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  تقديم

يســـعدنى أن أقـــدم لهـــذا اإلصـــدار الجديـــد الـــذى تقدمـــه هيئـــة األمـــم المتحـــدة 
دات والنشـــطاء المعنيـــين بالعمـــل البرلمـــانى وتعزيـــز المشـــاركة السياســـية للمـــرأة للقيـــا

وقــد قــام بتعريــب وتحريــر هــذا الــدليل أســتاذ العلــوم . للمــرأة فــى مصــر والــدول العربيــة
السياسية بجامعة القاهرة وهو خبير متخصص فى الدراسات البرلمانية، اسـتنادا الـى 

موجهــا لـدول أمريكــا الالتينيـة، ولهــذا تــم دليـل أعدتــه هيئـة األمــم التحـدة للمــرأة وكـان 
  .تعريبه وٕاعداده ليناسب السياق المصرى والعربى

  
ــدليلويتعــرض  شــريعات الوطنيــة لــدعم حقــوق المــرأة، وكــذلك أهــم التالــى  ال

 واالتفاقيات الدولية بشأن المرأة، أهم المعاهدات 

طة تصـميم الـدليل السـتخدامه بواسـ، فقـد تـم الجمهور المستهدفومن حيث 
المعنيــــين بــــدعم دورهــــم القيــــادى فــــى وضــــع  –مــــن الرجــــال والنســــاء  –البرلمــــانيين 

  .سياسات تحمى حقوق المرأة
أما بالنسبة لشرح الدليل والتدريب عليه، فيتطلب األمر إعداد مجموعـة مـن 

خبــرة عمليــة ، ممــن لــديهم )مــن الرجــال أو النســاء( facilitators ينالميســر /ينالمــدرب
ـــة بقضـــايا النـــوع تيســـير ورش العمـــل مـــع البرلمـــانيين، و و كبيـــرة فـــى إدارة  درايـــة كافي

، معرفـة شـاملة بأبعـاد وحالـة المشـاركة السياسـية للمـرأة فـى المجتمـعلمرأة، و وحقوق ا
بــإجراءات العمــل كافيــة معرفــة التشــريعات التــى تعــزز حقــوق المــرأة، وكــذلك درايــة بو 

ن فـى بعـض الجلسـات، لعـرض المفيـد دعـوة متحـدثيكمـا أنـه مـن  .الوطنى البرلمانى
  .خبرات مميزة فى الموضوع

  
عمـل، تبـدأ ورشـة التدريب على الـدليل، فقـد تأخـذ شـكل  منهجيــةومن حيث 

تبــــدأ الجلســــة ثــــم . بعـــرض أهــــدافها، ومــــدتها، والمشـــاركة المطلوبــــة فــــى كــــل محـــور
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بمحاضرة مختصرة تشرح أبعاد الموضوع فى سياقه الوطنى، يعقبها تدريبات عمليـة 
يمكــن تنفيــذ الورشــة فــى وبهــذا، . اركة الحاضــرين حــول كيفيــة تطبيــق مــا تعلمــوهبمشــ

ويـتم عمـل . أربـع سـاعات-يوم ونصف، عبر ثالث جلسات، كل منها حـوالى ثـالث
ملخص لتقييم كـل جلسـة، ثـم الورشـة ككـل، يوضـح فـى التقريـر النهـائى أثـر الورشـة 

  .على المشاركين
اع الوطنيـة، ويشـير قـدر اإلمكـان يركز المدرب على األوضـومن المفيد أن 

  .الوطنى إلى اإلطار الدستورى والقانونى
أرجو أن يكون فى هذا اإلصدار غفادة للمعنيـين بـالتمكين السياسـى للمـرأة  

والتعــاون مــع البرلمــان الــوطنى واألعضــاء للمســاعدة علــى تحقيــق مــا أبرزتــه أهــداف 
جــول العــالم، وتؤكــد علــى أن األلفيـة التــى وافقــت عليهــا الــدول العربيــة ضــمن أغلــب 

المواطنــة والديمقراطيــة والتنميــة الشــاملة تتطلــب تعزيــز مشــاركة كاملــة وفعالــة للمــرأة 
  .فى آليات صنع القرار الوطنى

  
  مايا مرسى.د

  الوطنىنسق الم
  مصر-هيئة األمم المتحدة للمرأة
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  مقدمــــة

  
  الغرض من الدليل

خــــالل أدوات للتعامــــل مــــع  دعــــم وتعزيــــز المشــــاركة السياســــية للمــــرأة، مــــن
وقــد تــم إعــداد  .األحــزاب السياســية، والعمــل البرلمــانى، والــنظم االنتخابيــة، واإلعــالم

فــى إطــار البرنــامج اإلقليمــى لتعزيــز المشــاركة الــدليل باالســتفادة مــن إصــدار مشــابه 
بتمويــل ، ٢٠١١-٢٠٠٩أمريكــا الالتينيــة والكــاريبى أعــوام دول السياســية للمــرأة فــى 

مــــن الوكالــــة األســــبانية  م، بــــدع)UNWOMEN(ئــــة األمــــم المتحــــدة للمــــرأة هي مــــن 
  .، ليناسب الظروف المصرية والعربية بشكل عام)AECID(للتنمية الدولية 

ـــدليل اســـتجابة للظـــروف االنتقاليـــة والتاريخيـــة التـــى يـــأتى هـــذا و  بهـــا تمـــر ال
ومن ثّم قـد ة، ، وتشهد تغيرات فى األطر الدستورية والسياسيوالمنطقة العربية مصر

ٕاجـــراءات وسياســـات البرلمـــانيين فـــى إدخـــال إصـــالحات دســـتورية وتشـــريعية و يعـــاون 
  .تشجع على تمكين المرأة واحترام حقوقها

  
  :المحتويات

يضـــم الـــدليل ثالثـــة محـــاور تدريبيـــة، ينقســـم كـــل منهـــا إلـــى ثالثـــة أو أربعـــة 
  .موضوعات، يتم تناولها فى جلسات متتالية، على هيئة ورش عمل

تقــــدم المحــــاور الثالثــــة معلومــــات واقعيــــة حــــول كيفيــــة دعــــم وتيســــير دور و 
القيــادات المدنيــة، مــن الرجــال والنســاء، فــى بلــورة تيــار رئيســى حــول منظــور النــوع 
االجتمـــاعى، مـــن خـــالل األدوات التشـــريعية واالتفاقيـــات الدوليـــة التـــى تعـــرض علـــى 

  .البرلمان
الممكنــة لتعزيــز  ةاالســتباقييقــدم معلومــات حــول اإلجــراءات  فــالمحور األول

فيركـــز علــى آليـــات  المحــور الثــانىالمشــاركة السياســية للمـــرأة، وطنيــًا وٕاقليميــًا، أمـــا 
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إبــراز قضــايا النــوع االجتمــاعى علــى األجنــدة التشــريعية، واإلصــالحات الدســتورية، 
ـــــات الدوليـــــة، ثـــــم يســـــتعرض  أدوات التـــــأثير فـــــى اإلعـــــالم  المحـــــور الثالـــــثواالتفاق

لتبنــى السياســات ودوره فــى الحيــاة السياســية، والضــغط علــى البرلمــانيين الجمــاهيرى 
  .احترام حقوق المرأة داخليًا وخارجياً واإلجراءات المشجعة على 

  
حســـن ســالمة، أســـتاذ . د.وأتوجــه بخــالص الشـــكر والتقــدير الـــى الــزميلين، أ

ات البرلمانيـة العلوم السياسية بالمركز القـومى للبحـوث واألسـتاذ الزائـر بـدبلوم الدراسـ
كـــريم الســـيد، المتخصــــص فـــى الشـــئون البرلمانيـــة والمحاضــــر .بجامعـــة القـــاهرة، ود

بـدبلوم الدراســات البرلمانيـة بجامعــة القــاهرة، علـى تفضــلهما بمراجعـة مســودة الــدليل، 
تطوعــا ودون أى مقابــل، فلهمــا خــالص التقــدير، إال أن المســئولية العلميــة عمــا ورد 

  .المحرر وحده فى الدليل تقع على عاتق
  

  على الصاوى 
  

  ٢٠١١أغسطس : القاهرة
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  المشاركة السياسية للمرأة: المحور األول
  

  دور القيادات البرلمانية فى تمكين المرأة: الجلسة األولى
  عرض ومناقشة: القسم األول

  
إزالـــة العوائـــق والعقبـــات التـــى  :التمكـــين السياســـى"لمقصـــود بعبـــارة ا: أوالً 
، وبعالقاتهــــا بالشــــرائح والجماعــــات السياســــية حقوقهــــاممارســــة و المــــرأة تحــــول دون 

االجتماعيــة المختلفــة، ولهــذا فهــى تتــأثر بمــدى إدراك الشــخص للمتغيــرات السياســية 
ــــــوعى  ــــــى المنطقــــــة والعــــــالم، مــــــع ال ــــــى المجتمــــــع، وف ــــــة ف واالقتصــــــادية واالجتماعي

ئية التــــــى تـــــؤثر علــــــى القـــــدرات التنظيميــــــة للحركـــــة النســــــابالخصوصـــــية الوطنيـــــة، 
واســــتراتيجياتها، وعلــــى نوعيــــة الصــــعوبات التــــى تواجههــــا عنــــد المطالبــــة بالمســــاواة 

  .وتحقيق مجتمع ديمقراطى تعددى
  
  
  

برغم تحقيق عـدد مـن المطالـب، إقليميـًا ودوليـًا، ال تـزال المـرأة تواجـه : ثانياً 
عقبــــات أمــــام مشــــاركتها السياســــية عمومــــًا، ودورهــــا فــــى صــــنع السياســــات العامــــة، 

  :ولعل أهم العقبات هى. ول للمواقع القيادية فى الحياة السياسيةوالوص
 .نقص الموارد االقتصادية •

 .التقاليد السائدة ودور القوى االجتماعية المحافظة والتقليدية •

 .تزايد دور الدولة فى تقديم الخدمات، وتعقد آليات اتخاذ القرار الحكومى •

 .ى أخرىتذبذب تمثيل المرأة فى البرلمان، من دورة إل •

 .صعوبات الحصول على المعلومات، والوصول إلى اإلعالم •

  )المنظمات الفاعلة/عرض موجز لبعض المبادرات(
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ندرة االستشارات العملية للبرلمانيين، من الداخل والخارج، لتعزيز قدراتهم  •
 .على الترويج السياسى لبرامجهم ولدفاعهم عن قضايا المرأة

 .أطر قانونية معقدة، تقيد المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة •

وشـــبكات تواصـــل فاعلـــة لتقـــديم الـــدعم والمـــؤازرة  صـــالات غيـــاب منظومـــة •
 .السياسية للبرلمانيين

 .القيود التى يفرضها االلتزام الحزبى، والنظم االنتخابية •

  
ـــاً  مـــن أجـــل دعـــم القيـــادات النســـائية، مـــن الضـــرورى اتخـــاذ إجـــراءات : ثالث

 ملموســــة لــــدعم أدائهــــا السياســــى، وقــــدراتها علــــى التــــأثير فــــى المؤسســــات المنتخبــــة
  :عمومًا، والبرلمان خصوصًا، ومن ذلك

الجوهريـة  دراسة متأنية للوضع السياسى واالجتماعى، واستيعاب العوامل •
التــى تــؤثر فــى الحيــاة السياســية، واســتخدام لغــة بســيطة تســاعد المــرأة علــى 

 .التواصل مع مختلف التيارات والقوى السياسية، وتبادل األفكار معها

، وفـــى مقـــدمتها االســـتماع إلـــى يــةبجداقتـــدار و تحمــل المـــرأة لمســـئولياتها ب •
، والســعى إلــى شــرح وجهــات نظرهــا وطــرح مطالبهــا التــى تحقــق المــواطنين

