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 ائتالف انثزنماوٍاخ مه انذول انعزتٍح

  نمىاهضح انعىف ضذ انمزأج

 

 

 مجهح االئتالف اإلنكتزووٍح

 ( 2020كاوىن انثاوً  -2012أٌهىل. )............................................................... (5انعذد )

 

 فً هذا انعذد:

فٟ ّش اٌزّى١ٓ االلزصبدٞ ٌٍّشأح ِإر :األردن

 (1، ؿ)بؽ١ّخاٌٍّّىخ األسد١ٔخ اٌٙ

 (2ؿ)  ،اٌؼٕف اٌغ١بعٟ ظذ اٌّشأح ألردن:ا

اٌز١١ّض اٌّجٕٟ ػٍٝ إٌٛع عٍغخ  األردن:

 (2ؿ) ،االعزّبػٟ: ٌمبء اٌجشٌّب١ٔبد اٌؼشة

" ِٓ اٌٛصب٠خ ئٌٝ اٌؾشاوخ: ؽّب٠خ  األردن:

اٌّشأح اٌؼبٍِخ ٚاٌفشؿ اٌعبئؼخ راد اٌؼاللخ 

 (3ؿ) "ِٓ لبْٔٛ اٌؼًّ ّٔٛرعب 69ثبٌّبدح 

 (3ؿ) ،صبدس ػٓ ائزالف اٌجشٌّب١ٔبد تٍان

ٓ ِاٌطشاٚٔخ ٠ٍزمٟ ثشٌّب١ٔبد  األردن:

 (4ؿ) ،عّٙٛس٠خ اٌغضائش

٠ٛعٗ سعبٌخ ئٌٝ ٌغٕخ ع١ذاٚ  االئتالف

 (4ؿ) ،ثخصٛؿ اٌؼشاق

أزصبس اٌغجٛسٞ رطبٌت ثزفؼ١ً  :انعزاق

 (4)ؿ ،لٛا١ٔٓ ؽّب٠خ اٌّشأح ِٓ اٌؼٕف

ثبرفبل١خ ػشث١خ ٌٛلف اٌؼٕف ِطبٌت  :صكىاإلا

 (5)ؿ ، ظذ اٌّشأح

اعزّبع أػعبء اٌّغّٛػخ  انمغزب:

اٌّٛظٛػبر١خ اٌّىٍفخ ثبٌّٕبصفخ ٚ اٌّغبٚاح 

 ِغ اٌغ١ذح د٠ٕب ٍِؾُاٌّغشثٟ ثّغٍظ إٌٛاة 

 (5) ، ؿِٓ ِإعغخ ٚعزّٕغزش

رزشأط اعزّبػب ٌٍغٕخ  اٌغجٛسٞ انعزاق:

عشح ٌّٕبلؾخ لبٟٔٛٔ إٌبع١بد اٌّشأح ٚاأل

 (7)ؿ، اال٠ض٠ذاد ٚاٌؼٕف االعشٞ

خ ػًّ ؽٛي رمذ٠ش اٌغجٛسٞ فٟ ٚسؽ انعزاق:

 (7)ؿ،اٌزىٍفخ االلزصبد٠خ ٌٍؼٕف ظذ اٌّشأح

فٟ ِإرّش عزْٛ ػبِب ػٍٟ ا٠ٌٕٛؾٟ :زمص

 (7)ؿ، رّض١ً اٌّشأح فٟ اٌجشٌّبْ اٌّصشٞ

ثٕٟ ِصطفٝ رؾبسن فٟ ِإرّش  :تىوش

ٚصاسٞ سف١غ اٌّغزٜٛ ٚرزؾذس ػٓ االرفبل١خ 

 (7)ؿ ، اٌؼشث١خ

 ا٠ٌٕٛؾٟ ٚثٕٟ ِصطفٝ رؾبسوبْ فٟ :تىوش

ٌّىبفؾخ اٌز١١ّض فٟ  اٌّإرّش اإلل١ٍّٟ

 (8ؿ) اٌزؾش٠ؼبد

ؽّالد اٌطشق ػٍٟ ا٠ٌٕٛؾٟ رمٛد  مصز:

 (11ؿ)( 8ٚؿ ) ،االثٛاة

: ٔؾزبط اٌٝ عؾش اٌمٛاعّٟ .د :فهضطٍه

ٌؾّب٠خ إٌغبء اٌٍٛارٟ ٠زؼشظٓ لٛا١ٔٓ سادػخ 

 (10، ؿ)ٌٍؼٕف

ِصطفٝ رؾبسن فٟ ِإرّش ثٕٟ  األردن:

 (11، ؿ)إٌغبء ػٍٝ خطٛغ اٌّٛاعٙخ

 (11، ؿ)ؽٍّخ غفؼ اٌى١ً األردن:

 مؤتمز انتمكٍه االقتصادي نهمزأج فً انممهكح األردوٍح انهاشمٍحاألردن: 

  

 # قادراخاألردن: 
ؽبسن االئزالف فٟ رٕظ١ُ ِإرّش اٌزّى١ٓ االلزصبدٞ 

ّش اٌشصاص، سئ١ظ ٠شػب٠خ دٌٚخ اٌذوزٛس ػ ٌٍّشأح

ٕخ اٌٛصاس٠خ ٌزّى١ٓ غاٌٛصساء ٚثبٌزؼبْٚ ِب ث١ٓ اٌٍ

. ِٚغٍظ إٌٛاة ١٘ئخ األُِ اٌّزؾذح ٌٍّشأحاٌّشأح ٚ

ٚؽبسوذ . 3232وبْٔٛ اٌضبٟٔ  32ٚ 32ٚرٌه ٠ِٟٛ 

سئ١غخ االئزالف عؼبدح إٌبئت ٚفبء ثٕٟ ِصطفٝ فٟ 

اٌغٍغخ األٌٚٝ ٚاٌّزؼٍمخ ثؼشض ِمذِخ ؽٛي أعٕذح 

ٚأؽبسد ثبإلؽصبئ١بد ٚاألسلبَ ئٌٝ  ،٘ذافٗاٌّإرّش ٚأ

ِب رؼب١ٔٗ اٌّشأح األسد١ٔخ ِٓ رفبٚد ثبٌٕغت ِب ث١ٓ 

اإلٔبس ٚاٌزوٛس فجٍغذ ٔغجخ اٌجطبٌخ ٌإلٔبس فٟ اٌشثغ 

% ث١ّٕب ثٍغذ ٔغجخ 3.72، 3202اٌضبٌش ِٓ ػبَ 

اٌّؾبسوخ  ٚث١ٕذ أْ ٔغجخ %. 0.70اٌجطبٌخ ٌٍزوٛس

%. ث١ّٕب رجٍغ 0272االلزصبد٠خ ثبٌٕغجخ ٌإلٔبس ثٍغذ 

% ٚفمبً إلؽصبئ١بد اٌشثغ اٌضبٌش 2272ثبٌٕغجخ ٌٍزوٛس 

ثٍغذ  3202ٚث١ٕذ أٔٗ فٟ ػبَ  .  3202ِٓ ػبَ 

ٔغجخ اٌّزؼطالد ػٓ اٌؼًّ ِّٓ ٠ؾٍّٓ ؽٙبدح 

 % ِٓ ئعّبٌٟ اٌّزؼطالد 7.ثىبٌٛس٠ٛط ٚأػٍٝ 

 

% ِٓ 22، 3202اإلٔبس. وّب ثٍغذ إٌغجخ فٟ ػبَ 

ٚأخ١شاً ث١ٕذ أصش ظؼف ئعّبٌٟ اٌّزؼطالد اإلٔبس. 

اٌّؾبسوخ االلزصبد٠خ ٌٍّشأح ػٍٝ إٌبرظ اٌّؾٍٟ 

اإلعّبٌٟ. ٚأؽبسد ئٌٝ أٔٗ ؽغت رمش٠ش اٌفغٛح 

وبْ اٌمطبع اٌؾىِٟٛ ٚخبصخ  3202اٌغٕذس٠خ ٌؼبَ 

ٌغٛق اٌؼًّ  اٌزؼ١ٍُ ٚاٌصؾخ ٘ٛ ثذا٠خ دخٛي اٌّشأح

ٚرٌه الِز١بصاد اٌمطبع اٌؾىِٟٛ ِٓ )عبػبد اٌؼًّ، 

ٚاإلعبصح، ٚاٌزأ١ِٓ اٌصؾٟ، ٚاٌعّبْ االعزّبػٟ، 

ٚاٌزمبػذ( فٙٛ اٌمطبع األوضش ِالئّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

اٌّشأح األسد١ٔخ ٚاٌؼشث١خ ػِّٛبً ٚثؾىُ سؤ٠خ 

ِٕٚظِٛخ ل١ُ اٌّغزّغ ٚاٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ. ؽ١ش ثٍغذ 

% ِمبثً 27ٌّشأح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ ٔغجخ ِؾبسوخ ا

وّب ث١ٕذ أْ ٔغجخ % فٟ اٌمطبع اٌخبؿ. 02ٔغجخ 

 3202اٌفغٛح فٟ األعٛسِب ث١ٓ اٌزوٛس ٚاإلٔبس ػبَ 

ٚفمبً ٌٍغٕخ اٌٛغ١ٕخ األسد١ٔخ ٌإلٔصبف فٟ األعٛسثٍغذ 

% وّب ثٍغذ فٟ اٌمطبع 07-02فٟ اٌمطبع اٌؼبَ 

ٌؼبَ %. ٚٚفمبً ٌزمش٠ش اٌفغٛح اٌغٕذس٠خ 02اٌخبؿ 

 022ً اٌّشرجخ فأؽبسد ئٌٝ أْ األسدْ اؽز 3202

 . ػشث١ب 02ػب١ٌّبً ٚ
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ألردن: انعىف انضٍاصً ضذ انمزأج فً األردن ا

