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کلیندا گرابار کیتاروویچ

سارا کوگونگلوا

 50ساله

نخستوزیر نامیبیا

رئیس جمهوری کرواسی
از  2014تا کنون

اولین ویور کراس

 51ساله

نخستوزیر آروبا

از سال 2016

فمینیســت سرســخت ،بهتریــن توصیفــی اســت کــه
میشــود از تــرزا ارائــه داد .او کــه در دانشــگاه آکســفورد
جغرافــی خوانــده پیــش از عضویــت در پارلمــان بریتانیــا
در بانــک کار میکــرد .او پــس از عضویــت در پارلمــان
ســالها در وزارتخانههــای مختلــف وزیــر بوده اســت و بعد
از مــارگارت تاچــر دومیــن زنــی اســت کــه در انگلســتان بــه
نخســتوزیری رســیده اســت .ترزا می یک مسیحی معتقد
و فرزنــد یــک کشــیش اســت کــه بهطــور مرتــب جمعههــا
در کلیســا حاضــر میشــود .او از قوانیــن حمایتکننــده زنــان پشــتیبانی میکنــد و گروههایــی
را بــرای گســترش فعالیــت سیاســی زنــان تشــکیل داده اســت .از عالقــه مندیهــای تــرزا مــی
کــه همــه دربــاره آن صحبــت میکننــد عالقــه بــه کفــش و دقتــش در انتخــاب کفش اســت .با
ی در سیاســت فعلــی اروپا نظیر ندارد بــا این حال عکاســان و خبرنگاران
وجــود اینکــه قدرت م 
همیشــه بــه دنبال وجه دیگر زندگی او بودهاند و پوشــش و مدی که دنبــال میکند را به نمایش
میگذارند.

 38ساله

نخستوزیر نیوزیلند

پائولو مائه ویکس  59ساله
رئیس جمهوری ترینیداد توباگو

از سال  2018تا کنون

حقــوق را در دانشــگاهی در هنــد خوانــد،
ابتــدا وکیل بــود بعدها بهعنــوان قاضی در
دادگســتری مشــغول بــه کار شــد و ســپس
کاندیدای ریاست جمهوری و برگزیده شد.

از سال  2016تاکنون

اونگ ســوچی بهدلیل بحران اخیر میانمــار در بین ایرانیان
و مســلمانان جهان شــناخته شــده اســت .ســوچی ،دکتری
شرق شناســی را از لندن گرفت و سپس به میانمار بازگشت
تا برای اســتقالل این کشــور مبارزه کند .اما همســرش اجازه
ورود به کشــور را نداشــت و اونگ نیز میدانست اگر از کشور
خــارج شــود دیگــر نمیتوانــد بــه آن برگــردد بــرای همین
تــن بــه خــروج از کشــور نــداد و دیگر همســرش را کــه بر اثر
بیماری مرد ،ندید .او از زمان بازگشــت به کشــور  15سال در
حصــر خانگــی بود .اونگ بهدلیــل فعالیتهایش برای برقراری صلح ،جایــزه صلح نوبل را در
 1993دریافــت کــرد اما پس از بیتفاوتیهای اخیرش به کشــتار مســلمانان میانمار بســیاری از
سیاستمداران و روزنامه نگاران منتقد خواستار بازپسگیری جایزه صلح نوبل از او شدند.

میا موتلی

 53ساله

نخستوزیر بارباداس

 45ساله

نخستوزیر سنت مارتین
از سال  2018تا کنون

رئیس جمهوری اتیوپی

سیاستمدار ،دانش آموخته علوم سیاسی و
عضو حزب دموکرات است.

از ماه اکتبر 2018

ســهله ورک زوده اخیــراً بهعنــوان اولین رئیس جمهــوری زن
اتیوپــی انتخــاب شــد.ورک زوده پیــش از ایــن نماینــده ویــژه
آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان ملل متحد و رئیس دفتر این
ســازمان در اتحادیــه آفریقــا بود.ســهله ورک زوده تحصیالت
ابتدایی و متوسطه خود را در مدرسه لیسه گابر مریم در آدیس
آبابا گذراند و پس از آن برای تحصیالت دانشــگاهی در رشــته
علوم طبیعی به دانشگاه مونپلیه فرانسه رفت.

کرستی کالیوالید

 48ساله

رئیس جمهوری استونی
از سال  2016تا کنون
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کاترین جاکوبس دتیر

 42ساله

نخستوزیر ایسلند

از سال  2017تا کنون

فارغالتحصیــل ادبیات ایســلندی اســت و پیش
از ایــن در چنــد دوره وزیــر آمــوزش و پــرورش
بوده اســت .او خانوادهای فرهیخته و برجسته را
پرورش داد و از سه پسر او دوتای آنها از استادان
برجسته ادبیات و علوم انسانی هستند.

