ائتالف البرلمانيات من
الدول العربية
لمناهضة العنف ضد المرأة
في هذا العدد :
• رئيسة ائتالف البرلمانيات من الدول
العربية لمناهضة العنف ضد المرأة
النائب وفاء بني مصطفى تشارك
بمؤتمر البرلمانات واالستشارات
العلمية –تونس
• تمكين المرأة والشباب المصري -
ماجدة النويشى رئيس فرع المجلس
القومى للمرأة باإلسماعيلية
• إنتصار العراقيين على داعش
اإلرهابي هو إنتصار لجميع شعوب
العالم  -إنتصار الجبوري.
• تكريم السيدة ابتسام الهجرس
بمناسبة يوم المرأة البحرينية
• نحو مواكبة برلمانية للجهود
الوطنية في مناهضة العنف ضد
المرأة – السيدة سحر القواسمي.
• الجبوري :تشريع قانون الحماية من
العنف االسري اصبح ضرورة ملحة.
• االجتماع اإلقليمي التحضيري
العربي للدورة الـ  63للجنة وضع
المرأة.
• بدء فعاليات مؤتمر #Femparl
البرلمانيات في كل من مصر ولبنان.
• اإلصالح السياسي.
اخبار متفرقة :
• تجربة اجتماعية نظمتها مؤسسة
"أبعاد"  -مركز الموارد للمساواة
بين الجنسين في لبنان.
• تميز المرأة التونسية وسنوات
النجاح.
• االنتصار للمرأة وتمكينها من اداء
رسالتها القيمة داخل المجتمع واجب
انساني ومسؤوليىة اجتماعية.
• واقع المرأة العراقية.

•

مؤتمر البرلمانات و اإلستشارة العلمية  -تونس
االستشارة البرلمانية العلمية في شمال
افريقيا والشرق األوسط ،حيث تكلمت
النائب وفاء بني مصطفى عن أهمية
الدراسات العلمية والمراكز البحثية في
العمل البرلماني وتأثيرها على صناعة
القرار وعن مركز الدراسات البرلمانية
األردني الذي بادر المجلس بإنشائه عام
 ٢٠١٤كنافذة لمد النواب بالدراسات
شاركت سعادة النائب األستاذة وفاء بني
واألوراق البحثية المحايدة
مصطفى رئيسة إئتالف البرلمانيات من
الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والموضوعية ،وتحدثت السيدة وفاء
في مؤتمر البرلمانات واإلستشارة العلمية عن قناعتها بأن السياسية أخطر من أن
تترك للسياسيين وحدهم والمعلومات
الذي عقد في تونس بدعوة من مؤسسة
أقوى األسلحة الحديثة في صناعة
هانس زايدل األلمانية ،افتتح المؤتمر
القرار• .
بكلمة تبعها نقاش حول الوضع الراهن
للبرلمانات وواقع

واقع المرأة العراقية
النائب انتصار الجبوري تلتقي السيدة
االولى لمناقشة سبل دعم المرأة العراقية
التقت النائبة المحامية انتصار الجبوري السيدة
االولى الدكتورة سرباغ صالح عقيلة رئيس
الجمهورية العراقية ،ضمن وفد برلماني
نسوي.
وتم خالل اللقاء مناقشة واقع المرأة العراقية
ودعم المشاريع والقوانين الخاصة بها كقانون
الحماية من العنف االسري وقانون حماية
الطفل ،وتعديل قانون العقوبات .كما تم تناول
سبل تظافر جميع الجهود

من اجل حل مشاكل المرأة ودعم كل
المبادرات والفرص الرامية الى تعزيز مكانتها
في المجتمع.

