يدهخ االئتالف اإلنكتشوٍَخ
ائتالف انجشنًبٍَبد يٍ انذول انعشثٍخ
نًُبهضخ انعُف ضذ انًشأح
فً هزا انعذد3




















األسدٌ 3إطالق يجبدسح نحًبٌخ انًشأح يٍ
انعُف انسٍبسً
وسضخ عًم حىل (تًٍُخ انقذساد فً يدبل
تقذٌش تكهفخ انعُف ضذ انًشأح)
ٍَىٌىسك 3خهسخ ثعُىاٌ( 3انىخىِ انًتعذدح
نهعُف ضذ انًشأح) عهى هبيص اختًبعبد
ندُخ وضع انًشأح د33 .
تهُئخ نهُبئجخ اَتصبس اندجىسي وانُبئجخ وفبء
ثًُ يصطفى
ثٍبٌ صبدسعٍ ائتالف انجشنًبٍَبد ثًُبسجخ
ٌىو انًشأح انعبنًً
سئٍسخ االئتالف ضًٍ قبئًخ َ ٠١٢سبء
سائذاد وقٍبدٌبد
 Girls Not Bridesتختبس ثًُ يصطفى
كأحذ أثشص ثالثخ قٍبدٌبد فً يدبل يُبهضخ
انضواج انًجكش
يصش 3يبخذح انُىٌطً تحضش أعًبل االختًبع
انثبًَ نهدُخ انطىاسئ نحًبٌخ انُسبء أثُبء
انُضاعبد انًسهحخ فً انًُطقخ انعشثٍخ
يىقع يؤسسخ ثىيسىٌ سوٌتشص اإلخجبسي
ٌكتت عٍ خهىد انُبئت وفبء ثًُ يصطفى فً
انحذ يٍ صواج انقبصشاد
انًغشةَ 3عًٍخ سثبع تكشو انسٍذاد انًىظفبد
احتفبء ثبنًشأح انًغشثٍخ انًىظفخ ثًُبسجخ
انٍىو انعبنًً نهًشأح
انعشاق 3ااَتصبس اندجىسي فً وسضخ عًم
نًُبقطخ يسىدح قبَىٌ يُبهضخ انعُف
االسشي
خذٌدخ انضٌبًَ يٍ انًغشة عضى خذٌذ فً
ائتالف انجشنًبٍَبد
انًغشة 3نقبء دساسً حىل انًٍضاٍَخ
انًستدٍجخ نهُىع االختًبعً
انًغشةَ 3قبش حىل تقذٌى انُتبئح األونٍخ
نهجحث انىطًُ انثبًَ حىل اَتطبس انعُف ضذ
انُسبء
انعشاق 3سئٍس اندًهىسٌخ خالل يُبقطخ
يسىدح قبَىٌ يُبهضخ انعُف االسشي 3آٌ
األوآٌ االَتصبس نهًشأح ويىاخهخ انعُف
األسدٌ 3إطالق انحًهخ اإلقهًٍٍخ حىل عذو
انتسبيح يطهقب ُ يع انعُف ضذ انُسبء وانفتٍبد
تطكٍالد خذٌذح الئتالف انجشنًبٍَبد يٍ انذول
انعشثٍخ نًُبهضخ انعُف ضذ انًشأح
األسدٌ 3ثًُ يصطفى تطبسك فً حًهخ يص
قجم انـ01
يصش 3يبخذح انُىٌطً تطبسك فً حًهخ
احًٍهب يٍ انختبٌ

انعذد (( ..................................................................................... )3آراس -آٌبس )9102
إطالق يجبدسح نحًبٌخ انًشأح يٍ انعُف انسٍبسً
عمان فً  4آٌار /ماٌو9109 ،
برعاٌة سعادة المهندس عاطف الطراونة ،رئٌس مجلس النواب األردنً ،ورئٌس االتحاد البرلمانً العربً،
وبالتعاون مع المعهد الدٌممراطً الوطنً ،ومؤسسة وستمنستر للدٌممراطٌة ،واالتحاد البرلمانً الدولًٌُ ،طلك
ائتالف البرلمانٌات من الدول العربٌة لمناهضة العنف ضد المرأة مبادرة حماٌة النساء من العنف السٌاسً .وفً
كلمتها االفتتاحٌة أشارت سعادة النائب وفاء
بنً مصطفى ،رئٌسة ائتالف البرلمانٌات من
الدول العربٌة لمناهضة العنف ضد المرأة إلى
أنه ال توجد أٌة دٌممراطٌة حمٌمة دون إشران
كامل للنساء ،فالمجتمع الذي ٌحاول المضً
لُدما دون االستفادة من طالات النساء سٌخسر
السباق ألنه لن ٌصل باستمراره بالمفز على
لدم واحدة ،وعن أشكال العنف السٌاسً
ٍ
أشارت إلى أنه هنان العنف المانونً ،والعنف
المعنوي والنفسً ،والعنف الجسدي والجنسً ،والعنف اللفظً .وأكدت على أنه أخطر ما فً العنف السٌاسً ضد
المرأة أمرٌن :األول :أنه اصبح مهددا فعلٌا لجمٌع جهود تحمٌك المساواة وتملٌص الفجوة بٌن الجنسٌن فً السٌاسة،
إذ أن العدٌد من المٌادٌات والنساء السٌاسٌات ٌتركن المناصب بسببه .والثانً :أنه ٌوصل رسالة سلبٌة إلى
المٌادٌات الشابات و سٌاسٌات المستمبل تودي إلى إحجام عدد كبٌر منهن عن االنخراط فً الحٌاة العامة.
نهًضٌذ ظ ()3

وسضخ عًم حىل (تًٍُخ انقذساد فً يدبل تقذٌش
تكهفخ انعُف ضذ انًشأح)

نظم ائتالف البرلمانٌات بالتعاون مع اإلسكوا ومؤسسة
وستمنستر للدٌممراطٌة ورشة عمل حول (تنمٌة المدرات فً
مجال تمدٌر تكلفة العنف ضد المرأة) وأثناء الجسلة
االفتتاحٌة ،أشارت السٌدة مهرٌناز العوضً ،مدٌرة مركز
المرأة فً اإلسكوا ،إلى أن هنان  61دراسة أجرٌت حول
تكلفة العنف ضد المرأة وأدت إلى الخروج بنتائج حول كٌفٌة
التعامل مع هذه الظاهرة وإلى تمدٌم االلتراحات من أجل
التغٌٌر .وأكدت على أن هذه النتائج ال تنتهً عند انتهاء
الدراسة بل ٌجب تطبٌمها ومتابعة ذلن .كما وشكرت ائتالف
البرلمانٌات على تلبٌتهم الدعوة وأعربت عن تمدٌرها لوجود
البرلمانٌات فً ورشة العمل ولالت" :لكً ٌحدث التغٌٌر على
المستوى الوطنً ال بد من إشران صناع المرار".
نهًضٌذ ظ()4

1

خهسخ ثعُىاٌ( 3انىخىِ انًتعذدح نهعُف
ضذ انًشأح) عهى هبيص اختًبعبد ندُخ
وضع انًشأح د33.

