في دائرة الضوء
مستنتجات مناقشاتنا اإللكترونية األخيرة
ال تزال المرأة ممثلة تمثيالً ناقصا ً في العمليات السياسية والجمعيات في جميع أنحاء العالم وعلى جميع
المستويات .عامل رئيسي في هذا هو عدم المساواة في التحصل على الموارد المالية الالزمة للنجاح في الحصول
على ترشيحات أو المشاركة في الحمالت االنتخابية .وتختلف تكاليف الترشح للمناصب بين البلدان كما تختلف
الحواجز التي تواجهها المرأة حسب السياق .تؤثر بعض الظواهر المعممة مثل انخفاض الوضع االقتصادي
وغياب االستقالل االقتصادي على النساء عالميا ً فهي تضع حواجز قوية أمام مشاركة المرأة في السياسة.
قمنا بتنظيم مناقشة إلكترونية الستكشاف تحديات وفرص التمويل للمرشحات من  15مايو إلى  19يونيو 2018
وانضم إليها مساهمين رفيعي المستوى بمن فيهم نساء في السياسة وقادة أحزاب سياسية وأكاديميين وناشطين
من الكاميرون وغانا و الهند وتركيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية باإلضافة إلى خبراء
وممارسين من المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية والمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة األحزاب
والمعهد الديمقراطي الوطني وقائمة إيميلي .استكشف المشاركون التحديات المختلفة التي تواجه النساء في جمع
األموال للحمالت االنتخابية على المستويين المحلي والوطني وقدموا العديد من الممارسات الجيدة والتوصيات
حول كيفية دعم المرشحات من الناحية المالية في االنتخابات.

شاهد هذا الفيديو لالستماع الى نساء في السياسة تتحدثن عن التحديات في تمويل الحمالت

حملة الشباب في السياسة
وجد االتحاد البرلماني الدولي في عام  2016أن من جميع البرلمانيين على مستوى العالم ،فقط  ٪ 1.9منهم دون
سن الثالثين و  ٪ 14.2هم دون سن األربعين .كما استنتج بحث االتحاد البرلماني الدولي أن النساء يظلن الفئة
األقل تمثيالً في جميع الفئات العمرية من النواب عالميا .ما الذي يفسر انخفاض تمثيل الشباب في السياسة؟ كيف
يمكننا التأكد من انخراط المزيد منهم في السياسة؟
للمساعدة على اإلجابة عن هذه األسئلة وزيادة الوعي بالتمثيل الضعيف للشباب في السياسة ولالحتفال باليوم
العالمي للشباب ( 12أغسطس) ،خصصنا شهر أغسطس لقضية المشاركة السياسية للشباب من خالل حملة على
مواقع التواصل االجتماعي حول الهاشتاج  .#YouthInPoliticsاشتملت الحملة على فيديو حول الموضوع
(شاهد أدناه) وستة عشر مقابلة مع نواب شباب من أربعة عشرة دولة ونقاش عبر تويتر بالتعاون مع االتحاد
البرلماني الدولي في  10أغسطس.

آخر األخبار
•
•
•
•
•
•

حضور المرأة الجزائرية في مراكز صنع القرار لم يحررها من قيود األعراف االجتماعية ،بل كرس التسويق
السياسي لتمثيل المرأة في المؤسسات الرسمية ثقافة االنتهازية بدل أن يخدمها .انقر هنا لقراءة المزيد.
انتخبت كالوديا شينبوم من حزب "حركة التجديد الوطنية" (مورينا) اليساري األحد حاكمة للعاصمة
المكسيكية لتصبح بذلك اول امرأة تنتخب لهذا المنصب .انقر هنا لقراءة المزيد.
انتخبت سعاد عبد الرحيم التي تصدرت الئحة حزب النهضة اإلسالمي في االنتخابات البلدية األخيرة في
تونس رئيسة لبلدية العاصمة التونسية ،لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب .انقر هنا لقراءة المزيد.
حققت االنتخابات التشريعية التركية أرقاما ً قياسيةً في عدد النساء الالتي قدمن ترشحهن لخوض السباق
االنتخابي ،وتمخضت النتائج عن فوز  103سيدات ليشغَلن ما نسبته  %17.1من مقاعد البرلمان التركي.
انقر هنا لقراءة المزيد.
على الرغم من أن المرأة الموريتانية قد قطعت أشواطا متقدمة في مجال المشاركة السياسية ،إال أن تمثيلها
في اللوائح االنتخابية لبعض األحزاب لالنتخابات القادمة جاء باهتا .انقر هنا لقراءة المزيد.
يبدو وكأن  2018عام المرأة في الواليات المتحدة .فقبل االنتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر القادم،
نجحت  476امرأة في الترشح لمجلس النواب األميركي هذا العام ،وبهذا يكن قد حطمن الرقم القياسي السابق
البالغ  298مرشحة في انتخابات  .2012انقر هنا لقراءة المزيد.

• فازت  6نساء بمقاعد في البرلمان اللبناني الجديد بعد أن كن  4نائبات فقط في برلمان  2009المنتهية واليته.
ومع أن هذا العدد يعتبر ضئيال إال أنه العدد األكبر من النساء الذي يصل للندوة البرلمانية اللبنانية .انقر هنا
لقراءة المزيد.
• أعلنت الحكومة الجديدة في إسبانيا في  6يونيو عن مجلس وزراء أغلبه من النساء مع  11وزيرة و  6وزراء
من الذكور .وبهذا اإلعالن ،انضمت إسبانيا إلى حفنة من الدول التي تشغل فيها النساء نصف المحافظ
الوزارية على األقل .انقر هنا لمعرفة المزيد عنهم.
• اختارت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،ماريا فرناندا إسبينوزا ،وزيرة خارجية اإلكوادور في منصب رئيسة
الجمعية العامة .وهي أول امرأة من أميركا الالتينية تتولى المنصب ورابع امرأة تترأس هذه الهيئة في األمم
المتحدة .انقر هنا لقراءة المزيد.

المقابالت
مارجريت عازر
عضوة بمجلس الشعب

مصر

سماح دمق
عضوة بمجلس الشعب ورئيسة لجنة شؤون المرأة
واألسرة والطفولة والشباب والمسنين

تونس

عمر الطبطبائي
نائبة بمجلس الشورى البحريني وبالبرلمان العربي
ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بالبرلمان العربي

البحرين

األخبار و الموارد
نشارك األخبار والموارد في أربع لغات حول المرأة في السياسة اليومية على صفحات المنصة ومواقع التواصل االجتماعي
لدينا .تتميز مكتبة اإلنترنت الخاصة بنا بأكثر من  17،400أخبار وموارد  ،بما في ذلك أخبار العالم والتقارير وورقات األبحاث
ومواد التدريب ومقاطع الفيديو ودراسات الحالة وقواعد البيانات والمدونات .يسعدنا أن نعلن أننا حسننا خريطتنا التفاعلية حيث
أصبح للمستخدمين اآلن الوصول الى المعلومات المتعلقة بدولة معينة أسهل وأسرع !

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.

