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 رسالة التقديم
وثقت البحوث والخبرات أن التنوع بين الجنسين يعطي نتائج أفضل في عملية صنع القرار 

المرأة في العمليات السياسية المحلية والوطنية يحسن بكثير الديمقراطية. إن السياسي، وأن دور 

 -حق المرأة في المساواة في المشاركة في الحياة السياسية له أساس قوي من االلتزامات الدولية 

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى منهاج عمل بيجين ومؤخرا أهداف 

ستدامة. إال أن النساء ما زلن يعانين من تمثيال ناقصا في كل مجاالت الحياة السياسية التنمية الم

بما في ذلك األحزاب السياسية، عمليات وضع الدستور، وكذلك كمرشحات وممثالت منتخبات 

٪فقط من البرلمانيين الوطنيين، 23.4، تشكل النساء 2017وناخبات وما إلى ذلك. حتى يونيو 

٪ من رؤساء الحكومات ونسبة غير معروفة في الحكومات 5.2الدول و  ٪ من رؤساء7.9

 .المحلية

غير أن التوازن بين الجنسين في السياسة ال يمكن تحقيقه إال إذا عمل الرجال جنبا إلى جنب مع 

النساء لتقاسم المسؤولية في قطع العادات والممارسات الثقافية الضارة والحواجز المؤسسية 

انونية التي تعرقل المشاركة السياسية المتساوية والمؤثرة للمرأة. إن العمل والهيكلية والق

االستباقي الذي يقوم به األبطال الذكور باالشتراك مع النساء ضروري لتهيئة بيئة تمكن المشاركة 

 .السياسية للنساء على جميع مستويات صنع القرار

ة السياسية للمرأة ضروري. وهي تضم: إشراك الرجال في معالجة القضايا التي تعرقل المشارك

الحواجز الهيكلية والعنف والممارسات التمييزية التي تمنع المرأة من ممارسة حقها في 

التصويت؛ وعدم تكافؤ فرص الحصول على التعليم والشبكات والموارد؛ والممارسات والقوانين 

أو االنتخاب؛ والتمييز المؤسسي المؤسسية التمييزية التي تمنع المرأة من المشاركة أو الترشيح 

ضد المرأة في المناصب مما يؤدي إلى عدم تعيينها في لجان يمكن أن يكون لها فيها نفوذا؛ 

والعنف، والتحيز الجنسي، والتحرش ضد المرشحات والمسؤوالت المنتخبات، والقوالب النمطية 

 .السلبية القائمة على نوع الجنس التي تستخدمها وسائل اإلعالم

ما يمكن للرجال أن يساعدوا في توجيه تشريعات تعزز حقوق المرأة وتلغي القوانين والسياسات ك

التي تميز ضدها وتحد من الفرص. كما يمكنهم أيضا أن يدعموا النساء في هيئات صنع القرار 

عن طريق الدعوة إلى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وفي األحزاب السياسية، يمكن للرجال والنساء 

عمل معا للدفاع عن مشاركة النساء، بما في ذلك ترشيح عدد أكبر أو وضع كوتا للنساء في ال

بنفس فرص التنمية المهنية التي يتمتع بها الرجال  أدوار قيادية في األحزاب والتأكد من تمتعهن 

 لتمكينهن في األحزاب.

زن بين الجنسين في السياسة وإلى جانب اإلصالحات القانونية والكوتا وبناء القدرات، يتطلب التوا

إعادة تشكيل الديناميات الجنسانية وعالقات القوة وكسر المعايير االجتماعية والقوالب النمطية 
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التي تحد من مشاركة النساء في صنع القرار. يتطلب ذلك من الرجال أن يتساءلوا ويطعنوا في 

في فعل نفس الشيء. كما  الوضع الراهن، وأن يغيروا ممارساتهم وأن يقودوا رجاال آخرين

يتطلب أيضا تحوال معياريا بالنسبة للمرأة التي قد تساهم في الحفاظ على القوالب النمطية 