 .الخير للمجتمع ككل

إظهـار الثقـة فــى الـنفس واإليمــان بالهـدف، لكـى ال تصــاب باإلحبـاط مــن  •
 .مقاومة اإلجراءات المؤسسية لظهور القيادات النسائية بها

، ألنهــــا ..)التفــــاوض، إدارة الصــــراعات(تيــــة للمــــرأة تنميــــة المهــــارات الذا •
لمشاركة فى الجدل والنقاش فى األطر الديمقراطية، وعـدم رفـض لضرورية 

الحــوار والتفــاوض مــن أجــل الوصــول إلــى توافقــات سياســية تعــزز المســاواة 
 .وعدم التمييز بين الرجل والمرأة

ؤى وتميـــل إلـــى بنــاء التحالفـــات، مـــع القـــوى والتيـــارات التـــى تتفـــق فـــى الـــر  •
وتساعد هذه الشبكات والتحالفات على . الشراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة
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الوصــول إلــى توافــق حــول بعــض القضــايا السياســية، ألنــه ال توجــد قضــية 
يجمـــع عليهـــا كـــل النـــاس فـــى أى ســـياق ديمقراطـــى، وال يجـــب حجـــر الـــرأى 

 .مهما كان
  

  كيف يمكن التعامل مع الصراعات؟: رابعاً 
المشــــــكلة، وعــــــرف  حــــــدد •

 .مصدرها وأسبابها الحقيقية

اجمـــــع كافـــــة المعلومـــــات  •
 .عنها من أطرافها

ارســـــم خريطـــــة لموضـــــوع  •
الصــــــراع، توضــــــح أطرافــــــه 
ومطالب ومصالح كل منها 

 ).الظاهرة وغير الظاهرة(

 .قم ببلورة حلول بديلة، وابحث عن حلول مختلفة •

ــــول مناســــبة حــــدد األعبــــاء والتكــــاليف المحتملــــة لكــــل بــــديل، وابحــــث عــــن  • حل
 .للجوانب محل النزاع

 .حاول بناء توافق عام، ثم قم بتطبيق البدائل التى تم التوافق عليها •

  ).دقائق ١٠: المدة(

حدد المشكلة 
 ا وأسبابھ

جمع 
 المعلومات 

خريطة لموضوع 
 الصراع 

بلورة الحلول 
 البديلة 

قياس 
 العائد/ التكلفة

اختبار البدائل 
 والتوافق  

التطبيق ثم 
 التقييم 
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  تدريب عملى: القسم الثانى
  

الهدف مـن هـذا التـدريب هـو  :أوالً 
تعزيــــــــز قــــــــدرة المشــــــــاركين علــــــــى معرفــــــــة 
مهاراتهم القياديـة والقـرارات المطلوبـة للقيـام 

يـــادى فـــى البرلمـــان، وكـــذلك دراســـة بـــدور ق
اآلليـــات الضـــرورية للقيـــادات النســـائية فـــى 
البرلمــــان لتحقيــــق األهــــداف العامــــة بشــــأن 

  .تمكين المرأة
  ).دقيقة ٣٥مدة النقاش (
  
  :إدارة التدريب العملى: اً نيثا

يـــــتم تشـــــكيل أربعـــــة مجموعـــــات عمـــــل تضـــــم مشـــــاركين مـــــن الرجـــــال  -١
دوات كتابيـة لعـرض مقترحـات المجموعـات، وتـزود كـل مجموعـة بسـبورة وأوالنساء، 

 .ويعين كل مجموعة ميسر، وتختار المجموعة أحد منها للتحدث باسمها

يحصـــــــل ممثـــــــل المجموعـــــــة  -٢
على بطاقة تتضمن عدة جوانب للمهـارات 
القيادية، بحيث يختار كـل ممثـل مجموعـة 
أحــــــــــد هــــــــــذه الجوانــــــــــب للتعليــــــــــق عليهــــــــــا 

 .)دقيقة إجماالً  ١٥مدة (باختصار، 

ذلـــك يـــتم التصـــويت مـــن  وبعـــد-٣
جانـــــــب المشـــــــاركين ككـــــــل علـــــــى 
أفضل العروض، ثم يقوم المـدرب 

بإثــــــــــــــارة ) دقــــــــــــــائق ١٠خــــــــــــــالل (

يتم توفير قاعة كبيرة مزودة بمقاعد فردية 
ن تحريكها لتشكل مجموعات نقاش يمك

مصغرة، كما يتم توزيع مادة تدريبية حول 
على " مواصفات القيادة الناجحة"

  .المشاركين

  :من األسئلة التى يمكن إثارتها
ما هى مواصفات القيادة الناجحة  -

 فى رأى المشاركين؟
لماذا اختار المشاركون رجًال أو  -

 امرأة لتمثيل المجموعة؟
القيادة فى نظر  من هو القدوة فى -

 المشارك، محليًا وعالميًا؟، ولماذا؟
ما هى نقاط القوة لدى المشارك  -

 باعتباره شخصيه قيادية؟
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التســاؤالت حــول الموضــوعات، مــن أجــل تحديــد مواصــفات القيــادة الناجحــة 
تم توثيـــق النقاشـــات لكـــى تكـــون مـــادة تعليميـــة فـــى فـــى العمـــل البرلمـــانى، يـــ

  .التدريبية األخرى البرامج
اء ن المتوقع أن تحقق هذه الجلسة نوعًا من تبادل المعلومات واآلر م : ثالثاً 

دور القيـــادات السياســـية فـــى تعزيـــز حقـــوق و ، حـــول الوضـــع السياســـى واالجتمـــاعى
  .المرأة ومشاركتها القيادية فى الحياة السياسية
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  الكوتا واألحزاب السياسيةنظام : الثانية الجلسة
  عرض ومناقشة: القسم األول

  
فـى  استعراض األدوات التشـريعية بشـأن الكوتـاالى هدف هذه الجلسة ت :أوالً 
، وتمثيـل المــرأة فـى األحـزاب السياســية، وذلـك بنسـب متنوعــة تختلـف مــن البرلمانـات

  .فى بعض الدول% ٤٠-٢٠دولة إلى أخرى وتصل أحيانًا 
  ما هى الكوتا؟: ثانياً 

فــى رأة هــى أدوات سياســية مؤقتــه تهــدف إلــى تخصــيص مقاعــد لتمثيــل المــ
لمجــالس المنتخبــة وذلــك لمعالجــة عــدم المســاواة والتمييــز التــاريخى ضــد المــرأة فــى ا

لقـد نجحـت هـذه اإلسـتراتيجية فـى دول عديـدة علـى مـدى الحقبتـين . الحياة السياسـية
الماضية، ألنها فتحت الباب أمام خوض المرأة للعملية االنتخابيـة واالنخـراط الفعـال 

  .فى الحياة السياسية
ـــوم، هنـــاك عـــدة دول تتبـــع أســـلوب الكوتـــا، ســـواء فـــى البرلمـــان أو فـــى وال ي

إال أن الوضــع العــام ال يــزال ســلبيًا فــى . األحــزاب السياســية، وفقــًا للظــروف الوطنيــة
  .مجمله حيث تقل نسبة تواجد المرأة فى البرلمانات واألحزاب السياسية بوجه عام

  
  

السياسية من دولة إلى أخرى،  تتنوع مشكالت تمثيل المرأة فى الحياة :ثالثاً 
ولكــن هنــاك أســباب اجتماعيــة وثقافيــة واقتصــادية وتعليميــة مشــتركة، باإلضــافة إلــى 
عقبات خاصة فى السياق الوطنى لكل دولة، يجب أخذها فـى االعتبـار عنـد تحليـل 

  .إتباعهأسلوب الكوتا وجدوى 

  عرض موجز لتطبيقات الكوتا حول العالم خالل السنوات العشر الماضية(
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عهـا القياديـة ال وبالنسبة لألحـزاب السياسـية فـإن تواجـد المـرأة فـى مواق :رابعاً 
يــزال محــدودًا، بصــرف النظــر عــن البــرامج االنتخابيــة لتلــك األحــزاب والقــول بتواجــد 
النســــاء بــــين أعضــــائها، إال أن المــــرأة ال تصــــل كثيــــرًا للمواقــــع القياديــــة فــــى أغلــــب 

أو مقاعـد مخصصـة للمـرأة فـى األحـزاب السياسـية،  ةزملاألحزاب، وال توجد قواعد م
زبيــة الســائدة غيــر مهتمــة بإزالــة التمييــز ضــد المــرأة، وذلــك لعــدة وال تــزال الثقافــة الح

  :أسباب منها
 .أن العمل السياسى دائم وقد يتعارض مع واجبات المرأة فى أسرتها •

 .توجد أحكام مسبقة ضد قدرة المرأة على القيادة السياسية •

 .الثقافة السياسية واالقتصادية السائدة ال تعترف بقيادة المرأة •

 .الجتماعية تركز على دور المرأة فى اإلنجاب ورعاية األطفالالثقافة ا •

  
  
  

  

  عرض موجز لتواجد المرأة فى المواقع القيادية لألحزاب
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  تدريب عملى: القسم الثانى
ــــــدريب  :أوالً  الهــــــدف مــــــن هــــــذا الت

تعزيـــــــز قـــــــدرة المشـــــــاركين علـــــــى التحليـــــــل 
بأهميــة الكوتــا فــى الهياكــل الحزبيــة ونســب 

  .تواجد المرأة فى المؤسسات المنتخبة
  :إدارة التدريب العملى:  ثانياً 

م توزيـــع البطاقـــات بشـــكل عشـــوائى علـــى المشـــاركين، بحيـــث يكـــون يـــت -١
ثم ينقسم المشاركون إلى مجموعتين . الثلث باللون األصفر والثلثان باللون األخضر

) وهــم ثلــث المشــاركين(حســب لــون البطاقــة، األولــى تضــم حــاملى البطاقــة الصــفراء 
 .)وهم الثلثان(والثانية تضم حاملى البطاقات الخضراء 

المـــدرب مـــن مجموعـــة البطاقـــات الخضـــراء إعـــداد كلمـــة حـــول يطلـــب  -٢
أهمية تخصيص اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولـة لتلبيـة احتياجـات الفقـراء 

بينمــا تعــد مجموعــة البطاقــات الصــفراء كلمــة تــدعو  ،مــن ســكان المنــاطق الحضــارية
ــــف المســــتويات التنظيم ــــى مختل ــــة فيهــــا بوضــــع تشــــريع تخصــــص مقاعــــد للمــــرأة ف ي

 .لألحزاب السياسية، من القاعدة حتى مواقعها القيادية

يوضـــح المـــدرب قواعـــد العمـــل البرلمـــانى للمتحـــدثين، بحيـــث يخصـــص  -٣
دقــائق لطــرح مقترحهــا واســتعراض التعــديالت التشــريعية الضــرورية  ٥لكــل مجموعــة 

 لذلك، 

وبعــد االنتهــاء مــن الكلمتــين يــدعو المــدرب الختيــار أحــد المجمــوعتين  -٤
ول أعمال الجلسة بسـبب ضـيق الوقـت، وبالتـالى يـتم التصـويت دعلى ج فقط ليكون

 .على ذلك حتى تضع األولويات الحقيقية لدى المشاركين

ة البرلمانيـــة يـــدعو المـــدرب كافـــة المشـــاركين ابعـــد انتهـــاء هـــذه المحاكـــ -٥
 :)دقيقة ١٥خالل فترة مناقشة إجمالية (لإلجابة على التساؤالت التالية 

 ٤٠يستمر هذا التدريب العملى لمدة 
دقيقة، وذلك فى قاعة كبيرة مزودة 
بسبورة كبيرة وأدوات كتابية، وعدد من 

  .البطاقات الملونة يكفى المشاركين
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للمجموعة التى كنت مـن بينهـا؟، وهـل تشـكل أقليـة  هل تشعر أنك تنتمى •
 أم أغلبية؟

