
 

 
 

 

 

 

في دائرة الضوء
 

 العنف على األنترنت ضد النساء في السياسة

أخرى ركزت على   دراسةو 2016نُشرت في عام  دراسة عالمية السياسة هي بيئة معادية للنساء في جميع أنحاء العالم. وجدت 

لالتحاد البرلماني الدولي أن العنف ضد النساء البرلمانيات واسع االنتشار للغاية، مع انتشار متفاوت    2018البلدان األوروبية في  

الذي يتضمن مالحظات جنسية    -العالم. ووفقًا ألبحاث االتحاد البرلماني الدولي، فإن العنف النفسي    في مناطق وبلدان مختلفة من 

هو أكثر أشكال العنف  -وكارهة للنساء، والصور المهينة، والترهيب والتهديد بالقتل أو االغتصاب أو الضرب أو االختطاف 

وتشير األبحاث أيًضا إلى أن  ٪ من المشاركات بالمسح العالمي.80من  شيوًعا التي تواجهه النساء البرلمانيات حيث يمس بأكثر  

االتصال الرقمي هو األداة الرئيسية المستخدمة للتهديدات بالقتل واالغتصاب والضرب ضد النساء البرلمانيات وأن معظم  

 المرتكبين مجهولين.

 

أن ما يقرب من ثالثة أرباع النساء من مستخدمات   يعد العنف على اإلنترنت ظاهرة منتشرة للغاية حيث تشير التقارير إلى

اإلنترنت في جميع أنحاء العالم تعرضن لشكل من أشكال العنف على اإلنترنت. يمكن وصف التواجد عبر اإلنترنت من خالل 

المباشر مع   وسائل التواصل االجتماعي بأنه سيف ذو حدين للنساء السياسيات: في حين أنه أداة فريدة ومفيدة للغاية للتواصل

 الدوائر االنتخابية ولتعبئة الدعم والمشاركة، فهو يوفر منتدى يمكن أن ينتشر فيه العنف واإلفالت من العقاب.

 

لضمان أحسن استجابة لإلغاثة دون المساس بسالمة المرأة وحقوقها ، يجب على الحكومات وصناع القرار في جميع القطاعات  

جميع القرارات. لقد أظهرت هذه األزمة ، أكثر من أي وقت سابق ، أن سالمة الناس مرتبطة  إدراج منظور النوع االجتماعي في  

في مصيرنا ألن مستوى تعرضنا متعادل بتعرض األكثر   جميعا مرتبطون نحن .بقرارات القادة ، المنتخبين وغير المنتخبين منهم

 .ضعفا بيننا

 

لوعي حول المضايقات واإلساءات والعنف ضد المرأة عبر اإلنترنت في السياسة من خالل ز التعزي مناقشة إلكترونيةنظمنا 

والخبرات والحلول لمحاربة هذه الظاهرة وضمان أمان و شمولية المساحات السياسية على اإلنترنت.  ارفوار وتبادل المعح

  لقراءة الملخص.  انقر هنا هم وخبراتهم وتوصياتهم.  شاركت نساء في السياسة ونشطاء المجتمع المدني وممارسين وباحثين معارف
 

 
 
 

 

 الحياة العامة شاركة النساء في م
 

العامة الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك الحركات االجتماعية والسياسية كناشطات في  مجاالت تنشط النساء في كل من ال
  ا بمرور الوقت، قادت الناشطات والحركات النسائية جهود  سالم.الومفاوضين  في الساسة المجتمع المدني ومرشحات وقادة 

   ن المرأة في جميع مجاالت الحياة.على الصعيدين العالمي والوطني للنهوض بأجندة المساواة بين الجنسين وتمكي

https://www.ipu.org/resources/publications/issue-briefs/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians
https://www.ipu.org/resources/publications/issue-briefs/2018-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-in-parliaments-in-europe
https://www.iknowpolitics.org/ar/discuss/e-discussions/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9


 
مع تزايد استخدام اإلنترنت وتجدده، تستخدم النساء المساحات الرسمية وغير الرسمية لدفع التغيير نحو عالم أكثر ديمقراطية  

ة  بصفأدوات وسائل التواصل االجتماعي النشاط المؤسسي والتقليدي والمساحات المدنية حولت  واستدامة خاٍل من التمييز.
 . ينغير مسبوق تأثير وانتشار و النشاط الرقمي والحركات الشعبية بسرعة   تتيح كبيرة حيث 

 

تشارك بها النساء في الحياة العامة  الطرق واألشكال المختلفة التي والنظر في يادة الوعي حول لز   مناقشة إلكترونيةنظمنا 
ساهم في   خارج المؤسسات السياسية الرسمية مثل الحركات النسوية والمظاهرات والمبادرات المدنية والنشاط عبر اإلنترنت.

