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 رسالة التقديم

دولة عضو في األمم المتحدة باإلجماع على جدول أعمال  193، اعتمدت 2015في سبتمبر  

وتحقيق مستقبل مستدام للجميع. ويشمل جدول  2030للقضاء على الفقر بحلول عام  عالمي جديد

للتنمية المستدامةهدف محدد لتحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين النساء و  2030أعمال 

الفتيات يسعى الى وضع حد للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات وضمان المشاركة وتكافؤ 

 الحياة.الفرص في جميع مجاالت 
أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لذلك ينادي خطوة النهوض بالمشاركة السياسية للمرأة

"كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص  الى 5مقصد من مقاصد الهدف 

ياة حالمتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في ال

 .السياسية واالقتصادية والعامة"

تهدف هذه المناقشة على االنترنت الستشارة مختلف أصحاب المصلحة حول تجاربهم في 

استخدام جدول أعمال التنمية المستدامة كخريطة عمل ووسيلة لضمان النهوض بالمشاركة 

لكتروني عللى موقعنا االالسياسية للمرأة على الصعيد العالمي والوطني والمحلي. ستقوم المناقشة 

. نشجع منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي 2017 فبراير 12يناير الى  09 من

الحكومات واألوساط األكاديمية للمساهمة بخبراتهم وتجاربهم، واإلجابة على سؤال أو أكثر من 

ي ليات المساءلة التاألسئلة المطروحة أدناه. مساهمات تسلط الضوء على الشراكات المبتكرة وآ

لع إلى تتط شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة محبذة. 5.5أنشئت لتقديم الهدف 

 .هذا التمرين لتقاسم و تشارك المعرفة حول هذا الموضوع

 الرجاء زيارة هنا لالطالع على المذكرة المفاهيمية الكاملة للمناقشة االلكترونية

 األسئلة

ي ف .من هي الجهات الفاعلة الرئيسية في تقديم على جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 1

 بلدكم؟

 ؟5.5.ما هو دور الحكومات الوطنية والمحلية في توطين الهدف 2

 ؟5.5يسية التي تواجهها الدول في تنفيذ ورصد الهدف .ما هي بعض التحديات الرئ3

؟ ماهي 5.5.ما هي التدابير الموجودة لمواءمة القوانين الوطنية وخطط التنمية مع الهدف 4

 آليات المساءلة والتنفيذ الموجودة؟ من يقوم باتخاذ كا هذه التدابير؟

هل هناك آليات تشاور  ؟5.5.ما هو دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ ورصد الهدف 5

 لتعزيز الحوار مع الحكومات والهيئات الدولية؟

http://iknowpolitics.org/sites/default/files/e_discussion_on_sdgs_2017_ar.pdf
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 ؟5.5.هل أنت على علم بأي مشاريع قطرية/إقليمية أو دورات تدريبية لتعزيز الهدف 6

 اتالمشارك
حول  ةالمناقشة اإللكترونيهذه ت شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة استضاف

ياسية للمرأة: شرط أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين والديمقراطية "المشاركة السموضوع 

 فبراير 12الى  يناير 9من  موقعها االلكترونيعلى  للتنمية المستدامة" 2030وتحقيق أجندة 

قبل خبراء من القارة األمريكية والمنطقة  , منةمساهم ةعشر أربعة. و تلقت المناقشة 2017

همتين , مساالفرنسية باللغة مساهمة مناقشةال تجمع. جنوب الصحراء العربية وآسيا وأفريقيا

ن قبل م اإلنجليزية اللغةبوسبعة مساهمات  اإلسبانيةأربعة مساهمات باللغة  العربية، باللغة

 أكد. الحكومية المؤسسات عن وممثلين وطالب المدني المجتمع نظماتممثلي مو سياسيين

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و  مراقبة لضمان المدني المجتمع أهمية على عموما المشاركون

 عن لالتفاصي من مزيدال أدناه خاصة منهم الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين. يلي

 :مومساهماته الخبراء

 األوغندي البرلمان من أمثلة قدمت(: أوغنداهيأة األمم المتحدة للمرأة, )نانذاقوأقريبينار . 1
 .(UWOPA) أوغنداالجمعية البرلمانية للنساء بو

 عن فكرة تقدم(: مصر المرأة، حقوق مجال في ةوناشط ةمحامي) الدين نور محمود عايدة. 2
 .5.5الهدف  رصد من تمكن التي مصر في الحكومة مع التشاور آليات مختلف

