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 رسالة التقديم

بعض  ، لذكرإسرائيلو اسكتلنداو كنداو فرنسافي اآلونة األخيرة، فضحت نساء منتخبات من  
األمثلة، الثقافات السياسية العنيفة وأعمال التحرش والعنف في السياسة التي تعاني منها حيث 

 في الحياة السياسية. لن يكن العنف ثمن المشاركةهن أن نب
 

العنف ضد المرأة في الحياة السياسية  يحد من فرص النساء في الحياة السياسية حيث يمنعهن 

ار أحزاب من ممارسة كامل حقوقهن السياسية، بما في ذلك حقوقهن كناخبات ومرشحات وأنص

. يمكن أن يحدث العنف ضد النساء في الحياة السياسية خالل الحمالت 1و موظفات عمومية

االنتخابية، ولكن ليس فقط بحيث من الممكن على سبيل المثال أن يتم الضغط على االستقالة من 

المناصب على أساس نوع الجنس أو التهديد اللفظي أو الترهيب ضد بعض النساء التي تتولى 

ناصب سياسية. وقد يأخذ العنف ضد النساء في الحياة السياسية العديد من األشكال األخرى، م

بما في ذلك الصور النمطية المتحيزة ضد المرأة والصور السلبية في وسائل اإلعالم التي غالبا 

 نما تركز بشكل خاص على أجساد النساء والجنس واألدوار االجتماعية التقليدية، بدال من كفاءته

 والقدرات والمساهمات التي يمكن أن تقدمنها.

العنف ضد النساء  تهتم الجهات الفاعلة الدولية على نحو متزايد بتكثيف الوعي واالستجابة لمسألة

يد وقياس دعملية عالمية لتح هيأة األمم المتحدة للمرأةفي الحياة السياسية. في هذا السياق, تقود 

و هيأة األمم المتحدة للمرأة لتطوير دليال  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيهذه الظاهرة. تشارك 

بية االمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخعلى العنف ضد النساء في االنتخابات. و يتولى 

العنف ضد المرأة في السياسة من خالل مبادرات تركز على تمكين األحزاب السياسية  لحد من ا

والتأكد من أن التدخالت اإلقليمية  العنف ضد النساء في الحياة السياسية وإجراء تحليل اتجاهات 

بإعداد تقريرا وقرارا  االتحاد البرلماني الدوليوالعالمية تعمل للحد من هذه الظاهرة. كما بادر 

 المعهد الديمقراطي الوطنيبشأن هذا الموضوع. وهناك منظمات أخرى تهتم بهذه المسألة، مثل 

باالضافة الى عدد من األكاديميين  NotTheCost#مثال الذي أطلق مؤخرا النداء العالمي للعمل 

 و النشطاء. 

 هدف المناقشة اإللكترونية

تسعى هذه المناقشة اإللكترونية إلى توفير خبرات أفراد شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات 

في السياسة في هذا الحوار المتنامي على العنف ضد النساء في الحياة السياسية. يرجى االنضمام 

 .2016 سبتمبر 30أغسطس الى  22إلى النقاش عبر االنترنت من 

                                                           
1 Report of the Secretary-General at the Sixty-eight session (2013), Item 28 of the provisional agenda, Advancement of women, Measures 

taken and progress achieved in the promotion of women and political participation  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/184&Lang=E 

http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/limpunit%C3%A9-cest-fini-dix-sept-anciennes-ministres-fran%C3%A7aises-de-gauche-et-de-droite
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/limpunit%C3%A9-cest-fini-dix-sept-anciennes-ministres-fran%C3%A7aises-de-gauche-et-de-droite
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/canadian-mp-michelle-rempel-paints-picture-routine-sexism-parliament
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/canadian-mp-michelle-rempel-paints-picture-routine-sexism-parliament
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/half-labours-female-councillors-glasgow-quit-macho-council
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/half-labours-female-councillors-glasgow-quit-macho-council
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/almost-all-israel%E2%80%99s-32-women-parliament-have-been-sexually-harassed-or-assaulted
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/almost-all-israel%E2%80%99s-32-women-parliament-have-been-sexually-harassed-or-assaulted
https://www.ndi.org/not-the-cost
https://www.ndi.org/not-the-cost
http://www.unwomen.org/
http://www.unwomen.org/
http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
http://www.idea.int/
http://www.idea.int/
http://ipu.org/english/home.htm
http://ipu.org/english/home.htm
https://www.ndi.org/not-the-cost
https://www.ndi.org/not-the-cost
https://www.ndi.org/not-the-cost
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/184&Lang=E
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 األسئلة

