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 رسالة التقديم

 

  خلفية

وجه امرأة ... الضرر ال يُحصى وسيتردد عبر العقود في األجيال القادمة.  19-ألزمة كوفيد "

حان الوقت اآلن لتغيير المسار. إن المشاركة المتساوية للمرأة هي العامل الذي نحتاجه لتغيير  

لجنة وضع   في  كلمة افتتاحيةأنطونيو غوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة،  "اللعبةقواعد 

 65المرأة 

، ال تزال  2022في عام     بين الجنسين عبر القطاعات.   أكبر فجوةال تزال الفجوة بين الجنسين في السياسة  

من الهيئات المحلية   ٪36المرأة مهمشة وممثلة بشكل غير عادل على جميع مستويات الحكم عالميا حيث تشكل  

و   الوطنية  ٪26.1المنتخبة  البرلمانات  الحكومات و8.3فقط    .من  الدول 7.2٪ من رؤساء  ٪ من رؤساء 

    1ء.النسا

، فإن تحقيق التكافؤ أكثر شموالا  علما وأن مشاركة نسائية متزايدة في صنع القرار تؤدي إلى سياسات وخدمات 

ال يزال يمثل تحدياا حيث ال تزال الحواجز المستمرة تعيق وصول المرأة إلى الحياة العامة ومشاركتها على قدم  

قوانين والمؤسسات التمييزية والعنف القائم على  المساواة مثل نقص الموارد المالية والوصول إلى الشبكات وال

أن التكافؤ بين الجنسين في   المنتدى االقتصادي العالميوفقاا لسرعة التقدم الحالي، يقدر     النوع االجتماعي.

 .  2166السياسة لن يتحقق قبل عام  

تفاقم أوجه عدم المساواة الموجودة في المجتمع، وجائحة     19-كوفيد غالباا ما تؤدي الكوارث واألزمات إلى 

. في حين أن ما يقدر بـ  ليست   دولة على   158وطنية ومحلية، أجرت    أجلت انتخابات دولة ومنطقة    80استثناءا

تشير التقديرات إلى انخفاض مشاركة    2. 19-كوفيد األقل انتخابات على الرغم من المخاوف والتحديات المتعلقة ب

ية: فرضت  والى تقليص المساحات المدنية والديمقراط   2021و  2020من البلدان في عامي    ٪66الناخبين في  

جمع، التي تم استكمالها في كثير من الحاالت بقيود إضافية على الحقوق المدنية  دولة قيوداا على حرية الت  155

 دولة حرية التعبير.  60والسياسية، كما استهدفت 

قلصت  أو  لجان    غيرت  واجتماعات  عامة  جلسات  تقديم  خالل  من  أنشطتها  الوطنية  البرلمانات  من  العديد 

وتصويت ورقابة حكومية ومشاركة عامة افتراضية. في حين أن الترتيبات عن بعد تزيل بعض الحواجز العملية 

قة على سبيل المثال، المعرقلة لمشاركة النساء الالئي يتحملن مسؤوليات الرعاية المنزلية والنساء ذوات اإلعا

يمكن أن تضر المشاركة االفتراضية المرأة ألنها يمكن أن تساهم في ارتفاع تعرضهن للعنف المنزلي وتعزيز  

 األدوار والتوقعات الجنسانية في المنزل.

القوى   توازن  اختالل  تعزيز  على  االفتراضية  المشاركة  توفر  التي  البرلمانات  تعمل  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة 

وتقليل ظهور وتأثير    -أغلبيتهم من الرجال في العادة    –اسية وتفضيل الحاضرين جسدياا في االجتماعات  السي

أغلبيتهم من النساء عادة. كذلك، يمكن للقيود المفروضة على أنشطة الحمالت االنتخابية    -المشاركين عن بُعد  

 ارد.التي تتمتع بالشهرة وبمساندة الشبكات والمو تميز المرشحات من النخبةأن 

 
ا من  1  بناءا على حسابات هيئة األمم المتحدة للمرأة. 2022مارس  1اعتبارا

 .2022فبراير  1بيانات من  2

 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2021-03-15/remarks-opening-of-65th-session-of-csw
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/womens-representation-local-government-global-analysis
https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/womens-representation-local-government-global-analysis
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://data.ipu.org/women-averages?month=1&year=2022
https://data.ipu.org/women-averages?month=1&year=2022
https://www.oecd.org/gov/2015-oecd-recommendation-of-the-council-on-gender-equality-in-public-life-9789264252820-en.htm
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
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.idea.int/data-tools/data/voter-turnout
https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout
https://www.icnl.org/covid19tracker/?location=&issue=2&date=&type=
https://www.icnl.org/covid19tracker/?location=&issue=2&date=&type=
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2021-07/world-e-parliament-report-2020
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/2020-women_in_parliament_en.pdf
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وترتبط المشاركة االفتراضية واستخدام اإلنترنت بزيادة التعرض لإلساءة والعنف ضد المرأة في السياسة عبر  

طموحاتهن السياسية.    عن المشاركة في المناقشات العامة والتعبير عن آرائهن و  يثني النساءاإلنترنت، مما قد  

عام   في  الصادرة  التقارير  تم    2020تُظهر  ناشطات أن  نساء  شديدة   استهداف  انتهاكات  عبر  السياسة  في 

 ومضايقات عبر اإلنترنت خالل فترات واليتهن الحمالت االنتخابية واالنتخابات. 

