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مت �إ�صدار هذا الدليل التدريبي �ضمن م�شروع" :علي �صوتك"
لتعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء ذوات االعاقة يف م�صر ،واالردن ،وفل�سطني
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بدعم مادي من "�صندوق دعم امل�ساواة بني اجلن�سني/هيئة الأمم املتحدة للمر�أة".
حيث ان االراء الواردة يف هذا الدليل تعرب عن وجهة نظر جمعية جنوم االمل لتمكني الن�ساء ذوات
االعاقة وال تعك�س بالتايل وجهة النظر الر�سمية لل�صندوق ،او هيئة االمم املتحدة للمر�أة ،او االمم
املتحدة ،او اي منظمة منبثقة عنها.
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تقديم
مت ت�أ�سي� ��س جمعي ��ة جن ��وم الأم ��ل كمحاولة لتلبي ��ة احتياجات
الن�ساء ذوات الإعاقة وتقدمي الدعم لهن يف �سبيل نيل حقوقهن.
حيث ان مبادرة ت�أ�سي� ��س جمعية جنوم الأمل والتي �أن�ش�أت من
قبل جمموعة م ��ن الن�ساء ذوات الإعاق ��ة النا�شطات يف جمال
االعاقة تبل ��ورت بواقع الإدراك العمي ��ق بالواقع ال�صعب الذي
متر ب ��ه �أخواتنا من الن�ساء ذوات االعاق ��ة .ومنذ ت�أ�سي�سها يف
 ،2007حر�ص ��ت اجلمعية على زيادة الوعي حول الن�ساء ذوات
الإعاقة ،باال�ضافة لتعزي ��ز امل�ساواة يف التعليم ،والعمل وجميع
مناح ��ي احلي ��اة .وعالوة على ذل ��ك ،فق ��د كان للجمعية ادوار
فاعل ��ة يف زيادة وعي الن�ساء ذوات الإعاقة حلقوقهن ،وكذلك
بن ��اء قدراتهن وتطوي ��ر مهاراتهن املهنية لزي ��ادة فر�صهن يف
الو�صول لفر�ص عمل متكافئة.
كم ��ا تهدف جمعي ��ة جنوم االمل �إل ��ى تطوير واقع امل ��ر�أة ذات
الإعاقة وتعزي ��ز قدراتها على امل�شاركة يف خدمة جمتمعها من
خالل ت�شجيع م�شاركة املر�أة ذات الإعاقة باملجتمع ب�شكل فعال،
يف جميع نواحي احلياة االجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية
والثقافي ��ة .وكذلك الدف ��اع عن الق�ضايا التي ته ��م املر�أة ذات
الإعاق ��ة وال�سع ��ي لرقيه ��ا وتقدمه ��ا .وت�سعى اجلمعي ��ة لتمثيل
امل ��ر�أة ذات الإعاق ��ة على امل�ست ��وى الوطني من خ�ل�ال الدفاع
ع ��ن ق�ضاياها ب�ش ��كل م�ستمر ،وتق ��دمي امل�شورة ح ��ول �صياغة
ا�سرتاتيجيات وطنية لإدماجها وتوفري فر�ص العمل والتدريب،
وهذا يعني �أنه �أينما يكون ذلك ممكن ًا �سنقوم بتوظيف الن�ساء
ذوات الإعاق ��ة لإدارة امل�شاريع وتقدمي امل�شورة ،وتقوم فل�سفتنا
عل ��ى �أنه يجب مكاف�أة ه� ��ؤالء الن�ساء ب�شكل ع ��ادل عن عملهن
وقدرته ��ن مب ��ا يف ذل ��ك �إدخاله ��ن يف العملي ��ات اال�ست�شارية،
وعملي ��ات املراجع ��ة ،واللج ��ان الإداري ��ة ،واال�ست�شاري ��ة،
واملجموعات العاملة على امل�ستويات املحلية والوطنية.
ي�أت ��ي م�ش ��روع “علي �صوت ��ك ” كاحدى اهم مب ��ادرات جمعية
جن ��وم االمل والذي يه ��دف لتعزي ��ز امل�شاركة الفعال ��ة للن�ساء
ذوات الإعاق ��ة و منظماتهن يف فل�سط�ي�ن ،واالردن ،وم�صر يف
عمليات الإنتق ��ال ال�سيا�سي وت�أثريها عل ��ى اجلهات احلكومية
واجله ��ات املدنية الفاعلة يف املجتمع وذل ��ك من خالل تطوير
ق ��درات الن�س ��اء ذوات الإعاقة ومنظماته ��ن يف جمال حقوق
الإعاق ��ة واجلن ��در ،املمار�س ��ات ال�سيا�سية وحم�ل�ات الت�أييد،

