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  .يةناالسباو  الفرنسيةو  األنقليزيةبغلى هذه النشرة اطلع 

 

 ،و األصدقاء األعضاء يّهاأ
 

 الرسالة توزيع السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة يسر

 بعض عن لمحة تقديمكم الى تسعى التي 2016 لعام ثانيةال اإلخبارية

األخبار و األنشطة ألحدث املخصفيها  ونتجد سوف .األخيرة األنشطة

 مقابالتال كمنقدم فإننا ذلك، إلى وباإلضافة. إلكترونيمناقشة  أحدث وملخص

 مبراتهعن خ يعبرواحيث و خبراء  السياسة في نساء معنها أجري التي األخيرة

 تعزيز كيفية حول والرؤى األفكار وتبادل القدرات بناء و أهمية التركيز على

ى قصص عل ءتسلط هذه النشرة الضوكما . السياسة في الجنسين بين المساواة

لموقعنا  األخبار قسم لزيارة ندعوك ونحن العالم، أنحاء جميع من نجاح

منذ  جديدة موارد 400 من أكثر ضمت يالتي االنترنت على مكتبتنا وتصفح

 على واقتراحات مالحظات إرسال على نشجعك .آخر نشرة
connect@iknowpolitic.org 

 

 السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة فريق
 

 

 في هذه النشرة   
 

 في موقع الحدث 
  :ميزة جديدة للموقع

 صفحات موضوعية

 أخبار شركائنا 

 أعضاء الشبكة 

 المقابالت 

 األخبار و الموارد 
 من نحن 

 

 في موقع الحدث

 قناتنا الجديدة على اليوتيوب

 جديدة قناة السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة أطلقت
 سياسةال في ورجال نساء مع حصرية مقابالت تضمنت على اليوتيوب

 امو اهتم مصلحة لديهم الذين اآلخرين من والعديد المناطق مختلف من
 القصص يتبادلون حيث للمرأة السياسيةالقيادية و المشاركة تعزيز في

لمتابعت  الجديدة القناة على للتوقيعكم وندعو. النصائحو والرؤى
                         .أنشطتنا

 وقع هنا

 

http://iknowpolitics.org/en/newsletter-archive/iknow-politics-newsletter-august-2016
http://iknowpolitics.org/en/newsletter-archive/iknow-politics-newsletter-august-2016
http://iknowpolitics.org/fr/newsletter-archive/bulletin-d%E2%80%99informations-ao%C3%BBt-2016
http://iknowpolitics.org/fr/newsletter-archive/bulletin-d%E2%80%99informations-ao%C3%BBt-2016
http://iknowpolitics.org/es/newsletter-archive/bolet%C3%ADn-de-agosto-de-2016-de-iknow-politics
http://iknowpolitics.org/ar
http://iknowpolitics.org/ar
http://iknowpolitics.org/ar/content/article/world-news
http://iknowpolitics.org/ar/learn/library
http://iknowpolitics.org/ar/learn/library
mailto:connect@iknowpolitic.org
https://www.youtube.com/channel/UC4XBvlbwGYQRWX1Luv1v3Ng/featured?ct=t(iKNOW_Politics_Test4_5_2016)&mc_cid=fbe34f7350&mc_eid=cd54f48eef
https://www.youtube.com/channel/UC4XBvlbwGYQRWX1Luv1v3Ng/featured?ct=t(iKNOW_Politics_Test4_5_2016)&mc_cid=fbe34f7350&mc_eid=cd54f48eef
https://www.youtube.com/channel/UC4XBvlbwGYQRWX1Luv1v3Ng/featured?ct=t(iKNOW_Politics_Test4_5_2016)&mc_cid=fbe34f7350&mc_eid=cd54f48eef
https://www.youtube.com/channel/UC4XBvlbwGYQRWX1Luv1v3Ng/featured?ct=t(iKNOW_Politics_Test4_5_2016)&mc_cid=fbe34f7350&mc_eid=cd54f48eef
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إغالق الفجوات بين و القضاء على القوانين التمييزيةلكترونية حول إمناقشة 