 .الجنسانية وتضييق الهويات الجنسانية فيما يتعلق باألدوار القيادية للمرأة والرجل

اة السياسية، ويمكن للرجال أن يكونوا دعاة قويين في مجتمعهم لتعزيز دور النساء في الحي

والتحدث عن أهمية دورهن والدعوة إلى ترشيح عدد أكثر منهن ودعم تسجيل الناخبات وتشجيع 

المترشحات. ويمكن للقادة الذكور أيضا االستفادة من الظهور في وسائل اإلعالم إلصدار بيانات 

مجتمعات المحلية مستهدفة تدعو إلى التغيير وزيادة الوعي بشأن قلة تمثيل النساء وقيادتهن في ال

 .ودعم تكريس حقهن في المشاركة الفعالة في االنتخابات

وكآباء، يمكن للرجال أن يساعدوا في إعادة تشكيل الهويات الجنسانية من خالل اشتراك صنع 

القرار والقيادة في المنزل والتحدث مع أبنائهم عن أهمية تمثيل النساء في السياسة. كما يلعب 

ساسيا في تنمية ثقافة المساواة من خالل تقاسم واجبات تقديم الرعاية لألطفال اآلباء أيضا دورا أ

ووضع معايير متساوية للفتيان والفتيات داخل األسرة، مما يتيح للنساء والفتيات فرص أفضل 

 .للمشاركة في الحياة العامة

 هدف النقاش اإللكتروني

مثمرا بشأن امكانية الرجال أن يحفزوا تعزيز تشكل هذا النقاش اإللكتروني منبرا لتعزيز حوارا 

 مشاركة المرأة في السياسة بهدف استخالص أفضل الممارسات والدروس.

 تنظيم النقاش اإللكتروني

منظمة وشبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة تشارك في تنظيم النقاش اإللكتروني

، وهي شبكة قيادية تجمع بين صانعي القرارات من الذكور أبطال النوع االجتماعي الدولية

المسؤولين  تم دعوة. 2017أكتوبر  12سبتمبر إلى  6من  واإلناث لتفكيك الحواجز الجنسانية،

جتمع المدني وممثلي المنظمات الحكومية العموميون وقادة األحزاب السياسية وناشطي الم

والدولية واألوساط األكاديمية والخبراء إلى اإلسهام بخبراتهم باإلجابة على سؤال أو أكثر من 

 األسئلة أدناه. 

أكتوبر  2المناقشة اإللكترونية في منتصفها بمناقشة تكميلية مباشرة على الفايسبوك في  دعمت

ضوع مع الذكور واإلناث من أبطال المساواة بين الجنسين حوار حول المو تضمنت، حيث 2017

 في جنيف.

 األسئلة

http://iknowpolitics.org/ar
http://genderchampions.com/
http://genderchampions.com/


4 
 

.كيف تفسر انخفاض تمثيل المرأة في صنع القرار في جميع أنحاء العالم، سواء في لجان التنمية 1

 المحلية أو البرلمانات أو الحكومات أو المنظمات الحكومية الدولية؟

ءات هادفة لتعزيز زيادة تمثيل المرأة في هيئات صنع . كيف يمكن للرجال كقادة اتخاذ إجرا2

القرار؟ كيف يمكن للرجال كأزواج وآباء وأبناء وغيرهم من أفراد األسرة أن يدعموا دور المرأة 

 .في الحياة السياسية؟ شارك بأمثلة ملموسة

بين . ما هي االستراتيجيات والنهج التي نجحت في إشراك أبطال الذكور في تحويل التفاوت 3

 الجنسين في هيئات صنع القرار؟

. ما هي التحديات التي يواجهها األبطال الذكور في نشاطهم كمؤيدين للنساء في السياسة )أو 4

 في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين(؟

. ما الذي يمكن عمله لدعم أبطال الذكور للمشاركة السياسية للمرأة؟ يرجى ذكر أي مبادرات 5

 .بهاكنت على علم 

 المشاركات

المناقشة اإللكترونية بشأن إشراك ه ذفي تنظيم ه أبطال النوع االجتماعي الدولية نا معشاركت