 ما هى أهم المشكالت أو القيود التى ظهرت أثناء التصويت؟ •

ما تفسيرك الختيار المشاركين للموضوع الذى تمت مناقشـته فـى الجلسـة  •
 المحاكاة؟

هــــذا يفــــتح المــــدرب بــــاب النقــــاش بــــين المشــــاركين والمشــــاركات لتأكيــــد  -٦
ثير فـى السياسـات الكوتا فى تمكين المرأة فى التـأ يب العملى، دورمن التدر الغرض 

ثـم يطـرح المـدرب سـؤًال عامـًا مـرة ). دقائق ٥وذلك لمدة (التشريعية والمواقع الحزبية 
 :أخرى

 ما هى المجاالت التى يمكن تطبيق الكوتا فيها؟ •

الجلســة، وذلــك بهــدف تأكيــد اســتيعاب  فاعليــاترب بتلخــيص ديقــوم المــ -٧
ين بأهميـــة وجـــدوى نظـــام الكوتـــا لتمكـــين المـــرأة داخـــل األحـــزاب السياســـية، المشـــارك

التنظيميــة والقياديــة المختلفــة، مــن أجــل تحقيــق المســاواة وكــذلك التمييــز  المســتوياته
  .ضد المرأة
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  الكوتا والنظم االنتخابية: الجلسة الثالثة
  عرض ومناقشة: القسم األول

  
ة تطبيق الكوتا فى النظم االنتخابية تهدف الجلسة إلى استعراض أهمي :أوالً 

وكـــذلك فـــى المواقـــع الحزبيـــة لضـــمان تمثيـــل عـــادل للمـــرأة، يجســـد وزنهـــا التصـــويتى 
  .ككتلة ناخبة فى المجتمع

وقد اتبعت أكثر من مائة دولة فى العالم شكًال من أشكال الكوتا، وبعضـها 
الــنظم االنتخابيــة  ، إال أن أغلبهــا تنــاول الكوتــا فــىالوطنيــة أكــد عليــه فــى الدســاتير

  .على المستوى الوطنى أو فى المجالس المحلية، وكذلك فى األحزاب السياسية
دت هــذه التجــارب علــى إلقــاء الضــوء علــى مظــاهر عــدم المســاواة ســاعوقــد 

  .والتمييز فى التمثيل السياسى للمرأة حول العالم

  
إلــــى  نالحــــظ أن دول أمريكــــا الالتينيــــة علــــى ســــبيل المثــــال اتجهــــت :ثانيــــاً 

دولــة وضــعت  ١١دول مــن إجمــالى  ١٠تطبيــق الكوتــا خــالل التســعينات، حتــى أن 
األرجنتــين، بوليفيــا، البرازيــل، كوســتاريكا، : وهــى(الكوتــا فــى النظــام االنتخــابى بهــا، 

، ووصـلت )نيكانيجمهوريـة الـدومو ، المكسيك، بنما، بـاراجواى، سدوراهناإلكوادور، 
تجه بعضها إلى المناصـفة تمامـًا بـين الرجـال ، وت%٤٠-٢٠نسبة تمثيل المرأة إلى 

  .والنساء فى المقعد البرلمانى وكذلك فى النظام االنتخابى
ـــاً  ـــا،  :ثالث ـــًا لطبيعـــة النظـــام االنتخـــابى، توجـــد تطبيقـــات متنوعـــة للكوت وطبق

تحقيق نسـبة معينـة مـن تمثيـل المـرأة، وبالتـالى ال يوجـد حـل وحيـد بوتتميز كل منها 

عرض موجز لخريطة العالم، توضح الدول التى اتبعت الكوتا فى األحزاب، 

  وفى النظم االنتخابية، وتلك الدول التى ليس بها نظام كوتا على اإلطالق



   

  – ١٩ -                UNWOMEN-القيادات البرلمانية فى حماية حقوق المرأة دليل

ـــة تختلـــف مـــن الـــدوائر االنتخابيـــة وحجـــم يناســـب كـــل الـــدول، أل ن ظـــروف كـــل دول
  .نتخابيةالدائرة، والمعطيات االجتماعية والمحلية للدوائر اال

  
تضـــمين انتبـــاه المشـــاركين ألهميـــة يهـــدف هـــذا العـــرض إلـــى جـــذب : رابعـــاً 

العقوبات يقلل من غياب ، ألن هلتزام بالقانون حزمة من العقوبات فى حالة عدم اإل
ـــامصـــداقية ال ـــد وجـــود انقســـام إجمـــاعى حـــول مبـــدأ الكوت . قـــانون ككـــل، والســـيما عن

ويتضــح مــن الممارســة العمليــة أن الــدول التــى تفــرض عقوبــات جــادة علــى األحــزاب 
  .)..البرازيل، والمكسيكومنها األرجنتين، (التى ال تراعى الكوتا فى زيادة مستمرة 
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 تدريب عملى: القسم الثانى

  
لتـــدريب العملـــى هـــو تعزيـــز مهـــارات المشـــاركين فـــى الهـــدف مـــن هـــذا ا :أوالً 

تحليــــل أهميــــة قــــوانين الكوتــــا مــــن أجــــل 
إلــــزام األحــــزاب السياســــية للمســــاواة بــــين 

  .الرجل والمرأة
  

  :إدارة التدريب العملى: ثانياً 

يقسم المدرب المشـاركين إلـى أربعـة مجموعـات ويـوزع البطاقـات الملونـة -١
اإليجابيــة للكوتــا فــى النظــام االنتخــابى، عليهــا، بحيــث تنــاقش مجموعتــان الجوانــب 

 .وتناقش المجموعتان األخريان الجوانب السلبية للكوتا

  :ويمكن أن يكون شكل البطاقات كالتالى
  العيـــوب  المــزايا  قوانين الكوتا

   -أ   
  -ب
  -ج

   -أ 
  -ب
  -ج

يســـاعد المـــدرب مجموعـــات العمـــل علـــى بلـــورة أفكـــارهم باســـتخدام هـــذه  -٢
 ١٠وذلـــك لمـــدة (ضـــافة إلـــى الســـبورة الورقيـــة المخصصـــة للمجموعـــة البطاقـــات باإل

 ).دقائق

بعــــــــــد ذلـــــــــــك، تختــــــــــار كـــــــــــل  -٣
 ٥(مجموعــــة ممــــثًال لهــــا لعــــرض أفكــــارهم 

 ).دقائق لكل عرض

بعـــد انتهـــاء العـــروض وطـــرح  -٤
المزايـــا والعيــــوب حــــول الكوتـــا فــــى النظــــام 

دقيقة،  ٤٥يستمر هذا التدريب لمدة 
وذلك فى قاعة كبيرة، مع استخدام 
بطاقات من أربعة ألوان، ومواد كتابية 

  .ت العملوسبورات ورقية لمجموعا

  :يمكن أن يطرح المدرب سؤالين رئيسيين

هل الثقافة السياسية السائدة تشجع  -
المرأة على خوض االنتخابات؟، 

 ولماذا؟

هل تصوت المرأة الناخبة للمرأة  -
 المرشحة؟، ولماذا؟

- 
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لهمـا ٕاجـراء نقـاش حو و (االنتخابى، يلقى المدرب الضوء على عـروض المجموعـات، 
 ):دقائق ١٠لمدة 

يقوم المدرب بتلخيص فعاليـات الجلسـة، موضـحًا مزايـا وعيـوب تطبيـق  -٥
الكوتا فى النظام االنتخابى وقيادة األحـزاب السياسـية، بمـا يزيـد مـن فاعليـة مشـاركة 

  .المرأة وقدرتها على جذب أصوات الناخبين



   

  – ٢٢ -                UNWOMEN-القيادات البرلمانية فى حماية حقوق المرأة دليل

  السياسى التمـــويل: الجلسة الرابعة
  شاتعرض ومناق: القسم األول

  
تهــدف هــذه الجلســة إلــى اســتعراض أهميــة الــدعم االقتصــادى وتمويــل  :أوالً 

أنشطة المرأة فى الحياة السياسية، باإلضافة إلى أهمية التشريعات التى تسمح بذلك 
  .وتشجع على تمكين المرأة فى الحياة السياسية

تمثــل المــوارد االقتصــادية أهميــة خاصــة لتفعيــل مشــاركة المــرأة فــى : ثانيــاً 
الحياة السياسية، وليس فقط فى وقت االنتخابات أو لدعم حملتهـا االنتخابيـة، وذلـك 

  :لتحقيق مايلى
 .بناء صورة إيجابية للمرأة باعتبارها قيادة سياسية مؤهلة •

 .دعم منافسة المرأة على المواقع القيادية فى األحزاب السياسية •

ابــات، وكــذلك تمكــين المــرأة مــن العمــل السياســى الــذى يســبق فتــرة االنتخ •
 .دعم حملتها االنتخابية

  :من أهم عقبات التمويل السياسى للمرأة مايلى: ثالثاً 
 .الفوارق الكبيرة فى الدخول للرجال والنساء •

 .المساواة فى تحمل المسئوليات داخل األسرة •

ـــات والشـــركات  • ـــة واإلداريـــة بالهيئ ـــل المـــرأة فـــى المواقـــع المدني ضـــعف تمثي
 .المختلفة

 .عمل والقيود التى تفرضها على المرأةمصاعب ظروف ال •

ومــع ذلــك، فــإن مناقشــة هــذه العقبــات مســألة ضــرورية لتمكــين المــرأة : رابعــاً 
مــن شــغل المواقــع القياديــة وتشــجيع الجمهــور العــام علــى قبــول وتأييــد وصــول المــرأة 

ويحتـــاج المشـــاركون إلـــى إدراك هـــذا الســـياق . للمواقـــع القياديـــة فـــى الحيـــاة السياســـية
معى، واستيعاب نظـام عمـل الحكومـة ونظـم األحـزاب واالنتخابـات حتـى يمكـن المجت

  .للمرأة المنافسة بكفاءة وجذب أصوات الناخبين
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قامــت بعــض الــدول بوضــع التشــريعات تضــمن الــدعم االقتصــادى : خامســاً 

للمــرأة فــى الحيــاة السياســية، إال أن اإلجــراءات التنفيذيــة لتطبيــق التشــريعات يحتــاج 
م كبير، للنظر إلى التكلفة االقتصادية التى تترتب عليهـا، والجـدل الثقـافى إلى اهتما

وباختصار، فمن الضرورى مراعاة الوسائل الالزمة لمراقبة الموارد . والقانونى حولها
المخصصـة لــدعم المــرأة فــى الحيــاة العامـة، والخاصــة، واإلشــراف علــى المــوارد شــبه 

  .الحكومية التى يتم انفاقها
  

نالحــظ األنظمــة البرلمانيــة تســمح بمشــاركة أوســع للمــرأة عنــدما ال  :سادســاً 
يوجــــد تيــــار سياســــى يحتكــــر القــــوة فيهــــا، وكــــذلك عنــــدما تتســــم أنظمــــة إدارة الدولــــة 
بالتنافسية وتسمح بالتعدديـة السياسـية فيهـا، وبالتـالى يسـمح مـن الممكـن فيهـا وضـع 

  .والتمثيل، وأهمها المرأةقواعد لتقديم التمويل من فئات األقل حظًا فى المشاركة 
  

  لتشريعات التى تسمح بالدعم االقتصادى للمرأة عرض موجز ل
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  تدريب عملى: القسم الثانى
الهـــدف مـــن التـــدريب تعزيـــز  :أوالً 

قدرة المشاركين على مناقشة أهميـة وضـع 
تشــريعات تســمح بتمويــل النشــاط السياســى 
للمـــرأة، وتنميـــة قـــدراتها مـــن خـــالل بـــرامج 

  .تدريبية موجهه للمرأة فقط
  
  :إدارة التدريب العملى: اً نيثا

درب المشــاركين إلــى مجمـــوعتين، ويطلــب مــن كــل مجموعـــة المــ يقســم -١
 ):يتم عرضها على شاشة أمام الجميع(اإلجابة على المصفوفة التالية 

