمليـة السياسية واالنتخابية.

 80باملئة مــن اإلدارات االنتخابيـة
توائـــم خططهـــا ونظمهـــا
وهياكلهــا اإلداريـة مع املبادئ
واملعايري املتعلقة بدعم املشاركة
الفاعلة للمـرأة يف العمليـة
السياسيــة واالنتخابات.
ستقوم الشبكة باالنفتاح عىل التجارب املقارنة
والتعاون والتشارك مع املنظامت اإلقليمية
والدولية التي تعنى بمشاركة املرأة يف احلياة
السياسية.

Χ

Χ

Χ

2022

• •عدد الرشكاء املشاركني يف هذا
الربنامج وعدد الدول املشاركة.

2021

ستقوم اإلدارات االنتخابيــة بمساعدة ضباط
االرتبـط بتجميع التجارب املختلفة لإلدارات
االنتخابية وحتليلها وحماولة استخراج معاييـر
ومبادئ متفق عليها.

عقد ورشات عمل مع اإلدارات االنتخابية
إلدماج املعايري واملبادئ املتعلقة بدعم املشاركة
الفاعلة للمرأة يف العملية السياسية واالنتخابية يف
وثائقها وخططها.

تنفيذ ورش عمل حملية يف داخل كل إدارة انتخابية
لوضــع سياســـات عامـة تضمن تطبيق وثيقة
املعايري واملبادئ.

تنفيذ ورش عمل حملية (رقمية) يف لوضع سياسات
عامة تضمن تطبيق وثيقة املعايري واملبادئ مع خمتلف
الرشكاء.

تعيني  100سفري وسفرية حملية يف
 12دولة عربيـــة لنشـر املــبــادئ
واملعاييــر املتعلقة بدعم املشاركة
الفاعلة للمرأة يف العمليـة السياسية
واالنتخابات.

Χ

Χ

2023

• •عدد الرشكاء العاملني عىل ترسيخ
املبادئ املتعلقة باملرأة.
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وضع إطار معريف ملناهضة العنف
ضد املرأة يف الفضاء السيايس يف
املنطقة العربية

تنظيم محلة إقليمية واسعـــة
النطـاق حول أمهية املشاركة
االنتخابية والسياسية للمرأة

تنفيذ برنامج تدريبي متخصص
لنساء قياديات

إعداد الدليل املعريف التوعوي حول العنف ضد
املرأة يف االنتخابات.

اعداد حقائب تدريبية إلدارة التدريب حـــول
العنف ضد املرأة.

تطوير استبيان خاص بالعنف ضد املرأة يف
االنتخابات للمنطقة العربية.

تنفيذ برنامج تدريبي متكامل لإلدارات االنتخابية
والرشكاء حول مناهضة العنف ضد املرأة.

إرساء عدد من التدخالت جلميع الرشكاء يف
العملية االنتخابية ملناهضة العنف ضد املرأة.

تنظيــــم عـــــدد من االجتامعات مع اإلدارات
االنتخابية والرشكاء من مؤسسات املجتمع املدين
واملؤسسات االعالمية.

انشاء منصات للتواصل االجتامعي.

اعداد املـــواد املرئيـــة واملسموعة.

تصميم شعار احلملة.

حتديـد الفئـة املستهدفــة من النساء من اإلدارات
االنتخابيــة والربملانيـات والناشطات يف املنظامت
اإلقليميــة واملرشحــات املحتمالت.

اعـــداد مــواد التدريب الالزمة للتنفيــذ من
ادلة وحقائب تدريبية.

تنفيذ التدريب املتخصص.

منح شهادات اعتامد للفئة املستهدفة.

تنفيذ أنشطــة تدريبية من خالهلم للفئات املستهدفة
يف بلداهنم من خالل الشبكة واإلدارات االنتخابية .

• •دليل إدارة املعرفة حول مناهضة
العنف ضد املرأة يف الفضاء السيايس.

• •اجتامعات عصف ذهني ملحتويات دليل
املعرفة.
• •دورات تدريبية متخصصة يف العنف ضــد
املــرأة يف االنتخابات .

• •حقائب تدريبية إلدارة وتنفيذ
التدريب.

• •عدد الدورات التدريبية .

• •عدد الدورات التدريبية.

• •املواد التدريبية والتوعوية.

• •املنهاج التدريبي.

• •عدد املستفيديـن من الدورات.