ائزالف  ؼافززثشػب٠خ عؼبدح إٌّٙذط ػبغف اٌطشاٚٔخ، سئ١ظ ِغٍظ إٌٛاة، 

  32/02/3202 زبس٠خثد ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٌّٕب٘عخ اٌؼٕف ظذ اٌّشأح اٌجشٌّب١ٔب

ثبٌزؼبْٚ ِغ  أػّبي اٌطبٌٚخ اٌّغزذ٠شح ؽٛي اٌؼٕف اٌغ١بعٟ ظذ اٌّشأح فٟ األسدْ

ٌؾّب٠خ  ٍّجبدسح اٌزٟ أغٍمٙب االئزالفٌ اٌّؼٙذ اٌذ٠ّمشاغٟ اٌٛغٕٟ ٚرٌه اعزىّبالً 

 . 3202ِب٠ٛ  -آ٠بس فٟ اٌشاثغ ِٓ اٌّشأح ِٓ اٌؼٕف اٌغ١بعٟ

ٚاعزٍٙذ عؼبدح إٌبئت ٚفبء ثٕٟ ِصطفٝ، سئ١غخ االئزالف لبئٍخ: "ال ٠ٕجغٟ ٌٍّشأح 

أْ رذفغ وٍفخ أػٍٝ ٌزىْٛ عضءاً ِٓ اٌؾ١بح اٌؼبِخ." ٚأؽبسد ئٌٝ أٔٗ ع١زُ ػمذ 

ٚسؽبد ػًّ ِىضفخ أصٕبء االٔزخبثبد اٌمبدِخ ٌزذس٠ت اٌّشؽؾبد اٌمبدِبد ػٍٝ 

بعٟ ظذ اٌّشأح. ٚأؽبسد ئٌٝ ظشٚسح ئصذاس ِذٚٔبد عٍٛن ِٛاعٙخ اٌؼٕف اٌغ١

ٌٍزؼبًِ ِغ إٌغبء فٟ ِٛالغ اٌم١بدح. ٚأوذد ػٍٝ أْ اٌؼٕف اٌغ١بعٟ ال ٠ؼزجش ظب٘شح 

فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ فؾغت ٚثً ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌذٌٟٚ ؽ١ش أػذ االرؾبد اٌجشٌّبٟٔ 

غبء فٟ اٌؼبٌُ أعّغ اٌذٌٟٚ دساعخ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّغّٛػخ األفش٠م١خ ث١ٕذ رؼشض إٌ

ٌٍؼٕف اٌغ١بعٟ ٚأوذد ػٍٝ أْ ٘زٖ األسلبَ رغُٙ فٟ ث١بْ ؽغُ اٌّؾىٍخ اٌؾم١م١خ. 

 وّب أوذد ػٍٝ أْ اٌؼٕف اٌغ١بعٟ ٠شعً ثشعبٌخ عٍج١خ ٌم١بد٠بد اٌّغزمجً. 

مشاغٟ اٌٛغٕٟ أْ ػمذ ٘زٖ اٌطبٌٚخ ّٚث١ٓ اٌغ١ذ ٠ٛٔبط ؽ١ى١ٌٛىظ، ِٓ اٌّؼٙذ اٌذ٠

ح اٌزٟ لبَ ثٙب اٌّؼٙذ اٌذ٠ّمشاغٟ اٌٛغٕٟ ثؼٕٛاْ )١ٌغذ ٠ذػُ اٌّجبدس حاٌّغزذ٠ش

اٌزىٍفخ( ٌج١بْ أْ اٌؼٕف اٌغ١بعٟ ٌُ ٠ؼذ ِمجٛالً. ٚلبي:"ئْ اٌؼبٌُ لذ رؼٛد ػٍٝ رّى١ٓ 

% ِٓ إٌبؽطبد رُ 27اٌّشأح ٚاٌّغبٚاح اٌّج١ٕخ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ." ٚث١ٓ ثأْ 

رٙذ٠ذ٘ٓ عٛاء ثبٌزٙغُ 

أٚ ثبالػزذاء اٌغٕغٟ. 

أؽبس ئٌٝ رم١١ُ وّب 

 ٠Think 10غّٝ ثـ 

أػذٖ اٌّؼٙذ اٌذ٠ّمشاغٟ 

اٌٛغٕٟ ٚاٌزٞ ؽًّ 

دٌٚخ ٠ٚم١ظ ِذٜ  0.3

رؼشض إٌغبء فٟ 

اٌّٛالغ اٌم١بد٠خ ٌٍؼٕف 

 اٌغ١بعٟ. 

أِب اٌغ١ذح ِبس٠ب 

٘بدع١ض١ٛدٚع١ٛ، عف١شح 

االرؾبد األٚسٚثٟ فٟ 

األسدْ فأؽبسد ئٌٝ أٔٗ 

ػٕذِب رؾبسن إٌغبء فٟ 

فاْ اٌؾ١بح اٌؾ١بح اٌؼبِخ 

االعزّبػ١خ ٚااللزصبد٠خ لذ رزؼضص فٟ اٌّغزّغ ثؾىً ربَ. ٚأوذد ػٍٝ أْ االرؾبد 

 األٚسٚثٟ ع١غزّش ثذػُ أٞ ِجبدسح ِٓ ؽأٔٙب اٌؾذ ِٓ اٌؼٕف اٌغ١بعٟ.

ٚأؽبسد ا١ّ٠ٍٟ وشٚٔؼ، ِذ٠شح اٌذ٠ّمشغ١خ ٚاٌؾىُ فٟ اٌٛوبٌخ األِش٠ى١خ ٌٍز١ّٕخ 

١غ١بد ٌؾّب٠خ اٌّشأح ِٓ اٌؼٕف اٌغ١بعٟ اٌذ١ٌٚخ ئٌٝ أٔٗ ال ثذ ِٓ ٚظغ اعزشر

ٚأؽبسد ئٌٝ أْ إٌغبء ٠ٍؼجٓ دٚساً ِّٙبً فٟ ِٛالغ اٌم١بدح ػٕذِب ٠ؾصٍٓ ػٍٝ 

 فشؿ ِزغب٠ٚخ فٟ رجٛأ اٌّٛالغ اٌم١بد٠خ.
 (11) نهمزٌذ ص                                                                                     

  ٌوم لمناهضة العنف ضد المرأة 61لتزامن مع حملة با األردن:
 التمٌٌز المبنً على النوع االجتماعً: لقاء البرلمانٌات العربجلسة 

 

أكد رئٌس مجلس النواب المهندس عاطؾ الطراونة "أن مجلس النواب 
عازم على المضً بتمكٌن المرأة"، مشًٌرا إلى سن تشرٌعات "كانت 

 ."تصب فً هذا االتجاه
"إننا نؤمن بأهمٌة العمل التشاركً البرلمانً العربً فً تعزٌز  ولال

حموق المرأة"، مضٌفًا "أننا نتشرؾ بأن ٌكون مجلس النواب األردنً 
ممراً إلئتالؾ البرلمانٌات من الدول العربٌة لمناهضة العنؾ ضد 

 ."المرأة
 لماء، بدار مجلس النواب،  2/22/2229تارٌخ بجاء ذلن خالل رعاٌته 

" انٌات العربٌات بعنوان "التمٌٌز المبنً على النوع االجتماعًالبرلم
والذي نظمه "االئتالؾ" بالتعاون مع مؤسسة الملن الحسٌن وهٌئة 

األمم المتحدة للمرأة والسفارة الهولندٌة فً عمان، بمشاركة عدد من 
   .ً مصر وفلسطٌن والجزائروتونسٌبرلمان

لنواب واالتحاد البرلمانً وأكد الطراونة استعداده، كرئٌس لمجلس ا
العربً، لتمدٌم كل أوجه الدعم والرعاٌة لمختلؾ أنشطة "ائتالؾ 

."البرلمانٌات

 
ولال إن ملؾ تعزٌز حموق المرأة "كان دوًما ٌحظى باالهتمام 

والرعاٌة على مختلؾ المستوٌات فً المملكة"، الفتًا إلى أهمٌة "مسألة 
 ."التمٌٌز المبنً على النوع االجتماعً

وتطرق الطراونة إلى ملؾ دعم وتمكٌن المرأة الفلسطٌنٌة، التً لاست 
وعانت من وٌالت وجراح المحتل، ما لم تماسٌه امرأة فً العالم، 

مشدًدا على ضرورة نمل مظلمتها إلى العالم أجمع، واإلسهام فً تعرٌة 
                                          .وجه المحتل البشع

 (12) نهمزٌذ ص                                                             
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" من الوصاٌة إلى الشراكة: حماٌة المرأة العاملة والفرص الضائعة ذات العالقة بالمادة األردن: 
 من قانون العمل نموذجا " 16

ة النائب المحامٌة دعت رئٌسة ائتالؾ البرلمانٌات من الدول العربٌة لمناهضة العنؾ ضد المرأ
وفاء بنً مصطفى الى ضرورة الخروج بمنظومة من التشرٌعات الرافدة والداعمة لدور المرأة فً 

 .المجاالت كافة
األربعاء  المستدٌرة التً عمدت بدار المجلسعمال المائدة أحدٌث بنً مصطفى جاء لدى ترأسها 