إساءة استخدامه   
  بواسطة المرأة

مزاياه 
  للمرأة

اقتراح لتوزيع عادل للموارد حسب 
  النوع االجتماعى

ــــــــــــــــــــل  التموي
  السياسى

  

      

 ١٠خـــــالل (ترحـــــاتهم ويطلـــــب المـــــدرب مـــــن كـــــل مجموعـــــة عـــــرض لمق-٢
 ).دقائق

ب بتلخــيص أفكــار المجمــوعتين مــع ر دوبعــد انتهــاء العــروض، يقــوم المــ-٣
 مراعــاة النــوع االجتمــاعى فــى توزيــع المــوارد إبــراز نقــاط االتفــاق بينهمــا حــول كيفيــة

  :خالل العملية االنتخابية، ويستخدم المدرب المصفوفة التالية
  القضايا المرتبطة بتطبيق االقتراح  

قتـــــــراح بشـــــــأن توزيـــــــع التمويـــــــل اال
  حسب النوع االجتماعى

  

 ١٥يستغرق هذا التدريب حوالى 
وذلك فى قاعة كبيرة، مع دقيقة، 

تزويد المشاركين ببطاقات وسبورة 
  .ورقية لكل مجموعة عمل
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يقــــوم المــــدرب بتلخــــيص تعليقــــات المشــــاركين علــــى المصــــفوفة الســــابقة -٤
هــل مــن الضــرورى وضــع : بحيــث تشــكل فــى مجموعهــا إجابــة علــى الســؤال التــالى
 تشريع لتوزيع التمويل السياسى حسب النوع االجتماعى؟

د علــــى أهميــــة مراعــــاة النــــوع بعــــد انتهــــاء التــــدريب يعيــــد المــــدرب التأكيــــ-٥
 .االجتماعى فى التمويل السياسى ودعم األداء االنتخابى للمرأة

 :يفتح المدرب باب النقاش الحر حول األسئلة التالية-٦

 هل التمويل السياسى مسئولية الدولة وحدها؟، ولماذا؟ •

 هل يجب تقنين التمويل السياسى؟، ولماذا؟ •

 دولة؟ما أهم مصادر التمويل السياسى فى ال •

ما األدوات التى تقترحها لضبط نزاهة التمويل السياسـى، بمـا يمنـع تسـرب  •
 األموال غير المشروعة إلى الحياة السياسية؟

بعد مناقشة المشاركين للحاجة إلى تشريع بشأن التمويـل السياسـى ومنظـور 
 النوع االجتماعى، يتم استعراض األنشطة السياسية المختلفة التى تحتـاج المـرأة إلـى
تمويــل للقيــام بهــا، وكــذلك أنشــطة حملتهــا االنتخابيــة التــى تحتــاج لــدعم مــالى للقيــام 

  .بها
 ٥(يقــوم المــدرب بإعــداد ملخــص ســريع حــول تنفيــذ التوصــيات الســابقة  -٧

 :، ويستعين بالمصفوفة التالية)دقائق

  القضايا الهامة  الفكرة الرئيسية  الموضوع

وصــــــــول المــــــــرأة للمواقــــــــع السياســــــــية  -١
  .القيادية

    

      .نظم الكوتا واألحزاب السياسية -٢

      .الكوتا فى النظم االنتخابية -٣

      .التمويل السياسى -٤

  



   

  – ٢٦ -                UNWOMEN-القيادات البرلمانية فى حماية حقوق المرأة دليل

 المساواة فى الحقوق: المحور الثانى

  ٕاجرائيةو البرلمان كمؤسسة سياسية : الجلسة األولى
  عرض ومناقشة: القسم األول

إدخـــــال  تهـــــدف هـــــذه الجلســـــة إلـــــى اســـــتعراض تجـــــارب معاصـــــرة فـــــى :أوالً 
تعــديالت دســتورية وتشــريعية للتأكيــد علــى حقــوق المــرأة وتمكينهــا مــن الوصــول إلــى 
البرلمان، ودعم أدائها داخل المؤسسة البرلمانية، وكذلك تعزيز قـدرتها علـى المبـادرة 

  .لتشريعات تراعى المساواة وعدم التمييز
يؤثر تشـكيلها فالمؤسسة البرلمانية أحد األعمدة الثالثة للدول الديمقراطية، و 

ففــى أمريكــا الالتينيــة علــى ســبيل المثــال، ينتشــر  .علــى نوعيــة الحكومــة فــى الدولــة
وفـى الـنظم . النظام الرئاسى مما يجعل رئيس الدولة أهم طرف فى تشكيل الحكومـة

ـــد أدوار هـــذه األطـــراف الثالثـــة لنظـــام  ـــة المعاصـــرة، يقـــوم الدســـتور بتحدي الديمقراطي
ة التشـــريعية فـــى إصـــدار القـــوانين وفـــرض احترامهـــا، الحكـــم، ويحـــدد مهـــام المؤسســـ

  .ومراعاة االلتزامات الدولية عند وضع التشريعات وتنفيذها
المــرأة، فــإن أغلــب البرلمانــات ال  اوبالنســبة لموضــوع المســاواة وحمايــة كوتــ

تــزال متعســرة فــى أداء دورهــا كمؤسســة تشــريعية ورقابيــة بســبب ضــعف تمثيــل المــرأة 
دوديـــة االهتمـــام بمصـــالحها وأولوياتهـــا علـــى األجنـــدة التشـــريعية فيهـــا، وبالتـــالى مح

النـواب بقضـايا النـوع االجتمـاعى، والمعرفـة بـاألطر مـن للبرلمان، وضعف االهتمام 
  .القانونية الوطنية والدولية التى تنص على حقوق المرأة

كمـــا تهـــدف الجلســـة إلـــى جـــذب انتبـــاه المشـــاركين نحـــو نقـــاط الضـــعف فـــى 
شـــريعات الوطنيـــة واالتفاقـــات الدوليـــة، وأهميـــة مراقبـــة أداء الحكومـــة تطبيـــق هـــذه الت

  .لتطبيق هذه القوانين واالتفاقيات) السلطة التنفيذية(

  

  عرض موجز لتمثيل المرأة فى البرلمانات المعاصرة، وتطور نسب تمثيل المرأة فى البرلمان الوطنى
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  وضع التشريع وتطبيقه: ثانياً  

مــن الضــرورى وضــع تشــريعات تحقــق تمكــين المــرأة، ومراقبــة تطبيقهــا مــن 
صوص الدستورية واالتفاقات أجل دعم حقوق المرأة، وبالتالى من المهم استيعاب الن

  :الدولية التى تلتزم بها الدولة بشأن حقوق المرأة، وذلك على النحو التالى
يجب مراعـاة دسـتورية القـوانين، وعـدم تنـاقض القـانون  ،بالنسبة للدستور  -أ 

العـــادى مـــع أحكـــام الدســـتور، وأن تكـــون توجهـــات مشـــروعات القـــوانين واالقتراحـــات 
. مبدأ المساواة وعدم التمييز، التى ينص عليهـا الدسـتورالتشريعية لألعضاء مؤيدة ل

وقــد خطــت عــدة دول خطــوات كبيــرة مــؤخرًا لتأكيــد الحقــوق الدســتورية للمــرأة، ومنهــا 
  .مبدأ المساواة فى الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة: على سبيل المثال

 :ومن أهم المؤشرات الحديثة فى أمريكا الالتينية  -ب 

التمييـز بـين الرجـل والمـرأة، ف بالمواطنـة الكاملـة وعـدم كل الدساتير تعتر  •
 .بما يتجانس مع التقاليد الدستورية المعاصرة فى أوروبا

توجد قوانين تعاقب على التمييز بين الرجـل ) هندوراس(فى بعض الدول  •
 .والمرأة

توجـد إجـراءات لتحقيـق مسـاواة واقعيـة ) األرجنتـين(فى بعض الدول مثـل  •
 .ة فى الحياة السياسيةبين الرجل والمرأ

باتخـاذ إجـراءات اسـتباقيه فـى النظـام التعليمـى ) بنمـا(قامت بعض الـدول  •
 .لتشجيع مشاركة المرأة فى الحياة العامة

الرجــل  فـى حـاالت أخـرى، تلتــزم الدولـة لتحقيـق المسـاواة فــى الفـرص بـين •
 والمرأة، بحيث يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات إيجابيـة تعـزز مـن مشـاركة المـرأة

 .فى الحياة العامة وتبرر التمييز اإليجابى المؤقت لها

مـــن األهميـــة األخالقيـــة للمســـاواة وحقـــوق ) بوليفيـــا(تنطلـــق بعـــض الـــدول  •
المــــرأة مــــن أجــــل تقريــــب الفجــــوات بــــين المجموعــــات العرقيــــة والثقافيــــة فــــى 

 .المجتمع
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صــــــياغة هنــــــاك بعــــــض المقترحــــــات التــــــى تســــــاعد البرلمــــــانيين عنــــــد   - ج 

ووضـــع المعـــايير أو مناقشـــة مشـــروعات القـــوانين القـــوانين  عات االقتراحـــات بمشـــرو 
 :الالزمة لتحقيق المساواة وعدم التمييز بسبب النوع االجتماعى، ومنها

الحصول على معلومات كافية ودقيقة حول االقتـراح التشـريعى باإلضـافة  •
 .إلى مزاياه السياسية واالجتماعية واالقتصادية

شـريع المقتـرح قبـل الـدخول فـى مفاوضـات صياغة المـواد الحاكمـة فـى الت •
تتضــــرر عنــــد مــــع األطــــراف االجتماعيــــة صــــاحبة المصــــلحة أو التــــى قــــد 

 .تطبيقه، وٕاجراء نقاش مع النواب المنفتحين ذهنيًا من الرجال والنساء

من الضرورى التأكيد على المساواة وعدم التمييز فى إطـار حكـم القـانون  •
 .لتى تكرث عدم المساواةودون التأثر باالتجاهات الثقافية ا

اســـتخدام لغـــة تشــــريعية مناســـبة لتأكيــــد عـــدم التمييــــز، ووضـــع نصــــوص  •
 .واضحة الداللة من أجل تجنب الغموض عند تطبيقها أو إساءة تفسيرها

تجنـب اســتخدام المصـطلحات المعقــدة بقـدر اإلمكــان، حتـى يكــون المقتــرح  •
مهـــور العـــام غيـــر التشـــريعى واضـــحا ومـــؤثرًا علـــى بقيـــة المـــواد، والســـيما الج

متخصص فى القانون، وال يعنى ذلـك تجاهـل المنطـق القـانونى فـى صـياغة 
 .المقترح التشريعى وٕانما يعنى استخدام مفردات قانونية مبسطة وواضحة

وبالتــــالى (عـــدم االبتعـــاد عــــن العبـــارات والمصـــطلحات القانونيــــة المألوفـــة  •
 .أكثر تعقيداً ، من أجل ابتكار مصطلحات جديدة )المقبولة اجتماعياً 
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  تدريب عملى: القسم الثانى

  
ـــــل  :أوالً  ـــــى تحلي ـــــز قـــــدرات المشـــــاركين عل ـــــى تعزي ـــــدريب إل يهـــــدف هـــــذا الت

النصــوص الدســتورية وتحقيــق المســاواة 
  .وحماية حقوق المرأة

  :إدارة التدريب العملى: اً نيثا

يقســـم المـــدرب المشـــاركين  -١
إلـــــــى ثالثـــــــة مجموعـــــــات، تمـــــــزج بـــــــين 

 .منها، ويتم تشكيلها حسب رغبة المشاركين الرجال والنساء فى كل

بعــد تشــكيل المجموعــات، يقــوم المــدرب بشــرح التــدريب العملــى، وتقــديم  -٢
معلومات كافية لتحليل أسباب عدم المساواة فـى النظـام الدسـتورى والقـانونى للدولـة، 

 :ويمكن استخدام الشكل التالى

  
  
  
  
  
  