يمكنكم اآلن زيارة صفحة االئتالف على فيسبوك وتويتر فيسبوك
@CVAWArabCoalition
@CVAWArab

مجلة ميديا  1تيفي.كوم ،متاح على الموقع  ،http://www.medi1tv.ma/ar/-138436اطلع عليه في 2019/2/27
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اختيار  3تونسيات ضمن قائمة”  200قيادية في
الصحة العالمية

تكريم السيدة ابتسام الهجرس عضو ائتالف
البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد
المرأة
كرمت األميرة
سبيكة بنت
إبراهيم آل
خليفة قرينة
الملك البحريني،
رئيسة المجلس
األعلى للنساء
السيدة ابتسام
هجرس وباقي
البحرينيات
اللواتي شغلن
عضوية مجلسي
الشورى
والنواب والمجالس البلدية
منذ العام  2000وحتى  ، 2014وذلك بمناسبة يوم المرأة البحرينية
 2018تحت شعار"المرأة في مجال العمل التشريعي والبلدي" ،وقد
تضمن االحتفال كلمة سامية مسجلة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
حيث قال فيها "في يوم المرأة البحرينية وما تحمله هذه المناسبة
الوطنية العطرة من بواعث الفخر واالعتزاز أتوجه بخالص التهاني
وعميق العرفان لمن ساهمت في البناء ،والتي لم تغب يوما ً عن ساحة
العمل والعطاء على مر التاريخ وصوالً ليومنا الحاضر ،فهي من
"قرأت ..وتعلمت ..وشاركت" ،فصنعت مجد وطنها" ،وتم عرض فلم
سينمائي توثيقي يجسد رحلة عطاء المرأة البحرينية عبر المسيرة
الوطنية ،لبناء دولة البحرين الحديثة•.

تم اختيار ثالث تونسيات ضمن قائمة تضم  200امرأة فرنكفونية
قيادية في مجال الصحة العالمية اعدتها منظمة “المرأة في الصحة
العالمية” ونشرتها على موقعها على شبكة االنترنت.وضمت
القائمة ،الباحثة في علم االحياء بمعهد باستور ،سنية عبد الحق،
ومديرة مؤسسة افيدانز ،امنة الحمامي ،واالخصائية في االمراض
النفسية لالطفال بمستشفى منجي سليم السيدة فاطمة شرفي .ويتم
اختيار
القياديات ،اعتمادا على مجهوداتهنّ في المشاركة في تعزيز القطاع
الصحي العالمي سواء من خالل العمل على تحسين المجال الصحي
في بلدانهن او على المستوى العالمي.
ويتنزل اختيار القياديات في اطار عمل المنظمة العالمية “المراة في
الصحة العالمية” الرامي الى تحقيق المساواة في النوع االجتماعي
في المراكز القيادية العالمية في قطاع الصحة ،كما يرنو التصنيف
الى تثمين مشاركة المرأة في القطاع الصحي العالمي من اجل تفادي
هوة النوع االجتماعي في المجال.
وتضم القائمة كذلك  3نساء تعمل في مجال البحث العلمي من
المغرب وواحدة من الجزائر .

تمكين المرأة والشباب
كشفت النائب ماجدة النويشى نائب رئيس ائتالف البرلمانيات من الدول العربية
لمناهضة العنف ضد المرأة و رئيس فرع المجلس القومى للمرأة باإلسماعيلية أن
المجلس يسعى لتمكين المرأة فى المجاالت المختلفة ،ومساعدتها على النجاح وخدمة
المجتمع ،وهى الدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بتمكين المراة عربية
بحثية عن مشكالت المرأة المصرية والعربية لإلستفادة منها فى األبحاث التى تخدم
قضايا المرأة ،وأوضحت ماجدة النويشى أن المجلس مهتم بالتمكين اإلقتصادى للمرأة
حيث تم تنظيم  10معارض للمنتجات اليدوية والحرفية وتسويق المنتجات مجانا
للعارضين وتوفير فرص عمل لهن بشكل مباشر وغير مباشر ،ومنح بعض الفتيات
قروض لعمل مشروعات حرفية داخل المنازل وبالفعل نجحت هذة الفكرة ،وبالفعل
لدينا  14لجنة داخل المجلس يقودها الشباب والفتيات ومشاركة الرائدات الريفيات
والخدمة العامة لتقديم خدمات للمرأة فى القرى والمراكز ومنها مساعدة المرأة
المعيلة والمشاركة فى إيجاد فرص عمل للمرأة ،وتثقيف األسرة ومحو األمية
والمساعدة فى إستخراج تحقيق الشخصية للسيدات ساقطات القيد فى القرى.

