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 حول نقاش الكتروني

 2030المشاركة السياسية للمرأة: شرط أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين والديمقراطية وتحقيق أجندة "

 "للتنمية المستدامة

 مذكرة مفاهيمية

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

للتنمية  2030وتحقيق مستقبل مستدام للجميع. ويشمل جدول أعمال  2030بحلول عام للقضاء على الفقر 

تمييز وضع حد لل يسعى الى و تمكين النساء و الفتيات هدف محدد لتحقيق المساواة بين الجنسين المستدامة

حوال في ت ذلك والعنف ضد النساء والفتيات وضمان المشاركة وتكافؤ الفرص في جميع مجاالت الحياة. يمثل

 .التفكير والعمل العالمي وهو فرصة هائلة لتحقيق المساواة بين الجنسين

 األممهيأة  دعوةمن رؤساء الدول والحكومات  90أجاب أكثر من  لتنمية المستدامةأهداف ابالتزامن مع اعتماد 

باتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للقياس لمعالجة  ينمساواة بين الجنسين، متعهدبال للنهوض للمرأة المتحدة

بما في ذلك زيادة عدد النساء في المؤسسات السياسية  دولهمالمساواة بين الجنسين في  تحد منالعوائق التي 

 خالل ورش عمل مني االتحاد البرلماني الدول يسعىوهيئات صنع القرار لضمان الديمقراطية الحقيقية. 

عدة مسال التوصياتمن مجموعة و، لتنمية المستدامةأهداف ا للتوعية، حملة العتماد االقتراحات البرلمانية على

وإشراك البرلمانات في االستعراضات  لتنمية المستدامةأهداف ا تعميمفي المؤسسية  همتقييم قدراتفي البرلمانات 

 .الوطنية الطوعية

د من . لذلك ينادي مقصلتنمية المستدامةفي تحقيق أهداف ا ةأساسي خطوة لمرأةلالمشاركة السياسية النهوض ب

المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على فالة مشاركة ك" الى 5هدف ال مقاصد

  .قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة"

تقديم تقارير عن نسبة النساء في في ، سوف تواصل الدول األعضاء 5.5الهدف  لرصد التقدم المحرز نحو

مؤشر جديد لقياس نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في  .أ(, كما تم وضع 5.5.1)مؤشر  البرلمانات الوطنية

قياس تمثيل المرأة وتوثيق تجارب المرأة في الحياة السياسية على .ب(. ان 5.5.1)مؤشر الحكومات المحلية 

 .على المشاركة السياسية للمرأةللحصول على منظور أكثر اكتماال هام جدا المحلي الوطني والمستوى 

استخدام جدول  فيتهدف هذه المناقشة على االنترنت الستشارة مختلف أصحاب المصلحة حول تجاربهم 

المشاركة السياسية للمرأة على الصعيد ب النهوضوسيلة لضمان عمل وطة يكخرلتنمية المستدامة اأعمال 

. 2017 فبراير 12يناير الى  09من  وقعنا االلكترونيعللى م ستقوم المناقشةالعالمي والوطني والمحلي. 

م خبراتهبواألوساط األكاديمية للمساهمة  اتمنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومنشجع 

أدناه. مساهمات تسلط الضوء على الشراكات  طروحةأو أكثر من األسئلة الم سؤالوتجاربهم، واإلجابة على 

http://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up
http://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up
http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/guide-training-material/evaluating-gender-sensitivity-parliaments-self
http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/guide-training-material/evaluating-gender-sensitivity-parliaments-self
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شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في . محبذة 5.5لمساءلة التي أنشئت لتقديم الهدف المبتكرة وآليات ا

 .ول هذا الموضوعحالمعرفة و تشارك تقاسم هذا التمرين لإلى تتطلع  السياسة

 

 األسئلة
 
 ؟في بلدكم لتنمية المستدامة أهداف امن هي الجهات الفاعلة الرئيسية في تقديم على جدول أعمال  .1
 ؟5.5هو دور الحكومات الوطنية والمحلية في توطين الهدف ما  .2
 ؟5.5تنفيذ ورصد الهدف  فيالدول  هاما هي بعض التحديات الرئيسية التي تواجه .3
المساءلة آليات  هي؟ ما5.5لمواءمة القوانين الوطنية وخطط التنمية مع الهدف الموجودة  ما هي التدابير .4

 كا هذه التدابير؟  اتخاذيقوم بمن  ؟الموجودةوالتنفيذ 
تشاور لتعزيز  ات؟ هل هناك آلي5.5ما هو دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ ورصد الهدف  .5

 الحوار مع الحكومات والهيئات الدولية؟
 ؟5.5هل أنت على علم بأي مشاريع قطرية/إقليمية أو دورات تدريبية لتعزيز الهدف  .6

 
 

 

 

 

 