أكتوبر  12سبتمبر إلى  6اللتي قامت من  نساءلمشاركة السياسية للفي تعزيز اأبطال الذكور 

وآسيا طقة العربية مشاركا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمن 14. وشارك 2017

النوع أبطال الى منظومة أربعة مساهمين  مهنم ,أوروبا في النقاش عبر اإلنترنتواألمريكتين و

باللغة مساهمة باللغة العربية ومساهمة مساهمة باللغة االنكليزية،  12ب  ,االجتماعي الدولية

ية المؤسسات الحكوم منظمات المجتمع المدني وممثلين وبصفتهم قادة وخبراء و االسبانية.

أكثر نشاطا في أكبر ولقيام بدور اب، شدد المشاركون على الحاجة الملحة للقادة الذكور طالبو

 :مزيد من التفاصيل عن المساهمينالدعم القيادة النسائية والمشاركة السياسية. وفيما يلي 

 ة، منسق برنامج شبكة تمكين التضامن والتحول للجميع )نيوسيتا( وقائدنوتشا برودينس .1

  الكاميرونفريق في حركة الشباب العالمية من أجل الديمقراطية، 

 كينيا، دكتوراه في تكنولوجيا االتصاالت واإلعالم، جامعة موي، إبراهيم أوكيندا .2

موارد التعليم السكاني )بيرك(، قسم  ، مساعد تقني، مركزالدكتور سانتوش كومار ميشرا .3

وتمديد العمل، س. ن. د. ت. جامعة المرأة )سندتو(،  هولالتعليم المستمر واإلرشاد للك

 الهندمومباي، 

، أخصائي برنامج المشاركة السياسية والقيادة، هيئة األمم المتحدة للمرأة أغريبينر نانديغو .4

 أوغنداأوغندا، 

http://iknowpolitics.org/ar/discuss/e-discussions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://iknowpolitics.org/ar/discuss/e-discussions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://iknowpolitics.org/en/comment/18969#comment-18969
http://iknowpolitics.org/en/comment/18971#comment-18971
http://iknowpolitics.org/en/comment/18972#comment-18972
http://iknowpolitics.org/en/comment/19006#comment-19006
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شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات  ةوزيت وخبيرنفيذية ل، المديرة التكاثرين واتوكا .5

 ، كينيافي السياسة 

المدير التنفيذي لمكتب األمم و ، المدير العام لمكتب األمم المتحدة في فيينايوري فيدوتوف .6

 أبطال النوع االجتماعي الدوليةعضو المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، و

نتخابات الحرة والنزيهة ، منسق التعليم والمساواة بين الجنسين، لجنة االسونكيت سيريليك .7

  كمبودياكومفريل،  -في كمبوديا 

 جنوب أفريقيا، محامية وعضو في سونك العدالة الجنسانية، شيريث سانجر .8

 أمريكا الالتينيةبرنامج المساواة بين الجنسين في بارالمريكاس،  ة، مديرليسان ثيرسك .9

مستشار انتخابي للكيانات السياسية في العراق، نائب سابق لرئيس  ،سعد الراوي .10

  العراقمجلس المفوضية العليا المستقلة اللنتخابات في العراق، 

)باللغة  "ديجال"مستخدم شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة  .11

 اإلسبانية(

 :من قبلالفيديو عن طريق وقدمت مساهمات 

ات ذالمرأة و، رئيسة قسم التخطيط االستراتيجي وإدارة العضوية مارتن -دورين بوجدان  .1

 باالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية أعلى منصب 

أبطال النوع لمنظمة ، المدير العام لألمم المتحدة في جنيف وعضو مؤسس مايكل مولر .2

  االجتماعي الدولية

التنفيذي لصندوق المشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود ، المدير الدكتور خالد كوسر .3

 أبطال النوع االجتماعي الدوليةوعضو 

 ملخص الردود

تبادل لهذه المناقشة اإللكترونية  ساهموا فيالذين األعضاء والمستخدمين شكر جميع نأن  نود