نظم ائتالف البرلمانٌات من الدول العربٌة
لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع االتحاد
الدولً للسالم والتنمٌة المستدامة )(IFPSD
ومؤسسة وستمنستر للدٌممراطٌة جلسة بعنوان:
(الوجوه المتعددة للعنف ضد المرأة) فً ممر
األمم المتحدة فً نٌوٌورن بحضور سعادة النائب
خمٌس عطٌة وسعادة الدكتورة سٌما بحوث،
ممثلة البعثة الدائمة لألردن لدى األمم المتحدة.
وتحدثت سعادة النائب بنً مصطفى عن مشروع
االتفالٌة العربٌة التً أطلمها االئتالف بالتعاون
مع جامعة الدول العربٌة فً كانون األول من
عام  9106وتناولت اإلضافات النوعٌة التً
جاءت بها االتفالٌة .
نهًضٌذ ظ()9

ٔجبسن ٌسؼبدح إٌبئت اَتصبس اندجىسي ِٕصت
ٔبئجخ سئ١سخ ٌدٕخ اٌّشأح ٚاألسشح ز١ث رُ
أزخبثٙب ثبإلخّبع  َٛ٠االزذ اٌّٛافك -5-09
ٚ 9109ثسضٛس اػضبء اٌٍدٕخ .وّب ٔجبسن
ٌسؼبدح إٌبئت وفبء ثًُ يصطفى ردذ٠ذ اٌثمخ
ثٙب فِٕ ٟصت ٔبئت سئ١س اٌٍدٕخ اٌّسزذاِخ
ٚاٌزّٚ ً٠ٛاٌزدبسح وّّثً ٌٍّدّٛػخ اٌؼشث١خ
ف ٟاالرسبد اٌجشٌّبٔ ٟاٌذٌٟٚ
ٚرٌه خالي االخزّبع اٌزٕس١م ٟاٌؼشث ٟاٌزٞ
ػُمذ ف ٟاٌؼبصّخ اٌمطش٠خ اٌذٚزخ اٌدّؼخ
اٌّٛافك ١ٔ 5سبْ /ئثشٌ 9109 ً٠شؤسبء
ٚأػضبء اٌٛفٛد اٌجشٌّبٔ١خ اٌؼشث١خ لج ً١أطالق
أػّبي االرسبد اٌجشٌّبٔ ٟاٌذ.ٌٟٚ

تبثع 3خهسخ ثعُىاٌ( 3انىخىِ انًتعذدح
نهعُف ضذ انًشأح)
وّب رسذثذ ػٓ اٌؼٕف اٌس١بسٚ ٟاٌزسذ٠بد
اٌز ٟرسذ ِٓ ٚصٛي إٌسبء ئٌ ٝأِبوٓ صٕغ
اٌمشاس ٚأضبسد ئٌ ٝأْ اٌؼٕف اٌس١بس٠ ٟدت
أْ ٠زٛلف ألٔٗ س١دؼً اٌدٛٙد اٌز ٟثُزٌذ فٟ
سج ً١رسم١ك اٌّسبٚاح رز٘ت ٘جب ًء ٚس١شسً
رٌه سسبٌخ سٍج١خ ٌم١بد٠بد اٌّسزمجًٚ .أِب ِٓ
ز١ث اٌسٍٛي اٌّمزشزخ فأضبسد ئٌ ٝأْ رٌه
٠جذأ ِٓ االزضاة اٌس١بس١خ ٚ ،رؼذً٠
اٌزطش٠ؼبدٚ ،اإلػالَ .وّب أػٍٕذ أْ
االئزالف ثصذد ئطالق زٍّخ ٌّٕب٘ضخ اٌؼٕف
اٌس١بس ٟضذ اٌّشأح.

ٚأِب ػٍِ ٝسز ٜٛاٌذٚي فأوذد ثأٔٗ ػٍٝ
اٌذٚي أْ رصذس ارفبل١بد رؼبٌٍ ْٚسذ ِٓ
اٌؼٕف ضذ إٌسبء ٚاٌفز١بدٚ ،سصذ
اٌّٛاصٔبد ٌذػُ اٌّطبسوخ اٌس١بس١خ ٌٍّشأح،
ٚأْ رطٛس خططب ً ٚطٕ١خ ٌزٕف١ز اٌمشاس
ٚ ،5231صٕذٚلب ً ٌذػُ ِطبسوخ اٌّشأح
س١بس١ب ً.

