
 

 
 

 

 

 

في دائرة الضوء
 

 السيداو األربعين التفاقية  الذكرى

هي أهم معاهدة بشأن حقوق اإلنسان للمرأة.  )السيداو( ةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ

دولة، وهي أداة رائدة في القضاء على  189وصدقت عليها  1979اعتُمدت االتفاقية في كانون األول / ديسمبر 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، سواء في القانون أو في 

 الممارسة. 

 

قوانين تضمن المساواة، غالباً ما يعوق تنفيذها بسبب القوالب النمطية الجنسانية المستمرة والمعايير  عند اعتماد

االجتماعية التمييزية واإلقصاء االقتصادي للمرأة. تنص اتفاقية السيداو على الدول أن تضمن المساواة الحقيقية 

كذلك في النتائج، مع األخذ في عين االعتبار تجارب المساواة في القانون و تكافؤ الفرص، و  -بين الرجل والمرأة  

 النساء وخلفياتهن المتنوعة. 

 

تمثل الذكرى األربعون العتماد اتفاقية السيداو فرصة فريدة لجذب االنتباه إلى الدور الذي لعبته االتفاقية في 

الجنسين، وتحديد حلول لتسريع التغيير إلغاء وتعديل القوانين التي تميز ضد المرأة وفي تعزيز المساواة بين 

في ديسمبر، استضفنا مناقشة إلكترونية لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات  اإليجابي للنساء والفتيات في كل مكان.

 لرؤية األسئلة التوجيهية وقراءة المساهمات. انقر هناعبر اإلنترنت حول هذا الموضوع. 
 

 
 
 

 

 
 شاركة السياسية للنساءدور األحزاب السياسية في تعزيز الم

 

من خالله النساء في تشارك تمثل األحزاب السياسية في معظم البلدان الهيكل األساسي واألكثر فاعلية الذي 

السياسة وتنتخب لمناصب سياسية. تؤثر ممارسات األحزاب السياسية وسياساتها وقيمها تأثيرا عميقا على 

شح المرشحين في االنتخابات المحلية المشاركة والتمثيل السياسي للنساء حيث األحزاب السياسية هي التي تر

 والوطنية وتوفر تمويل الحمالت االنتخابية وتجمع الناخبين وتحدد أولويات السياسات والحكم وتشكل الحكومات.

 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
https://www.iknowpolitics.org/ar/discuss/e-discussions/الاحتفال-بالذكرى-الأربعين-لاتفاقية-القضاء-على-جميع-أشكال-التمييز-ضد-المرأة
https://www.iknowpolitics.org/ar/discuss/e-discussions/الاحتفال-بالذكرى-الأربعين-لاتفاقية-القضاء-على-جميع-أشكال-التمييز-ضد-المرأة


لتكون جهود تعزيز المشاركة السياسية المتساوية والكاملة للنساء فعالة يجب أن تشمل استراتيجيات لألحزاب 

قوانينها األساسية وهياكلها وعملياتها وتمويلها  للنوع االجتماعي وشاملة لجميع النساء.   السياسية لضمان مراعاة

يجب أن تشجع األحزاب السياسية مشاركة النساء وإدماج قضايا المساواة بين الجنسين في سياساتها وبرامجها 

 .لضمان تنوع اآلراء وعدم ترك أحدا دون صوت

 

لتبادل المعرفة حول دور األحزاب السياسية في تعزيز المشاركة والتمثيل  مناقشة إلكترونيةنظمنا مؤخرا 

ساهمة األحزاب في تحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة السياسي للنساء والممارسات الجيدة لزيادة وتعزيز م

شارك قادة وأعضاء أحزاب سياسية ونساء في السياسة وخبراء وباحثون تجربتهم وآرائهم في  والمجتمع ككل.

 لقراءة الملخص. انقر هناهذا الشأن. 

 
  

 

 
 

 الحكومات المتناصفة واألكثر توازناً بين الجنسين في العالم اليوم 
 

 
 

توازًنا بين  حكوماتالتي تضم أكثر الو   2018المنشورة سابقا في تحديثًا لقائمتنا  2019نشرنا في أكتوبر 

٪ من الوزيرات. 50على األقل يظمون  14متوازنة بين الجنسين، منها  حكومة 22الجنسين في العالم. وجدنا 

 لترى القائمة. انقر هنا

 

 

 

https://www.iknowpolitics.org/ar/discuss/e-discussions/دور-الأحزاب-السياسية-في-تعزيز-المشاركة-السياسية-للنساء
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 آخر األخبار
 

ثلثهم من النساء وبينهم امرأة للخارجية في أول حكومة  وزيراً  14تم اختيار  في أحدث ما تم كشفه أن •

 لقراءة المزيد. انقر هنا .منذ اإلطاحة بعمر البشير في أبريل الماضي سودانية

 انقر هنا. ديما جمالي اقتراح قانون الى مجلس النواب يتعلق بـالكوتا النسائية اللبنانيةقدمت النائبة  •

 لقراءة المزيد.

بما أسفرت عنه النتائج األولية لالنتخابات التشريعية مما سيؤدي  التونسيةجمعية أصوات النساء تندد  •

 لقراءة المزيد. انقر هنا. %23إلى تركيز مجلس لن تتجاوز نسبة تمثيلية النساء فيه ال

كسب تأييد مشاركة المرأة في الحياة السياسية" هو العنوان العريض لحملة انطلقت في محافظة البلقاء " •

 لقراءة المزيد. انقر هنا. لمرأة من المشاركة الفاعلة في العمل العامبهدف تمكين ا األردنية

 
 

 

 
 

المقابالت
 

 

 ليلى ابراهيم الالفي
رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة 

 في مكتب رئيس الوزراء 

 ليبيا
 

 

 

  جميلة علي سليمان
   ورىمجلس الشة بعضو 

 البحرين
 

 

 

  سهير أحمد صالح
    وطنيمجلس الالعضوة ب

 السودان  
 

 

https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D8%B2%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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األخبار و الموارد 
 

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

، بما في ذلك أخبار العالم والتقارير وورقات األبحاث أخبار وموارد 18500لدينا. تتميز مكتبة اإلنترنت الخاصة بنا بأكثر من 

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

ال تتردد في مشاركة مالحظاتك  السياسة. حول 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 الموارد من  نساءالمحددة إلحداث تقدم في المشاركة السياسية لل  م وخبرته شركائنا عبر مهمتهمساهم ي

اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة  المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية واالتحاد البرلماني الدولي وبرنامج األمم المتحدة  

  .للمرأة

 
 
 
 

من نحن   
 

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

 وأشرطة لقاءات، ندوات، إلكترونية، مناقشات  خالل من األفراد وبناء المعرفة ربط إلى الشبكة تهدف  والعامة.  السياسية  الحياة

 في الناشطات  للنساء الدولية المعرفة شبكة على األنترنت. مشروع الموارد المتوفرة في المكتبة وغيرها من   وأخبار  فيديو

http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/report-white-paper/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://iknowpolitics.org/ar/learn/interviews
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Parliamentary%20Development/summary%20global%20parliamentary%20report_AR.pdf?download
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%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
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/case-study/عدالة-النوع-الاجتماعي-والقانون-تقييم-للقوانين-المؤثرة-على
https://www.iknowpolitics.org/ar/partner-news


المرأة  الجنسين وتمكين بين للمساواة المتحدة األمم وهيئة اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج بين مشترك مشروع السياسة هو

 .واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية والمؤسسة الدولي البرلماني واالتحاد 

 
 

 
 