• •قائمة بالتدخالت اخلاصة بكل
رشكاء العملية االنتخابية.

• •ورش عمل عىل مستوى اإلدارات
االنتخابية ورشكائها لنقل املعرفة
والتدريب.

• •ورش عمل مع الرشكـــاء واألعضاء
• •سلسلة من احللقات الرقمية.
• •التنسيق مع وسائل االعالم املختلفة.

• •انشاء منصات إعالمية للحملة.

• •تصميــــم مـــواد احلملة ،الشعار،
بوستـرات ،فيديو ،انفوجرافيك.
• •اطالق احلملة.
• •مجع املعلومات وحتديد الفئة املستهدفة من
خالل إستبيان.
• •اجتامعات وورش عمل مع األعضاء
والشكاء.
• •تصميم مواد املعرفة والتدريب.

• •تصميم املـواد التوعويــة والرتوجيية.

• •عقــد دورات تدريبـيــة متخصصة للفئة
املستهدف.
• •تصميم شهادات االعتامد.

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

املالحق
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ملحق عدد  :3استمارة جمع معلومات ارشادية للشبكة العربية
للمرأة في االنتخابات
استامرة مجع معلومات ارشادية

للشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات

هدف االستمارة:

تقوم الشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات بالتعاون مع املؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات بامليض قدم ًا الستكامل خارطة الطريق للخطة االسرتاتيجية للشبكة .وكون
اهلدف االسرتاتيجي األول الذي ستعمل عليه الشبكة يتمثل بـ:
"أن تكون اإلدارات االنتخابية واألطراف املعنية ذات قدرات عالية يف جمال تعزيز مشاركة
املرأة يف العملية السياسية واالنتخابية".

وهبدف مساعدة الشبكة عىل حتديد نوع التدخل الذي ستقوم به خالل املرحلة القادمة
لتحقيق هذا اهلدف ولتعزيز قدرات اإلدارات االنتخابية يف جمال دعم املرأة ،فإننا نضع بني
أيديكم عدد من األسئلة املبارشة ،آملني التكرم بالتعاون معنا يف اإلجابة عليها بام خيدم
حتقيق أهداف الشبكة لدعم مشاركة سياسية وانتخابية فاعلة للمرأة.
بيانات تعريفية:
اسم اإلدارة االنتخابية
اسم معبئ االستبيان
المسمى الوظيفي
البريد االلكتروني
تاريخ تعبئة االستبيان

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
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األسئلة
1

هل تعتمد اإلدارة االنتخابية عىل سياسة داخلية تعتمد عىل دعم املرأة يف كل أعامهلا وأنشطتها:
مثال اعتامد التناصف عند التوظيف ،الرتقية ،حضور الدورات التدريبية ،امتيازات حتفيزية
للمرأة ،مقاومة العنف ضد املرأة كموظفة صلب اإلدارة االنتخابية؟

نعم
ال

يف حال اإلجابة بنعم ،يرجى التوضيح ....................................................................................
...............................................................................................................................

2

هل ظروف العمل تراعي الوضعيات اخلاصة باملرأة عىل القيام بعملها يف حاالت احلمل/
الرضاعة....؟

نعم
ال

يف حال اإلجابة بنعم ،يرجى التوضيح

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

3

هل تقوم اإلدارة االنتخابية بمسح بيانات وإحصائيات ومؤرشات "كمية ونوعية" تتعلق
بمشاركة املرأة يف االنتخابات كناخبة ،وموظفة ومرشحة ومالحظة ،إلخ؟

نعم
ال

يف حال اإلجابة بنعم ،أذكر االحصائيات لالنتخابات األخرية .........................................................

...............................................................................................................................

4

هل تلعب اإلدارة االنتخابية دورا حمفزا للمرأة مع الرشكاء؟ مثال لقاءات ،دورات تدريبية مع
(األحزاب السياسية ،املجتمع املدين ،اإلعالم ،الربملان) لنرش ثقافة تراعي مبدأ تكافؤ الفرص
بني املرأة والرجل يف الدورة االنتخابيةالكاملة؟

نعم
ال

5

هل هناك وحدة /قسم أو شخص مكلف بمشاركة ودعم املرأة يف االنتخابات؟

نعم
ال

يف حال اإلجابة بنعم ،أذكر مهام هذا القسم وتركيبته ...................................................................