ا عالمياا على أدائهن في إدارة األزمات   على الرغم من وجود العديد من القيادات النسائية اللواتي تلقين اعترافا

ي معظم السياقات مازلن مهمشات إلى حد كبير. تتأثر النساء المسؤوالت  في العامين الماضيين، إال أن النساء ف

بجائحة   بشكل خاص  والناخبات  والمرشحات  المساواة   19-كوفيد المنتخبات  تنمي عدم  التي  السلبية  وآثارها 

 وتعزز التحديات.

 الهدف

الخبرات والمعرفة والممارسات الجيدة حول المشاركة   ت هذه المناقشة اإللكترونية مستوى الوعي وجمع  رفعت 

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

والمرشحات والمسؤوالت المنتخبات لضمان المشاركة السياسية الكاملة والمتساوية للنساء على جميع مستويات  

 السلطة. 

دعوة  االنتخابات وممثلي    تم  إدارة  المدني    سياسيينهيئات  المجتمع  ونشطاء  سياسية  أحزاب  وأعضاء  وقادة 

 11مارس إلى    21وحقوق المرأة وممارسين وباحثين للمشاركة في هذه المناقشة اإللكترونية في الفترة من  

 يعزز قاعدة المعرفة حول هذا الموضوع. أدناه لتقرير الالتقديمات في إعداد  ت . ساهم2022أبريل 

 األسئلة 

على مشاركة الناخبات في االنتخابات المحلية والوطنية في بلدك /   19-كوفيد ود المتعلقة ب. كيف أثرت القي1

 منطقتك؟ ما هي أفضل اإلجراءات لضمان مشاركة أكبر للناخبات في المستقبل؟ 

على قدرة النساء على الترشح والفوز بمناصب سياسية على المستويين    19-كوفيد . كيف أثرت القيود المتعلقة ب2

المحلي والوطني في بلدك / منطقتك؟ ما الذي يمكن أن تفعله األحزاب السياسية والبرلمانات والحكومات لتحقيق  

 المساواة بين النساء والرجال في الوصول إلى المناصب السياسية؟  

الفتراضي على النساء؟ هل أثرت الترتيبات البرلمانية عن بُعد على مراعاة  . ما هو تأثير العمل البرلماني ا 3

 النوع االجتماعي في برلمانكم وتنوع أعضائه؟ 

. هل ازداد العنف ضد النساء في السياسة، بما في ذلك التحرش وسوء المعاملة عبر اإلنترنت، في العامين  4

تقديم تفاصيل واقتراحات ملموسة لجعل السياسة فضاءا الماضيين في بلدك / منطقتك؟ إذا الجواب نعم، يرجى  

 آمناا للنساء. 

 المشاركات 
لمشاركة في هذه المناقشة اإللكترونية  اعلى    امتابعيه   وشركاؤها   شبكة المعرفة الدولية للنساء في السياسةشكر  ت

 إلى المناقشة اإللكترونية:  ةالتاليات المشارك ت وتبادل الخبرات والممارسات والتوصيات. انضم

 

https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/summary_e-discussion_on_online_vawp.pdf
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/2020-women_in_parliament_en.pdf
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، سفيرة غانا سابقة، وزيرة سابقة للسياحة، وزيرة سابقة للشباب والرياضة، وزيرة  أكوا سينا دانسوا .1

   غاناسابقة لشؤون المرأة والطفل، برلمانية سابقة، 

 العراق ، مديرة جمعية المناهل لتنمية المرأة العراقية، مهدي ابراهيم ء هنا .2

 بلجيكا / االتحاد األوروبي ،  INTER PARESالنوع االجتماعي في  ة ، مستشارهانا جونسون .3

 رومانيا، ةبرلماني ة ، مستشاربوبوفيتشي كلوديا .4

ل، أول امرأة تونسية تتولى رئاسة حملة انتخابية،  ، خبيرة النوع االجتماعي واالتصاسامية الزوالي .5

 تونس 

 بيرو ، باحثة في المكتب الوطني للعمليات االنتخابية، ساندي ميلغار فيلشيز .6

انتخابات حرة ونزيهة،  من أجل لجنة ال، منسقة التعليم والنوع االجتماعي، سارايليك سونكات  .7

 كمبوديا

 أسترالياية األسترالية، سياسات في الجامعة الوطن باحثة ، سونيا بالميري .8

 األرجنتين ، Mujer Y Gobierno منظمة سة ، رئيسوزانا كامباري .9

 ملخص الردود 
على مشاركة الناخبات في االنتخابات المحلية والوطنية في بلدك /   19-كوفيد. كيف أثرت القيود المتعلقة ب1

 منطقتك؟ ما هي أفضل اإلجراءات لضمان مشاركة أكبر للناخبات في المستقبل؟ 

خالل   رومانياو  بيروو العراق و  غاناانتخابات في العديد من البلدان بما في ذلك تمت أن   ات المشارك ت أفاد 
  الناخبين، البيانات المصنفة حسب الجنس حول إقبال  غياب عن   بوبوفيتشي كلوديا  كتب . ت19-جائحة كوفيد 