 الجنسين

 اإللكترونية مناقشة السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة استضافت ونيو،ي 24 الى مايو 16 من

 من بيراخ عشر اثني ساهم في النقاش. الجنسين بين الفجوات وإغالق التمييزية القوانين على القضاء على

 جهاتوحيث وفروا  الصحراء جنوب وأفريقيا وأوروبا، الهادئ، والمحيط وآسيا العربية والمنطقة األمريكتين

 أهمية لىع واضح بشكلاألجوبة  أحرصتّ و. المدني المجتمع وممثلي وأكاديميين وقضاة سياسيينك مختلفة نظر

 المنظمات ذلك يف بما التمييزية، القوانين وإلغاء تعديل في مصلحةذوي ال الفاعلين مختلف بين المشتركة الجهود

 .البحث ومؤسسات اتالسياسي والنساء النسائية

 :التالية األفرادمن قبل  مساهماتال قدمت
 باكستان( بوت فوزية( 
 السلفادور( كاستيلو دياز زينيا( 
 المكسيك( فيغيروا أالنيس كارمن( 
 فنلندا( هاتاكا إلينا( 

 الهند( جاياكومار كيرثي( 
 الهند( خان شبانة شيرين( 
 الصومال( كوشين أحمد ساهرو(  
 الهند( ميشرا كومار سانتوش الدكتور( 
 المكسيك( رودريغيز مانويال( 
 كينيا( واتوكا كاثرين( 
 األردن( زنانيري النا( 

 
 

 جليزيةواإلن العربية باللغاتمتوفر  اإللكترونية مناقشة ملخص

 واإلسبانية والفرنسية
 

 السياسيات للنساء المفتاح هو القدرات بناء
 لقدراتا بناء فرص توفير أهمية على النائبةأشارت  ،داموف بام ةالكندي ةالنائب مع مؤخرا أجريت مقابلة في

 مفيدة مواردبتوفير  السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة تميزت. نساءلل السياسية المهارات لتعزيز

 نظماتم معكما تتعارن الشبكة  السياسية العملية جوانب جميع في بنجاح المشاركة في المرأةتهدف الى دعم 

 المتاحة ةاألخير المواداطلع أدناه على بعض . ةفعاليادات نسائية قن يصبح أن على النساء بيتدرمختصة في 

 االلكترونية:  المكتبة في

 ندليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسي 
 المساواة الجنسانية في المناصب القابلة لالنتخاب: خطة عمل سداسية المراحل 
 تخاباتدليل رصد مشاركة المرأة في االن 
 تقرير عالمي حول المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة في االدارة العامة 
 حقوق النساء: دليل الممارسات الناجحة مناصرة 
 التوصيات الصادرة من مؤتمر حول إشكاليات وجود النساء في القضاء 
 دليل اعالمي للمرأة 
 المشاركة السياسية للنساء دليل 

http://iknowpolitics.org/ar/discuss/e-discussions/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://iknowpolitics.org/en/comment/15911#comment-15911
http://iknowpolitics.org/en/comment/15649#comment-15649
http://iknowpolitics.org/en/comment/15913#comment-15913
http://iknowpolitics.org/en/comment/15957#comment-15957
http://iknowpolitics.org/en/comment/15912#comment-15912
http://iknowpolitics.org/en/comment/16005#comment-16005
http://iknowpolitics.org/en/comment/16010#comment-16010
http://iknowpolitics.org/en/comment/15511#comment-15511
http://iknowpolitics.org/es/comment/15811#comment-15811
http://iknowpolitics.org/en/comment/16006#comment-16006
http://iknowpolitics.org/en/comment/15793#comment-15793
https://www.youtube.com/watch?v=6Rq2G_2pBqE
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/guide-training-material/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/report-white-paper/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/guide-training-material/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%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%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/report-white-paper/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/guide-training-material/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/guide-training-material/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/guide-training-material/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 :ات خطو –المراحل دور وسائل اإلعالم  –االسرتاتيجيات  –التأثريات  –المفهوم  الحملة االنتخابية