لتصاد النسوي تحت من أجل عرض نتائج الدراسة التً لامت بها مؤسسة اال 28/22/2229

 69عنوان " من الوصاٌة إلى الشراكة: حماٌة المرأة العاملة والفرص الضائعة ذات العاللة بالمادة 

من لانون العمل نموذجا " بحضور رئٌس لجنة العمل النٌابٌة خالد أبو حسان ورئٌسة ملتمى 
لد رمضان ورئٌسة لجنة البرلمانٌات صباح الشعار و النواب شاهه العمارٌن و رندا الشعار و خا

العمل فً مجلس األعٌان العٌن سوسن المجالً و رئٌسة لجنة المرأة فً مجلس االعٌان العٌن 
رابحة الدباس ووزٌر العمل نضال البطاٌنة والمدٌر التنفٌذي لمؤسسة االلتصاد النسوي مٌادة أبو 

 . جابر
مل المرأة أوالً، انه بات من الضرورة السعً الى تؽٌٌر نظرة المجتمع لع بنً مصطفى ولالت

ووضع خطط واستراتٌجٌات للنهوض بالوالع االلتصادي للمرأة، وتؽٌٌر التشرٌعات التً تسهم فً 
ضمان حموق المرأة فً الحصول على فرص متكافئة لٌكون األردن بممدمة الدول فً سد الفجوة 

 .الجندرٌة وفً جعل المرأة شرٌكاً رئٌسٌاً فً التصادها
ٌة إن االستمالل" :وتابعت

االلتصادٌة للمرأة ال تجعلها لادرة 
على اتخاذ المرارات فحسب بل 

تجعلها عنصرا فاعال فً أسرتها 
ومجتمعها، داعٌة الى ان تمكٌن 

ٌسهم فً سد المرأة التصادٌاً 
الفجوة الجندرٌة فً سوق العمل 

 ".وزٌادة الناتج المحلً اإلجمالً
وثمنت بنً مصطفى نتائج الدراسة 

ا مؤسسة االلتصاد التً لامت به
من لانون  69النسوي بشأن المادة 

العمل نموذجا الفتة الى المٌود التً 
تضمنتها على عمل المرأة التً 
تنص على" تحدد بمرار من الوزٌر بعد استطالع رأي الجهات الرسمٌة المختصة: الصناعات 

لنساء فٌها والحاالت واألعمال التً ٌحظر تشؽٌل النساء فٌها واالولات التً ال ٌجوز تشؽٌل ا
شارت إلى ما تتعرض له المرأة العاملة من مشاكل تحد من مشاركتها فً سوق أو .المستثناة منها

العمل والتً من أبرزها التحرش فً أماكن العمل والمواصالت وحصر لدراتها فً أعمال معٌنة 
   .برت بهذا الشأنفرٌدرٌش أٌ الفتة الى النتائج التً خرجت بها دراسة مؤسسة صدالة ومؤسسة

 ( 61 ) للمزٌد ص                                                                                         
                                                                                                                                    

بٌان صادر عن ائتالف البرلمانٌات بمناسبة الٌوم 
 الدولً للقضاء على العنف ضد المرأة

الٌوم ) 2229تشرٌن الثانً/ نوفمبر  25ٌصادؾ 

، وبهذه (الدولً للمضاء على العنؾ ضد المرأة
المناسبة ٌشدد ائتالؾ من الدول العربٌة لمناهضة 

العنؾ ضد المرأة على ضرورة نبذ كافة أشكال 
نؾ ضد المرأة وعلى رأسها العنؾ االلتصادي الع

والعنؾ األسري والعنؾ النفسً والجسدي والعنؾ 
السٌاسً وكافة أشكال التمٌٌز. وعلى الرؼم من 
اعتماد اتفالٌة المضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز 

ضد المرأة من لبل الجمعٌة العامة لألمم المتحدة 
، إال أن العنؾ ال زال ظاهرة 2979فً عام 

ومشكلة منتشرة فً جمٌع أنحاء العالم. وال ٌزال 
الطرٌك طوٌل لتحمٌك العدالة والمساواة للمرأة؛ إذ 
تتعرض واحد من ثالث نساء للعنؾ حول العالم. 

 752وحسب آخر إحصائٌة لألمم المتحدة فإن 

 222عاما، وأن  28ملٌون فتاة تزوجن لبل بلوغ 

ة. وال ملٌون فتاة خضعن لتشوٌه أعضائهن التناسلٌ
% من ضحاٌا 72تزال النساء تشكل نسبة أكثر من 

والعنؾ ضد النساء والفتٌات هو . البشراإلتجارب
أحد أكثر انتهاكات حموق اإلنسان انتشارا 

واستمرارا وتدمٌرا فً عالمنا الٌوم، بحسب االمم 
المتحدة، ولكن ال ٌزال معظمه ؼٌر مبلػ عنه 

بسبب انعدام العماب والصمت واإلحساس 
 .الفضٌحة ووصمة العار المحٌطة بهب

ٌنبؽً على الحكومات أن تعً أن أولوٌة المساواة 
بٌن الجنسٌن ال تمل أهمٌة عن أولوٌاتها فً محاربة 

نا الفمر والبطالة وتحمٌك األمن واألمان. فإذا ما تمعّ 
جٌداً بالدراسات واإلحصاءات، نستطٌع أن نرى 

ارتباطاً  بوضوح أن المساواة بٌن الجنسٌٌن مرتبطةً 
تاماً مع محاربة الفمر والبطالة وتحمٌك األمن 

واألمان. إن تكلفة العنؾ فً العالم تشكل ما نسبتة 
% من الناتج المحلً اإلجمالً وتعادل ما ٌمارب 2

واحد ونصؾ ترٌلون دوالر أي ما ٌمارب حجم 
التصاد كندا. وذلن حسب تمرٌر لمنظمة كٌر 

ٌة فً الدول ذات . والمشكلة جد2228العالمٌة لعام 

الدخل المتدنً والمتوسط والعالً على حد 
السواء.وحسب التمرٌر المذكور فإن تكلفة العنؾ 

على الناتج المحلً اإلجمالً أعلى من تكلفة التدخل 
واإلٌماؾ من لبل الحكومات. وعلٌه ٌجب المٌام 

بخطوات جدٌة وسرٌعة على كافة األصعدة للمضاء 
ٌك المساواة بٌن على العنؾ ضد المرأة وتحم

فً هذا الصدد استطاع االئتالؾ تمدٌم و .الجنسٌٌن

اتفالٌة عربٌة لمناهضة العنؾ ضد المرأة والفتاة 
والعنؾ األسري لجامعة الدول العربٌة فً دٌسمبر 

وٌعمل اآلن على حشد التأٌٌد من  2226من عام 

لبل الدول على المستوى اإلللٌمً للمصادلة علٌها. 
بضرورة اإلسراع من لبل  وٌذكر االئتالؾ

الحكومات العربٌة للمصادلة على االتفالٌة ألنها 
تعتبر إطار ولائً لحموق المرأة والفتاة واألسرة 

 .لبل أن تكون إطار حماٌة
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 ن جمهورٌة الجزائرمالطراونة ٌلتقً برلمانٌات األردن: 

 
التمى رئٌس مجلس النواب المهندس عاطؾ الطراونة فً مكتبه بدار مجلس 

، بوفد ٌمثل برلمانٌات من مجلسً األمة 2/22/2229 ٌوم االثنٌنالنواب 

وخالل اللماء الذي حضرته رئٌسة ائتالؾ  والشعبً الوطنً فً الجزائر.
البرلمانٌات من الدول العربٌة لمناهضة العنؾ ضد المرأة النائب وفاء بنً 

مصطفى، أكد الطراونة على عمك العاللات األخوٌة التً تربط البلدٌن 
مشدداً على أهمٌة إدامة التواصل والتعاون فً المجاالت كافة ال الشمٌمٌن، 

لوٌزة شاشوة نائب رئٌس السٌدة وٌضم الوفد الجزائري:  سٌما البرلمانٌة منها.
وشنتوؾ مختارٌة العضو بمجلس األمة، وفارح لٌندة وحمٌدي  ،مجلس األمة

نبٌلة احالم من 
المجلس الشعبً 

وٌأتى  الوطنً.
اللماء على هامش 

سة جلأعمال 
 الئتالؾ البرلمانٌات

ً تالعربٌات وال
حمل عنوان ت

"التمٌٌز المبنً على 
، النوع االجتماعً
لماء البرلملنٌات 

"، وانطلمت العرب
أعماله فً دار 

مجلس النواب الٌوم بمشاركة برلمانٌات من األردن وفلسطٌن ومصر 
 وفً سٌاق الشأن الجزائري، دان الطراونة فً بٌان صادر عن والجزائر.

رئاسة االتحاد البرلمانً العربً، مصادلة البرلمان األوروبً الخمٌس الماضً 
على الئحة حول األوضاع الراهنة فً الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة 

وأكد رفض االتحاد البرلمانً العربً الماطع للمرار شكالً  الشعبٌة الشمٌمة.
لداخلً الجزائري ال سٌما انه ومضموناً باعتباره ٌُشكل تدخالً سافراً فً الشأن ا

لرار ٌصدر عن جهة ال تتمتع بوالٌة لانونٌة على الجزائر ودون أدنى اعتبار 
ألهمٌة وشفافٌة ونزاهة التحول الدٌممراطً العمٌك الذي ٌعٌشه الجزائر 

وأعرب االتحاد عن ثمته المطلمة بوعً الشعب الجزائري مؤكداً  الشمٌك.
ئرٌة الشمٌمٌة فً مساعٌها النبٌلة إلرساء ولوفه ودعمه للجمهورٌة الجزا

الدٌممراطٌة ونبذ العنؾ وتحمٌك السالم واالزدهار ألبناء شعبها الطٌب الممدام 
هذا ولد  والعٌش فً بٌئة آمنة مستمرة منهجها الحوار وؼاٌتها االنسان ورفاهه.

