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  .االسبانيةو  الفرنسيةو  األنقليزيةاطلع غلى هذه النشرة ب 

 

 ،و األصدقاء األعضاء يّهاأ
 

لثة ثاال اإلخبارية الرسالة توزيع السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة يسر

 سوف .األخيرة و األخبار  األنشطة بعض عن لمحة تقديمكم الى تسعى التي 2016 لعام

 افةوباإلض. قادمة ةإلكترونيمناقشة اعالن واألخبار و األنشطة ألحدث افيها ملخص تجدون

كما راء و خبالسياسة  في نساء أجرينها مع التي األخيرة المقابالت نقدمكم فإننا ذلك، إلى

 صفحلموقعنا وت األخبار قسم لزيارة مندعوك ونحن ،على قصص تسلط هذه النشرة الضوء

  على احاتواقتر مالحظات إرسال علىم نشجعك. مكتبتنا
iknowpolitics@unwomen.org . 

 

 ،شكرا
 السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة فريق

 

 

 في هذه النشرة  
 

 دائرة الضوء في 
 األخبار و الموارد 
 المقابالت 
 أخبار شركائنا 

 من نحن 

 

 دائرة الضوء في
 

 السياسة في المرأة ضد العنف
 

 ماب السياسية، احقوقه ممارسة من ايمنعه أو السياسية الحياة فيها فرص من يحد السياسة في المرأة ضد العنف

أعلنت العديد من  الماضي، العام في. ةعمومي ةموظف أوناشطة حزبية وأ ةومرشحة أخبا كناحقوقه ذلك في

 والعنيفة للمرأة هةالكار السياسية الثقافاتعلى  إسرائيلو اسكتلنداو ايطالياو استرالياو كندا من المنتخبات النساء

 تزايدم وعي هناك. السياسية الحياة في المرأة مشاركةحاجزا ل العنفحيث نادت البعض بأن ال يجب أن يكون 

 جميع في واألكاديميين الممارسينمن ضمن  السياسة في المرأة ضد العنفعلى أخطار و قضايا  متصاعد و

 العالم.  أنحاء
 

 التمييزمدى انتشار  على الدولي البرلماني االتحاد قبل من مؤخرا أجريت دراسة كشفت 

 55 من. العالم أنحاء جميع في البرلمانيات بالنساء والتحرش والعنف الجنس أساس على

 أشكال من شكل من نتعانيمنهن  المائة في 80 من أكثر الدراسة، شملتها التي برلمانيات نساء

 واالغتصابأ بالقتل تهديدات هن تلقيمن المائة في 40 من أكثر توقال. النفسي العنف

 من المائة في 20 حوالي. أطفالهم قتل أو بخطف تهديدات ذلك في بما ،والياتهن أثناء االختطاف أو والضربأ

 . البرلمان يف آخرين أعضاء قبل من ذلك في بما ضرب،ال أو دفعالوأ للصفع نتعرضبأنهن  ات اعترفتالمستطلع
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 ةحمل مع السياسة في المرأة ضد لعنفمن أجل وضع حد ل عمللل العالمي النداء بعد
#NotTheCost  الدولي اليوم بمناسبة الوطني الديمقراطي المعهد)ليس الثمن(, أطلق 

 ضد العنفأحداث  عن لإلبالغ استمارة( نوفمبر 25) المرأة ضد العنف على للقضاء

 يةوالفرنس واإلنجليزية العربيةات باللغ ةتوفراالستمارة م. السياسة في النساء

 لناشطاتا النساء ضد العنف حوادث عنوا ليبلغالفرصة  للناس يحو هي تت واإلسبانية،

 . وأمان سالمكل ب سياسيا

 في المتخصصالنائب العام و االتحادية االنتخابية المحكمةو  لالنتخابات الوطني المعهداعترف  المكسيك، في

 في لمرأةا ضد العنفأن " المرأة ضد السياسي العنف حاالت مع للتعامل بروتوكول"ال فياالنتخابية  الجرائم

 مجلس أعضاء وغرفة السياسية األحزاب داخل أيضا يحدث و المحلي المستوى على االنتشار واسع السياسة

 لقائما السياسي العنف وتجنب ومنع كشف أجل من معالجة إلى القضيةتحتاج  أنوا وافقكما  والنواب الشيوخ

 .الجنس نوع على
 

 على العنف ضد المرأة في السياسة اإللكترونيةمناقشتنا 
 

 16 الى أغسطس 19 من السياسة في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة استضافت