 نشؤو زارةتقودها و التي الجهود يناقش(: فلسطين المرأة، شؤون وزارة ممثل) عاصي أمين. 3
 .فلسطين في 5 في تنفيذ و متابعة الهدف فلسطين في المرأة

شبكة المعرفة الدولية للنساء خبيرة لدى و WUSETEلجمعية  التنفيذي المدير) واتوكا كاثرين. 4
 وقضايا نالجنسي بين المساواة بينالموجودة  االتصاالتتناقش (: كينيا ،الناشطات في السياسة

 الجماعات النسائية للضغد و التأييد.  دور كما تكتب على أخرى، إنمائية

 تيال المبادرات مختلف وضحت(: المكسيك لالنتخابات الوطني المعهد) غاليندو دايانيرو. 5
 اةالحي في المرأة مشاركة في أعلى مستويات تحقيق أجل من المكسيكية السلطات وضعتها
 .السياسية

 في المحليةسلطات ال أهمية على شددي: "AB9" شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات عضو. 6
 .أهداف التنمية المستدامة تنفيذ

http://iknowpolitics.org/en/comment/18434#comment-18434
http://iknowpolitics.org/ar/comment/18406#comment-18406
http://iknowpolitics.org/ar/comment/18476#comment-18476
http://iknowpolitics.org/en/comment/18446#comment-18446
http://iknowpolitics.org/es/comment/18441#comment-18441
http://iknowpolitics.org/en/comment/18489#comment-18489
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 مالتوح ندواتينادي بأهمية ال: "إيهاب"عظام  شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات عضو. 7
 .السياسية الحياة في المرأة دور لتعزيز الريفية المناطق في توعيةال

 سينسيناتي، جامعة في طالب) "Alexajl" شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات عضو. 8
 على لمرأةل السياسية المشاركة لزيادة كأداة الحصص فعالية يناقش(: األمريكية المتحدة الواليات

 .المستويات جميع

 لسياسيةا المشاركةتكثيف  أنيقول : "اسالم" شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات عضو. 9
 والحكومات البرلمانات ذلك في بما المصلحة، أصحاب جميع إشراك خالل من يتحقق للمرأة

 .الدولية والمنظمات المدني، والمجتمع

 ،الثقافي التغيير أهميةيحلل (: بيرو ،Red de Hombres Contra la Violencia) هوارانكا ليون. 10
 .الجنسياالعتداء  من الحد أجل من والفتيان الرجال تعليم على ويؤكد

 ورد نتعبر ع(: الديمقراطية الكونغو جمهورية من المدني المجتمع ناشط) ميسوكيو ماري. 11
 . نميةوالت االجتماعي النوع أساس على القائم العنف مثل قضايا حل في سياسيا المرأة تمكين

 منظمات لعبهت الذي الدور تفاصيلتوفر (: األرجنتين االنتخابية، منظمة الشفافية) جابا مارتا. 12
 .5.5لهدف ل الناجح التنفيذ أجل من األرجنتين في المدني المجتمع

 للديمقراطية الدولي المعهد في عالي برامج مدير) نهوندو-رومبيدزاي كانداواسفيكا. 13
(: السويد ، شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسةخبيرة لدى ووالمساعدة االنتخابية, 

 على الجنسين بين المساواة عدم على للقضاء قوية كأداة 5الهدف  أهمية على الضوء سلطت
 .العالم مستوى

 فاعلتت(: بيرو هوانوكو، منطقة في لإلنتاج اإلقليمي المدير) ريوس لوس دي شارا تيريزا. 14
 .الجنسين بين المساواة أجل منمشاركة الرجال  أهمية حول نقاش هوارانكا في ليون مع

 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

  بلد كل في 2030 أجندة تقديم في المشاركة الرئيسية الفاعلة الجهات

http://iknowpolitics.org/en/comment/18499#comment-18499
http://iknowpolitics.org/en/comment/18501#comment-18501
http://iknowpolitics.org/en/comment/18500#comment-18500
http://iknowpolitics.org/es/comment/18342#comment-18342
http://iknowpolitics.org/fr/comment/18470#comment-18470
http://iknowpolitics.org/es/comment/18468#comment-18468
http://iknowpolitics.org/en/comment/18467#comment-18467
http://iknowpolitics.org/es/comment/18431#comment-18431
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 منقوية  ومالية سياسية التزاماتوجود  ضرورة على المشاركين بينمن  عام اتفاق هناك