 .المساهماتجميع الخبرات والممارسات والتوصيات. ويرد أدناه موجز ل

تفسر انخفاض تمثيل المرأة في صنع القرار في جميع أنحاء العالم، سواء في كيف  .1

 لجان التنمية المحلية أو البرلمانات أو الحكومات أو المنظمات الحكومية الدولية؟

ديمقراطية سليمة.  النشاءالمشاركة المتوازنة للرجال والنساء في عمليات صنع القرار شرط 

في المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية له أساس قوي وعلى الرغم من أن حق المرأة 

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى منهاج عمل  -في االلتزامات الدولية 

ال تزال المرأة ممثلة تمثيال ناقصا في جميع مجاالت  -بيجين، ومؤخرا أهداف التنمية المستدامة 

 اتكمرشحاتير والدس كتابةما في ذلك في األحزاب السياسية وعمليات الحياة السياسية، ب

http://iknowpolitics.org/en/comment/19033#comment-19033
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/yury-fedotov
http://iknowpolitics.org/en/comment/19040#comment-19040
http://iknowpolitics.org/en/comment/19041#comment-19041
http://iknowpolitics.org/en/comment/19042#comment-19042
http://iknowpolitics.org/ar/comment/19036#comment-19036
http://iknowpolitics.org/es/comment/19038#comment-19038
https://www.youtube.com/watch?v=EYOZ3KESxDg
https://www.youtube.com/watch?v=tbg9k6BYnyQ
https://www.youtube.com/watch?v=cDFmQ6whj8o
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 23.4، تشكل النساء 2017 وحتى يوني . وتقول سونكيت سيريليك أناتوناخبة منتخبت وممثال

من  في المائة 5.2ؤساء الدول و رمن في المائة  7.9في المائة فقط من البرلمانيين الوطنيين، و 

 رؤساء الحكومات. 

ن المشاركة السياسية للمرأة ال تزال منخفضة ألن العديد من البلدان الموقعة ال تنفذ اتقول كما 

 كمبودياالتزاماتها الدولية في القوانين والسياسات. فعلى سبيل المثال، تفيد أن النساء يشكلن في 

البلدية. وهذا  في المائة من أعضاء المجالس 16.76و في المائة فقط من البرلمانيين  19.51

في تحقيق األهداف التي حددتها خطط التنمية تساعد ناتج عن عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة 

دم الوفاء بااللتزامات الوطنية وفقا التفاقية القضاء على جميع أشكال باالضافة الى عالوطنية 

 .1992التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها كمبوديا منذ عام 

أن الهياكل األبوية والمفاهيم والمعتقدات  الهندو العراقو أوغنداو كينيامن ويرى المساهمون 

تثبيط النساء عن دخول الى تؤدي  من الرجال والنساء ينضم اليها العديد، التي التقليدية الثقافية

انخفاض تمثيل المرأة في تدخلها. ويفسرون السياسة والحد من مشاركتهن ونفوذهن عندما 

 :منهاأخرى عوامل السياسة لعدة 

 لترشحات نسائية. األحزاب السياسية تشجيع عدم قلة أو •

 .وضع المرشحات في الدوائر االنتخابية التي ال يتوقع الفوز بها •

 .لنساء المرشحاتاحمالت ل تمويالتفرص الحصول على قلة  •

 .المفيدةعدم القدرة على الوصول إلى المعلومات السياسية  •

المهينة للنساء والسياسيات والقضايا الجنسانية التي تديم القوالب التغطية اإلعالمية  •

 .النمطية

 .نماذج وموجهات للشاباتيلعبن أدوار  يتاوللاقلة من القيادات النسائية  •

انخفاض تمثيل تفسيرل يةويشير مايكل مولر إلى العادات السيئة والثقافة والهياكل التاريخية الذكور

يعترف بأن فهو ا يتعلق بالقيادة النسائية في المنظمات الدولية، المرأة في المناصب القيادية. وفيم

أشار مستحيل. ومن الالعادات السيئة والبيروقراطية ولكن ليس غيير من الصعب ت أنعلى الرغم 

ن أقائال  بادرات األمين العام الجديد لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على سبيل المثالالى م