ضد النساء في الحياة السياسية، وما هي أشكاله؟ ما هي دوافعه الرئيسية؟ هل . ما هو العنف 1
 العنف ضد النساء في الحياة السياسية خاص ببلدان ومناطق وثقافات ومؤسسات معينة؟

 . من هم مرتكبو العنف ضد النساء في الحياة السياسية ، وما هي دوافعهم؟2

لنساء في الحياة السياسية على النساء والمجتمع . ما هي النتائج المترتبة على العنف ضد ا3
 والديمقراطية؟

. هل هناك أي آليات ناجحة أو أدوات لفضح أعمال العنف ضد النساء في الحياة السياسية )مثل 4
 التقارير والخدمات للضحايا، وقواعد السلوك(؟

راكات ا هي أنواع الش. من يتحمل المسؤولية لمعالجة العنف ضد النساء في الحياة السياسية، وم5
 الضرورية للقيام بذلك بنجاح؟

. هل يمكنك تحديد تشريعات أوبرامج أودورات تدريبية أودراسات أوحمالت توعية محددة 6
 التي تساعد على منع ومعاقبة العنف السياسي ضد النساء؟

 اتالمشارك

حول  ةالمناقشة اإللكترونيهذه ت شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة استضاف
الى  أغسطس 19من  موقعها االلكترونيعلى  العنف ضد النساء في الحياة السياسيةموضوع 

 يةاألمريكالقارة  منقبل خبراء  , منةعشر مساهم ثالثة. و تلقت المناقشة 2016أكتوبر 16
 لنمطيةا الصور أن على المشاركون ويتفق. جنوب الصحراء وأفريقيا وآسيا العربية والمنطقة
 .السياسية الحياة في مرأةعادية لل مشاركة منفي الحد  دورا تلعب تزال ال الثقافية

 الردود ملخص
 الشبكة أعضاء جميع شكري أن السياسةفي  لناشطاتبكة المعرفة الدولية للنساء اش فريق يود

 الخبرات وتبادل اإللكترونية مناقشةال ههذ أسئلة على للرد الوقتوا أخذ الذين والخبراء

 الملخصة في ما يلي.  والتوصيات والممارسات

ما هو العنف ضد النساء في الحياة السياسية، وما هي أشكاله؟ ما هي دوافعه الرئيسية؟ هل 
 العنف ضد النساء في الحياة السياسية خاص ببلدان ومناطق وثقافات ومؤسسات معينة؟

قوم ت عدة انتشاردرجات و أشكاال تأخذ عالمية ظاهرة هو السياسية الحياة في المرأة ضد العنف
 العديد ذكرتو. السياسية والسياقات والتقاليد والثقافة والمؤسسات القانونية نظمةألعلى نوعية ا

 سينفتعرضن ألحداث عنف  العالم أنحاء جميع من السياسية الحياة فيالناشطات  النساء من
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 ماب الجسدي، والعنف االغتياالتتستخدم  .االنترنت علىعنف  أعمال ومؤخرا، ومادي، وجنسي
 من ديداتوالته اللفظية اإلساءةة والجنسي تصريحاتو ال الجنسي، والتحرش االغتصاب ذلك في

  للنشاط السياسي للنساء.  حد وضعحتى واءة سإو ذاللإل كأدوات االنتقام

 لنظريا للعمل فقاهذا وو السياسية الحياة في المرأة ضد العنف تميز خصائصيوجد هناك ثالث 
 :و هي السياسة في المرأة ضد العنفللحد من  NotTheCost# دوليةالحملة ال به قامت الذي

 جنسهن بسبب النساء يستهدف -

 متحيزةال التهديداتخالل  منمثال  يتضح كما االجتماعي، النوع على شكله فييمكن أن يعتمد  -
 الجنسي والعنف المرأة ضد

