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  زنان احزاب سیاسی را تقویت بخشیدباجلب
    
  آماده اند ستعد هزار خانم م هاده. نبع ارزشمند میباشدمن امروز در حال از دست دادن یک     

 یا از حضور آنها    تا تجارب خود را با دیگران شریک سازند ولی در عین حال در سرتاسر دن
 .   در محیط سیاست بطور دراماتیک جلوگیری بعمل می آید

   
 کافی نیست تازنان .احزاب سیاسی نقش کلیدی را در گردهم آوری زنان درپروسه های سیاسی بدوش دارند

 آنها باید طرق اساسی.  در نقاط پائینی لست های احزاب جابدهند و یا تعینرا در یک بخش جدا گانه حزب
 . زنان ایجاد نمایندیهبررتعین را جهت 

 
 در واشنگتن ورکشاپی را تدویر (NDI) تیک ملی انستیتوت دموکرا2003 دسامبر 10-9  های تاریخبه

و آمده  که مسوولیت رهبری احزاب سیاسی را به عهده داشتند گردهم ینمود که طی آن گروپ های کاری زنان
 ،دکه بوسیله آن بتوانند فرصت های کاری بیشتری را برای زنان به بحث پرداختنیپیرامون میکانیزم های
 احزاب : زنانپیروزی با  ، 2003این گردهم آیی که به نام مجمع جهانی. ازندسدر احزاب سیاسی مهیا 

 به طرقی را جستجو نمود تا زنان بتوانند تغیراتی را در آینده کشور های نامیده شد  نمایندسیاسی را تقویت
 .زنندشان رقم ب

 
که  زنان، ی سیاسی را مورد بررسی قرار داد که در قسمت ایجاد نقش فعال رهبرهمایش ساختار های این 

 فرصت های ،آوری پول  رای دهنده گان و پروگرام های آموزشی، فعالیت های توسعوی، جمعبه کارگیری
 ، اشتراک کننده گان این لعهمطا این در.سیاست دولت فعالیت نموده بودند های نفوذ بر  راه ،ارتباطاتی

 .را ایجاد نمودندکه برای زنان و احزاب سیاسی مفید خواهد بود" پالن کاری جهانی" مجمع یک 
 

نوع خود این پالن کاری جهانی که درج همین رساله میباشد در قسمت تمرکز باالی احزاب سیاسی در 
اسی حیاتی ی احزاب سو نوسازی تجدید  اصالح، ، در پروسه های دموکراتیکنقش زنان. بینظیر میباشد

 رهبریت زنان  تا در قسمت افزایش فرصت هاما احزاب سیاسی را بر آن ترغیب مینمائیم. میباشد
 .دست، اقدامات جدی را روی دست بگیرنآنچنانکه در پالن کاری جهانی ذکر گردیده ا

 
 را آغازینکاری جهانی  پالنت زنان  مشارکیبا ارائه سفارشات محلی برای احزاب سیاسی در راستای ارتقا

 که از ی همچنان در قسمت ایجاد سازمان های رهبریت زنان آغاز ایجاد نموداولویتدهی اصالحاتدر قسمت 
 . نماینده گی کنند کمک شایانی خواهد نمودشهرونداناعتبار خوب برخوردار بوده و بتوانند از اکثریت 

 
 کشور امضاء کننده، پالن کاری جهانی را ارائه نموده و  36شر، دسامبر، روز جهانی حقوق ب 10به تاریخ

بوسیله انتشار و توزیع این پالن ، . توافق نمودند تا این پالن را در احزاب و کشور های خود تطیبق نمایند
 .ما آرزو مندیم تا تعداد امضاء کننده گان و موثریت پالن کاری جهانی را افزایش بخشیم

 
مان های مدنی میتوانند تعهد خود را بوسیله مراجعه به صفحه انترنتی ما در احزاب سیاسی و ساز

org.ndi.winwithwomen.wwwما منتظر اشتراک فعال و عضویت شما در این .   اظهار نمایند
 .فعالیت پراهمیت میباشیم

 
Madeleine Albright 

  
Madeleine K. Albright  

 NDIرئیس   
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 الن کاری جهانی            پ
          ید احزاب سیاسی را تقویت کن:  زنانبا پیروزی

                            
 

.  انکشافات دموکراتیک و احزاب قوی سیاسی میباشیم حیث رهبران احزاب سیاسی ما متعهدبه   به
همچنان ما تائید . نیل به این اهداف ضروری میباشدنان برای عقیده برآن است که اشتراک فعاالنه ز