وتعزي ��ز احلم�ل�ات املبتك ��رة واملمار�س ��ات اجلي ��دة يف تعزي ��ز
امل�شارك ��ة ال�سيا�سية ،باال�ضافة لتطوي ��ر ال�شبكات والتن�سيق و
تعزي ��ز حوار الن�ساء ذوات الإعاق ��ة ومنظماتهن مع غريها من
منظم ��ات املجتمع املدين الفاعلة (وخ�صو�صا منظمات حقوق
املر�أة) والفاعلني ال�سيا�سني ،و امل�ؤ�س�سات على امل�ستوى الوطني
والإقليمي والذي يهدف الى �ضمان �سماع �أ�صوات الن�ساء ذوات
الإعاق ��ة و�أنها تلعب دور ًا ن�شط� � ًا يف عمليات الإ�صالح القانوين
وال�سيا�سي يف هذه الفرتة الإنتقالية احلرجة يف املنطقة.
�أك ��دت خ�ب�رات جمعي ��ة جن ��وم الأم ��ل ال�سابق ��ة واحلالي ��ة �أن
امل�شارك ��ة ال�سيا�سية للن�س ��اء ذوات الإعاقة تت�أثر ب�شدة ب�ضعف
املعرف ��ة وامله ��ارات ذات ال�صل ��ة عن ��د الن�س ��اء ذوات الإعاقة
ومنظماتهن فيما يتعلق بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والنوع
الإجتماع ��ي والعملي ��ات والآلي ��ات ال�سيا�سي ��ة الفعال ��ة للدعوة
حلقوقهن ال�سيا�سية.
لهذا ومن �أجل تطوير هذه القدرات عند الن�ساء ذوات الإعاقة
ومنظماتهن على نحو م�ستدام ،طور امل�شروع ون�شر هذا الدليل
على النوع الإجتماعي ،و الإعاقة ،وامل�شاركة ال�سيا�سية والقيادة
(بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ورق ��ة �إر�شادية منف�صلة خا�ص ��ة بكل بلد عن
الهي ��اكل والآليات و العمليات ال�سيا�سية اخلا�صة بها) مل�ساعدة
الن�س ��اء ذوات الإعاق ��ة لي�صبحن �أكرث اطالعا عل ��ى ال�سيا�سة
العام ��ة ،وزيادة قدراتهن عل ��ى امل�شاركة بفعالي ��ة والدفاع عن
حقوقهن يف العمليات ال�سيا�سية واجلهات الفاعلة على امل�ستوى
املحلي والوطني.
و �سيتم ت�سليم هذه امل ��واد �إلى الن�ساء ذوات الإعاقة وتدريبهن
عل ��ي ال�صعي ��د الإقليمي والوطن ��ي .ف�ضال عن توف�ي�ر املحتوى
التقن ��ي لأولئك الذين يهتم ��ون من منظم ��ات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاق ��ة بالتدري ��ب على امل�شارك ��ة ال�سيا�سي ��ة يف بلدانهن� .إن
توف�ي�ر الو�صول �إلى ه ��ذا النوع من املعلوم ��ات واملهارات يقدم
�شرط� � ًا �أ�سا�سي� � ًا لفاعلي ��ة الن�س ��اء ذوات الإعاق ��ة ومنظم ��ات
الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقة لي�صبحوا �ش ��ركاء يف حوارات واعية
منها مع منظمات املجتمع املدين وال�سلطات العامة وقوة دافعة
يف تعزيز حقوقهن ال�سيا�سية.

المحتويات
الإطار العام للتدريب5............................................................................
خمطط ت�صميم وتنفيذ التدريب7.................................................................
الوحدة التدريبية الأوىل :مفاهيم امل�شاركة ال�سيا�سية10..........................................
اجلل�سة الأولى11.....................................................................................................:
اجلل�سة الثانية11.................................................................................................... :
اجلل�سة الثالثة12.................................................................................................... :
الوحدة التدريبية الثانية :امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء ذوات الإعاقة 13............................
اجلل�سة الأولى14.....................................................................................................:
اجلل�سة الثانية14.................................................................................................... :
اجلل�سة الثالثة14.................................................................................................... :
الوحدة التدريبية الثالثة :دعم امل�شاركة ال�سيا�سية  -التخطيط 16................................
اجلل�سة الأولى17.....................................................................................................:
اجلل�سة الثانية17.................................................................................................... :
اجلل�سة الثالثة18.................................................................................................... :
امللحقات 19.....................................................................................
ملحق  1ورقة احلقوق ال�سيا�سية يف االتفاقيات الدولية 20.........................................
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 20....................................................................................
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة 20..............................................................
اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 20.............................................................................
ملحق  2منوذج تي�سري امل�شاركة 21.................................................................
ملحق  3منوذج خطة العمل 21....................................................................
الق�ضية (امل�شكلة) التي �سيتم العمل عليها هي21....................................................................:
اخلطوة الأولى� :إجراء حتليل “21...................................................................... ”SWOT
اخلطوة الثانية :ا�ستخدام نتائج  SWOTلو�ضع خطة عمل22.....................................................
هيكل اخلطة22...................................................................................................... :
اخلطوة الأولى :الت�صور العام22.................................................................................
اخلطوة الثانية :التنفيذ22.......................................................................................
اخلطوة الثالثة :التقييم22.......................................................................................

5

اإلطار العام للتدريب
الوحدة التدريبية الأوىل مفاهيم امل�شاركة ال�سيا�سية
اجلل�سة الأولى
•تقدمي التدريب
•ملاذا امل�شاركة ال�سيا�سية ؟ عامل �أف�ضل
اجلل�سة الثانية
•ن�شاط حقوق الن�ساء ذوات الإعاقة ال�سيا�سية
•مقدمة النظم ال�سيا�سية
•النظم ال�سيا�سية :النظام االنتخابي
اجلل�سة الثالثة
•النظم ال�سيا�سية :امل�ؤ�س�سات
•النظم ال�سيا�سية :املعنيون
•ن�شاط ماذا عن دولتك؟
الوحدة التدريبية الثانية :امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء ذوات الإعاقة
اجلل�سة الأولى
•مقدمة امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء ذوات الإعاقة
•ن�شاط اكت�شاف احلواجز
اجلل�سة الثانية
•عرو�ض جمموعات العمل ومناق�شة مفتوحة
اجلل�سة الثالثة
•ن�شاط تي�سري امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء ذوات الإعاقة
•العمليات االنتخابية
•الهياكل ال�سيا�سية
•متثيل الن�ساء ذوات الإعاقة يف املجتمع املدين
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الوحدة التدريبية الثالثة :دعم امل�شاركة ال�سيا�سية  -التخطيط
اجلل�سة الأولى
•ن�شاط ما هو دوري؟
•قائدة �سيا�سية
•نا�شطة حقوقية
•مواطنة فاعلة
•عرو�ض جمموعات العمل ومناق�شة مفتوحة
اجلل�سة الثانية
•مقدمة التخطيط للنجاح
• اختيار ق�ضية خلطوتنا القادمة
•ن�شاط التخطيط لدعم امل�شاركة ال�سيا�سية
اجلل�سة الثالثة
•عرو�ض جمموعات العمل ومناق�شة مفتوحة
•ماذا بعد؟ اخلطوات امل�ستقبلية
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مخطط تصميم وتنفيذ التدريب
الوحدة التدريبية الأوىل :مفاهيم امل�شاركة ال�سيا�سية
الوقت اجلل�سة
اجلل�سة الأولى