سٌدة معالً ال حٌث التمواالتمى الوفد الجزائري أثناء زٌارته عدداً من الجهات 
بسمة إسحالات، وزٌرة التنمٌة االجتماعٌة ، ورئٌسة دٌوان الرأي والتشرٌع، 

والدكتورة سلمى النمس، األمٌن العام للجنة الوطنٌة معالً فداء الحمود، 
، باإلضافة إلى لشؤون المرأة، والسٌدة لٌلى نفاع، من جمعٌة النساء العربٌات

لعربٌة انٌات من الدول اسعادة وفاء بنً مصطفى، رئٌسة ائتالؾ البرلم
ة المرأة فً وسعادة رٌم أبو دلبوح، رئٌسة لجنلمناهضة العنؾ ضد المرأة، 

 .وسعادة صباح الشعار، رئٌسة ملتمى البرلمانٌاتمجلس النواب األردنً، 

 االئتالف ٌىجه رصانح إنى نجىح صٍذاو تخصىص انعزاق

ٌغٕخ اٌغ١ذٚا ٠َٛ  رُ رٛع١ٗ سعبٌخ اٌٝ 'اٌّغبٚاح ا٢ْ'ثبٌزؼبْٚ ِغ ِٕظّخ 

ثخصٛؿ اٌغٍغخ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼشاق فٟ  9306أ٠ٍٛي  03اإلص١ٕٓ ثزبس٠خ 

، ٚلذ رٕبٌٚذ ٣١٢٢/ ٢٢/ ٨ٌٚغب٠خ  -٢١/  ٣٢ٚاٌزٟ عززُ ِٓ  ٤٥دٚسرٙب 

األؽىبَ اٌز١ّض٠خ فٟ لبْٔٛ اٌغٕغ١خ اٌؼشالٟ؛ ٚاٌزٞ ال رغزط١غ ِٓ خالٌٗ 

ٚثؼط إٌصٛؿ األخشٜ اٌّشأح اٌؼشال١خ ِٓ رّش٠ش عٕغ١زٙب ئٌٝ صٚعٙب؛ 

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ سلُ  ٤٢٨اٌزٟ رؾزبط ئٌٝ رؼذ٠ً ِضً اٌّبدح 

ٚاٌزٟ رج١ؼ ٌٍّغزصت اإلفالد ِٓ اٌؼمبة فٟ ؽبي   0636ٌؼبَ  000

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ اٌزٟ رغّؼ  10رضٚط ِٓ ظؾ١زٗ، ٚاٌّبدح 

ؼذ٠الد اٌّمزشؽخ ثؼط اٌز ثعشة اٌضٚعبد ٚاألغفبي. وّب رٕبٌٚذ اٌشعبٌخ 

ِٓ لجً ثؼط اٌجشٌّب١١ٔٓ  0626ٌؼبَ  055ٌمبْٔٛ األؽٛاي اٌؾخص١خ سلُ 

ف١ّب ٠زؼٍك ثزخف١ط عٓ اٌضٚاط ٚرؾغ١غ رؼذد اٌضٚعبد. ٘زا ٚ الزشؽذ 

رغبؤالد ١ٌزُ غشؽٙب ػٍٝ اٌؾىِٛخ اٌؼشال١خ ٚلذِذ اٌشعبٌخ  1اٌشعبٌخ 

ٍه اٌّٛاد ِٓ ِمزشؽبد ٌٍغٕخ ٌؾش اٌؾىِٛخ اٌؼشال١خ ػٍٝ ئٌغبء ِضً ر

 .اٌمٛا١ٔٓ اٌؼشال١خ
 

 

اوتصار انجثىري تطانة تتفعٍم قىاوٍه حماٌح  26/11/2019انعزاق 

 انمزأج مه انعىف

عشح ا١ٌٕبث١خ اٌؾىِٛخ غبٌجذ إٌبئجخ أزصبس اٌغجٛسٞ ػعٛ ٌغٕخ اٌّشأح ٚاأل

ٚاٌجشٌّبْ ٚاٌمعبء ثزفؼ١ً لٛا١ٔٓ ؽّب٠خ اٌّشأح إٌبفزح ٚاالعشاع ثزؾش٠غ 

عً ؽّب٠خ اٌّشأح ِٓ ؽزٝ أؾّب٠خ ِٓ اٌؼٕف االعشٞ ٚرٌه ِٓ لبْٔٛ اٌ

 .ؽىبي اٌؼٕفأ
ٌٍمعبء ػٍٝ اٌؼٕف ظذ اٌّشأح  ٚلبٌذ اٌغجٛسٞ ثّٕبعجخ ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ

ٔٛاع اٌؼٕف ثغجت اٌؾشٚة أاٌّشأح فٟ اٌؼشاق رؼشظذ ٌؾزٝ اْ"

ػشاف ٚاٌزمب١ٌذ اٌّغزّؼ١خ، فعال ػٓ ػذَ رطج١ك ٚاٌصشاػبد، ٚاأل

ٕبفزح ٚاٌخبصخ ثؾّب٠خ اٌّشأح ِٓ اٌؼٕف، ِطبٌجخ اٌؾىِٛخ اٌمٛا١ٔٓ اٌ

عشاع ثزؾش٠غ ٚاٌجشٌّبْ ٚاٌّإعغبد اٌمعبئ١خ ثزفؼ١ً رٍه لٛا١ٔٓ، ٚاإل

 ."لبْٔٛ اٌؾّب٠خ ِٓ اٌؼٕف االعشٞ
ؽىبي اٌؼٕف ؽزٝ اٌغ١بعٟ ِٕٙب ِغ غ١بة أْ اٌّشأح رٛاعٗ ؽزٝ ئظبفذ" أٚ

ٌزّض١ً إٌغٛٞ فٟ اٌّشاوض ْ اأر ئثغػ ؽمٛلٙب إٌّصٛؿ ػ١ٍٙب لب١ٔٛٔب، أ

اٌؼ١ٍب فٟ اٌذٌٚخ ٠ىبد ٠ىْٛ ِٕؼذِب خصٛصب فٟ اٌىبث١ٕبد اٌٛصاس٠خ، ٚؽزٝ 

ْ" رٌه ٠زمبغغ ثؾىً وج١ش ِغ أٌٝ ئفٟ ِفبصً اٌغٍطخ اٌزؾش٠ؼ١خ" الفزخ 

ػشثذ اٌغجٛسٞ ػٓ رض١ّٕٙب ٌذٚس أٚ ."إٌٙظ اٌذ٠ّمشاغٟ اٌّزجغ فٟ اٌؼشاق

رٙب ٚلذسرٙب ػٍٝ رؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ، اٌّشأح اٌؼشال١خ اٌزٟ اصجزذ عذاس

ٚاِىب١ٔبرٙب اٌٙبئٍخ فٟ اٌؼطبء ٚاالثذاع، ِإوذح اعزّشاس٘ب وأِشأح 

ٌّٛالف اٌزٟ ٚوجشٌّب١ٔخ فٟ اٌّطبٌجخ ثؾمٛق إٌغٛح ٚاٌذفبع ػٕٙب ٚرجٕٟ وً ا

 .عشح ٚاٌّغزّغع١خ فٟ ثٕبء األبعأرؼضص ٚعٛد٘ب وشو١ضح 

 

ف سٌده دالل مصنع ماجده النوٌشً فً لقاء  بأربع آال: مصز
  للمالبس

والتصدٌر 
بالمنطقه الحره 

بمحافظة 
اإلسماعٌلٌة 

اللقاء كان عن 
حماٌة المرأة 
العامله من اي 

انتهاك لحقوقها  
 دالل العمل
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 تاتفاقٍح عزتٍح نىقف انعىف ضذ انمزأجمطانة : صكىاإلا

 ممتطفات من ممال لدمحم صابرٌن صحٌفة األهرام

 
االئتالؾ السٌدة وفاء بنً مصطفى من األردن ، والسٌدة  شاركت عضوات

ماجدة النوٌشً من مصر، والسٌدة انتصار الخطابً من العراق بأعمال 
المؤتمر العربً رفٌع المستوى الذي عمد فً عمان لمنالشة أولوٌات المنطمة 
العربٌة للسنوات الخمس الممبلة فً مجال النهوض بأوضاع المرأة بناء على 

عاماً  25التمدم المحرز فً تنفٌذ إعالن ومنهاج عمل بكٌن بعد مرور  تمٌٌم

على اعتماده.  وعمد هذا المؤتمر بتنظٌم من لجنة األمم المتحدة االلتصادٌة 
واالجتماعٌة لؽرب آسٌا ) اإلسكوا( وهٌئة األمم المتحدة للمرأة، وجامعة 

مٌن العام لألمم الدول العربٌة، ومنظمة المرأة العربٌة. ولالت وكٌلة األ
المتحدة واألمٌنة التنفٌذٌة لإلسكوا، الدكتورة رولى دشتً، والعضو فً ائتالؾ 

البرلماٌنات، أن المنطمة العربٌة سجلت ارتفاعاً فً انخراط المرأة فً الحٌاة 
السٌاسٌة وزٌادة مشاركتها فً سوق العمل مشٌرةً إلى أن معظم الدول 

 التعلٌم والرعاٌة الصحٌة. اإلللٌمٌة أحرزت تمدماً فً توفٌر
على الرؼم من تلن اإلنجازات إال أنها ما زالت ضئٌلة وأضافت دشتً أنه "

ممارنة باإلنجازات العالمٌة." وتعد تونس مثاالً واضحاً حٌث سجلت أعلى 
بٌن دول  227مستوٌات المساواة بٌن الجنسٌن فً المنطمة حٌث تحتل المرتبة 

ن التمدم تحدٌات مزمنة نتٌجة النزاعات والحروب العالم، مبٌنةً أنه أمام ذل
 وحاالت التهجٌر والنزوح واالحتالل.