  
لمساواة وفقًا للشـكل يطلب المدرب من المشاركين تحديد أسباب عدم ا -٣

 :، ويركز على الجوانب التالية)دقيقة ١٥وذلك خالل (السابق 

 .قوانين العمل، والمساواة فى ظروف العمل بين الرجل والمرأة •

 .االعتراف بحق المرأة فى اعتبار أعمالها المنزلية عمًال حقيقيًا ومنتجاً  •

 .حق المرأة فى العيش دون التعرض للعنف •

دقيقة،  ٤٠يستغرق التدريب حوالى 
وذلك فى قاعة كبيرة، مع تزويد 

ات المشاركين بسبورات ورقية وأدو 
  .كتابية

 اآلثار المترتبة

 التــالمشك

 ابـــاألسب

مظاهر عدم 

المساواة، والتمييز 
فى النظام 

 الدستورى والقانونى
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بعــــرض تقــــوم كــــل مجموعــــة  -٤
، ويؤكــــد )دقــــائق لكــــل منهــــا ١٠(أفكارهــــا 

المعلومـــــات  المـــــدرب علـــــى أهميـــــة توافـــــق
حـــول األســـئلة محـــل النقـــاش لكـــى يـــتمكن 
المشـــاركون مـــن صـــياغة مقترحـــات جـــادة 
وبنـــــــاء تحالفـــــــات حقيقيـــــــة مـــــــع الشــــــــرائح 

 .والقطاعات االجتماعية المختلفة

ت يقــــوم المــــدرب بتلخــــيص فاعليــــات الجلســــة، والتأكيــــد علــــى الضــــمانا -٥
الضـــرورية لتحقيـــق المســـاواة وعـــدم التمييـــز بســـبب النـــوع، ضـــمن اإلطـــار الدســـتورى 

 .للدولة

  :ويؤكد المدرب الخالصة التالية
المســـاواة تكمـــن فـــى  أن أهـــم أســـباب عـــدم

قوانين العمـل وحـق المـواطنين فـى العـيش 
بـــدون عنـــف، وتأكيـــد الدســـتور علـــى تلـــك 
الحقـــــــوق والضـــــــمانات باعتبـــــــاره المظلـــــــة 
الكبـرى للتشـريعات والسياسـات العامـة فـى 

  .الدولة
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  لتزامات الدوليةاإل : الجلسة الثانية
  عرض ومناقشة: القسم األول

  
الهـــدف مـــن هـــذه الجلســـة شـــرح اإلطـــار العـــام لالتفاقيـــات والمعاهـــدات  :أوالً 

كجــزء أصــيل مــن منظومــة حقــوق اإلنســان، الدوليــة التــى تؤكــد علــى حقــوق المــرأة 
وبوجـــه خـــاص تحقيـــق المســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة فـــى العمـــل البرلمـــانى، وتمكـــين 
النـــواب مــــن وضــــع تشــــريعات تؤكــــد المســــاواة وتكــــافؤ الفــــرص بــــين الرجــــل والمــــرأة، 
وتحـــرص علـــى مراقبـــة تنفيـــذها وٕازالـــة أشـــكال التمييـــز بـــين المـــواطنين بســـبب النـــوع 

  .االجتماعى
ــاً ثا تــزداد أهميــة االتفاقيــات الدوليــة فــى تعزيــز قــدرة البرلمانــات الوطنيــة : ني

علــى وضــع قــوانين تراعــى تلــك االلتزامــات، وتعزيــز قــدرات األعضــاء علــى صــياغة 
ومــن . مقترحـات تشـريعية تكفــل المسـاواة وخصوصـًا بــين الرجـل والمـرأة فــى البرلمـان

ونبـذ العنـف والمسـئولية المشـتركة  هذه االتفاقات الدولية ما يؤكد على تكافؤ الفرص
للوالــدين، والتمثيــل المتكــافئ فــى النظــام االنتخــابى والمؤسســة النيابيــة، إال أن العديــد 

  .من القوانين الوطنية ال تزال أقل إلتزامًا بذلك
  :ومن أبرز هذه االتفاقات والمعاهدات الدولية: ثالثاً 

لــة كــل أشــكال التمييــز مــن أجــل إزا" )١٩٧٩(اتفاقيــة األمــم المتحــدة لعــام  •
 ."العهد العظيم للمرأة"، والمعروفة باسم "ضد المرأة

بشـــأن إزالـــة أشـــكال  ٤٨/١٠٤قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة رقـــم  •
 ).١٩٩٣(العنف ضد المرأة، وصدر عام 

 ).١٩٩٤(خطة عمل مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية عام  •

، والــــذى يتضــــمن )١٩٩٩(م البرتوكــــول االختيــــارى التفاقيــــة الســــيداو، عــــا •
أيضًا إجراءات ضـرورية علـى الحكومـات اتخاذهـا لضـمان تمتـع المـرأة لتلـك 
الحقـــوق، مـــع مالحظـــة أن لجنـــة الســـيداو تمثـــل الســـلطة العليـــا فـــى مراجعـــة 
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حــــول ) كــــل أربعــــة أعــــوام(التقــــارير الدوريــــة التــــى تقــــدمها الــــدول األعضــــاء 
 .مستوى انجازها ألهداف االتفاقية

  
هنـــاك منظمـــات إقليميـــة ودوليـــة أخـــرى أقامـــت بعقـــد اتفاقيـــات حـــول  :رابعـــاً 

حقوق اإلنسان واالعتراف بحقوق المرأة بشكل خـاص، حتـى تشـكل المنتـدى الـدولى 
ومـن أهـم . للدفاع عن حقوق المرأة، وأصـبح يمثـل مصـدرًا غنيـًا للتشـريعات الوطنيـة

  :االقتراحات التشريعية لحماية حقوق المرأة
  
 .خاصات الدولية من خالل إصدار قانون تنفيذ االلتزام •

اعتبار نصوص االتفاقية الدولية جزءًا أو ملحقًا لالقتراح التشـريعى الـذى  •
 .يقدمه عضو البرلمان

 .مباشرة إلى االتفاقيات الدوليةيمكن لصاحب المقترح التشريعى اإلحالة  •

مـــــن الممكــــــن أن تتضــــــمن التشــــــريعات الوطنيـــــة أحكامــــــًا تكمــــــيًال حــــــول  •
 .ات أو العقوبات التى تتضمنها االتفاقات الدوليةاإلجراء

يجـــب صـــياغة مـــواد االقتـــراح التشـــريعى بمـــا ال يتعـــارض مـــع االلتزامـــات  •
 .الدولية

  

  من ا7تفاقيات الدولية السابقة والمعنية بالمرأة وتمكينھا  مصرعرض موجز لموقف 
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  تدريب عملى: القسم الثانى

  
يهدف هذا التدريب إلى تعزيـز قـدرة المشـاركين علـى تحليـل واسـتيعاب : أوالً 

االتفاقـــــــــات الدوليــــــــــة الملزمــــــــــة ضــــــــــمن 
تشــريعية الوطنيــة، وبمــا ال المقترحــات ال

ــــذى  المــــأموليتعــــارض مــــع الدســــتور  ال
  .يؤكد على حقوق المرأة

  :إدارة التدريب العملى: ثانياً 

يقـــــــــــوم المـــــــــــدرب بتقســـــــــــيم  -١
المشـــاركين إلـــى ثالثـــة مجموعـــات، ويعطـــى كـــل مجموعـــة ثالثـــة وثـــائق لكـــى تقـــوم 

واإلقليميـة بشـأن  ، ومن بينها االتفاقيات الدوليـة)دقيقة ١٥خالل (بدراستها وتحليلها 
 .حقوق المرأة

تقــوم كــل مجموعــة بدراســة الوثــائق القانونيــة المخصصــة لهــا، وتحديــد  -٢
، مــع الحــالى والمــأمول الدسـتورى والقــانونىالمتطلبـات الالزمــة إلدراجهــا فــى اإلطــار 

 ):دقيقة ١٥خالل (التركيز على المحاور الثالثة التالية 

ل، وعـدم التمييـز بـين العـاملين حقوق العمل، واألجر المتساوى لنفس العمـ •
 .بسبب النوع االجتماعى

االعتــراف بــأن عمــل المــرأة فــى المنــزل ال يقابلــه أجــر ولكنــه يعتبــر عمــًال  •
 .منتجاً 

 .الحق فى العيش دون التعرض للعنف •

دقــائق لكــل  ١٠(يطلـب المــدرب مــن كـل مجموعــة عــرض نتـائج نقاشــها -٣
 ).مجموعة

 :ات التاليةيفتح المدرب باب النقاش حول الموضوع-٤

ـــة  ٤٠ق هـــذا التـــدريب حـــوالى يســـتغر  دقيق
وذلـــــــك فــــــــى قاعــــــــة كبيـــــــرة، مــــــــع تزويــــــــد 
المشـــــاركين ببطاقـــــات مـــــن ثالثـــــة ألـــــوان، 
وســــــــــبورة ورقيــــــــــة وأدوات كتابيــــــــــة لكـــــــــــل 

 .مجموعة
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مـــــا أهـــــم العقبـــــات أمـــــام تطبيـــــق االتفاقـــــات والمعاهـــــدات الدوليـــــة بشـــــأن  •
 المساواة وعدم التمييز بسبب النوع، فى منظومة القوانين الوطنية؟

هــل يعلــم المشــاركون مضــمون التقريــر الــوطنى حــول الســيداو؟، ومــا هــى  •
أهــــــــــــــم العقبــــــــــــــات التــــــــــــــى 

 تضمنها؟

هـــــل يعلـــــم المشـــــاركون  •
و توصــــــيات لجنــــــة الســــــيدا

 لدولتهم؟

يجمـــــــع المـــــــدرب : ثالثـــــــاً 
العروض التى قدمتها المجموعات 

  . إلجراء تحليل أوسع فيما بعد

رف على أهم المعا يركز المدرب فى خالصته
التى تتضمنها هذا القسم من الجلسة، واألحكام 
التى تضمنتها االتفاقيات والمعاهدات الدولية، 
ومدى إلزاميتها للدولة وللمشرع الوطنى، 
وكيفية تطبيقها فى الواقع العملى وتقديم 
المقترحات التشريعية الالزمة لضمان المرأة 

  .التى أشارات إليها تلك االتفاقيات الملزمة
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  الموازنة العامة والنوع االجتماعى: الجلسة الثالثة
  عرض ومناقشة: القسم األول

  
تهــدف هــذه الجلســة إلــى تعزيــز قــدرة المشــاركين علــى مناقشــة وتحليــل  :أوالً 

د موازنـــــة تراعــــــى النـــــوع االجتمــــــاعى، وتأكيــــــد دور ودعـــــم الجهــــــود الالزمـــــة إلعــــــدا
  .البرلمانيين فى ذلك عند مناقشة مشروع الموازنة والتصديق عليها

وبــدون شــك، فــإن الموازنــة العامــة مــن أهــم األدوات التــى تتــرجم التشــريعات 
إلــى واقــع، وتجســد السياســة العامــة للدولــة فــى كافــة المجــاالت، وبالتــالى تعتبــر أداة 

ويشــكل . هــداف السياســية مــن خــالل توزيــع وٕاعــادة توزيــع المــوارد الماليــةلتحقيــق األ
النــوع االجتمـــاعى أساســـا جوهريــًا فـــى الحكـــم علـــى جــودة الموازنـــات العامـــة، ومـــدى 
التــزام الحكومــة بأهــداف تمكــين المــرأة وتحقيــق المســاواة بــين الرجــل والمــرأة، فبــدون 

لحـديث عـن المسـاواة الحقيقـة موازنة ماليـة تراعـى النـوع االجتمـاعى سـوف يصـعب ا
  .أو العدالة االجتماعية