مینمائیم که احزاب سیاسی بوسیله توسعه فرصت های سیاسی و نقش های رهبریت زنانه میتوانند بیشتر 
ه را برای آموزش رهبران سیاسی آینده نمیاحزاب سیاسی ز. اقشار مردم نمایندشفاف بوده و نمایند گی از 

 .رق مختلفی را برای تامین تساوی حقوق زنان در اجتماع مهیا میسازدفراهم ساخته و ط
 

اکثر احزاب سیاسی امروز اصالحاتی را روی دست دارند تا بوسیله آن به سواالت مردم پیرامون چیلنج 
. اشتراک سیاسی زنان در این انکشاف بس ارزنده میباشد. ابگو باشدهای که آنها با آن روبرو هستند جو

،  به حیث رای دهنده گان، رهبران احزاب سیاسی رازاب سیاسی در فعالیت اند تا نقش  زنانبعضی اح
ما به رهبران احزاب سیاسی که از ماجانبداری مینمایند . ن انتخابات افزایش بدهندافعاالن سیاسی، و کاندید

ی برخودارمیباشد، یت زیاد در قسمت موفقیت این پروسه از اهماحترام قایل هستیم چرا که رهبریت آنها
در اکثر ممالک و احزاب . ید به نظر میرسد زمین فعًال مسله تساوی یک هدف بعاگرچه درسرتاسر کره

در بعضی ممالک از رای دهی و کاندیداتوری زنان .  گذاشته میشوندزنان در قسمت اتخاذ تصامیم به دور
 %15میدهند ولی آنها صرف  نفوس جهان را تشکیل %50اگر چه زنان . جلوگیری به عمل می آید

به حیث رهبران احزاب سیاسی، ما باید در داخل احزاب خود . نمسوولیت های دولتی را عهده دار میباش
ما . برخیزیم به مبارزه د که از اشتراک زنان در پروسه های سیاسی جلوگیری میکنیدر مقابل موانع

 سیاسی جهانی را ایجاد نمائیم  ها یک فرهنگزمان های مدنی و رسانههمچنان باید بوسیله همکاری با سا
تا از این پروسه حمایت و جانبداری نمایند، احزاب ما باید به کوشش های خود پیرامون رسیدن به رای 
دهنده گان زن، اسختدام و آموزش زنان به حیث رهبران احزاب سیاسی، فعاالن سیاسی و کاندیدان به تهیه 

احزاب سیاسی همچنان باید . ی تسهیالت زنان و مردان کاندید ادامه بدهندمنابع برای زنان کاندید و تساو
 .شهروندان را در مورد اهمیت تساوی حقوق زن و مرد در محیط اجتماعی تعلیم بدهند

 
در عین زمان اشتراک بیشتر زنان یک نقش اساسی را در مجادله با فساد اداری، افزایش ثبات سیاسی در 

ما همچنان عقیده بر آن داریم که . ر احزاب سیاسی در بین مردم بازی مینماینداجتماع و افزایش اعتبا
مطالعات اخیر گواه بر آن .  خواهند بخشید و امانت داری احزاب را تقویت، ارزشاشتراک زنان،شفافیت

 که  ایبه هر اندازه. نزول مینمایداست که با افزایش تعداد زنان در سیاست و اجتماع سطح فساد به مراتب 
به حیث رای دهنده گان، رهبران احزاب سیاسی و یا کارمندان _ تراک زنان در پروسه های سیاسی اش

 . سیاسی بیشتر جلب میشودطمینان زنان در مورد روند حوادث به همان پیمانه اافزایش یابد _ دولتی 
 

زن و مرد تشکیل داده و از  سند اساسی که یک استندرد بین المللی را برای دفاع از تساوی حقوق سهمااز 
میثاق بر طرفی تمام : رفتار مشابه در زنده گی اجتماعی و سیاسی حمایت مینماید طرفداری مینمائیم

 شورای 1325  شماره برای فعالیت ها و مصوبه UN Beijingانواع تبعیض در مقابل زنان، اعالمیه حزبی
را راه اشتراک زنان در برطرف نمودن موانع که در فر مورد اگر ما خواهان آن هستیم تا د. امنیت ملل متحد

 :باید باالی مواد آتی تمرکز نمائیم پروسه های سیاسی عرض اندام مینمایند پای مباحثه بنشینیم، پس 
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 بر طرف نمودن محدویت ها در قسمت اشتراک سیاسی زنان مشتمل بر محدودیت ها 

