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 ائتالف انثزنًاَُاخ يٍ انذول انعزتُح

  نًُاهضح انعُف ضذ انًزأج

 

 

 يجهح االئتالف اإلنكتزوَُح

 ( 9102 أَهىل -حشَزاٌ. ).............................................................................. (4انعذد )

 

 فٍ هذا انعذد:
والع انًشاركح : انًائذج انًستذَزج األردٌ:

لتصادَح نهُساء، انتحذَاخ وانحهىلاال  

جهسح َماشُح حىل تأثُز انعُف  جُُف:

 انجُسٍ وانجُذرٌ عهً انًشاركح انسُاسُح

تانسُذج يارَا  االئتالف تهتمٍرئُسح  األردٌ:

رئُسح انجًعُح فُزَاَذا اسثُُىسا غارسُا، 

 انعايح نأليى انًتحذج

الق لاَىٌ يكافحح انعُف ئط :انعزاق

 األسزٌ

تشأٌ تُاٌ صادر عٍ ائتالف انثزنًاَُاخ 

 لضُح ئسزاء غزَة

نجثىرٌ فٍ يجًىعح انتُسُك ا انعزاق:

 نتشزَع لاَىٌ يكافحح انعُف االسزٌ

انمىاسًٍ تشارن فٍ انًإتًز  :فهسطٍُ

 Women Deliver 2019 انعانًٍ

نماء ائتالف انهذف انخايس يٍ  :ٌاألرد

 أهذاف انتًُُح انًستذايح

عٍ جهىد االئتالف انُىَشٍ تتحذث  يصز:

 ٍفٍ يُاهضح انعُف انسُاس

أعضاء االئتالف فٍ انًُتذي  انًغزب:

 انثزنًاٍَ اإللهًٍُ حىل انسكاٌ وانتًُُح

انُىَشٍ فٍ جهسح صهح تٍُ سوجٍُ  يصز:

 لزرا االَفصال

مضاء َحزر انًزأج يٍ يمصهح ان انعزاق:

 انُهىج انعشائزَح

انجثىرٌ فٍ نماء يع عضىاخ  انعزاق:

 افظاخحنجاٌ انًزأج فٍ يجانس انً

سُح  01تمُُى يذوَح األسزج تعذ  انًغزب:

 يٍ انتُشَم

انثزنًاَُح  سَارج نجُح األخىج :األردٌ

 األردَُح انًغزتُح

انجثىرٌ فٍ يإتًز ئعذاد رؤَح  انعزاق:

 9131تذايح انعزالُح فٍ انتًُُح انًسانًزأج 

رئُسح االئتالف تهتمٍ تىفذ انًثادرج  األردٌ:

 انُسىَح األورويتىسطُح

عضىاخ االئتالف َشاركٍ فٍ  األردٌ:

انًتعهك  0391ًٍ جهسح حىل انمزار االي

 تانًزأج واأليٍ وانسالو

 لتصادَح نهُساء، انتحذَاخ وانحهىلاالوالع انًشاركح : انًائذج انًستذَزج األردٌ:

 

ثوػب٠خ ٍؼبكح إٌّٙلً ػبطف اٌطواٚٔخ، هئ١ٌ 

ِغٌٍ إٌٛاة األهكٟٔ ألبَ ائزالف اٌجوٌّب١ٔبد اٌّبئلح 

ٚالغ اٌّْبهوخ اإللزٖبك٠خ ٌٍَٕبء، : اٌَّزل٠وح

فٟ ( إٌَبء ئٌٝ األِبَ)اٌزؾل٠بد ٚاٌؾٍٛي رؾذ ّؼبه 

 فٟ اٌجوٌّبْ االهكٟٔ 9103أة  93
ٚأّبهد ا١ٌَلح أٖبف كػبً، ِل٠وح ِْوٚع ِلك 

فٟ األهكْ فٟ اٌّجبكهح ا٠ٌَٕٛخ األٚهِٚزٍٛط١خ ئٌٝ 

رمَٛ اٌّجبكهح ا٠ٌَٕٛخ  9102أٔٗ ِٕن ثلا٠خ ّٙو أ٠ٍٛي 

رؼي٠ي إٌٛٛي : األٚهِٚزٍٛط١خ ثّْوٚع ثؼٕٛاْ

ئٌٝ اٌؾّب٠خ ٚاٌّْبهوخ ٚاٌقلِبد ٌٍَٕبء اٌالعئبد 

ض١فخ فٟ ٌجٕبْ ٚاٌؼواق ٚإٌبىؽبد ٚاٌّغزّؼبد اٌَّز

ٚاألهكْ ثز٠ًّٛ ِٓ االرؾبك األهٚهثٟ ٚاٍزغبثخ 

ٚأّبهد ئٌٝ أْ اٌّْوٚع ثبألهكْ . ٌألىِخ اٌَٛه٠خ

٠ووي ػٍٝ رؾ١َٓ األٚضبع االعزّبػ١خ ٌالعئبد 

اٌَٛه٠بد ٚإٌَبء فٟ اٌّغزّؼبد اٌَّزض١فخ، 

ٚاٌَّبّ٘خ فٟ ئىاٌخ اٌؼٛائك االعزّبػ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ 

ٚأولد ػٍٝ ضوٚهح . أِبَ رٛظ١فٙٓٚاالعزّبػ١خ 

ٍلفٛي فٟ ارقبم ١ٍبٍبد ٚفطٛاد فؼ١ٍخ ٌٍَٕبء ٌ

 .ٍٛق اٌؼًّ ٚاٌجمبء ف١ٗ

ٚأِب ٍؼبكح ٍف١وح اإلرؾبك األٚهٚثٟ ِبه٠ب 

٘بكع١ض١ٛك١ٍٚٛ فأػوثذ ػٓ ٍوٚه٘ب ثٛعٛك٘ب فٟ 

لٍت اٌل٠ّمواط١خ اٌّزّضٍخ فٟ ِغٌٍ إٌٛاة األهكٟٔ 

ٍِزيَ ثلػُ ِٕظّبد ٚأولد ػٍٝ أْ االرؾبك األٚهٚثٟ 

اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ِٚٙزُ ثزٛط١ل اٌؼاللخ ِب ث١ٓ ِٕظّبد 

ٚأولد ػٍٝ ؽك اٌّوأح فٟ . اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٚاٌجوٌّبْ

أْ رؼ١ِ اٌّوأح فٟ ظوٚف ِالئّخ فٟ أِبوٓ اٌؼًّ 

ٚأػوثذ ػٓ أٍفٙب ثْأْ ػلَ . ٚإٌّيي ٚاٌّغزّغ

رٛف١و ٍجً ري٠ل ِٓ كػُ اٌّوأح فٟ اٌؼًّ ِضً لٍخ 

ؽضبٔبد فٟ أِبوٓ اٌؼًّ ٚأولد ػٍٝ أْ ٘نا  رٛاعل

األِو ِٓ ّأٔٗ أْ ٠َُٙ فٟ كػُ اٌّوأح فٟ اٌٛلذ 

ٚأولد . اٌؾبٌٟ ٌٚٗ رأص١و فٟ اٌَّزمجً ثْىً وج١و

ػٍٝ ضوٚهح اٌم١بَ ثؾّالد ٌزغ١١و إٌظوح ٌَّبّ٘خ 

ٚوّب أولد ػٍٝ ضوٚهح كػُ . اٌّوأح االلزٖبك٠خ

. اإلػالَاٌّوأح فٟ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٚفٟ 
ّٚىود ٍؼبكح إٌّٙلً ػبطف اٌطواٚٔخ ػٍٝ ِب 