  
  :وتتسم الموازنات المالية التى تراعى النوع االجتماعى بما يلى: ثانياً 

 .ال تنقسم حسب النوع بين الرجال والنساء •

 .تراعى منظور النوع االجتماعى فى كافة مكوناتها •

ناقشة مشروع تشجع على االلتزام الجاد نحو مشاركة منظمات المرأة فى م •
 .الموازنة

تراقــــب وتقــــيم االنفــــاق الحكــــومى ومجموعــــات العوائــــد مــــن منظــــور النــــوع  •
 .االجتماعى

تشجع على االسـتخدام الفعـال للمـوارد مـن أجـل تحقيـق المسـاواة فـى النـوع  •
 .وفى نفس الوقت التنمية البشرية الشاملة
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ــــدًال مــــن التقســــي • ــــى بــــرامج محــــددة لتمكــــين المــــرأة ب م تتضــــمن التركيــــز عل
 .التقليدى لموازنة فى شكل أبواب

  
وخــالل األعــوام الخمســة الماضــية، قامــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة  :ثالثــاً 

بتقــديم دعــم لعــدد كبيــر مــن الــدول حتــى تســتطيع تطــوير موازنــة عامــة تراعــى النــوع 
  .االجتماعى، وحققت تقدمًا هامًا، والسيما على مستوى الحكومات المحلية

  
ل هـــذا الغــرض ســـيتم اســتعراض وســـيلتين للعمــل البرلمـــانى ومـــن أجــ :رابعــاً 

تساعدان على صياغة موازنة تراعى النوع االجتماعى، وٕاعـادة تنظـيم االنفـاق العـام 
  :وهما

إدماج منظوم النوع االجتماعى فى األجندة التشريعية ومنظومة القوانين   -أ 
" االجتمـــاعى لجنـــة النـــوع" الوطنيـــة، كمـــا فعـــل برلمـــان المكســـيك عنـــدما قـــام بتشـــكيل

 .٢٠١٠-٢٠٠٦خالل 

مراجعة تقديرات اإلنفاق فى الموازنة العامة من حيث أثرهـا علـى النـوع   -ب 
 .الجتماعىا

ويالحــظ فــى الحــالتين الســابقتين أن النمــوذج المكســيكى يســعى إلــى تحقيــق 
االنســـجام فـــى المنظومـــة التشـــريعية الوطنيـــة ككـــل، لكـــى تراعـــى النـــوع االجتمـــاعى، 

االنتبــــــاه إلـــــى الحقــــــوق االجتماعيــــــة والسياســــــية والثقافيــــــة وذلـــــك مــــــن خــــــالل لفــــــت 
واالقتصــادية للمــرأة عنــد مناقشــة المقترحــات التشــريعية المختلفــة، وأيضــًا مــن خــالل 
طــرح سياســات عامــة تراعــى النــوع االجتمــاعى، وتتضــمن بــرامج محــددة تهــدف إلــى 

، وتعزيـــز تحقيـــق أنشـــطة اقتصـــادية وثقافيـــة وٕاداريـــة تســـاهم فـــى التغييـــر االجتمـــاعى
  .نظرة الجمهور العام إلى تكافؤ الفرص كأساس للمجتمع الديمقراطى
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ومن أهم األدوات التنفيذية للوصول إلى موازنة ماليـة تراعـى النـوع  :خامساً 
االجتمــــاعى إجــــراء حـــــوار شــــامل بـــــين المؤسســــات التنفيذيـــــة والتشــــريعية، الوطنيـــــة 

نظمــــات المــــرأة فــــى الريــــف والمحليــــة، ومؤسســــات المجتمــــع المــــدنى والبــــاحثين، وم
والحضــر، حتــى يتبلــور توافــق مجتمعــى حــول منظــور النــوع االجتمــاعى فــى إعــداد 

 .الموازنة المالية للدولة

  
  

  

يقوم المدرب باستعراض بعض األمثلة والتجارب الدولية فى إعداد موازنة تراعى 

   النوع االجتماعى
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  تدريب عملى: القسم الثانى
  

يهــدف هــذا التــدريب إلــى تعزيــز قــدرة المشــاركين علــى تحليــل الموازنــة  :أوالً 
والمعاهــــدات الدوليــــة فــــى تفاقــــات مــــن منظــــور النــــوع االجتمــــاعى، وكيفيــــة إدراج اال

، وتطــــوير مقترحــــات تشــــريعية التشــــريعات
جديــدة تحقــق تكــافؤ الفــرص وعــدم التمييــز 
ـــــى  ـــــوع االجتمـــــاعى، والســـــيما ف بســـــبب الن

  .مجال الموازنة المالية للدولة
  
  :إدارة التدريب العملى: اً نيثا

يقــوم المــدرب بفــتح بــاب النقــاش الحــر والعصــف الــذهنى حــول األســئلة  -١
 ):دقيقة ٢٠لمدة (لية التا

مـــــا أهـــــم العقبـــــات التشـــــريعية أمـــــام إعـــــداد موازنـــــة ماليـــــة تراعـــــى النـــــوع  •
 االجتماعى؟

مــــا أهــــم وســــيلة لمراعــــاة النــــوع االجتمــــاعى عنــــد إعــــداد الموازنــــة العامــــة  •
 والموازنات المحلية فى الدولة؟

تــدعم منظــور النــوع االجتمــاعى مــا هــى اللجــان البرلمانيــة التــى يمكــن أن  •
 اقشة الموازنة العامة؟عند من

بالنســبة للقــوانين التــى تــم إصــدارها لتمكــين المــرأة، هــل تــتم مراعاتهــا عنــد  •
 إعداد مشروع الموازنة العامة أو الموازنات المحلية؟

هــل توجــد إرادة سياســية الســتثمار المــوارد العامــة مــن أجــل تمكــين المــرأة  •
 واحترام حقوقها؟

  

دقيقة،  ٤٠يستمر التدريب العملى لمدة 
بدون تقسيم  وذلك فى قاعة كبيرة

المشاركين لمجموعات عمل، ألن 
مضمون هذا القسم من الجلسة يعتمد 
على النقاش الجماعى المفتوح بين كافة 

  .المشاركين
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يقــوم المــدرب باختيــار  :رابعــاً 
ــــة متطــــوعين لصــــياغة األنشــــطة  ثالث

المطلوبــــة مــــن البرلمــــانيين مــــن أجــــل 
إجـــراء تحليـــل مـــنظم وشـــامل لمشـــروع 

  .الموازنة بما يراعى النوع االجتماعى

فـى ختـام الجلسـة علـى أهميـة  يؤكد المدرب
منظومـــــة النـــــوع االجتمـــــاعى عنـــــد مناقشـــــة 
وٕاعداد الموازنة العامة للدولة، والحاجـة إلـى 

ل إصــالحات فــى اســتراتيجية واضــحة إلدخــا
ـــــــة العامـــــــة، ووضـــــــع  نظـــــــام إعـــــــداد الموازن
القـــوانين الالزمـــة لمراعـــة النـــوع االجتمـــاعى 

  .فى وضع وتنفيذ السياسات العامة للدولة
  



   

  – ٤٠ -                UNWOMEN-القيادات البرلمانية فى حماية حقوق المرأة دليل

  أجندة تشريعية للمرأة: الجلسة الرابعة
  عرض ومناقشة: القسم األول

  
للمرأة،  تهدف هذه الجلسة إلى تقديم معلومات حول األجندة التشريعية: أوالً 

ـــة المختلفـــة، وحشـــد  بمـــا يحقـــق درجـــة مـــن التوافـــق العـــام مـــع القطاعـــات االجتماعي
  .الجهود لتنفيذ هذه األجندة من خالل الوسائل التشريعية والرقابية الممكنة

  
وقــد قطعــت بعــض الــدول شــوطًا كبيــرًا فــى هــذا المجــال، وأصــبحت نموذجــًا 

ــــة ح قوقهــــا، وزاد عــــدد لغيرهــــا مــــن أجــــل تشــــجيع المشــــاركة السياســــية للمــــرأة وحماي
  .البرلمانيين المقتنعين باألجندة التشريعية الالزمة لتحقيق التمكين السياسى للمرأة

وبــدون شـــك، فـــإن وجـــود أجنـــدة برلمانيـــة للمـــرأة يســـاعد علـــى بنـــاء عالقـــات 
تعــاون مــع المجتمــع المــدنى مــن ناحيــة والكتــل البرلمانيــة مــن ناحيــة أخــرى، ويشــجع 

مساواة وعـدم التمييـز بسـبب النـوع االجتمـاعى، وذلـك فـى الجميع على تبنى أفكار ال
  .إطار العمل البرلمانى، وعند إعداد الموازنة العامة أيضاً 

  
  

  

  عرض موجز لألولويات التشريعية للمرأة 
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  تدريب عملى: القسم الثانى

  
يهدف التدريب إلى تشجيع  :أوالً 

ــــورة أجنــــدة تشــــريعية  ــــى بل المشــــاركين عل
للمــــــــرأة فــــــــى إطــــــــار النظــــــــام البرلمــــــــانى 

  .الدولة واإلجراءات التشريعية فى
  
  :إدارة التدريب العملى: اً نيثا

يقوم المدرب بشرح أهداف التدريب، وأسلوب العمل البرلمانى فى دراسة -١
 :وتقييم االقتراحات التشريعية، وذلك من خالل مصفوفة بتضم العناصر التالية

العوامــل الداخليـــة، ودور إدارة المؤسســـة البرلمانيـــة وتنظـــيم الجلســـات فـــى  •
لتشــــريعية، وصـــالحيات األعضــــاء، وامتيــــازات األغلبيــــة صـــياغة األجنــــدة ا

واألقليــــة، وأســــلوب إدارة الجلســــات العامــــة، ونظــــام عمــــل اللجــــان، وٕاعــــداد 
جــــدول األعمــــال، وأشــــكال الــــدعم الفنــــى، ونظــــم المعلومــــات، وغيرهــــا مــــن 

 .إجراءات العمل البرلمانى

مــع العوامــل الخارجيــة، التــى تتعلــق بــاألحزاب السياســية ومنظمــات المجت •
 المدنى، ووسـائل اإلعـالم الجمـاهيرى، والـرأى العـام، والظـروف االقتصـادية

 .والسياسية واالجتماعية السائدة فى الدولة

نقــاط القــوة والضــعف، وذلــك فــى العمليــة التشــريعية ككــل، ووســائل تنفيــذ  •
 .األجندة التشريعية للمرأة

يقتــــرح المــــدرب تقســــيم المشــــاركين إلــــى مجمــــوعتين، ويطلــــب مــــن كــــل  -٢
جموعة اختيار أحد الموضوعات المدرجـة علـى األجنـدة التشـريعية للمـرأة مـن أجـل م

 ).دقيقة ١٥وذلك لمدة (صياغة مقترح تشريعى بشأنه 

يقوم المدرب بتقسيم المشاركين إلى 
مجموعتين وذلك فى قاعة كبيرة، 

دقيقة، وتزويدهم  ٤٠على مدى 
ورات ورقية وأدوات كتابية ذات بسب

  .لونيين
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دقيقــــة لكــــل  ١٥(يطلــــب المــــدرب مــــن كــــل مجموعــــة عــــرض مقترحهــــا  -٣
 :، وذلك حسب المصفوفة التالية)مجموعة

 عناصـــر التحليــــل

  رجيةالعوامل الخا  العوامل الداخلية  

  الضعف  القوة  الضعف  القوة  

    التشريــع

    التنفيـــذ

    اإلعـــالم
 

يمكـــــن للمـــــدرب اســـــتخدام المصـــــفوفة الســـــابقة لبنـــــاء توافـــــق عـــــام عـــــن  -٤
 :المشاركين حول عناصر التحليل التالية

 ما أهم القضايا على األجندة التشريعية للمرأة؟، ولماذا؟ •

ومــا أفضــل اســتراتيجية للتعامــل  مــا أهــم القضــايا الخالفيــة لتلــك األجنــدة؟، •
 معها؟