 در ساحه رای دهی و کاندیداتوری
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 تطبیق نباشد  و زنان یکسان قابلو کاندیداتوری را که باالی مردان تمام محدودیت ها پیرامون رای دهی ●

 .اء اعالم گرددباید ملغ
 
ی را روی دست بگیرید که طی آن بتوانید باتمام انواع خشونت های سیاسی خصوصًا ت یک سیاس●

 .ی زن به مبارزه برخیزید و فعاالن سیاسانیت زنان رای دهنده، کاندیداذخشونت و 
 
و  امن جائیکه سیاستمدران زن ه مصوونیت زنان کاندید و فعاالن سیاسی زن را بوسیله ایجاد پناه گا●

 . تامین نمائید،اخطر بتوانند در آن پناهنده شوند هنگام مواجه شدن بشانفامیل های 
 
های سیاسی را عهده دار شدند از آنها  را ایجاد نمائید که بعد از آنکه زنان مسوولیت ی میکانیزم های●

ت میگیرد و ر باالی آنها از طریق رسانه ها صو کهگونه با حمالتیچبه زنان بیاموزاتید که . حمایت کند
 .یا حمالتیکه در فامیل با آن مواجه میشوند جوابگو باشند

 .همچو و قایع معاونت نمایدبه  جوابگویی سریع  را ایجاد نمائید تا درییشبکه ها
 

     
 افزایش تعداد کارمندان انتخاب شده زن در سطوح محلی، والیتی و ملی 
 
بوسیله ایجاد پالن های استراتیژیک برای .  تعداد کاندیدان زن را در احزاب سیاسی افزایش بدهید●

وح  به سطیآموزش و حمایت از کاندیدان زن، زنان را تشویق نمائید تا برای احراز پست های،استخدام 
 .نمحلی، والیتی و ملی به رقابت برخیز

 
 . در مناطق شهری و روستایی فعالیت نمایند استخدام کنید که برای پست های دولتی آن کاندیدان زن را●
 
این .  کاندیدان و کارمندان انتخاب شده روی دست بگیریدیمیکانیزم های مناسبی را برای ازتقا ●

 که  این در باالی لست های احزاب و فرستادن کاندیدان زن در نواحیمیکانیزم در برگیرنده جای دادن زنا
 .امکان پیروزی شان زیاد تر موجود باشد میباشد

 
 زنان و مردانیکه هر دو از عین کیفیت ها . حمایت های مالی ارزنده را برای زنان کاندید آماده نمائید●

 .ابع حزب داشته باشنددرقبال انتخاب شدن برخودار اند باید دسترسی مساوی به من
 
این ضروریات شامل .  نمائید مخصوص مهارت های کمپاین را نظر به ضروریات زنان تدویرآموزش ●

 عام رهبریت، ضرمح، سخنرانی در وواهیخداد، شبکه سازی سیاست ، تخنیک های مباحثات، انکشاف
 و بدست شهرونداناطمینان رسانه ها، سازماندهی اجتماعات محلی، پالنگذاری های استراتیژیک، جلب 

که در نشان اعتماد،   شامل پیام رسانی و استفاده از رسانه ها ی آموزش همچنان اینآوردن وجوه مالی میباشد
  شامل میباشد،شفافیت و آماده گی زنان کمک مینماید

 
 .وری کنبدواجد شرایط برای پست های سیاسی انتخابی وانتصابی را جمع آ اطالعات کافی در مورد زنان ●
 
 کاندیدان زن را با مهارت های انکشافی در ساحه های که معموالًِ بوسیله مردها اداره میشود مانند ●

 .تصویب بودجه ها و امور خارجی کمک نمائید تا با مقابله با هر نوع سیاستی آماده باشند
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مردان و .  شده تدویر نمائیدداوطلب، کاندیدان و زنان تازه انتخاب پروگرام های آموزشی را برای زنان ●
زنان آموزگار را تر غیب نمائید تا رهبران زن تازه کار را عمدتًا در بخش نماینده گی زنان در داخل و خارج 

 .احزاب آموزش بدهند
 
مسایل سیاسی، پروسه های صلح، پروسه ات  زنان بیوه را از فرصت های افزایش نماینده گی در ساح●

رهبران آن باید از این فرصت ها به نفع اصالحات استفاده جویی . یره آگاه نمائیدهای اصالح انتخابات وغ
 .نمایند

 
  مواد و میثاق های بین المللی جهت حمایت داخلی برای    نماینده که امکان ان موجود باشد از های در جا●