أؽوىٖ ِغٌٍ إٌٛاة ٌزؼي٠ي اٌّْبهوخ االلزٖبك٠خ ِٓ 

 .فالي اٌزْو٠ؼبد
 (5) نهًشَذ ص                                                 

 جهسح َماشُح حىل تأثُز انعُف انجُسٍ وانجُذرٌ عهً انًشاركح انسُاسُح جُُف:

  

 3 ثزبه٠ـّبهوذ ٍؼبكح إٌبئت ٚفبء ثٕٟ ِٖطفٝ 
ثأػّبي عٍَخ ٔمب١ّخ ؽٛي رأص١و  ١ٌٛ٠2019ٛ/ رّٛى

اٌؼٕف اٌغَٕٟ ٚاٌغٕلهٞ ػٍٝ اٌّْبهوخ ا١ٌَب١ٍخ فٟ 

ِمو األُِ اٌّزؾلح فٟ ع١ٕف، ٔظّزٙب اٌّجبكهح ا٠ٌَٕٛخ 

األٚهِٚزٍٛط١١خ ثبٌزؼبْٚ ِغ ثؼضخ االرؾبك األهٚهٚثٟ 

ٌّغٌٍ  41ٌلٜ األُِ اٌّزؾلح ٚفٟ ضٛء اٌغٍَخ 

ّبي اٌغٍَخ رّذ أػ. ؽمٛق اإلَٔبْ فٟ األُِ اٌّزؾلح

ثؾضٛه ا١ٌَل ٚاٌزو ٍز١فٕي، ٍف١و االرؾبك األهٚهٚثٟ 

                                         (5) نهًشَذ ص                        .ٌلٜ األُِ اٌّزؾلح
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رئُسح انجًعُح انعايح تانسُذج يارَا فُزَاَذا اسثُُىسا غارسُا،  االئتالف تهتمٍرئُسح  األردٌ:

 نأليى انًتحذج
اٌزمذ ٍؼبكح إٌبئت ٚفبء ثٕٟ 

 24ِٖطفٝ ٠َٛ أٌِ فٟ 
ثب١ٌَلح ِبه٠ب  2019رّٛى 

ف١ؤبٔلا اٍج١ٕٛىا غبه١ٍب، 

هئ١َخ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ 

فٟ  73اٌّزؾلح ٌٍلٚهح 

َٔبئ١خ فٟ اعزّبع ِغ ل١بكاد 

األهكْ ِٕظُ ِٓ لجً ١٘ئخ 

 .األُِ اٌّزؾلح ٌٍّوأح
ٚرؾلصذ ثٕٟ ِٖطفٝ ػٓ 

اٌغٙٛك اٌٛط١ٕخ ٌٍجوٌّب١ٔبد 

، 308ػٍٝ َِزٜٛ األهكْ ِٓ ؽ١ش اٌزؼل٠الد اٌّف١ٍٖخ فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد األهكٟٔ ِٕٚٙب ئٌغبء اٌّبكح 

وّب أّبهد ئٌٝ اٌزؼل٠الد . اإل٠ؾبئٟ، ٚرغو٠ُ اٌزؾوُ اإل٠ّبئٟ ٚاٌٍفظٟ 98ٚٚاٌؼنه اٌّقفف فٟ اٌّبكح 

. ِٓ اٌؼٕف األٍوٞ األهكٟٔ ٚأُ٘ اٌزؼل٠الد ػٍٝ لبْٔٛ اٌؼًّ األهكٟٔ اٌزٟ رّذ ػٍٝ لبْٔٛ اٌؾّب٠خ
ٚػٓ عٙٛك االئزالف اإلل١ّ١ٍخ رؾلصذ ػٓ االرفبل١خ اٌؼوث١خ ٌّٕب٘ضخ اٌؼٕف ضل اٌّوأح ٚاٌفزبح ٚاٌؼٕف 

اٌلٚي اٌؼوث١خ، ٚأّبهد ئٌٝ أُ٘ اإلضبفبد اٌزٟ عبءد ثٙب األٍوٞ اٌزٟ للِٙب االئزالف ئٌٝ عبِؼخ 

االرفبل١خ ِٓ ؽ١ش ٍو٠بْ ثٕٛك٘ب فالي أٚلبد اٌٍَُ ٚأٚلبد اٌؾوة ٚأؼلاَ األِٓ، ٚرمل٠ّٙب ٌزلاث١و 

ِؾلكح رزؼٍك ثبٌّل١١ٔٓ ٚاٌؼَىو١٠ٓ، ِٚٓ ؽ١ش روو١ي٘ب ػٍٝ أٚضبع اٌّوأح ٚفبٕخ إٌَبء اٌالعئبد 

ً االؽزالي، ٚػٍٝ ِٕغ اٌّغو١ِٓ ِٓ اإلفالد ِٓ اٌؼمبة ِٓ فالي إٌٖٛٓ ٚإٌبىؽبد ٚإٌَبء فٟ ظ

ٚرطولذ ٍؼبكح إٌبئت ثٕٟ ِٖطفٝ ئٌٝ اٌّجبكهح اٌزٟ أطٍمٙب االئزالف ؽٛي ؽّب٠خ اٌّوأح ِٓ . اٌمب١ٔٛٔخ

 .ؽ١ش أثلد اٌض١فخ اٌوئ١َخ كػّٙب ٌٙنٖ اٌّجبكهح 2019ِب٠ٛ / اٌؼٕف ا١ٌَبٍٟ فالي ّٙو أ٠به
ٙب ػٓ ِْبهوخ إٌَبء اٌفبػٍخ أولد ا١ٌَلح اٍج١ٕٛىا ػٍٝ أْ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٠ٍؼت كٚها ٚ فالي ؽل٠ض

 .ِّٙب فٟ ١ٕبغخ علٚي أػّبي رطٍؼٟ َِٚزمجٍٟ ٌّٕٙبط ػًّ ث١غ١ٓ

 الق قانون مكافحة العنف األسريإط :العراق

شاركت النائبة انتصار  ٩١٥٩-٩-٥١بتارٌخ 
لجنة المرأة الجبوري، ، عضواالئتالف ونائبة رئٌسة 

واألسرة والطفولة فً مجلس النواب العرالً، فً 
اجتماع لصر السالم إلطالق لانون مكافحة العنف 

األسري من لبل رئاسة الجمهورٌة،وبحضور فخامة 
الرئٌس الدكتور برهم صالح وعدد من عضوات 
مجلس النواب والشخصٌات الحكومٌة وممثالت 

ولٌة فً منظمات المجتمع المدنً والمنظمات الد
صلت موافمة فخامة الرئٌس وٌذكر انه لد ح   .العراق

الدكتور برهم صالح رئٌس الجمهورٌة على لانون 
مكافحة العنف االسري. ووصل مشروع المانون الى 

. ومن المؤمل ادراجه ٩١٥٩-٩-٥١مجلس النواب ٌوم 
 .لرٌبا فً جدول اعمال المجلس إللراره