 في شطةان تصبح أن أو تكون أن نالهدف منه هو أن يقلل من عزيمة المرأة و ذلك خاصة م -
 السياسة

  على ةالسياسي الحياة في المرأة ضد العنف البرلمانياتبعض النساء  تعرف ،مثال المغرب في
 من عةمجمو أو واحد شخص يرتكبها جنسية أو ونفسيةأ بدنيةأفعال أو سلوكات : "التالي النحو

 ات أوالمنتخبات أو المرشح النساء ضدأخرى  أطراف طريق عن أو مباشرة األشخاص،
 هو األفعال هذهالهدف من . السياسيةفي االدارة العامة أو  االلواتي تمارسن أدوار أوات المعين
 (العاتري خديجة". ) السياسية الحياة في المرأة وظائف تقييد أو منع

 سرعةبهي ظاهرة نامية  السياسية الحياة في المرأة ضد االنترنت علىأو العنف  التحرشظاهرة 
 أصبحت أن الدولي البرلماني االتحاد أجراها حديثة دراسة أظهرت المثال، سبيل على. ةمقلق

كثر  ضد النساء البرلمانيات األ النفسي العنفدهر فيه زالذي ي محلال التواصل االجتماعي وسائل
ات مهاجم مهينة، صور للنساء، وكارهة المرأة ضد متحيزة تصريحات شكل فيوهذا خاصة 

 يالريهالسابقة  األمريكية للرئاسة ةمرشحبأن تلقت ال أحد التحاليليثبت . وتهديد وتخويف
ة ننيفة مقارعال التغريدات عدد ضعف جيالرد جوليا ةالسابق ةاالسترالي الوزراء ةورئيس كلينتون

 ياردلي، هامبرمنج عن ةالنائبتلقت  المتحدة، المملكة في. رود وكيفن ساندرز بيرني المعارضينب

 .باالغتصاب اتهديد 600 من أكثر فيليبس، جيس

يفسر بعض المشاركين في النقاش أن دوامة العنف هي ناتجة عن التمييز الجنسي الراسخ في و
في  يقو كسائق الجندرية القوالب استمرار إلىقد أشاروا و. الحالية السلطة وهياكلالمؤسسات 

 . السياسية الحياة في المرأة ضد العنف

 هي دوافعهم؟من هم مرتكبو العنف ضد النساء في الحياة السياسية، وما 

 أعضاءو ،ئهاأصدقا أو المرأة عائلة قبل من السياسية الحياة في المرأة ضد العنف رتكبي ما عادة
 سائللو يمكن. وغيرها والشرطة الدولة أمن وقوات الدينيين والزعماء والمجتمع السياسي حزبها
 نم أو الخاصة، تقاريرها خالل من سواء العنف ارتكاب في مؤثرا دورا تلعب أن أيضا اإلعالم
 مناقشةلا مشاركينيقر . أخرى مصادر من سياسيا الناشطات النساء حول عنيفة رسائل نشر خالل

https://www.ndi.org/not-the-cost
http://iknowpolitics.org/en/comment/17138#comment-17138
http://www.ipu.org/pdf/publications/issuesbrief-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/issuesbrief-e.pdf
https://www.theguardian.com/technology/datablog/ng-interactive/2016/jun/27/from-julia-gillard-to-hillary-clinton-online-abuse-of-politicians-around-the-world
https://www.theguardian.com/technology/datablog/ng-interactive/2016/jun/27/from-julia-gillard-to-hillary-clinton-online-abuse-of-politicians-around-the-world
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 نحقوقه ممارسة من النساء استبعاد: هي األعمال هذه وراء الرئيسية الدوافعأن  ةاإللكتروني
 .السياسةفي  المشاركة في النساءينقص من عزيمة  عدائي جو وخلق ناتكمواط

تكون  ام الباو التي غ والسياسية العامة األماكن في النساء كراهية تسامح التي سياقاتلل يمكن
 في لمرأةا ضد العنفو تسامح تحث  أن المحافظين الدينيين أو السياسيين القادة قبل منمشجعة 
 ياتالعملعلى  الذكورفيه  يهيمنالذي  الراهن الوضع على للحفاظ كوسيلة السياسية الحياة

  .مةالحاك السالالت المغرب، منة كمشار قبل من لوحظ كما ذلك، في بما السياسية، والمؤسسات

