
 

 
 

 

 

 

 

 في دائرة الضوء 
 

   عالمال النساء في السياسة و

  األبحاثتكشف    .يةال تزال النساء في الحياة العامة يواجهن معاملة إعالمية متحيزة وتمييز
في السياسة ال تزال  للنساء    التي أجريت على مدى العقود الماضية أن التغطية اإلعالمية

    .ة تجاه النساءجنسيًا وغير عادل زةمتحي

يستخدم ما  تغطية    الصحفيين  غالبًا  السياسةحين  في  بمصطلحات    النساء  األدوار تتعلق 
الصور  وبذلك فهم يساهمون في ترسيخ  .  الخارجي  التقليدية للمرأة وتركز على مظهرها 

وبغرض تشويه سمعة    وغير حاسمة.وعاطفية  النمطية للمرأة السياسية على أنها ضعيفة  

، أظهرت الدراسات أن النساء غالبًا ما يتم  النساء في السياسة ونزع الشرعية عنها وإسكاتها 

 تثبيطهن وإثنائهن عن االنخراط في السياسة بسبب التقارير اإلعالمية الجنسانية. 

 

إلكترونية نظمنا   مستوى    مؤخًرا  مناقشة  والمعرفة  الوعي  رفعت  الخبرات  حول  جمعت 
الفروق بين الجنسين في تغطية وسائل اإلعالم السياسية، وتأثيرها على المشاركة السياسية  

الم للمرأة الممارسات الجيدة والتوصيات حول طرق مواجهة التأثير السلبي لتصوير وسائل اإلع  باإلضافة الىللمرأة وتمثيلها،  
 .هناالملخص  اطلع على  في السياسة مع تغطية عادلة وغير منحازة.

 
 
 
 
 

٪ من البرلمانيات المشاركات قلن إن وسائل اإلعالم 27.3أن  لالتحاد البرلماني الدولي أن    دراسة وجدت    هل كنت تعلم؟

عن الصور   ن٪ عندما سئلو41.8وارتفعت النسبة إلى    ،نشرت صوراً أو تعليقات محتقرة أو مشحونة جنسياً حولهن  التقليدية قد
  أو التعليقات المنشورة عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

 

 

 
 
 

  في السياسة النساءالعنف ضد 

ا قيادات نسائية  ، سألنوفي هذا الفيدي  .الزال يقصي النساء، وهو مجال  ي السياسةفالتحيز والتمييز والعنف  ء  غالبًا ما تواجه النسا

 لجعل السياسة مساحة آمنة لجميع النساء.   المقترحةفي السياسة والحلول  نساء عن تأثير العنف ضد ال
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 آخر األخبار 
 

، فيما يعد أكبر عدد تحصل  2022مقاعد برلمانية خالل انتخابات    8إنجازاً تاريخياً، بفوزها بـ    النساءحققت    ،البحرينفي   •

 لمعرفة المزيد.  انقر هنا .عليه في تاريخ المملكة 

دد من النساء أعلى منصب مسؤول منتخب في  أسفرت نتائج االنتخابات النصفية إلى تولي أكبر ع  ،الواليات المتحدةي  ف •

انقر   .امرأة، وهو رقم قياسي، مقاعدهن بمنصب حاكم الوالية عندما يتم تأدية القسم هذا الشتاء  12وستشغل  والياتهن  

 لمعرفة المزيد. هنا

أكتوبر/ تشرين األول الماضي عشر نساء بنسبة بلغت    30الذي جرت إعادة تشكيله في  يضّم مجلس األعيان    ،األردن في   •

لمعرفة    انقر هنا.  في المائة   12.3ة  بنسبامرأة    16من مجموع أعضاء المجلس، ويضم مجلس النواب    المئةفي    15.4

 المزيد. 

من األصوات في جولة   المئة في   53.86بنسبة موسار،  فازت المحامية والمقدمة التلفزيونية ناتاشا بيرك  ، اسلوفيني في •

 لمعرفة المزيد.  انقر هنا . صبمن انتخابات رئاسة سلوفينيا، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المن اإلعادة،

خالل االنتخابات    50مقعدا من أصل    30حصلت على نحو   بعد أنإلى أروقة البرلمان  عادت المعارضة    ،ت يالكوي  ف •

لمعرفة    انقر هنا  .بعدما كانت غائبة خالل العهدة السابقةقبة  ال. كما تم تسجيل عودة النساء إلى تحت  الفارطةالنيابية  

   المزيد.

الثالثاء،   ،جامعة الدول العربيةلمجلس وزراء الخارجية العرب ب   158للدورة    بياليبترؤس    الليبيينأشاد عدد من القادة   •

 لمعرفة المزيد.  انقر هنا .خارجية نجالء المنقوش، وهي أّول امرأة عربية ترأس هذا االجتماعوالذي تمثل بوزير ال

 
 

 

 

 
 

  المقابالت
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 األخبار والموارد
 

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  بحوالي لدينا. 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 نوعها بشكل أسهل وأسرع إلى  

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

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

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

  .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 المعرفةاألفراد وبناء   ربط إلى الشبكة تهدف  والعامة. السياسية الحياة  فينساء  ال قضايا

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

 المتحدة  األمم برنامج بين مشترك  مشروع السياسة هو في الناشطات  للنساء الدولية المعرفة شبكة مشروع

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

 .واالنتخابات  للديمقراطية الدولية
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