بشأن قضٌة إسراء بٌان صادر عن ائتالف البرلمانٌات 
 غرٌب

 
تلمى ائتالف البرلمانٌات 

من الدول العربٌة لمناهضة 
العنف ضد المرأة بكل 
أسف خبر وفاة إسراء 

غرٌب، فلسطٌنٌة الجنسٌة، 
وٌعرب عن أسفه لوفاتها 

بهذه الطرٌمة. وٌشدد 
االئتالف على ضرورة سن 
وتفعٌل الموانٌن والتشرٌعات التً من شأنها أن تحمك العدالة 
الجنائٌة للمرأة والفتاة، وٌؤكد على ولوفه إلى جانب كل فتاة 

ضحٌة للعنف أٌاً كانت أشكاله.  أو إمرأة معرضة ألن تكون

وٌنادي االئتالف بضرورة أن تسرع كافة الدول العربٌة 
وتصادق على االتفالٌة العربٌة التً وضعها بالتعاون مع 

 6112 كانون األول من عام 1جامعة الدول العربٌة فً 

والمتعلمة بمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف 
 .األسري

وٌشٌد االئتالف بدور وزارة التنمٌة االجتماعٌة فً فلسطٌن 
لمتابعتها بشكل حثٌث تسرٌع إصدار لانون حماٌة األسرة 
من العنف لما لذلن من أهمٌة فً تموٌة منظومة العدالة 

 .وتشدٌد العموبات ضد مرتكبً العنف
ادي االئتالف بضرورة نبذ العنف اإللكترونً وكل وٌن

أشكال التنمر التً تتمثل بنشر الشائعات والنٌل من سمعة 
المتوفاة. وٌوصً االئتالف بضرورة نشر الوعً ما بٌن فئة 

الشباب حول طرق استخدام وسائل التواصل االجتماعً 
الرحمة لجسد إسراء والعدالة لروحها فً   .بالشكل األمثل

 .ءالسما

نجثىرٌ فٍ يجًىعح ا انعزاق:

انتُسُك نتشزَع لاَىٌ يكافحح 

 انعُف االسزٌ

 

ّبهوذ إٌبئجخ أزٖبه اٌغجٛهٞ، 

ٔبئجخ هئ١َخ ٌغٕخ اٌّوأح ا١ٌٕبث١خ 

فٟ ٚهّخ  ١١١٢ا٠ٍٛي  ١١-٠١١َٛ

 اٌؼًّ 
اٌّلافؼخ ٚاكاهح ِغّٛػخ "ؽٛي 

ر١َٕك رؾبٌف كػُ رْو٠غ لبْٔٛ 

ٚاٌنٞ ٔظّٗ " ِىبفؾخ اٌؼٕف االٍوٞ

ثؤبِظ رؾ١َٓ االكاء ٚاٌؾىُ اٌو١ّل 

ٚػمل فٟ ثغلاك (رىبًِ)فٟ اٌؼواق 

  .هئبٍخ اٌغّٙٛه٠خ -،لٖو اٌَالَ
ّٚبهوذ اٌغجٛهٞ ثٖفزٙب ػضٛ 

فٟ ِغّٛػخ اٌز١َٕك ٚاٌّلافؼخ 

ٚإٌّبٕوح ٌلػُ رْو٠غ لبْٔٛ 

ِىبفؾخ اٌؼٕف االٍوٞ اٌنٞ ٠ضُ 

ٔقجخ ِٓ هعبي اٌل٠ٓ ٚػضٛاد ِٓ 

ة ِٕٚظّبد ِغزّغ ِغٌٍ إٌٛا

 .ِلٟٔ ١ّٚٛؿ ػْبئو ّٚجبة

 

 انمىاسًٍ تشارن فٍ انًإتًز انعانًٍ :فهسطٍُ
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روأٍذ إٌبئجخ ٍؾو فٟ فبٔىٛفو  ٥/٦/١١١٢ثزبه٠ـ 

عٍَخ فبٕخ ثبٌجوٌّب١١ٔٓ ؽٛي اٌؼبٌُ  اٌمٛاٍّٟ

زغ١١و ػٍٝ اٌس اؽلئػذ أغبىٖ ٚبِب اٍزط ّٚوؽذ

ٚاٌلٌٟٚ ؽٛي لضب٠ب َّزٜٛ اٌٛطٕٟ ٚاإلل١ٍّٟ اٌ

ٚمٌه ضّٓ  اٌَىبْ ٚاٌز١ّٕخ ٚفبٕخ إٌٛع االعزّبػٟ

ِٕزلٜ اٌجوٌّب١١ٔٓ اٌنٞ ػمل فٟ ئطبه اٌّإرّو اٌؼبٌّٟ 

وٕلا ، فٟ  Women Deliver  2019 اٌقبٌِ

اٌّإرّو  هوي .١ٔٛ٠2019ٛ  6ئٌٝ  3فبٔىٛفو، ِٓ 

ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌمضب٠ب ِٓ اٌٖؾخ ٚاٌزغن٠خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌؾىُ ٚٚاٌزّى١ٓ االلزٖبكٞ ٚا١ٌَبٍٟ 

 . اٌفز١بد ٚإٌَبء ٚاٌَّبٚاح رّى١ٓاٌو١ّل ٚ

 

 االئتالف باركي مصر:
لسعادة ماجدة 

نائبة رئيسة  ،النويشي
تعيينها  ،االئتالف
بمجلس شؤون  عضوا  

خدمه المجتمع وتنمية 
البيئة بجامعه قناه 

  .السويس
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 يٍ أهذاف انتًُُح انًستذايح نماء ائتالف انهذف انخايس :ردٌاأل

ّبهوذ ٍؼبكح إٌبئت ٚفبء ثٕٟ ِٖطفٝ فٟ 

رؾذ ّؼبه ( ائزالف اٌٙلف اٌقبٌِ)ٌمبء 

اٌَّبّ٘خ فٟ رط٠ٛو اٌزْج١ه ِٓ أعً ى٠بكح 

اٌّْبهوخ ا١ٌَب١ٍخ ٌٍَٕبء ٚاٌنٞ ٔظّزٗ 

عّؼ١خ إٌَبء اٌؼوث١بد ثبٌزؼبْٚ ِغ ٍِزمٝ 

اٌجوٌّب١ٔبد األهك١ٔبد فٟ ِغٌٍ إٌٛاة 

األهكٟٔ ٚمٌه ثٙلف ثؾش أُ٘ اإلٔغبىاد 

ٚاٌزؾل٠بد ٌزؾم١ك اٌٙلف اٌقبٌِ ِٓ 

:" ػٍٝأ٘لاف اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ٚاٌنٞ ٠ٕٔ 
اٌَّبٚاح ث١ٓ إٌَبء ٚاٌوعبي ٚرّى١ٓ ع١ّغ 

٠ٙلف اٌٍمبء ئٌٝ رؼي٠ي ". إٌَبء ٚاٌفز١بد

اٌزْج١ه ِب ث١ٓ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ 

 .ِٚغٌٍ إٌٛاة ٚاٌّغبٌٌ اٌّؾ١ٍخ ِٓ أعً ى٠بكح اٌّْبهوخ ا١ٌَب١ٍخ ٌٍّوأح
بد، ئٌٝ اؽزواَ األهكْ ٌؾمٛق ٚأّبهد ٍؼبكح إٌبئت ٕجبػ اٌْؼبه، هئ١َخ ٍِزمٝ اٌجوٌّب١ٔبد األهك١ٔ

