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ﺑﺎﺟﻠﺐ زﻧﺎن اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ را ﺗﻘﻮیﺖ ﺑﺨﺸیﺪ
ن اﻣﺮوز در ﺣﺎل از دﺳﺖ دادن یﮏ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣیﺒﺎﺷﺪ .ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻣﺎده اﻧﺪ
ﺗﺎ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﺑﺎ دیﮕﺮان ﺷﺮیﮏ ﺳﺎزﻧﺪ وﻟﯽ در ﻋیﻦ ﺣﺎل در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧیﺎ از ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ
در ﻣﺤیﻂ ﺳیﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮر دراﻣﺎﺗیﮏ ﺟﻠﻮﮔیﺮی ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آیﺪ.
اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻠیﺪی را در ﮔﺮدﻫﻢ آوری زﻧﺎن درﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺳیﺎﺳﯽ ﺑﺪوش دارﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ ﻧیﺴﺖ ﺗﺎزﻧﺎن
را در یﮏ ﺑﺨﺶ ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺰب ﺗﻌیﻦ و یﺎ در ﻧﻘﺎط ﭘﺎﺋیﻨﯽ ﻟﺴﺖ ﻫﺎی اﺣﺰاب ﺟﺎﺑﺪﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎیﺪ ﻃﺮق اﺳﺎﺳﯽ
را ﺟﻬﺖ ﺗﻌیﻦ رﻫﺒﺮی زﻧﺎن ایﺠﺎد ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺎریﺦ ﻫﺎی  9-10دﺳﺎﻣﺒﺮ  2003اﻧﺴﺘیﺘﻮت دﻣﻮﮐﺮاﺗیﮏ ﻣﻠﯽ ) (NDIدر واﺷﻨﮕﺘﻦ ورﮐﺸﺎﭘﯽ را ﺗﺪویﺮ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﮔﺮوپ ﻫﺎی ﮐﺎری زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻟیﺖ رﻫﺒﺮی اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪه و
ﭘیﺮاﻣﻮن ﻣیﮑﺎﻧیﺰم ﻫﺎیﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻮﺳیﻠﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺑیﺸﺘﺮی را ﺑﺮای زﻧﺎن،
در اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ ﻣﻬیﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .ایﻦ ﮔﺮدﻫﻢ آیﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ  ، 2003ﺑﺎ ﭘیﺮوزی زﻧﺎن :اﺣﺰاب
ﺳیﺎﺳﯽ را ﺗﻘﻮیﺖ ﻧﻤﺎیﻨﺪ ﻧﺎﻣیﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻗﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐیﺮاﺗﯽ را در آیﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻫﺎی
ﺷﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ایﻦ ﻫﻤﺎیﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺳیﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ایﺠﺎد ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل رﻫﺒﺮی زﻧﺎن ،ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔیﺮی رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﭘﺮوﮔﺮام ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻮی ،ﺟﻤﻊ آوری ﭘﻮل ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ  ،راه ﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﺳیﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.در ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ایﻦ
ﻣﺠﻤﻊ یﮏ " ﭘﻼن ﮐﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ" را ایﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن و اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ ﻣﻔیﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ایﻦ ﭘﻼن ﮐﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ درج ﻫﻤیﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣیﺒﺎﺷﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻی اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ در ﻧﻮع ﺧﻮد
ﺑیﻨﻈیﺮ ﻣیﺒﺎﺷﺪ .ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗیﮏ  ،اﺻﻼح ،ﺗﺠﺪیﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ ﺣیﺎﺗﯽ
ﻣیﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺎ اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ را ﺑﺮ آن ﺗﺮﻏیﺐ ﻣیﻨﻤﺎﺋیﻢ ﺗﺎ در ﻗﺴﻤﺖ اﻓﺰایﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ رﻫﺒﺮیﺖ زﻧﺎن
آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﭘﻼن ﮐﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﮔﺮدیﺪه اﺳﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی را روی دﺳﺖ ﺑﮕیﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﭘﻼن ﮐﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻏﺎزیﻦ را
در ﻗﺴﻤﺖ اوﻟﻮیﺘﺪﻫﯽ اﺻﻼﺣﺎت رﻫﺒﺮیﺖ زﻧﺎن آﻏﺎز ایﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ایﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎیﯽ ﮐﻪ از
اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﮐﺜﺮیﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻤﺎیﻨﺪه ﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎیﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ﺗﺎریﺦ  10دﺳﺎﻣﺒﺮ ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ 36،ﮐﺸﻮر اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪه ،ﭘﻼن ﮐﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ایﻦ ﭘﻼن را در اﺣﺰاب و ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻄیﺒﻖ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ﺑﻮﺳیﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻮزیﻊ ایﻦ ﭘﻼن ،
ﻣﺎ آرزو ﻣﻨﺪیﻢ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن و ﻣﻮﺛﺮیﺖ ﭘﻼن ﮐﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ را اﻓﺰایﺶ ﺑﺨﺸیﻢ.
اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣیﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﻮﺳیﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎ در
 www.winwithwomen.ndi.orgاﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺷﺘﺮاک ﻓﻌﺎل و ﻋﻀﻮیﺖ ﺷﻤﺎ در ایﻦ
ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﭘﺮاﻫﻤیﺖ ﻣیﺒﺎﺷیﻢ.
Madeleine Albright
Madeleine K. Albright
رﺋیﺲ NDI
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ﭘﻼن ﮐﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﭘیﺮوزی زﻧﺎن :اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ را ﺗﻘﻮیﺖ ﮐﻨیﺪ
ﺑﻪ ﺣیﺚ رﻫﺒﺮان اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪﺑﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗیﮏ و اﺣﺰاب ﻗﻮی ﺳیﺎﺳﯽ ﻣیﺒﺎﺷیﻢ.
ﻋﻘیﺪه ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺮاک ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻧیﻞ ﺑﻪ ایﻦ اﻫﺪاف ﺿﺮوری ﻣیﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎ ﺗﺎﺋیﺪ
ﻣیﻨﻤﺎﺋیﻢ ﮐﻪ اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ ﺑﻮﺳیﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳیﺎﺳﯽ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی رﻫﺒﺮیﺖ زﻧﺎﻧﻪ ﻣیﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑیﺸﺘﺮ
ﺷﻔﺎف ﺑﻮده و ﻧﻤﺎیﻨﺪ ﮔﯽ از اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﻧﻤﺎیﻨﺪ .اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ زﻣیﻨﻪ را ﺑﺮای آﻣﻮزش رﻫﺒﺮان ﺳیﺎﺳﯽ آیﻨﺪه
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺗﺎﻣیﻦ ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻬیﺎ ﻣیﺴﺎزد.
اﮐﺜﺮ اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ اﻣﺮوز اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را روی دﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳیﻠﻪ آن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮدم ﭘیﺮاﻣﻮن ﭼیﻠﻨﺞ
ﻫﺎی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﺘﺮاک ﺳیﺎﺳﯽ زﻧﺎن در ایﻦ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﺲ ارزﻧﺪه ﻣیﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ در ﻓﻌﺎﻟیﺖ اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣیﺚ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ،رﻫﺒﺮان اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ،
ﻓﻌﺎﻻن ﺳیﺎﺳﯽ ،و ﮐﺎﻧﺪیﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﺰایﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣیﻨﻤﺎیﻨﺪ
اﺣﺘﺮام ﻗﺎیﻞ ﻫﺴﺘیﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ رﻫﺒﺮیﺖ آﻧﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﻓﻘیﺖ ایﻦ ﭘﺮوﺳﻪ از اﻫﻤیﺖ زیﺎدی ﺑﺮﺧﻮدارﻣیﺒﺎﺷﺪ،
اﮔﺮﭼﻪ درﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺮه زﻣیﻦ ﻓﻌﻼً ﻣﺴﻠﻪ ﺗﺴﺎوی یﮏ ﻫﺪف ﺑﻌیﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣیﺮﺳﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ و اﺣﺰاب
زﻧﺎن در ﻗﺴﻤﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﺎﻣیﻢ ﺑﻪ دور ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣیﺸﻮﻧﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ از رای دﻫﯽ و ﮐﺎﻧﺪیﺪاﺗﻮری زﻧﺎن
ﺟﻠﻮﮔیﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آیﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ زﻧﺎن  50%ﻧﻔﻮس ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﮑیﻞ ﻣیﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﺮف 15%
ﻣﺴﻮوﻟیﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻋﻬﺪه دار ﻣیﺒﺎﺷﻦ .ﺑﻪ ﺣیﺚ رﻫﺒﺮان اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎیﺪ در داﺧﻞ اﺣﺰاب ﺧﻮد
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ از اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن در ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺳیﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮﮔیﺮی ﻣیﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧیﺰیﻢ .ﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎیﺪ ﺑﻮﺳیﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ یﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳیﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ایﺠﺎد ﻧﻤﺎﺋیﻢ
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 ،ﻓﻌﺎﻻن ﺳیﺎﺳﯽ و ﮐﺎﻧﺪیﺪان ﺑﻪ ﺗﻬیﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﺎﻧﺪیﺪ و ﺗﺴﺎوی ﺗﺴﻬیﻼت زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﺎﻧﺪیﺪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎیﺪ
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
اﺟﺘﻤﺎع و اﻓﺰایﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ در ﺑیﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎزی ﻣیﻨﻤﺎیﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻘیﺪه ﺑﺮ آن داریﻢ ﮐﻪ
اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن،ﺷﻔﺎﻓیﺖ ،ارزش و اﻣﺎﻧﺖ داری اﺣﺰاب را ﺗﻘﻮیﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸیﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧیﺮ ﮔﻮاه ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در ﺳیﺎﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻄﺢ ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺰول ﻣیﻨﻤﺎیﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ
اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن در ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺳیﺎﺳﯽ _ ﺑﻪ ﺣیﺚ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ،رﻫﺒﺮان اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ و یﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
دوﻟﺘﯽ _ اﻓﺰایﺶ یﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭘیﻤﺎﻧﻪ اﻃﻤیﻨﺎن زﻧﺎن در ﻣﻮرد روﻧﺪ ﺣﻮادث ﺳیﺎﺳﯽ ﺑیﺸﺘﺮ ﺟﻠﺐ ﻣیﺸﻮد.