ــــى تغيــــرات  • ــــاج األجنــــدة التشــــريعية للمــــرأة إل ــــى رأى المشــــارك، هــــل تحت ف
 معينة؟، وماهى؟

مــا األنشــطة التــى يقترحهــا المشــارك لتــرويج األجنــدة التشــريعية للمــرأة بــين  •
 اللجان المختلفة فى البرلمان؟

مــــان، أو فــــى هــــل يوجــــد خبــــراء فــــى النــــوع االجتمــــاعى بــــين أعضــــاء البرل •
 الجهاز الفنى المعاون للنواب؟، وهل هم من الرجال أم النساء؟

يقــوم المــدرب بتلخــيص مــوجز لكــل عــرض قدمتــه المجموعتــان، ويؤكــد -٥
 .على أهمية هذا التدريب كوسيلة فى إعداد األولويات التشريعية للمرأة
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ومـــــن المتوقـــــع أن تـــــزداد معـــــارف المشـــــاركين باألبعـــــاد األساســـــية لألجنـــــدة 
تشـــريعية للمـــرأة، وأهميـــة الـــدور التشـــريعى والرقـــابى لضـــمان احتـــرام تلـــك األجنـــدة، ال

 .فى الحياة السياسية عموماً  وكأساس لتعزيز قدراتهم القيادية

يقـــوم المـــدرب بتلخـــيص مـــوجز لهـــذا المحـــور الثـــانى، بجلســـاته األربـــع  -٦
 :، ويمكن االستعانة بالمصفوفة التالية)دقائق ٥خالل (السابقة 

 

 التحليل المنظم لنتائج المحور الثانى من الدليلعناصر 

  
  وسائــل التنفيــذ  الفكــرة األساسيــة  الموضــــوع

      .القواعد الدستورية -١

      .االتفاقات والمعاهدات الدولية -٢

الموازنــــــــــــــة العامــــــــــــــة والنــــــــــــــوع  -٣
  .االجتماعى

    

      .األجندة التشريعية للمرأة -٤
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  الماإلعــــ: المحور الثالث
 اإلعــالم والسياســة: الجلسة األولى

  
  عرض ومناقشة: القسم األول

  
تهـــدف الجلســـة إلـــى مناقشـــة وتحليـــل العالقـــات بـــين وســـائل االتصـــال  :أوالً 

واإلعــالم مــن ناحيــة والسياســية مــن ناحيــة أخــرى، مــن أجــل اســتثمار اإلعــالم لنشــر 
  .حقوق المرأة والثقافة المرتبطة بها

صــــرة علــــى وجــــود هــــذه العالقــــة االرتباطيــــه، ولجــــوء وتؤكــــد التجــــارب المعا
السياسيين من رجال ونساء إلـى اإلعـالم لتحقيـق أهـدافهم المتنوعـة، ولجـوء اإلعـالم 

وبعبـارة مـوجزة، إن السياسـة واإلعـالم عالمـان . إلى السياسيين ألهداف أخـرى أيضـاً 
  .ديدةلكل منهما منطقة نفوذ خاصة به، ولكن توجد بينهما مصالح متبادلة وع

وقــد أصــبحت وســائل اإلعــالم واالتصــال المتنوعــة، التقليديــة وااللكترونيــة، 
قوة هائلة وأداة كبرى فى نشر األفكار والمعلومات وٕاتاحـة فـرص التـأثير فـى دهـاليز 
السياســة أمــام الجمهــور العــام، الــذى أصــبح اليــوم أكثــر قــدرة علــى التــأثير فــى صــنع 

ى تصــنع القــوانين، وأصــبح أكثــر درايــة بكيفيــة القــرار السياســى، وفــى البرلمانــات التــ
  .، وطرق التواصل معها والتأثير فى قراراتهاعمل مؤسسات الدولة

وتتيح وسائل اإلعالم التواصل بين المواطنين ومؤسسات النظـام السياسـى، 
كمــا تــؤثر نشــرات األخبــار فــى نظــرة الــرأى العــام إلــى المؤسســات العامــة وســلطات 

السياســــية بوجــــه عــــام، التــــى أصــــبحت تحــــت المجهــــر الــــدائم  الدولــــة، وأداء النخبــــة
  .لوسائل اإلعالم

  :يترتب على ما سبق عدد من النتائج: ثانياً 

 .أصبح الرأى العام يطالب بمحاسبة المسئولين عبر وسائل اإلعالم •
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قد ال تكون المعالجة اإلعالمية هى أفضل وسائل المحاسـبة االجتماعيـة  •
 .أو األكثر موضوعيةللسياسيين، وليست هى األدق 

يســـعى أطـــراف النظـــام السياســـى إلـــى مطالبـــة اإلعـــالم بنشـــر المعلومـــات  •
 .بشكل سريع وشامل مهما كان الموضوع

يجـــــب أن تتمتـــــع وســـــائل اإلعـــــالم باالســـــتقاللية لكـــــى تقـــــوم بـــــدورها فـــــى  •
المجتمـــــع الـــــديمقراطى، ألن األخبـــــار السياســــــية أصـــــبحت هـــــى المصــــــدر 

شـــئون العامـــة وتشـــكيل الـــرأى العـــام اتجـــاه الرئيســـى للجمهـــور فـــى معرفـــة ال
 .النظام السياسى
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  تدريب عملى: القسم الثانى
  

يهـــدف التـــدريب إلـــى تمكـــين  :أوالً 
ـــــة اإلعـــــالم  ـــــل أهمي المشـــــاركين مـــــن تحلي
ـــــوق  ـــــرتبط بحق ـــــى ت ونشـــــر المعلومـــــات الت

  اإلنسان والمرأة بوجه خاص 
  :إدارة التدريب العملى: ثانياً 

ى مجمــــــوعتين للقيـــــام بتحليــــــل الجوانــــــب يقســـــم المــــــدرب المشـــــاركين إلــــــ-١
اإليجابيـــة والســـلبية لإلعـــالم ودوره فـــى نشـــر المعلومـــات الدقيقـــة حـــول حقـــوق المـــرأة 

 :وذلك من خالل المصفوفة التالية

وسائل االتصال 

  واإلعالم

الجوانب 

  االيجابية 

التأثير علي السلطة   الجوانب السلبية

  التشريعية

        التليفزيون

        الراديو

        حفالص

        االنترنت

بعد تشـكيل المجمـوعتين، يقـوم المـدرب بإرشـادهم حـول كيفيـة اسـتخدام  -٢
تلـــك المصـــفوفة، بحيـــث تركـــز المجموعـــة األولـــى علـــى تحليـــل التغطيـــة اإلعالميـــة 
لشئون المرأة، وتركز المجموعة الثانية التحليل النقدى لطريقة تناول نشرات األخبار 

 ).دقيقة ٢٠ وذلك خالل(لقضية حقوق المرأة 

بعد ذلك، تختار كل مجموعة متحدثًا باسمها لتقـديم نتـائج نقاشـها أمـام  -٣
 ).دقائق لكل مجموعة ١٠(المشاركين 

يقــــوم المــــدرب بعمــــل ملخــــص بــــأهم النتــــائج التــــى توصــــلت إليهــــا كــــل  -٤
 ).دقائق ٥(مجموعة، والجوانب اإليجابية والسلبية التى طرحتها كل منها 

دقيقة،  ٤٠يستمر التدريب العملى لمدة 
مزودة بسبورة ورقية وذلك فى قاعة كبيرة 

  . وأدوات كتابية



   

  – ٤٧ -                UNWOMEN-القيادات البرلمانية فى حماية حقوق المرأة دليل

يمكــــــــن للمــــــــدرب أن يفــــــــتح  -٥
ـــــاب ـــــاش الحـــــر مـــــرة أخـــــرى حـــــول  ب النق

 ).دقائق ١٠لمدة (الموضوع 

يمكــن للمــدرب أن يختـــتم : ثالثــاً 
هــــذه الجلســــة مــــن خــــالل طــــرح األســــئلة 

  :التالية
هـــــل اإلعـــــالم محايـــــد عنـــــدما  •

 ينقل أخبار البرلمان؟

كيــف يمكــن اســتثمار اإلعــالم لعــرض أنشــطة البرلمــان التــى تــدعم حقــوق  •
 المرأة؟

 ئل اإلعالم عندما تغطى عمل البرلمان؟ما أهم نقاط الضعف فى وسا •

كيـــف يمكـــن تقيـــيم أداء القســـم اإلعالمـــى والصـــحفى فـــى األمانـــة العامـــة  •
 للبرلمان؟

كيــــف يمكــــن توصــــيف الــــرأى العــــام بشــــأن البرلمــــان عمومــــًا والسياســــات  •
 البرلمانية التى تهدف احترام حقوق المرأة؟

   

علــى أهميــة التعامــل  فــى الختــام، يؤكــد المــدرب
ــــــة  مــــــع وســــــائل اإلعــــــالم لكافــــــة أطــــــراف العملي
ــــى دور وســــائل اإلعــــالم  ــــالنظر إل الديمقراطيــــة ب

فى التواصـل بـين المجتمـع والسياسـة،  واالتصال
كمـــــــــا يؤكـــــــــد علـــــــــى أهميـــــــــة وســـــــــائل اإلعـــــــــالم 
الجماهيرية فى تعزيز الـدور القيـادى للنـواب مـن 
الرجـــال والنســـاء، وقـــدرتهم علـــى تـــرويج األجنـــدة 

  .التشريعية والدفاع عن حقوق المرأة
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  اإلعالمىمكاتب الصحفية والمتحدث إعداد ال: الجلسة الثانية
  عرض ومناقشة: القسم األول

  
ـــد المشـــاركين مـــن البرلمـــانتهـــدف  :أوالً   ، الرجـــالينيهـــذه الجلســـة إلـــى تزوي

، وكيفيــة صــناعة الخبــر والتــأثير فــى ىبخلفيــة كافيــة عــن العمــل اإلعالمــ ،والنســاء
، االجتمــاعى توجهــات اإلعــالم عنــد تناولــه لحقــوق المــرأة وعــدم التمييــز بســبب النــوع

  .ألداء البرلمانى بشأن المرأةوتحليله ل
عــام، يحتــاج البرلمــانيون إلــى إعــداد مكاتــب متخصصــة ومتحــدثين  وبوجــه

للتواصـــل مـــع اإلعـــالم، تكــــون علـــى درجـــة عاليـــة مــــن المهـــارة فـــى إعـــداد الرســــالة 
اإلعالمية التى يريد البرلمان طرحها على المجتمع عبر وسائل اإلعالم واالتصـال، 

اإلعالمـــى فـــى تشـــكيل الـــرأى العـــام مـــن خـــالل المواقـــف مـــع إبـــراز أهميـــة المتحـــدث 
  .والرسائل التى يقدمها للجمهور

  
  :من أهم النصائح للمتحدث اإلعالمى، رجل أو امرأة ما يلى: ثانياً 

المصداقية، فإذا كذب المتحدث اإلعالمى أو بدا كأنه كاذب فسوف يفقد   •
برلمانية ككل، أمـا إذا وبالتالى يؤثر سلبيًا على المؤسسة المصداقيته تمامًا، 

أنكر الحقائق فإن ذلك يؤثر سليبًا على نظرة الرأى العام للمؤسسة البرلمانية 
 .ككل

الوضــــوح، مــــن خــــالل اســــتخدام عبــــارات محــــددة وبســــيطة، بــــرغم أن هــــذا  •
 .األسلوب ليس سهًال دائمًا، إال أنه ضرورى فى أداء المتحدث اإلعالمى

والتضـــامن يعتبـــر وســـيلة مهمـــة إظهـــار التعـــاطف، فـــإن إظهـــار التعـــاطف  •
 .إليصال الرسائل إلى الجمهور العام عبر وسائل اإلعالم

