
 

 
 

 

 

 

في دائرة الضوء
 

 النساء في اإلدارة العامة

برنامج األمم  أبحاثعلى الرغم من عدم وجود قياس عالمي أساسي لمشاركة المرأة في اإلدارة العامة، فإن 

التنوع، بما في ذلك  .ال سيما في أدوار القيادة وصنع القرار ثيال ناقصاالمرأة ممثلة تمتبين أن  المتحدة اإلنمائي

 .وصول المرأة على قدم المساواة إلى األدوار القيادية، هو تمشي صحيح وتمشي منتج

 

في اإلدارة العامة وفي مناصب  مشاركة المرأةحديثة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وماكينزي أن  دراسةوجدت 

 في المجتمع. كما تشير الدراسة إلى مرتبطة إيجابيا بالتنمية االقتصادية وبالمساواة بين الجنسينصنع القرار 

. تم تعزيز هذه النتائج من لحكومة أفضل وأكثر فعاليةأن المشاركة والقيادة المتساوية للمرأة تخلق بيئة مواتية 

عندما يكون هناك المزيد من النساء في ركز ويلسون والتي استنتجت أن "حديثة أخرى أجراها م دراسة قبل

 ."السلطة، هناك حكم أفضل، وحيث يوجد حكم جيد، يوجد عدد أكبر من النساء في السلطة

 

تبادل المعرفة والممارسات حول دور المرأة في اإلدارة العامة و لتشجيع الحوار مناقشة إلكترونيةنظمنا مؤخرا 

 لالطالع على ملخص المساهمات. انقر هنا تها.حول طرق زيادة وتعزيز مشارك الجيدة
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 عاقة اإلالمشاركة السياسية للنساء ذوات 
 

في  (CRPD) اإلعاقةالدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي انعقدت 

وركزت على موضوع إدماج األشخاص ذوي  2019يونيو  13إلى  11مقر األمم المتحدة في نيويورك من 

وأن  أشكال اإلعاقةشكل من  لهم٪ من سكان العالم 15تشير البيانات إلى أن تفاقية. االاإلعاقة من خالل تنفيذ 

سنة وما فوق  18 أعمارهن من نساء ل خمسمن ك امرأةحيث هناك حوالي  معدل اإلصابة أعلى من بين النساء

 إعاقة.تحمل 

 

. البيانات ٪ من رؤساء الحكومات5.2٪ من رؤساء الدول و 6.6٪ من البرلمانيين و 24.3النساء ال تمثل اال 

 لتقرير األمم المتحدة الرئيسي حول اإلعاقة والتنميةالمتعلقة بالمشاركة السياسية للنساء ذوات اإلعاقة نادرة. وفقًا 

 البيانات المحدودة المتاحة تظهر مشاركة "منخفضة للغاية" للنساء ذوات اإلعاقة في أدوار القيادة السياسية.

 

لكل فرد الحق في المشاركة في الشؤون الحكومية والعامة وفي التصويت واالنتخاب. النساء ذوات اإلعاقة 

يد من الحواجز النظامية أمام ممارسة وتواجه العد درجات مختلفة من التمييزتعاني من  مجموعة متنوعة

حقوقها السياسية وتمكينها بسبب جنسها وإعاقتها. يمكن أن تكون هذه الحواجز ذات طبيعة قانونية وجسدية 

 . قلة فرص التعليم والصحة والتوظيف والعدالةوسلوكية وتشمل 

 

ة للنساء ذوات اإلعاقة، بكل تهدف إلى تشجيع الحوار حول المشاركة السياسي مناقشة إلكترونيةسنستضيف 

تنوعهن، وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة حول طرق زيادة وتعزيز تمثيلهن في المؤسسات السياسية والهيئات 

 انقر هنا لالنضمام!. 2019يوليو  8يونيو إلى  14المنتخبة الوطنية والمحلية من من 

 

 آخر األخبار
 

حكومة النمساوية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس الرئيس لمنصب تم تعيين المستشارة بريجيت بيرلين  •

 يد.لقراءة المز انقر هنافي سبتمبر, وهي أول سيدة تترأس الحكومة في النمسا.  جديد

يتمتع البرلمان اإلسباني الجديد بأكبر تمثيل نسائي مقارنة بأي مؤسسة تشريعية في أوروبا حيث تشكل  •

