
 في دائرة الضوء 

 19-كوفيدالنساء في السياسة و

السياسة في  الجنسين  بين  الفجوة  تزال  فجوة ال  عبر  أكبر  الجنسين  بين 

، ال تزال المرأة مهمشة وممثلة بشكل غير عادل على 2022في عام      القطاعات.

تشكل  حيث  عالميا  الحكم  مستويات  المنتخبة    36٪ جميع  المحلية  الهيئات  من 

٪ من  7.2٪ من رؤساء الحكومات و 8.3فقط     من البرلمانات الوطنية.  26.1٪ و

 .رؤساء الدول النساء

في   الموجودة  المساواة  عدم  أوجه  تفاقم  إلى  واألزمات  الكوارث  تؤدي  ما  غالبًا 

كوفيد  وجائحة  حين    19-المجتمع،  في  استثناًء.  بـ  ليست  يقدر  ما  دولة    80أن 

دولة على األقل انتخابات على    158وطنية ومحلية، أجرت   أجلت انتخابات  ومنطقة

تشير التقديرات إلى انخفاض  .19-الرغم من المخاوف والتحديات المتعلقة بكوفيد 

 . 2021و   2020من البلدان في عامي  66٪ مشاركة الناخبين في

العمل عن  العديد من البرلمانات الوطنية أنشطتها من خالل تقديم   غيرت أو قلصت 

قد تعمل البرلمانات التي توفر المشاركة االفتراضية على تعزيز اختالل توازن  .  بعد 

وتقليل ظهور وتأثير المشاركين    -ادة  أغلبيتهم من الرجال في الع  –القوى السياسية وتفضيل الحاضرين جسديًا في االجتماعات  

تضر المشاركة االفتراضية المرأة ألنها تساهم في ارتفاع تعرضهن للعنف المنزلي وتعزيز    .أغلبيتهم من النساء عادة  -عن بُعد  

والعنف ضد   وترتبط المشاركة االفتراضية واستخدام اإلنترنت بزيادة التعرض لإلساءة  .األدوار والتوقعات الجنسانية في المنزل

قد  اإلنترنت، مما  السياسة عبر  في  النساء المرأة  آرائهن وطموحاتهن   يثني  والتعبير عن  العامة  المناقشات  في  المشاركة  عن 

 .السياسية

جمعت الخبرات والمعرفة والممارسات الجيدة حول  الوعي  رفعت مستوى    أبريل  11مارس إلى    21من    مناقشة إلكترونيةنظمنا  

الب  19- المشاركة السياسية للنساء في سياق جائحة كوفيد  الناخبات  لغاية  آثار األزمة على  حث عن أفضل السبل للتخفيف من 

 . والمرشحات والمسؤوالت المنتخبات 

آخر األخبار

عددا قياسيا من النساء في فريق وزاري متنوع يضم األقليات الدينية   أنتوني ألبانيز الجديد   اأسترالي  عين رئيس وزراء •

 لمعرفة المزيد. انقر هنا .وزيرا بينهم عشر نساء 23وزراء الضم مجلس  حيث  ،والسكان األصليين

https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/womens-representation-local-government-global-analysis
https://data.ipu.org/women-averages?month=1&year=2022
https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2021-07/world-e-parliament-report-2020
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/ar_summary_e-discussion_on_ovawp_2020_0.pdf
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/ar_summary_e-discussion_on_ovawp_2020_0.pdf
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/ar_summary_e-discussion_on_ovawp_2020_0.pdf
https://www.iknowpolitics.org/ar/discuss/e-discussions/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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/news/world-news/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-10-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/arabic_summary_of_the_e-discussion_on_covid-19_and_women_in_politics.pdf
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%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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?fbclid=IwAR0k7ORL5TaPOKmuj-LiOEIXIrzWh5IGhem6OXOt86zXMSRNg619d-Kuves


خمس سيدات .  مرّشحة إلى االنتخابات بالوصول إلى المجلس النيابيّ   115سيدات فقط من أصل    8نجحت    ،في لبنان •

 لمعرفة المزيد. انقر هنا .منهّن ترشحن على لوائح التغيير 3المجلس النيابي للمرة األولى، سيدخلن 

إنها تهدي تعيينها إلى أصغر فتيات البالد سنا، داعية إياهن إلى    قالت رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة إليزابيث بورن •

 المزيد.لمعرفة  انقر هنا .المضي قدما لتحقيق أقصى مطامحهن وأحالمهن

68مجالس اإلدارات المحلية التي أجريت أخيراً ضعف حضور المرأة، إذ حصدت   النتخابات  أظهرت النتائج النهائية •

 لمعرفة المزيد. انقر هنا .لمجالس المحافظات مقاعد عبر التنافس المباشر 6مرشحة للمجالس البلدية، و 

كيتانجي  ستضم المحكمة العليا األمريكية قاضية سوداء ألول مرة في تاريخها، بعدما صدّق مجلس الشيوخ على تعيين   •

 لمعرفة المزيد.  انقر هنا .براون جاكسون في هيئة المحكمة المكونة من تسعة أعضاء

الهنغارية وزيرة شؤون األسرة والشباب والعالقات الدولية كاتالين نوفاك، رئيسة جديدة للبالد، انتخبت الجمعية الوطنية   •

 لمعرفة المزيد.   انقر هنا .وأصبحت بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب 

 المقابالت

والموارداألخبار   

https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D9%85%D9%86-115-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D9%91%D8%AD%D8%A9-8-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%86%D9%8E-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2022
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%9F-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D9%86%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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.iknowpolitics.org/ar/learn/interviews/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/interviews/%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%84
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/interviews/%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/interviews/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AB


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   23000  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  م وخبرته  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

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

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

 .واالنتخابات للديمقراطية الدولية

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/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/albania-violence-against-women-politics
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/women-parliament-2021-year-review
https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/womens-representation-local-government-global-analysis
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