اٌّوأح اٌزٟ ِٕؾٙب ئ٠ب٘ب اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ ٚاٌّٛهٚس اٌضمبفٟ، ٚأولد ػٍٝ أْ اٌّوأح ٟ٘ اٌْو٠ىخ اٌؾم١مخ 

ٌٍوعً فٟ ثٕبء اٌلٌٚخ ٚأّبهد ئٌٝ أُ٘ اٌزؼل٠الد اإل٠غبث١خ اٌزٟ طوأد ػٍٝ اٌزْو٠ؼبد ِضً لبْٔٛ 

 .بػٟاٌؼمٛثبد ٚلبْٔٛ اٌؼًّ ٚلبْٔٛ اٌضّبْ االعزّ
ٚرؾلصذ ٍؼبكح إٌبئت ٚفبء ثٕٟ ِٖطفٝ فٟ وٍّزٙب أْ اٌؼبٌُ ٠زملَ ٠ٕٚظو ثغل٠خ وج١وح علاً ٌّٛضٛع 

 .٘لف هئ١َٟ 01اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ٚأعٕلح اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ اٌّىٛٔخ ِٓ 
ٚأّبهد ئٌٝ أٔٗ ِٓ فالي ِجبكهح ِٓ اٌؾىِٛخ طٍُت ِٓ اٌجوٌّبْ أْ ٠َّٟ ِّضالً ِٓ غوفزٟ اٌزْو٠غ 

. اٌٍغٕخ اٌٛط١ٕخ اٌلائّخ أل٘لاف اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ؽ١ش رُ افز١به٘ب وّّضٍخ ػٓ اٌجوٌّبْ األهكٟٔ فٟ
ٚأّبهد ئٌٝ أْ ٕ٘بن رطٛه ُِٙ علاً ٚ٘ٛ رْى١ً ٌغٕخ ٌٍز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ٚرؾٛٞ وً هؤٍبء اٌٍغبْ 

 UNDPاٌلائّخ ثبٌْواوخ ِغ 
ٚاٌٖؾخ ٌىٓ رجمٝ ٕ٘بن ِْىٍخ فٟ اٌزّى١ٓ االلزٖبكٞ ٚأولد ػٍٝ أْ األهكْ اٍزطبع اٌزملَ فٟ اٌزؼ١ٍُ 

ثلْٚ اإلّوان اٌؾم١مٟ ٌٍَٕبء ٌٓ : "ٚا١ٌَبٍٟ، ٚأّبهد ئٌٝ أْ اٌزؾلٞ األوجو فٟ ٍٛق اٌؼًّ ، ٚلبٌذ

 "ٔزّىٓ ِٓ رؾم١ك أ٘لاف اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ
ى١ٓ ٚأولد ٚأّبهد ئٌٝ أْ اٌٙلف اٌقبٌِ ِزؼٍك ثّؾٛه٠ٓ ِورجط١ٓ ثجؼضّٙب ّٚ٘ب اٌَّبٚاح ٚاٌزّ

 .ػٍٝ أْ اٌٙلف اٌقبٌِ ِورجظ ثىبفخ األ٘لاف األفوٜ
أِب ا١ٌَل ِؼزُٖ اٌى١الٟٔ، هئ١ٌ لَُ اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ فٟ ٚىاهح اٌزقط١ظ ٚاٌزؼبْٚ اٌلٌٟٚ، فأّبه ئٌٝ 

أْ ِفَٙٛ اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ١ْ٠و ئٌٝ رٍه اٌز١ّٕخ اٌزٟ رٍجٟ اؽز١بعبد اٌغ١ً اٌؾبضو كْٚ اٌزأص١و ٍٍجبً 

ٚأول ػٍٝ أْ أٞ رقط١ظ ال ٠إصو ٍٍجبً أٚ ئ٠غبثبً ػٍٝ اٌغ١ً اٌؾبٌٟ فؾَت ثً . للهح األع١بي اٌمبكِخ ػٍٝ

ٚأول ػٍٝ أْ أ٘لاف اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ِزْبثىخ ٚال ٠زُ اٌؼًّ ػٍٝ ٘لف ِؼ١ٓ ثّؼيي . ػٍٝ اٌغ١ً اٌمبكَ

 .أ٘لاف اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخٚأّبه ئٌٝ فطخ األهكْ ٚئٌٝ هؤ٠زٗ ٌزؾم١ك . ػٓ األ٘لاف ٚاٌغب٠بد األفوح
ٚفوط اٌؾضٛه ثٛهلخ ِٛلف ِٓ أعً رؼي٠ي اٌزْبثه ٌزؾم١ك اٌٙلف اٌقبٌِ ِٓ أ٘لاف اٌز١ّٕخ 

 .اٌَّزلاِخ
 

 أعضاء االئتالف فٍ انًُتذي انثزنًاٍَ اإللهًٍُ حىل انسكاٌ وانتًُُح :نًغزبا

 
والً ِٓ ٍؼبكح إٌبئجخ ٚفبء ثٕٟ ّبهوذ 

 فٍَط١ِٖٓطفٝ ٚإٌبئجخ ٍؾو اٌمٛاٍّٟ ِٓ 

فٟ  ٚإٌبئجخ أ١ِوح اٌَو ػّو ثبثىو ِٓ اٌَٛكاْ

ؽٛي اٌَىبْ  اإلللٌمً جوٌّبٟٔإٌّزلٜ اٌ

ّىزت اإلل١ٍّٟ اٌثلػٛح ِٓ فٟ اٌّغوة  ٚاٌز١ّٕخ

اٌزبثغ ٌألُِ اٌّزؾلح   ASROٌٍلٚي اٌؼوث١خ 

، ثبٌْواوخ ِغ اٌواثطخ ا٠ٛ١ٍ٢خ ٌٍَىبْ ٚاٌز١ّٕخ

ِٕٚزلٜ اٌجوٌّب١١ٔٓ ( APDA)ٌٍَىبْ ٚاٌز١ّٕخ 

 (FAPPD)اٌؼوة اٌّؼٕٟ ثبٌَىبْ ٚاٌز١ّٕخ 

 

 

انُىَشٍ تتحذث عٍ جهىد االئتالف فٍ  ز:يص

 يُاهضح انعُف انسُاسٍ

 22به٠ـ ثز
 2019رّٛى 

اٌزمذ صّب١ٔخ 

ػضٛاد ِٓ 

اٌّىزت 

اٌزٕف١نٞ 

ٌوائلاد ِٓ 

األهكْ 

ٚاٌغيائو 

ٚاٌؼواق 

ٚاٌّغوة 

ِٖٚو ٚاٌَٛكاْ ثبإلضبفخ ئٌٝ ِّضٍزبْ ِٓ اٌؾية 

اٌٛطٕٟ االٍىزٍٕلٞ ّٚ٘ب اٌجوٌّب١ٔخ اٌَبثمخ آٟٔ، 

ٚا١ٌَلح ا٠ّب فٟ ث١وٚد ٌجلء ٚضغ ٚهلخ ١ٍبٍبد 

.  عل٠لح ؽٛي لض١خ اٌؼٕف ضل اٌّوأح فٟ ا١ٌَبٍخ
١ٍىْٛ ٘نا اٌجؾش ٚاٌٛهلخ األٌٚٝ ِٓ ٔٛػٙب فٟ 