ثٍبٌ صبدسعٍ ائتالف انجشنًبٍَبد ثًُبسجخ ٌىو انًشأح انعبنًً
ثّٕبسجخ  َٛ٠اٌّشأح اٌؼبٌّ ٟال ٠سؼٕب ئال أْ ٔزٌّٕ ٝىً إٌسبء ف ٟاٌؼبٌُ رسم١ك اٌؼذاٌخ ٚاٌّسبٚاح ٌٍؼ١ص ثىشاِخ فٟ
ظً ِدزّؼبد ٠سٛد٘ب األِٓ ٚاالسزمشاس ٚرسىّٙب اٌذسبر١ش ٚاٌمٛأ ٓ١اٌؼبدٌخ ٚإٌّصفخ.
ٚال ٕٔس ٝف٘ ٟزا اٌِ َٛ١ب ػبٔزٗ ٚرؼبٔ ٗ١إٌسبء ف ٟخّ١غ أٔسبء اٌٛطٓ اٌؼشثٚ ٟال سّ١ب ف ٟاٌؼشاق ٚسٛس٠ب ١ٌٚج١ب
ٚاٌٚ ّٓ١فٍسطٚ .ٓ١ال ٠سؼٕب ئال أْ ٔشفغ اٌمجؼبد ئخالالً ٚاززشاِب ً أِبَ صّٛد ٘إالء إٌسبء ف ٟظً ِدزّؼبد
رسٛد٘ب اٌسشٚة ٚإٌضاػبد اٌّسٍسخ ٚاٌفٛضٚ ٝأؼذاَ األِٓ٘ .زا ٚسّٕض ٟلذِب ً ف ٟخطبٔب ف ٟائزالف
اٌجشٌّبٔ١بد ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٌّٕب٘ضخ اٌؼٕف ضذ اٌّشأح ٌٍسؼٌ ٟزسم١ك اٌؼذاٌخ االخزّبػ١خ ٌٍّشأح ٚاألِٓ
ٚاالسزمشاس ٌٙب سٛا ًءػٍ ٝاٌّسز ٜٛاٌزطش٠ؼ ِٓ ٟخالي رؼذ ً٠اٌمٛأ ٓ١اٌّدسفخ ثسك ِٓ رّثً ٔصف اٌّدزّغ،
أ ِٓ ٚخالي زث اٌذٚي اٌؼشث١خ ػٍ ٝاػزّبد ٚاٌّصبدلخ ػٍِ( ٝسٛدح االرفبل١خ اٌؼشث١خ ٌّٕب٘ضخ اٌؼٕف ضذ
اٌّشأح ٚاٌفزبح ٚاٌؼٕف األسشٚ )ٞاٌز ٟثبدس ثزمذّٙ٠ب االئزالف ِٓ خالي خبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ .
ئْ وفبزٕب طٌ ً٠ٛىٓ اٌؼبٌُ اٌذٚ ٌٟٚاٌؼشث ٟثبد ٠ذسن أّ٘١خ رسم١ك األِٓ ٚاألِبْ ٌٍّشأح ٚاألسشح ٚاٌطفً
أٚالًٚ ،أّ٘١خ رسم١ك اٌؼذاٌخ االخزّبػ١خ ٚاٌس١بس١خ ٚااللزصبد٠خ ٌٍّشأح ثبٔ١ب ً ألْ رٌه ِٓ ضأٔٗ أْ ٠شفغ ِٓ ِىبٔخ
اٌّدزّؼبد ٚرمذِٙب االلزصبدٚ ٞاصد٘بس٘بٛٔٚ .د ِٓ ٘زٖ إٌّصخ أْ ٔطبٌت اٌسىِٛبد ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ ثبرخبر
اٌخطٛاد اٌسش٠ؼخ ٚاٌسث١ثخ ٌزٛف١ش األِٓ ٚاٌٛلب٠خ ٚاٌسّب٠خ ٌٍٕسبء ٚاٌفز١بد ِٓ خبٔتٚ ،رٛف١ش اٌج١ئخ اٌّسفضح
ٌدؼً اٌّشأح رزجٛأ أػٍ ٝإٌّبصت ٚرس ُٙأوجش اإلسٙبَ فِ ٟدبي اٌؼٍٚ َٛااللزصبد ٚاٌس١بسخ ِٓ خبٔت آخش؛
ٌزس ُٙثبٌزبٌ ٟفٙٔ ٟضخ ٚرمذَ األُِ ٚاٌسضبسح اإلٔسبٔ١خ .رٌه ِٓ ضبٔٗ أْ ٠إد ٞئٌٔ ٝزبئح ئ٠سبث١خ ال ف ٟاٌٛلذ
اٌسبضش فسست ثً ٚف ٟاٌّسزمجً ثس١ث ٠سزط١غ أٚالد أٌٚئه إٌسبء (روٛسا ٚئٔبثبً) أْ ٕ٠ظشٚا ئٌّٔ ٝبرج
ئ٠دبث١خ ٔٚبخسخ ف ٟأِٙبرٚ ُٙأثبءُ٘ ٚأْ ٕ٠ظشٚا ئٌ ٝزىِٛبرِٚ ُٙدزّؼبر ُٙثثمخ ٚاػزضاص .ئْ رٌه ٌُ ٠ؼذ
ِطٍجب ً ثً أصجر أِشا ً ٍِسب ً ف ٟظً ِب رّش ِٚشد ثٗ اٌسضبساد اإلٔسبٔ١خ ِٓ رشاخغ ثسجت ر١ّٙص ٚئلصبء
اٌّشأح ػٍِ ٝذ ٜػمٛد ِٓ اٌضِٓ؛ ئر أْ زمٛق اٌّشأح ٚاٌّسبٚاح ث ٓ١اٌدٕس ٓ١خضءا ً ال ٠زدضأ ِٓ ِجبدٜءاٌؼذاٌخ
االخزّبػ١خ ٚزّب٠خ زمٛق اإلٔسبْ ٘ٚذفب ً ٘بِب ً ٌزسم١ك اٌزّٕ١خ اٌّسزذاِخ ٚسذ اٌفدٛح اٌدٕذس٠خ.
ٌٚزىٓ وً ٔسبء اٌؼبٌُ اٌطٙت ٚإٌد َٛاٌز ٟرضٟء سّبء اٌظٍّخ ف٘ ٟزا اٌى.ْٛ

سئٍسخ االئتالف ضًٍ قبئًخ َ ٠١٢سبء سائذاد
وقٍبدٌبد

رُ اخز١بس إٌبئت ٚفبء ثِٕ ٟصطف ٝضّٓ  901ئِشأح
سائذح ٚل١بد٠خ ٌدٛٙد٘ب فِ ٟدبي زمٛق اإلٔسبْ ٚاٌّشأح ِٓ
لجً وشس ٟخٍ ً١خجشاْ ٌٍمٚ ًُ١اٌسالَ ف ٟخبِؼخ ِ١شالٔذ
ف ٟاٌٛال٠بد اٌّزسذح األِش٠ى١خ ٚاٌؼبئذ ٌؼبئٍخ األد٠ت
اٌٍجٕبٔ ٟاٌشازً خجشاْ خٍ ً١خجشاْ .اٌزفبص ً١ف ٟاٌّٛلغ
اٌزبٌ:ٟ
https://pioneersandleaders.org/womenleaders/wafa-saed-bani-mustafa

 Girls Not Bridesتختبس ثًُ يصطفى
كأحذ أثشص ثالثخ قٍبدٌبد فً يدبل يُبهضخ
انضواج انًجكش

اخزبسد ِٕظّخ  Girls Not Bridesثزبس٠خ
 9109/3/8سؼبدح ٚفبء ثِٕ ٟصطف ٝوأزذ أثشص
ثالثخ ل١بد٠بد فِ ٟدبي ِٕب٘ضخ اٌضٚاج اٌّجىش.
اٌزفبص ً١ف ٟاٌّٛلغ اٌزبٌ:ٟ
https://www.girlsnotbrides.org/me
et-the-extraordinary-women-whoare-rewriting-the-rules-for-girls/

يصش 3زضشد اٌس١ذح ِبخذح إٌ٠ٛطٔ ،ٟبئجخ سئ١سخ االئزالف أػّبي االخزّبع
اٌثبٌٍٔ ٟدٕخ اٌطٛاسئ ٌسّب٠خ إٌسبء أثٕبء إٌضاػبد اٌّسٍسخ ف ٟإٌّطمخ اٌؼشث١خ،
ثزبس٠خ  18ئثش١ٔ/ً٠سبْ ٚ .9109اٌزٔ ٞظّزٗ األِبٔخ اٌؼبِخ ٌدبِؼخ اٌذٚي
اٌؼشث١خ -ئداسح اٌّشأح ٚاألسشح ٚاٌطفٌٛخ ثبٌزؼبِ ْٚغ اٌّىزت اإللٍ١ٌٙ ّٟ١ئخ األُِ
اٌّزسذح ٌٍّشأح٘ .ذف االخزّبع ئٌ ٝرفؼِٙ ً١بَ ػًّ ٌدٕخ اٌطٛاسئ ٚٚضغ خطخ
اٌؼًّ ٌٙزا اٌؼبَٚ ،ػشض أثشص األطش اإللٍ١ّ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ ثبٌّشأح
ٚاألِٓ ٚاٌسالَٔٚ ،بلص أثشص اٌزسذ٠بد اٌشإ٘خ اٌز ٟرٛاخٙٙب إٌسبء ٚاٌفز١بد فٟ
ِٕبطك إٌضاػبد اٌّسٍسخ ثّب ٠زسك ِغ اٌظشٚف اٌز ٟرّش ثٙب إٌّطمخ اٌؼشث١خ،
ٚرسذ٠ذ طشق اٌزٕس١ك ث ٓ١أػضبء اٌٍدٕخ.