• مجلة الوطن اإللكترونية ،متاح على الموقع  ، https://alwatannews.net/article/806470/اطلع عليه في 2019/2/27
جريدة الصباح ،متاح على الموقع  ، http://www.assabahnews.tn/article/201113/اطلع عليه في 2019/2/27
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إنتصار العراقيين على داعش اإلرهابي هو إنتصار
لكل شعوب العالم..العراق يحتفي بالناشطة
األيزيدية نادية مراد

كلمة بحضور السيدة االولى سرباغ صالح وجمع من عوائل ضحايا
مجزرة سبايكر وجرائم داعش واالنفال وحلبجة ،باالضافة الى النائب
انتصار الجبوري عضو إئتالف البرلمانيات من الدول العربية
لمناهضة العنف ضد المرأة وعدد من اعضاء البرلمان وممثلي
الطوائف واالديان وعدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى
العراق.
و هنأت النائبة المحامية انتصار الجبوري الشعب العراقي كافة،
واهالي محافظة نينوى خاصة ،واالبطال من منتسبي وضباط
ومراتب القوات العسكرية واالمنية وكافة القوات والحشود التي قاتلت
الى جانبها ،بمناسبة يوم النصر على داعش االرهابي وتحرير ارض
العراق الطاهرة ،وقالت الجبوري "ان هذه المناسبة ستبقى عزيزة
على قلوب جميع العراقيين ،وشاهدا على وحدتهم وتماسكهم وشجاعة
ونبل قواتنا االمنية بكافة تشكيالتهم" ،الفتة الى اهمية تكليل هذا
النصر باعادة االعمار للمناطق التي حررت بدماء ابناء الشعب
وتضحياته ،والعمل على مالحقة فلول وعصابات التنظيم وفرض
االمن واالستقرار في عموم البالد .واضافت "اننا في الوقت الذي
نحتفل بالنصر التاريخي على هذه العصابة المجرمة ،البد من
استذكار تضحيات اهالي محافظة نينوى والمأساة التي عاشوها طيلة
تلك الفترة ،وضرورة ايالء االهمية بتحسين ظروفهم المعيشية واعادة
بناء المحافظة وتعزيز القطاعات الخدمية ،والنظر بقضية اعادة
المفصولين من الجيش والشرطة ومعالجتها على النحو الذي ينصف

جدد سيادة رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح تهانيه
للناشطة األيزيدية نادية مراد بمناسبة فوزها بجائزة نوبل للسالم
وحصولها على لقب سفيرة االمم المتحدة للنوايا الحسنة ،مؤكدا أن
"ذلك هو استحقاق طبيعي لها والبناء المكون االيزيدي الذين
تعرضوا الى جرائم يندى لها الجبين ماتزال آثارها وتداعيتها مستمرة
لغاية اآلن".
جاء ذلك خالل استقبال سيادته في مراسيم احتفاء رسمية في قصر
السالم ببغداد اليوم األربعاء  2018-12-12الناشطة االيزيدية
الحاصلة على جائزة نوبل للسالم نادية مراد وإلقائه

هؤالء

المساكين•.

ورشة عمل بعنوان ":نحو مواكبة برلمانية للجهود الوطنية في
مناهضة العنف ضد المرأة" بمشاركة النائب عضوة ائتالف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة
السيدة سحر القواسمي
أعدها طاقم وزارة شؤون المرأة ،وأطلع عاصي
الحضور على االهداف الستة التي تسعى الوزارة الى
تحقيقها.
كما وضعت وفاء االعرج الحضور بصورة الخطة التنفيذية
الحكومية لالطار االستراتيجي الوطني لقرار االمم المتحدة
 1325المتعلق بحماية المرأة في مناطق النزاع ،وسعي
وزارة المرأة الى توطين قرار االمم المتحدة من خالل
مجموعة من االجراءات بهدف توفير الحماية للمراة
الفلسطينية وتعرية ممارسات االحتالل ضد المراة
الفلسطينية .وقامت االخت سائدة االطرش باستعراض
السياسات العامة لوزارة التنمية االجتماعية بشأن حماية
المرأة والفئات المهمشة من العنف من خالل عدة تدخالت
تقوم بها الوزارة ،وأهمها توفير بيوت االمان للنساء
المعنفات ،وتأسيس شبكات لحماية النساء للوصول الى اكبر
عدد من النساء التي تتعرض للعنف بما فيهن النساء في
القدس .وفي نفس السياق أوضح جهاد حج علي من االدارة
العامة لحماية االسرة في جهاز الشرطة.