 التخطيط
 تدريبات في حقوق النساء و الفتيات في السياسة و الحياة العامة و االعالم 

 
 نساءللللحمالت السياسية  مدرسة في السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة تشارك األخيرة، اآلونة في

المدرسة  تعملحوالي عشرين سنة بعد تأسيسها, . يونيو 17-13 من الفترة في تداألمريكية انعق ييل جامعة في

لمناصب ا فينساء ال وتأثير عدد زيادةالمساعدة في  ذات مهمة محايد قيادة برنامجتقوم على  حزبية غير كمنظمة

 في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكةفريق  ساهم. بقية بلدان العالمو المتحدة الواليات في والمعينة المنتخبة

 أهمية على أكدوا الذين خبراءو ةطالب 12 لمقابلة الفرصة له وأتيحت المدرسةفي برنامج  واحد يومل السياسة

 .يوتيوبال قناة على المقابالت مشاهدةاضغط هنا ل. فعالةسياسية  لحملة الثقة وبناء التواصل
 

 األخبار
 السياسية المشاركة أخبار  السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة فريقيبحث و يجمع و ينشر 

 .واسع اقنط على امتغطيته تمموضوعين  إلى انتباهكم نلفت أن نود النشرة، هذه في. يوميا اتهنوقيادنساء لل
 

 السياسة في المرأة ضد العنف
. الماضية يعاألساب خالل االعالم وسائل ا كبيرا من قبلاهتمام السياسية الحياة في المرأة ضد العنفىت أحداث تلق

 ناتالبيا من سلسلة إلى تأد األخيرة األحداث ولكن غير جديدة ظاهرة السياسية الحياة في المرأة ضد العنف

 مغطاةهذه األحداث  كانت. والمحلية والوطنية الدولية األعمال جداول في المسألة هذه دماجا إلى ةداعي العامة

 القائم التحرش إلنهاءو المبذولة الجهود دعم من مزيدلل. السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة على

 مناقشة السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكةستقيم  السياسة، في والعنف الجنس نوع على

 .وسبتمبر أغسطس شهري في الموضوع هذا حول إلكترونية

 

 

 قديمة حيث ال قضية القائم على النوع االجتماعي السياسي العنف

 المرشحات أعداد تزايد مع. السياسية الحياة فينساء ال تؤذي تزال

 اللغة ملتش التي والهجمات الجنسي التحيز تزايد ،المنتخبة صبامنلل

فضحت العديد . 2016 عام في اإلعالم وسائلفي  المرأة ضد المتحيزة

 فرنسا يف. السياسة في الجنسي التحرش حاالتمن النساء السياسيات 

فيها  ندعت رسالة اتفرنسي اتسياسي نساء عشرة سبع نشرت ،مثال

. سةالسيا في الجنسي التحرش من العقاب من لإلفالت حد وضع إلى

 .توجد الكثير من األحداث مماثلة يمكنكم االطالع عليها أدناه

  منع الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق اإلنسان مزن

 حسن من السفر

 "نحن هنا" العراق 

 "نحن هنا" اليمن 

 الوجه المتغير لمشاركة المرأة السياسية في الشرق األوسط 
 

http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/guide-training-material/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88
https://www.youtube.com/channel/UC4XBvlbwGYQRWX1Luv1v3Ng/videos
http://www.lejdd.fr/Politique/Harcelement-sexuel-L-impunite-c-est-fini-785595
http://www.lejdd.fr/Politique/Harcelement-sexuel-L-impunite-c-est-fini-785595
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://iknowpolitics.org/ar/learn/video/%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/multimedia/%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 فسن في المتحدة واألمم ألمانيا المتحدة، الواليات المتحدة, المملكة نساء تقود قد ،2017 عام في

 الوقت
 تشغل منصب ميركل أنجيال و أن المتحدة المملكة في الوزراء رئيس منصب ماي تيريزاعلما و أن تشغل 