 وقد ساهم السياسة في المرأة ضد العنفعلى موضوع  إلكترونية مناقشة 2016 أكتوبر
 نوبج وأفريقيا وآسيا األوسط والشرق أفريقيا وشمال األمريكتين من خبيرا عشر ثالثة

 الممارسات أفضل على الضوءوا سلطحيث  االنترنت على النقاش في الصحراء

  لقراءتها.  هنا انقر. من سياقات مختلفة والتوصيات
 

 في موقع الحدث     
 

  واعتبارا. 2016 نوفمبر، 1 من اعتبارا ,الوطنيين البرلمانيين جميع من المائة في 22.9ال تمثل النساء سوى 

 .حكومة رئيسنساء مناصب  9 و دولة رئيس مناصب نساء 10 تحوز ،2016 ،9 ديسمبر من
 

 ادي المجلس الوطني االتح الدولي البرلماني االتحادالمنظمة من قبل  ،ئيسات البرلماناتلر العالمية القمة جمعت

. ظبي أبو في 2016 ديسمبر 13و  12 في دولة 50 من وبرلمانيين ئيسات برلماناتر 30 من أكثر ،االماراتي

 ملموسة خطوات و الذي يقدم ظبي أبو إعالن على باإلجماع ئيسات البرلماناتر أقّرت ،االجتماع ختام وفي

أكبر  الجنسين مساواة بين لضمان والتكنولوجية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية الجيوسياسية التحديات لمعالجة

  . القادمة لألجيال أفضل وحياة
 
 لماضي،ا العام في الزخم المتحدة لألمم العام األمينفي منصب  امرأة أولتعيين  أجل منو التأييد  الضغط ارتفع 

 منصب لتولي جوتيريس أنطونيوفوز  قبلو ذلك  ،SheforSG# االنترنت على كما يعرضه مدى تناول الهاشتاق

 منصب تولى الذي ،غوتيريس وقال .لتولي المنصب مرشحا 13 بين من نساء سبعكانت هناك . المتحدة مماألقائد 

 يموظف بينمن  الجنسين بين التكافؤ تحقيق ان ديسمبر 12 في المتحدة األمم مقر في أقيم حفل في العام األمين

 ،باسأعلنها قريو ،التي سأعلن عليها التعيينات في" أعلنحيث  أعماله جدول من هاما جزءا سيكون المتحدة األمم

ع سأسعى أن يقو. المتحدة األممفي جميع مستويات  واضحة أولوية ستكون الجنسين بين لمساواةا أن ونترس

 ."الجميع قبل من حترامهاا
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http://iknowpolitics.org/ar/news/partner-news/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-2016-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 فوسقال أعلىو في تهديم  2016 عام انتخابات فيفي كتابة التاريخ بالفوز  كلينتون هيالريلم تنجح  حين في 

 جلسمالى  الشيوخ مجلس من. تمكنن من الفوز في االنتخابات األميركيات النساء من الكثير فإن ،ةالزجاجي

 ةمتنوعو مسارات  خلفيات من اإلناثات المنافس من العديد تفاز ،و مجالس نواب الواليات المختلفة النواب

  .في االنتخابات
 

 نيةالمد الحياة في فاعلين مشاركين يكونوا أن فيالكامل  الحق لشبابل 

 الترشح في تعسفيةال حواجزالحد من ال من للتأكد الوقت وحان والعامة

يث ح الوطني، أو اإلقليمي أو المحلي المستوى على سواء - العامة للمناصب

 قإطال خالل الهنداوي أحمد لشباب،ل المتحدة لألمم العام األمين مبعوث قال

 رنامجتجمع ب شراكة نتيجةوهي  ،الحملة #.NotTooYoungToRun مبادرة

 قح تعزيز إلى تهدف ،الدولي البرلماني واالتحاد اإلنمائي المتحدة األمم

 اسأس على التمييز مسألة ومعالجة العامة للمناصب الترشح في الشباب

  السن.  
 

  الحملة برلمان 50:50 المبادرةأطلقت #AskHerToStand،  الجنسين بين الهائلفرق الكمي ال لمعالجة حملةوهي 

نتخابات ترشح في االلا وملهمة موهوبات لنساءقترح على ي أن الجميع تشجيع خاللمن  المتحدة المملكة برلمان في

 البرلمانية. 
 