ربثؼٔٛب! ائزالف اٌجشٌّبٔ١بد ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٌّٕب٘ضخ اٌؼٕف ضذ اٌّشأح
فٍسجىك @CVAWArabCoalition
تىٌتش @CVAWArab
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تبثع 3إطالق يجبدسح نحًبٌخ انًشأح يٍ انعُف انسٍبسً
كتب مولع مؤسسة ثومسون روٌترز
اإلخباري عن جهود سعادة النائب وفاء بنً
مصطفى فً الحد من زواج الماصرات؛
فبعد جهودها المكثفة فً إلغاء المادة 203
من لانون العموبات تسعى سعادة النائب بنً
مصطفى للمضاء على ظاهرة زواج
الماصرات .ففً عام  3052تزوجت ما
ٌمرب من  50100فتاة فً األردن لبل
بلوغهن سن  ،53وفما ألحدث األرلام
الصادرة عن منظمة األمم المتحدة لرعاٌة
الطفولة (ٌونٌسٌف).
على الرغم من أن سن الزواج المانونً فً
األردن هو  53سنة ،إال أنه ٌمكن تزوٌج
الفتٌات من سن  51سنة بموافمة الماضً.
وأشارت بنً مصطفى إلى أن رفع ذلن
السن من  51إلى  51سنة من شأنه أن ٌملل
من األرلام .ولالت" :أنا متفائلة جدا أن
زواج الماصرات سٌمل إذا لمنا بتعدٌل السن
إلى  51سنة ،وال ٌهم إن كن الماصرات
أردنٌات أم سورٌات  -نحن بحاجة لحماٌة
جمٌع الفتٌات".
وٌُعتمد بأن نسبة كبٌرة من الماصرات
المتزوجات هن من الفتٌات السورٌات وذلن
بعد تدفك الالجئٌن من جارة األردن التً
مزلتها الحرب ،حٌث ت ُزوج األسربناتهم
الصغار لمنحهن األمن المالً والحماٌة من
العنف الجنسً .واختممت لائلة" :سأواصل
النضال من أجل النساء األردنٌات  -لن
ٌعٌمنً شًء .نحن نستحك حٌاة أفضل
وحموق متساوٌة مع الرجال .هذا لٌس سهال
ولكن علٌنا مواصلة النضال".
على الصعٌد العالمً ٌُذكر أن  53ملٌون
فتاة تتزوج لبل سن  53كل عام وفما
لتحالف ( )Girls Not Bridesالذي ٌعمل
على إنهاء زواج الماصرات.
http://news.trust.org/item/2019
/0212200156-kctv4

السٌدة نعٌمة رباع تكرم السٌدات
الموظفات احتفاء بالمرأة المغربٌة
الموظفة بمناسبة الٌوم العالمً للمرأة

وأكدت الدكتورة دٌنا ملحم ،المدٌرة اإلللٌمٌة للشرق
األوسط وشمال أفرٌمٌا وغرب آسٌا فً مؤسسة
وستمنستر للدٌممراطٌة ،على أن هذا اللماء جاء فً
التولٌت المناسب لٌؤكد التحاق المنطمة العربٌة مبكرا
فً إرساء المبادئ لمواجهة العنف ضد المرأة فً
السٌاسة ،فالنساء ٌدفعن ثمن أعلى لمشاركتهن فً
السٌاسة ،وشدد المدٌر الممٌم األول للمعهد الدٌممراطً
الوطنً السٌد أرٌانٌت شٌهو على ضرورة ولوف
الرجل إلى جانب المرأة فً مواجهة التحدٌات المتعلمة
بمشاركتهن فً الحٌاة السٌاسٌة وأكد على أهمٌة
توحٌد الجهود من أجل زٌادة مشاركة المرأة فً
السٌاسة .ولد أشار السٌد شٌهو إلى أنه بالرغم من أن
نظام الكوتا غٌر منصف للسٌدات إال أنه ٌعتبر وسٌلة
لدخول المرأة فً هذا المضمار ولكن عبر عن أمله
بأن تصل مشاركة المرأة إلى %51عن طرٌك
التنافس.

واستهل سعادة الدكتور نصار المٌسً ،النائب األول
لرئٌس مجلس النواب لائال" :فإنه من دواعً سرورنا
فً مجلس النواب رعاٌةَ
أعمال مبادرتك ْم التً تذهب
ِ
نحو مدارن عمٌمة ومهمة عبر عنوان ٌبحث فً آفاق
وخطوات حماٌة النساء من العنف السٌاسً ".وأكد
بعض
على أنه بالرغم من وجو ِد تجاوزات فردٌة فً
ِ
ك المرأة على لدم
األحٌان ،فإن
األردن ٌؤمن بح ِ
ِ
الرجل فً مختلفِ أوجه الحرٌات ،فً
المساواة مع
ِ
المٌادٌن السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة
ِ
والمدنٌة .وأشار إلى أن مجلس النواب ٌرغب
بالحصول على توصٌات إطالق هذه المباردة وذلن
إلمكانٌ ِة تضمٌنِها فً التشرٌعات ذات الصلة ،ووفك
المنوات الدستورٌة ،فمتى ما كانت مواءمة و ُمحمة
ستجد من المبول والدعم الكثٌر .وشدد على ضرورة
جمٌع الجهات على المستوى
تعزٌز التنسٌك بٌن
ِ
الرسمً وغٌر الرسمً والشبكات النسائٌة ومؤسسات
لحصر حاالت العنف
المرار
ناع
المجتمع المدنً و ُ
ِ
ِ
ص ِ
الحلول الكفٌلة بضمان حماٌتِها
بحك المرأة وإٌجاد
ِ
وصون حمولها الدستورٌ ِة.
ِ
كما تم استعراض فٌدٌو ٌتضمن كلمة ترحٌبٌة للسٌدة
زٌنة هالل ،منسمة منتدى النساء البرلمانٌات فً
االتحاد البرلمانً الدولً وأشارت إلى أن االتحاد
البرلمانً الدولً لدٌه التزام تام نحو دعم تحمٌك
العدالة الجندرٌة فً البرلمانات من خالل عمل
البرلمانات ولهذا فإنه من الضرورة تسلٌط الضوء
على العنف السٌاسً ضد المرأة وبما فً ذلن فً
البرلمانات ألنه انتهان لحموق اإلنسان والحرٌات
األساسٌة ومن ضمنها حك المرأة فً المشاركة فً
العملٌات السٌاسٌة بحرٌة وبشكل تام وبأمان .وأشارت
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إلى أن االتحاد البرلمانً الدولً ٌمدم حلول
واستجابات مبٌنة على دالئل لمجابهة هذا األمر:
األولى :أنه ٌنبغً للحكومات والبرلمانات واألحزاب
السٌاسٌة أن تعترف بوجود مشكلة العنف ضد المرأة
وانتشارها حٌث ٌنبغً لهم أن ٌعترفوا بذلن بشكل
واضح وبصوت عال وأن ٌلتزموا بالتعامل معها
بشكل جاد .والثانٌة :أنه ٌجب تطبٌك إجراءات التظلم
الموٌة التً ستمنح الضحاٌا ثمة بمجموعة من
العموبات الفعالة ضد الجناة .ولالت":إن اجتماعكم
الٌوم هو مثال ساطع على الجهود التً تولٌها المنطمة
للمضاء على التحٌز الجنسً ،والتحرش والعنف ضد
المرأة فً السٌاسة .ونحن فً االتحاد البرلمانً
الدولً نثنً على هذه المبادرة".
وتضمنت أعمال إطالق هذه المبادرة عدة جلسات من
بٌنها :العنف السٌاسً ضد المرأة وصف وتجارب
إللٌمٌة ودولٌة ،حٌث أدارت هذه الجلسة سعادة العٌن
هٌفاء النجار وتناولت الجلسة العنف السٌاسً ضد
المرأة فً العراق ،والعنف السٌاسً ضد المرأة فً
البرلمانات فً أوروبا ،ولماذا ٌعتبر وجود النساء فً
الموالع المٌادٌة(جزءا من) اإلجابة على الكثٌر من
المشكالت؟ ،وإعادة النظر فً أشكال العنف ضد
النساء والفتٌات والمسببات الجوهرٌة .وتحدثت فٌها
معالً جمانة غنٌمات ،وزٌرة الدولة لشؤون اإلعالم
عن العنف السٌاسً ضد المرأة من وجهة نظر
الحكومة واإلعالم وبٌنت اإلحصائٌات المتعلمة
بمشاركة المرأة فً السٌاسة فً األردن وأكدت على
أن الحكومة تدرن أن مشاركة النساء متدنٌة وال ٌوجد
بٌئة مناسبة للسٌدات وعلى أن الحكومة تعمل على
لانون العمل المرن وتوفٌرالحضانات وتعدٌل لانون
العمل بشكل عام لٌتواءم مع ظروف المرأة .وتحدثت
النائب انتصار الجبوري من العراق عن العنف
السٌاسً فً العراق وماعانته المرشحات من حمالت
تسمٌط سٌاسً ابان االنتخابات االمر الذي ساهم فً
احجام عدد كبٌر منهن عن االنخراط فً الحٌاة
العامة .كما لدمت الجبوري شرحا للثغرات الموجودة
فً لانونً االحزاب واالنتخابات.