راحة
اجلل�سة الثانية

راحة
اجلل�سة الثالثة

الأهداف
•توطيد معرفة امل�شاركني متهيدا للعمل اجلماعي
•توجي ��ه اهتم ��ام امل�شارك�ي�ن لأهمي ��ة التدري ��ب
ومو�ضوعه و�أهمية دور كل فرد يف املجموعة
•حتدي ��د التوقع ��ات امل�شرتك ��ة وعالقته ��ا ب�أهداف
التدريب
•التعرف على حقوق الن�ساء ذوات الإعاقة ال�سيا�سية
من خالل االتفاقيات الدولية.
•بن ��اء فه ��م �أو�سع للنظ ��م ال�سيا�سي ��ة العاملة داخل
الدول.
•حتلي ��ل النظ ��م االنتخابي ��ة املختلف ��ة و�أثره ��ا علي
امل�شاركة.
•بن ��اء فه ��م �أو�سع للنظ ��م ال�سيا�سي ��ة العاملة داخل
الدول.
•ر�س ��م خريط ��ة للم�ؤ�س�س ��ات واملعني ��ون بامل�شارك ��ة
ال�سيا�سية.
•مناق�ش ��ة الأدوار املختلف ��ة للم�ؤ�س�سات واملعنيون يف
النظم ال�سيا�سية

الأن�شطة
•تعارف
•تقدمي التدريب
•تق ��دمي عر� ��ض امل�شارك ��ة ال�سيا�سية
عامل �أف�ضل
•توقعات و �أهداف التدريب
•ن�شاط احلقوق ال�سيا�سية هي ...
•تقدمي عر�ض النظم ال�سيا�سية

•ا�ستكمال عر�ض النظم ال�سيا�سية
•ن�شاط ماذا عن دولتك؟
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الوحدة التدريبية الثانية :امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء ذوات الإعاقة
الوقت اجلل�سة
الأولى

راحة
الثانية

راحة
الثالثة

الأهداف
•الربط بني الوعي ال�سيا�سي وامل�شاركة ال�سيا�سية
•التعرف علي املجاالت املختلفة للم�شاركة ال�سيا�سية
للن�ساء ذوات الإعاقة
•�إدراك احلواج ��ز التي حتد من امل�شاركة ال�سيا�سية
للن�ساء ذوات الإعاقة
•�إدراك احلواج ��ز التي حتد من امل�شاركة ال�سيا�سية
للن�ساء ذوات الإعاقة
•اكت�ساب الثقة واملهارة لعر�ض نتائج العمل للمجتمع
•حتليل ت�أثري هذه احلواجز علي امل�شاركة ال�سيا�سية
للن�ساء ذوات الإعاقة
•�إدراك الف ��رق بني ما هو قائم حالي ًا وما هو م�أمول
بالن�سب ��ة تي�سري امل�شاركة ال�سيا�سي ��ة للن�ساء ذوات
الإعاقة
• ا�ست�شراف كيفية �إحداث التغيري

الأن�شطة
•عر�ض امل�شاركة ال�سيا�سية 1-2
•ن�شاط اكت�شاف احلواجز 1 -2

•عرو�ض جمموعات العمل
•مناق�شة مفتوحة

•ن�شاط تي�سري امل�شاركة 2 -2
•مناق�شة مفتوحة
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الوحدة التدريبية الثالثة :دعم امل�شاركة ال�سيا�سية  -التخطيط
الوقت اجلل�سة
الأولى

راحة
الثانية

راحة
الثالثة

الأهداف
•بن ��اء فهم �أو�سع ل�ل��أدوار املختلفة لدع ��م امل�شاركة
ال�سيا�سية
•تطوي ��ر �إدراك ذاتي للق ��درات الداخلي ��ة والأدوار
املنا�سبة لكل فرد
•�إدراك �أهمية التخطيط خلطواتنا القادمة
•التخطيط لدعم امل�شاركة ال�سيا�سية
•تعل ��م كيفي ��ة تطوير ر�سال ��ة �سيا�سي ��ة وتقدمي تلك
الر�سالة من خالل احلمالت
•اكت�ساب املهارات الالزمة ملنا�صرة ق�ضايا امل�شاركة
•التن�سيق بني املجموعات للعمل امل�ستقبلي
•حتديد خطوات عملية ملمو�سة �ضمن امل�شروع
•تلخي�ص النقاط الرئي�سية التعليمية لور�شة العمل.