 المناخ تغير قمة خالل COP22  نوفمبر، في مراكش فيالتي انعقدت 

رئيسة بلدية و لمدنل C40   الحضرية الشبكة ةرئيس هيدالغو، آنترأست 

 لوضع C40 مبادرة عن باالعالن Women4Climate الدورة باريس

. المناخب المتعلقة المسائل بشأن القرار صنع مواقع في النساء من مزيدال

 مكسيكو في البلديات رؤساءل C40 قمة في مبادرةلل الرسمي اإلطالق وقع

 .2016 ديسمبر 2 الى نوفمبر 30 من الفترة في سيتي
 

 

 القادمة على أهداف التنمية المستدامة اإللكترونية ساهم في المناقشة

 الفقر على للقضاء جديد عالمي أعمال جدول المتحدة األمم في عضو دولة 193 اعتمدت ،2015 سبتمبر في

 محدد هدف المستدامة للتنمية 2030 أعمال جدول ويشمل. للجميع مستدام مستقبل وتحقيق 2030 عام بحلول

 أعمال جدول دورا حاسما في تحقيق  لمرأةل السياسية لمشاركةيلعب النهوض با. الجنسين بين المساواة لتحقيق

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ " إلى 5.5 الهدففيدعو  هذالوالمستدامة  للتنمية 2030

الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية 

 ناقشةة االعالن على تنظيم مالسياس في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة يسر". واالقتصادية والعامة

 نبي المساواة لتحقيق أساسي شرط: للمرأة السياسية المشاركة" بعنوان الموضوع هذا حول إلكترونية

 الشبكة منصة علىستقوم هذه المناقشة و". المستدامة للتنمية 2030 أجندة وتحقيق والديمقراطية الجنسين

ندعوكم و نحثكم على المساهمة في . 2017 فبراير 12 الى يناير 9 من االجتماعية وصفحاتنا على المواقع

 .النقاش

http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/women-who-won-united-states-elections-down-ballot-candidates-make-history
http://www.nottooyoungtorun.org/
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http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/report-white-paper/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A4
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality/
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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، 002،61 من أكثربوجود  اآلن االنترنت على مكتبتها تميزت

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

 . جديدة موارد 350, نشرت الشبكة مارس في األخيرة النشرة

 المقابالت

عديد من مع الكذلك لشبكتنا حيث نتحدث  رئيسية سمة هي من النساء و الرجال السياسيين القادة مع مقابالت

 مع جديدة مقابالت 11 منذ النشرة الفارطة أجريناقد و بانتظام المدني المجتمع وأعضاء كاديمييناألو نشطاءال

 قلياتواأل والشباب النساء تشجع التي الشاملة السياسية العمليات أهمية خبراء و سياسيين يؤكدون على

 .تغيير عوامليصبحوا ل اإلعاقة ذوي واألشخاص

  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

 
 هيئة األمم المتحدة للمرأة تشرك الرجال والنساء معاً في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 
 إنطالق اإلطار العربي الموحد األول للمساءلة وقياس الجهود المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة 
 مة لشبكة رائدات اجتماعها السنوي في عمانعقدت الهيئة العا 

 

 

   

  المرأة العربية والتشريعات2015تقرير تنمية المرأة العربية : 
  حول حقوق المرأة العربيةبوابة إلكترونية 
 المشاورة اإلقليمية والحوار رفيع المستوى حول الشباب والسالم واألمن 

 

   
  رلمانات تناقش مواضيع السلم المجتمعي تحت شعار متحدون لصياغة المستقبلأبو ظبي : القمة العالمية لرئيسات الب 
  في عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة 2016اختتام أعمال القمة العالمية لرئيسات البرلمانات 
 منتدى النساء البرلمانيات لالتحاد البرلماني الدولي 

 

 
 أطلس أنظمة الحصص االنتخابية على أساس النوع االجتماعي 
 الديمقراطية والمساواة بين الجنسين: دور األمم المتحدة 
 عندما يلتقي العمل السياسي بالسياسات: نشوء األحزاب السياسية البرامجية 

 

 

 

http://iknowpolitics.org/ar/learn/library
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 من نحن

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

 مناقشات خالل من المعرفة بناءد واألفرا ربط إلى الشبكة تهدف  .العامةو السياسية الحياة  أة فيالمر قضايا

. على األنترنت مكتبةمتوفرة في الالموارد من غيرهاو  أخبارو  فيديو وأشرطة لقاءات، ندوات، إلكترونية،

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

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

 .هنا فريقنا على تعرف .واالنتخابات للديمقراطية
 

 