كما أن هنان جلسة ُخصصت للعنف السٌاسً فً
األردن من حٌث ما ٌواجه المرأة من صعوبات أثناء
الترشح لالنتخابات ومن خالل ضعف تمثٌلها فً
األحزاب السٌاسٌة و من خالل وجودها فً البرلمان.
أما الجلسة األخٌرة فتناولت الجهود المبذولة من لبل
العالم وأٌن ٌمف من موضوع مناهضة العنف
السٌاسً ضد المرأة.
كما تم إطالق هاشتاغ  Power to Women.هذا
وستبدأ المبادرة فً األردن لٌتم إطاللها فٌما بعد فً
المنطمة العربٌة على مستوى إللٌمً.

تبثع 3وسضخ عًم حىل (تًٍُخ انقذساد فً يدبل تقذٌش تكهفخ انعُف ضذ انًشأح)
اإلصالحات) والذي بٌن أن منطمة الشرق األوسط
وشمال أفرٌمٌا شهدت أدنى تحرن نحو المساواة بٌن
الجنسٌن على مدار السنوات العشر الماضٌة.

وأكدت د .دٌنا ملحم على أن مؤسسة وستمنستر
تفخر بالعدٌد من اإلنجازات بالتعاون مع ائتالف
البرلمانٌات من الدول العربٌة لمناهضة العنف ضد
المرأة على المستوى اإلللٌمً وذلن فً مجال دعم
تعدٌل عدد من الموانٌن التمٌزٌة ضد المرأة فً
عدد من البلدان العربٌة ،وفً مجال وضع مسودة
اتفالٌة بالتعاون مع جامعة الدول العربٌة،
وباإلضافة إلى تمرٌر والع العنف ضد المراة
والذي ٌتناول عدة محاورمنها زواج الماصرات،
والعنف ضد ذوات اإلعالة ،وختان اإلناث،
والتحرش فً أماكن العمل.
أما كلمة االئتالف االفتتاحٌة فألمتها السٌدة ماجدة
النوٌشً ،نائبة رئٌسة ائتالف البرلمانٌات العربٌات
نٌابة عن رئٌسة االئتالف وأشارت إلى أن البنن
الدولً لد لدم مؤخرا تمرٌرا بعنوان( :المرأة
وأنشطة األعمال والمانون  :9109عمد من

ولالت" :إن ذلن من شأنه أن ٌشٌر إلى أن الفجوة
الجندرٌة ال زالت تنال من مشاركة المرأة وال زالت
تعٌك تمدم الدول".
عن أسباب ضرورة حساب تكلفة العنف فمالت أن
ذلن ٌعتبر مدخال إلصالح السٌاسات ،وٌزود
الحكومات بمبررات باألرلام واإلحصاءات لتعدٌل
الموانٌن ،وٌسهم فً تحفٌز الحكومات على رسم
خطط واستراتٌجٌات مراعٌة للنوع االجتماعً،
كماأشارت إلى أن ذلن من شأنه أن ٌحث الدول على
إعادة مراجعة موازناتها لتصبح حساسة للنوع
االجتماعً ،وأن المشاركة االلتصادٌة للمرأة تسهم
فً تحمٌك أهداف التنمٌة المستدامة وال سٌما الهدف
الخامس وتسهم فً المشاركة فً رفع الناتج المحلً
اإلجمالً.

اندجىسي فً وسضخ عًم نًُبقطخ يسىدح قبَىٌ يُبهضخ انعُف االسشي
انعشاق 3ضبسوذ إٌبئجخ أزصبس اٌدجٛسَٛ٠ ٞ
١ٔ٨٢سبْ  ٨١٠٢فٚ ٟسضخ ػًّ ِٕبلطخ
ِسٛدح لبِٕٔ ْٛب٘ضخ اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع
االخزّبػ ٟاٌز ٟالبِزٙب دائشح رّى ٓ١اٌّشأح فٟ
االِبٔخ اٌؼبِخ ٌّدٍس اٌٛصساء.
 ِٓٚاٌدذ٠ش ثبٌزوش أْ ِطشٚع اٌمبٔ ْٛلذ
أدسج ف ٟخٍسخ  َٛ٠اٌسجذ ١ٔ٨٢سبْ ،٨١٠٢
ٚرُ سسجٗ ألْ اٌّسٛدح ٌُ رىٓ ثّسزٜٛ
اٌطّٛذ ،ز١ث وبٔذ رؼٛد ٌؼبَ ٨١٠٢اٌزٌُ ٟ
رأخز ثؼ ٓ١االػزجبس ِالزظبد اٌّدزّغ
اٌّذٔٚ ،ٟال اٌص١غخ إٌٙبئ١خ ٌٍمبٔ ْٛاٌزٟ
طشزذ ف ٟاٌذٚسح اٌجشٌّبٔ١خ اٌسبثمخ .٨١٠٢
ٚضبسن ف ٟاٌٛسضخ ضخص١بد رّثً ٚصاسح اٌؼذيِٚ ،دٍس اٌمضبء األػٍٚٚ ،ٝصاسح اٌذاخٍ١خٚٚ ،صاسح اٌؼًّ
ٚاٌطإ ْٚاالخزّبػ١خِٕٚ ،ظّبد اٌّدزّغ اٌّذٔٚ ،ٟػذد ِٓ أسوبْ اٌسفبساد ٚاٌ١ٙئبد اٌذثٍِٛبس١خ فٟ
اٌؼشاق.

