من نحن وما الذي نسعى لتحقيقه؟
نحن شبكة تجمع عددا من اإلدارات االنتخابية في المنطقة العربية ،منظمات المجتمع المدني
واألفراد.

رؤيتنا
نســعى لتعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة فــي المنطقــة العربيــة ،وتعزيــز دورهــا فــي العمليــة
االنتخابيــة ســواء كانــت ناخبــة ،مرشــحة ،أو عاملــة.

مهمتنا
نســعى اليجــاد حلــول ممكنــة إلشــكاليه انخــراط المــرأة فــي الحيــاة السياســية بشــكل أكثــر فاعليــة،
نريــد تحفيــز المســاواة بيــن الجنســين واإلســهام فــي بنــاء ســرد إيجابــي لمشــاركة المــرأة السياســية
مــن خــال الحــث والتوعيــة ،وجمــع البيانــات واجــراء البحــوث ،وبنــاء القــدرات ،ووضــع المعاييــر فــي
المنطقــة العربيــة.

ما الذي يميزنا؟
نحــن الشــبكة الوحيــدة فــي المنطقــة التــي تجمــع هيئــات إدارة االنتخابــات ومنظمــات المجتمــع
المدنــي للعمــل بشــكل جماعــي للنهــوض بمشــاركة انتخابيــة وسياســية فاعلــة للمــرأة فــي المنطقــة
العربيــة ،تتيــح الشــبكة لألعضــاء والشــركاء التعــاون فــي الجهــود المبذولــة علــى المســتويين الوطنــي
واإلقليمــي والعمــل علــى توســيع نطاقهــا ،وخلــق واغتنــام فــرص جديــدة للتأثيــر علــى القــرارات
ووجهــات النظــر العامــة بشــأن المشــاركة السياســية للمــرأة فــي المنطقــة.

الشركاء الداعمين:

المشاركة السياسية للمرأة تعزز الديمقراطية الفاعلة وتؤدي إلى مزيد من االستجابة الحقيقية
لمتطلبات النظام الديمقراطي ،لذا فإن من أولى مؤشرات مشاركة المرأة ،اإلقرار بأنها تتمتع
بالمواطنة التامة بكل مظاهرها ،وبالمساواة التامة أمام القانون بدون أي تمييز ،باعتبار أن
مكون أساسي من مكونات التنمية ،وبالرغم من وجود مجموعة من
المشاركة السياسية
ّ
المؤشرات االيجابية التي أدت إلى تحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية وزيادة نسبة
تمثيلها في البرلمانات الوطنية والمناصب الوزارية  ،إال أنها ما زالت دون مستوى التكافؤ بين
الجنسين ،وتواجه عددا من التحديات وخاصة في المنطقة العربية.
وبالرغم من الجهود الوطنية التي بذلتها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لدفع
أجندة النوع االجتماعي ،وإدخال تدابير خاصة بما في ذلك الحصص المحددة التي تضمن الحد
األدنى من التمثيل للنساء ،اال أن التقدم في هذا المجال في المنطقة العربية ما زال محفوفا
بالعديد من المعيقات والتحديات التي تتطلب مستوى أعلى من الجهود ومزيدا من التعاون
والتكاتف.
متوسط تمثيل المرأة في البرلمان حسب المنطقة
30.7%

28.5%

األمريكتين

أوروبا

23.8%

الصحراء
األفريقية

ما هي مهامنا
تنظيــم حمــات المناصــرة والتأييــد حــول المشــاركة االنتخابيــة
والسياســية للمــرأة فــي المنطقــة العربيــة.

التأييد
والمناصرة

المعايير

19.7%

18.1%

18.4%

آسيا

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

دول
المحيط
الهادئ

تســليط الضــوء علــى اإلنجــازات وتعزيــز الــدور والتأثيــر اإليجابــي
للمــرأة فــي الحيــاة العامــة.

لالنضمام للشبكة
لالنضمام إلى الشبكة كعضو أو شريك ،يرجى التواصل مع األمانة العامة للمنظمة العربية
لإلدارات االنتخابية على البريد اإللكتروني
info@arabembs.org
يرجى متابعتنا على
ArabNT4Women

الحصول على التزامات من اإلدارات االنتخابية إلنشاء وحدات
خاصة بالمرأة ،وتزويدها بالمصادر الالزمة لدعم أنشطتها على
المستوى المحلي.