الأن�شطة
•ن�شاط ما هو دوري 1 – 3
•نقا�ش مفتوح

•ن�شاط اختيار ق�ضية 2 -3
•عر�ض التخطيط للنجاح 2-3
•ن�شاط التخطيط 3 -3

•عرو�ض جمموعات العمل
•مناق�شة مفتوحة
•ن�شاط تقييم التدريب 4 -3

الوحدة التدريبية األولى
مفاهيم المشاركة السياسية
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اجلل�سة الأوىل:

اجلل�سة الثانية:

تعارف – تقدمي التدريب – �شرح �أهداف التدريب

الأهداف:

الأهداف:

1.1توطيد معرفة امل�شاركني متهيدا للعمل اجلماعي
2.2توجي ��ه اهتم ��ام امل�شاركني لأهمي ��ة التدري ��ب ومو�ضوعه
و�أهمية دور كل فرد يف املجموعة
3.3حتديد التوقعات امل�شرتكة وعالقتها ب�أهداف التدريب

املواد امل�ستخدمة:

�أق�ل�ام ملونة – فليب �شارت – مواد ال�صقة – املواد التدريبية
� -أهداف التدريب وبرنامج التدريب

تخطيط اجلل�سة:

•يطل ��ب املي�سر من كل م�شارك �أن يذكر �أ�سمه ويجيب علي
الت�سا�ؤل ماذا لو مل �أكن يف قاعة التدريب الآن ما الأعمال
الت ��ي كان من املفرت�ض �أن �أقوم بها يف هذه اللحظة عملي ًا
�أو اجتماعي ًا ؟
•يت ��م و�ض ��ع قواع ��د التدري ��ب الت ��ي ت�ساع ��د عل ��ي تنظيم
التدري ��ب مع ت ��رك الفر�صة لهم لطرح م ��ا يرونه منا�سب
ب�شكل ت�شاركي وو�ضع الأفكار علي فليب �شارت ثم تعلق يف
قاعة التدريب طوال فرتة التدريب.
•يوج ��ه املي�س ��ر �س� ��ؤال للم�شارك�ي�ن “م ��ا �أهمي ��ة امل�شاركة
ال�سيا�سي ��ة للن�س ��اء ذوات الإعاقة ويناق� ��ش �إجاباتهم بعد
كتابتها علي الفليب �شارت.

•يب ��د�أ املي�سر يف احلديث عن مو�ضوع التدريب (امل�شاركة
ال�سيا�سي ��ة) ويق ��دم عر� ��ض امل�شارك ��ة ال�سيا�سي ��ة عامل
�أف�ضل 1.1
•يوج ��ه �س� ��ؤال للم�شاركني ع ��ن توقعاتهم م ��ن التدريب مع
ت�سجيلها علي فيليب �شارت
•يعر� ��ض املي�س ��ر �أهداف التدري ��ب ثم ي�ستعر� ��ض برنامج
التدريب (مت توزيعه م�سبقا)

•التع ��رف على حقوق الن�س ��اء ذوات الإعاقة ال�سيا�سية من
خالل االتفاقيات الدولية.
•بناء فهم �أو�سع للنظم ال�سيا�سية العاملة داخل الدول.
•حتليل النظم االنتخابية املختلفة و�أثرها علي امل�شاركة.

املواد امل�ستخدمة:

جه ��از عر�ض مو�ص ��ول ب�سماع ��ات – بطاقات ملون ��ة � -أقالم
ملونة – فليب �شارت – مواد ال�صقة – ورقة احلقوق ال�سيا�سية
(ملحق  - )1املواد التدريبية

تخطيط اجلل�سة:
ن�شاط ( 2.1احلقوق ال�سيا�سية هي )....
•يتم توزيع بطاقات ورقية ملونة و�أقالم علي امل�شاركني
•يتم توزيع ورقة احلقوق ال�سيا�سية (ملحق )1
•يطلب املي�س ��ر من املجموعة ق ��راءة الورقة يف جمموعات
من ثالثة �أفراد ثم يطرح املي�سر �س�ؤال للمناق�شة « ما هي
احلقوق ال�سيا�سية؟»
•تكت ��ب كل جمموع ��ة الإجاب ��ة يف يف جمل ��ة مب�سط ��ة علي
البطاقة امللونة
•يعلق املي�سر البطاقات علي الفليب �شارت
•يطل ��ب املي�سر م ��ن امل�شاركني اقرتاح تعري ��ف طبقا ملا مت
كتابته.
•يت ��م تعريف احلقوق ال�سيا�سية “ تتمثل هذه احلقوق بحق
االنتخاب ��ات يف ال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة وال�سلط ��ات املحلية
والبلدي ��ات والرت�شي ��ح ،وح ��ق كل مواط ��ن بالع�ضوية يف ا
لأح ��زاب وتنظيم حركات وجمعيات وحماولة الت�أثري على
القرار ال�سيا�سي و�ش ��كل اتخاذه من خالل احل�صول على
املعلومات �ضم ��ن القانون واحلق يف تقلد الوظائف العامة
يف الدولة واحلق يف التجمع ال�سلمي علي قدم امل�ساواة مع
الأخرين “ و�إعطاء �أمثلة من الفليب �شارت ال�سابق.
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عر�ض فيديو  1احلقوق املدنية وال�سيا�سية
•عر�ض فيدي ��و  1احلقوق املدني ��ة وال�سيا�سية «مدته 3:50
دقيقة»
عر�ض 2.1
•يتم تقدمي عر�ض النظم ال�سيا�سية  2.1مع احلر�ص علي
مناق�شة وم�شاركة املتدربني.

اجلل�سة الثالثة:
الأهداف:

1.1بناء فهم �أو�سع للنظم ال�سيا�سية العاملة داخل الدول.
2.2ر�سم خريطة للم�ؤ�س�سات واملعنيون بامل�شاركة ال�سيا�سية.
3.3مناق�شة الأدوار املختلف ��ة للم�ؤ�س�سات واملعنيون يف النظم
ال�سيا�سية

املواد امل�ستخدمة:

جهاز عر�ض – بطاقات ملونة � -أقالم ملونة – فليب �شارت –
مواد ال�صقة – املواد التدريبية.

