في دائرة الضوء
النساء في اإلدارة العامة
على الرغم من عدم وجود قياس عالمي أساسي لمشاركة المرأة في اإلدارة العامة ،فإن أبحاث برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي تبين أن المرأة ممثلة تمثيال ناقصا ال سيما في أدوار القيادة وصنع القرار .التنوع ،بما في ذلك
وصول المرأة على قدم المساواة إلى األدوار القيادية ،هو تمشي صحيح وتمشي منتج.
وجدت دراسة حديثة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وماكينزي أن مشاركة المرأة في اإلدارة العامة وفي مناصب
صنع القرار مرتبطة إيجابيا بالتنمية االقتصادية وبالمساواة بين الجنسين في المجتمع .كما تشير الدراسة إلى
أن المشاركة والقيادة المتساوية للمرأة تخلق بيئة مواتية لحكومة أفضل وأكثر فعالية .تم تعزيز هذه النتائج من
قبل دراسة حديثة أخرى أجراها مركز ويلسون والتي استنتجت أن "عندما يكون هناك المزيد من النساء في
السلطة ،هناك حكم أفضل ،وحيث يوجد حكم جيد ،يوجد عدد أكبر من النساء في السلطة".
نظمنا مؤخرا مناقشة إلكترونية لتشجيع الحوار حول دور المرأة في اإلدارة العامة وتبادل المعرفة والممارسات
الجيدة حول طرق زيادة وتعزيز مشاركتها .انقر هنا لالطالع على ملخص المساهمات.

المشاركة السياسية للنساء ذوات اإلعاقة
انعقدت الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( )CRPDفي
مقر األمم المتحدة في نيويورك من  11إلى  13يونيو  2019وركزت على موضوع إدماج األشخاص ذوي
اإلعاقة من خالل تنفيذ االتفاقية .تشير البيانات إلى أن  ٪15من سكان العالم لهم شكل من أشكال اإلعاقة وأن
معدل اإلصابة أعلى من بين النساء حيث هناك حوالي امرأة من كل خمس نساء أعمارهن من  18سنة وما فوق
تحمل إعاقة.
النساء ال تمثل اال  ٪24.3من البرلمانيين و  ٪6.6من رؤساء الدول و  ٪5.2من رؤساء الحكومات .البيانات
المتعلقة بالمشاركة السياسية للنساء ذوات اإلعاقة نادرة .وفقًا لتقرير األمم المتحدة الرئيسي حول اإلعاقة والتنمية
البيانات المحدودة المتاحة تظهر مشاركة "منخفضة للغاية" للنساء ذوات اإلعاقة في أدوار القيادة السياسية.
لكل فرد الحق في المشاركة في الشؤون الحكومية والعامة وفي التصويت واالنتخاب .النساء ذوات اإلعاقة
مجموعة متنوعة تعاني من درجات مختلفة من التمييز وتواجه العديد من الحواجز النظامية أمام ممارسة
حقوقها السياسية وتمكينها بسبب جنسها وإعاقتها .يمكن أن تكون هذه الحواجز ذات طبيعة قانونية وجسدية
وسلوكية وتشمل قلة فرص التعليم والصحة والتوظيف والعدالة.
سنستضيف مناقشة إلكترونية تهدف إلى تشجيع الحوار حول المشاركة السياسية للنساء ذوات اإلعاقة ،بكل
تنوعهن ،وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة حول طرق زيادة وتعزيز تمثيلهن في المؤسسات السياسية والهيئات
المنتخبة الوطنية والمحلية من من  14يونيو إلى  8يوليو  .2019انقر هنا لالنضمام!

آخر األخبار
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تم تعيين المستشارة بريجيت بيرلين لمنصب رئيس الحكومة النمساوية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس
جديد في سبتمبر ,وهي أول سيدة تترأس الحكومة في النمسا .انقر هنا لقراءة المزيد.
يتمتع البرلمان اإلسباني الجديد بأكبر تمثيل نسائي مقارنة بأي مؤسسة تشريعية في أوروبا حيث تشكل
النساء  47بالمئة من مقاعد البرلمان اإلسباني أي  165من بين  350مقعدا .انقر هنا لقراءة المزيد.
فازت سيدتان من أصل خمس مرشحات في انتخابات المجلس البلدي المركزي في قطر وهو الهيئة
الوحيدة التي يختار المواطنون بشكل مباشر ممثليهم فيها .انقر هنا لقراءة المزيد.
رئيس الحكومة التونسية الشاهد“:أصدرنا منشورا ينص على وجوب اقتراح امرأة ورجل في كل منصب
في الحكومة أو الدولة أو في أي منصب وظيفي” .انقر هنا لقراءة المزيد.
تم تعيين للمرة األولى في تاريخ لبنان أربعة نساء في الحكومة .تسلّمت سيّدة منهن حقيبة سيادية ،إذ تم
تعيين ريا حفار الحسن وزيرة للداخلية والبلديات .انقر هنا لقراءة المزيد.
انتخب مجلس النواب البحريني النائبة فوزية زينل رئيسا ً لمجلس النواب وهي أول سيدة تشغل هذا
المنصب .انقر هنا لقراءة 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  17،800أخبار وموارد  ،بما في ذلك أخبار العالم والتقارير وورقات األبحاث
ومواد التدريب ومقاطع الفيديو ودراسات الحالة وقواعد البيانات والمدونات .يسعدنا أن نعلن أنه من خالل صفحة االنتخابات
سنة ،أصبح بإمكان المستخدمين الوصول بشكل أسهل وأسرع إلى األخبار والموارد المتعلقة باالنتخابات! استعرض الجدول
المح ّ
الزمني الجديد لالنتخابات للوصول إلى أخبار مشاركة المرأة في االنتخابات .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.