عقدت مجموعة العمل الخاصة بالقضايا االجتماعية
واالدارة العامة للمرأة والطفل في المجلس التشريعي
بمشاركة السيدة سحر القواسمي وممثلين عن المؤسسات
الحكومية واألهلية التي تتابع قضايا المراة وبشكل
خاص القضايا المتعلقة بالعنف الموجه ضد المراة
الفلسطينية ورشة عمل بعنوان "نحو مواكبة برلمانية
للجهود الوطنية في مناهضة العنف ضد المرأة" ،ضمن
سلسلة نشاطات المجلس التشريعي في اطار حملة ال16
يوم لمناهضة العنف ضد المرأة .وفي بداية اللقاء قدم
أمين عاصي من وزارة شؤون المرأة عرضا حول
االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
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اإل نتصار للمرأة وتمكينها من اداء رسالتها القيمة داخل المجتمع واجب انساني،
ومسؤولية اجتماعية
الثالثاء  ،2018-12-25البرلمانيات والناشطات واالعالميات في
مجال مناهضة العنف ضد المرأة ،ان "االنتصار للمرأة وتمكينها من
اداء رسالتها القيمة داخل المجتمع واجب انساني ،ومسؤولية
اجتماعية في اعناقنا ".واضاف سيادته ان "المرأة تعرضت الى
اضطهاد وحرمان طيلة الحقب الزمنية الماضية ،وآن األوان اليوم،
لحمايتها من جميع اشكال العنف والتمييز الطبقي واالجتماعي،
وانصافها والعمل من اجل مشاركتها الحقيقية الخيها الرجل في
ادارة شؤون الحياة اليومية ،وتسنمها المسؤوليات واتخاذ القرارات
في ادارة البالد" ،داعيا سيادته الى ضرورة "اصدار القوانين
والتشريعات التي تكفل لها ممارسة مسؤولياتها وواجباتها ونيل
حقوقها الكاملة".
كما اشاد الرئيس برهم صالح بالتضحيات التي قدمتها المرأة في
نضالها وجهادها ومشاركتها الى جانب الرجل في الدفاع عن العراق
والتصدي الى قوى االرهاب المتمثلة بعصابات داعش االجرامية،
وما سطرته من مآثر خالدة شهدها العالم بأسره".
من جهته استعرض الوفد ما تتعرض له المرأة من تهميش لدورها
وعدم منحها استحقاقاتها التي كفلها الدستور العراقي ،مشيدا بدعم
رئيس الجمهورية لها في المجاالت كافة•.

التقت النائب انتصار الجبوري و مجموعة من البرلمانيات والناشطات
واالعالميات في مجال مناهضة العنف ضد المرأة رئيس الجمهورية
الدكتور برهم صالح حيث اكد الرئيس ان التوجه الحقيقي لمواجهة
العنف ضد المرأة يجب ان يترجم الى واقع فعلي باتخاذ خطوات جادة
وحاسمة وبما يعزز من مكانتها داخل المجتمع.
وقال سيادة الرئيس لدى استقباله ،في قصر السالم ببغداد يوم

الجبوري :تشريع قانون الحماية من العنف االسري اصبح ضرورة ملحة
اعتبرت النائبة انتصار الجبوري ،ان تشريع قانون الحماية من العنف االسري اصبح “ضرورة
ملحة” خصوصا بعد قضية الطفلة “رهف” التي توفيت نتيجة التعنيف االسري
وقالت الجبوري في بيان تلقت وكالة نون الخبرية ،نسخة منه ،إن “الطفلة رهف والتي ذهبت
ضحية تعنيف االسرة هي نموذج اصبح قضية رأي عام النه ظهر للعيان بينما هناك االالف من
الحاالت المماثلة التي لم يطلع عليها احد” ،مشيرة الى انها “جمعت في وقت سابق اكثر من ٧٠
توقيعا في مجلس النواب لعرض قانون العنف االسري والمضي في تشريعه بعد ان تم ترحيله من
الدورة السابقة” .وتابعت الجبوري “ ينبغي ان يكون هناك قانونا رادعا لمثل هذه الحاالت المؤسفة،
وعلى مجلس النواب اعادة النظر بغية التصويت على القانون وحماية المواطنين من هذا النوع من
العنف الذي اصبح ظاهرة متفشية في المجتمع” .واعلنت وزارة الصحة ،في وقت سابق من اليوم
الجمعة ،عن وفاة الطفلة “رهف” التي تعرضت الى تعنيف ونقلت على اثره الى مستشفى في بغداد,
وقد أبدى  52نائبًا موقفًا واض ًحا رافضًا لالتفاقيّة ،فيما أبدى نائب واحد موقفًا واض ًحا مؤيّدًا
تهرب من اإلجابة أو أبدى موقفًا غير واضح  15نائبًا ،فيما لم يكلّف  62نائبًا
لالتفاقيّة ،بينما ّ
أنفسهم عناء الرد.