 .مما يجعل من المستحيل دراسة مشاركة الناخبات على وجه الخصوص 

نظام جديد لتسجيل الناخبين   وضع ، تم معارضة الشعب على الرغم من  ،غاناأنه في  أكوا سينا دانسواتشارك 
بين النساء  من  . وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدالت التسجيل 2020ينتشر في أوائل عام   الوباء كان  حين 

في المراحل   عائلية مسؤوليات الالكان مقيد وكانت النساء على وجه الخصوص مثقلة ب  تنقلنظًرا ألن ال
أن الحظر المفروض على التجمعات الجماهيرية زاد من استخدام اجتماعات  وتضيف   األولى من الجائحة.

  نترنت لألالمفتقرين   – خاصة النساء و  – ميز ضد الناخبين  مماوأنشطة الحملة االنتخابية عبر اإلنترنت، 
 وأدوات االتصال باهظة الثمن مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. 

الت   خالل الحممباشرةً بأنه من الضروري استهداف الناخبات  بوبوفيتشي كلوديا و  مهدي ابراهيم ءهناتجادل  
   االنتخابية، ال سيما من خالل حمالت التوعية المصممة للنساء، لضمان مستويات عالية من المشاركة. 

ب2 المتعلقة  القيود  أثرت  كيف  على    19-كوفيد .  سياسية  بمناصب  والفوز  الترشح  على  النساء  قدرة  على 

والبرلمانات  السياسية  األحزاب  تفعله  أن  يمكن  الذي  ما  منطقتك؟   / بلدك  في  والوطني  المحلي  المستويين 

 والحكومات لتحقيق المساواة بين النساء والرجال في الوصول إلى المناصب السياسية؟  

وجهاً  ذات الصلة، مثل حظر االجتماعات واألنشطة  حكومية  الوالقيود    19-كوفيد انتشار تتفق المشاركات أن  
ن  أ  أكوا سينا دانسواتقول    ، أثرت بشكل كبير على قدرة المرشحات على قيادة حمالت انتخابية ناجحة.لوجه

رد والوصول إلى الشبكات وأدوات االتصال عن بعد الالزمة للقيام بالحمالت  فتقرن إلى المواتالمرشحات  
  بوبوفيتشي كلوديا ، فإن  رومانياعلى الرغم من أن المرشحات عانين من قيود مماثلة في    .غانااالنتخابية في  

 ال توجد بيانات مصنفة حسب الجنس للمرشحين المسجلين.   هتشارك أن

https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20044#comment-20044
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/20036#comment-20036
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20045#comment-20045
https://www.iknowpolitics.org/fr/comment/20041#comment-20041
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20042#comment-20042
https://www.iknowpolitics.org/es/comment/20038#comment-20038
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20043#comment-20043
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20045#comment-20045
https://www.iknowpolitics.org/es/comment/20039#comment-20039
https://www.iknowpolitics.org/fr/comment/20041#comment-20041
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20044#comment-20044
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/20036#comment-20036
https://www.iknowpolitics.org/fr/comment/20041#comment-20041
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20044#comment-20044
https://www.iknowpolitics.org/fr/comment/20041#comment-20041
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اصب منتخبة  لمنأو إعادة الترشح  أن العديد من النساء ترددن في الترشح    مهدي ابراهيم  ءهناذكر  ت،  العراقفي  
الصحية.  المخاطر  على    بسبب  الخوف  إلى  وسالمتهباإلضافة  الناحية    ،مسانديهنوأسرهن    سالمة ن  من 

العديد من النساء بالقلق من التداعيات المحتملة التهامهن بتعريض سالمة اآلخرين للخطر    ت السياسية، شعر
االجتماعات الشخصية من قبل المعارضين السياسيين والقبائل المعارضة، وما يرتبط بذلك من التزامات  أثناء  

 المالية. 

في ديسمبر    بيروفي تأليف دراسة نشرها المكتب الوطني للعمليات االنتخابية في    ساندي ميلغار فيلشيزشاركت  
للمرأة في سياق    2021 السياسية  المشاركة  التشريعية    . 19-كوفيد والتي نظرت في  االنتخابات  مع إجراء 

، أظهرت النتائج أن النساء واجهن تحديات كبيرة للمشاركة بشكل كامل ومتساو  2021والرئاسية في أبريل  
   ية. دعم األحزاب السياس قلة في االنتخابات، بما في ذلك المضايقات و

  دراسةوضح الت ،  2021المقابالت مع المرشحات في انتخابات عام   عبرباستخدام المعلومات التي تم جمعها 
مع مرض أو وفاة    ت العديد منهن تعرضت المرشحات آلثار خاصة في حياتهن الشخصية، حيث تعاملأن  

 .أقارب 

أنه   ت شارك المرشحات  من  كانت  العديد  لمسؤولياتهن    بإعطاءملزمة  ا  مشاركاتهن    العائلية األولوية  على 
تفاعالته  على  مباشر  بشكل  ذلك  أثر  وقد  أحزابه   نكمرشحات.  منظماته  نداخل  وحمالته   ن أو    ن السياسية 

   االنتخابية.

