في دائرة الضوء
مستنتجات مناقشاتنا اإللكترونية األخيرة
النساء في الحياة السياسية المحلية
كثيرا ما تؤثر الحكومات المحلية في سياسات اإلسكان واألمن والنقل واالقتصاد وغيرها من القرارات الهامة اللتي تؤثر على
حياة النساء والرجال بشكل متساوي .تعد مشاركة وتمثيل النساء على قدم المساواة في عمليات صنع القرار المحلية أمرا بالغ
األهمية إلعطاء األولوية لقضايا واحتياجات النساء في جداول أعمال السياسات المحلية وتوطين أهداف التنمية المستدامة .وقد
تكون المجالس المحلية المتوازنة بين الجنسين خطوة هامة في المساعدة على تحقيق التوازن بين الجنسين في السياسة على
الصعيد الوطني.
قمنا بتنظيم نقاش إلكتروني حول مشاركة المرأة السياسية وتمثيلها في هيئات صنع القرار بالحكومة المحلية من  2فبراير إلى 8
مارس  .2018انضم إلى النقاش أربعة وعشرون من المسؤولين المنتخبين المحليين وقادة األحزاب السياسية والخبراء
والممارسين من أفريقيا جنوب الصحراء والمنطقة العربية وآسيا واألمريكتين وأوروبا .كشف المساهمون التحديات المختلفة
التي تواجه النساء في السياسة على المستوى المحلي وقدموا أفضل الممارسات والتوصيات حول كيفية دعم المرشحات والنساء
المنتخبات في الحكومة المحلية.

األبطال الذكور لتعزيز المشاركة السياسية للنساء
مؤخرا مع منظمة أبطال النوع االجتماعي الدولية في تنظيم مناقشة
تشاركنا
ً
إلكترونية بشأن إشراك أبطال الذكور في تعزيز المشاركة السياسية للنساء.
وقمنا بإجراء مقابالت مع القادة من الرجال والنساء الذين يناصرون المساواة
بين الجنسين وطلبنا منهم تقديم نصائح بشأن كيفية إشراك القادة الرجال في
تعزيز قيادة النساء ومشاركتهن السياسية .شاهد بعض النصائح البارزة في
الفيديو أدناه:

ترقبوا مناقشتنا اإللكترونية القادمة
تشكل النساء  ٪23فقط من البرلمانات في جميع أنحاء العالم ومن العوامل الرئيسية التي تساهم في قلة التمثيل النسائي هي عدم
المساواة في تحصل الموارد المالية الالزمة للترشح والمشاركة في الحمالت االنتخابية .في الواقع ،تم اثبات أن السياسة التي
يسيطر عليها المال ،في أكثر األحيان ،هي السياسة التي يسيطر عليها الرجال .سنجري مناقشة إلكترونية تركز على تمويل
الحمالت للنساء وتأثيرها على المشاركة السياسية للنساء وتمثيلهن من  15مايو إلى  19يونيو  .2018الهدف من هذه المناقشة
اإللكترونية هو استكشاف التحديات التي تواجه النساء في جمع األموال إلجراء االنتخابات ،تحديد طرق مبتكرة لجمع التبرعات
للمرشحات ،وجمع أفضل الممارسات لألحزاب السياسية والحكومات لضمان أن القوانين واألنظمة تعزز مشاركة النساء.

آخر األخبار
• وفقا لالتحاد البرلماني الدولي ،إن المعدل العام لمشاركة المرأة في البرلمانات لم يطرأ عليه تغيير في عام  ،2017رغم
بعض التطورات اإليجابية فيما يتعلق بمشاركة المرأة في االنتخابات ونسبة المقاعد البرلمانية .انقر هنا لقراءة المزيد.
• أنشأت منظمة المرأة العربية قاعدة بيانات المرأة العربية في الحياة السياسية لرصد ما حققته المرأة العربية من تطور
ملحوظ في اآلونة األخيرة على صعيد المشاركة السياسية .انقر هنا لقراءة المزيد.
• تنافست في االنتخابات البلدية في تونس أكثر من  2070قائمة تضم حوالي  54ألف مرشح في  350دائرة بلدية .نصف
المرشحين تقريبا هن من النساء وأكثر من  %50من المرشحين تقل أعمارهم عن  35سنة .انقر هنا لقراءة المزيد.
• إنها المرة األولى في تاريخ االنتخابات النيابية في لبنان التي يصل فيها عدد المرشحات إلى  111مرشحة ،أي حوالي
 %14.8من عدد المرشحين لالنتخابات .انقر هنا لقراءة المزيد.
• كشفت المفوضية العليا لالنتخابات في ليبيا عن ارتفاع ملحوظ إلقبال النساء على التسجيل في االنتخابات التي ستنظم
خالل العام الحالي ،ما قد يشير إلى تصاعد نسبتهن في االنتخابات المقبلة .انقر هنا لقراءة المزيد.
• حصلت النساء ألول مرة في تاريخ الحكومة المصرية على  6حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء ،ما يمثل نسبة 20
 %من عدد الوزراء في الحكومة .انقر هنا لقراءة المزيد.
• خلصت أشغال الندوة الدولية حول المشاركة السياسية للمرأة التي احتضنتها الجزائر إلى اعتماد عدة توصيات دعت
إلى مراجعة األطر القانونية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية .انقر هنا لقراءة المزيد.
• كشفت الدراسة "التصويت والهياكل ضد مشاركة المرأة السياسية في األردن" أن نسبة النساء في البلديات  % 32وفي
البرلمان  % 15وفي النظام القضائي  % 18.2وفي المجالس المحلية  .%15انقر هنا لقراءة المزيد.
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األخبار و الموارد
ننشر يوميا على موقعنا على االنترنت ومنصات وسائل اإلعالم االجتماعية األخبار التي تخص النساء في السياسة باللغات
العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية .تتميز مكتبتنا على االنترنت بوجود أكثر من  16،800موارد ،بما في ذلك األخبار
واألوراق البحثية واألطر القانونية والدورات على االنترنت والمواد التدريبية ودراسات الحالة وقواعد البيانات واآلراء.

أخبار شركائنا
يساهم شركائنا عبر مهمتهم وخبرتهم المحددة إلحداث تقدم في المشاركة السياسية للنساء .تجد أدناه بعض أحدث الموارد من
المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية واالتحاد البرلماني الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة
للمرأة.

من نحن
تشتغل شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة على موقع الكتروني فريد من نوعه يتخصص في قضايا النساء في
الحياة السياسية والعامة .تهدف الشبكة إلى ربط األفراد وبناء المعرفة من خالل مناقشات إلكترونية ،ندوات ،لقاءات ،وأشرطة
فيديو وأخبار وغيرها من الموارد المتوفرة في المكتبة على األنترنت .مشروع شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في
السياسة هو مشروع مشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
واالتحاد البرلماني الدولي والمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات.