تخطيط اجلل�سة:
عر�ض 2.1
•يت ��م ا�ستكمال عر�ض النظ ��م ال�سيا�سية  2.1مع احلر�ص
علي مناق�شة وم�شاركة املتدربني.
•يتم عر�ض:
 -فيديو  2النظام ال�سيا�سي -فيديو  3الدميقراطية هي -فيديو  4الكوتا•�أثناء عر�ض  2.1كما هو مبني بالعر�ض
ن�شاط 3.1
•ق�سم احل�ضور ملجموعات ح�سب الدول
•�أطل ��ب م ��ن كل جمموعة �أن ت�ض ��ع و�صف مب�س ��ط للنظم
ال�سيا�سية يف بلدها يت�ضمن:
- -النظ ��م االنتخابي ��ة وه ��ل يوج ��د كوت ��ا للن�س ��اء �أو

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
 -ما هي امل�ؤ�س�سات املعنية بامل�شاركة ال�سيا�سية -من هي الأطراف الأخ ��رى املهتمة (منظمات املر�أة,منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة)..,
•�أطل ��ب م ��ن املجموع ��ات عر�ض نتائ ��ج عملهم عل ��ي باقي
املجموعات
•ناق�ش االختالفات الرئي�سية

الوحدة التدريبية الثانية
المشاركة السياسية للنساء ذوات اإلعاقة
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اجلل�سة الأوىل:
الأهداف:

1.1الربط بني الوعي ال�سيا�سي وامل�شاركة ال�سيا�سية

•�أطلب من كل جمموعة عمل عر�ض موجه للمجتمع يعرفه
بتلك احلواجز

اجلل�سة الثانية:

2.2التع ��رف عل ��ي املج ��االت املختلف ��ة للم�شارك ��ة ال�سيا�سية الأهداف:
للن�ساء ذوات الإعاقة

�1.1إدراك احلواجز التي حتد من امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء
ذوات الإعاقة

�3.3إدراك احلواجز التي حتد من امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء
ذوات الإعاقة

2.2اكت�ساب الثقة واملهارة لعر�ض نتائج العمل للمجتمع

املواد امل�ستخدمة:

املواد امل�ستخدمة:

جهاز عر�ض – بطاقات ملونة � -أقالم ملونة – فليب �شارت –
مواد ال�صقة – املواد التدريبية -لوحات فليب �شارت.

جهاز عر�ض – بطاقات ملونة � -أقالم ملونة – فليب �شارت –
مواد ال�صقة – املواد التدريبية

تخطيط اجلل�سة:

تخطيط اجلل�سة:

عر�ض 1-2
•يتم تقدمي عر� ��ض امل�شاركة ال�سيا�سي ��ة  1-2مع احلر�ص
علي مناق�شة وم�شاركة املتدربني.

عرو�ض جمموعات العمل
•�أطل ��ب م ��ن املجموع ��ات �أن تعر� ��ض نتائ ��ج �أعمالهم من
اجلل�سة ال�سابقة وقم مبناق�شة العرو�ض.

ن�شاط �إكت�شاف احلواجز 1 -2
•ق�سم احل�ضور لثالث جمموعات:
 -امل�شاركة بالت�صويت كناخب- -امل�شاركة بالرت�شح كع�ضو

•�أثن ��اء العر�ض تلع ��ب املجموعتان الأخري ��ان دور املجتمع
ويقوم ��وا بط ��رح الأ�سئل ��ة واال�ستف�سارات عل ��ي املجموعة
العار�ضة
•�أطلب من احل�ضور االلتزام باملناق�شة البناءة

- -امل�شاركة كنا�شط يف املجتمع املدين

•�سج ��ل �أهم النقاط و�أطرحها يف نهاية العرو�ض للمناق�شة
والتحليل

•�أطلب من كل جمموع ��ة مناق�شة الأ�سئلة التالية و�شجعهم
على اعتبار �أنواع خمتلفة من الإعاقة والفروق بني الن�ساء
والرجال ذو الإعاقة

•�أطلب من احل�ضور التفكري والتعليق علي تلك التجربة من
حيث املحتوي وطريقة العر�ض.

 -م ��ا هي احلواجز التي قد توجد يف ممار�سة حقوقهميف امل�شارك ��ة ال�سيا�سي ��ة يف املجموع ��ة اخلا� ��ص بك
(طبق ��ا للمجموع ��ة امل�شاركة بالت�صوي ��ت كناخب �أو
امل�شارك ��ة بالرت�ش ��ح كع�ض ��و �أو امل�شارك ��ة كنا�شط يف
املجتمع املدين ) ؟
 �-إذا كنت ال تعرف تلك احلواجز ،كيف و�أين ميكن �أنجتد معلومات �أكرث عنها؟
 -م ��ا مت جترب ��ة اخلا�ص ��ة ب ��ك �أو املالحظ ��ة املتعلق ��ةاحلواجز التي يواجهها الن�ساء ذوات الإعاقة ؟

اجلل�سة الثالثة:
الأهداف:

1.1حتليل ت�أثري هذه احلواجز علي امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء
ذوات الإعاقة
�2.2إدراك الفرق بني ما هو قائم حالي ًا وما هو م�أمول بالن�سبة
تي�سري امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء ذوات الإعاقة
3.3ا�ست�شراف كيفية �إحداث التغيري
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املواد امل�ستخدمة:

بطاقات ملونة � -أقالم ملونة – فليب �شارت – مواد ال�صقة –
املواد التدريبية  -ملحق  2منوذج تي�سري امل�شاركة