ما هي النتائج المترتبة على العنف ضد النساء في الحياة السياسية على النساء والمجتمع 
 والديمقراطية؟

 الساحة عنتثبيطها ل السياسية الحياة في المرأة ضد العنف يقع عندما الديمقراطيات تضعف
 النساء تنفير .والسياسية المدنية الحقوق ذلك في بما للمرأة، اإلنسان حقوق ينتهكعندما و السياسية

 عليها تقوم تيال االفتراضاتيمكن تشكيك . ككل الديمقراطية العملية يقوض السياسية العملية من
 .في هذا الحال التمثيلية الديمقراطية

. السياسية اةالحي في المرأة تمثيلفي  النظاميالنقص  السياسية الحياة في المرأة ضد العنف يديم
 قضايال السياسية المؤسسات التزام على سلبا ؤثري أن يمكن السياسة في النساء عدد انخفاض
 لسياسيةا الحياة في المرأة ضد العنفيكون فيها  التي المجتمعات. الجنسين بين والمساواة المرأة
 اباتالنق مثل السياسية المؤسسات داخلاألولوية  المرأة قضاياتعطى  ما نادرااالنتشار  واسع

  .التشريعية والهيئات واألحزاب

 في نساءال تخويف أن وباكستان نيبالو الهند في للمرأة المتحدة األمم هيئة أجرتها دراسة كشفت
ات في شطان نلتصبح والفتيات لنساءبقية ال السياسية التطلعاتيضعف و يقلل من  السياسة

. 2013 إلى 2003 من الفترة في وقعت التي المرأة ضد عنف حوادثت الدراسة حلل. ةسياسيال

 بسبب السياسية الحياة في نتشارك ال النساء من المائة في 60 من أكثر أن الدراسة تستنتجو

 لمرأةل المتحدة األممهيأة  لمكتب ةالممثل تافاريس، رايخمان ريبيكا توأوضح. العنف من الخوف

 الدول هذه في النساء من المائة في 90 من يقرب ما: "أن وسريالنكا والمالديف وبوتان للهند

 المتعلقة قوانينلل شاملة مراجعةبعد . السياسة في االنخراطفي  طموحهن يكسر العنف بأن تشعر
 عم بصرامة تتعامل تشريعات لديها الثالث الدول من أيا أن الواضح من المرأة، ضد بالعنف

, كلما قوانينكلما وجدت  أن نعلم ونحن. السياسية الحياة في المرأة ضد العنف لمنع المخالفين
مكن تبرير ي أنالمعتقدين  الناسو قّل عدد  السياسية الحياة في المرأة ضد العنف نتشارانخفض ا

 ".المرأة ضد العنف

 بين رقالفوا تراعيالتي  التشريعات تعزيز إلى يؤدي أن يمكن السياسة في النساء عدد زيادة
 مشاركة" ،إسبانيا في المثال، سبيل على. المرأة ضد العنفمنها التي تهتم ب وخاصة الجنسين،

ة شاملات تشريعمّما أّدى الى وضع  المئة، في 30 تفوق البرلمانفي و القرار صنع في المرأة

http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/violence%20against%20women%20in%20politics-report.pdf?v=1&d=20141110T204441
http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/violence%20against%20women%20in%20politics-report.pdf?v=1&d=20141110T204441
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 قانون بيقتط برصد مكلفة لمساواةللجنة ا فرعية لجنة خلقالى و المرأة ضد لعنفتهتم بقضية ا

 ".القائم على الجنس العنف لمكافحة المتكاملة الحماية تدابير بشأن 2004 عامل عضوي

الحياة السياسية )مثل  هل هناك أي آليات ناجحة أو أدوات لفضح أعمال العنف ضد النساء في
 التقارير والخدمات للضحايا، وقواعد السلوك(؟

 لعنفا كشف و توثيق حاالتلفي مرحلة التطوير حاليا  ستراتيجياتاالو لياتهناك العديد من اآل
 إلقليميةا المؤسسات من العديد اتخذت وقد. العالم أنحاء جميع في السياسية الحياة في المرأة ضد

