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سياسات مقترحة لتذليل العقبات أمام تعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها في المناصب العامة المنتَخبة

سادسًا.  سياسات مقترحة لتذليل العقبات 
أمام تعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها في 

المناصب العامة المنتَخبة

يوضح الجدول 12 السياسات التي ال تزال 
مطلوبة لدعم المرشحات في التغلب على 
مختلف العقبات التي تم تحديدها وتعزيز 

دورهن في المشاركة والتمثيل السياسيين. 
ويقدم الجدول مقترحات لمختلف الجهات 

الفاعلة لمعالجة هذه الحاجات. 

الجدول 12.  سياسات مقترحة لتذليل العقبات أمام تعزيز مشاركة النساء وتمثيلهن في المناصب المنتَخبة والجهات 
المقترحة للتنفيذ

السياسات المقترحةالعقبات
الجهة المقترحة للتنفيذ

السلطة 
المحلية

الوكاالت 
النساءالرجالالدولية

العقبات 
الشخصية 
المتعلقة 

بالمهارات 
والقدرات

وضع استراتيجية لدعم النساء في تعزيز إمكاناتهن 
وتمكينهن من القيام بأدوارهن في الحياة، ومن ضمنها 

سياسة لتدريب وتعليم النساء
X

Xوضع مسودة لمنصة انتخابية وفقًا للتشريعات والقوانين
تدريب النساء على الظهور في وسائل اإلعالم خالل 

Xاالنتخابات

العقبات 
االجتماعية 

والثقافية

تثقيف المجتمع حول أهمية المشاركة السياسية للنساء 
وتسليط الضوء على أمثلة عن نساء قائدات من سير 

التاريخ والدين
XXXX

دعم الخطاب اإلعالمي للنساء وتمكينهن من تقديم 
XXXبرامجهن وخططهن بطريقة واضحة وفعالة

العقبات 
الهيكلية 

والمؤسسية

دعم المنظمات النسوية التي تعمل على تمكين النساء 
المرشحات وبناء قدراتهن السياسية واالجتماعية ومعرفة 

القوانين واالتفاقيات الدولية 
X

تشجيع المرشحين الذكور والمرشحات لحضور االجتماعات 
اإلعالمية العالية المستوى معًا وعقد االجتماعات وجهًا 

لوجه مع أصحاب القرار لالستفادة من خبرتهم
XX

انخفاض 
مشاركة النساء 

في نظم الدولة 
واالنتخابات

توسيع مشاركة النساء لتصبح 50 في المائة للسماح 
م مناصب تنفيذية ومنتَخبة Xلهن بتسنُّ

تقوية النساء لتفعيل دورهن في المجتمع من أجل تغيير 
XXXالمنظور التقليدي للمجتمع

العقبات المالية

تقديم المرشحة للقطاع الخاص وللجهات الموِظفة 
XXللحصول على الدعم المالي لحملتها االنتخابية

Xتقديم برنامج ترويجي موحد لكل المرشحين والمرشحات
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السياسات المقترحةالعقبات
الجهة المقترحة للتنفيذ

السلطة 
المحلية

الوكاالت 
النساءالرجالالدولية

العنف

مواجهة الحمالت والشائعات التي تسيء للمرأة مهنيًا 
Xومعنويًا

وضع نص قانوني في قانون المفوضية العليا المستقلة 
Xلالنتخابات لتحديد نوع ومكان الدعاية االنتخابية

سن قانون يحاسب ويتخذ اإلجراءات المناسبة ضد أي 
Xشخص يتجاوز أو ينتهك القوانين االنتخابية

العقبات 
السياسية

تشجيع األحزاب السياسية على توضيح سياساتها حتى 
Xتقتنع النساء بالمشاركة 

إنهاء نظام الحصص )الكوتا(، وتقديم نظام انتخابي عادل 
Xوإشراك مفوضين مستقلين

تفعيل وتأييد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
Xضد المرأة )سيداو(

التوعية بالنوع 
االجتماعي 

والمساواة بين 
الجنسين 

تعزيز برامج محو األمية، ال سيما البرامج النسوية التي 
XXتدعم المرشحات وتعزز دورهن في المجتمع

تعزيز الوعي بعدم التمييز بين اإلناث والذكور في األسر 
XXالصغيرة والكبيرة

تثقيف المجتمع حول أهمية دور المرأة في وسائل 
XXاإلعالم

تقديم الدعم العملي المعنوي والمادي لتعزيز ثقة 
Xالمرشحة بنفسها وبقدراتها وإمكاناتها