ﻣﺎاز ﺳﻪ ﺳﻨﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ یﮏ اﺳﺘﻨﺪرد ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ﺗﺸﮑیﻞ داده و از
رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ در زﻧﺪه ﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳیﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎیﺖ ﻣیﻨﻤﺎیﺪ ﻃﺮﻓﺪاری ﻣیﻨﻤﺎﺋیﻢ :ﻣیﺜﺎق ﺑﺮ ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻤﺎم
اﻧﻮاع ﺗﺒﻌیﺾ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎن ،اﻋﻼﻣیﻪ ﺣﺰﺑﯽ  UN Beijingﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﻫﺎ و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  1325ﺷﻮرای
اﻣﻨیﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻫﺴﺘیﻢ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻪ در ﻓﺮا راه اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن در
ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺳیﺎﺳﯽ ﻋﺮض اﻧﺪام ﻣیﻨﻤﺎیﻨﺪ ﭘﺎی ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﻨﺸیﻨیﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎﻻی ﻣﻮاد آﺗﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﺋیﻢ :
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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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● ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺪودیﺖ ﻫﺎ ﭘیﺮاﻣﻮن رای دﻫﯽ و ﮐﺎﻧﺪیﺪاﺗﻮری را ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺮدان و زﻧﺎن یﮑﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒیﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﺎیﺪ ﻣﻠﻐﺎء اﻋﻼم ﮔﺮدد.
● یﮏ ﺳیﺎﺳﺘﯽ را روی دﺳﺖ ﺑﮕیﺮیﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﺘﻮاﻧیﺪ ﺑﺎﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺳیﺎﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﺧﺸﻮﻧﺖ و اذیﺖ زﻧﺎن رای دﻫﻨﺪه ،ﮐﺎﻧﺪیﺪان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳیﺎﺳﯽ زن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧیﺰیﺪ.
● ﻣﺼﻮوﻧیﺖ زﻧﺎن ﮐﺎﻧﺪیﺪ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳیﺎﺳﯽ زن را ﺑﻮﺳیﻠﻪ ایﺠﺎد ﭘﻨﺎه ﮔﺎه اﻣﻦ ﺟﺎﺋیﮑﻪ ﺳیﺎﺳﺘﻤﺪران زن و
ﻓﺎﻣیﻞ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﺧﻄﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎﻣیﻦ ﻧﻤﺎﺋیﺪ.
● ﻣیﮑﺎﻧیﺰم ﻫﺎیﯽ را ایﺠﺎد ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻮوﻟیﺖ ﻫﺎی ﺳیﺎﺳﯽ را ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪﻧﺪ از آﻧﻬﺎ
ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑیﺎﻣﻮزاﺗیﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ از ﻃﺮیﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣیﮕیﺮد و
یﺎ ﺣﻤﻼﺗیﮑﻪ در ﻓﺎﻣیﻞ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣیﺸﻮﻧﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎیﯽ را ایﺠﺎد ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﺗﺎ در ﺟﻮاﺑﮕﻮیﯽ ﺳﺮیﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻮ و ﻗﺎیﻊ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻤﺎیﺪ.

اﻓﺰایﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه زن در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ ،وﻻیﺘﯽ و ﻣﻠﯽ
● ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪیﺪان زن را در اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ اﻓﺰایﺶ ﺑﺪﻫیﺪ .ﺑﻮﺳیﻠﻪ ایﺠﺎد ﭘﻼن ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗیﮋیﮏ ﺑﺮای
اﺳﺘﺨﺪام ،آﻣﻮزش و ﺣﻤﺎیﺖ از ﮐﺎﻧﺪیﺪان زن ،زﻧﺎن را ﺗﺸﻮیﻖ ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﭘﺴﺖ ﻫﺎیﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح
ﻣﺤﻠﯽ ،وﻻیﺘﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧیﺰن.