 ألمريكيةا البلدان لجنة نذكر. السياسية الحياة في المرأة ضد العنفكشف وادانة أفعال لل إجراءات
 عام يفاده اعتمتم  الذيو المرأة ضد والعنف السياسي التحرش اعالنا علىكمثال حيث أصدرت 

ما يقتضي عند اعتماد،" عالناإل يعزز. (MESECVI) دوبارا بيليم التفاقية متابعة آليةك 2015

 و يالسياس العنف على والقضاء والحماية واالهتماملتجنب ل وتدابير وبرامج الموضوع, قواعد
 ائيةالجنو اإلداريةفي المجاالت  والتعويض المناسب العقاب تسمح التي المرأة، ضد التحرش

 سساتالمؤعالن اإل يدعو. كما "المنطبقة الدولية الصكوك االعتبار بعين خذاأل مع واالنتخابية،
 ذلك، قبلو. السياسية الحياة في المرأة ضد لعنفل حد ووضع كشف في بدورها تقومأن  المختلفة

 البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في بالمرأة المعنيالعاشر  اإلقليمي المؤتمر وقع ،2007 عام في

 قانوني صالحإ تم وقد. باالنتشار الواسع لهذه القضية مرة ألولالذي يعترف  كيتو توافق الكاريبي
 ه يمكن ابالغ أن على القانون ينص المثال، سبيل على بوليفيا في. الالتينية أمريكا بلدان في بارز

 ويفرض. مكتوب أو هياشف شكل في آخر، شخص أي أو أقاربها الضحية،من قبل  االنتهاكات
الث , عقوبة من ثالسياسي التحرش بتهمة السجنب سنوات خمس إلى سنتين من ةعقوب القانون

 وفقا لجنسيا االعتداء بتهمة السائدة عقوبةالو النفسي، أو الجسدي العنف بتهمة الى ثمانية سنوات
  . جنائيال قانونلل

 في ماب السياسية الحياة في المرأة ضد العنف ضد إجراءات تتخذ أن السياسية لألحزاب يمكن
 وقع لمثال،ا سبيل على سيراليون في. داخلية آليات تنفيذ أو السلوك قواعد مدونات توقيع ذلك

 دض والترهيب العنف أشكال كليعارض " آمنمفتوح و" انتخابات تعهد على أحزاب ثمانية
 .المرأة

 :ذلك في بما أخرى، محددة تدابير تنفيذ يمكن كما

 ياةالح في المرأة ضد العنف قضايا لمعالجة النساء بينمشتركة من  مصالح جماعات إنشاء •
 السياسية

 السياسية الحياة في المرأة ضد العنف على المعطيات وتحليل جمع •

 النساء لحماية تشريع لوضع التأييد كسب •

 السياسية اةالحي في المرأةلى ع متوازنة تقارير األعالم وسائلكي يوفر  والتدريب التأييد كسب •
 السياسية الحياة في المرأة ضد عنفحاالت  وأية

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/DeclaracionViolenciaPolitica-EN.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/29555/dsc1i.pdf
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 لناجحةا االستجابة وآليات السياسية الحياة في المرأة ضد العنف من الناجين قصصتعزيز  •
 سياسيةال الحياة في المرأة ضد العنف على نتغلبلواتي ال النساء على األخرى النجاح وقصص

شف عن لكو وأمنية وقانونية طبية مساعدة لتوفيرتم وضع خط اتصال مباشر  ،باكستان في •
 السياسية الحياة في المرأة ضد العنف أعمال

 الحياة يف المرأة ضد العنف ضد تنظيمالو فضحلكشف و االجتماعي التواصل وسائل استخدام •
 عمل جنةل , وهيإميليقائمة حشدت  المثال، سبيل على األمريكية المتحدة الواليات في. السياسية
 تمويلتعليق ب السياسية الجماعات لمطالبة توقيعات لجمع االنترنت على شبكتها ,أميركية سياسي

 .المرأة ضد لعنفل مناصرة جماعات

 من اتغوطض خلقل مشتركة استراتيجياتأن ينفذوا  السياسية واألحزاب المدني للمجتمع ويمكن
 الوطني الديمقراطي المعهد دعوة العالمية مثل الحمالت واتستخدم أن هميمكن. اإلصالح أجل