 .گی و اشتراک خانمها استفاده نمائید
 
مدنی جهت حمایت از کمپاین دفاع از نماینده گی زنان بر قرار  روابط محکمی را با سازمان ها و جوامع ●

 .سازید
 
 .داست و حکومت مورد آموزش قرار بدهیسمت اهمیت حضور زنان در سیق ژورنالیستان را در●
 
را دریابند که بوسیله آن بتوانند غیر سنتی و جدید مفاهمه ن را همکاری کنید تا میتود های  کاندیدان ز●

از آن   به خصوص رسانه های دولتی در قسمت دسترسی به رسانه ها، ساختاریدر صورت مواجه شدن با موانع
 استفاده نمایند

 
که . د را دریابنی بگیرند و سازمان های مورد آموزش قرار، از کاندیدان زنی که بخواهند خارج از احزاب●

  در قسمت انتقال پیام های شان همکاری نماید را با آنهاه وارزش های مشترک داشت
 
 
  که احزاب سیاسی تعداد مناسب زنان را درتامین این 
 .پست های مناسب رهبریت تعین نموده باشند 
 
 های رهبریت حزب تامین موقف حزب وی کوشش نمائید تا حضور فعال زنان را درهسته تصمیم گیر●

 .کنید
 
 حضور زنان را در احزاب فیصد30ئید که به اساس آن بتوانید حداقلرا طرح نماحمایتی های  پالن ●

کوشش کنید تا زنان در قسمت باالی لست های احزاب جاگرفته و  در هسته های تصمیم . سیاسی تامین کنید
 .گیرنده و پست های رهبریت حزب حضور داشته باشند

 
_ با رهبران حزبی . های حزبی و اطالعیه های تان تذکر بدهیده یمسایل مربوط به جنس را در اعالم ●

 . و اولویت های زنان را ی دهنده صحبت نمائیدیرامون مسایل مربوط به نگرانی هامردان و زنان  پ
 
 . اعضای حزب را پیرامون اهمیت توظیف زنان در پست های رهبریت احزاب سیاسی آموزش بدهید●
 
را تاسیس نمائید که ) یک هسته نظارت کننده و اجرا کننده(  کاری  یک کمیته تساوی فرصت های●

مردان و زنان باید به یک . قوانین حزب پیرامون تساوی حقوق مردان و زنان را مورد تدقیق قرار بدهد
 .فیصدی مساوی درکمیته خدمت نمایند
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ید تا این مقررات در شش نمائو مقررات دموکراتیک وشفاف را در قوانین ولوایح حزب گنجانیده و ک●

شفافیت را در پروسه انتخاب . معرض اجرا قرار گیرند، جهت ایجاد معیار های انتخاباتی واضح و قابل فهم
 .کاندیدان تامین نمائید

 
حمایت های مالی و آموزشی را برای شعبات حزبی زنان، دسته های حزبی زنان و کمیسیون های زنان   ●

امع جهت همکاری باسیاست و طرزالعمل های حزبی، رهبریت احزاب و مهیا سازید که برای ایجاد مج
شبکه انتخاب کاندبدان فعالیت مینمایند و آنان همچنان پیرامون مسایل نگرانی های زنان آموزش زنان، 

 . به مباحثه بیپردازندزنان یارت های تصمیم گیری بر و مهاسازی زنان
 
 .اثیرات آنها باالی حضور سیاسی زنان مورد تدقیق قرار بدهید را جهت ت سیستم های انتخاباتی و قانونی●

 اساسی باآن برمیخورید  و قانونه در جریان پروسه های اصالح کانونیکیعپالن های را در رابطه با موان
 .طرح نمائید

 
 . بوسیله تشریک مساعی بین رهبران و اعضای احزاب، اعتبار و رشد زنان را افزایش بخشید●
 
 های حزبی افزایش زنان رای دهنده را بوسیله خط مشی  رای دهنده گان را به به تعداد بیشتر دسترسی ●

مراکز اطالعاتی را ایجاد نمائید تا مواد مربوط ابتکارات دسترسی به زنان رای دهنده را بتوانید در .  بدهید
 .آنجا نگهداری نمائید

 
 را در معرض اجرا قرار بدهند که توسط آن یای هیژیالمللی را تشویق نمائید تا استرات احزاب بین ●

 .احزاب عضو تعداد فعاالن سیاسی،  کاندیدان و کارمندان انتخاباتی خود را افزایش بدهند
 
 فعاالن سیاسی، کاندیدان و کارمندان انتخاباتی احزاب زنان را در قسمت دسترسی به منابع خبری رادیو، ●