بناء    عقدت في األحزاب السياسية  ها المرشحات أن الترتيبات البعيدة  تتظهر التجارب الشخصية التي شارك 
طريقة    غيير تم ت  .لألعضاء الجدد أعضاء الحزب والقيادة والمحافظة عليها، خاصة بالنسبة  بقية  عالقات مع  

جميع    اليومي العمل   نقل  ووتم  التواصل  عمليات  أن  المستطلعون  أفاد  اإلنترنت.  على  التنسيق  عبر  أعمال 
 ناجحاً.   أوخالل العملية االنتخابية لم يكن كافياً  اإلنترنت 

ال انتشار  إلبطاء  اإلجراءات  من  العديد  الحكومات  اتخذت  االنتخابية،  الحمالت  التباعد  وباءخالل  مثل   ،
حدت هذه اإلجراءات من استخدام استراتيجيات الحمالت    .مواطنين ال  تنقلاالجتماعي واألقنعة والقيود على  

استخدام طرق بديلة للتعبئة  وألزمهم بالتي يمكن للمرشحين استخدامها وجهاً لوجه، مما ضغط على المرشحين  
لمضايقات  لعّرض ذلك المرشحات    وتنظيم الحمالت عبر اإلنترنت، مثل منصات وسائل التواصل االجتماعي. 

 3. ات أثر على تجاربهن كمرشحات وفقًا للمشاركعبر اإلنترنت، مما 

المشاركت الدولية أن تساعد في  ليمكن    ه بأن  ات جادل  السياسية والمشرعين والمنظمات  لحكومات واألحزاب 
أكوا  تقول    . المنتخبة  على وصول المرأة وقدرتها على الترشح للمناصب   19-كوفيد التخفيف من اآلثار السلبية ل

إنه ينبغي تزويد المرشحات بالبنية التحتية والدعم الفني الالزمين لتنفيذ حمالتهن االنتخابية من    سينا دانسوا
وهذا من شأنه أن يضمن حصول    قبل حكوماتهن ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل اإلعالم. 

ف للمشاركة  متكافئة  على فرص  مالمرشحات  هو  كما  االنتخابية،  العملية  الدساتير    ضمون ي  من  العديد  في 
   الوطنية وغيرها من األطر القانونية الوطنية والدولية. 

المعهد  و  شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة وتضيف أن األمم المتحدة والمؤسسات األخرى مثل  
السياسات والممارسات التي    تعريف لها دور في دعم إنشاء وتنفيذ و   واالنتخابية الدولي للمساعدة الديمقراطية  

   . نساءتعزز مشاركة ال

األحزاب السياسية، التي تعتبر على نطاق    وعيةبأن الحكومات تتحمل مسؤولية ت مهدي ابراهيم   ءهناتجادل  
لمناصب المنتخبة، بشأن قضايا عدم المساواة بين الجنسين وتشجيعها ودفعها لمنح المزيد من  ا  مفاتيحواسع ك

 
 المزيد عن هذا الموضوع في السؤال  4 أدناه  3

https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/20036#comment-20036
https://www.iknowpolitics.org/es/comment/20038#comment-20038
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20044#comment-20044
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20044#comment-20044
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/20036#comment-20036
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إلى   باإلضافة  هياكلها،  داخل  للنساء  والقيادة  المشاركة  للمناصب    قديمفرص  المرشحات  من  القابلة  المزيد 
 . بالفوز

حزباً سياسياً، بما في ذلك حزب الشعب    17  هناك   أن  سارايليك سونكات   تشارك على سبيل المثال،    كمبوديافي  
المزيد من النساء في االنتخابات المقبلة   تقديم المرأة داخل هياكلهم و  دور الكمبودي الحاكم، قد التزموا بتعزيز 

 (. 2023في  المجلس الوطني وانتخابات   2022في يونيو   المجالس المحلية)انتخابات 

٪. تشير  31.5لمرشحات النتخابات المجالس المحلية، حيث بلغت  وقد أدى ذلك إلى زيادة طفيفة في نسبة ا
تتراوح  بمعدالت  إلى أن معظم األحزاب السياسية رشحت مرشحات أكثر من المتوسط،    سارايليك سونكات 

 (. Cambodian Nationality Party٪ )حزب 54( إلى FUNCINPEC٪ )حزب  38من 

لمواجهة اآلثار السلبية  ن نظام الكوتا ضروري  أ   سامية الزوالي، تقول  تونسبمثال قانون االنتخابات في    ذكرةم
على الرغم من عدم وجود انتخابات منذ    . كمرشحات   نساء في االنتخابات التي قد يخلقها الوباء على مشاركة ال

بين الرجال والنساء  بالتناصف  األحزاب السياسية    الملزم على  شرط ال  إن فهي تقول  في تونس،    الوباء انتشار  
  دائًما تمثياًل متوازنًا بين الجنسين في بطاقات االقتراع، حتى في في قوائم المرشحين هو ممارسة جيدة تضمن  