طرح المشكالت بشـكل مباشـر، مـع التفكيـر اإلبـداعى فـى طريقـة طرحهـا،  •
 .دون انحراف عن الخط السياسى العام للبرلمان
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ضرورة فهم كيفية عمل اإلعالم، والوسـائل واإلجـراءات المتبعـة بـه، ودورة  •
خبـــر، والسياســـة التحريريـــة للصـــحيفة أو الوســـيلة اإلعالميـــة، بحيـــث حيـــاة ال

يســتوعب المتحــدث اإلعالمــى كــل ذلــك فــى كافــة تصــريحاته ومواقفــه بشــكل 
 .تلقائى

تحديد الهدف، والتركيز على الموضوع الذى يتناوله المتحـدث اإلعالمـى،  •
 علــى الــرأىمــع اإلحاطــة بجوانــب هــذا الموضــوع التــى يــود البرلمــان طرحهــا 

 .العام، وأن يكون لدى المتحدث بيانات كافية حول الموضوع
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  تدريب عملى: القسم الثانى

  
يهـدف هـذا التـدريب تنميـة  :أوالً 

ـــــــورة  مهـــــــارة المشـــــــاركين فـــــــى مجـــــــال بل
ــــديم العــــروض  ــــة، وتق الرســــائل اإلعالمي
حول المشكالت التى تواجه المرأة، مثل 
التمييــــــــــــــز والعنــــــــــــــف بســــــــــــــبب النــــــــــــــوع 

  .االجتماعى
  
  :إدارة التدريب العملى: اً نيثا

يقوم المـدرب بتوزيـع النمـاذج خاويـة علـى المشـاركين، ويطلـب مـن كـل  -١
مشارك صياغة رسالة إعالمية أو إعداد عرض موجز عن مشكلة تواجـه المـرأة فـى 

 ).دقيقة ١٥وذلك خالل .. مثل العنف المنزلى، أو التمييز، أو التحرش(المجتمع 

كين الصــعود إلـى المنصــة وتــالوة بعـد ذلــك، يطلـب المــدرب مــن المشـار  -٢
دقيقـة، يتحـدث فيهـا كـل  ٢٠وتستغرق هذه الفترة إجمـاًال (الرسالة أو الكلمة الموجزة 

 ).المشاركين

بعــد انتهــاء العــروض، يطلــب المــدرب ثالثــة متطــوعين إلجــراء مقابلـــة  -٣
مختصرة، ويطرح على كل منهم ثالثة أسئلة مفاجأة، لكى يجيب كل منهم على كل 

 ).دقائق ٥وتستغرق المقابالت كلها (حدود ثالثين ثانية سؤال فى 

يشـــــرح المـــــدرب الفـــــرق بـــــين إعـــــداد كلمـــــة مـــــوجزة مـــــن ناحيـــــة وٕاجـــــراء  -٤
المقــابالت الصــحفية مــن ناحيــة أخــرى، ويطلــب مــن المشــاركين التعليــق علــى تلــك 

 ).دقائق ١٠(الفروق 

ه بعــد انتهــاء هــذا التــدريب، يقــوم المشــاركون بتقيــيم الجلســة ومــا تضــمنت -٥
وأنشــــطة، ويؤكـــــد المــــدرب علــــى أهميـــــة الجــــودة فــــى أداء المتحـــــدث مــــن فاعليــــات 

يجب أن يشارك الجميع فى حوار جاد 
 وعلى هيئة مقابالت إعالمية، حتى تنمو
مهاراتهم فى التعامل مع وسائل اإلعالم 

، فى قاعة كبيرة )دقيقة ٣٠وذلك خالل (
مزودة بأوراق وأدوات كتابية الزمة 

  .للمناقشة
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اإلعالمى والمهارات الالزمة لكى يقوم بإيصال رسائل واضـحة انطالقـًا مـن األسـس 
 :التالية

  .الثقة فى المعلومات والثقة فى الذات •
 .المصداقية وجودة األداء •

 .جيد تنظيم الرسالة أو العرض أو التصريح اإلعالمى بشكل •

 .التفاؤل وتحفيز الجمهور على التفاعل اإليجابى مع الرسائل اإلعالمية •

يمكـــــن للمتـــــدرب فـــــتح بـــــاب -٦
األسئلة واإلجابة عليهـا مـن واقـع النقـاط 

 :التالية

مـــــــــــــــا أهـــــــــــــــم المواصـــــــــــــــفات  •
اإلعالميـــة التـــى يجـــب توافرهـــا 

 لدى المتحدث اإلعالمى؟

البرلمــان لكــى  مــا أهــم مصــادر البيانــات الالزمــة للمتحــدث اإلعالمــى مــن •
يــدعم رســالته اإلعالميــة ويعــزز الــدور القيــادى للنــواب فــى نظــر الجمهــور 

 العام؟

ما هـى أهـم الموضـوعات عـن األجنـدة التشـريعية للمـرأة التـى تسـاعد علـى  •
 تشكيل رأى عام إيجابى؟، ولماذا؟

مـــا نوعيـــة المتحـــدث اإلعالمـــى للبرلمـــان الـــذى تفضـــله وســـائل اإلعـــالم؟،  •
 ولماذا؟

 الرأى العام؟ ضوعات الخالفية فى األجندة البرلمانية للمرأة لدىما المو  •

ختامًا، يؤكد المدرب فى ختام الجلسة على 
أهمية دور المتحدث اإلعالمى للبرلمان، 
ودور المكاتب الصحافية للبرلمان فى نشر 

دية لدى الرأى أجندة وتعزيز صورته القيا
  .العام
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  صناعة األخبار: الجلسة الثالثة
  عرض ومناقشة: القسم األول

  
تهــدف هــذه الجلســة إلــى إحاطــة المشــاركين بوســائل صــناعة األخبــار : أوالً 

وتطوير مهارات المكاتب الصحافية والمتحدث اإلعالمى للبرلمـان فـى التواصـل مـع 
عـــالم، وعـــرض األنشـــطة البرلمانيـــة ذات العالقـــة للـــدفاع عـــن حقـــوق المـــرأة عبـــر اإل

  .وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة
وبـــدون شـــك، فـــإن صـــناعة الخبـــر أو القصـــة اإلخباريـــة هـــى محـــور عمـــل 
اإلعالم، وتعتمد على نوعية البيانات والمعلومـات المتـوفرة للصـحفيين، وكلمـا كانـت 

  .البرلمان التأثير فى صناعة الخبر البيانات شاملة استطاع
  

ــاً  لهــذا، يحتــاج البرلمــان إلــى إنتــاج معلومــات أساســية وتقــديم الحقــائق : ثاني
، ومن هم األطراف الفاعلة؟، وأين تمـت األحـداث؟، ومتـى؟، )ماذا حدث بالضبط؟(

  . وطريقة حدوثها؟، واألسباب وراء حدوثها؟
  

  :ثة عناصردة بثال ر الجياخبوتتميز صناعة األ: ثالثاً 

أن يتضمن عنوان الخبر المعلومات األساسية بدقـة كافيـة، وبالتـالى يشـير  •
وينقســـم . إلـــى مضـــمون الخبـــر، ويشـــجع علـــى االهتمـــام بمتابعـــة تفصـــيالته

 .عنوان الخبر إلى المانشيت األساسى والعناوين الفرعية

ـــه  • ـــائق الهامـــة التـــى تشـــكل الخبـــر، وتصـــنع مادت البيانـــات األساســـية والحق
 .الميةاإلع

تفاصــــيل الخبــــر أو القصــــة الخبريــــة، التــــى تبــــدأ بالمعلومــــات، ثــــم تتنــــاول  •
التفاصيل وتجذب االهتمام إلى أبعدها المختلفة، وقد تتضمن القصة جوانب 

 .فرعية أو ثانوية تؤثر فى مضمون الرسالة اإلعالمية ككل
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  تدريب عملى: القسم الثانى
  

ــــز : أوالً  ــــى تعزي يهــــدف التــــدريب إل
ـــــر مهـــــارات ا لمشـــــاركين فـــــى صـــــناعة الخب

والقصة الخبرية، من أجـل طـرح السياسـات 
  . التشريعية والمالية التى تدعم حقوق المرأة

  :إدارة التدريب العملى: ثانياً 

يقســـم المـــدرب المشـــاركين إلـــى -١
الصــحافة، الراديـــو، (أربــع مجموعــات عمــل ، تمثــل كــل منهــا أحــد وســائل اإلعــالم 

مــــن كــــل مجموعــــة اختيــــار موضــــوع مــــن األجنــــدة  ، ويطلــــب)التليفزيــــون، االنترنــــت
التشـــريعية للمـــرأة، ومحاولـــة مناقشـــته مـــن خـــالل الوســـيلة اإلعالميـــة التـــى اختارتهـــا 

 .المجموعة

بعد تشكيل المجموعات، يطلب المدرب منها صياغة رسـالتها فـى شـكل -٢
خبــر أو قصــة خبريــة، مــع تحديــد الحلفــاء المحتملــين لتلــك الرســالة، وكيفيــة توســيع 

ق المؤيــدين لهــا وقيــاس أثــر الوســيلة اإلعالميــة علــى مضــمون الرســالة وكيفيــة نطــا
 :تقديمها، وذلك من خالل النموذج التالى

التحالفات   المخاطر  

  الداخلية

التحالفات 

  الخارجية

  الفرص

طبيعة القوانين بشأن 
  العنف المنزلى

  

        

دام يقــوم المــدرب بإرشــاد المتــدربين مــن أجــل مناقشــة الموضــوع باســتخ -٣
المصفوفة السـابقة، وكيفيـة صـياغة الرسـالة فـى إطـار الوسـيلة اإلعالميـة المقترحـة، 

 ٤٠يستغرق هذا التدريب العملى 
دقيقة، وذلك فى قاعة كبيرة، مزودة 
بسبورات ورقية وأدوات كتابية 

  .لمجموعات العمل
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وتحديد المؤسسات والمنظمات التـى يهـدفون إلـى مخاطبتهـا مـن خـالل تلـك الوسـيلة 
 .اإلعالمية، وتحقيق أكبر تأثير ممكن فيها

بعــد انتهــاء هــذا التــدريب، تقــوم المجموعــات بعــرض تقاريرهــا، ثــم يقــوم  -٤
 :رب بفتح باب النقاش وطرح أسئلة وٕاجابات حول القضايا التاليةالمد

 هل يمكن إصدار تشريعات بشأن حقوق المرأة بشكل ناجح؟ •

 لماذا من المهم بناء تحالفات استراتيجية لضمان نجاح التشريع؟ •

هـــل مـــن المفيـــد وجـــود تحـــالف نســـائى يضـــم عضـــوات البرلمـــان بضـــمان  •
ارها، دون التقيـد لالنتمـاءات الحزبيـة نجاح هذه المقترحات التشريعية وٕاصـد

  للعضوات؟
ـــة فيهـــا  • ـــة اإلعالمي ـــؤثر التغطي مـــا هـــى الموضـــوعات أو المواقـــف التـــى ت

 بشكل حاسم؟

بعــد انتهــاء العــروض، يؤكــد المــدرب الغــرض مــن هــذه الجلســة، وأهميــة -٥
صـــياغة رســـائل إعالميـــة واضـــحة وقويـــة لتعزيـــز دور البرلمـــان فـــى حمايـــة حقـــوق 

مهــارات النــواب فــى صــياغة الخبــر والقصــص الخبريــة لــدعم أدائهــم المــرأة، وأهميــة 
 .التشريعى ودورهم فى الدفاع عن حقوق المرأة

يقـــوم المـــدرب فـــى نهايـــة الجلســـة بعمـــل ملخـــص مـــوجز للمحـــور الثالـــث -٦
 :، ويمكن االستعانة بالمصفوفة التالية)دقائق ٥(ككل 

  

  التحليل المنظم لنتائج المحور الثالث
  وسائل التنفيذ  ر الحاكمةاألفكا  الموضوع

      .اإلعالم والسياسة -١

إعـداد المكاتـب الصـحافية والمتحـدث  -٢
  .اإلعالمى

    

      .صناعة األخبار -٣

  