آرنابرنابیچ

 43ساله

از سال  2017تاکنون

حقــوق خوانــده و بــا اکثریــت آرا بــا رأی
 70درصــدی بــه این ســمت دســت یافت
و مهمتریــن چالــش دولتــش بحــث اوراق
قرضه است که باید از پس آن برآید.

 68ساله

او فردی توانمند و محبوب توصیف شــده اســت
کــه بــه چندفرهنگــی مــردم کشــورش احتــرام
می گذارد.

نخستوزیر صربستان

از سال  2018تا کنون

لئونا مارلین رمئو

حلیمه بنت یعقوب

 64ساله

از سال  2017تا کنون

او از نوجوانی عضو حزب کارگری بود و بعد
از عضویت در پارلمان فعالیت سیاسیاش
را جدیتر گرفت.

رهبر میانمار

اولیــن زن در نپال اســت که دکتــرا دریافت کرده
اســت او دغدغــه محیــط زیســت و زنــان دارد.
همســرش در یک تصادف کشــته شــد کــه گفته
میشود عامدانه بوده است .او  4دختر دارد.

رئیس جمهوری سنگاپور

از سال  2017تا کنون

 73ساله

بیدا باهداری

 56ساله

از  2015تاکنون

حقــوق را در دانشــگاهی در هلنــد خوانــد و
سالها بهعنوان بازرس مالیات و همینطور
مشــاور حقوقــی و وکیــل فعالیــت مــی کرد.
ســپس عضــو پارلمــان اروپــا شــد و بعــد از
چندی بهعنوان نخستوزیر برگزیده شد.

جاسیندا آردرن

سیاســتمدار نــروژی بهدلیــل سیاســتهای
سختگیرانهای که علیه مهاجران دارد به بانوی آهنی
معروف است .ارنا که در دوران مدرسه دچار خوانش
پریشــی بود توانســت در دانشــگاه جامعه شناســی
بخواندوبسرعتدرسیاستپیشرفتکندتااینکهدر
سال 2013بهنخستوزیریرسید.

رئیس جمهوری نپال

از سال  2017تا کنون

نخستوزیر انگلستان

سهله ورک زوده

از سال  2013تاکنون

سارا اقتصاد را در دانشگاه پنسیلوانیا خواند
و ســپس به کشورش بازگشــت و از آن زمان
تاکنون در ســمتهای مختلفی مشغول به
کار بوده است.

 62ساله

اونگ سوچی

نخستوزیر نروژ

از  2015تاکنون

رئیس جمهوری کرواســی شــاید تا پیش از جام جهانی چندان
شــناخته شــده نبود اما پس از حضورش در ورزشگاه و حمایت
از تیم ملی کشــورش که نایب قهرمان شــد حــاال همه جهان او
را میشناســند .کلیندا خانوادهای مزرعه دار داشت اما خودش
در دانشگاه روابط بینالملل را انتخاب کرد و در این رشته دکترا
دارد .او بــه زبانهــای کرواتی ،انگلیســی ،اســپانیایی ،پرتغالی و
آلمانی مسلط است و به فرانسوی و ایتالیایی آشناست.
او کارش را از فعالیــت در شــاخه زنان و جوانــان حزب آغاز کرد
و از آن دســت سیاســتمدارانی اســت که عالقــه زیادی به فعالیت در شــبکههای اجتماعــی دارد و در
فیس بوک ،توئیتر و اینستاگرام چندصد هزار دنبالکننده دارد .او ازدواج کرده و دو فرزند دارد که یکی
از آنها اســکیت باز حرفهای اســت .یکی از بحرانهایی که برای کلیندا در دوره ریاســت جمهوریاش
پیش آمده یک رسوایی مالی بوده ،رسوایی ای که در آن همسرش متهم شد که از ماشین دولتی برای
رفت و آمد شخصی استفاده کرده است!

ترزا می

 60ساله

ارنا سلبرگ

 56ساله

پیــش از نخســتوزیری ،وزیر امــور خارجه بود و
پیش از آن در شرکتی وابسته به شهرداری مدیر
اجرایــی بــود و بهعنــوان مشــاور ســرمایهگذاری
فعالیت میکرد.

ویرویسادانسیال

 54ساله

نخستوزیر رومانی

از سال  2018تا کنون

پیش از این ســمت ،استاد مطالعات سیاسی در
بخارست و رئیس سازمان زنان بود.

هیلدا کتی هانیه

 67ساله

رئیس مجمع الجزایرمارشال و
بنیانگذار گروه زنان متحد