● آن ﮐﺎﻧﺪیﺪان زن را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨیﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎیﯽ ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
● ﻣیﮑﺎﻧیﺰم ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ازﺗﻘﺎی ﮐﺎﻧﺪیﺪان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه روی دﺳﺖ ﺑﮕیﺮیﺪ .ایﻦ
ﻣیﮑﺎﻧیﺰم در ﺑﺮﮔیﺮﻧﺪه ﺟﺎی دادن زﻧﺎن در ﺑﺎﻻی ﻟﺴﺖ ﻫﺎی اﺣﺰاب و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﺎﻧﺪیﺪان زن در ﻧﻮاﺣﯽ ای ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﭘیﺮوزی ﺷﺎن زیﺎد ﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣیﺒﺎﺷﺪ.
● ﺣﻤﺎیﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ارزﻧﺪه را ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﺎﻧﺪیﺪ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﺋیﺪ .زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧیﮑﻪ ﻫﺮ دو از ﻋیﻦ ﮐیﻔیﺖ ﻫﺎ
درﻗﺒﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻮدار اﻧﺪ ﺑﺎیﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺰب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
● آﻣﻮزش ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎیﻦ را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮوریﺎت زﻧﺎن ﺗﺪویﺮ ﻧﻤﺎﺋیﺪ .ایﻦ ﺿﺮوریﺎت ﺷﺎﻣﻞ
اﻧﮑﺸﺎف ﺳیﺎﺳﺖ  ،ﺗﺨﻨیﮏ ﻫﺎی ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ،ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ،دادﺧﻮاﻫﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در وﻣﺤﻀﺮ ﻋﺎم رﻫﺒﺮیﺖ،
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽ ،ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗیﮋیﮏ ،ﺟﻠﺐ اﻃﻤیﻨﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﺪﺳﺖ
آوردن وﺟﻮه ﻣﺎﻟﯽ ﻣیﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ایﻦ آﻣﻮزش ﺷﺎﻣﻞ ﭘیﺎم رﺳﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ی ﮐﻪ در ﻧﺸﺎن اﻋﺘﻤﺎد،
ﺷﻔﺎﻓیﺖ و آﻣﺎده ﮔﯽ زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣیﻨﻤﺎیﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣیﺒﺎﺷﺪ
● اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺎن واﺟﺪ ﺷﺮایﻂ ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺳیﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ واﻧﺘﺼﺎﺑﯽ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺒﺪ.
● ﮐﺎﻧﺪیﺪان زن را ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ در ﺳﺎﺣﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻًِ 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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● ﭘﺮوﮔﺮام ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮای زﻧﺎن داوﻃﻠﺐ ،ﮐﺎﻧﺪیﺪان و زﻧﺎن ﺗﺎزه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﺪویﺮ ﻧﻤﺎﺋیﺪ .ﻣﺮدان و
زﻧﺎن آﻣﻮزﮔﺎر را ﺗﺮ ﻏیﺐ ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﺗﺎ رﻫﺒﺮان زن ﺗﺎزه ﮐﺎر را ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎیﻨﺪه ﮔﯽ زﻧﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج
اﺣﺰاب آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﻨﺪ.
● زﻧﺎن ﺑیﻮه را از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﻓﺰایﺶ ﻧﻤﺎیﻨﺪه ﮔﯽ در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺴﺎیﻞ ﺳیﺎﺳﯽ ،ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺻﻠﺢ ،ﭘﺮوﺳﻪ
ﻫﺎی اﺻﻼح اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻏیﺮه آﮔﺎه ﻧﻤﺎﺋیﺪ .رﻫﺒﺮان آن ﺑﺎیﺪ از ایﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻮیﯽ
ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
● در ﺟﺎﻫﺎی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ان ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻮاد و ﻣیﺜﺎق ﻫﺎی ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎیﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای
ﮔﯽ و اﺷﺘﺮاک ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋیﺪ.

ﻧﻤﺎیﻨﺪه

● رواﺑﻂ ﻣﺤﮑﻤﯽ را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎیﺖ از ﮐﻤﭙﺎیﻦ دﻓﺎع از ﻧﻤﺎیﻨﺪه ﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﺮ ﻗﺮار
ﺳﺎزیﺪ.
● ژورﻧﺎﻟیﺴﺘﺎن را درﻗﺴﻤﺖ اﻫﻤیﺖ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺳیﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻗﺮار ﺑﺪﻫیﺪ.
● ﮐﺎﻧﺪیﺪان زن را ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨیﺪ ﺗﺎ ﻣیﺘﻮد ﻫﺎی ﻏیﺮ ﺳﻨﺘﯽ و ﺟﺪیﺪ ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ را دریﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳیﻠﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎیﻨﺪ
● از ﮐﺎﻧﺪیﺪان زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺎرج از اﺣﺰاب ،ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻗﺮار ﺑﮕیﺮﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎیﯽ را دریﺎﺑﻨﺪ .ﮐﻪ
ارزش ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘیﺎم ﻫﺎی ﺷﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎیﺪ

ﺗﺎﻣیﻦ ایﻦ ﮐﻪ اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺎن را در
ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺒﺮیﺖ ﺗﻌیﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
● ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل زﻧﺎن را درﻫﺴﺘﻪ ﺗﺼﻤیﻢ ﮔیﺮی ﺣﺰب وﻣﻮﻗﻒ ﻫﺎی رﻫﺒﺮیﺖ ﺣﺰب ﺗﺎﻣیﻦ
ﮐﻨیﺪ.