المغرب :فً  2آٌار /ماٌو  3054اجتمع
أعضاء المجموعة الموضوعاتٌة المكلفة
بالمناصفة المساواة التً ترأسها السٌدة
خدٌجة الزٌانً بالبرلمان المغربً فً لماء
دراسً حول المٌزانٌة المستجٌبة للنوع
االجتماعً مع وفد مكون من السٌد Gerhad
 ،Stegerوهو خبٌر نمساوي دولً بصندوق
النمد الدولً ،وممثلتٌن عن لجنة المرأة باألمم
المتحدة ،وكذلن ممثلة عن وزارة المالٌة
وااللتصاد.
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أما عن الحلول الممترحة فأشارت إلى انه ٌجب
تعدٌل التشرٌعات لتصبح صدٌمة للمرأة واألسرة،
وٌجب وضع خطط واستراتٌجٌات تسهم فً زٌادة
المشاركة االلتصادٌة للمرأة ،وٌجب وضع
الموازنات المراعٌة للنوع االجتماعً ،والمٌام
بورشات عمل تدرٌبٌة وتوعوٌة للمجتمع المدنً
واألسر والعاملٌن فً المطاع الحكومً والمضائً
حول كلفة العنف ضد المرأة.
أما أعمال الورشة فستتناول عدة جلسات على مدى
ٌومٌن تتناول :أهمٌة تمدٌر تكلفة العنف ضد المراة
كأداة إلحداث تغٌٌر سٌاساتً ،ومنهجٌات احتساب
تكلفة العنف ضد المرأة ،وتكلفة العنف ضد المرأة
على مستوى األسرة ،وتكلفة تمدٌم الخدمة للناجٌة من
العنف ،والمٌزانٌة المراعٌة للجنس ،وتحصٌل الدعم
على الصعٌد الوطنً الحتساب تكلفة العنفد ضد
المرأة.

انُبئجخ خذٌدخ انضٌبًَ ،عضى خذٌذ فً ائتالف
انجشنًبٍَبد
ٔجبسن ٌسؼبدح إٌبئجخ خذ٠دخ اٌض٠بٔ ٟلجٛي ػض٠ٛزٙب
ف ٟائزالف
اٌجشٌّبٔ١بد فأثٕبء
أؼمبد اخزّبع اٌ١ٙئخ
اإلداس٠خ ثزبس٠خ 99
آراس  9109فٟ
ائزالف اٌجشٌّبٔ١بد
رّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ
لجٛي ػض٠ٛزٙب فٟ
اٌ١ٙئخ اإلداس٠خ ِٓٚ
اٌدذ٠ش ثبٌزوش أْ
إٌبئجخ اٌض٠بٟٔ٘ ٟ
سئ١سخ ٌدٕخ اإلٔصبف ٚاٌّسبٚاح فِ ٟدٍس إٌٛاة
اٌّغشثٟ

َقبش حىل تقذٌى انُتبئح األونٍخ نهجحث
انىطًُ انثبًَ حىل اَتطبس انعُف ضذ انُسبء
انًغشة 3ف 99 ٟآ٠بسِ /بٚ 9109 ٛ٠ثذػٛح ِٓ
اٌس١ذح ثسّ١خ زمبٚ ٞٚص٠شح األسشح ٚاٌزضبِٓ
ٚاٌّسبٚاح ٚاٌزّٕ١خ االخزّبػ١خ ضبسوذ إٌبئجخ خذ٠دخ
اٌض٠بٔ ٟف ٟاٌّبئذح اٌّسزذ٠شح (ئفطبس ٔٚمبش) اٌزٟ
ٔظّزٙب اٌٛصاسح اٌّزوٛسح لصذ رمذ ُ٠إٌزبئح األ١ٌٚخ
ٌٍجسث اٌٛطٕ ٟاٌثبٔ ٟزٛي أزطبس اٌؼٕف ضذ إٌسبء
ثسضٛس اٌس١ذاد وبرجبد اٌذٌٚخ ٔٚبئجبد ثشٌّبٔ١بد
ِّٚثالد ِّ ٚثٍٛا اٌّدزّغ اٌّذٔ.ٟ

سئٍس اندًهىسٌخ انعشاقٍخ خالل يُبقطخ يسىدح قبَىٌ يُبهضخ انعُف االسشي 3آٌ األوآٌ
االَتصبس نهًشأح ويىاخهخ انعُف
أكد سٌادة رئٌس الجمهورٌة العرالٌة ،الدكتور
برهم صالح ،خالل كلمة له فً ورشة عمل
عمدت بتارٌخ  3054-1-1فً لصر السالم
ُ
ببغداد ،لمنالشة مسودة لانون مناهضة العنف
األسري ،أن هذا اللماء ٌأتً لوضع لبنة جدٌدة
على طرٌك بناء العراق الخالً من العنف
االسري والتعنٌف واالضطهاد.

وبحضور السٌدة األولى د.سرباغ صالح وممثلة
األمٌن العام لألمم المتحدة فً العراق جٌنٌن
هٌنٌس بالسخارت والنائب الثانً لرئٌس مجلس
النواب الدكتور بشٌر حداد ،لال سٌادة الرئٌس:
"إن العراق وعلى مدى تارٌخه المعاصر عانى
من إشكالٌة انتهان حموق اإلنسان وكانت حصة
المرأة من االضطهاد هً األكبر ،فمد ظلت
النظرة للمرأة التتالئم ومكانتها ،حٌث عانت
التمٌٌز فً العمل واإللصاء من تولً المناصب
العلٌا".
وأضاف سٌادته أن انصاف المرأة العرالٌة
تأخر كثٌرا ،وبأنه آن االوآن لالنتصار لها
وانصافها وتعوٌضها عن ظلمات الفترات
السابمة ،مشددا على أن ٌكون خط الشروع لبل
االنطالق هو ولف العنف األسري واالجتماعً
ومواجهته.
وأشار رئٌس الجمهورٌة الى أن العراق انطلك
بعد عام  3002بحملة تشرٌعٌة واسعة لتصحٌح
مجمل المسار التشرٌعً بعد أن ورث منظومة
متخلفة تنسجم وعملٌة النظم االنمالبٌة التً ظلت
تحكم العراق لرابة نصف لرن من الزمان،
مبٌنا أن هذه المهمة لٌست بالٌسٌرة لكنها ممكنة
فً ظل مجلس نواب منتخب ٌعبر عن ارأء
الشعب وتطلعاته.
وأكد سٌادة الرئٌس أن رئاسة الجمهورٌة آلت
على نفسها أن تسهم فً هذا الجهد التشرٌعً،
فكانت شارعة هذا الجهد انجاز مسودة لانون
ضحاٌا سباٌكر ،ولانون الناجٌات األٌزٌدٌات،
مع وضع اللمسات األخٌرة على مسودة لانون
عمدت عدة
الحماٌة من العنف االسري ،بعد أن ُ
جلسات فً لصر السالم باالشتران مع السٌدات
والسادة أعضاء مجلس النواب والمهتمٌن بهذا
الشأن.