وضــع مبــادئ ومعاييــر اقليميــة وتعميــم منظــور النــوع االجتماعي
فــي السياســات واإلجــراءات الراميــة لتعزيــز المشــاركة السياســية
للمــرأة.
العمــل كمركــز معرفــي للبيانــات والمصــادر المتعلقــة بمشــاركة
المــرأة فــي االنتخابــات.

جمع البيانات
وإجراء البحوث

تســهيل جهــود مؤسســات المجتمــع المدنــي ،اإلدارات االنتخابيــة،
والمؤسســات الوطنيــة األخــرى فــي إجــراء الدراســات وتحليلهــا
لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين طــوال الــدورة االنتخابيــة.

التدريب وبناء
القدرات

تنفيــذ برنامــج توجيهــي للنســاء فــي االنتخابــات علــى جميــع
ا لمســتو يا ت

بنــاء قــدرات الطواقــم العاملــة فــي اإلدارات االنتخابيــة علــى
المســتويين المحلــي واإلقليمــي ،وتعزيــز معرفتهــم والتأكيــد علــى
دورهــم فــي دعــم المــرأة فــي العمليــة االنتخابيــة.

تــم إنشــاء الشــبكة العربيــة للمــرأة فــي االنتخابــات كمنبــر اقليمــي تحــت مظلــة المنظمــة
العربيــة لــإدارات االنتخابيــة لالســتفادة مــن هــذه الجهــود الحكوميــة وغيــر الحكوميــة
وتوحيدهــا وتســخير طاقاتهــا وإمكانياتهــا لتحقيــق مشــاركة أوســع للمــرأة فــي العمليــة
االنتخابيــة والسياســية.

خارطة الطريق لإلطالق
عقدت المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية في شهر نيسان(أبريل) للعام  2016وبدعم
من المشروع اإلقليمي للمساعدات االنتخابية  /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ورشة
عمل إقليمية حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية ،برزت خاللها
الحاجة إلى ضرورة انشاء آلية إقليمية للتعاون والتواصل والتي أدت إلى مبادرة إنشاء شبكة
إقليمية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة.
وبعد العديد من النقاشات واالستشارات التي استمرت خالل  ،2017تم عرض هذه المبادرة
على اإلدارات االنتخابية األعضاء في المنظمة ومجموعة من اإلدارات المسؤولة عن
تسيير العملية االنتخابية في المنطقة العربية ،إضافة لعدد من القادة والخبراء الدوليين
والمؤسسات الدولية واإلقليمية ذات العالقة ،وذلك خالل االجتماع الذي عقد ألعضاء
المجموعة االستشارية في نيسان  /أبريل  ،2018والذي نتج عنه:
•التوافق على إنشاء شبكة إقليمية تحت مظلة المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية.

فئات االنتساب
تضم الشبكة الفئات التالية:

•األعضــاء :اإلدارات االنتخابيــة فــي المنطقــة العربيــة ،مؤسســات المجتمــع
المدنــي اإلقليميــة واألفــراد المؤثريــن.

•الشــركاء :المؤسســات والمنظمــات التــي تدعــم تعزيــز مشــاركة المــرأة ،علــى
المســتوى الوطنــي أو اإلقليمــي أو الدولــي.

يدعم الشــبكة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPوالمؤسســة الدولية للديمقراطية
واالنتخابــات  ،International IDEAكمــا تســتفيد مــن الخبــرات والمعــارف المتوفــرة لــدى
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة  UN Womenوالمؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابية .IFES
لمزيد من المعلومات حول معايير االنتساب ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
www.arabembs.org

•توسيع نطاق العضوية لتشمل مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات
العاملة في مجال تعزيز مشاركة المرأة.
•تشكيل مجموعة عمل تتولى قيادة عملية تأسيس وإطالق الشبكة من الناحية
القانونية والتنظيمية واإلجرائية.
وقد ضمت مجموعة العمل ممثلين عن اإلدارات االنتخابية في كل من العراق وليبيا
والسودان وفلسطين واألردن والصومال وتونس ،باإلضافة إلى خبراء من برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،منظمة األمم المتحدة للمرأة ،المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية
( ،)IFESوالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية (،)International IDEA
كما اتخذت المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  International IDEAالشراكة
مع المنظمة والعربية لإلدارات االنتخابية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دعم
الشبكة.
في شباط (فبراير)  ،2019صادقت الجمعية العامة للمنظمة العربية لإلدارات االنتخابية على
مخرجات أعمال مجموعة العمل وبدأت بالتحضيرات إلطالق الشبكة رسمياً في تشرين
أول(أكتوبر) .2019