تخطيط اجلل�سة:
ن�شاط تي�سري امل�شاركة ال�سيا�سية 2 -2
•يناق�ش املدرب مع احل�ضور نتائج الن�شاط ال�سابق
•يت ��م تق�سي ��م احل�ض ��ور بنف� ��س املجموعات م ��ن الن�شاط
ال�سابق.
 -تي�سري امل�شاركة بالت�صويت كناخب -تي�سري امل�شاركة بالرت�شح كع�ضو -تي�سري امل�شاركة كنا�شط يف املجتمع املدين•يتم توزيع ملحق  2منوذج تي�سري امل�شاركة
•يطلب من كل جمموعة مناق�شة وتعبئة النموذج ونقله علي
فليب �شارت
•�أطل ��ب م ��ن املجموع ��ات عر�ض نتائ ��ج عملهم عل ��ي باقي
املجموعات
•ناق�ش االختالفات واملت�شابهات الرئي�سية بني املجموعات
•�أطلب م ��ن املجموعات الع ��ودة للن�شاط وكتاب ��ة تو�صيات
موجهة لكل من:
 -تي�سري امل�شارك ��ة بالت�صويت كناخ ��ب (اللجنة العليالالنتخابات)
 -تي�سري امل�شاركة بالرت�شح كع�ضو (الأحزاب ال�سيا�سيةواحلكومة)
 -تي�سري امل�شاركة كنا�شط يف املجتمع املدين (منظمات DPOواملر�أة وامل�شاركة ال�سيا�سية)
•�أطل ��ب م ��ن املجموع ��ات عر�ض نتائ ��ج عملهم عل ��ي باقي
املجموعات
•خل�ص و�أعر�ض �أهم النقاط اهم النقاط

الوحدة التدريبية الثالثة
دعم المشاركة السياسية  -التخطيط
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اجلل�سة الأوىل:
الأهداف:

 -نا�شطة �سيا�سية- -قائدة �سيا�سية

1.1بناء فهم �أو�سع للأدوار املختلفة لدعم امل�شاركة ال�سيا�سية

- -يف من�صب قيادي حكومي

2.2تطوي ��ر �إدراك ذاتي للقدرات الداخلي ��ة والأدوار املنا�سبة
لكل فرد

•�أطلب منهم تعليق البطاقات علي احلائط مبجرد االنتهاء
و�أدعوهم ال�ستعرا�ض بطاقات بع�ضهم البع�ض

�3.3إدراك �أهمية التخطيط خلطواتنا القادمة

•ناق�ش النقاط التالية:

املواد امل�ستخدمة:

 �-شعور امل�شاركني �أثناء الن�شاط- -ماذا تعلموا؟

جه ��از عر�ض – بطاقات ملونة � -أق�ل�ام ملونة – فليب �شارت
– مواد ال�صقة – املواد التدريبية.

- -ما هي نقاط االختالف الرئي�سية

تخطيط اجلل�سة:

�- -أهمية كل دور

ن�شاط ما هو دوري 1 - 3
•ق�سم احل�ض ��ور ملجموعات من ثالث �أف ��راد ,اطلب منهم
�إبداء ر�أي �شخ�صي ومناق�شة الأ�سئلة التالية

اجلل�سة الثانية:
الأهداف:

- -ماذا يهمك يف امل�شاركة ال�سيا�سية؟

1.1التخطيط لدعم امل�شاركة ال�سيا�سية

- -هل ميكنك �إحداث فرق؟ كيف؟

2.2تعلم كيفي ��ة تطوير ر�سالة �سيا�سية وتق ��دمي تلك الر�سالة
من خالل احلمالت

 -هل لديك م�س�ؤولية لإحداث هذا الفرق؟- -هل ميكن القيام بالتغيري كنا�شطة �أو ناخبة؟

3.3اكت�ساب املهارات الالزمة ملنا�صرة ق�ضايا امل�شاركة

- -هل �أنت يف حاجة ل�سلطة �سيا�سية لإحداث تغيري؟

املواد امل�ستخدمة:

 -ما هي التحديات التي ق ��د تواجهك كناخبة/نا�شطة�سيا�سية/مر�شح ��ة لالنتخاب/قائ ��دة �سيا�سي ��ة؟
(فكري علي امل�ستوي العام والعائلي وال�شخ�صي)

تخطيط اجلل�سة:

•بعد �إجابة الأ�سئلة �أطلب من كل م�شاركة �أن تكمل اجلملة
التالي ��ة يف بطاقة ملونة « يف الوقت احلايل �أنا ...........
ولكني �س�أ�سعى لأكون  »...............مما يلي:
 -غري قادرة علي االنتخاب -قادرة علي االنتخاب -ع�ضوه يف املجتمع املدين -مر�شحة يف االنتخابات املحلية- -مر�شحة يف االنتخابات الوطنية

جهاز عر�ض – بطاقات ملونة � -أقالم ملونة – فليب �شارت –
مواد ال�صقة – املواد التدريبية  -ملحق  3منوذج خطة العمل

ن�شاط اختيار ق�ضية خلطواتنا القادمة 2 -3
•ق�سم احل�ضور ملجموعات عمل طبقا للدول
•�أطلب من كل جمموعة الرجوع لنتائج املناق�شات من اليوم
ال�سابق و�إختيار ق�ضية رئي�سية للعمل عليها يف جمال دعم
امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء ذوات الإعاقة
•�أطلب منهم الإجابة علي تلك الأ�سئلة
 -ما هي امل�شكلة التي ا�سعى الى حلها؟- -ملاذا يجب �أن يهمك حل تلك امل�شكلة؟
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 -هل حل تلك امل�شكلة ممكن (قابلة للحل)؟ -م ��ن ه ��م املعني�ي�ن يف تل ��ك امل�شكلة؟ �أ�صح ��اب احللو�أ�صحاب امل�شكلة وامل�ساندين؟
 -ماذا ميكن �أن �أفعل حيال ذلك؟ (القائمة ال تزيد عن 3طرق ملواجهة امل�شكلة).
 -ما الذي �أحتاجه ؟ (قائمة وجيزة ،ولكن حمددة)•�أطلب م ��ن املجموعات عر�ض النتائج مع مناق�شة عرو�ض
املجموعات
عر�ض التخطيط للنجاح 2-3
•يت ��م تقدمي عر� ��ض التخطي ��ط للنجاح م ��ع احلر�ص علي
مناق�شة وم�شاركة املتدربني.
ن�شاط التخطيط لدعم امل�شاركة ال�سيا�سية 3 -3
•ق�سم احل�ضور ملجموعات عمل طبقا للدول
•يتم توزيع ملحق  3منوذج خطة العمل
•�أطلب م ��ن املجموعات كتابة خطة عمل بن ��اءا علي نتائج
الن�شاط ال�سابق وعر�ض التخطيط للنجاح.