و  أجهزة شكل في تأتي االلتزامات هذه أحيانا. اممكن 2030حقيق أجندة تليكون  الحكومات

 .اإلقليمية أو الوطنية واألطر الخططأخرى ك أمثلة أيضا هناك أن حين في ،حكومية مؤسسات

 اتشهاد ن توفيريمك   يذال العامة المالية قانونعلى  األوغندي البرلمان وافق ،أوغندا في
 إقرارها يتم أن قبل ميزانياتها في الجنسين بين بالمساواة االتزام تظهر التي والقطاعات للوزارات

 زاراتالو جميعتمثل . الشرط لهذا لالمتثالسنويا  الميزانيات كلص ُتفح  و. البرلمان قبل من
 كافؤت وحدات جميعو (للمرأة القومي المجلس) للمرأة الوطنية واآللية التخطيط وزارة وخصوصا

 الجهات الوزارات بعض من الجنسين بينالمهتمة بالمساواة  والوحدات الوزارات في الفرص
 تعتبر ،سطينفل حالة في. مصر في المستدامة التنمية أجندة تحقيق فيالناشطة  الرئيسية الفاعلة
 اتالمؤسس جميع مع شراكة في أيضا عمل, وهي تالبالد في الرسمي الممثل المرأة شؤون وزارة

 خصصةم مختلفة حكومية وبرامج هيئات هناك المكسيك في. الوطنية والنقابات المعنية الحكومية

 فاعلة جهات ثالثة التنفيذية السلطة توجد في. 5.5 الهدف خصوص،وبال ،2030 أجندة لتقديم

 :2030أجندة  وتقديم برصد معنية رئيسية

 الخارجية للشؤون العامة األمانة .1

 االجتماعية لتنميةلالعامة  األمانة .2

  للمرأة الوطني المعهد .3

 في بما المجاالت، كافة في المرأة ودعم تعزيز نحو موجهة محددة والية للمرأة الوطني معهدلل
 للمرأة وطنيال المعهد عزز. والتشريع والتعليم االجتماعية والتنمية الصحة المثال سبيلعلى  ذلك

 ساواةالم بشأن قوانين العتماد االتحادية الجمهوريةوكاالت  مختلف مع وعمل البرامج من سلسلة
 االطالع على يرجى المعلومات، من لمزيدل. العنفشكال أ جميع ضد حمايةالو الجنسين بين

 لورينا لمرأةل الوطني المعهد ةرئيسمع  السياسةفي  لناشطاتشبكة المعرفة الدولية للنساء ا مقابلة

 .2016 نوفمبر من كروز

 في .متكاملة بطريقة المرأة تدعم القوانين من سلسلة المكسيكية التشريعية ةالسلط عززت
هي , ووالنواب الشيوخ مجلسيفي المرأة  قضاياب مخصصة لجانتوجد  االتحادي، الكونغرس

 في .للمرأة االجتماعية والحقوق األصلية الشعوب نساءو المهاجرات النساءلجان تشمل قضايا 
 بهدف ذلكو االتحادية، االنتخابية المحكمةو لالنتخابات الوطني المعهدوضع  االنتخابية، المسائل

 من ٪50 واقدمي أن السياسية األحزاب على يفرضوضع كوتا  مثل أحكام عدة القانون، تطبيق

 ختارتا التيحزاب األ مختلف على غرامة فرض مؤخرا تم وقد. الترشيحات في الجنسين من كل
 جتنت القانون، هذا من الرغم علىبسبب عدم االلتزام بالكوتا.  االنتخابات في المشاركة عدم

 لم. نواب رجال 283 و نساء 217وجود  في النواب لمجلس 2015لعام  المتوسطة االنتخابات

 البلديات و المجالس.  المحلية، الحكومات مستوى على التقدم يتحقق

http://iknowpolitics.org/es/file/entrevista-de-iknow-politics-con-lorena-cruz
http://iknowpolitics.org/es/file/entrevista-de-iknow-politics-con-lorena-cruz
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 زيزتع أجل من الداخلية اإلجراءات من سلسلة يالمكسيك لالنتخابات الوطني المعهد اتخذ وقد
 اركةالمش في التوازن وضمان الجنس نوع على القائم العنف من والحد الجنسين بين المساواة

