
 الناشطات في السياسة شبكة المعرفة الدولية للنساء
 

 

 أيّها األعضاء و األصدقاء،
 

 عن لمحة تقديمكم الى تسعى التي  رسالتها اإلخباريةأحدث توزيع  السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة يسر
األخيرة. سوف تجدون فيها ملخصا ألحدث األنشطة واألخبار واعالن مناقشة إلكترونية قادمة.  بعض األنشطة و األخبار 

وباإلضافة إلى ذلك، فإننا نقدمكم المقابالت األخيرة التي أجرينها مع نساء في السياسة و خبراء كما تسلط هذه النشرة الضوء 
 واقتراحات مالحظات إرسال . نشجعكم علىمكتبتنالموقعنا وتصفح  قسم األخباريارة على أخبار شركائنا، ونحن ندعوكم لز

  . orgnnect@iknowpoliticsco.  على
 

 ،شكرا
 السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة فريق
 

 

  في دائرة الضوء
 

 2017العاشر في  الشبكة بعامهااحتفلت 
 

, تسعى شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة إلى تيسير وصول النساء إلى موارد المعرفة 2007منذ 
ومواد بناء القدرات باالضافة الى توفير مساحة إلكترونية لتبادل الخبرات والتعاون بشأن القضايا ذات األهمية. في 

 1،200،000معرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة أكثر من السنوات العشرة الماضية، تمت زيارة موقع شبكة ال
عضو. موقع الشبكة متوفر باللغات  12،000مستخدم وتحتفظ بشبكة تضم أكثر من  960،000مرة من قبل أكثر من 

داث العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية وهو يعمل كمركز للمعلومات ويوفر فرصة للمستخدمين لمواكبة األح
واألخبار العالمية المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة على الصعيدين العالمي واإلقليمي. واحتفاال بالذكرى العاشرة 
لشبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة، اجتمع الشركاء المؤسسون، بما في ذلك هيئة األمم المتحدة للمرأة 

واالتحاد البرلماني الدولي والمؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، في وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
لقاء خالل الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة في نيويورك. وقد ركز هذا الحدث على اإلنجازات وأفضل 

لبرلمانات والممثلين واألحزاب الممارسات التي شهدها في مجاالت خبرتها األساسية: الدعوة والضغط واالنتخابات وا
 !هناالسياسية وقيادة المرأة. شاهد فيديو الذكرى للسنة العاشرة 
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 المرأة في السياسة في العالم
 

ها االتحاد البرلماني الدولي وهيئة األمم المتحدة التي أطلق "2017"المرأة في السياسة لعام وفقا للبيانات الواردة في خريطة 
للمرأة في مارس، فإن عدد النساء في الحكومة التنفيذية والبرلمان في جميع أنحاء العالم في ركود حيث كان هناك تحسينات 

 :2015ضئيلة منذ عام 
 

و / أو رئيس الحكومة مقارنة  وتشير البيانات الى انخفاضا طفيفا في عدد البلدان التي لديها امرأة رئيس الدولة •

(. غير أن الخريطة تكشف عن زيادة ملحوظة في عدد البلدان التي لديها 17إلى  19)من  2015بأرقام عام 

امرأة رئيسة دولة و / أو رئيس حكومة منذ الطبعة األولى لخريطة المرأة لالتحاد البرلماني الدولي وهيأة األمم 
 .(17إلى  8 )من 2005المتحدة للمرأة في عام 

ال يزال التقدم في عدد النساء األعضاء في البرلمان في جميع أنحاء العالم بطيئا. وتبين الخريطة أن المتوسط  •
في المائة في  23.3إلى  2015في المائة في عام  22.6العالمي للمرأة في البرلمانات الوطنية ارتفع قليال من 

يرا، وهو اآلن في أعلى مستوى له على اإلطالق . بيد أن عدد النساء رئيسات في البرلمان زاد كث2016عام 
إحصاءات االتحاد البرلماني الدولي في المائة. للمزيد من المعلومات عن النساء في البرلمان، انظر  19.1بنسبة 

 .بشأن المرأة في البرلمان تقريره األخيرو بشأن المرأة في البرلمان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 فيديو الذكرى للسنة العاشرة
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 آخر األخبار
 

من المشرعين المنتخبين، هناك  577. ومن بين 2017يونيو  18انتخبت فرنسا عددا قياسيا من النساء في البرلمان في  •
 .هناعضوة بعد االنتخابات األخيرة. اقرأ المزيد  155امرأة وهذا يفوق الرقم القياسي السابق البالغ  223

رقما قياسيا يتجاوز  2017يونيو  8نساء في  207النساء البرلمانيات في برلمان المملكة المتحدة بعد انتخاب  بلغ عدد •