ؽ١ش رطولذ إٌّبلْخ ئٌٝ رؼو٠ف . اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ

اٌؼٕف، وّب رّذ كهاٍخ ِب ٠ّىٓ رؼٍّٗ ِٓ االرفبل١بد 

اٌل١ٌٚخ، ٚرٕبٌٚذ ٚهّخ اٌؼًّ أِضٍخ ِٓ اٌؼواق 

ٚاٌَٛكاْ ِٖٚو ٚٔبلْذ ِٛاطٓ اٌمٛح اٌّٛعٛكح فٟ 

ٕف ضل اٌّوأح ، اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ؽٛي ِىبفؾخ اٌؼ

ٚرؾضذ . ٚاٌضؼف اٌؾبٌٟ ، ِٚب ٟ٘ اٌفوٓ اٌّزبؽخ

ا١ٌَلح ِبعلح ا٠ٌْٕٟٛ اٌؼضٛ فٟ ائزالف اٌجوٌّب١ٔبد 

ػٓ عٙٛك االئزالف فٟ ِٕب٘ضخ اٌؼٕف ا١ٌَبٍٟ ِٓ 

فالي االرفبل١خ اٌزٟ للِٙب ٌغبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ ِٚٓ 

فالي اٌؾٍّخ اٌزٟ أطٍمٙب االئزالف ِٚٓ فالي اٌغٍَخ 

 .ٔظّٙب االئزالف فٟ أهٚلخ األُِ اٌّزؾلح اٌزٟ

 

انُىَشٍ فٍ جهسح صهح تٍُ سوجٍُ لزرا  يصز:

 االَفصال

 
لبِذ ا١ٌَلح ِبعلح ا٠ٌْٕٟٛ،  2019آة  6ثزبه٠ـ 

ٔبئجخ هئ١َخ االئزالف ٚاٌؼضٛ فٟ اٌّغٌٍ اٌمِٟٛ 

عٍَٗ ػوف١ٗ  ٌٍّوأح فوع االٍّبػ١ٍ١خ ثبٌّْبهوخ فٟ 

ٌٍٍٖؼ ث١ٓ ىٚع١ٓ لوها االٔفٖبي ِٚؼّٙب ٕغ١وٖ 

صالس ّٙٛه ثّل٠ٕخ فب٠ل ٚرُ ثؾّل هللا رجٍغ ِٓ اٌؼّو 

 .اٌٍٖؼ ٚػٛكرّٙب ٌج١ذ اٌيٚع١ٗ
 

ربثؼٛٔب! ائزالف اٌجوٌّب١ٔبد ِٓ اٌلٚي 

 اٌؼوث١خ ٌّٕب٘ضخ اٌؼٕف ضل اٌّوأح

 CVAWArabCoalition@   فُسثىن

 CVAWArab@ تىَتز
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يٍ يمصهح انُهىج  َحزر انًزأجانمضاء  انعزاق:

 انعشائزَح.
َعتثز #انُهىج_انعشائزَح  يجهس انمضاء األعهً

ً ئفعالً   رهاتُا
اعتبر مجلس 
المضاء األعلى 

النهوة 
العشائرٌة 

تهدٌدا وفعال 
ارهابٌا 

وٌحاسب 
رتكبها م

بموجب لانون مكافحة اإلرهاب مع التشدٌد بالحكم 
  على من ٌمارسها.

#النهوة هً عرف عشائري لدٌم تكره بموجبه المرأة 
من االلارب على الزواج او ٌمنعها منه، مستندا الى 

بداعً عدم زواج  رابطة المرابة واالنتماء العشائري 
  أحٌانا. النساء اال من ألاربهن ولد ٌمترن ذلن بالتهدٌد

واصدر مجلس المضاء األعلى لراره الفصل بتشدٌد 
العشائرٌة" واعتبر الـ"النهوة" الممترنة  عموبة "النهوة 

بالتهدٌد إرهاباَ، وفك المادة الثانٌة من لانون مكافحة 
 .. ٣١اإلرهاب رلم 

نجثىرٌ فٍ نماء يع عضىاخ نجاٌ ا انعزاق:

 انًزأج فٍ يجانس انًحافظاخ
النائبة انتصار الجبوري، نائب رئٌس لجنة التمت 

المرأة النٌابٌة ، عضو تجمع البرلمانٌات ، بعضوات 
لجان المرأة فً مجالس المحافظات، فً االجتماع 

 التشاوري االول 
البرلمانٌات ،النائب آال بحضور رئٌسة تجمع 

، ورئٌسة لجنة المرأة النٌابٌة النائب هٌفاء طالبانً
 االمٌن.   
الجبوري فً كلمتها عن اهمٌة عمد اللماءات  وتحدثت

الدورٌة المتعلمة بتمكٌن المرأة بغٌة وضع الخطط 
المستمبلٌة التً تسهم فً مد جسور التعاون المشترن 

 لحل لضاٌا المرأة العرالٌة.

 

 51" تمُُى يذوَح األسزج تعذ  انًغزب:

 سُح يٍ انتُشَم"
استجابة للتوجٌهات الملكٌة السامٌة خصوصا 

سامٌة التً وجهها جاللته إلى بعد الرسالة ال
الوزراء المكلفٌن بالطفولة فً المؤتمر 

كان البد من  2018اإلسالمً الخامس فبراٌر 
فتح نماش جدي و مسؤول من أجل تمٌٌم 

حمٌمً لمدونة األسرة بعد خمس عشرة سنة 
على مكان االختالالت  لولوفلمن التنزٌل 

رة أوجه المصور التً توجد فً مدونة األسو
لمعرفة مدى مالءمتها و تطور  نلكذو

المجتمع المغربً.. و للممتضٌات الجدٌدة 
و لإلجابة عن  2011الموجودة فً دستور 

هذا السؤال العرٌض : هل اإلشكاالت تكمن 
فً النص المانونً أم فً تطبٌمه أم أن عوامل 
اجتماعٌة و ثمافٌة هً التً تعرلل التنزٌل 

ت مجموعة العمل السلٌم لمدونة األسرة؟؟ نظم
المساواة الموضوعاتٌة المكلفة بالمناصفة و

حول  2019ٌونٌو  26هذا الٌوم  دراسٌا   لماء  
سنة  15موضوع " تمٌٌم مدونة األسرة بعد 

من التنزٌل" بحضور السٌد دمحم أوجار وزٌر 
سٌدة بسٌمة حماوي وزٌرة األسرة العدل و ال

التنمٌة االجتماعٌة  المساواة التضامن وو
فاعلة الحر لاضٌة سابمة ولدكتورة زهور او

ممثلٌن عن بحضور ممثالت وجمعوٌة و
جمعٌات المجتمع المدنً التً ترافعت فً هذا 

 .الشأن

 
 
 

شاركت النائبة انتصار  انعزاق:
الجبوري،نائبة رئٌسة لجنة المرأة النٌابٌة ،ٌوم 

لنساء ضد مشروع ا،فً مؤتمر ٣١/٦/٣١٣٢
الذي جل السالم  أنساء من -العنف والتطرف

نظمه المعهد العرالً  بدعم من وزارة 
 الخارجٌة الهولندٌة.