وأضاف لائال" :اننا نتطلع إلى الٌوم الذي تنصف
فٌه المرأة العرالٌة لتوضع فً المكانة التً
تستحمها بعد أن عانت وناضلت ولدمت الكثٌر من
التضحٌات ،وسنكون مع كل جهد ٌنصفها لتكون
فً ممدمة الركب لمٌادة سفٌنة بناء العراق.
من جانبه ،تحدث النائب الثانً لرئٌس مجلس
النواب الدكتور بشٌر حداد عن أهمٌة دور الموانٌن
فً استمرار حالة المجتمعات المتحضرة التً
تسعى الى تأمٌن حماٌة األفراد والوصول إلى حالة
من االستمرار الدائم ،ولتنظٌم وتلبٌة احتٌاجات
المجتمع من أجل عوامل المنفعة العامة فً إطار
التوازن والمساواة مادٌا ومعنوٌا بٌن فئات
المجتمع.
وأضاف حداد أن مسودة المانون أثارت جدال فً
الوسط السٌاسً واإلعالمً والثمافً وبات ممترح
المانون حدٌث عامة الناس وحتى البسطاء منهم،
متأرجحا بٌن الجدلٌة واألحمٌة فً الراره ،معتبرا
أنها حالة صحٌة وتعبٌرا والعٌا عن حرٌة الرأي
فً أجواء دٌممراطٌة ،متمنٌا للورشة النجاح
والسداد للمائمٌن علٌها للخروج بتوصٌات
وممررات عملٌة تنفع المجتمع بشكل عام.

إطالق انحًهخ اإلقهًٍٍخ حىل عذو انتسبيح
يطهقب ُ يع انعُف ضذ انُسبء وانفتٍبد

األردن :شاركت سعادة النائب وفاء بنً مصطفى
فً الثانً من آٌار /ماٌو  3054فً إطالق الحملة
اإلللٌمٌة حول عدم التسامح مطلما ُ مع العنف ضد
النساء والفتٌات والتً نظمتها المبادرة النسوٌة
األورومتوسطٌة وجمعٌة النساء العربٌات.
وأشارت إلى أنه بالرغم من أننا فً عام 3054
وبالرغم من السٌادة المفترضة للمانون الدولً
اإلنسانً والمعاهدات واالتفالٌات اإلللٌمٌة والدولٌة
وبالرغم من تطور التشرٌعات إال أنه ال تزال
حاالت العنف ضد المرأة بازدٌاد .ولالت" :هذا
غٌر ممبول" مؤكدة أن المنطمة شهدت ظروفا
سٌاسٌة وعسكرٌة وكانت المرأة الضحٌة األولى
لكل ما ٌحدث .وأشارت إلى أن ائتالف
البرلمانٌات بوصفه ٌضم مشرعات من المنطمة
العربٌة وجد بأنه ٌمع على عاتمه مسؤولٌة كبٌرة
حٌث لدم االئتالف ممترحا التفالٌة عربٌة تتناسب
مع ظروف المنطمة العربٌة ومع األوضاع الخاصة
بدورها ،اثنت ممثلة األمٌن العام لألمم المتحدة
للمرأة العربٌة مع التركٌزعلى الالجئات والنازحات
الحكومة
جٌنٌن بالسخارت على الجهود التً تبذلها
والعنف السٌاسً والعنف ضد النساء ذوات
تعزٌز
لً مشاوراتها المستمرة والهادفة الى
اإلعالة .وأكدت على أن االتفالٌة ستساهم فً تمدٌم
مكافحة
لانون
وجهات نظر الشركاء فً تشرٌع
عدد من األمور الغاٌة فً األهمٌة من حٌث :توحٌد
العنف االسري ،مضٌفة "نحن نشجع المانون الذي الدول العربٌة حول نظام لانونً شامل ومتكامل
ٌتماشى مع معاٌٌر حموق اإلنسان الدولٌة ومع
ودعم جهود الدول العربٌة؛ وبناء ثمافة الالعنف
الدستور العرالً الذي ٌحرم كل أنواع العنف
وعدم التمٌٌز لتعزٌز التنمٌة البشرٌة والنهوض
واإلساءة داخل العائلة".
بمجتمعاتنا العربٌة؛ وجعل هذه االتفالٌة مصدرا
ن
أ
وٌلكس
جون
البرٌطانً
وفً مداخلة أكد السفٌر
أساسٌا من مصادر المانون الدولً حول مناهضة
الستكمال
ملحة
ضرورة
تشرٌع المانون بات
العنف ،وتمكٌن جامعة الدول العربٌة من لعب دور
المنظومة التشرٌعٌة وانسجاما مع التوجهات
رٌادي فً هذا المجال .وأشارت إلى أن االئتالف
ن
أ
مؤكدا
االصالحٌة للحكومة العرالٌة بمفاصلها،
بصدد إطالق مبادرة لحماٌة المرأة من العنف
دعم
ي
دول االتحاد االوروبً مستعدة لتمدٌم أ
السٌاسً وبأنه وفما إلحصاءات االتحاد البرلمانً
إلنجاح تشرٌع هذا المانون.
الدولً فإن  %44من السٌدات فً أوروبا
كما شهدت الورشة مشاركة ومداخالت مستفٌضة
ٌتعرضن للعنف السٌاسً وٌ %13تعرضن للعنف
لعدد من المستشارٌن فً رئاسة الجمهورٌة
السٌاسً فً البرلمان األوروبً .وأكدت على أن
والمختصٌن بهذا الشأن ساهمت فً إغناء
العنف السٌاسً بأشكاله المختلفة والمتعددة ما زال
الطروحات واالرآء التً تدعم جهود إلرار مسودة
ٌهدد وصول النساء إلى موالع صنع المرار وهو
لانون العنف االسري.
رسالة سلبٌة للشابات المٌادٌات المستمبلٌات.
وحضر الورشة رؤساء وأعضاء البعثات
واختتمت لائلة " :لضاٌا العنف ضد النساء
الدبلوماسٌة فً بغداد وعدد من المختصٌن
والفتٌات لٌست مادة للتفاوض والتسامح وال نمبل
والمهتمٌن فً مجال حموق االنسان.
إال بالعدالة الكاملة".
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حًهخ يص قجم انـ 01
األردن :شاركت سعادة النائب وفاء بنً مصطفى بتارٌخ  9109/4/90فً حملة (مش
لبل الـ  )08والتً تهدف إلى توعٌة الشباب بضرورة رفع سن الزواج فً االستثناء والحد
من زواج الماصرات والتً ٌنظمها
طلبة جامعة البلماء التطبٌمٌة .وبحضور
الماضً الشرعً ،الدكتور محمود أبو
رمان ،والمحامٌة تغرٌد المعاٌطة .
واستهلت لائلة للطلبة" :أنا أؤمن بأنكم
رسل التوعٌة والتثمٌف فً كل
المحافظات وهذا دور كبٌر منوط بكم
لٌتسنى لكم منالشة هذا الموضوع من
مختلف الزواٌا الشرعٌة والمانونٌة
والمجتمعٌة والثمافٌة ".وأشارت إلى أن لانون األحوال الشخصٌة لغاٌة اآلن لم ٌستكمل
اجراءاته الدستورٌة إذ ٌجب أن ٌصادق علٌه جاللة الملن وٌُنشر بالجرٌدة الرسمٌة حتى
ٌصبح ساري المفعول .وأكدت على أن الحد األدنى لسن الزواج هو  08عاما وفما للمادة
 01من لانون األحوال الشخصٌة ولكن االختالف فً الغرف التشرٌعٌة كان على سن
االستثناء .وأشارت إلى أن الحاجة تبرز إلى إجراء تعدٌل على المانون لكون االستثناء ٌتم
استخدامه وكأنه هو الماعدة؛ولالت ":فمن غٌر المعمول أن ٌصل عدد المتزوجات وفما
لمادة سن االستثناء إلى  00111فً عام  9107كما أن أغلب حاالت الطالق حسب
اإلحصاءات تكون لمن هن متزوجات تحت سن  ".08وأكدت أنه كان من واجب
المشرعٌن أن ٌالحظوا سوء استخدام هذا االستثناء وأن ٌضبطوا ذلن من خالل رفع سن
االستثناء بحٌث ٌكون التعدٌل إتمام السادسة عشر ولٌس بلوغ السادسة عشر .
ومن الجدٌر بالذكر ان هذه المبادرة ٌمودها مجموعة من الطالب والطالبات الناشطٌن فً
جامعة البلماء التطبٌمٌة".