حقيقي تغير لضمان ها سياسات جنسانية ومساءلة أولئك الذين ال يتبعون القادة بحاجة إلى وضع

 .السلوكفي 

يوري فيدوتوف، فإن الوجود غير المتساوي للمرأة للمساواة بين الجنسين الدولي  لوبالنسبة للبط

الدكتور خالد كوسر . ويوافق عدةعوامل لها  في المناصب القيادية هو مشكلة معقدة ومنهجية

للوظائف النساء مارتن على أن هناك عموما مجموعة أصغر من المتقدمات -دورين بوجدانو
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حلوال لمعالجة  السيد فيدوتوفيقترح . ونساء ترقية أو تعيينحتمال القيادية مما يخفض بدوره إ

االستثمار في التدريب والتوعية لدعم النساء في التقدم من خالل زيادة  ذلكلاألسباب الجذرية 

العديد من المناصب القيادية في المنظمات الدولية تنطوي على مواقع مشقة وعلما أن ح. والنجا

 ين استخدام ترتيبات العمل المرنةيلزم القيام بالمزيد من أجل دعم وتمكف مكثفالسفر تتطلب الأو 

 .وإتاحة الفرص لجميع الموظفين لتحسين التوازن بين الحياة الخاصة وااللتزامات المهنية

يمكن للرجال كقادة اتخاذ إجراءات هادفة لتعزيز زيادة تمثيل المرأة في هيئات كيف  .2

صنع القرار؟ كيف يمكن للرجال كأزواج وآباء وأبناء وغيرهم من أفراد األسرة أن 

 .يدعموا دور المرأة في الحياة السياسية؟ شارك بأمثلة ملموسة

ة إلى انتقاد القيم والممارسات األبوية أن الرجال بحاج كينياو جنوب أفريقيايرى المساهمون من 

المجال للشابات والفتيات للقيام بأدوار  توسيعاآلباء، إلى  وخاصةالضارة. ويحتاج الرجال، 

من أوغندا أن في المجتمعات األفريقية ات ؤكد أحد المساهمتقيادية داخل األسرة والمجتمع. و

بارزة في المجتمع. ولهذا السبب من الدوار حاملي مفاتيح األالرجال كثيرا ما يكون التقليدية، 

الدينيين والثقافيين بدور نشط في توعية القادة المهم أن يقوم القادة الذكور مثل زعماء القبائل و

مجتمعاتهم بشأن المشاركة السياسية للمرأة وقيادتها. فعلى سبيل المثال، تقوم منظمات المجتمع 

نماذج يحتذى بها. أطلقت كين في مجال التربية المدنية والمدني في أوغندا بتدريب الرجال كمرب

ألور( وفي مؤسستين ثقافيتين )بوغاندا  هو لها هيمنظمة األمم المتحدة للمرأة في أوغندا حملة 

أثبتت فعاليتها في عرض القادة الثقافيين الذين يدافعون عن تمكين المرأة والذين يقودون التي 

استراتيجية أبطال الذكور أثبتت فعاليتها في البرلمان، حيث تتعاون بأن كما تؤكد مثاال يحتذى به. 

الذكور للدفع إلى الزمالء مع  األوغندي في المائة من أعضاء البرلمان 32النساء اللواتي يمثلن 

مشروع برلماني من الرجال المساواة بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، قدم لتعزيز سن تشريعات 

 وقع موافقته في البرلمان. األعضاء التناسلية لإلناث  قانون مكافحة تشويه

، وهي شبكة برلمانية إقليمية في األمريكتين ومنطقة البحر بارل أمريكاسوتقول مساهمة من 

واة بين الجنسين ن البرلمانيين هم عناصر أساسية في الكفاح من أجل تحقيق المساأالكاريبي، 

 بسبب وظائفهم المتعلقة بوضع القوانين ومراجعة الميزانية التي تشكل عملية صنع السياسات

إحداث تغيير كبير لصالح حقوق من العامة الواسعة م أدوارهم التمثيلية ومنابرهبحيث تمكنهم 