اجلل�سة الثالثة:
الأهداف:

1.1التن�سيق بني املجموعات للعمل امل�ستقبلي
2.2حتديد خطوات عملية ملمو�سة �ضمن امل�شروع
3.3تلخي�ص النقاط الرئي�سية التعليمية لور�شة العمل.

املواد امل�ستخدمة:

جه ��از عر�ض – بطاقات ملونة � -أق�ل�ام ملونة – فليب �شارت
– مواد ال�صقة – املواد التدريبية.

تخطيط اجلل�سة:
عرو�ض جمموعات العمل
•�أطل ��ب م ��ن املجموع ��ات �أن تعر� ��ض نتائ ��ج �أعمالهم من
اجلل�سة ال�سابقة وقم مبناق�شة العرو�ض.

•�أثن ��اء العر�ض تلع ��ب املجموعتان الأخري ��ان دور املجتمع
ويقوم ��وا بط ��رح الأ�سئل ��ة واال�ستف�سارات عل ��ي املجموعة
العار�ضة
•�أطلب من احل�ضور االلتزام باملناق�شة البناءة
•�سج ��ل �أهم النقاط و�أطرحها يف نهاية العرو�ض للمناق�شة
والتحليل
•�أطلب من احل�ضور العودة للمجموعات والقيام ب
 -تعديل خططهم طبقا للمناق�شة. -كتابة ت�صور عن �أويل اخلطوات املنفذة بعد عودتهممن التدريب وكيف �سيتعاونون لتنفيذها
•�أطلب من املجموعات �أن تعر�ض نتائج �أعمالهم
ن�شاط تقييم التدريب 4 -3
•اطل ��ب من كل م�ش ��ارك التفكري يف اجلل�س ��ات التي �أثرت
ب�شكل كبري على طريقة تفكريه.
•ال�سماح لهم بحوايل  5دقائق لكتابة  3نقاط عملية عن ما
يخطط ��ون للقيام به ب�شكل خمتل ��ف يف �أعمالهم من الآن
ف�صاعدا.
•توزيع ورقة تقييم التدريب.

الملحقات
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ملحق 1
ورقة الحقوق السياسية في االتفاقيات الدولية
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
امل ��ادة« :02لكل �إن�س ��ان حق التمتع بجمي ��ع احلقوق واحلريات
املذك ��ورة يف ه ��ذا الإع�ل�ان دون متييز م ��ن �أي ن ��وع ,وال�سيما
التمييز ب�سبب العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة»...

(�أ) �أن تكف ��ل للأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة �إمكاني ��ة امل�شارك ��ة
ب�ص ��ورة فعالة وكامل ��ة يف احلياة ال�سيا�سي ��ة والعامة على
ق ��دم امل�ساواة م ��ع الآخرين� ،إما مبا�ش ��رة و�إما عن طريق
ممثل�ي�ن يختارونه ��م بحري ��ة ،مب ��ا يف ذلك كفال ��ة احلق
والفر�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كي ي�صوتوا و ُينتَخبوا،
وذلك بعدة �سبل منها:

«1.1لكل �شخ�ص حق امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة لبالده
�إما مبا�شرة واما بوا�سطة ممثلني يختارون بحرية».

1.1كفال ��ة �أن تكون �إجراءات الت�صوي ��ت ومرافقه ومواده
منا�سبة ومي�سرة و�سهلة الفهم واال�ستعمال؛

 «2.2لكل �شخ�ص بالت�ساوي مع الآخرين  ,حق تقلد الوظائف
العامة يف بلده».

2.2حماية ح ��ق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الت�صويت عن
طري ��ق االقرتاع ال�سري يف االنتخاب ��ات واال�ستفتاءات
العام ��ة دون ترهيب ،ويف الرت�شح لالنتخابات والتقلد
الفعلي للمنا�صب و�أداء جميع املهام العامة يف احلكومة
على �شتى امل�ستوي ��ات ،وت�سهيل ا�ستخدام التكنولوجيا
املُ ِعينة واجلديدة حيثما اقت�ضى الأمر ذلك؛

املادة :21

اتفاقي��ة الق�ض��اء عل��ى جمي��ع �أ�ش��كال
التمييز �ضد املر�أة
امل ��ادة« :07تتخ ��ذ ال ��دول الأطراف جمي ��ع التداب�ي�ر املنا�سبة
للق�ض ��اء على التمييز �ضد املر�أة يف احلي ��اة ال�سيا�سية والعامة
للبل ��د وبوجه خا�ص تكفل للمر�أة على ق ��دم امل�ساواة مع الرجل
احلق يف:
•الت�صوي ��ت يف جميع االنتخاب ��ات واال�ستفت ��اءات العامة,
والأهلية لالنتخاب بجميع الهيئات التي ينتخب �أع�ضا�ؤها
باالقرتاع العام.
•امل�شارك ��ة يف �صياغ ��ة �سيا�س ��ة احلكوم ��ة ويف تنفيذ هذه
ال�سيا�سة ويف �شغل الوظائ ��ف العامة ,وت�أدية جميع املهام
العامة على جميع امل�ستويات احلكومية.
•امل�شارك ��ة يف �أية منظم ��ات وجمعيات غ�ي�ر حكومية تهتم
باحلياة العامة وال�سيا�سية للبلد.

اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
املادة  -29امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة
ت�ضم ��ن ال ��دول الأط ��راف للأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة احلقوق
ال�سيا�سية وفر�صة التمتع بها على �أ�سا�س امل�ساواة مع الآخرين،
وتتعهد مبا يلي:

3.3كفال ��ة حري ��ة تعب�ي�ر الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة ع ��ن
�إرادته ��م كناخب�ي�ن ،وال�سم ��اح لهم ،عن ��د االقت�ضاء،
حتقيقا له ��ذه الغاية ،باختيار �شخ�ص ي�ساعدهم على
الت�صويت؛
(ب) �أن تعم ��ل على نحو فعال من �أج ��ل تهيئة بيئة يت�سنى فيها
للأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة �أن ي�شارك ��وا م�شارك ��ة فعلي ��ة
وكامل ��ة يف ت�سيري ال�ش�ؤون العام ��ة ،دون متييز وعلى قدم
امل�ساواة مع الآخري ��ن ،و�أن ت�شجع م�شاركتهم يف ال�ش�ؤون
العامة ،مبا يف ذلك ما يلي:
1.1امل�شارك ��ة يف املنظم ��ات والرابطات غ�ي�ر احلكومية
املعنية بحي ��اة البلد العام ��ة وال�سيا�سية ،مبا يف ذلك
�أن�شطة الأحزاب ال�سيا�سية و�إدارة �ش�ؤونها؛
�2.2إن�شاء منظم ��ات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واالن�ضمام
�إليها كي تتولى متثيلهم على كل من ال�صعيد الوطني
والإقليمي واملحلي؛
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ملحق 2
نموذج تيسير المشاركة
�إزالة احلواجز البيئية
�إزالة احلواجز املعلوماتية
�إزالة احلواجز التوجهاتية
موجه للمجتمع

موجه للن�ساء ذوات الإعاقة
دعم وبناء القدرات:

نظم االنتخابات

خدمات داعمة وخا�صة:

نظم الرت�شيح

منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

منظمات املر�أة واحلقوق

ملحق 3
نموذج خطة العمل
الق�ضية (امل�شكلة) التي �سيتم العمل عليها هي:
اخلطوة الأوىل� :إجراء حتليل ""SWOT

حتليل «نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص والتهديدات»� ،أو «،»SWOT
نقاط القوة
•نظرة على نقاط القوة الداخلية اخلا�صة بك
الفر�ص
•حتديد الفر�ص اخلارجية التي �ستعمل يف �صاحلك

نقاط ال�ضعف
•تقييم نقاط ال�ضعف الداخلية اخلا�صة بك
التهديدات
•حتديد التهديدات اخلارجية التي �ستعمل �ضد ق�ضيتكم
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اخلطوة الثانية :ا�ستخدام نتائج  SWOTلو�ضع خطة عمل

قرر كيف ميكن لنقاط قوتك موازنة نقاط ال�ضعف اخلا�صة بك ،و�إدر�س كيفية �إ�ستخدام الفر�ص املتاحة يف تقليل التهديدات.
طور خطة عمل و�أهداف تكون:
•حمددة
•قابلة للقيا�س
•ميكن حتقيقها
•ذات �صلة
•حمددة زمنيا

هيكل اخلطة:
اخلطوة الأوىل :الت�صور العام

•و�صف امل�شروع اخلا�ص بك ،الإجابة على الأ�سئلة الرئي�سية ومعاجلة النقاط الهامة ،مثل ما يلي:
•الو�صف :ما هي امل�شكلة التي ت�سعى اخلطة �إلى معاجلتها؟ ملاذا ينبغي علي النا�س �أن تهتم �أو تتذكر ر�سالتك؟
•التخطي ��ط :م ��ا ه ��ي الأه ��داف امللمو�سة اخلا�ص ��ة بك؟ ما ه ��ي املوارد الت ��ي حتتاجه ��ا (الب�شري ��ة واملالية)؟ ما ه ��و تقدير
ميزانيتك؟ ما هو الإطار الزمني اخلا�ص بك؟ ما �أنواع الو�سائل التي ميكن �أن حتقق هدفك؟

اخلطوة الثانية :التنفيذ

•و�صف الأن�شطة اخلا�صة بك ،ف�ضال عن الو�سائل اخلا�صة (كيف كنت تخطط لعمل الأ�شياء) .الإجابة على هذه الأ�سئلة:
•ما هي اال�سرتاتيجية العامة اخلا�صة بك لتنفيذ هذه اخلطة؟
•ما �أنواع الأن�شطة ميكن �أن ت�سهم يف حتقيق �أهدافك؟
•كيف كنت تخطط لتنفيذ تلك الأن�شطة؟ ما هي اخلطوات الفردية ال�ضرورية؟
•مقدار دعم �أو امل�شاركة التي حتتاجها؟

اخلطوة الثالثة :التقييم

•و�ص ��ف الأ�ساليب اخلا�صة بك لر�صد وتقييم اخلطة .ه ��ذه اخلطوة مهمة مل�ساعدتك يف حتديد وتتبع التقدم املحقق .الإجابة
على هذه الأ�سئلة:
•كيف �سيتم ر�صد �أن�شطة اخلطة اخلا�ص بك؟
•كيف �سيتم تقييم التقدم ؟
•�أي نوع من التقارير التي �ست�ستخدمها؟ كيف �سيتم جمع البيانات وا�ستخدامها لت�ساعدك على تقييم؟
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