 , ال يزالالتاريخ في مرةول ألاألمريكية  المتحدة الوالياترأس ت امرأة وجود إمكانيةمع و ألمانيا مستشارة

وتعني هذه الظاهرة . يكبر عالميا المؤثرة الدولفي مناصب قيادة  النساء من قوية مجموعةتكوين  احتمال

حت التي قد تصبح ت المتحدة ألمموكا  الغارد كريستينتحت رئاسة  الدولي النقد صندوقك عالمية مؤسسات

 اطلع على أخبار تهم نساء في مناصب قيادة في ما يلي: . 2017 عام فيأمانة امرأة 
 أصبحت تيريزا ماي رئيسة الوزراء الثانية للمملكة المتحدة 

 ة الحكومةاللجنة األردنية لشؤون المرأة تشيد بمبادر 

 "تضامن" تدعو لتعزيز مشاركة المرأة األردنية في البرلمان 

 أبرز النساء االئى تولين منصب الرئاسة 

 فيرجينيا راغي تصبح أول سيدة تتولى رئاسة بلدية روما 

 ننقاش حول الكوتا النسائية في قانون اإلنتخاب في لبنا 

 إطالق شبكة "نساء" المنصة اإلعالمية األولى في العالم للمرأة العربية 

 لبنان: حقوق المرأة في المجلس البلدي 
 

  موضوعية: صفحات للموقع ميزة جديدة

محور  ثلم) نساءلل السياسية بالمشاركة يتعلق محدد موضوع في والتعلم السريع الوصول إمكانية لتسهيل

 الناشطات للنساء الدولية المعرفة بكةطورت ش ،(الماليالتخطيط و واالنتخابات والحمالت السياسية األحزاب

 شملتفي صفحة سهلة التفحص  محددالمتعلقة بمحور  المواد من مختلفة أنواع ضمتس جديدة ميزة السياسة في

 شهر في عيةوموض صفحة ستنطلق أول .بكثير ذلك من وأكثرأخبار و ومشاريع الفيديو وأشرطة منشورات

 في الناشطات للنساء الدولية المعرفة بكةش ستواصل. والنواب البرلماناتموضوع  تغطي وسوف أغسطس

 .السنة الجارية في المواضيع من المزيد مع الميزة هذه توسيعفي  السياسة

http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/multimedia/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://iknowpolitics.org/ar/learn/video/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A
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 أخبار شركائنا

 المشاركة تعزيز في هائلة بخبرة السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة لشبكة الشريكة المنظمات تساهم

 :يلي ما في أخبارهم على االطالع الرجاء ,السياق هذا في .للمرأة السياسية

 تقرير عالمي حول المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة في االدارة العامة 

 حملة #نحن_هنا لهيئة األمم المتحدة للمرأة في الدول العربية 

 دليل المرأة للمجلس البلدي و االختياري اللبناني 

 لبلديات في لبنانشريط وثائقي عن النساء في ا 
 

 أعضاء الشبكة

للمساهم  أن تعبر عن شكرها السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكةتود 

 ادلةالع المشاركة بأن راسخا أوداي اعتقادا يعتقد. المتحدة المملكة من أوداي ناقاراجو

 في ةمحوري هي السياسات وفي السياسة صنع في األخرى المهمشة للنساء والفئات

 في نللنساء و قيادته السياسية المشاركة في االتجاهات لفهم .الديمقراطية بناء ودعم

الته سياسيات وقد شاركنا مقاب مع نساء بمقابالت يقوم أوداي بانتظام المتحدة، المملكة

النواب  مجلس عضو: وهي اآلن متوفرة على موقعنا. وهي تشمل مؤخرا أجراها التي

 دنلن جمعية ورئيس ،مالهوترا سيما النواب مجلس عضو ،فيرما سانديب البارونة

  .ارنولد جينيت

 االتجاهاتتلقي جديد  فيها ومساهمي اهأعضائ على السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكةتعتمد 