  :تشملهي و. القرار صنع اتعمليو

 كل يتلقاها التي العام التمويلب والتي تتعلق 2009-2008 التي حصلت في التغييرات في •
. للمرأة السياسية المشاركة تعزز التي األنشطة إلى ٪3 خصصت أن يجب سياسي، حزب
 اقبةومر السياسية لألحزاب التمويل توزيع عن المسؤول هو لالنتخابات الوطني المعهد
 .موالالئق لأل غير استخدام على العثور تم إذا عقوبات فرض يمكن. إنفاقها

في اطار  الوطنية المهنية الخدمة في للنساء امخصص مقعدا 100 فتح تم ،2013 عام في •

 قدف متوازنة، غير تزال ال اإلجمالية النسبة أن من الرغم على. اإليجابي عملءات الإجرا
 .الفجوةمن حجم  اإلجراء هذا قلص

 المجالس أعضاءنتخابات لإل الوطني المعهدتار خا ,2014 عام إصالحتزامنا مع  •
وذلك احتراما  (اانتخابي امعهداتحادية لديها  جهات 32ال من كل) المحلية االنتخابية

 نساء 112 وات نتخابة لالمستشار امرأة 112 من يقرب ما هناك. الجنسين بين لمساواةل

 .أعضاء مجالس

 وتعزيز يز،التمي وعدم الجنسين بين للمساواة الفنية الوحدة إنشاء تم الداخلي، الصعيد على •
 االجتماعي وعالن منظور من التدريبية الدورات توفير بين تتراوح التي التدابير من سلسلة
 دائرةال اءألعض وكذلك - والتنفيذية واإلدارية ةالتقني مستوياتال على - الموظفين لجميع

 .الوطنية االنتخابية

 تعريف تم حيث الجنسي، والتحرش العمل مكان في التحرش لمكافحة بروتوكول ضعو تم •
 .الشكاوى وتقديم الهوية لتحديد وآليات حاالتتقديم الو المصطلحات

تكامل م تحليل من جزء هيالنوع االجتماعي  قضايا الدولي، التعاون برامج حالة في •
 .العامة لقضايال

 التربيةو االنتخابي للتدريب التنفيذية االدارة خالل من ،لالنتخابات الوطني المعهديعمل  •
 شملوت. للمرأة السياسية المشاركة لتعزيز المدني المجتمع منظمات مختلف مع المدنية،

 كضباط سيعملون الذين المواطنين من اتكمدرب النساء توظيف اإلجراءات هذه
 كمرشحاتو عموميين كموظفين سيشاركون الذين, واالقتراع مراكز في االنتخابات
 عم مسابقات وينظم عامة برامج لالنتخابات الوطني المعهد. يطور الخ العامة، للمناصب
  .المدني المجتمع منظمات

 على المستوى المحلى  5.5 الهدف نفيذت في والمحلية الوطنية الحكومات دور
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 التي اإلنجازات ترجمة أهمية على اإللكترونية المناقشة في المشاركين بينمن  عام اتفاق وهناك
 على ذالتنفي. والمحلي الوطني المستويين على فعالة أطر في العالمي الصعيد على تحققت

 وضعهم ييرتغ يجعل مما والفتيات، النساء وضع في التحولية للتغيرات يسمح المحلي المستوى
 .ممكنا استدامة أكثر بطريقة المجتمع في

 كالأش جميع إزالةالى  تنظر أن الحكومة ينبغي على أنفي النقاش  لاق من ثمة ،مصر حالة في
 اعتماد ليشم وهذا. واألبوي الذكوري الثقافي التراث في أو القانون في سواء المرأة ضد التمييز
 تمكينل الالزمة التدابير واتخاذ المرأة ضد للعنف حد لوضع التدخل وسياسات والحماية، الوقاية
 ميعجالقضاء على وبالخصوص  النساء تواجهها التي التحديات على القضاءو اقتصاديا المرأة

 نفس على الحصول إلى تحتاج المرأة أن مصر من المشاركين أحد يرى. الجنسين بين الفجوات
 نم الرغم على الواقع، في .القيادية المناصب من المزيد تحملأن و للرجال المتاحة الفرص
 الرغم على. الهامة اللجان في معدومة شبهفهي  البرلمان، في للمرأة العددي التمثيل في الزيادة

 في. 1محافظين, فال وجود لنساء محافظاتل تنائباك نقدراته أثبتت النساء من العديد أن من
 سياساتال أعمال جدول تنفيذ لمتابعة وطنية لجنة الفلسطينية الحكومة شكلت ،فلسطين حالة