االجتماع اإلقليمي التحضيري العربي للدورة الـ  63للجنة وضع المرأة
شاركت سعادة النائب ماجدة النويشي ،نائبة رئيسة االئتالف ،يوم 4
فبراير/شباط  2019في أعمال االجتماع اإلقليمي التحضيري العربي للدورة
الـ 63للجنة وضع المرأة ،والذي تنظمه األمانة العامة لجامعة الدول العربية
 إدارة المرأة واألسرة والطفولة بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لهيئة األممالمتحدة للمرأة ومنظمة المرأة العربية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا).
يهدف االجتماع إلى توحيد رؤى الدول العربية لبلورة موقف عربي موحد
حول الموضوع المطروح مناقشته خالل أعمال لجنة وضع المرأة:

"نظم الحماية االجتماعية ،وفرص االستفادة من الخدمات العامة
والبنى التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين
النساء والفتيات" ،ويشكل االجتماع منصة لمناقشة التداخل
والترابط بين قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
وضمان نظم الحماية االجتماعية والبنية التحتية والوصول إلى
الخدمات العامة.
وتم تبني بيان المجموعة العربية وذلك قبل انعقاد لجنة وضع
المرأة د 63 .بنيويورك – الواليات المتحدة األمريكية.

• مجلة ناس االخبارية ،متاح على الموقع ،https://www.nasnews.com/اطلع عليه في 2019/2/27
السومرية نيوز ،متاح على الموقع،https://www.alsumaria.tv/news/260324/ ،اطلع عليه في 2019/2/27
•مجلة األمم المتحدة اللجنة االقتصادية واالجتماعية,متاح على الموقع، https://www.unescwa.org/ar/events/ ،اطلع عليه في 2019/2/27
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اإلصالح السياسي
الدماء في العملية السياسية وعلى كافة المستويات وقالت" :من
غير المعقول تركز السلطة في طبقة نخبوية محددة بعيدا ً عن
إشراك كافة فئات ومكونات الشعب األردني وأكدت على ضرورة
التوقف عن استخدام ذريعة العبث باألمن واألمان على حساب
الخطاب الديمقراطي وخطاب الحقوق والحريات ،وعلى ضرورة
إنهاء حالة التزاوج بين المصالح والسياسية ،وعلى ضرورة تفرغ
النواب للعمل التشريعي ،وعلى ضرورة أن يكون هناك رقابة
أكثر فاعلية على الجهاز التنفيذي في تطبيق النص الدستوري
الخاص بالمادة  .75وأشارت إلى عدد من األزمات التي يشترك
فيها األردن مع الوطن العربي التي ساهمت في حالة عدم التقدم
في المسار اإلصالحي وهي أزمة إدارة الحكم ،وأزمة إدارة
الدولة ،وأزمة إدارة المجتمع ،وأزمة إدارة الهويات وقالت في هذا
الصدد" :نحن نهتم بالمنابت واألصول وقد ننسى أن ما يجمعنا هو
األردن ".وأكدت على أن أهم األزمات في الوطن العربي هي
أزمة التصحر المعرفي وتراجع أنظمة التعلم والتعليم .وتحدثت
عن تأثر عملية اإلصالح السياسي في عوامل وظروف محيطة
باألردن وقالت" :لدينا محيط ملتهب من صراعات محتدمة حولنا
أدت إلى خنق إقتصادي وسياسي ،ولكن يجب علينا تحصين
الداخل وذلك باالنفتاح ،وبإطالق الحريات ،وباإلصالح الجاد،
وباالستماع الجاد آلراء الناس وأخذها على محمل الجد .وبعد
تحصين الداخل تمتين الجبهة الوطنية الداخلية وعدم التعويل
والركون على الحلفاء التقليدين"