 .هناامرأة على البرلمان الماضي. اقرأ المزيد  196النسبة السابقة التي بلغ عددها 

ستجري المكسيك انتخاباتها الرئاسية في العام المقبل. وللمرة األولى، تقدمت امرأة من السكان األصليين للترشح، بعد أن   •

مجموعة للسكان األصليين من المجلس الوطني للسكان األصليين كمرشحة لالنتخابات الرئاسية  50عينها أكثر من 
 .هناكسيكية. اقرأ المزيد الم

. وتولت السيدة مارياما دياك دينتون المنصب 2017أبريل  11في غامبيا، تولت رئيسة جديدة للبرلمان منصبها في  •
 .هناالتشريعي األعلى بعد إجراء االنتخابات ألعضاء جدد في البرلمان. اقرأ المزيد 

كشف حزب معارض في الجزائر عن قائمة انتخابية برلمانية تتألف بالكامل من النساء. وفي حين أنه من غير القانوني  •

تشكيل قائمة حزبية تستثني النساء، أوضح زعيم الحزب أنه "ال يوجد قانون ضد إنشاء قائمة نسائية كاملة". اقرأ المزيد 
 .هنا

مايو، حثت لجنة االنتخابات في نيبال األحزاب السياسية على ترشيح نساء في  14قبل االنتخابات المحلية التي جرت في  •

في المائة في االنتخابات المحلية. اقرأ  40س فيها بحيث يكفل دستور نيبال تمثيل المرأة بنسبة جميع الوظائف التي تتناف
 .هناالمزيد 

نساء السياسيات في وسائل اإلعالم يبعد الشابات عن السياسة، مما دفع مجموعة من كشفت دراسة أن هاجس مظاهر ال •

 .هناالنشطاء إلی المطالبة بإنهاء التحيز الجنسي في التغطية اإلعالمية السياسية. اقرأ المزيد 

أصبحت التعليقات الجنسية واإلهانات منتشرة بالنسبة لألشخاص الذين يحاولون خدمة مجتمعهم، كما يقول ونيسون، اتحاد  •

التي تستهدف  الخدمات العامة في سيمرو / ويلز المتكون في الغالب من أعضاء نساء. وتحذر النقابة من أن إساءة المعاملة
 .هناالسياسيين على وسائل التواصل االجتماعي تبعد بعض النساء عن المناصب العامة، وخاصة األمهات. اقرأ المزيد 

 لكترونية األخيرة مستنتجات مناقشاتنا اإل

 المشاركة السياسية للشباب

مناقشة إلكترونية  2017مايو  8أبريل إلى  3استضافت شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة في الفترة من 
مشاركا من أفريقيا جنوب  15. ساهم لمشاركة السياسية للشبابابالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للشباب بشأن 

الصحراء والمنطقة العربية واألمريكتين وأوروبا في النقاش عبر اإلنترنت، وعبروا عن الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات 
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إلعطاء الشباب الفرصة والسلطة للتأثير على السياسات التي تؤثر على حياتهم من خالل اتخاذ تدابير تهدف إلى زيادة 
 .لقراءة الملخص للمناقشة اإللكترونية هناانقر اهتمامهم ومشاركتهم في السياسة. 

 

 المشاركة السياسية للمرأة وأهداف التنمية المستدامة
فبراير مناقشة إلكترونية  12يناير إلى  9من استضافت شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة في الفترة 

المشاركة السياسية للمرأة: شرط أساسي لتحقيق المساواة "بشأن المشاركة السياسية للمرأة وأهداف التنمية المستدامة بعنوان 
مشاركا من أمريكا الالتينية والمنطقة  14ساهم  للتنمية المستدامة". 2030بين الجنسين والديمقراطية وتحقيق أجندة 

العربية وأفريقيا جنوب الصحراء في الحوار، وقد شددوا على أهمية إشراك المجتمع المدني لضمان مراقبة الجودة ألهداف 
يع النساء والفتيات. واتفق المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جم 5التنمية المستدامة، وخاصة منهم الهدف 

المساهمون على ضرورة وجود التزامات حكومية قوية، سواء سياسية أو ميزانية، لضمان تنفيذ الخطة. وأشار بعض 
المشاركين إلى أن هذه االلتزامات تأتي في شكل وكاالت حكومية، في حين توجد أيضا أمثلة على خطط وأطر عمل وطنية 

 .لقراءة الملخص للمناقشة اإللكترونية هناانقر أو إقليمية. 