ودعت إلى ضرورة وضع لرٌطة عمل عربٌة واالنتهاء من اتفاقٌة عربٌة 
وكشفت دشتً عن أن العالم العربً سوؾ ٌجنً  لوقف العنف ضد المرأة.

ة فً االلتصاد ترٌلٌون دوالر سنوٌاً لوشاركت المرأ 2.5عائدات تصل إلى 

بموة. وعمبت على ذلن بمرارة لائلة إن هنان خسائر ٌمكن تجنبها وهً بال 
 شن فرص ضائعة. 

وبدورها لالت األمٌنة العامة المساعدة رئٌسة لطاع الشؤون االجتماعٌة  
بجامعة الدول العربٌة الدكتورة هٌفاء أبو ؼزالة، أن اجتماع عمان ٌعد تتوٌجاً 

تمرٌر العربً حول التمدم المحرز فً تنفٌذ إعالن لجهد دؤوب إلعداد ال
عاماً لٌعكس البعد اإلللٌمً لمختلؾ السٌالات  25ومنهاج عمل ٌكٌن بعد 

المتعلمة بمضاٌا النهوض بالمرأة فً المنطمة العربٌة من منطلك تحلٌلً ولٌس 
 سردٌاً.

ة فادٌا ، الدكتورومن جهتها، بٌنت المدٌرة التنفٌذٌة لمنظمة المرأة العربٌة
عاماً  25عمالً دؤوباً استمر  كٌوان، أن الحضور ٌمؾ الٌوم فً محطة تحلل

وأن ربع المرن الحالً تمٌز بتحوالت كبٌرة فً أوضاع  ،بعد مؤتمر بكٌن
المرأة العربٌة، وأنه من الضروري التمٌٌم والولوؾ على مواطن الموة والخلل 

ذات الصلة  لوطنٌةوأشارت إلى ضرورة تعزٌز لدرات المؤسسات ا .فٌها
التواصل مع  بمضاٌا المرأة وزٌادة لدرتها على اتخاذ المبادرات وعلى
المستوى الحكومً  مؤسسات المجتمع المدنً وكذلن للدعوة والمناصرة على

لضمان إدماج لضاٌا المرأة فً السٌاسات العامة. وترى كٌوان أن الوضع 
 ٌتطور ولكن الحاجات تتعاظم! 

منهجٌة المراجعة  للتمدم المحرز فً تنفٌذ إعالن ونالش االجتماع  
ومنهاج عمل بكٌن واألنشطة اإلللٌمٌة والدولٌة المصاحبة للمراجعة لما 

كما نالش  2222فٌها اجتماعات لجنة المرأة فً نٌوٌورن فً مارس 

المضاٌا األساسٌة وتحدٌد األولوٌات وأدوات العمل الالزمة لتحمٌمها فً 
 المستمبل. 

ومن الجدٌر بالذكر أنه وفما لمنظمة الٌونٌسؾ فإن هنان فتاة من كل 
خمس فتٌات فً المنطمة العربٌة تمع ضحٌة زواج الماصرات ناهٌن 

عن استمرار العنؾ ضد المرأة بأشكال متعددة بما فٌها جرائم الشرؾ 
والتحرش فً األماكن العامة فً حٌن أن الوصول إلى العدالة محدود 

متوافرة بالشكل الالزم للناجٌات، وتمدر منظمة الصحة  والخدمات ؼٌر
العالمٌة أن ثلث النساء اللواتً كان لهن شرٌن فً الماضً فً منطمة 
شرق البحر المتوسط تعرضن للعنؾ الجسدي أو الجنسً من الشرٌن 
فً مرحلة ما فً حٌاتهن وفضال عن ذلن هنان جرائم المتل وجرائم 

ري للماصرات. ورصدت دكتورة الشرؾ والزواج المبكر والمس
مهرٌناز العوضً مدٌرة برنامج المرأة فً منظمة اإلسكوا خمسة 

محاور للمستمبل تتطلع الدول العربٌة للعمل علٌها لتحسٌن أوضاع 
 المرأة وهً: 

المحور األول: توطٌن مخرجات بكٌن فً السٌاسات الوطنٌة بما فً 
ٌشاً، وتصمٌم السٌاسات ذلن التركٌز على النساء والفتٌات األشد تهم

المناسبة لدعمهن بمختلؾ أوضاعهن. باإلضافة إلى تحمٌك العدالة بٌن 
الجنسٌن فً الحصول على العمل الالئك والترلٌة الوظٌفٌة. وأٌضاً 

 مساندة المرأة للمٌام بدورها المزدوج، الوظٌفً واألسري. 
ٌة المحور الثانً: ضمان سهولة الجهود الوطنٌة فً تنفٌذ الحما

االجتماعٌة بما فً ذلن اعتماد معاٌٌر لتحدٌد أولوٌات العمل حٌث 
تستهدؾ الشرائح االجتماعٌة األضعؾ واألولى بالرعاٌة. واعتماد 

أسلوب تشاركً عند وضع السٌاسات والبرامج مع الفئات المستهدفة 
 لضمان تلبٌة تلن السٌاسات والبرامج لحاجات تلن الفئات.

النساء والفتٌات من العنؾ بكل أنواعه وتحت المحور الثالث: حماٌة 
 ذلن مواصلة الجهود المبذولة لسن الموانٌن ولتفعٌل وتنفٌذ الموانٌن. 
المحور الرابع: ٌختص بحوكمة منظومة المساواة بٌن الجنسٌن من 

حٌث دعم اآللٌات الوطنٌة للمساواة بٌن الجنسٌن، وتوفٌر الموارد لها 
 ر بٌئة تمكٌنٌة لمنظمات حموق المرأة. للمٌام بدورها، وأٌضاً توفٌ

المحور الخامس: ٌتعلك بالبٌانات المهمة لوضع السٌاسات وهنا تدفع 
تحدة عموماً إلى تجمٌع مهٌئة األمم المتحدة للمرأة مع منظومة األمم ال

 وتحلٌل تلن البٌانات واإلحصاءات وذلن بالتعاون مع الدول المعنٌة. 
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ارك فً لقاء رئٌس مجلس النواب المغربً وفداً دبلوماسٌاً المغرب: لدٌجة الزٌانً تش
 ً  أسترالٌا

 

 اجتماع أعضاء المجموعة الموضوعاتٌة المغرب:
 2229أكتوبر  3 بتارٌخالمساواة المكلفة بالمناصفة و

بمجلس النواب مع السٌدة دٌنا ملحم مدٌرة برامج شمال 
آسٌا لمؤسسة وستمنستر الشرق األوسط وأفرٌمٌا و

دٌممراطٌة من أجل اإلعداد للبرنامج الممبل لعمل لل
 .المجموعة

 
ة خبراء شباب من بمشارك .23/22/2229المغرب:  

بتنسٌك مع السٌدة لٌلى االلتصاد ووزارة المالٌة و
ؽرب ومن تأطٌر بالم onufemmesالرحٌوي ممثلة 

شاركت النائبات  ،التولعاتمدٌرٌة الدراسات و
وعة الموضوعاتٌة المكلفة البرلمانٌات أعضاء المجم

بالمناصفة و المساواة فً ورشة تفاعلٌة حول المٌزانٌة 
المستجٌبة للنوع االجتماعً بالممر المركزي لهٌئة 
األمم المتحدة و ذلن حول عرض التمرٌر المنبثك عن 
الدراسة الجدٌدة لبناء المٌزانٌة المستجٌبة للنوع 

اتٌجٌة لتمٌٌم اإلجتماعً لتمكٌنها من أن تصبح أداة استر
ص داخل السٌاسات وتتبع مسألة المساواة وتكافؤ الفر

بمؤشرات ذات معاٌٌر نتائح محددٌن والعامة بأهداؾ و
 لابلة للمٌاس.