شاركت سعادة النائب وفاء بني مصطفى بدعوة من مؤسسة عبد
الحميد شومان في محاضرة حول اإلصالح السياسي وذلك يوم
اإلثنين  19شباط /فبراير  .2019واستهلت قائلةً":نحن لسنا حالة
فريدة في العالم وبالضرورة ما نجح في كل العالم ممكن أن ينجح
ولهذا يجب أن يكون هناك إشراك حقيقي وفاعل للشباب والنساء".
وأضافت" :أؤمن بأننا في األردن ينقصنا حركة نسوية وحركة
شبابية وحراك نقابي عمالي فاعل فإشراك النساء والشباب ليس
متطلب رفاه بقدر ما هو متطلب وطني .فقد أثبتت اإلحصاءات بأن
الدول التي قلصت الفجوة الجندرية استطاعت ان تتقدم ال على
الصعيد السياسي فحسب بل على صعيد االقتصاد والتنمية المستدامة
والحياة االجتماعية والثقافية ".وأضافت بأن هناك مقترح من كتلة
المبادرة النيابية لخفض سن الترشح لمجلس النواب فأكثر من %70
من المجتمع هم تحت سن  30عام .لدينا في األردن وال يمكن دائما ً
ان نتذرع بالخصوصية الخاصة باألردن كسبب في عدم المضي قدما ً
في اإلصالح السياسي" ،وأشارت إلى أن الشكل العام الذي يجب أن
تكون عليه الدولة األردنية هو تشكيل حكومات ذات مرجعيات شعبية
من قبيل الحكومات البرلمانية التي قد تأتي ببرامج وأفكار يُحكم
عليها من قبل الشارع بعد تنفيذها لهذه البرامج واألفكار ويُحكم عليها
عن طريق صناديق االقتراع .وأكدت على أن من يريد اإلصالح
عليه أن يضغط من أجله وقالت" :هنالك مطلب حق بأن يكون هناك
إصالح حقيقي وال بد أن يكون هناك ضغط من أجل اإلصالح على
أن يراعي ذلك الضغط المصلحة العامة والسلمية والممتلكات
الوطنية وعلى أن يكون ضغطا ً مؤطرا ً موجوداً في إطار واضح
برامجي وأن يؤدي إلى نتائج موجودة على أرض الواقع ".وأضافت
بأن ذلك يجب أن يالزمه رؤية واضحة وثابتة للتغيير ألن الرغبة في
البقاء في السلطة قوية عند من ال يريدون اإلصالح أو يريدون
للوضع القائم أن يستمر .وأشارت إلى أنه من أساسيات اإلصالح
السياسي الدفع تجاه تجديد

وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية وما جرى عليها من تطورات
مؤخراً ساهمت في التأثير على األردن وذلك بسبب محاولة تحييد
ملف القدس وتحييد ملف الالجئين بقطع التمويل عن األونوروا،
وبسبب ما يحصل ليالً نهاراً في المقدسات اإلسالمية ومحاولة
ضرب الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس .كما أشارت
إلى أن األردن يتعرض البتزاز سياسي واقتصادي بسبب مواقفه
من القضية الفلسطينية وقالت " :كل هذا له نتائج تؤثر في
االستقرار الديمغرافي في األردن ولكن هذا ال يمنع أن نكون
فاعلين وأن نقوم بواجبنا وال ندع ذلك مبررا ً لعدم وضع أساس
حقيقي لإلصالح السياسي ".وأشارت إلى تراجع االستثمارات
وقالت":يجب أن تكون لدينا خطة طوارئ لتثبيت االستثمارات التي
تسهم في جلب فرص العمل للشباب وتحسين جودة الخدمات في
القطاعات المختلفة حيث أن هناك تراجع بنسبة  %53في
االستثمارات الوطنية و %80في االستثمارات الخارجية .وأشارت
إلى أن اإلصالح السياسي ثالوث كما هو نظام الحكم فهو إرادة من
النظام ،وعمل جاد من الحكومات ،وشعوب حية وتضغط وتتكلم
وتجد أن في اإلصالح السياسي مصلحة لها ولألجيال القادمة.
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بدء فعاليات مؤتمر  #Femparlالبرلمانيات في كل من مصر وبيروت
وجلسة قيادة المرأة في االتصاالت االستراتيجية ووسائل اإلعالم
االجتماعية ،وجلسة تسخير المؤسسات لتعزيز القيادة النسائية وانتهى
اليوم بمؤتمر صحفي .وستتناول أعمال اليوم الثاني للمؤتمر في مصر
النهوض بالسياسات القائمة على األدلة لتحقيق نمو اقتصادي شامل
في منطقة الشرق األوسط وستتضمن لقاء مع رئيس مجلس النواب
علي عبد العال ،ومناقشة مع الخبراء حول تعزيز النمو االقتصادي
الشامل ،ومناقشة مع خبراء األمم المتحدة حول التمكين االقتصادي
للمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والدور الذي يمكن أن
تؤديه البرلمانات ،باإلصافة إلى صنع السياسات المبنية على األدلة؛
من خالل الربط ما بين الحكومة المفتوحة والنفاذ إلى المعلومات
وبيانات التنمية.
وفي بيروت تناولت أعمال اليوم األول المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة ،وجلسة حول المساواة بين الجنسين في الشرق األوسط ولماذا
يعد ذلك األمر مهماً ،وجلسة قوانين األحوال الشخصية والتحديات
القانونية و كيف يمكن للمجتمع المدني أن يكون حليفا للتغيير؟ وجلسة
دور وسائل اإلعالم في إحداث التغيير .أما أعمال اليوم الثاني
فتناولت المرأة والسالم واألمن وجلسة بعنوان المرأة والسالم واألمن
في الشرق األوسط ولماذا يعد ذلك مهما ،وورشة عمل إشراك المرأة
في السالم واألمن ،وورشة يدعى فيها المشاركون لوضع خارطة
طريق للمبادرات التي يرونها ذات صلة ومفيدة في بالدهم.

شاركت سعادة النائب وفاء بني في أعمال مؤتمر البرلمانيات حيث
شاركت في مصر في الفترة ما بين  5-3شباط /فبراير  ،2019وفي
بيروت في الفترة ما بين  7-6شباط /فبراير  .2019ويحمل المؤتمر
هاشتاغ بعنوان #Femparl
وتتضمن فقرات المؤتمر في مصر ترحيب من سعادة السفير الكندي
في القاهرة السيد جيس داتون وتتناول جلسات اليوم األول مائدة
مستديرة تمهيدية حول المشاركة السياسية للمرأة وجلسة العمل مع
المجتمع المدني للنهوض باألهداف المشتركة،