 لقراءة المزيد. انقر هنامقعدا.  350من بين  165بالمئة من مقاعد البرلمان اإلسباني أي  47النساء 

وهو الهيئة  فازت سيدتان من أصل خمس مرشحات في انتخابات المجلس البلدي المركزي في قطر •

 لقراءة المزيد. انقر هنا. الوحيدة التي يختار المواطنون بشكل مباشر ممثليهم فيها

أصدرنا منشورا ينص على وجوب اقتراح امرأة ورجل في كل منصب “رئيس الحكومة التونسية الشاهد: •

 لقراءة المزيد. انقر هنا. ”ب وظيفيفي الحكومة أو الدولة أو في أي منص

يبة سيادية، إذ تم حقمنهن تسلّمت سيّدة  . نساء في الحكومة أربعةللمرة األولى في تاريخ لبنان تم تعيين  •

 لقراءة المزيد. انقر هنا. تعيين ريا حفار الحسن وزيرة للداخلية والبلديات

ً لمجلس النواب انتخب مجلس النواب البحريني النائبة فوزية • وهي أول سيدة تشغل هذا  زينل رئيسا

  لقراءة المزيد. انقر هناالمنصب. 

 

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/the-empowerment-of-women-and-girls-with-disabilities
https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html
http://iknowpolitics.org/ar/discuss/e-discussions/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/أول-سيدة-تترأس-الحكومة-النمساوية
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/برلمان-إسبانيا-الجديد-أكبر-تمثيل-سياسي-نسائي-في-مؤسسات-أوروبا-التشريعية
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/انتخاب-سيدتين-في-انتخابات-المجلس-البلدي-المركزي-في-قطر
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/رئيس-الحكومة-التونسية-الشاهد-
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/للمرة-الأولى-في-تاريخ-لبنان-4-نساء-في-الحكومة-بينهن-وزيرة-للداخلية
http://iknowpolitics.org/ar/news/world-news/البحرين-انتخاب-أول-امرأة-لرئاسة-البرلمان


 

المقابالت
 

 

 بشرى بلحاج حميدة
مجلس الشعببة عضو  

 تونس
 

 

 

  الشيخثريا 
  مجلس الشعبة بعضو

 مصر
 

 

 

  ريم محمد المنصوري
   عضوة بمجلس الشورى 

 قطر
 

 

 
 
 
 
 

 

األخبار و الموارد
 

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

، بما في ذلك أخبار العالم والتقارير وورقات األبحاث أخبار وموارد  17،800لدينا. تتميز مكتبة اإلنترنت الخاصة بنا بأكثر من 

 صفحة االنتخابات يسعدنا أن نعلن أنه من خاللودراسات الحالة وقواعد البيانات والمدونات. ومواد التدريب ومقاطع الفيديو 

إلى األخبار والموارد المتعلقة باالنتخابات! استعرض الجدول  الوصول بشكل أسهل وأسرعالمحّسنة، أصبح بإمكان المستخدمين 

مشاركة المرأة في االنتخابات. ال تتردد في مشاركة مالحظاتك معنا من خالل  أخبارالزمني الجديد لالنتخابات للوصول إلى 

 .nnect@iknowpolitics.orgco الى الرد على هذا البريد اإللكتروني

http://iknowpolitics.org/ar/focus-areas/6059
mailto:connect@iknowpolitics.org
http://iknowpolitics.org/ar/learn/interviews
http://iknowpolitics.org/ar/learn/interviews/بشرى-بلحاج-حميدة
http://iknowpolitics.org/ar/learn/interviews/ثريا-الشيخ
http://iknowpolitics.org/ar/learn/interviews/ريم-محمد-المنصوري


 
 

 
 
 
 

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

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

  .للمرأة

   

من نحن   
 

http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/report-white-paper/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Parliamentary%20Development/summary%20global%20parliamentary%20report_AR.pdf?download
http://iknowpolitics.org/ar/focus-areas/6059
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/case-study/عدالة-النوع-الاجتماعي-والقانون-تقييم-للقوانين-المؤثرة-على


  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 السياسة هو

 .واالنتخابات للديمقراطية الدولية والمؤسسة الدولي البرلماني واالتحاد

 
 

 
 