 

استمبل رئٌس مجلس النواب، السٌد الحبٌب 
، 2229 أٌلول 26المالكً، صباح االثنٌن 

بممر المجلس، وفدا دبلوماسٌا نسائٌا 
   دي النساء الدولً بكانبٌراأسترالٌا، ٌمثل نا

(WIC) الرئاسة المشتركة للسٌدة  تحت

Barbara Hall Christen Reeve  والسٌدة

 فاتن شراط مدرن.
وخالل كلمته الترحٌبٌة، أثنى السٌد الرئٌس 

بادرة الوفد األسترالً، مبرزا أهمٌة معلى 
ولال "التطور  مجتمع،الالمرأة فً بناء دور 

إدماج المرأة  دونم ٌت ٌمكن أنال المجتمعً 
الورش  وأكد أن ."فً جمٌع المجاالت

بالمؽرب بتحسٌن أوضاع النساء  ةالمرتبط
كل مكونات المجتمع  اتشارن فٌههو "ورش 

إرادة جادة لجعل المرأة إحدى ركائز  وهنان
 ".بالمملكةالتطور واالستمرار والنمو 

حول موجزة  المالكً لمحةولدم السٌد 
المؽرب فً مجال  هاب ٌموم الجهود التً

رؤٌة مستعرضا ، بٌن الجنسٌن المساواة
فً االرتماء المتمدمة دمحم السادس جاللة الملن 

  وأبرزالمرأة وإدماجها فً المجتمع، بأوضاع 
 صادق علٌها مجلس النوابالموانٌن التً 

 .لصالح المرأة المؽربٌة

هً فً صلب  لضٌة المرأةولفت إلى أن 
مشٌرا على ، ةاهتمامات المؤسسة التشرٌعٌ

لجنة عمل الخصوص إلى إحداث 
موضوعاتٌة تعنى بمضاٌا المساواة 

وإلى الحضور المتمٌز للمرأة فً  والمناصفة
 مختلؾ هٌئات المجلس.

من جانبهن، أكدت عضوات الوفد األسترالً 
على أن التطور الذي تشهده المملكة المؽربٌة 
فً جمٌع المجاالت االلتصادٌة والسٌاسٌة 

عٌة "مثٌر لالهتمام". ولالت السٌدة واالجتما
Margaret Elizabeth Reid الرئٌسة ،

السابمة لمجلس الشٌوخ بأسترالٌا، فً كلمتها 
جئنا لنتعلم مما تمومون به فً “باسم الوفد، 

مجال التنمٌة البشرٌة، ومما أنجزتموه فً 
 مجال النهوض بأوضاع المرأة".

زٌانً، الدٌجة خ السٌدةهذا اللماء حضر ولد 
رئٌسة لجنة العمل الموضوعاتٌة المكلفة 

جدٌر بالذكر، أن و. بالمساواة والمناصفة
هو منظمة النادي الدولً للنساء بكانبٌرا 

، وٌضم فً عضوٌته 2964سنة مدنٌة أسس 

بلدا، وتتجلى مهمته فً  55امرأة من  352

مساعدة النساء المادمات لكانبٌرا على 
 ج والتعارؾ.االندما

ة الورشة الموضوعاتٌة الخاص شاركت النائب خدٌجة الزٌانً فً. 28/22/2229المغرب:  

ً نظمتها الجمعٌة المؽربٌة لمساندة األشخاص ذوي التثلث تالباإلعالة فً التشرٌع المؽربً و
شراكة مع بو handicap internationalالمندرجة ضمن جهود منظمة  AMSATالصبؽً 

الورشة هو جعل اإلشكالٌات المرتبطة  ذههحٌث كان الهدؾ من  .التعاونلتنمٌة والوكالة اإلٌطالٌة ل
الجمعٌات فً  ملعبمجال اإلعالة بالمؽرب ضمن االهتمامات التشرٌعٌة مع العمل على تأطٌر 

تمرٌب  نلنواب األمة فً إطار األدوار المنوطة بهم... و كذو تجاه مزٌد من التنسٌك مع نائباتا
 ر لجعل لضٌة اإلعالة مسألة مركزٌة فً السٌاسات العمومٌة ضمانا لحموق هذه الفئة.وجهات النظ

وضوعاتٌة المكلفة بالمساواة تنفٌذا لبرنامج عمل المجموعة الم. 29/9/2229المغرب:  

الخبٌرة و ،السٌدة السعدٌة سٌفً onufemmeمع ممثلة التمت النائب خدٌجة الزٌانً المناصفة و

التً ستتكلؾ بملؾ "الترافع عن المجموعة الموضوعاتٌة  ،رة هدى كنونًالدستورٌة الدكتو
 لتصبح لجنة دائمة"

الموضوعاتٌة المكلفة بالمناصفة اجتماع أعضاء مجموعة العمل . 26/9/2229المغرب:  

الخبٌرة الدستورٌة حول استراتٌجٌة العمل من المساواة مع ممثلة المرأة بهٌئة األمم المتحدة وو
 المجموعة لجنة دائمة.ذه بح هفع لتصأجل الترا
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تتزأس اجتماعا  انىائثح اوتصار انجثىري انعزاق:

صزج نمىاقشح قاوىوً انىاجٍاخ نهجىح انمزأج واأل

االٌزٌذاخ وانعىف االصزي 

 
عمدت لجنة المراة واالسرة والطفولة النٌابٌة 

انتصار الجبوري وحضور  برئاسة النائبة
جلسة  22/22/2229ربعاء ٌوم األها ئعضاأ

استماع بشأن لانونً الناجٌات االٌزٌدٌات والعنؾ 
 .سرياأل
دارت الجلسة التً حضرها ممثلون عن رئاسة أو

 ،رئاسة الوزراء واللجنة المانونٌةالجمهورٌة و
نسان ولجنة الشهداء والضحاٌا وحموق اإل

والسجناء السٌاسٌٌن، ووزارة الداخلٌة، ومنظمات 
ممررة لجنة  ئبة وصفٌة شٌخو، الناالمجتمع المدنً

ناولت المداخالت ، وتسرة والطفولةة واألأالمر
ولً حول مشروع لانون تمرٌر اللجنة األ

ٌات توسٌع نطاق المانون شكالإ، والناجٌات
لتً نصت ، ولرارات مجلس الوزراء اومحدداته

حكام المتعلمة ، واألعلى عنوان مشروع المانون
ٌات وفك لانون بجنسٌة المولودٌن من الناج

، وتأسٌس ٌزٌدٌةالجنسٌة وخصوصٌة الطائفة األ
مانة العامة لمجلس مدٌرٌة عامة وربطها باأل

العمل والشؤون  الوزراء واالستعانة بوزارة
ورعاٌة الناجٌات مادٌا ، وتعوٌض االجتماعٌة
عداد الوسائل الكفٌلة لدمج الناجٌات فً إومعنوٌا و

 . المجتمع
ٌالت على نصوص التعدكما تدارس الحاضرون 

االمتٌازات المنصوص تطبٌك وفمرات المانون، و
 4ها فً لانون السجناء السٌاسٌٌن ذي الرلم علٌ

المعدل على الناجٌات االٌزٌدٌات،  2226لسنة 

ومنحهن حموق السجٌن السٌاسً وجبر الضرر 
ن فضال عن ؼرض التعرٌؾ الذي لحك به

نسان اإل مام المنظمات الدولٌة لحموقأبالجرائم 
 ً فترة االختطاؾ خالل  والمجتمع الدولً عموما

 .ة لهذا المانونبسباب الموجوالسبً كما نصت األ
 

 ربثؼٛٔب!

ائزالف اٌجشٌّب١ٔبد ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٌّٕب٘عخ 

 اٌؼٕف ظذ اٌّشأح

 CVAWArabCoalition@   فٍضثىك

 CVAWArab@ تىٌتز

cvaw-arabcoalition.org 
 

ح عمم حىل تقذٌز انتكهفح انجثىري فً ورش انعزاق:

 االقتصادٌح نهعىف ضذ انمزأج

نائبة رئٌسة  شاركت النائبة انتصار الجبوري،
ٌة فً ورشة العمل التً نظمتها لجنة المرأة النٌاب

منستر للدٌممراطٌة للفترة سكوا ومؤسسة وستاإل
 ٣١٢٢تشرٌن الثانً  ٢٤-٢٣من 

وتضمنت الورشة محاضرات حول تمدٌر التكلفة 
  صادٌة للعنؾ ضد المرأة فً المنطمة العربٌةااللت

و معلومات لدمها نخبة من الخبراء حول مسار 
سري فً دٌر التكلفة االلتصادٌة للعنؾ األتم

المنطمة العربٌة والخطوات الممترحة لتمدٌر تلن 
خدمات والموازنة المراعٌة للجنسٌن وال التكلفة،

  .الممدمة للناجٌات من العنؾ االسري. وؼٌرها
عضاء أن الورشة مخصصة لعضوات وأوٌذكر 

 .مجلس النواب العرالً

شاركت النائب ماجدة  23/22/2229 مصر:

فً مؤتمر ستون عاما علً تمثٌل النوٌشً 
نسائً المرأة فً البرلمان المصري لالتحاد ال

بدران وحضور  ىالمصري بمٌادة الدكتوره هد
ستاذ سلٌمان وهدان وكٌل مجلس النواب األ

تور علً عبدالعال رئٌس الدكنائب عن 
نسان بمجلس البرلمان ورئٌس لجنة حموق اإل

 من ستاذ جورج اسحاقالنواب عالء عابد واأل
مجلس حموق اإلنسان وحضور كبٌر من 

الجلسه وتناولت . نائبات ونواب البرلمان

المستشار  خبرات البرلمانٌات برئاسة ىاألول
النائبه من لبل  خبراتللعدلً حسٌن وعرض 

عضو مجلس النواب  ،جرٌت عازرالحالٌه مار
وماجده النوٌشً  ،لجنة حموق اإلنسان ةووكٌل

ائتالؾ البرلمانٌات رئٌس نائبة سابمه ونائبة 
 العربٌات علً مستوي العالم العربً

  

انىائثح انجثىري تشارك فً انمؤتمز انعزاق: 

 االصالمً نمىاهضح انعىف ضذ انمزأج

رئٌسة شاركت النائبة انتصار الجبوي نائبة 
 ٣/٢/٣١٢٢وم السبت لجنة المرأة النٌابٌة ٌ