 

  ساهم في المناقشة اإللكترونية القادمة على األبطال الذكور لمشاركة النساء في السياسة    

إدراكا للدور الذي يمكن أن يلعبه الرجال في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمكين القيادات النسائية، ستخصص الشبكة 
الدولية للنساء الناشطات في السياسة مناقشة إلكترونية في سبتمبر لدور األبطال الذكور في تعزيز المشاركة السياسية 

 معلومات حول كيفية االنضمام إلى هذه المناقشة قريبا. مزيد من السننشر الللمرأة وقيادتها. 
 
 

 
 شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات

  في السياسة يشارك
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قدمت شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة في مايو بمناسبة المؤتمر الدولي للقيادة 
ومعهد إيغلتون. ويستكشف هذا المؤتمر السنوي السياسية النسائية المنظم من قبل جامعة روتجرز 

طبيعة وأسباب ومظاهر مقاومة القيادة السياسية للمرأة حيث يسعى إلى تحفيز الحوار بين 
األكاديميين والممارسين العاملين في بلدان محددة وعلى الصعيد العالمي بشأن كيفية التغلب على 

 .هذه العقبات لتعزيز القيادة السياسية للمرأة
 

 
 
 

 

  مدى انتشار شبكتنا
 
 

أكثر تم زيارة موقع شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة من قبل مستخدمين في 
بلد في أفريقيا جنوب الصحراء والمنطقة العربية واألمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط  190من 

٪ منهم 81و  من المستخدمين زاروا موقعنا، 91،406الهادئ. منذ نشرتنا اإلخبارية األخيرة، 
 منذ آخر نشرة إخبارية. مستخدمينبلدان لل 10أفضل  في الجانب تجدونزوار جدد. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  و الموارد األخبار
 

السياسة األخبار التي تخص النساء في السياسة على موقعها على االنترنت  في الناشطات للنساء الدولية المعرفة تنشر شبكة
اآلن  مكتبتها على االنترنتومنصات وسائل اإلعالم االجتماعية يوميا باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية. تتميز 

موارد، بما في ذلك األخبار واألوراق البحثية واألطر القانونية والدورات على االنترنت والمواد  16،600بوجود أكثر من 
 موارد جديدة. 440التدريبية ودراسات الحالة وقواعد البيانات واآلراء. منذ صدور النشرة األخيرة, نشرت الشبكة 
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  المقابالت
 
 

مع العديد من النشطاء واألكاديميين كذلك مقابالت مع القادة السياسيين من النساء و الرجال هي سمة رئيسية لشبكتنا حيث نتحدث 
جديدة مع نساء يخبرن قصصهن وأفضل  مقابالت 12وأعضاء المجتمع المدني بانتظام وقد أجرينا منذ النشرة الفارطة 

 الممارسات لتمكين النساء والشباب من أن يكونوا عوامل تغيير.
  

 
 

 
01 

 خديجة الزومي
 نقابية وعضوة في مجلس المستشارين بالمغرب

 شاهد

 
 

 
02 

 عفاف أحمد عبد الرحمن
عضوة بالبرلمان السوداني و وزيرة سابقة للتنمية 

 االجتماعية
 شاهد

 

 

  أخبار شركائنا
 
 

 

 
 أطلقت منصة جديدة لتحفيز وتعزيز قيادة المرأة في أفريقيا

صياغة جدول األعمال الدولي: رفع أصوات النساء في المنتديات 
 الحكومية الدولية
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 النساء األرمن يأخذن المسرح السياسي

 غيرها من التدابير الخاصة المؤقتةفيديو عن الكوتا و
 

  
 وضع قوانين للحد من العنف ضد النساء والفتيات

ينظم البرلمان الفنلندي اجتماعا بشأن البرلمانات المراعية للمنظور 
 الجنساني

تعزز المؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة االنتخابية المشاركة  
السياسية للمرأة من خالل توفير التدريب على الخطابات العامة 

 للنساء في هايتي
تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة االنتخابية أكاديمية 

 الشباب للديمقراطية

 
 

 

  من نحن
 
 

المرأة  قضايا في يتخصص نوعه من فريد الكتروني موقع على السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة تشتغل
 لقاءات، ندوات، إلكترونية، مناقشات خالل من األفراد وبناء المعرفة ربط إلى الشبكة تهدف  والعامة. السياسية الحياة  في

 للنساء الدولية المعرفة شبكة على األنترنت. مشروع الموارد المتوفرة في المكتبة وغيرها من  وأخبار  فيديو وأشرطة
الجنسين  بين للمساواة المتحدة األمم وهيئة اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج بين مشترك مشروع السياسة هو في الناشطات

 .واالنتخابات للديمقراطية الدولية والمؤسسة الدولي البرلماني المرأة واالتحاد وتمكين
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