
 

 
 

 

 

 

 في دائرة الضوء 
 

 سد الفجوة بين الجنسين في السياسة 

أحرزت بعض البلدان تقدًما نحو التوازن بين الجنسين في السياسة  

في   بعيدة.  مازالت  العظمى  الغالبية  ولكن  دولة،    114والمناصفة، 

٪ من البرلمانيين، وفي  29.9٪ و10تشكل النساء نسبة تتراوح بين  

تمثل النساء أقل   .٪ من البرلمانيين10النساء أقل من  دولة، تمثل    25

منها ال يوجد بها تمثيل   12دولة،    130٪ من الوزراء في  30من  

اإلطالق على  بسبب   .نسائي  السياسي  التمثيل  في  الفجوات  تستمر 

والمعايير   المعتقدات  تعزز  التي  الهيكلية  والحواجز  التحديات 

 .ضد المرأةوالممارسات والسياسات التمييزية 

 

  50/ 50هذا العام للجنة وضع المرأة، وافقت الدول على رفع مستوى التوازن بين الجنسين بنسبة   االستنتاجات المتفق عليها في

بمعدل التقدم الحالي، لن يتحقق    .في جميع المناصب المنتخبة من خالل اتخاذ جميع التدابير الالزمة لكسر الحواجز وتسريع التقدم

حتى ذلك  ال يمكن للعالم االنتظار.  2150، وبين رؤساء الحكومات قبل عام 2063الجنسين في البرلمانات قبل عام   التكافؤ بين

في السياسة كهدف عالمي، وضع إجراءات سريعة   50/ 50لتحقيق تمثيل متساٍو للمرأة. مع التوازن بين الجنسين بنسبة   الحين

 .نهائيا ياسةأمر ضروري لسد الفجوة بين الجنسين في الس

 

حول التقدم البطيء نحو تحقيق المشاركة الكاملة لوعي حول  لتعزيز ا  2021  يونيو  1مايو إلى    11 من  مناقشة إلكترونيةنظمنا  

والمتساوية للمرأة في السياسة وجمع الخبرات والتوصيات حول أفضل وأنجح السبل لتسريع التقدم وسد الفجوة بين الجنسين في  

  لقراءة الملخص. انقر هنا .السياسة
 

 
 
 

 

 آخر األخبار
 

، لم تشغل النساء حتى اآلن أي 2003بعد العام    العراقيةفي حين تولت النساء بعض مواقع صنع القرار في الحكومة   •

 المزيد. لمعرفة  انقر هنا مناصب رئاسية أو تنفيذية مهمة في الحكومة العراقية.
في الحياة ، يطفو مجددا موضوع مشاركة المرأة  المغرب  في  مع اقتراب االستحقاقات االنتخابية، التشريعية والجماعية •

   لمعرفة المزيد. انقر هنا .في أفق المناصفةالسياسية، وتُطرح معه أسئلة حول مدى تفعيل المقتضيات الدستورية 

https://www.iknowpolitics.org/ar/discuss/e-discussions/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/summary_e-discussion_on_closing_the_gender_gap_in_politics_0.pdf
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/summary_e-discussion_on_closing_the_gender_gap_in_politics_0.pdf
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/summary_e-discussion_on_closing_the_gender_gap_in_politics_0.pdf
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%91%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/summary_e-discussion_on_closing_the_gender_gap_in_politics_0.pdf


  407مقعدا من أصل    34في المئة، ما يمثل    8.35  الجزائرينسبة النساء في التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني   •

لمعرفة   انقر هنا   .سنوات   10بنسبة غير مسبوقة منذ    شكل تراجع التمثيل النسوي في البرلمان الحدث و  .مقاعد نيابية

   المزيد.

"المطبخ ليس فقط   بعنوان  تونسوالتوثيق واإلعالم حول المرأة في    طلقها مركز البحوث والدراسات أالحملة التي    ت حث •

للنساء والسياسة ليست فقط للرجال" على أن يكون للنساء نصيب في الحياة السياسية وأال يقتصر دورهن على أعمال  

  لمعرفة المزيد. انقر هنا المنزل.

التاسع عشر • البرلمان  في  النسائي  التمثيل  تراجع  المخصصة   األردنفي    شكل  الخمسة عشر  المقاعد  باقتصاره على 

 انقر هنا   .جديدات، لتقديم أداء أفضل وأكثر تأثيرا باعتبارهن تحت دائرة الضوءللكوتا، تحديا استثنائيا أمام النائبات ال

 لمعرفة المزيد. 

، رفع فيه  القدسعاًما، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء االنتخابات في    15انقطاع دام    بعد  •

 لمعرفة المزيد.  نقر هناا  .المئةفي    26التعديالت األخيرة لقانون االنتخابات نسبة الكوتا النسوية في القوائم االنتخابية إلى  

 
 

 

 

 

  المقابالت
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 األخبار و الموارد
 

نشارك األخبار والموارد في أربع لغات حول المرأة في السياسة اليومية على صفحات المنصة ومواقع التواصل االجتماعي 

أخبار وموارد، بما في ذلك أخبار العالم والتقارير وورقات األبحاث   20000  بحواليلدينا. تتميز مكتبة اإلنترنت الخاصة بنا  

https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/video/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7%E2%80%9D-%D9%88%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://iknowpolitics.org/ar/learn/interviews
https://www.iknowpolitics.org/ar/library#!/library?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All
https://www.youtube.com/watch?v=RmLMZRPLy7I
https://youtu.be/tpJ2lI-Ztu0


تصفح مكتبتنا وصفحة االنتخابات المحّسنة للوصول  ومواد التدريب ومقاطع الفيديو ودراسات الحالة وقواعد البيانات والمدونات.  

ال تتردد في مشاركة مالحظاتك  اسة.  السيحول مشاركة المرأة في    معطيات وتحاليل فريدة من نوعهابشكل أسهل وأسرع إلى  

 .connect@iknowpolitics.org الى معنا من خالل الرد على هذا البريد اإللكتروني

 

 
 

 

 أخبار شركائنا
 

. تجد أدناه بعض أحدث  نساءالمحددة إلحداث تقدم في المشاركة السياسية لل  م وخبرته  شركائنا عبر مهمتهمساهم  ي 

الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية واالتحاد البرلماني الدولي وبرنامج األمم المتحدة  الموارد من المعهد  

  .اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للمرأة

    
 
 
 
 
 

 من نحن   
 

 في نوعه يتخصص  من  فريد الكتروني موقع على السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة تشتغل

 مناقشات خالل من األفراد وبناء المعرفة ربط إلى الشبكة تهدف  والعامة. السياسية الحياة  فينساء  ال قضايا

على األنترنت.   الموارد المتوفرة في المكتبة وغيرها من  وأخبار  فيديو وأشرطة  لقاءات، ندوات، إلكترونية،

 المتحدة األمم برنامج  بين  مشترك  مشروع  والسياسة ه في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة  مشروع

وتمكين بين للمساواة المتحدة األمم وهيئة اإلنمائي، واالتحاد الجنسين   والمؤسسة الدولي  البرلماني المرأة 

 .واالنتخابات للديمقراطية الدولية
 

 

https://www.iknowpolitics.org/ar/library#!/library?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/partner-updates#!?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All&field_partner_target_id_1=1
https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/covid-19-global-gender-response-tracker
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A
https://www.ipu.org/women-in-politics-2021
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-2021-2023
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