سالمً لمناهضة العنؾ ضد فً المؤتمر اإل
المرأة الذي عمد فً بؽداد برعاٌة سماحة 

وحضر المؤتمر سٌادة   .السٌد عمار الحكٌم

رئٌس مجلس النواب دمحم الحلبوسً ونائبة 
ممثلة االمم المتحدة فً العراق وعدد من 

مثالت من الناجٌات الشخصٌات السٌاسٌة وم
لمت الجبوري كلمة جاء أو  .ٌزٌدٌاتاأل

فٌها"أنه لمن دواعً فخرنا واعتزازنا ان نمؾ 
عام لنؤكد  مجدداً وفً نفس الولت من كل

نسانً الرافض خاللً واإلإلتزامنا المبدئً واأل
مٌع لكل مظاهر العنؾ وصوره كافة وفً ج

و ظروؾ أالمجاالت سواء فً زمن السلم 
 .الحرب

شاركت سعادة النائب وفاء بنً  ونس:ت
مصطفى بالمؤتمر الوزاري رفٌع المستوى 
حول "تعزٌز دور المرأة فً مجتمعات ما 

بعد الصراع فً المنطمة العربٌة والدروس 
المستفادة من جمٌع أنحاء العالم" والذي 

تنظمه جامعة الدول العربٌة واالتحاد 
األوروبً وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً 

تشرٌن الثانً/نوفمبر  22-22ٌومً 

. وتحدثت فً الجلسة الثانٌة عن 2229

االتفالٌة العربٌة التً وضعها االئتالؾ 
بالتعاون مع جامعة الدول العربٌة والتً تم 

 2226اطاللها فً كانون األول من عام 

بعنوان: االتفالٌة العربٌة لمناهضة العنؾ 
ضد المرأة والفتاة والعنؾ األسري. هذا 

ولد أشار البٌان الختامً للمؤتمر 
والتوصٌات إلى حث الدول على إلرار 

 االتفالٌة ووضعها موضع التنفٌذ.
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  المؤتمر اإلللٌمً ا٠ٌٕٛؾٟ ٚثٕٟ ِصطفٝ رؾبسوبْ فٟتونس:

دٌسمبر  00إلى  03لمكافحة التمٌٌز فً التشرٌعات فً الفترة من 
تسامح مطلمًا مع ال كجزء من الحملة اإلللٌمٌة حول عدم 3202

االتحاد االوروبً،  بتنظٌم منوالفتٌات،  العنؾ ضد النساء
منظمات لحموق  6مجموعة من والمبادرةالنسوٌة األورومتوسطٌة و

وفلسطٌن  الجزائر ومصر واألردن ولبنان والمؽرب المرأة من
مستوى الوعً حول  وفر المؤتمر مساحة لرفعحٌث  .وتونس

لعام  ع المدنً األورومتوسطًوإعالن المجتم اتفالٌة اسطنبول،
لالتحاد من أجل المتوسط بشأن  واإلعالن الوزاري الرابع 9304
التمٌٌز المانونً  المؤتمر نالش(. 9304نوفمبر  94المرأة ) حموق

 عوضو األحوال الشخصٌة ولوانٌن العموبات للنساء فً لوانٌن
 تالبدائل بناًء على المعاٌٌرالدولٌة لحموق المرأة وااللتزاما

ػٓ االرفبل١خ اٌؼشث١خ اٌزٟ ٚظؼٙب ثٕٟ ِصطفٝ ٚرؾذصذ  ة.الحكومٌ

غاللٙب فٟ ئغ عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚاٌزٟ رُ االئزالف ثبٌزؼبْٚ ِ

ثؼٕٛاْ: االرفبل١خ اٌؼشث١خ ٌّٕب٘عخ  3207وبْٔٛ األٚي ِٓ ػبَ 

. اٌؼٕف ظذ اٌّشأح ٚاٌفزبح ٚاٌؼٕف األعشٞ

 
ٌٍّغٍظ ؽّالد اٌطشق ػٍٟ االثٛاة   ٩١٤٢اكتىتز ٤١ مصز: 

عخ ِبعذٖ ا٠ٌٕٛؾٟ ِمشسح اٌّغٍظ اٌمِٟٛ ئباٌمِٟٛ ٌٍّشأح فشع ثش

ٌفشع االعّبػ١ٍ١ٗ  ٌٍزؼشف ػٍٟ ِؾىالد اٌغ١ذاد فٟ س٠ف لش٠خ 

عشاث١َٛ ثبالعّبػ١ٍ١ٗ ٚؽعٛس اٌغٙبص اٌزٕف١زٞ ٌؾً اٌّؾىالد  

ٚرؾم١ك ٚػًّ ِؾشٚػبد صغ١شٖ ٌٍزّى١ٓ االلزصبدٞ ٌٍغ١ذاد 

عبد أعشُ٘ ٚرٛف١ش اٌؾذ اٌّمجٛي ٌؾ١بٖ ٌّغبػذرُٙ فٟ ِٛاعٙٗ اؽز١ب

 .وش٠ّٗ

 رٛعٗ ٠َٛ مصز:

 ٣٣اٌضالصبء اٌّٛافك 

أوزٛثش ٚفذ ِٓ 

اٌّغٍظ اٌمِٛٝ 

ٌٍّشاح ثشئبعخ 

أ.ِبعذح ا٠ٌٕٛؾٝ 

ِمشسح اٌّغٍظ 

ٚثؾعٛس ثؼط 

ػعٛاد اٌّغٍظ 

اٌٝ لش٠خ إٌّب٠ف 

( ٚصبؽت ٦رشػخ)