لمساعي، حيث ال الذكور نفوذهم الجماعي تجاه هذه ابرلمانيون المرأة. ومن المهم أن يستخدم ال

  .ت تقريباالبرلمانا جليزال عددهم يفوق عدد النساء في 

 ن في الهيئات التشريعية الوطنيةوباعتبارها مؤسسة برلمانية تعزز وتعمم المساواة بين الجنسي

قامت بارل أمريكاس بتجميع استراتيجيات يمكن للبرلمانيين الذكور توظيفها في بيئات مختلفة 

http://www.heforshe.org/en
http://www.parlamericas.org/en.aspx


8 
 

منطقة الليكونوا حلفاء فعالين من أجل مساواة المرأة وتمكينها السياسي. وقد حدد البرلمانيون من 

 :تجاربهم الخاصةبطة من مستنلاالممارسات الجيدة التالية 

 في األحزاب السياسية. 1

المزيد من المرشحات لالنتخابات من خالل تشجيع النساء أن يتقدمن ب ذجفي يادة الق •

 توجيه ودعم المرشحات المحتمالتباالضافة الى للعمل في المناصب 

 بين الجنسينقائمات تحترم التوازن تشغيل عي الحزب الى س •

 العليا للحزب في هياكل الحكمبين النساء والرجال قيادة عادلة  تحققتعزيز السياسات التي  •

 في الوظائف التشريعية والرقابية. 2

للنظر في اآلثار وتقاطعي جنساني  منظورتقييم التشريعات والميزانيات من خالل  •

 المحتملة على مختلف الفئات

تساعد على بناء نساء والتي يجابي على الذات التأثير اإلالدعوة للقوانين والمبادرات  •

 اإلرادة السياسية لتمريرها

تعليقات بشأن المبادرات ردود و التشاور مع المجموعات النسائية للحصول على •

( بصفة مباشرة  التشريعية المقترحة )وليس فقط تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

 وإدماج النتائج في صنع القرار

 (االنتخابيةات العامة والدائر اتي االجتماعات )بما في ذلك اللجان، الجلس. ف3

جميع )على سبيل المثال دعوة من قبل الاالجتماعات بطريقة تشجع المشاركة  رئاسة •

 أولئك الذين لم يتكلموا إلى المساهمة(

 االستماع بكل احترام عندما يتحدث كل عضو من أعضاء المجموعة •

  في وسائل اإلعالم وعلى االنترنت. 4 

عمل المدافعين عن المساواة طالع على لالاالستفادة من وسائل اإلعالم االجتماعية كأداة  •

 ذات الصلة اضيعبين الجنسين واالنضمام إلى المناقشات حول المو

تحدي القوالب النمطية الجنسانية والتحيز عند ظهورها على منصات إلكترونية أو من  •

 من قبل الصحافةخالل أسئلة 

 في الحياة اليومية . 5

 تقاسم المعرفة مع اآلخرينالتعلم عن قضايا المساواة بين الجنسين الرئيسية و •

 المساواة بين الجنسينأبطال من أجل تشجيع الرجال اآلخرين على أن يصبحوا  •
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جعل المرأة غير تاالحترام وال عبر عن توتراعي الفوارق بين الجنسين  ريباعتاستخدام  •

 لفت االنتباه إلى االستخدامات الضارة للغة في المحادثات اليوميةتمرئية و

لنساء المختلفات تجارب ا نع اوعلطتي نأوالذكور األبطال سترشد يينبغي أن لتحسين النتائج، و

يساعد هذا النهج على ضمان تنسيق الجهود مع المنظمات والحركات التي تقودها حيث  في بلدهن

النساء والتي تعزز المساواة بين الجنسين. ويساعد العمل المشترك على تحويل المعايير والهياكل 

بيئة سياسية تساهم في تكوين تغيرات ثقافية في توليد ورة جماعية وتسهم التي تضر بالمرأة بص

 .أكثر شمولية

للبرلمانيين الذكور في المنطقة الكاريبية الناطقة  ابيرق عزوتسداة أبارل أمريكاس أعدت 