 ت. أوقات األزما

. ما هو تأثير العمل البرلماني االفتراضي على النساء؟ هل أثرت الترتيبات البرلمانية عن بُعد على مراعاة 3

 النوع االجتماعي في برلمانكم وتنوع أعضائه؟ 

ل  في تنفيذ ترتيبات العمل عن بعد من قب  سّرعت   19- كوفيد بأن جائحة    سونيا بالميريو  هانا جونسونتجادل  
ابتكارات رقمية مثل تطبيقات التصويت والتخزين    ترتيبات الوتشمل هذه  .  بشكل لم يسبق له مثيل  البرلمانات 

وقد نُظر إلى    تمت رؤيتها سابقًا من خالل عدسة "المخاطر". عادة ما  السحابي ألنظمة إدارة المعلومات، التي  
أنهما أسلوبوالتصويت  المشاركة   عدم شرعية وعدم  اتهامات  وعمل خاضعين لمطالبات    ااالفتراضي على 
 دستورية. 

بالنسبة لمعظم البرلمانات، كانت ترتيبات العمل عن بعد بعيدة كل البعد عن أن تكون راسخة، إن لم يتم رفضها  
حول قيمة ترتيبات    عديدةالالسابقة  على الرغم من الحجج  هذا  .  سونيا بالميريو  هانا جونسونتقول  بشكل قاطع،  

     لجذب قوة عاملة برلمانية أكثر تنوًعا، ال سيما أولئك الذين لديهم مسؤوليات رعاية. عن بعد العمل 

. يوضح البحث  تتبع البرلمانات أن    كان من الصعب علىعندما ُطلب من المجتمع العالمي العمل من المنزل،  
   األشكال المختلفة للمشاركة عن بعد عبر البرلمانات: هانا جونسونالذي أجرته 

أثناء الجائحة من قبل العديد من البرلمانات. تم تنفيذ الجلسات    عن بعد الجلسات العامة  تم استخدام   .1

من    ،سلوفينياو  رومانياو ليتوانياو التفياو  بلجيكامجلس نواب  بالكامل من قبل    على األنترنت العامة  

حيث حضر بعض البرلمانيين شخصيًا والبعض    - تم استخدام الجلسات العامة المختلطة    4بين آخرين. 

 . المملكة المتحدةومجلس العموم في   البرلمان األوروبيمن قبل  - اآلخر عبر اإلنترنت 

  ا أستراليوبرلمان    فرنساو   األرجنتين وخ  شيمن قبل مجلس    جتماعات اللجان الاإلنترنت  استخدام  تم   .2

 .، من بين آخرينالمكسيكو اإيطاليو الدنماركو  كندانواب ومجلس  

في ظروف مختلفة. سمحت بعض البرلمانات بالتصويت عن    بالتصويت عن بعد سمحت البرلمانات   .3

البعض اآلخر    . النرويجي وستورتينجيت    األلماني بعد للجان، بما في ذلك البوندستاغ والبوندسرات  

 
4 Luigi, E. (2020) State Of Covid-19 Measures In Parliaments, European Centre for Parliamentary Research and 
Documentation 

https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20043#comment-20043
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20043#comment-20043
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20042#comment-20042
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20045#comment-20045
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20045#comment-20045
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20045#comment-20045
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20045#comment-20045
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20045#comment-20045
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/226110/No.32._State_of_COVID-19_measures_in_Parliaments.pdf
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كما تم  .  كرواتيا، مثل  19-كوفيد سمح فقط بالتصويت عن بعد ألعضاء البرلمان المعزولين بسبب  

. يُسمح دائًما بالتصويت عن بُعد  إسبانيا و  بولنداو  اليونانالتصويت عن بعد في برلمان  االعتماد على  

 . سلوفينيا في في المجلس الوطني 

بالوكالة .4 نيابة عن أعضاء آخرين ال    -   التصويت  باإلدالء بأصواتهم  البرلمان  الذي يسمح ألعضاء 

المملكة  ومجلس العموم في    النيوزيلنديبرلمان  التم تنفيذه من قبل    -يستطيعون التصويت شخصيًا  

 . المتحدة

وأخذ األدلة عن    األرجنتينأيًضا، مثل إجراءات البث المباشر في    عن بعد   شعبيةمشاركة الالزادت   .5

واألحداث في البرلمان    النمساوالجوالت االفتراضية للبرلمان في    المملكة المتحدةبعد في برلمان  

 . ز ويلوالتعليم عبر اإلنترنت وجلسات برلمان الشباب في  األوروبي 

. وضعت  الذين لم يكن عليهم الحضور شخصيًا   نموظفي لالعمل عن بعد لطلب العديد من البرلمانات   .6

  سلوفاكيا   برلمان، بينما سمح  مكان العملبعض البرلمانات أنظمة تناوب لتقليل عدد الموظفين في  

 فقط بالعمل عن بُعد.  في حاالت معينةللموظفين 

حيث ازدادت مسؤوليات الرعاية    العراق  تحديًا كبيًرا للنائبات في إن ضيق الوقت كان    مهدي ابراهيم  ءهناتقول  
سامية    النوع االجتماعي في المناقشات والقرارات البرلمانية.   مراعاة مع انتشار الفيروس، مما أثر سلبًا على  

على ت  الزوالي في    ؤكد  البرلمانيات  أن  ذكرت  حيث   ، المالحظة  األولوية    تونس هذه  إعطاء  على  أجبرن 
طفال وأفراد األسرة المرضى واألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث  األالعناية ب لعائالتهن والعناية بها، بما في ذلك  

  حيث تبع إجراءات اإلغالق ارتفاع في العنف ضد النساء التونسيات،   أغلقت المدارس والجامعات والمكاتب. 
 سجل زيادة قدرها سبعة أضعاف في األشهر الستة األولى وزيادة عشرة أضعاف بعد ذلك.

