في دائرة الضوء
مناقشتنا اإللكترونية األخيرة

تمثيل النساء مهم ،وذلك خاصة في أوقات األزمات .إن الطرق التي نتصدى بها للوباء وتداعياته سوف تتحدى
المؤسسات الديمقراطية بطريقة غير مسبوقة إذا لم تتخذ االجراءات المناسبة.
لضمان أحسن استجابة لإلغاثة دون المساس بسالمة المرأة وحقوقها  ،يجب على الحكومات وصناع القرار في
جميع القطاعات إدراج منظور النوع االجتماعي في جميع القرارات .لقد أظهرت هذه األزمة  ،أكثر من أي وقت
سابق  ،أن سالمة الناس مرتبطة بقرارات القادة  ،المنتخبين وغير المنتخبين منهم .نحن جميعا مرتبطون في
مصيرنا ألن مستوى تعرضنا متعادل بتعرض األكثر ضعفا بيننا.
للمساعدة في رفع مستوى الوعي حول قلة قيادة النساء وتمثيلهن في اتخاذ قرارات االستجابة و ادارة األزمة
وحول أهمية ادماج االستجابات المراعية لالعتبارات الجنسانية أثناء األزمة وبعدها ،نظمنا مناقشة إلكترونية في
الفترة من  15أبريل إلى  8مايو ومحادثة على التويتر في  29أبريل  .2020شاركت نساء في السياسة ونشطاء
المجتمع المدني وممارسين وباحثين معارفهم وخبراتهم وتوصياتهم .انقر هنا لقراءة الملخص.

موارد مفيدة

مع اشتداد تأثير جائحة كوفيد 19-عالميًا ،قمنا باختيار وجمع موارد ومعلومات مفيدة حول االستجابات المراعية
لالعتبارات الجنسانية وقيادة النساء في أوقات األزمة .انقر هنا لالطالع على قائمة قرارات ذات الصلة وأدوات
مفيدة واجتماعات افتراضية وأخبار من الخطوط األمامية لالستجابات المؤسساتية والسياساتية للجائحة وآثارها.

آخر األخبار

• نُشرت خريطة االتحاد البرلماني الدولي وهيئة األمم المتحدة للمرأة في آذار  /مارس  2020وهي تقدم
اعتبارا من  1يناير  .2020تُظهر الخريطة
تصنيفات عالمية للنساء في المناصب التنفيذية والحكومية
ً

•
•
•
•
•

أعلى بيانات على اإلطالق في عدد البلدان التي ترأسها نساء و  /أو رؤساء حكومات وللحصة العالمية
من الوزيرات ورئيسات البرلمانات والبرلمانيات .انقر هنا لمعرفة المزيد.
وافق مجلس النواب المصري على تعيالت قانون مجلس النواب المقدم والذي ينص على أن يشكل المجلس
من  568عضوا ينتخبون باالقتراع العام السرى المباشر وأن يخصص للمرأة ما ال يقل عن  %25من
عدد المقاعد .انقر هنا لمعرفة المزيد.
صلة بشأن مجموعة
أصدرت لجنة األمم المتّحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توجيهات مف ّ
من التدابير التي يجب أن تتّخذها الحكومات دع ًما لحقوق المرأة أثناء استجابتها لوباء كوفيد .19-انقر هنا
لمعرفة المزيد.
تشترك دول مثل أيسلندا وتايوان وألمانيا ونيوزيلندا وفنلندا والنرويج والدنمارك في شيئين مشتركين.
األول :أنها تواجه وباء فيروس كورونا بكفاءة عالية ولديها ضحايا أقل من غيرها من البلدان .والثاني:
كلها بلدان تحكمها نساء .فهل هناك عالقة بين األمرين؟ انقر هنا لمعرفة المزيد.
برزت المراة بشكل الفت خالل االزمة الصحية التي عاشتها تونس بسبب وباء كوفيد .19-ويمكن تبيّن
ّ
بصفتهن طبيبات مختصات ورئيسات اقسام
تعرف عليها الراي العام
ذلك من خالل الوجوه النسوية التي ّ
صات في التحاليل الجرثومية .انقر هنا لمعرفة المزيد.
في مستشفيات عمومية ومخت ّ
أطلقت جمعية معهد تضامن النسائي األردني مرصد "عين على النساء" لرصد مشاركة المرأة األردنية
في الحياة العامة ،ويهدف إلى التأثير على السياسات بناء على معلومات معرفية موثّقة حول مشاركة
المرأة في مجاالت أساسية .انقر هنا لمعرفة المزيد.
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األخبار و الموارد
نشارك األخبار والموارد في أربع لغات حول المرأة في السياسة اليومية على صفحات المنصة ومواقع التواصل
االجتماعي لدينا .تتميز مكتبة اإلنترنت الخاصة بنا بأكثر من  20000أخبار وموارد ،بما في ذلك أخبار العالم
والتقارير وورقات األبحاث ومواد التدريب ومقاطع الفيديو ودراسات الحالة وقواعد البيانات والمدونات .تصفح
سنة للوصول بشكل أسهل وأسرع إلى معطيات وتحاليل فريدة من نوعها حول
مكتبتنا وصفحة االنتخابات المح ّ
مشاركة المرأة في السياسة .ال تتردد في مشاركة مالحظاتك معنا من خالل الرد على هذا البريد اإللكتروني الى
.connect@iknowpolitics.org

أخبار شركائنا
يساهم شركائنا عبر مهمتهم وخبرتهم المحددة إلحداث تقدم في المشاركة السياسية للنساء .تجد أدناه بعض أحدث
الموارد من المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية واالتحاد البرلماني الدولي وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للمرأة .

من نحن

تشتغل شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة على موقع الكتروني فريد من نوعه يتخصص في
قضايا النساء في الحياة السياسية والعامة .تهدف الشبكة إلى ربط األفراد وبناء المعرفة من خالل مناقشات
إلكترونية ،ندوات ،لقاءات ،وأشرطة فيديو وأخبار وغيرها من الموارد المتوفرة في المكتبة على األنترنت.
مشروع شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة هو مشروع مشترك بين برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واالتحاد البرلماني الدولي والمؤسسة
الدولية للديمقراطية واالنتخابات.