 

 

 

  انًغزتُح ردَُحاأل انثزنًاَُح خىجاأل نجُحسَارج  األردٌ:

 
 –انٌة االردنٌة أكدت رئٌسة لجنة االخوة البرلم

المغربٌة النائب وفاء بنً مصطفى على متانة 
العاللات البرلمانٌة األخوٌة التً تربط األردن 

بشمٌمتها المملكة المغربٌة واصفة إٌاها بالعاللات 
المابلة للبناء واالستثمار فً العدٌد من المجاالت 

 والمٌادٌن سٌما البرلمانٌة منها.
لدى لمائها وأعضاء حدٌث النائب بنً مصطفى جاء 

اللجنة بدار المجلس الٌوم األربعاء رئٌسة لجنة االخوة 
األردنٌة خدٌجة الزٌانً والوفد  –البرلمانٌة المغربٌة 

المرافك حٌث بٌنت ان طبٌعة العاللات األخوٌة التً 
تربط األردن بالمغرب جاءت نتاج العاللات األخوٌة 

 مٌن.الطٌبة المائمة بٌن لٌادتً البلدٌن الشمٌ
وزادت ان األردن والمغرب ٌشتركان بالعدٌد من 
 الموالف حٌال العدٌد من المضاٌا ذات االهتمام 

 

المتبادل سٌما المضٌة الفلسطٌنٌة والمدس، مثمنة بهذا 
الصدد المولف المغربً الداعم للوصاٌة الهاشمٌة 
على الممدسات اإلسالمٌة والمسٌحٌة فً المدس 

 الشرٌف.
نً عن تمدٌرها للدور الذي بدورها أعربت الزٌا

ٌضطلع به البرلمان األردنً تجاه المضاٌا ذات 
االهتمام المشترن عبر العدٌد من المحافل اإلللٌمٌة 

 والدولٌة.
واضافت ان زٌارة الوفد البرلمانً المغربً لألردن 

الشمٌك تصب تجاه تعزٌز العاللات األخوٌة ولالطالع 
تشرٌعٌة واصفة على التجربة البرلمانٌة االردنٌة ال

اٌاها بالتجربة الممٌزة والرائدة، مؤكدة بذات الولت 
ان العاللة التً تجمع األردن بالمغرب وطٌدة 
 ومتجذرة أرسى دعائمها لٌادتا البلدٌن الشمٌمٌن
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 ٠٢٠٢انجثىرٌ فٍ يإتًز اعذاد رؤَح انًزأج انعزالُح فٍ انتًُُح انًستذايح  انعزاق:
ّبهوذ إٌبئجخ أزٖبه اٌغجٛهٞ ٔبئجخ 

هئ١َخ ٌغٕخ اٌّوأح ا١ٌٕبث١خ ٠َٛ االص١ٕٓ 

فٟ اٌّإرّو االٚي اٌنٞ  ١٦/٢/١١١٢

ٔظّزٗ ٚىاهح اٌزقط١ظ ثوػب٠خ ا١ٌَل ػبكي 

اٌّٙلٞ هئ١ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء ػجل 

ٚثبٌزؼبْٚ ِغ  ثؤبِظ االُِ اٌّزؾلح 

 اإلّٔبئٟ. 
ّٚبهن فٟ اٌّإرّو ػلك ِٓ ػضٛاد 

ِغٌٍ إٌٛاة ٚٔقجخ ِٓ اٌْق١ٖبد 

 ا١ٌَب١ٍخ  ٚاٌل١ٌٚخ  ٚاٌقجواءاٌّؼ١١ٕٓ ثْإْٚ  اٌّوأح فٟ اٌؼواق.  
ػلك ِٓ اٌقجواء ٚاٌْق١ٖبد ٍظ ػ١ٍٙب اٌضٛء ٍٚضبع اٌّوأح أرمبه٠و ػٓ ٚرضّٓ اٌّإرّو 

 ا٠ٌَٕٛخ فٟ اٌؼواق.

 

 الجنسً والجندري على المشاركة السٌاسٌة جلسة نقاشٌة حول تأثٌر العنف تابع:
ن واستهلت السٌدة بنً مصطفى لائلة : "ال ٌجب ان تدفع النساء ثمنا  أعلى حتى ٌَّكَن جزءا  م
الحٌاة العامة " وأضافت "جسد المرأة ٌجب ان ال ٌجعلها هدفا  سهال  وٌمنعها من المشاركة 

وتحدثت بنً مصطفى عن مشروع االتفالٌة التً لدمها االئتالف للعالم العربً فً السٌاسة" 
بالتعاون مع جامعة الدول العربٌة بعنوان: )االتفالٌة العربٌة لمناهضة العنف ضد المرأة 

 والفتاة والعنف األسري( 
لسٌاسً وأِشارت إلى أهم اإلضافات التً جاءت بها  االتفالٌة من حٌث أنها تطرلت إلى العنف ا

والعنف اإللكترونً والعنف ضد النساء ذوات اإلعالة؛ والعنف ضد النساء فً أولات الحرب 
والنزاع؛ وأكدت على أن بنود االتفالٌة فعالة فً أولات الحرب والسالم وانعدام األمن؛ وتمدم 
 تدابٌر محددة تتعلك بالمدنٌٌن والعسكرٌٌن؛ وتركز البنود على النساء فً ظروف خاصة مثل
النساء تحت االحتالل والالجئات والنازحات؛ وتركز على منع المجرمٌن من اإلفالت من 

 .العماب من خالل نصوص لانونٌة
ماٌو/ أٌار  4وأشارت إلى أن االئتالف أطلك حملة لحماٌة المرأة من العنف السٌاسً فً 

االئتالف فً عمان وفً هذا الشهر سٌكون هنان اجتماع لوضع خطة زمنٌة لمخططات  2019
فً المنطمة والتً ستركز على: أوال : تغٌٌر التشرٌعات الوطنٌة للحصول على بٌئة صدٌمة 
لانونٌة وذلن بإلغاء كل الموانٌن أو البنود التمٌزٌة، وثانٌا : بناء ألٌات داعمة مثل ملتمٌات 

، واالنضمام إلى األحزاب السٌاسٌة والكتل والشبكات،  Women Caucusesبرلمانٌات
الثا : مساعدة البرلمانٌات على استخدام األنظمة الداخلٌة ومدونات السلون واللجان فً وث

البرلمانات لمواجهة العنف السٌاسٌة، ورابعا : تشجٌع البرلمانٌات على دفع بلدانهم لوضع خطط 
، وخامسا : تخصٌص الموازانات لدعم المشاركة السٌاسٌة 1325وطنٌة لتنفٌذ المرار األممً 

، وسادسا : العمل على تدرٌب السٌاسٌات تدرٌبا  خاصا  لمواجهة العنف فً البرلمانات للمرأة
والحكومات واألحزاب من خالل استخدام الممارسات الفضلى، وسابعا : نشر الوعً ما بٌن 
الرجال حول أهمٌة أدوار المرأة واختتمت لائلة : " ال ٌمكننا أن نبمى صامتٌن إزاء العنف 