لعالقة  العديد من التحديات المفاهيمية والمنهجية في فهم ا  5في بحثهما   سونيا بالميري و  هانا جونسوناكتشفت  
 البرلمانات تجاه النوع االجتماعي والتنوع:  مراعاة بين ترتيبات العمل عن بُعد و

 المراقبة واإلبالغ عن بيانات التنوع  •

أمر صعب في ظل غياب البيانات، كما هو الحال بالنسبة    عن بعد إن قياس التأثير الجنساني لترتيبات العمل  
كلوديا أسف  تت ،  ارومانيلبرلمان   أفادت  بوبوفيتشي  بالميري و  هانا جونسون.  لم    سونيا  البرلمانات  أن معظم 

تفصل بيانات المشاركة حسب مؤشرات التنوع )الجنس والجغرافيا والعرق واإلعاقة(. مجلس العموم ومجلس  
إذا كانت المجموعات المهمشة    ال نعرف  ، على المستوى العالمي  6نادر.   استثناء   المملكة المتحدةاللوردات في  

هانا  تجادل  مثل النساء أو األشخاص ذوي اإلعاقة أو مسؤوليات الرعاية أكثر عرضة للمشاركة عن بعد. و

من غير  على سبيل المثال،  بأن هناك حاجة إلى نهج متعدد الجوانب لجمع البيانات.    سونيا بالميري و  جونسون
  وعدم المحتمل أن يفسر تجميع البيانات عن جميع النساء سبب مشاركة بعض النساء عن بُعد لفترات طويلة  

 . أخريات  مشاركة

 أسباب المشاركة عن بعد  •

 
5 Johnson, H. (forthcoming) Does virtual participation create more gender-sensitive parliaments?; Palmieri, S. 
(forthcoming) ‘In the eye of the beholder: Gendered consequences of parliamentary hybridity in Australia’, paper 
to be delivered to the Workshop on Gender and COVID, Banff, Canada, 12-13 May 2022. 
6 Uberoi, E. (2020) Coronavirus: MPs’ use of virtual participation and proxy voting by gender, House of Commons 
Library, Brown, T. (2020) House of Lords: Virtual sittings, participation and Covid-19 
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https://commonslibrary.parliament.uk/coronavirus-mps-use-of-virtual-participation-and-proxy-voting-by-gender/
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ولذلك  عن بعد،  المشاركة  ترتيبات  تنفيذ  البرلمانات على    ألزمالوباء    أن  سونيا بالميريو  هانا جونسونتعترف  
فمن الصعب معرفة إذا أولئك الذين استخدموها قد فعلوا ذلك ألنهم فضلوا العمل عن بُعد أو ألنهم اضطروا  

أن بعض البرلمانيين وموظفيهم أجبروا على    - الواليات  والمناطق  محافظات وبين ال  حضر التجول   إلى ذلك. 
. هناك حاجة للنظر  في جلسات برلماناتهمحضور  الالتنقل ومن    العديد في المقابل، تمكن    المشاركة عن بُعد. 

 في قدرة مجموعات متنوعة من البرلمانيين والموظفين في اتخاذ القرارات بشأن شكل مشاركتهم. 

   التحدث عبر المشاركة  •

في الغالب مقيدة أكثر من المشاركة    أيًضا أن المشاركة عن بُعد كانت   سونيا بالميريو   هانا جونسون  تقول
  . التدخل لمشاركين عن بُعد بالتصويت في الجلسات العامة أو  ل  دائًمالم يُسمح  الشخصية. على سبيل المثال،  

البرلمانية، فإن  تعرض  تدخل و  ينخفض عندما   العملية  البرلمانيين والموظفين في  المهمشة من  المجموعات 
بُعد   يمنح  تالمشاركة عن  األنظار. كما  تخفيًا عن  أكثر  الخلل  جعل هؤالء األشخاص  للمتحدثين  امتياز  هذا 

 بكثير.   مجرد تدخالت شفاهية عمل البرلماني أكثر من بينما ال  ،في البرلمانالحاضرين 

   حضورهرمي جديد للإنشاء تسلسل  •

  كان أقل   الذيبالنسبة لمعظم البرلمانات، استكملت ترتيبات العمل عن بُعد الحضور الشخصي في البرلمان،  
وهكذا، بينما كان بعض    . سونيا بالميري و  هانا جونسون، مما أدى إلى ترتيبات "مختلطة" وفقًا لتقرير  من العادة

  شاركوا عبر ، كانت هناك قيود تكنولوجية إضافية على أولئك الذين  ةد عايين قادرين على المشاركة كالالبرلمان
أن العديد من البرلمانيات لم يستطعن    مهدي ابراهيم  ء هناذكر  ت، حيث  العراقكان الحال في  كما  اإلنترنت.  