● ﭘﻼن ﻫﺎی ﺣﻤﺎیﺘﯽ را ﻃﺮح ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮاﻧیﺪ ﺣﺪاﻗﻞ30ﻓیﺼﺪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن را در اﺣﺰاب
ﺳیﺎﺳﯽ ﺗﺎﻣیﻦ ﮐﻨیﺪ .ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨیﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻟﺴﺖ ﻫﺎی اﺣﺰاب ﺟﺎﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻤیﻢ
ﮔیﺮﻧﺪه و ﭘﺴﺖ ﻫﺎی رﻫﺒﺮیﺖ ﺣﺰب ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
● ﻣﺴﺎیﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ را در اﻋﻼﻣیﻪ ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ و اﻃﻼﻋیﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺪﻫیﺪ .ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺣﺰﺑﯽ _
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﭘیﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎیﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و اوﻟﻮیﺖ ﻫﺎی زﻧﺎن را ی دﻫﻨﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﺋیﺪ.
● اﻋﻀﺎی ﺣﺰب را ﭘیﺮاﻣﻮن اﻫﻤیﺖ ﺗﻮﻇیﻒ زﻧﺎن در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی رﻫﺒﺮیﺖ اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ آﻣﻮزش ﺑﺪﻫیﺪ.
● یﮏ ﮐﻤیﺘﻪ ﺗﺴﺎوی ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ) یﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪه و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه( را ﺗﺎﺳیﺲ ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﮐﻪ
ﻗﻮاﻧیﻦ ﺣﺰب ﭘیﺮاﻣﻮن ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺪﻗیﻖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ یﮏ
ﻓیﺼﺪی ﻣﺴﺎوی درﮐﻤیﺘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
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● ﻣﻘﺮرات دﻣﻮﮐﺮاﺗیﮏ وﺷﻔﺎف را در ﻗﻮاﻧیﻦ وﻟﻮایﺢ ﺣﺰب ﮔﻨﺠﺎﻧیﺪه و ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﺗﺎ ایﻦ ﻣﻘﺮرات در
ﻣﻌﺮض اﺟﺮا ﻗﺮار ﮔیﺮﻧﺪ ،ﺟﻬﺖ ایﺠﺎد ﻣﻌیﺎر ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ .ﺷﻔﺎﻓیﺖ را در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺎﻧﺪیﺪان ﺗﺎﻣیﻦ ﻧﻤﺎﺋیﺪ.
● ﺣﻤﺎیﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮای ﺷﻌﺒﺎت ﺣﺰﺑﯽ زﻧﺎن ،دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ زﻧﺎن و ﮐﻤیﺴیﻮن ﻫﺎی زﻧﺎن
ﻣﻬیﺎ ﺳﺎزیﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ایﺠﺎد ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﺳیﺎﺳﺖ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ،رﻫﺒﺮیﺖ اﺣﺰاب و
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺪﺑﺪان ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﻣیﻨﻤﺎیﻨﺪ و آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘیﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎیﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی زﻧﺎن آﻣﻮزش زﻧﺎن ،ﺷﺒﮑﻪ
ﺳﺎزی زﻧﺎن و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﺼﻤیﻢ ﮔیﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑیﭙﺮدازﻧﺪ.
● ﺳیﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛیﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻی ﺣﻀﻮر ﺳیﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺗﺪﻗیﻖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫیﺪ.
ﭘﻼن ﻫﺎی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌیﮑﻪ در ﺟﺮیﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی اﺻﻼح ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎآن ﺑﺮﻣیﺨﻮریﺪ
ﻃﺮح ﻧﻤﺎﺋیﺪ.
● ﺑﻮﺳیﻠﻪ ﺗﺸﺮیﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑیﻦ رﻫﺒﺮان و اﻋﻀﺎی اﺣﺰاب ،اﻋﺘﺒﺎر و رﺷﺪ زﻧﺎن را اﻓﺰایﺶ ﺑﺨﺸیﺪ.
● دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑیﺸﺘﺮ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن را ﺑﻪ زﻧﺎن رای دﻫﻨﺪه را ﺑﻮﺳیﻠﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ اﻓﺰایﺶ
ﺑﺪﻫیﺪ .ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ایﺠﺎد ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط اﺑﺘﮑﺎرات دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن رای دﻫﻨﺪه را ﺑﺘﻮاﻧیﺪ در
آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﺋیﺪ.