تابع  :ورشة عمل بعنوان ":نحو مواكبة برلمانية للجهود الوطنية في
مناهضة العنف ضد المرأة" بمشاركة النائب عضوة ائتالف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة
العنف ضد المرأة السيدة سحر القواسمي
وفي نفس السياق أوضح جهاد حج علي من االدارة العامة
وحول البرامج التي تقدمها مؤسسة "سوا "منذ عام 1998
لحماية االسرة في جهاز الشرطة ،االنجازات التي حققتها
ومن ضمنها خط هاتف مجاني ( )121وهو خط ارشادي
االدارة في تقديم الحماية للمراة الفلسطينية من خالل تلقي
اولي نفسي-قانوني ،وبرنامج العيادات المتنقلة للصحة
الشكاوى وتوفير الحماية بالشراكة مع وزارة التنمية
االنجابية والجنسية ،قدمت اهلية شومر مديرة مؤسسة سوا
االجتماعية .كما اشار الى تنفيذ تدريب للضباط في التعامل
عرضا وبرنامج تدريب لجهاز الشرطة في كيفة التعامل مع
مع النساء المعنفات وتقديم افضل خدمة لهم ،وادخال تقنية
العمل االلكتروني في التعامل مع الشكاوى والحاالت المعنفة .النساء المعنفات .كما نوهت الى دور مؤسسة سوا في
وتناولت مها عواد من وزارة الصحة عدة قضايا تتعلق
مواجهة العنف االلكتروني من خالل الشراكة بين مؤسسة
بالدور الهام الذي تقوم به الوزارة من خالل تنفيذ نظام
سوا وادارة  Facebookوالتي يمكن من خاللها ازالة اي
التحويل الوطني ،تدريب كادر من االطباء والتمريض على
اساءة او تهديد جنسي تتعرض له النساء عبر وسائل
نظام التحويل ،واستصدار قرار من وزارة الصحة باعفاء
النساء المعنفات من رسوم التقرير الطبي واالسعاف االولي .التواصل االجتماعي خالل  24ساعة.
كما ذكرت أن وزارة الصحة قد قامت بتأثيث عيادات في  14وفيما يتعلق بالمسح االحصائي حول العنف ضد المرأة الذي
مستشفى تحت مسمى عيادات االرشاد االسري الشامل ،الذي اجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في العام 2005
من خالله يتم تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالمراة المعنفة
و  ،2011بين اشرف حمدان مدير دائرة المرأة والرجل في
حفاظا على خصوصية المراة المعنفة .وعلى صعيد آخر
الجهاز نتائج هذه االحصائيات ،وأفاد بانتهاء مركز االحصاء
ألقت منسقة االئتالف النسوي االهلي الفلسطيني لتطبيق
المركزي من اجراء تجربة قبلية لمسح العنف الذي سيتم
اتفاقية "سيداو" منى خليلي الضوء على تقرير الظل حول
تنفيذه في العام  2019كما لمح الى المؤشرات الجديدة التي
وضع النساء والفتيات في فلسطين الذي تم تقديمه للجنة
سيتناولها المسح االحصائي المقبل•.
سيداو في االمم المتحدة .كما شرحت خطة عمل االئتالف
ومحاور عمله وآليات التعاون والتنسيق مع الجهات ذات
العالقة.

• مجلة دنيا الوطن االخبارية متاح على الموقع ، https://www.alwatanvoice.com ،اطلع علية 2019/2/27
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تابع :تمكين تمكين المرأة والشباب
وأشارت النويشى إلى أنة خالل العامين الماضيين تم توزيع
 100مشروع إقتصادى على سيدات القرى وإختيار قرية
البياضية على إعتبار أنها من القرى األكثر إحتياجا ،ومساعدة
عدد كبير من سيدات القرية للحصول على معاش تكافل
وكرامة ،وتوثيق عقود الزواج غير الموثقة وإستخراج شهادات
ميالد ،وإستخراج  7000بطاقة رقم قومى مجانا من
المجلس فى إيجاد الجهة الداعمة بقرص ميسر وفائدة بسيطة
وقمنا بتدريب الفتيات قبل إفتتاح المشروعات حتى نضمن
اإلدارة الجيدة للمشروعات ،وتوفير التسويق للمنتج من خالل
معارض المجلس والتى تتم بالمجان للعارضات وفى أماكن
مفتوحة ومرئية للجمهور ،باإلضافة إلى توفير الخدمة الصحية
المجانية للسيدات غير القادرين من خالل كارت صحى يمنح
للسيدة ومن خالله تعالج مجانا بمستشفى الجامعة باإلسماعيلية،
حيث تم التنسيق بين الجامعة والمجلس على رعاية السيدات
غير القادرات صحيا وتقديم خدمة جيدة بدون مقابل لهن.
وتوزيع عدد من الكراسي المتحركة لألطفال المعاقين•.

يسرنا تواصلكم معنا
البريد اإللكتروني:
منسقة االئتالف :فاطمة المساعيد
Fatima-msaeed@hotmail.com
العنوان البريدي:
ائتالف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة
مجلس النواب ،العبدلي  -عمان
المملكة األردنية الهاشمية
ص.ب / 72 .الرمز البريدي1118 :
الهاتف/0096265635200/0096265635100 :الفرعي4183 :

•

مجلة اليوم السابع بلس ،متاح على الموقع ،https://www.youm7.com/story/2018/12/17/اطلع عليه في 2019/2/27
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