ن للمشاركة  من المحتمل أن يكون للنظام ذي المستويي   اإلنترنت.بسبب سوء شبكة    عن بعد المشاركة بشكل كامل  
 هانا جونسون   توضح الشخصية وعن بُعد تأثير مختلف على مجموعات متنوعة من البرلمانيين والموظفين،  

   .سونيا بالميري و

هانا  نقالً عن توصيات تقرير اللجنة األسترالية لحقوق اإلنسان حول سالمة أماكن العمل البرلمانية، تشارك  

بالميري و  جونسون كتوص سونيا  التالية  التوجيهية  جديدة  المبادئ  قواعد  بتصميم  المهتمة  للبرلمانات  يات 
   لترتيبات العمل عن بعد: 

التنبؤ: - على  ال  القدرة  في  السياسية  العفوية  إلى  حاجة  هناك  أن  حين  النواب  برلمان في  يحتاج   ،

في جداول عملهم حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم    وضوح والموظفون البرلمانيون إلى مزيد من ال

 ا في ذلك مسؤوليات الرعاية. خارج العمل، بم

 اختيار ترتيبات العمل التي تناسب ظروفهم الشخصية.  من لناس تمكين ايجب    :مبادرةال -

، يجب أن تتاح للناس فرصة العمل بمرونة، بما في ذلك من خالل العمل عن  كان ممكنا  إذا  المرونة: -

 بعد. 

التنفيذ الفعال  أن تدعم  بقية األنشطة  الجلسات و ترتيبات العمل وساعات وأنماط  على  يجب    الفعالية: -

 حكومة. وال األفراد عمل ل

موظفيهم    يدعمواوأن    والرحيمة   متعاطفةيجب على القادة أن يكونوا نموذًجا للقيادة ال  :متعاطفةالقيادة ال -

 7. االلتزامات بقية في تحقيق التوازن بين العمل و أحزابهم أو أعضاء 

 
7 Australian Human Rights Commission (2021) Set the Standard: Report of the Independent Review into 
Commonwealth Parliamentary Workplaces. Canberra, p. 270. 
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https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20045#comment-20045
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20045#comment-20045
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الحالية ولكن كخيار إضافي متاح لمن   للممارسة  أنها بديل  المشاركة االفتراضية على  إلى  النظر  ينبغي  ال 
ضمان تقدير واحترام كلتا الطريقتين على   ينبغي حيث   ، سونيا بالميريو هانا جونسون تضيف يحتاجون إليه، 

   .قدم المساواة 

التحرش وسوء المعاملة عبر اإلنترنت، في العامين  . هل ازداد العنف ضد النساء في السياسة، بما في ذلك  4

الماضيين في بلدك / منطقتك؟ إذا الجواب نعم، يرجى تقديم تفاصيل واقتراحات ملموسة لجعل السياسة فضاًء 

 آمنًا للنساء.

بأن العنف ضد المرأة في السياسة يعزل النساء في السياسة ويثنيهن عن االنخراط    ات سارايليك سونكجادل  ت

العامة ضرورية   الحياةبأن المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في  بوبوفيتشي كلوديا ضيففي الحياة العامة. ت

، وأن المضايقات واإلساءة والتشهير ضد المرأة تعيق مشاركتها للجميع  لتحقيق الديمقراطية والمجتمعات الشاملة

 في الحياة السياسية. 

  المناصب المنتخبة ألحزاب السياسية وفي اإن الطريق أمام النساء لكي يصبحن قائدات    سارايليك سونكات تقول  

بسبب مظهرهن الجسدي أو شخصيتهن أو أخالقهن أو    سائيةالقيادات النيمثل تحدياا استثنائياا. غالباا ما يتم انتقاد  

أن الهجمات نادرا ما تركز    مضيفة  ،بوبوفيتشي كلودياعدم امتثالهن ألدوار ومعايير الجنسين التقليدية، تقول  

 المهنية.  تهاعلى قدرات المرأة في السياسة أو خبر 

وسائل التواصل االجتماعي، والتي غالباا  استخدام    المرأة مع  ، زاد العنف ضداألرجنتينفي    19-كوفيد في سياق  

تتعرض النساء في .  سوزانا كامباريما تمنح إخفاء الهوية للجناة وتسمح بالتحرش دون عواقب، وفقاا لتقارير  

 .جميع األحزاب السياسية األرجنتينية للعنف بدرجات متفاوتة

والشتائم التي    اإلهانات ، هناك تقارير يومية عن إساءة معاملة النساء في الحياة العامة، بما في ذلك  مثال  غانافي  

ا  القائم على الجنس  . يمثل العنف  أكوا سينا دانسوا  تقول،    020المرشحات في انتخابات    استهدفت  تحدياا كبيرا

، من الضروري  كوا سينا دانسواألللنساء في السياسة ألنه غالباا ما يضعف معنوياتهن ويقلل من أصواتهن. وفقاا  

وفض الجناة  اآلمن  تسمية  باإلبالغ  تسمح  أن  شأنها  من  التي  القانونية  اإلصالحات  أجل  من  والضغط  حهم 

 والعقوبات الفعالة. 