انُبئجخ اَتصبس اندجىسي فً وسضخ عٍ انتًٍٍض انقبَىًَ ضذ
انُسبء
شاركت النائبة انتصار الجبوري عضو لجنة المرأة النٌابٌة ،وعضو
لجنة الخدمات واالعمار فً الورشة التً نظمتها منظمة المساواة
اآلن فً بٌروت للفترة من /٩-٨نٌسان .ٕٓٔ٩
وحملت الورشة عنوان:التمٌٌز المانونً ضد النساء والفتٌات فً
المنطمة العربٌة اولوٌات وآلٌات العمل المستمبلٌة.
شاركت فً الورشة شخصٌات من مختلف الدول العربٌة منها
تونس
والجزائر
والمغرب
والبحرٌن
والعراق
والكوٌت
وبٌروت
والمملكة
االردنٌة الهاشمٌة وسورٌا ومصر والسودان ولٌبٌا.
وتلمت المشاركات محاضرات حول منالشة التحدٌات والفرص فً
تشكٌل شبكات تواصل على المستوى االللٌمً والعالمً ،وعن دور
الشابات والشبان فً المناصرة الجندرٌة ،وعن دور المدافعات عن
حموق النساء وآلٌة حماٌتهن .فضال على مواضٌع مهمة اخرى.

تطكٍالد خذٌذح الئتالف انجشنًبٍَبد يٍ انذول انعشثٍخ نًُبهضخ انعُف ضذ انًشأح
عمد االئتالف اجتماع الهٌئة العامة واإلدارٌة فً بٌروت ،بتارٌخ  99آذار 9109 ،وتم تجدٌد الثمة
بسعادة النائب وفاء بنً مصطفى لٌتم انتخابها للمرة الثالثة على التوالً رئٌسة الئتالف البرلمانٌات
من الدول العربٌة لمناهضة العنف ضد المرأة وكما تم انتخاب السٌدة ماجدة النوٌشً ،نائبة لرئٌسة
االئتالف ،وسعادة النائب انتصار الجبوري ،العضو فً مجلس النواب العرالً ،أمٌنة سر فً الهٌئة
اإلدارٌة ،وتم انتخاب الدكتورة سحر المواسمً ،عضو سابك فً المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً ،أمٌنة
للصندوق .كما تمت الموافمة على انضمام النائب خدٌجة الزٌانً ،رئٌسة لجنة اإلنصاف والمساواة
فً مجلس النواب المغربً كعضو أساسً فً هٌئة اإلدارة .وائتالف البرلمانٌات هو تنظٌم رسمً
مستمل ،ت ّم تأسٌسه فً كانون الثانًٌ /ناٌر عام  ،9104وٌضم برلمانٌات من غرفتً التشرٌع من
البلدان العربٌة المشاركة فً جامعة الدول العربٌة .وٌهدف إلى تطوٌر اإلطار التشرٌعً لمناهضة
العنف ضد المرأة فً الدول العربٌة .وٌعمل حالٌا و بالتعاون مع الجامعة العربٌة على اعتماد اتفالٌة
عربٌة لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف األسري.

حًهخ احًٍهب يٍ انختبٌ
ٌنظم المجلس المومً للمرأة فرع االسماعٌلٌه ،وبدءا من تارٌخ ٌ 03ونٌو
 ،9109حمالت توعٌه تنفٌذا لبرنامج اللجنه الوطنٌه المشكله من رئٌس الوزراء
بعنوان' :احمٌها من الختان'.
حٌث ٌجوب أعضاء المجلس
المومً للمرأة لرى المحافظه
للتوعٌه بخطورة هذه الظاهره
التً ال عالله للدٌن بها .وهً
وراء ارتفاع نسبة الطالق
علما بأن هنان لانون ٌجرم
الظاهره .وفً الصورة تظهر
السٌدة النوٌشً ،عضو
المجلس المومً للمرأة ونائبة
رئٌسة ائتالف البرلمانٌات ،فً هذه الحملة.

ٌسرنا تواصلكم معنا
البرٌد اإللكترونً:
منسمة االئتالف :سامٌة الصمادي
Samiasmadi@outlook.com
CVAW_Arab@outlook.com
العنوان البرٌدي:
ائتالف البرلمانٌات من الدول العربٌة لمناهضة العنف ضد المرأة
مجلس النواب ،العبدلً-عمان
المملكة األردنٌة الهاشمٌة
ص.ب / 79 .الرمز البرٌدي0008 :
الهاتف 1196965635011 :الفرعً4083 :
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