 الوزارةعملت . 5 هدفال قودتهي و اللجنة هذه في عضوا المرأة شؤون وزارةتمثل . الوطنية
  .الشركاء جميع مع الهدف تنفيذ لمتابعة فنية لجنة تشكيل على

  5.5 الهدف مع الوطنية القوانين لمواءمة المتخذة التدابير

 لتوعيةا على التنمية، في الشركاء مختلف من بدعم ،وغندابأللنساء البرلمانية تعمل الجمعية 
 العمل  هذا أثبت وقد. القوانين هذه على المجتمعات وعي ورفع القوانين تنفيذ لمراقبة االنتخابية

  كينيا في النساءلجماعات . الثغرات لمعالجة التدابير من عدداوضع  ذلكعن  نتجفقد  يتهفعال
 فيوتناقش  توضع 5.5 الهدف مع تتماشىالتي  القوانين أن من بسبب تأكدهم رئيسيةأهمية 

 .البرلمان

 علقةمت وإعالنات وصكوك دولية اتفاقات وجود من الرغم على أنه المشاركين بين اتفاق وهناك
 بقرار لجنةت وضع ،فلسطين حالة في. ينبغي كما فعالة دائما ليست فهي الجنسين، بين بالمساواة

 في ماب الموقعة، االتفاقات جميعل مواءمة قرارات اتخاذب الوزراء مجلس مكنتالتي  الرئيس من
 .سيداو اتفاقية ذلك

  5.5 الهدف ورصد تنفيذ تحديات

 نحو على 5.5 الهدفال يمكن تنفيذ  أن هوااللكتروني  النقاش لهذا الرئيسيةنتيجة من النتائج 
هي و. ينالجنس بين المساواةالمتعلقة ب األخرى المجاالت إلى االلتفات دونة تنفيذه مراقب أو كاف
 تيات،والف النساء ضد والعنف والممارسة، القانون في الجنس نوع على القائم التمييز تشمل

 .والعام الخاص القرار صنعات عملي في وتمثيلها للمرأة المتكافئة غير والمشاركة

                                                           
1 . 2017ر فبراي 16 يوم مصر في محافظة امرأة أول توعين. 2017 يناير 22 في المساهمة هذه قدمت . 
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 المساواة عدم معالجة 5.5 الهدف تنفيذ في النجاح لتحقيق الالزمة األساسية التدابير بعضتشمل 
الى  ينالمشارك يشير بحيث .والعامة الخاصة والمؤسسات السياسية األحزاب في الجنسين بين

 لمعنى،ا وبهذا. الجنسين بين الفوارق تراعي المؤسسات تلك داخل اولوائح اقواعد إنشاءضرورة 
 ةعالفظاهرة و دوارأل النساء أداءوجودة  كيفية عن لكشفهو ا المتبقية التحدياتتحدي من  فإن
  .سياسية أحزاب وأعضاءات كناخب خاص، وبشكل الديمقراطية، بناء في

. ماعياالجت للنوع مستجيبة ميزانياتوضع ل الالزمة األحكامفي مرحلة تنفيذ  حاليا أوغنداان 
 وعالن منظور من الميزانيات هذه تحليلفي  البرلمان أعضاء قدرةحيث  من تحد هناك ذلك، ومع

 رتطوي على البرلمان أعضاء مع للعمل شركاء للمرأة المتحدة األممهيأة  دعمت وقد. االجتماعي
 ات مدروسة. ميزاني ووضع تحليللل الالزمة األدوات

 القائم السياسي الوضعأساسها  5الهدف  تنفيذ في إضافية تحديات إلى فلسطينأشار مشارك من 
 .الفلسطينية الدولةات قدرناتجة عن ذلك على ال والقيود

  .5.5 الهدف ورصد تنفيذ في المدني المجتمع منظمات دور

 سعىيالذي  5.5أن الهدف  فكرةال حول اإللكترونيالنقاش  توافق من بين المساهمين في هناك
 هدافألا تحقيق على اتأثير له يكون قد القرارات اتخاذمشاركة متساوية للنساء في  ضمان إلى
 اكهن أن كما. الجنس نوع على القائم والتمييز للعنف حد وضع مثل ،5المتعلقة بالهدف  خرىاأل

 الفوارق تراعي تعليم سياسات لوضع االزم كفاعال المدني المجتمع يلعبه الذي الدور حول اتفاقا
تنظيم  فيالنساء  به تقوم الذي العمل أهمية على الضوء كينيا من مساهمةتسلط . الجنسين بين