● اﺣﺰاب ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺸﻮیﻖ ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺗیﮋی ﻫﺎیﯽ را در ﻣﻌﺮض اﺟﺮا ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن
اﺣﺰاب ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻻن ﺳیﺎﺳﯽ ،ﮐﺎﻧﺪیﺪان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰایﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
● ﻓﻌﺎﻻن ﺳیﺎﺳﯽ ،ﮐﺎﻧﺪیﺪان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺣﺰاب زﻧﺎن را در ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی رادیﻮ،
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت وﺗﻠﻮیﺰیﻮن ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨیﺪ .رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑیﻦ ﺳیﺎﺳﺘﻤﺪاران زن و ژورﻧﺎﻟیﺴﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﮔﺰارﺷﮕﺮان زن ﺗﺎﻣیﻦ ﻧﻤﺎﺋیﺪ.
● ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬیﻪ ﭘیﺎم ﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺣﺰب ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺪاﻗﺖ ،راﺳﺘﮕﻮیﯽ و ﺗﻮﺟﻪ زﻧﺎن
اﺣﺰاب و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎیﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋیﺪ.
● در داﺧﻞ اﺣﺰاب و ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﻫﺎیﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨیﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳیﻠﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧیﺪ ﺿﺮوریﺎت زﻧﺎن را
ﺗﮑﺎﻓﻮ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮرد ﭘﺮوﮔﺮام ﻫﺎ و ﺳیﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪﻫیﺪ.

ﺗﺸﻮیﻖ ﺳﻬیﻢ ﮔیﺮی ﺗﻌﺪاد ﺑیﺸﺘﺮ زﻧﺎن در ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻤیﻢ ﮔیﺮی ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ﺗﺴﺎوی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد
● ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑیﺸﺘﺮی در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺑیﻨﻪ ﺗﻌیﻦ ﮔﺮدﻧﺪ .زﻧﺎﻧیﺮا ﮐﻪ در زﻣیﻨﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی
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.
● ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وزارت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌیﻦ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺮف ﺑﻪ ﻣﺴﺎیﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺪود
ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
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● ﭘﺮوﮔﺮام ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی رﻫﺒﺮیﺖ ایﺠﺎد ﻧﻤﺎﺋیﺪ .ﺗﺎ زﻧﺎن را آﻣﺎده ﻧﻤﺎیﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣیﺚ ﻧﻤﺎیﻨﺪه ﮔﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ وﺟﻪ اﺣﺴﻦ ایﻔﺎ ﻧﻤﺎیﻨﺪ
● اﻧﮕیﺰه ﻫﺎیﯽ را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﺗﺎ درﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺴﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮآﻣﺪه و آﻧﺎن را در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی
رﻫﺒﺮیﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﻪ ،وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ.
● اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ زﻧﺎن را در ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﻨﻨﻪ ایﺠﺎد ﮐﻨیﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺎیﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺋﺘﻼف زﻧﺎن ﮐﺎرﮐﻨﻨﺪ.
● ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨیﺪ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧیﻨﯽ وﺿﻊ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﻣﺮد و زن و از ﺑیﻦ ﺑﺮدن ﺗﺒﻌیﺾ ﻋﻠیﻪ زﻧﺎن را در
ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﺮﻗﯽ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﻣیﻦ ﻣیﻨﻤﺎیﺪ.
● دﻓﺎﺗﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻫﺮ دیﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ  ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و یﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺳیﺲ ،ﺗﻘﻮیﺖ و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﮐﻪ
ﭘﻼن ﻫﺎی ﮐﺎری و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ را ﭘیﺮاﻣﻮن ﺿﺮوریﺎت زﻧﺎن ایﺠﺎد ﻣیﻨﻤﺎیﻨﺪ.
● ﻣیﮑﺎﻧیﺰم ﻫﺎی وﺟﻮه ﻣﺎﻟﯽ را ایﺠﺎد و ﺗﻄیﺒﻖ ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳیﻠﻪ آن اﻃﻤیﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮددﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺳﺎﺣﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟیﺖ در ﻗﺴﻤﺖ زﻧﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ از وﺟﻮه ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮدار ﻣیﺸﻮﻧﺪ.
● اﻃﻼﻋﺎت ﭘیﺮاﻣﻮن اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن در دﻓﺎﺗﺮ ﻋﺎﻣﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ ،وﻻیﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ را ) از ﻃﺮیﻖ ﮐﺎر ﻫﺎی
ﮔﺰارش دﻫﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در دﻓﺎﺗﺮ دوﻟﺘﯽ( ﭘﺨﺶ ﻧﻤﺎﺋیﺪ .یﮏ دیﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ و یﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را
ﺗﻮﻇیﻒ ﮐﻨیﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده و ﺟﻬﺖ اﻓﺰایﺶ اﺣﺼﺎﺋیﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ .دوﻟﺖ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎیﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏیﺮ دوﻟﺘﯽ در ﻣﻮرد ایﻦ ﻣﺴﺎیﻞ ﻧیﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
● ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﭘیﺮاﻣﻮن اﻫﻤیﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ زﻧﺎن در ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ از ﻃﺮیﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوﮔﺮام ﻫﺎی
آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺑﺪﻫیﺪ.
● ﻗﻮاﻧیﻨﯽ را ایﺠﺎد ﻧﻤﺎﺋیﺪ ﺗﺎ ﭘیﺮاﻣﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل ،ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،ﻓﺎﻣیﻞ وﺳیﺎﺳﺖ ﻫﺎی دیﮕﺮ ﮐﻪ ﮐﺎرزﻧﺎن
را در ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺣﻤﺎیﺖ ﻣیﻨﻤﺎیﺪ را درﺑﺮﮔیﺮد
● ﻣیﮑﺎﻧیﺰم ﻫﺎیﯽ را در دوﻟﺖ ایﺠﺎد ﮐﻨیﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳیﻠﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧیﺪ ﺗﻘﺴیﻤﺎت ﻋﺪدی ﺑیﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن را
اﻧﺪازه ﮔیﺮی ﻧﻤﺎﺋیﺪ.
ﺑﻪ ﺣیﺚ رﻫﺒﺮان اﺣﺰاب ﺳیﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻣیﻨﻤﺎﺋیﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮیﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ زﻧﺎن و
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ رﻫﺒﺮان اﺣﺰاب ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن،اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫیﻢ داد ﺗﺎ اﻃﻤیﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺣﺰاب ﻣﺎ از ﻫیﭻ
ﻧﻮع ﮐﻮﺷﺶ در ﻗﺴﻤﺖ از ﺑیﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺪ راه ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﻫﺎی زﻧﺎن ﻣیﺸﻮد دریﻎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
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اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن اﺑﺘﺪایﯽ
 ، Madeleine K. Albrightﻣیﺰﺑﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﺑﻖ وزیﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮیﮑﺎ و رﺋیﺲ اﻧﺴﺘیﺘﻮت دﻣﻮﮐﺮاﺗیﮏ ﻣﻠﯽ NDI
)ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮیﮑﺎ(
 ، Nazma Akhtarﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻟیﮓ ﻣﺮﮐﺰی ) (Mahila Juboﻟیﮓ ﻋﻮاﻣﯽ )ﺑﻨﮕﻼدیﺶ(
 ، Zainab Banguraﻣﻮﺳﺲ و رﺋیﺲ ﺟﻨﺒﺶ ﭘیﺸﺮﻓﺖ و ﮐﺎﻧﺪیﺪ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺒﻠﯽ )ﺳیﺮاﻟیﻮن(
 ، Aicha Belhadjorﺳﮑﺮﺗﺮ ﻣﻠﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻠﺢ آﻣیﺰدر اﻣﻮر زﻧﺎن و ﻓﺎﻣیﻞ )اﻟﺠﺰایﺮ(
 Soumaia Benkhalounﻋﻀﻮ ﺷﻮرای وﮐﻼ )ﻣﻮروﮐﻮ(
 Winnie Byanyimaﻋﻀﻮ اﺳﺎﻣﺒﻠﻪ ﻣﻠﯽ )اوﮔﻨﺪا(
 Maria Eugenia Camposﻣﺸﺎور ) Governance Ministryﻣﮑﺴیﮑﻮ(
 Indranie Chandarpolﻋﻀﻮ اﺳﺎﻣﺒﻠﻪ ﻣﻠﯽ وﺳﮑﺮﺗﺮ ﺟﻨﺮال ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﺣﺰب ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه ،ﻋﻮام )ﮔﻮیﺎﻧﺎ(
 Fanta Mantchini Diarraﻋﻀﻮ اﺳﺎﻣﺒﻠﻪ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﻌﺎون ﮐﻨﮕﺮیﺲ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺑﺘﮑﺎرات دﻣﻮﮐﺮاﺗیﮏ )ﻣﺎﻟﯽ(
 Teninke Diobateﻋﻀﻮ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﺋیﻪ اﺗﺤﺎدیﻪ ﻗﻮای ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن )ﮔیﻨیﺎ(
 Gefarina Djohanﻣﻌﺎون ﺳﮑﺮﺗﺮ ﺟﻨﺮال  ) National Awakening Partyاﻧﺪوﻧیﺰیﺎ(
 Geraldine A. Ferraroﺳﺎﺑﻖ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﮕﺮاس و ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﺎون ﮐﺎﻧﺪیﺪ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ) ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮیﮑﺎ(
 Lourdes Flores Nanoﻣﻌﺎون ﺣﺰب ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻮاﻣﯽ و ﻣﺴیﺤیﺎن دﻣﻮاﮐﺮات ،رﺋیﺲ ﺣﺰب ﻣﺴیﺤیﺎن ،رﺋیﺲ ﭘیﻤﺎن
اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﻧﺪیﺪ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺒﻠﯽ ) ﭘیﺮو(