٪ من  71أن    2020في عام    كمبودياوجدت دراسة استقصائية أجرتها لجنة االنتخابات الحرة والنزيهة في  

بما في ذلك    -. تظهر الدراسة أن النساء في السياسة  سارايليك سونكات ذكر  تللعنف، كما    ت تعرضات  المشارك

األخرى    عضوات  واألحزاب  المعارضة  وحزب  الحاكم  العنف.  -الحزب  من  متعددة  ألنواع  وقد    يتعرضن 

أن عضوات المجالس البلدية تعرضن لإليذاء والعنف المباشر أكثر من البرلمانيات. عالوة    استنتجت الدراسة

ا وحزب المعارضة أ  البرلمانيات منعلى ذلك، تبين أن العنف ضد عضوات المجالس البلدية و    ارعبا كثر وضوحا

ا من تلك التي تستهدف نساء الحزب الحاكم أو األحزاب الصغيرة األخرى.      وتكرارا

وفقاا لنتائج االستطالع، فإن أكثر أشكال العنف ضد المرأة والطفولة شيوعاا التي واجهتها الناشطات السياسيات  

٪ من  82حوالي  ت صرح  هي التهديدات والعنف النفسي. كمبوديافي البرلمانيات وعضوات المجالس البلدية و 

لإليذاء الجسدي و    ن٪ تعرض35للعنف النفسي. حوالي    نتعرض   ن٪ أنه71  ت تهديدات، وقال  يتلق  ات المستجيب

، مضيفة أن العنف ضد المرأة سارايليك سونكات للتحرش الجنسي. هذه األرقام غير مقبولة تقول  ن٪ تعرض 8

 ية للنساء الكمبوديات.هو العقبة الرئيسية أمام تحقيق المشاركة السياسية الكاملة والمتساو

تجادل بأن الفجوات القائمة بين الجنسين في السياسات وقوانين االنتخابات والعمليات واالستثمارات قد هي  و

إن اإلرادة السياسية لتغيير    .يةخلقت وحافظت على عدم المساواة بين الجنسين في التمثيل والمشاركة السياس 

إلى السياسات والتدابير المستجيبة للنوع االجتماعي ضرورية لجعل السياسة مساحة  باإلضافة  الوضع الراهن  

لل توصي   نساءآمنة  الكمبودي،  السياق  في  القرار.  مستويات صنع  جميع  على  الجنسين  بين  التكافؤ  وتمكين 
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باتخاذ مجتمع المدني  األحزاب السياسية وهيئات إدارة االنتخابات والبرلمانات والحكومات وال  سارايليك سونكات 

    التدابير التالية:

 األحزاب السياسية

مساواة بين الجنسين ومدونة  للسياسة    وضع خلق بيئة آمنة وتمكينية داخل الحزب للنساء من خالل   -

، من بين مبادرات النساء في السياسةلعنف ضد  بشؤون اقواعد السلوك ووجود موظفين مخصصين  

 أخرى. 

 . معتدين بتقديم الشكاوى بأمان ومعاقبة الالسماح للمرأة   -

 تمكين إشراك المزيد من أعضاء الحزب في هيئات صنع القرار مثل لجان الترشيح والبرلمان.  -

 جمع ونشر البيانات حول مشاركة المرأة وتمثيلها داخل الهياكل الحزبية.  -

 هيئات إدارة االنتخابات 

على قوائم المرشحين لتوفير    كوتا جتماعي مثل نظام التنفيذ إجراءات ولوائح انتخابية تراعي النوع اال -

 فرص متكافئة للمرشحات. 

 البرلمانات

تمرير قوانين انتخابية مراعية للنوع االجتماعي لتعزيز المساواة بين الجنسين من خالل العمل اإليجابي   -

 وتوفير الفرص لمشاركة المرأة على قدم المساواة في االنتخابات والسياسة. 

 الحكومات

 . في السياسةإنشاء هيئة مراقبة مستقلة تراقب وتقدم تقارير عامة منتظمة عن العنف ضد النساء   -

 تقديم الدعم الفني والمالي للمرأة في السياسة لتسهيل عملها.  -

احترام حقوق المرأة وإنفاذها وحمايتها على النحو الذي تضمنه الصكوك الدولية مثل اتفاقية القضاء   -

 شكال التمييز ضد المرأة وأهداف التنمية المستدامة. على جميع أ

 المجتمع المدني 

 في السياسة.  نساء توفير التدريب والتوجيه والمبادرات األخرى لدعم وتمكين ال -

 والتمكين السياسي للمرأة.  في السياسة إجراء البحوث واستضافة المناقشات حول العنف ضد المرأة  -

الجمهور حول المساواة بين الجنسين والقيم الديمقراطية، مع التركيز على  رفع مستوى الوعي وتثقيف   -

 . ها أهمية المشاركة السياسية للمرأة وقيادة
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