 المجتمع منظمات دور مصر من مساهمةلخصت . المرأة حقوق أجل من والتشبيك المجتمع
  :التالية خمسال نقاطال في 5.5 الهدف ورصد تنفيذ في المدني

 5 الهدف بشأن خطتها في له التخطيط تم ماالدولة ل تنفيذ مراقبة .1
 تنفيذها وتقييم تحديدها تم التي والقوانين والسياسات اآلليات مراقبة .2
 القرار لصناع والتوصيات والتقييم الرصد عن تقارير توفير .3
 الهدف تنفيذ في الدولة مؤسساتاشراك  .4
 اللجان ىإل يةمواز ريراتق تقديم المتحدة األمملدى  ةاالستشاري ذات المرتبة للمنظمات يمكن .5

 قلحقو الدولي والمجلس السيداو لجنة المرأة، لجنة مثل الهدف هذا تحقيقفي  المختصة
 .اإلنسان

 الحكومة بين كاملة شراكة هناك أن المرأة شؤون وزارة عن ممثليشير  ،فلسطين حالة في
 .5 هدففي ما يخص ال المدني المجتمع ومنظمات

 بيرو من مساهماتأشارت . 2030 نفيذ أجندةت تعوقأن  الثقافية النمطية صورلل كذلك يمكن
 إيكاب العنف ضد الرجال شبكة وتعمل. النمطية الصور هذه لتغيير كأداة التعليم نظام أهمية إلى
 هدفتحيث  للمرأة السياسية المشاركة تجاه والمواقف الديمقراطي السلوك تعزيزالى ( بيرو)
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 المالية قيودال ولكن الجنسين، بين المساواة تدعم رجولة وبناءالصور النمطية  تغيير إلى الشبكة
 دفعتو االنترنت، عبر النقاش في المشاركين بين جدال المبادرة أثارت. صعبة مهمتها تجعل

  .الدالب أنحاء جميع في الشبكةمل عبتعميم  مهتمين آخرين بيرومن  مساهميناهتماما من قبل 

. للمرأة لسياسيةا بالمشاركة المتعلقة قضاياال على االنتخابيةمنظمة الشفافية  تعمل ،األرجنتين في
 مضحيث ت السياسية والمشاركةالنوع االجتماعي  في دبلوم المنظمة هذه أطلقت ،2016 عام في
 أطلقت. ياسياس المرأة تمكين أهمية على الطالب وإبالغ وتمكين تحفيز تحاول دولية تدريس هيئة

 مقطعا ضمي االنتخابات أخبار على االنترنت شبكة على اموقع كذلك االنتخابيةمنظمة الشفافية 
وهو  في هدفها: المبادرات هذه جميع تشترك. في االنتخابات المرأة مشاركة على يركز اأسبوعي
 .سياسيا المرأة تمكين أهمية على والرجال النساء من كل تثقيف

 5.5 لهدفتحقيق ال وإقليمية قطرية تدريبية ودورات مشاريع

 ينب المساواة لتعزيز سياسية إرادة أوغندا فيهناك  أن إلىفي النقاش االلكتروني  أشير وقد
 طويلة فترةل ثابتة ظلت الجنسين بين المساواةب قوانين متعلقة هناك أن من الرغم على الجنسين،

 االجتماع مثل الحكومة، مع للتشاور مختلفة آليات مصر فيهناك . بدون أي تطور الزمن من
 لمجلسا خالل من المختلفة الوزارات مع المستدامة التنمية أعمال جدول بشأن يتنسيقال الوزاري
 كةالمشار على والشباب للنساء القدرات بناءل تدريبية دورات أيضا هناك. للسكان الوطني

. لمرأةل القومي والمجلس المحلية المدني المجتمع منظمات بعض قبل من خاصةذلك و السياسية،
 فلسطين من المشاركعبر . 5.5 الهدف لتعزيز إقليمي تعاون ال يوجد أنأشار بعض المساهمين 

 مشارك رزوأب. المنطقة في أخرى بلدان في يحدث ما معرفةتمكنه من  آليةبسبب انعدام  هقلقعلى 
" الفقر من دحللنمو وال االستراتيجية وثيقةال" تنفيذ أهمية على الديمقراطية الكونغو جمهورية من
 جميع على ةاالستراتيجي المجاالت في للمرأة السياسي التمكين لتعزيز وسيلة باعتبارها حكومة،لل
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http://www.martagaba.com/2016/11/diplomado-genero-y-participacion.html
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