
 

 
 

 

 

 

 في دائرة الضوء
 

    مستنتجات مناقشاتنا اإللكترونية األخيرة

ً في العمليات السياسية والجمعيات في جميع أنحاء العالم  على جميع وال تزال المرأة ممثلة تمثيالً ناقصا

الالزمة للنجاح في الحصول  الموارد الماليةالتحصل على عدم المساواة في المستويات. عامل رئيسي في هذا هو 

تختلف كما  على ترشيحات أو المشاركة في الحمالت االنتخابية. وتختلف تكاليف الترشح للمناصب بين البلدان

مثل انخفاض الوضع االقتصادي  عممةالم بعض الظواهرالحواجز التي تواجهها المرأة حسب السياق. تؤثر 

 أمام مشاركة المرأة في السياسة.قوية ضع حواجز فهي تمياً وغياب االستقالل االقتصادي على النساء عال
 

 2018يونيو  19مايو إلى  15من  تحديات وفرص التمويل للمرشحاتقمنا بتنظيم مناقشة إلكترونية الستكشاف 

مساهمين رفيعي المستوى بمن فيهم نساء في السياسة وقادة أحزاب سياسية وأكاديميين وناشطين  اوانضم إليه

الهند وتركيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية باإلضافة إلى خبراء ومن الكاميرون وغانا 

دي للديمقراطية متعددة األحزاب وممارسين من المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية والمعهد الهولن

والمعهد الديمقراطي الوطني وقائمة إيميلي. استكشف المشاركون التحديات المختلفة التي تواجه النساء في جمع 

 والتوصياتالجيدة الممارسات األموال للحمالت االنتخابية على المستويين المحلي والوطني وقدموا العديد من 

 الناحية المالية في االنتخابات. حول كيفية دعم المرشحات من
 

 
 

 

  تفي تمويل الحمالالتحديات تتحدثن عن نساء في السياسة  الىشاهد هذا الفيديو لالستماع 
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https://youtu.be/kBEKjAgwAAQ


  حملة الشباب في السياسة
 

دون منهم ٪  1.9جميع البرلمانيين على مستوى العالم، فقط من أن  2016في عام  االتحاد البرلماني الدوليوجد 

أن النساء يظلن الفئة  التحاد البرلماني الدوليبحث ااستنتج ٪ هم دون سن األربعين. كما  14.2سن الثالثين و 

. ما الذي يفسر انخفاض تمثيل الشباب في السياسة؟ كيف عالميا األقل تمثيالً في جميع الفئات العمرية من النواب

 يمكننا التأكد من انخراط المزيد منهم في السياسة؟

 

باليوم لالحتفال الضعيف للشباب في السياسة وزيادة الوعي بالتمثيل و اإلجابة عن هذه األسئلة علىللمساعدة 

على من خالل حملة قضية المشاركة السياسية للشباب أغسطس(، خصصنا شهر أغسطس ل 12العالمي للشباب )

حول الموضوع  فيديوعلى  حملةال. اشتملت #YouthInPoliticsهاشتاج الول مواقع التواصل االجتماعي ح

بالتعاون مع االتحاد  عبر تويترنقاش ودولة  أربعة عشرةمع نواب شباب من  وستة عشر مقابلة)شاهد أدناه( 

 أغسطس. 10البرلماني الدولي في 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 آخر األخبار
 

في مراكز صنع القرار لم يحررها من قيود األعراف االجتماعية، بل كرس التسويق  الجزائريةحضور المرأة  •

 لقراءة المزيد. انقر هنا. السياسي لتمثيل المرأة في المؤسسات الرسمية ثقافة االنتهازية بدل أن يخدمها

جديد الوطنية" )مورينا( اليساري األحد حاكمة للعاصمة انتخبت كالوديا شينبوم من حزب "حركة الت •

 لقراءة المزيد. انقر هنا. لتصبح بذلك اول امرأة تنتخب لهذا المنصب المكسيكية

في  حة حزب النهضة اإلسالمي في االنتخابات البلدية األخيرةانتخبت سعاد عبد الرحيم التي تصدرت الئ •

 لقراءة المزيد. انقر هنا .رئيسة لبلدية العاصمة التونسية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب تونس

ً قياسيةً  التركيةحققت االنتخابات التشريعية  • في عدد النساء الالتي قدمن ترشحهن لخوض السباق  أرقاما

. % من مقاعد البرلمان التركي17.1 نسبته سيدات ليشغَلن ما 103  االنتخابي، وتمخضت النتائج عن فوز

 لقراءة المزيد. انقر هنا

قد قطعت أشواطا متقدمة في مجال المشاركة السياسية، إال أن تمثيلها  الموريتانيةعلى الرغم من أن المرأة  •