 دالبري على راسلنا كمساهم؟الشبكة  من جزءا تصبح أن في ترغبهل . العالم أنحاء مختلف فيو األخبار 

 .و رسالة تعبر فيها عن دوافع رغبتك قصيرة ذاتية سيرة مع connect@inknowpolitics.org اإللكتروني

 المقابالت

 نشطاءال مع العديد من لشبكتنا حيث نتحدث رئيسية سمة هي من النساء و الرجال السياسيين القادة مع مقابالت

خبراء و  مع جديدة مقابالت 24 منذ النشرة الفارطة أجريناقد و بانتظام المدني المجتمع وأعضاء كاديمييناألو

 ذوي األشخاصو واألقليات والشباب النساء تشجع التي الشاملة السياسية العمليات أهمية سياسيين يؤكدون على

 تحادلال البرلماني الحدث في CSW60 خاللنا العديد من المقابالت أجري. تغيير عوامليصبحوا ل اإلعاقة

 تشريعاتال بين الفجوات معالجة كيفيةالمستجوبين  شرحو هيأة األمم المتحدة للمرأة حيث  الدولي البرلماني

 .الجنسين بين الفوارق تراعيالتي  والممارسات

 

 

 

 

http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/report-white-paper/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A
http://iknowpolitics.org/ar/news/partner-news/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%87%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/guide-training-material/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://iknowpolitics.org/ar/learn/video/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/baroness-sandip-verma
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/seema-malhotra
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/jennette-arnold
mailto:connect@inknowpolitics.org
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/jennette-arnold
http://iknowpolitics.org/ar/learn/interviews/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8
http://iknowpolitics.org/ar/learn/interviews/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://iknowpolitics.org/ar/learn/interviews/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AD
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 األخبار و الموارد

 موقعها على التي تخص النساء في السياسة األخبار السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكةتنشر 

. اإلسبانيةو والفرنسية واإلنجليزية العربية باللغاتيوميا  االجتماعية اإلعالم وسائل ومنصات االنترنت على

 واألطر البحثية األوراق ذلك في بما موارد، 15،000 من أكثربوجود  اآلن االنترنت على مكتبتها تميزت

 ورصد منذ. اآلراءو البيانات وقواعد الحالة ودراسات التدريبية والمواد االنترنت على الدوراتو القانونية

 و اإلنجليزية باللغة 203 و لعربيةا باللغة 52) جديدة موارد 409, نشرت الشبكة مارس في األخيرة النشرة

 (.اإلسبانية باللغة 100 و الفرنسية في 54

ى علو عالية سياسية مناصبعدد من النساء في  نجاح قصص علىت باألساس ركز اإلخبارية المقاالتهذه 

 قاالتالمت بعض ركزكما . السياسية الحياة فيأسهل للنساء  وصول إلىأدت  تشريعية بإصالحات الشروع

 العملياتو المؤسسات على وتأثيراتها السياسية الحياة في المرأة ضد العنف تزايد أعمال علىاألخرى  اإلخبارية

 لمساندة تعمل التي الفيديو أشرطةو وتقاريرللتعليم  واألدوات التدريب مثل جديدة مواردتوجد كذلك . الديمقراطية

 .عام بشكل والمؤسسات والبرلمانات السياسية األحزاب في فعالةقياداة  صبحنكي ت لنساءا
 

 

 

 

 

 

 

 

 من نحن

 في يتخصص نوعه من فريد الكتروني موقع على السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة تشتغل

 المناقشات خالل من المعرفة بناء  األفراد ربط إلى الشبكة تهدف  العامة،  السياسية الحياة  المرأة قضايا

 مشروع. غنية مكتبة تشكل التي الموارد من غيرها  أخبار  الفيديو وأشرطة لقاءات، ندوات، اإللكترونية،

http://iknowpolitics.org/en/learn/library
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 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج بين مشترك مشروع هو السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة

 الدولية المؤسسةو الدولي البرلماني واالتحاد المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم هيئةو

 .هنا فريقنا على تعرف .واالنتخابات للديمقراطية


