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  الخلفية

 عضب لذكر ،إسرائيلو اسكتلنداو كنداو فرنسا من منتخبات نساءفضحت  األخيرة، اآلونة في

نها حيث نبهن التي تعاني م السياسة في والعنف التحرش أعمالو العنيفة السياسية الثقافات األمثلة،

 .السياسية الحياة في المشاركة لن يكن العنف ثمن أن

 من نمنعهيحيث  السياسية الحياة في النساء فرص من يحد  السياسية الحياة في المرأة ضد العنف

 وأحزاب  وأنصار اتومرشحات ناخبن كحقوقه ذلك في بما السياسية، نحقوقهكامل  ممارسة

 الحمالت خالل السياسية الحياة في نساءال ضد العنف يحدث أن يمكن. 1ةعموميات موظف

 من ستقالةاال على الضغط يتم أن المثال سبيل علىبحيث من الممكن  فقط ليس ولكن االنتخابية،

تولى التي ت ضد بعض النساء ترهيبال أواللفظي  لتهديدا أو الجنس نوع أساس على مناصبال

 بما خر،،األ األشكال من العديد السياسية الحياة في نساءال ضد العنفيأخذ  وقد. سياسية مناصب

البا ما غ التي اإلعالم وسائل في السلبية والصور المرأة ضد المتحيزة النمطية الصور ذلك في

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

 .التي يمكن أن تقدمنها والمساهمات والقدرات

 نساءال ضد العنف الوعي واالستجابة لمسألةبتكثيف الجهات الفاعلة الدولية على نحو متزايد  تهتم

اس عملية عالمية لتحديد وقي للمرأة المتحدة األممهيأة  تقود. في هذا السياق, السياسية الحياة في

على  تطوير دلياللاألمم المتحدة للمرأة  هيأة و اإلنمائي المتحدة األمم برنامجتشارك هذه الظاهرة. 

لحد ا ابيةاالنتخ والمساعدة للديمقراطية الدولي المعهد و يتولىفي االنتخابات. نساء العنف ضد ال

اء األحزاب السياسية وإجر مكينمبادرات تركز على تالسياسة من خالل  العنف ضد المرأة في من 

 والتأكد من أن التدخالت اإلقليمية والعالمية السياسية الحياة في نساءال ضد العنف تحليل اتجاهات 

ا بشأن هذ اقرارو اتقرير إعدادب الدولي البرلماني االتحادكما بادر . تعمل للحد من هذه الظاهرة

 مثال الذي الوطني الديمقراطي المعهدهذه المسألة، مثل تهتم بالموضوع. وهناك منظمات أخر، 

 . و النشطاء األكاديميين باالضافة الى عدد من NotTheCost#ل أطلق مؤخرا النداء العالمي للعم

 اإللكترونية المناقشة هدف
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طات شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشأفراد  خبرات توفير إلى اإللكترونية مناقشةه الهذ سعىت

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

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

 األسئلة

 له الرئيسية؟ هدوافع هي ما ؟هأشكال هي وما السياسية، الحياة في نساءال ضد العنف هو ما. 1

 ؟معينة ومؤسسات وثقافات ومناطق بلدانب خاص السياسية الحياة في نساءال ضد العنف

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

 مجتمعوال النساء على السياسية الحياة في نساءال ضد العنف على المترتبة النتائج هي ما. 3

 والديمقراطية؟

 مثل) السياسية الحياة في نساءال ضد العنف أعمال لفضح أدوات أو ناجحة آليات أي هناك هل. 4

 ؟(السلوك وقواعد للضحايا، والخدمات التقارير

 راكاتالش أنواع هي وما ،السياسية الحياة في نساءال ضد العنف لمعالجة المسؤولية يتحمل من. 5

 بنجاح؟ بذلك للقيام ضروريةال

 لتيا محددة توعية وحمالتأ ودراساتأ تدريبية ودوراتأ وبرامجأ تشريعات تحديد يمكنك هل. 6

 ؟نساءال ضد السياسي العنف ومعاقبة منع على تساعد