 لقراءة المزيد. انقر هنا .ابية لبعض األحزاب لالنتخابات القادمة جاء باهتافي اللوائح االنتخ

نوفمبر القادم، لنصفية المرتقبة في فقبل االنتخابات ا .الواليات المتحدةعام المرأة في  2018 يبدو وكأن •

مرأة في الترشح لمجلس النواب األميركي هذا العام، وبهذا يكن قد حطمن الرقم القياسي السابق ا 476نجحت 

 لقراءة المزيد. انقر هنا .2012مرشحة في انتخابات  298البالغ 

https://ipu.org/
http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/report-white-paper/ipu-report-shows-under-representation-youth-parliaments
http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/report-white-paper/ipu-report-shows-under-representation-youth-parliaments
http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/report-white-paper/ipu-report-shows-under-representation-youth-parliaments
https://twitter.com/iKNOW_Politics/status/1024648907882737664
https://twitter.com/iKNOW_Politics/status/1024648907882737664
https://twitter.com/iKNOW_Politics/status/1024648907882737664
https://youtu.be/DKMQV0t12mo
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews
https://twitter.com/iKNOW_Politics/status/1026866910544179200
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/editorial-opinion-piece-blog-post/%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%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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. المنتهية واليته 2009نائبات فقط في برلمان  4الجديد بعد أن كن  اللبنانينساء بمقاعد في البرلمان   6فازت  •

 انقر هنا. ومع أن هذا العدد يعتبر ضئيال إال أنه العدد األكبر من النساء الذي يصل للندوة البرلمانية اللبنانية

 لقراءة المزيد.

وزراء  6وزيرة و  11اء مع من النس هيونيو عن مجلس وزراء أغلب 6في  إسبانياأعلنت الحكومة الجديدة في  •

من الذكور. وبهذا اإلعالن، انضمت إسبانيا إلى حفنة من الدول التي تشغل فيها النساء نصف المحافظ 

 لمعرفة المزيد عنهم. انقر هناالوزارية على األقل. 

في منصب رئيسة  اإلكوادورختارت الجمعية العامة لألمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا، وزيرة خارجية ا •

الجمعية العامة. وهي أول امرأة من أميركا الالتينية تتولى المنصب ورابع امرأة تترأس هذه الهيئة في األمم 

 لقراءة المزيد. انقر هنا. المتحدة
 

 
 

  المقابالت
 

 

رجريت عازرما  
مجلس الشعببة عضو  

 مصر
 

 

 

 سماح دمق 
شؤون المرأة ورئيسة لجنة  مجلس الشعبة بعضو

  واألسرة والطفولة والشباب والمسنين

 تونس
 

 
 

 

ي ئبابططعمر ال  
 الشورى البحريني وبالبرلمان العربينائبة بمجلس 

تشريعية والقانونية شؤون الالورئيسة لجنة 

  بالبرلمان العربي 

 البحرين
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 األخبار و الموارد
 

المرأة في السياسة اليومية على صفحات المنصة ومواقع التواصل االجتماعي  نشارك األخبار والموارد في أربع لغات حول

أخبار وموارد ، بما في ذلك أخبار العالم والتقارير وورقات األبحاث  17،400لدينا. تتميز مكتبة اإلنترنت الخاصة بنا بأكثر من 

 حيثخريطتنا التفاعلية نا حسننا ت. يسعدنا أن نعلن أنومواد التدريب ومقاطع الفيديو ودراسات الحالة وقواعد البيانات والمدونا

 !أسهل وأسرع الى المعلومات المتعلقة بدولة معينة وصول المستخدمين اآلن لأصبح ل

 
 

 
 
 
 

 أخبار شركائنا

http://iknowpolitics.org/ar/
http://iknowpolitics.org/ar/


الموارد من . تجد أدناه بعض أحدث نساءالمحددة إلحداث تقدم في المشاركة السياسية لل موخبرته شركائنا عبر مهمتهمساهم ي

المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية واالتحاد البرلماني الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة 

 .للمرأة

   

 من نحن   
 

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

 وأشرطة لقاءات، ندوات، إلكترونية، مناقشات خالل من األفراد وبناء المعرفة ربط إلى الشبكة تهدف  والعامة. السياسية الحياة

 في الناشطات للنساء الدولية المعرفة شبكة على األنترنت. مشروع الموارد المتوفرة في المكتبة وغيرها من  وأخبار  فيديو

المرأة  الجنسين وتمكين بين للمساواة المتحدة األمم وهيئة اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج بين مشترك مشروع والسياسة ه

 .واالنتخابات للديمقراطية الدولية والمؤسسة الدولي البرلماني واالتحاد
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