...............................................................................................................................

6

هل حيظى هذا القسم بموارد برشية ومالية جتعل هذا القسم فعاال؟

نعم

7

هل يتم استشارة هذا القسم .الوحدة أو الشخص يف كل أنشطة اإلدارة االنتخابية؟

نعم

8

هل ينص النظام الداخيل لإلدارة االنتخابية عىل امتيازات حتفيزية للمرأة؟

نعم

9

هل هناك حاالت عنف ضد املرأة قامت برصدها اإلدارة االنتخابية خالل االنتخابات؟

نعم

ال
ال
ال
ال

يف حال اإلجابة بنعم ،صف احلاالت أو احلالة وأذكر كيف تعاملت اإلدارة االنتخابية مع تلك احلاالت

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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ملحق عدد  :4حول تحليل استمارة المعلومات االسترشادية
للشبكة العربية للمرأة في االنتخابات
اعتامد اإلدارة االنتخابية عىل سياسة داخلية
لدعم املرأة يف كل أعامهلا وأنشطتها :مثال
اعتامد التناصف عند التوظيف ،الرتقية ،حضور
الدورات التدريبية ،امتيازات حتفيزية للمرأة.
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حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات منظمة حكومية دولية مهمتها تعزيز الديمقراطية
يف مجيع أنحاء العامل ،باعتبارها طموح ًا إنساني ًا عاملي ًا ومتكين ًا للتنمية املستدامة .نقوم بذلك
عن طريق دعم بناء وتعزيز ومحاية املؤسسات والعمليات السياسية الديمقراطية عىل
مجيع املستويات .تتمثل رؤيتنا يف عامل تكون فيه العمليات واجلهات الفاعلة واملؤسسات
الديمقراطية تشاركية وخاضعة للمساءلة وتوفر التنمية املستدامة للجميع.
عملنا

نركز يف عملنا عىل ثالثة جماالت تأثري رئيسية :العمليات االنتخابية ،وعمليات بناء الدستور،
واملشاركة والتمثيل السياسيني .ونتبنى مبادئ النوع االجتامعي والتشاركية وحساسية النزاع
والتنمية املستدامة يف مجيع جماالت عملنا.

توفر املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات حتليالت لالجتاهات الديمقراطية العاملية
واإلقليمية ،وتنتج معرفة مقارنة بشأن املامرسات الديمقراطية ،وتقدم املساعدة الفنية وبناء
القدرات يف جمال اإلصالح للجهات املشاركة يف العمليات الديمقراطية ،وجتري حوار ًا
بشأن قضايا مهمة للنقاش العام بشأن الديمقراطية وبناء األنظمة الديمقراطية.
أين نعمل؟

يقع مقرنا الرئييس يف ستوكهومل ،ولدينا مكاتب إقليمية وقطرية يف أفريقيا وآسيا واملحيط
اهلادئ وأوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .واملؤسسة عضو مراقب دائم يف
األمم املتحدة وهي معتمدة لدى مؤسسات االحتاد األورويب.
<>https://www.idea.int
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املؤسسة الدولية للديمقراطية و االنتخابات

International IDEA
Strömsborg
SE-103 34 Stockholm,
Sweden
Telephone:+ 46 8 698 3700
Email: info@idea.int
Website: https://www.idea.int

الشبكة العربية للمرأة يف االنتخابات

Jabal Al-Weibdeh - St. Ibrahim Tukan
Building No. 45
Ammaan Jordan
Phone: 00962-77-88-96916
Fax: 123-456-7890
هيئة األمم املتحدة للمرأة

UN WOMEN
East 42nd Street 220
New York, NY 10017
Tel: +1 646 781-4400
Fax: +1 646 781-4444
Website: www.unwomen.org
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تكتسب هذه اإلسرتاتيجية أمهيتها من خالل حتليلها لواقع املشاركة السياسية للمرأة يف
املنطقة العربية والتحديات التي تواجهها ،لتسلط الضوء عىل أهم األولويات لتحقيق األهداف
املتوافق عليها يف اإلطار الناظم للشبكة ،من خالل بناء الربامج واألنشطة العملية وحتديد
آليات التنفيذ ومؤرشات القياس لكل هدف ،وحتديد املسؤوليات وتوزيع األدواربني األعضاء
والرشكاء عىل املستوى اإلقليمي والدويل.
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