في زيادة معارفهم بشأن النهوض بالمساواة بين الجنسين باالشتراك مع الراغبين باإلنكليزية 

  .ءنساال

الرجال يجب على ن أوفيما يتعلق بالقيادة النسائية في المنظمات الدولية، يقول يوري فيدوتوف 

. ويمكن وال العكس النهوض بالمرأةتساهم في  في المؤسساتفي المناصب القيادية ضمان ثقافة 

الرسمية وغير الرسمية والثقافات نظمة ألمراجعة اتناول هذا األمر بعدة طرق، بما في ذلك 

وضع  في هذا السياق, تمالتمثيل في هيئات صنع القرار. في ل االتي تحبذ الرج مؤسسيةال

استراتيجية وخطة عمل للمساواة بين الجنسين في مكتب األمم المتحدة في فيينا ومكتب األمم 

عملياتها بمراجعة المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للتأكد من أن اإلدارة العليا تلتزم 

ة في وقد تم وضع سياسة جنسانية مماثلة في مكتب األمم المتحدعند وجود خلل. واصالحها 

في جميع أنحاء المنظمة وآلية للمساءلة تفرض يتركز على نقاط اتصال تشمل نظاما  جنيف

عقوبات على الموظفين الذين ال يتبعون هذه السياسة. وباإلضافة إلى ذلك، يذكر مايكل مولر أن 

يكونوا على أن  الموظفينجميع عمليات التدريب والتوظيف يساعد  فيتطبيق منظور جنساني 

 .مسائل المساواة بين الجنسينأكثر وعيا ب

إلى إعطاء المزيد من الفرص للنساء الختبار ماء من الرجال زعالكل الدكتور خالد كوسر يدعو 

بعض األمثلة مارتن  -االرتفاع والحصول على ترقية. واقترح هو ودورين بودغان و أنفسهم

ي البعثات فضاء أوسع للتألق عبر التكلم في منتديات أو المساهمة الفعالة فإعطاء النساء منها 

 .والوفود الرسمية

المنظمة التي كما أشار كل من مايكل مولر ودورين بوجدان مارتن والدكتور خالد كوسر إلى 

في الزمالء ضغط  لدوركمثال  النوع االجتماعيالمبادرة الدولية ألبطال ينظمون اليها وهي 

 تديات.في االجتماعات والمن ناصفالتعهد بالتإقناع القادة باتخاذ التزامات بسيطة وملموسة مثل 

ما هي االستراتيجيات والنهج التي نجحت في إشراك أبطال الذكور في تحويل التفاوت  .3

 بين الجنسين في هيئات صنع القرار؟

http://genderchampions.com/
http://genderchampions.com/
http://genderchampions.com/
http://admin.app.genderchampions.com/uploads/files/_K8RmshbfhZ8vpjJ7JgVy0UHvNbwlWX9.pdf
http://admin.app.genderchampions.com/uploads/files/_K8RmshbfhZ8vpjJ7JgVy0UHvNbwlWX9.pdf
http://admin.app.genderchampions.com/uploads/files/_K8RmshbfhZ8vpjJ7JgVy0UHvNbwlWX9.pdf
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دورا أساسيا في حشد قادة أمثال المنظمة الدولية ألبطال النوع االجتماعي لعبت مبادرات من 

الحواجز الجنسانية. وهي أداة تكسير د بالمنظمات الدولية والدبلوماسيين والمجتمع المدني للتعه

لمتابعة مثل التعهد بالتحدث فقط في لوحات تشمل اسهلة توجيهات و نصائح ناجحة ألنها توفر 

 .النساء

ويدعو المشاركون من جنوب أفريقيا وكمبوديا إلى إنشاء شبكات مماثلة من القادة الذكور واإلناث 

واألوساط األكاديمية والفنون لدعم وتعزيز الدعوة عبر المؤسسات السياسية والمجتمع المدني 

. ويمكن لهؤالء القادة استخدام موقفهم ونفوذهم للتحدث عن نساءمن أجل المشاركة السياسية لل