ط خوبی را بین سیاستمداران زن و ژورنالیستان خصوصًا رواب. مطبوعات وتلویزیون همکاری کنید
 .گزارشگران زن تامین نمائید

 
ه زنان  هنگام تهیه پیام ها برای رسانه ها و انتخاب سخنگوی حزب، در قسمت صداقت، راستگویی و توج●

 .ال مسایل مختلف عطف توجه نمائیداحزاب و حکومت در قب
 
 استفاده کنید که بوسیله آن بتوانید ضروریات  زنان را یی های در داخل احزاب و حکومت از تکنالوژ●

 . ها و سیاست های دولت آگاهی بدهیدتکافو کرده و آنها را در مورد پروگرام
 
 

          ، تعداد بیشتر زنان در هسته های تصمیم گیری مقننه حکومتم گیرییه ستشویق
  تساوی کامل حقوق زن و مرد 

  
مینه پست های زنانیرا که در ز. بینه تعین گردندنمائید تا زنان بیشتری در پست های به سطح کا کوشش ●

عالیرتبه دولتی تجربه دارند شناسایی کرده و زنان را ترغیب نمائید تا روابطی احسنه ای را با زنان و 
 .مردان جهت افزایش محبوبیت شان تامین نمایند

 
 وزارت های مختلف تعین گردند تا صرف به مسایل اجتماعی محدود  کوشش نمائید تا زنان به مقام ●

 .نگردند
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تا زنان را آماده نماید که نقش .  پروگرام های آموزشی به شمول آموزش مهارت های رهبریت ایجاد نمائید●

 خود را به حیث نماینده گان دولت به وجه احسن ایفا نمایند
 
ولتی برآمده و آنان را در پست های  تا درجستجوی پست های دخلق نمائید را برای زنان ی انگیزه های●

 . بگمارندرهبریت خدمات عامه، وزارت خانه ها و سازمان های دولتی
 
 . انجمن های حزبی زنان را در هسته های مقننه ایجاد کنید که باالی مسایل مختلف و ائتالف زنان کارکنند●
 
ی حقوق مرد و زن و از بین بردن تبعیض علیه زنان را در  تساوکه کوشش کنید تا قوانینی وضع گردند ●

 .ولتی تامین مینمایدقسمت استخدام و ترقی در پست های د
 
 وزارتخانه و یا سازمان تاسیس، تقویت و کمک مالی نمائید که  ، دفاتری برای زنان در هر دیپارتمنت●

 . ایجاد مینمایند مقننه را پیرامون ضروریات زنان مجلسکاری و طرح های پالن های
 
 را ایجاد و تطیبق نمائید تا بوسیله آن اطمینان حاصل گرددکه تمام سازمان وجوه مالی میکانیزم های ●

 . برخودار میشوندی مالههای دولتی در ساحه های فعالیت در قسمت زنان بصورت مناسب از وجو
 
از طریق کار های ( یتی و محلی را  اطالعات پیرامون اشتراک زنان در دفاتر عامه در سطوح ملی، وال●

یک دیپارتمنت و یا سازمان حکومتی را . پخش نمائید) گزارش دهی در مورد تعداد زنان در دفاتر دولتی
دولت . توظیف کنید تا اطالعات را جمع آوری کرده و جهت افزایش احصائیه های ساالنه وارد عمل شوند

 .ازمان های غیر دولتی در مورد این مسایل نیز باشدهمچنان باید جوابگوی همکاری های مستقالنه س
 
 های  را پیرامون اهمیت حضور داشت زنان در موسسات دولتی از طریق رسانه ها و پروگرام  شهروندان●

 .هیدآگاهی عامه آموزش بد
 
زنان کار تا پیرامون توجه به اطفال، بزرگساالن، فامیل وسیاست های دیگر که قوانینی را ایجاد نمائید ●

 حمایت مینماید را دربرگیرد در موسسات دولتی را 
 
 بین مردان و زنان را  آن بتوانید تقسیمات عددی را در دولت ایجاد کنید تا بوسیلهی میکانیزم های●

 .اندازه گیری نمائید
 
 

مساعی زنان و  به حیث رهبران احزاب سیاسی ما تعهد مینمائیم که به فعالیت های خود جهت تشریک
م داد تا اطمینان حاصل گردد که احزاب ما از  هیچ یادامه خواه، مردان و زنان،کاری با رهبران احزابهم

 . که سد راه فعالیت های زنان میشود دریغ نخواهد نمودینوع کوشش در قسمت از بین بردن موانع
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