 Sarita Giriﻣﺪیﺮ ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺎن در اﻣﻮر ﺳیﺎﺳﯽ و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤیﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ) Sadbhavanaﻧیﭙﺎ ل(
 Slavica Grkovskaﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻋﻀﻮ ﮐﻤیﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺗﺤﺎدیﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗیﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﻘﺪوﻧیﻪ(
 Temi Horrimanﻋﻀﻮ ﺷﻮرای وﮐﻼ ) ﻧﺎیﺠﺮیﺎ(
 Julissa Hernandeﻧﺎﻇﻢ ﺑﺨﺶ رواﺑﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎﺑیﻨﻪ ) ﺟﻤﻬﻮریﺖ دوﻣیﻨیﮏ(
 Tolekan Ismailovaﻣﺪیﺮ اﺟﺮاﺋیﻪ ﺑﻨیﺎد اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗیﮏ و ﻣﺪیﺮ اﺟﺮاﺋیﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻠیﻪ ﻓﺴﺎد ) ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن(
 Aminata Faye Kasseرﺋیﺲ ﺷﻮاری ﻣﺸﻮرﺗﯽ زﻧﺎن ﺳﻨیﮕﺎ ل )ﺳﻨیﮕﺎ ل(
 Farida Khanomﺳﮑﺮﺗﺮ ﺣﺰب ﻣﻠﯽ ﺑﻨﮕﻼدیﺶ در اﻣﻮر ﻣﺤﺼﻠیﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﻧﺎث )یﻨﮕﻼدیﺶ(
 Dwi Rai Latifaﻋﻀﻮ ﺷﻮرای وﮐﻼ )اﻧﺪویﺰیﺎ(

 Karolina Leakovicﺳﮑﺮﺗﺮ رواﺑﻂ ﻋﺎﻣﻪ و ﺳﮑﺮﺗﺮﺟﻨﺮال ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﺒﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
)ﮐﺮواﺳﯽ(
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 Maria Leissnerﺳﻔیﺮ در ﮔﻮاﺗیﻤﺎﻻ )ﺳﻮیﺪن(
 Supatra Masditرﺋیﺲ ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺎن آﺳیﺎ ﺳیﻔیﮏ دراﻣﻮر ﺳیﺎﺳﯽ )ﺗﺎیﻠﻨﺪ(
 Audrey Mclaughlinﺳﺎﺑﻖ ﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﺳﺎیﻖ رﻫﺒﺮ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗیﮏ ﺟﺪیﺪ )ﮐﺎﻧﺎدا(
 Beatriz Merino Luceroﻧﺨﺴﺖ وزیﺮ )ﭘیﺮو(
 Samia Moualfiﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻋﻀﻮ ﮐﻤیﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺒﻬﻪ آزادی ﻣﻠﯽ )اﻟﺠﺰایﺮ(
 Annemie Neyts – Uyttebroeckوزیﺮایﺎﻟﺘﯽ ،ﻋﻀﻮ ﭘﺎﻟﻤﺎن و رﺋیﺲ آزادیﺨﻮاﻫﺎن ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
) ﺑﻠﺠیﻢ(
 Cynthai Ximena Prado Quirogoﺳﮑﺮﺗﺮ ﻗﻮای ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪیﺪ )ﺑﻮﻟیﻮیﺎ(
 Kane Nana Sanouﺳﮑﺮﺗﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻬﻀﺖ اﺳﺘﻘﻼﻟیﺖ ،رﻧﺴﺎﻧﺲ و اﺗﺤﺎد اﻓﺮیﻘﺎ )ﻣﺎﻟﯽ(
 Tioulang Saumuraﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن )ﮐﻮﻟﻤﺒیﺎ(
 Mu Sachouوزیﺮ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﻣﻌﺎون ﺳﮑﺮﺗﺮ ﺟﻨﺮال) FUNCINPECﮐﻤﺒﻮدیﺎ(
 Alice Sumaniوزیﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻀﻮ اﺳﺎﻣﺒﻠﻪ ﻣﻠﯽ )ﻣﺎﻻوی(
 Fauzia Wahabﻋﻀﻮ اﺳﺎﻣﺒﻠﻪ ﻣﻠﯽ و ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺣﺰب ﻋﻮاﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن )ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن(
 Jeanne Cloude Wilkinsonﻣﻌﺎون ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮرای وﮐﻼ )ﻧیﭙﺎل(

ﻧﺎﻇﺮان
 Barbara Haigﻣﻌﺎون ﭘﺮوﮔﺮام ،ﭘﻼﻧﮕﺬاری و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ )ﻫﺪیﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ(
 Maha Munaﭘﺮوﮔﺮام ﻣیﻨﺠﺮ و ﻣﺴﻮول ﺑﺨﺶ اداره ،ﺻﻠﺢ و اﻣﻨیﺖ )(UNIFEM
 Gita Welchرﻫﺒﺮ ﮔﺮوپ اداره دﻣﻮﮐﺮاﺗیﮏ )ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ(

11