المنظمات الغير حكومية  من وغيرها الدولية المنظماتالى  ربطال خالل نم NotTheCost# للعمل
 نم المزيد تشجيعالمناطق قصد  مختلف من اإلنسان وحقوق والسالم المرأةالمعنية بقضايا 

  .السياسية الحياة في المرأة ضد العنف وانهاء فضحلكشف و والقادة الناشطين

ت امن يتحمل المسؤولية لمعالجة العنف ضد النساء في الحياة السياسية، وما هي أنواع الشراك
 الضرورية للقيام بذلك بنجاح؟

. ياسيةالس الحياة في المرأة ضد لعنفا لمحاربة المسؤوليةأن تتحمل  ككل المجتمعاتيجب على 
 ألحزابا مثل) السياسية والمؤسسات المدني والمجتمع( المختلفة أجهزتها من خالل) دولةيمكن لل

 النسويةواألجهزة  والحركات والمرأة اإلنسان حقوقمنظمات و( الطالبية واألندية والنقابات
 ياةالح في المرأة ضد العنف أن يحشدوا االهتمام و الدعم و أن يشتركوا لمكافجة واألكاديميين

 اتتشريع وجود ضمنحيث يمكنهم  اسائد دورا التشريعيةو والقضائية التنفيذيةوللسلط . السياسية
 الفاعلة لجهاتفل ذلك، إلى وباإلضافةومتابعتها.  التشريعات وتنفيذلتمويل والظاهرة  معالجةل

 ئكأول ودعم الموارد تعبئة في هاما دورا( ممولينوال الدولية الحكومية غير المنظماتك) الدولية
 وسائلو المدني المجتمعيلعب . السياسية الحياة في المرأة ضد العنفمواجهة  على يعملون الذين

ي و ف السياسية الحياة في المرأة ضد العنف حاالت حوادث نقل في محوريا دوراكذلك  اإلعالم
  .التوعية

ي الت المرأة النسوية للدراسات نظرة مثل المدني المجتمع منظماتهناك العديد من  ،مصر في
 يةالسياس الحياة في المرأة ضد العنفاالت حتدعم مشاركة النساء في السياسة و تكشف عن 

ذي ال الشفوي تاريخلل والذاكرة المرأة منتدى أرشيف هوو مصر من آخر مثاالنذكر . للمجتمع
 مرأةال ضد العنف حولمعلومات و بيانات يوفر. العام المجال في المرأة تجاربيوثق و ينشر 

 .مصر في السياسية الحياة على في المستقبل المرأة مساهمة على وآثاره السياسية الحياة في

 

http://www.emilyslist.org/news/entry/emilys-list-celebrates-signing-of-the-violence-against-women-act-with-the-h
http://www.emilyslist.org/news/entry/emilys-list-celebrates-signing-of-the-violence-against-women-act-with-the-h
https://www.ndi.org/not-the-cost
http://nazra.org/en
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 واتفاقية ناإلنسا لحقوق العالمي اإلعالن مع يتعارض السياسية الحياة في المرأة ضد العنف دوليا،

 حددسيداو ت تفاقيةال 7المادة (. سيداو) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على للقضاء المتحدة األمم

 :في للمرأة التالية بالحقوق التمسك على األعضاء الدول مسؤولية بوضوح

 نتخبي   التي الهيئات لجميع نتخابفي اال التمتع بحق الترشحو االنتخابات في التصويت -
 العام باالقتراع أعضاؤها

 على العامة المهام جميع توليو عامة وظائفشغل و الحكومة اتسياس صياغة في المشاركة -
 الشاملة الديمقراطية لتعزيز إجراءاتالمستويات واتخاذ  جميع

 لدللب والسياسية العامة بالحياةالمهتمة  جمعياتالو الحكومية غير المنظمات في المشاركة -

 العتماد الدعم لحشد الدوليةالصكوك و األطر استخدام السياسية واألحزاب المدني للمجتمع ويمكن
 .اسيةالسي الحياة في المرأة ضد العنف أفعال على والمعاقبة والقضاء وقايةوقواعد لل إجراءات

تحديد تشريعات أوبرامج أودورات تدريبية أودراسات أوحمالت توعية محددة التي هل يمكنك 
 تساعد على منع ومعاقبة العنف السياسي ضد النساء؟