هذه المسألة في المنتديات العامة وفي وسائل اإلعالم من أجل زيادة الوعي وتشجيع اآلخرين 

إلى دور وسائل اإلعالم في تغيير المواقف  كذلككون . ويشير المشارتغيير عاداتهم السلبيةعلى 

الشعبية تجاه القيادات النسائية من خالل االمتناع عن التغطية النمطية للمرأة في السياسة 

 .قلة تمثيل المرأة في السياسةمسألة وبتعريضها ل

ة ما هي التحديات التي يواجهها األبطال الذكور في نشاطهم كمؤيدين للنساء في السياس .4

 )أو في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين(؟

تمكين عنى مالمحتملة لفهم ال قلةيقر يوري فيدوتوف بأن التحدي المهم الذي يجب معالجته هو 

باالضافة الى ذلك يجب على كل مدافع للمساواة بين المرأة و تعميم مراعاة المنظور الجنساني. 

 لذلك فال بد من االستثمار فيالتي تواجهها النساء. وللتحديات شامل فهم الجنسين أن يتمكن من 

. ومن الضروري أيضا جمع البيانات المصنفة واإلحصاءات الجنسانية شدةفي زيادة الوعي ب

ليس فقط لمساعدة القادة الذكور على وهذا  التي توفر دليال قويا على عدم المساواة بين الجنسين

هن على نحو أفضل بل أيضا من أجل المساعدة على فهم أوضاع النساء واحتياجاتهن ومساهمات

 .معالجة عدم المساواة على نحو أكثر فعالية

خطر البطال الذكور واألمحتمال قد يواجهه  اتحديا آخركويذكر الدكتور خالد كوسر الرمزية 

أن يصبح النهوض بالمرأة رمزا أكثر من تغيير عميق في السلوك. وهناك تحد آخر يتمثل في 

بسبب تعاطفهم مع  ال يتعرضون لخطر التهميش من قبل رجال آخرين في المجتمعأن الرج

في الحاالت أن يقول أحد المساهمين من أوغندا على سبيل المثال . قضية المساواة بين الجنسين

أن النظام األبوي جزء يتم اقصاء بعض الرجال من قبل رجال آخرين بسبب اعتقادهم القصوى 

 .هاوأن المساواة بين الجنسين تفسخ الحفاظ عليهامن الثقافة التي يجب 

ما الذي يمكن عمله لدعم أبطال الذكور للمشاركة السياسية للمرأة؟ يرجى ذكر أي  .5

 .مبادرات كنت على علم بها
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هم المتميزة وأصواتهم للدعوة إلى التغيير واتخاذ خطوات عبطال الذكور استخدام مواقأليمكن ل

تساعد االلتزامات الملموسة والقابلة للقياس كما ة بين الجنسين. واضحة لمعالجة عدم المساوا

والقوائم االنتخابية واللجان والوفود االلتزام بالتناصف في أدوار التحدث ترتيبات العمل المرنة وك

الرسمية على توضيح الخطوات البسيطة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج عظيمة. إظهار نتائج 

جذب المزيد من القادة الذكور لاللتزام بأن يصبحوا أبطاال من ساعد في هذه الخطوات البسيطة ي

 .الذكور

كلما زاد عدد األبطال الرجال الرجال بين الرجال بحيث يزيد عدد األبطال تأثير ديناميكية هناك 

ة قاطعة بصوردراسات . تبين نتائج البفضل ضغط األنداد كلذوالعالي مستوى من القادة ذوي ال

وهذا يوفر حجة قوية ، واختالفا قوى العمل المتنوعة أكثر فعالية من القوى األقل تنوعالأن 

. ويشير مايكل مولر إلى موظفيهاتشمل المزيد من النساء على جميع مستويات كي للمنظمات ل

أن هناك عددا من االستراتيجيات الواضحة للقضاء على عدم المساواة بين الجنسين، ولكن 

بتنفيذها بإشراك جميع األطراف ووضع تدابير جدي هو االلتزام الالى التغيير الحقيقي المفتاح 

 .هاأولئك الذين ال يتبعونمسائلة ل