وأحزاب سياسية وحمالت وسائل التواصل االجتماعي   نشطاء في حركات مدنية وسياسية ومجموعات المجتمع المدني   النقاش
لقراءة  انقر هنا معارفهم وخبراتهم وتوصياتهم. بمشاركة  ين وباحثين في القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية والعامة وممارس

 الملخص.
 

 

 

 

 آخر األخبار
 

، لكن الكويتيين لم يختاروا أيّاً منهن. فأصبح البرلمان بذلك منتدى رجاليا بحتا، بعد الكويتي  برلمانللامرأة    33رشحت  ت •

انقر   أن غادرته المرأة الوحيدة التي كانت فيه، كما أصبحت الكويت البلد العربي الوحيد الذي يخلو برلمانه من النساء. 

 لمعرفة المزيد. هنا
بموظفي البعثة    ، يمثلن مختلف الشرائح المجتمعية الليبية، بمقترحات لألمم المتحدة، خالل لقائهنليبيةامرأة    120تقدمت   •

قبل أن تعلن البعثة عن جملة من توصيات النساء لرفعها الجتماعات ملتقى الحوار السياسي بشأن   األممية في ليبيا

  لمعرفة المزيد. انقر هنا. ضرورة مشاركة المرأة في المرحلة المقبلة

ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية   تونس  كشفت نتائج بارومتر قيس نضج المشاركة المدنية والسياسية للمرأة في •

لمعرفة   نقر هناا  .مقارنة بالرجل وانخراطها أكثر في الحياة الجمعياتية كناشطة وفاعلة في صنع القرار صلب الجمعيات 

  المزيد.

 نواب أجرى تحالف “عين على النساء” لمراقبة االنتخابات من منظور النوع االجتماعي تحليالً لنتائج انتخابات مجلس  •

، خاصة النساء المسجالت في القوائم االنتخابية والمقترعات، والنساء الالتي تمكن من الفوز بمقاعد في المجلس. األردن

  لمعرفة المزيد. انقر هنا .

، الواليات المتحدةمع ترشح عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية، كاماال هاريس، لمنصب نائب الرئيس في انتخابات  •

يستحيل تفادي قضية النوع االجتماعي )الجندر( في هذه الدورة االنتخابية، لكن هل قواعد السباق تختلف بالفعل بالنسبة  

 لمعرفة المزيد. انقر هنا؟ للنساء

مرأة تشغل منصب وزير  أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم االثنين، أن نانايا ماهوتا ستصبح أول ا •

لمعرفة  انقر هنا ."الخارجية في نيوزيلندا، في الوقت الذ كشفت فيه النقاب عن حكومة جديدة "متنوعة بشكل ال يصدق

 المزيد.

 
 

 

 

 

 

https://www.iknowpolitics.org/ar/discuss/e-discussions/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/مجلس-الأمة-الكويتي-البرلمان-الذي-ستغيب-عنه-النساء-لأربع-سنوات-على-الأقل
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/مجلس-الأمة-الكويتي-البرلمان-الذي-ستغيب-عنه-النساء-لأربع-سنوات-على-الأقل
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/ليبيات-يراهنّ-على-ملتقى-الحوار-السياسي
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/بارومتر-لقيس-نضج-المشاركة-السياسية-للمرأة-في-تونس
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/بارومتر-لقيس-نضج-المشاركة-السياسية-للمرأة-في-تونس
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/بارومتر-لقيس-نضج-المشاركة-السياسية-للمرأة-في-تونس
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/تراجع-التمثيل-النسائي-في-مجلس-النواب-التاسع-عشر
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/الانتخابات-الأمريكية-2020-كيف-تسلط-كامالا-هاريس-الضوء-على-معاناة-المرأة-في-السياسة؟
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/رئيسة-وزراء-نيوزيلندا-
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/learn/knowledge-resources/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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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 

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

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 نساءالمحددة إلحداث تقدم في المشاركة السياسية لل  موخبرته  شركائنا عبر مهمتهمساهم  ي 

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

  .ومنظمة األمم المتحدة للمرأةاإلنمائي 

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://www.youtube.com/watch?v=UKGyzm0sMlY


    
 
 
 
 
 

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 السياسة هو في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة مشروع

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

 .واالنتخابات للديمقراطية الدولية
 

 

 
 

https://www.iknowpolitics.org/ar
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/interactive-map-latest-cases-mps-danger
https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/covid-19-global-gender-response-tracker
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%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-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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