 اسيةالسي الحياة في المرأة ضد العنفيتطلب  أنلكتروني اإل النقاش هذا منيمكن االستنتاج 
 عومشاري والشهادات البيانات وجمع قياسال ذلك في بما والوطنية، العالمية الجهود تكثيف

 التمييز" بعنوان الدولي البرلماني التحاديمثل التقرير المؤخر لو. تدريبية ودورات مستهدفة
 ا في هذا المجال حيث يعرض التقريرتطور" البرلمانيات النساء ضد والعنف والتحرش الجنسي

. برلمانال في المرأة ضد العنف مع وطنية برلمانات 39نساء برلمانيات تمثلن  55 تجارب

 التشريعية الهيئات شبكة وهي ,ParlAmericas شبكة من البرلمانيات نساءال مجموعةنشرت 

 أعقاب في اتقرير 2016 عام في ,(OAS) األمريكية الدول منظمة في األعضاء للدول الوطنية

 بناء: الجنس نوع على القائمالتحرش السياسي "تحت عنوان  لوسيا سانت في إقليمي اجتماع
 رلماناتالب تمكينوالخبرات  تبادلمن هذا النوع على  جتماعاتتشجع اال. "البرلمانات في الوعي

 الحياة يف المرأة ضد العنف ذلك في بما الجنس، بنوع المتعلق التشريعي العمل نيبلغوا ع أن
 يةالسياس الحياة في المرأة ضد العنف تستهدف واضحة عمل خطة المجموعة وضعت. السياسية

 ."المرأة ضد السياسي والعنف التحرشتجنب ل عمل خطة"تحت عنوان 

 لمكافحة قانونا 2006 عام في رواندا تقدم الجنسين، بين الفوارق تراعياللتي  قوانينال إطار في

 لقانونا في االغتصابو االعتراف ب تعريف تم األولى، للمرة. الجنس نوع على القائم العنف
 لكونغوا جمهورية في السياسية الحياة في المرأة ضد العنف أعماللكشف عن ل اآلليات. الرواندي

 2011 عامل االنتخابات وقانون 2015 عامل ينالجنسالمساواة بين  تنفيذ قانون تشمل الديمقراطية

على  بوليفيا تم االتفاق في مايو 17 وفي. 1325 رقم األمن مجلس لقرار التوجيهية واللجنة

مس من سنتين الى خ السجن عقوبة على ينص المرأة ضدالسياسي  والتحرش العنف ضدقانون 
 ظائفو يمارسون الذين أولئك أو منتخبة امرأةيضغط, يضايق, يتحرش أو يهدد على  لمن تسنوا

http://www.onumujeres-ecuador.org/index.php?option=com_content&view=article&id=748:bolivia-aprueba-ley-contra-el-acoso-y-violencia-politica-hacia-las-mujeres&catid=25:bolivia&Itemid=32
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 والذي ةالثقافيو واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهدعلى  كينيا صدقت. عامة

 دستورها المغرب نقحت ،2011 عام في. السياسية الحياة في المرأة ضد العنف موضوع يتناول

 منن وبيالمستج أحد كشفمايتها. ورغم ذلك فقد حو السياسية والمشاركة المرأة حقوقيضمن ل
قبل  رئيسية من كقضية السياسية الحياة في المرأة ضد العنفمسألة  اتخاذ يتم أنه لم المغرب

 .السياسية المؤسسات

شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات من ضمنها شركاء  الدولية، المنظماتدخلت العديد من 
هيأة  ،الدولي البرلماني االتحاد ،للدمقراطية و المساعدة االنتخابية الدوليالمعهد ) في السياسة

 دعمل مشاريع تنفيذ أجل من في شراكات ,(اإلنمائي المتحدة األمم برنامجو للمرأة، المتحدة األمم
 .السياسية الحياة في المرأة ضد العنف معالجة في البلدان

 ميلتقد مفتاح هيتوسيع الكشف و التوعية و تكثيف الشراكات  ان االلكترونية المناقشة هذه كشفت
 المرأة دض العنف استمراركما استنتجت أن  القانونية، اإلصالحات ذلك في بما الحلول،وتنفيذ 

 .الشاملة السياسية والعمليات الديمقراطية يعوق السياسية الحياة في

 

 

 

 