ٌد والمبنً على النوع االجتماعً حٌث أصبح أمرأ  خطرا  ٌهدد كل الجهود السٌاسً المتزا
لتحمٌك المساواة والهدف الخامس من أهداف التنمٌة المستدامة ." وأشارت إلى أن العدٌد من 
السٌدات والمٌادٌات ٌتركن موالعهن بسبب الضغط وأن العنف السٌاسً سٌرسل برسالة سلبٌة 

 ".عاتلمٌادٌات المستمبل المتول

رئُسح االئتالف تهتمٍ تىفذ يٍ انًثادرج انُسىَح ألردٌ:ا

 األورويتىسطُح
التمت سعادة النائب وفاء بنً  2019/ 7/ 28بتارٌخ  

مصطفى بالسٌدة بورٌانا جونسون، والسٌدة أنصاف دعاس، 
والسٌدة عال عواد من المبادرة النسوٌة األورومتوسطٌة، 
وبحث الحضور إمكانٌة توطٌد العاللات ما بٌن ائتالف 

رلمانٌات من الدول العربٌة لمناهضة العنف ضد المرأة وما الب
بٌن المبادرة النسوٌة األورومتوسطٌة. تحدثت السٌدة جونسون 
عن نٌة المبادرة النسوٌة األرومتوسطٌة البدء بمشروع على 
مستوى العراق ولبنان واألردن بحٌث ٌركز على النساء 

لمشروع والالجئٌن والدول المستضٌفة. وأشارت إلى أن ا
سٌتناول فً األردن التشرٌعات التً تؤثر على المشاركة 

االلتصادٌة للمرأة، وأعربت السٌدة جونسون عن رغبتها فً 
عمد طاولة مستدٌرة فً مجلس النواب األردنً لمنالشة 

المشاركة االلتصادٌة للمرأة ولبحث سبل تعدٌل التشرٌعات 
تصادٌة. وأكدت التً من شأنها أن تزٌد من مساهمة المرأة االل

سعادة النائب وفاء بنً مصطفى على أن ما ٌعٌك تمكٌن 
المرأة التصادٌا  هو المواصالت، وعدم توفر فرص عمل فً 
المطاع الحكومً، وعدم وجود فرص عمل كافٌة فً المطاع 
الخاص، وعدم توفر بٌئة عمل مالئمة للنساء المتزوجات 

طاولة المستدٌرة واألمهات. واتفك الطرفان على أن ٌتم عمد ال
 . 8فً نهاٌة شهر 

وأشارت سعادة النائب وفاء بنً مصطفى إلى أهمٌة المضً 
لدمأ  فً دعم االئتالف فً حملته لمناهضة العنف السٌاسً 
ضد المرأة من حٌث إجراء دراسات تبٌن احصائٌات حول 
وجود ظاهرة العنف السٌاسً والتً تحد من مشاركة المرأة 

دة جونسون أن هذا األمر على سلم أجندة سٌاسٌا . وأكدت السٌ
المبادرة النسوٌة األورومتوسطٌة وعلى استمرار دعمها 

 لالئتالف فً جمٌع مبادراته

 

 لمائدة المستدٌرة: واقع المشاركة اإلقتصادٌة للنساء، التحدٌات والحلولاتاتع: 

ن كلفة عدم وأشارت سعادة النائب وفاء بنً مصطفى فً كلمتها إلى أن اإلحصائٌات العالمٌة تشٌر إلى أن مشاركة المرأة ما زالت متدنٌة وأشارت إلى أ
دولة على المؤشر  049من أصل  041ترٌلٌون دوالر أمرٌكً كما أشارت إلى أن األردن ٌمع فً المرتبة  92العمل العالمً المساواة الجندرٌة فً سوق 

ث أعلى منها للذكور العالمً للمشاركة االلتصادٌة للمرأة. وأكدت على أن الحكومة تعً هذا األمر فحسب دائرة اإلحصاء األردنٌة فإن نسبة البطالة لدى اإلنا
للذكور، إذ تكاد تكون الضعف. وأثنت على جهود المجتمع المدنً فً إلماء الضوء على المعولات التً تحول دون مشاركة  01٫4لإلناث و 92٫3تبلغ حٌث 

ٌن ما استطاع ولم ئالمرأة االلتصادٌة. أما سعادة المهندس عاطف الطراونة فأكد على أن األردن تعامل مع ملف الالجئٌن بشكل إنسانً وتماسم مع اخوته الالج
ى من أي تحدٌات" إال ٌمٌز بٌن مواطن والجئ وأكد على أن األردنٌون استلهموا ذلن من التوجٌهات الملكٌة السامٌة ولال: "اإلنسانٌة واألخوة التً تجمعنا أسم

ذلن بمً األردن على عهده ولم ٌجبر الجئ على  أنه أكد من ناحٌة أخرى على تعاظم التحدٌات على األردن وعلى امكانٌاته وموارده مشٌرا  إلى أنه برغم
ى ما تعانٌه المرأة مغادرة بالده. وأشار إلى معاناة المرأة فً لطاع غزة تحت االحتالل الذي لم ٌتورع عن استخدام شتى أسالٌب الممع والحصار، باإلضافة إل

ة الفلسطٌنٌة." وأشار إلى أن المجلس لد لام بتعدٌل بعض التشرٌعات منها من ظروف التصادٌة صعبة ولال: "وهل ٌوجد فً العالم من عانى أكثر من المرأ
لتماعد المدنً وضرٌبة لانون العمل حٌث جرم التمٌٌز باألجر فً العمل ذو المٌمة المتساوٌة، وتم تعرٌف العمل المرن والجزئً. وأكد على أنه تم تعدٌل لانون ا

أي توصٌة  بالمرأة كمعٌلة فٌما ٌتعلك بحصولها على اإلعفاء الضرٌبً. وأكد على أن مجلس النواب سٌدعمالدخل لٌصب فً صالح المرأة حٌث تم االعتراف 
  .نصاف المرأةمن شأنها إ
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 المتعلق بالمرأة واألمن والسالم 5231مً عضوات االئتالف ٌشاركن فً جلسة حول القرار االم األردن:

البرلمانٌات  ائتالفالنائب وفاء بنً مصطفى، رئٌسة  شاركت سعادة
، وسعادة السٌدة سحر من الدول العربٌة لمناهضة العنف ضد المرأة

 :المواسمً، العضو فً ائتالف البرلمانٌات فً أعمال الندوة اإلللٌمٌة
"حوار أصحاب المصلحة المتعددٌن: العمل البرلمانً حول أجندة 

السٌطرة على األسلحة الصغٌرة واألسلحة الخفٌفة فً منطمة  - 9101
الشرق األوسط وشمال إفرٌمٌا مع نظرة عالمٌة" بدعوة من  المنتدى 
البرلمانً المعنً باألسلحة الصغٌرة واألسلحة الخفٌفة. وفً الجلسة 

دور البرلمانٌٌن فً التنفٌذ و المرأة واألمن والسالم األولى بعنوان
فً منطمة الشرق األوسط، تحدثت  0091الوطنً للمرار األممً 

ضد المرأة  نفبنً مصطفى عن االتفالٌة العربٌة لمناهضة الع النائب
فً الفتاة والعنف األسري والتً لدمها االئتالف لجامعة الدول العربٌة و

وأشارت إلى أن االتفالٌة جاءت  9103ام شهر كانون الثانً من ع
لتنفٌذ اإلستراتٌجٌة اإلللٌمٌة وخطة  جهود جامعة الدول العربٌةلدعم 

العمل التنفٌذٌة حول "حماٌة المرأة العربٌة: األمن والسالم" التً 
اعتمدت من لبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فً سبتمبر 

إلى جانب فترات السلم، فترات  وأشارت إلى أن االتفالٌة تشمل .9101
النزاعات المسلحة وانعدام األمن من خالل التنصٌص على تدابٌر 
خاصة تشمل المدنٌٌن والعسكرٌٌن وكل األطراف المشاركة فً 

تلزم الدول األطراف بأن تضمن تولّى  كما أشارت إلى أنها  .النزاع
فً عدد من  السلطات المضائٌة المختّصة إثارة الدعوى من تلماء نفسها

الجرائم المنصوص علٌها فً االتفالٌة عندما ترتكب الجرٌمة جزئٌا  أو 
كلٌا  فوق أراضٌها. وأكدت على ضرورة أن تشارن الالجئات 

المراحل االنتمالٌة  عملٌات والنازحات األكثر عرضة للعنف فً
 ما بعد السالم. مفاوضات و

ها التً صاغ 0091األممً وفٌما ٌتعلك بالخطة الوطنٌة لتنفٌذ المرار 
فأكدت على ، 0091الوطنً لتفعٌل لرار مجلس األمن رلم ئتالف اال

تحمٌك االستجابة الحتٌاجات أنها ركزت على أربعة محاور وهً: 
النوع االجتماعً والمشاركة الفاعلة للمرأة فً المطاعات األمنٌة 

رأة فً وتحمٌك المشاركة الفاعلة للم ؛والعسكرٌة وفً عملٌات السالم
 ؛الولاٌة من العنف والتطرف وبناء وصنع السالم الوطنً واإلللٌمً
وتوفٌر الخدمات اإلنسانٌة المستجٌبة والمراعٌة الحتٌاجات النوع 

 االجتماعً وتسهٌل الوصول إلٌها من لبل الفتٌات والنساء األردنٌات 

ت تحمٌك ثمافة مجتمعٌة داعمة الحتٌاجاو ؛والالجئات األكثر عرضة للعنف
النوع االجتماعً وأهمٌة المساواة بٌن الجنسٌن ودور النساء فً تحمٌك األمن 

 والسالم. 
وأشارت إلى أن الخطة لم تتناول الحد من انتشار األسلحة بأي شكل من 

أشارت وفً هذا الصدد وأكدت على ضرورة متابعة تطبٌك الخطة  ،األشكال
نة الوزارٌة لتمكٌن المرأة غٌر جارٌر الدورٌة التً سٌتم رفعها للالتم أن إلى

كافٌة وٌجب أن تكون هنان آلٌات متابعة أكثر لوة. وأكدت على ضرورة وجود 
لى ورق ما لم تكن هنان مصادر تموٌل عمصادر تموٌل ألن الخطة ستبمى حبر 

 كافٌة.
أشارت إلى أن عملٌة تمنٌن سحب األسلحة تواجه جدل كبٌر فً عن التحدٌات فو

لٌست موجودة فً أغلب البرلمانات واألمن وبأن لجان الدفاع  معظم دول العالم
 ، وإن وجدت ٌكون دورها غٌر ُمفعّل.العربٌة

وضع أهداف  أما عن دور البرلمانٌٌن فأشارت إلى أنه ٌترتب علٌهم واجب
تشجٌع حكوماتهم  فً فً إطار محلً وأكدت على دورهم المستدامة التنمٌة

. انتشار السالح ومن النزاعات منة التً تحد للمشاركة فً االتفالٌات الدولٌ
لحروب ولكنهن آخر من ٌُدعى إلى واختتمت لائلة: " النساء أكثر ضحاٌا ا

 بعد انتهاء الحروب." المفاوضات طاولة
لم ٌُطبك فعلٌا   0091سعادة النائب سحر المواسمً فأشارت إلى أن المرار  أما

دم وجود مشاركة فعلٌة هنان ع وبٌنت أنه اتبشكل إٌجابً ٌمنع حدوث النزاع
لى أن هنان عدة لرارات صدرت عن األمم إ. وأشارت ٌل ذلن المرارللنساء لتفع
  9112عام ً ف الذي صدر 0291المرار  :مثل 0091غٌل المرار فالمتحدة لت

 عامالذي صدر  0222والمرار  ؛والذي اعتبر العنف الجنسً جرٌمة حرب
أثناء  الجنسً لتكلٌف بعثات حفظ السالم لحماٌة المرأة والطفل من العنف 9113

وٌمر ٌرصد  والذي 9113عام والذي صدر  0223المرار و ؛النزاع المسلح
 9101عام  ف0311ًالمرار و ؛لمرأة فً األمن والسالما للمبادرات من أجل 

 من أيالنزاع والتً ٌشتبه بارتكابها أعمال اغتصاب  أطراف والذي أخرج
إنهاء والذي ٌتعلك ب  9100فً عام الذي صدر  9011المرار ؛ ومفاوضات

 9099المرار و ؛اإلفالت من العموبة فً حال تم ارتكاب جرائم فً حك النساء
والمرار  ؛المساواة فً تنفٌذ المرار والمساءلةوالذي ٌتعلك ب 9100فً عام 
 . المفاوضاتنادى فً المساواة بٌن الجنسٌن فً لذي ا 0091
مبٌنة إلى  والحروبفً النزاع  تأتً 0091لى أن أهمٌة المرار وأشارت إهذا 
وهذه الصفة تفرض  فً حاالت النزاع هنان صفة ذكورٌة فً الممارسات أن

حٌث  وأشارت إلى أن هذا المرار ٌفتمر إلى عدم اإللزامٌة ،التمٌٌز بٌن األطراف
ولعة غٌر ُملزمة بالعمل ببنود المرار وإلى عدم وجود أن الدول غٌر الم

ا المرار أو غٌره من المرارات ذات الصلة، وأكت على الموازنات لتنفٌذ هذ
، وجود لرار ملزم بالمناصفة فً حل النزاعات مابٌن النساء والرجال ضرورة

ة الولائٌة لما أكدت على ضرورة وضوح دور المرأة فً تعزٌز الدبلوماسٌكما 
 . لبل النزاعات
من لبل وزارة  0091أعدت استراتٌجٌة لتنفٌذ المرار  فلسطٌن أن وأشارت إلى

 المرأة ومن مهامها توثٌك االنتهاكات من لبل االحتالل وأكدت على أن فلسطٌن
لبعض أشارت إلى أنه وفما ولكن  منع االتجار باألسلحةاتفالٌة صادلت على 

تالل بارتفاع ولكن ما بٌن الفلسطٌنٌٌن ألسلحة فً دولة االحفإن عدد ا الدراسات
إلى أن و، ن االحتالل ٌموم بإعدامات مٌدانٌة بشكل كبٌر أكما أشارت إلى  ،ٌمل

 األحٌان دون إسعاف. معظمفً  اللواتً ٌتركنمعظم الضحاٌا من النساء 

 ٌسرنا تواصلكم معنا
  CVAW_Arab@outlook.com   Samiasmadi@outlook.com :البرٌد اإللكترونً
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