اٌٛفذ لبفٍخ غج١خ 

ثبٌزؼبْٚ ِغ ِذ٠ش٠خ 

١ٍخ ٚؽٍّذ اٌمبفٍخ ِغّٛػخ ِٓ األغجبء ثضالس رخصصبد ِخزٍفخ اٌصؾخ ثبإلعّبػ١

ً  ِشوجز١ِٓٚؼُٙ   .ِغٙضر١ٓ ٌٍىؾف ػٍٝ اٌّشظٝ ٚصشف اٌؼالط ٌُٙ ِغبٔب

د اٌطشق ػٍٝ األثٛاة ٚوبْ لذ عجك ٚرٛعٙذ أ.ِبعذح اٌٝ ٘زٖ اٌمش٠خ أصٕبء ؽّال

 د.ْ ٘زٖ اٌمش٠خ ِؼذِٚخ اٌخذِبأرج١ٓ ُ٘ اٌّؾىالد اٌزٝ رٛاعُٙٙ ٚأٚرؼشفذ ػٍٝ 

ٚػٍٝ ٘بِؼ ٘زٖ اٌمبفٍخ اعزّؼذ أ.ِبعذح ثغ١ذاد ٘زٖ اٌجٍذح ثؾعٛس سئ١ظ اٌمش٠خ 

ٝ ٠ؼبْٔٛ ِٕٙب ٚػشظذ ػ١ٍُٙ اٌؾٍٛي اٌزٝ رٛصٍذ ئ١ٌٙب ٌؾً ع١ّغ اٌّؾىالد اٌز

 ،الد اٌطشق ػٍٝ األثٛاة اٌغبثمخاٌزٝ رُ ؽصش٘ب ِٓ خالي ؽّٚ ،عىبْ ٘زٖ اٌجٍذح

ِؾىٍخ  اٌزٝ وبٔذ أّ٘ٙبٚ ،ٖ اٌّؾىالدؽً ٌٙزاٌزٝ ٚػذرُٙ ف١ٙب ِبعذح ثبٌٛصٛي ئٌٝ ٚ

ٚغٍجذ ُِٕٙ أ.ِبعذح ثؼًّ ؽصش ٌؼذد  اٌزؼ١ٍُ ٚػذَ ٚعٛد ِذسعخ لش٠جخ ِٓ اٌجٍذح

ؽ١ش  اٌطالة ثبٌّٕطمخ 

ٔٗ ال٠ّىٓ ئلبِخ ِذسعخ أ

اد ل١ٍٍخ ٌٚىٕٙب ثأػذ

را وبٔذ ئٚػذرُٙ فٝ ؽبٌخ 

خ فأٗ ػذاد اٌطالة ل١ٍٍأ

ذد ِٓ ِٓ اٌّّىٓ ػًّ ػ

فمػ ٌٙإالء اٌفصٛي 

ّؾىٍخ ٌ ٚثبٌٕغجخ. اٌطالة

ٚصؼٛثخ اٌؾصٛي  ٌخجضا

ػ١ٍٗ ٌجؼذ اٌّغبفبد ٚػذَ 

ٚعٛد ِخجض لش٠ت 

ؽً مذ رُ فٌصشف اٌؼ١ؼ 

٘زٖ اٌّؾىٍخ ؽ١ش ٚػذ 

بسح فٝ ع١ ٌخجضاسئ١ظ اٌمش٠خ أ.ِبعذح ثزغ١ّغ وً اٌجطبلبد ٚصشف ٚئؽعبس 

ً أٚ. ٚرٛص٠ؼٗ ػ١ٍُٙ داخً اٌجٍذح اٌزٝ ١ٌظ  بء اٌغ١ذادلبَ اٌّغٍظ ثؼًّ ؽصش ثأعّ ٠عب

. ٚف١ّب ٠زؼٍك خشاط اٌجطبلبد ٌُٙ ٚػًّ اٌّطٍٛةرٌه العزٌذ٠ٙب ثطبلخ ر١ٕ٠ّٛخ ٚ

وً ٠َٛ ثبٌز٘بة  ٠ْمِٛٛاأل٘بٌٟ  ؽ١ش اْ -ا١ٌّبٖ ٚػذَ رٛافش٘ب داخً اٌجٍذح  ثّؾىٍخ

ثؾضذ ا.ِبعذح ٘زٖ اٌّؾىٍخ  ؼٕذِبف -ئٌٝ ِٕطمخ ثؼ١ذح إلؽعبس ا١ٌّبٖ ١ِٛ٠ب ٌّٕبصٌُٙ

ٚأؽخبؿ ِزجشػخ ، ػخ ثالبِخ ِؾطخ ١ِبٖ داخً اٌجٍذحٕ٘بن اؽخبؿ ِزجش ْأٚعذد 

 .ٚاؽخبؿ أ٠عب ِزجشػخ ثبال٠ذٜ اٌؼبٍِخ ٌٍزٛص١ً، ثبٌّٛاع١ش

بإلعّبػ١ٍ١خ ٚأٔٙب ٚٚػذد أ.ِبعذح ثؼشض اٌّؾىٍخ ػٍٝ سئ١ظ اٌؾشوخ اٌمبثعخ ث

ٚاؽذح  ٘زٖ اٌجٍذح ٌٚٛ ٔمٍخْ ٠شعً ع١بسح ١ِبٖ ؽشة ١ِٛ٠ب أل٘بٌٝ أعٛف رطٍت ِٕٗ 

 . ١ِٛ٠ب

ٚ ِؼبػ ٚرٌه ٌؼًّ أدخً  ٞأبء ع١ّغ اٌغ١ذاد اٌزٝ ١ٌظ ٌذ٠ٙب عّأ٠عب رُ ؽصش أٚ

٠عب ػًّ أٚ )ِؼبػ رىبفً ٚوشاِخ..ِؼبػ ِطٍمخ..ِؼبػ ِؼبق .......(ِؼبؽبد ٌُٙ 

ٚ رش٠ذ إِٔٚز١ٙخ ثطبلخ ٚ ٌذ٠ٙب أاٌزٝ ١ٌظ ٌذ٠ٙب ثطبلخ سلُ لِٛٝ  ؽصش ثأعّبء اٌغ١ذاد

٘بٌٝ ثؾً ٚفٝ عٛ ِٓ فشؽخ األ. ١ٌمَٛ اٌّغٍظ ثاعشاء اٌالصَه ٚرٌ رغ١١ش ِؾً اإللبِخ

ً  ، أٔٙذِؾىالرُٙ ١ٌٓ ٚاٌؼًّ ٚثزٛص١ً أصٛارُٙ ٌٍّغإ أ.ِبعذح اٌٍمبء ٚٚػذرُٙ ع١ّؼب

 ً  .ػٍٝ ِغبػذرُٙ ٚؽً ِؾىالرُٙ دائّب
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 كٌنٌا: عضوات من ائتالف البرلمانٌات ٌشاركن 
 فً قمة نٌروبً

 

ء بنً كالً من سعادة النائب وفا شاركت
مصطفى، رئٌسة ائتالؾ البرلمانٌات من 

الدول العربٌة لمناهضة العنؾ ضد المرأة، 
وسعادة النائب سحر المواسمً، عضو مؤسس 

فً ائتالؾ البرلمانٌات من فلسطٌن، 
احتفاالً بالذكرى الخامسة  لمة_نٌروبً# فً

والعشرٌن على انعماد مؤتمر السكان والتنمٌة 
 046فمة ، وموا0661فً الماهرة سنة 

حكومة على برنامج عمل ٌضع حموق الصحة 
الجنسٌة واإلنجابٌة محط اهتمام السٌاسات 

السكانٌة. ومن الجدٌر بالذكر أن الممة تنعمد 
تشرٌن الثانً/ نوفمبر  01-09فً الفترة من 

بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة  9306
 .للسكان

 

 

 شاركت سعادة النائب وفاء بنً مصطفى األردن:
بولفة  03/00/9306م السبت الموافك ٌو

احتجاجٌة دعت إلٌها منظمات المجتمع المدنً من 
خالل حملة إلكترونٌة بعنوان#طفح_الكٌل أمام 

رئاسة الوزراء تندٌداً بالعنؾ األسري، وللمطالبة 
 األسرة والمرأة والطفل من العنؾ،بحماٌة 

وبإنصاؾ المرأة. وذلن على إثر حادثة اعتداء 
وجته وتدعى فاطمة فً مدٌنة رجل على ز

، التلع فٌها عٌنٌها أمام أطفالها ما تسبب جرش
بفمد بصرها، والتً هزت المجتمع األردنً 

بأكمله. وهتفت المتظاهرات "لعٌونن ٌا فاطمة 
بدنا حماٌة كاملة"، و"ال شرؾ وال عورة.. المرأة 

هً الثورة"، و"حرٌة حرٌة.. ؼصب عن 
ع المتظاهرون الفتات كتب علٌها: ورف ."الذكورٌة

"ال للموانٌن التمٌٌزٌة" وطالبن بعدم إسماط الحك 
 .فً الجرائم العائلٌة، التً تمارس ضد المرأة

القواسمً تشارك فً منتدى حول التنمٌة  لبرتغال:ا
المستدامة  

 
 

اركت سعادة النائب سحر المواسمً ش 26/11/2019
من  ةمنتدى لشبونة حول التنمٌة المستدامة وبدعوفً 

أهداؾ التنمٌة  عن هامداخلت تحدثت فًومجلس اوروبا 
تعتبر  مةداستلما مٌةتنال اؾهدأ إن " ت:اللو المستدامة

نها تستحدث ن تم تطبٌمها ألإة هم إنجازات البشرٌأمن 
جدٌد لائم على مبدأ عمد سٌاسً التصادي واجتماعً 

االحتالل أِشارت إلى أن وحد فً الخلؾ أالشراكة وال 
فً فلسطٌن  ٣١٢٠طفل منذ عام ٠٠١١باعتمال لام 

وانه ٌتم ٌومٌا انتهان حموق كل الشرائح فً فلسطٌن 
ً اؤمن ان عجلة نلكنلالت: "خصوصا النساء وو

مام رؼم كل الموى التً لى األإسٌٌر التارٌخ فمط ت
ولكن رؼم ذلن فنحن فً االتجاه  ...تحاول تعطٌلها

هل لدٌكم " :أمام الحضور وتساءلت ".الصحٌح كبشرٌة
نسان والمانون الدولً اإلرادة السٌاسٌة بتؽلٌب حموق اإل

 "؟على لؽة المصالح اذا اتنالضت مع هذه المفاهٌم 

 اجتماع ائتالف الهدف اللامس من أهداف التنمٌة المستدامة األردن:
شاركت سعادة النائب بنً مصطفى باجتماع ائتالؾ الهدؾ الخامس من 

تشرٌن  92أهداؾ التنمٌة المستدامة الذي عمد فً مجلس النواب بتارٌخ 
وأشارت إلى أن األردن حمك تمدماً على مؤشرات  9306الثانً/ نوفمبر 

 50أهداؾ التنمٌة المستدامة حٌث احتل المرتبة السادسة عربٌاً والمرتبة 
عالمٌاً. وأشارت إلى ضرورة لماء معالً وزٌر التخطٌط والتعاون الدولً 

وبمناسبة  .إلعادة تفعٌل اللجنة الوطنٌة الخاصة بأهداؾ التنمٌة المستدامة
ٌوم لمناهضة العنؾ ضد المرأة والٌوم الدولً للمضاء على  03انطالق حملة 

فتٌات تتعرض للعنؾ فً  0من كل  0ت إلى أن العنؾ ضد المرأة فأشار
% من ضحاٌا االتجار بالبشر من النساء، وإلى 40العالم، وإلى أن أكثر من 

أفراد العائلة. وأكدت من كل فتاتٌن تتعرض للمتل من لبل أحد  0أن من بٌن 
على ضرورة تاللً الهدؾ الخامس بالهدؾ المعنً بالصحة والهدؾ المعنً 
بالعمل، وإلى ضرورة توسٌع إطار الهدؾ الخامس إلشران وزارة الصحة 

وأكدت  .ووزارة العمل ولجنتً الصحة والعمل فً مجلسً النواب واألعٌان
عد التشرٌع من إصدار األنظمة ومتابعة تنفٌذ الموانٌن. وأشارت إلى أن جامعة الدول العربٌة فً على ضرورة متابعة إصدار التشرٌعات ومرحلة ما ب

لتً وضعها مؤتمرها األخٌر أوصت بطرح االتفالٌة العربٌة لمناهضة العنؾ ضد المرأة والفتاة على اللجنة الوزارٌة العربٌة فً اجتماعها المادم، وا
وأشارت سعادة النائب صباح الشعار، رئٌسة ملتمى البرلمانٌات إلى أن مجلس النواب سعى إلى تجسٌد ؼاٌات  .ربٌةاالئتالؾ ولدمها لجامعة الدول الع
من لانون العموبات والتً تبٌح للمؽتصب اإلفالت من العماب، وأصدر لانوناً للحماٌة من العنؾ األسري، وكما  035الهدؾ الخامس حٌث ألؽى المادة 

حٌث أكدت على أن سن االستثناء بالزواج تماشٌاً مع مماصد الهدؾ الخامس، وإلى أهمٌة التركٌز على ممصد التمكٌن االلتصادي أشارت إلى السعً لرفع 
للمرأة تورٌث  حوفً لانون الضمان االجتماعً أتا مجلس النواب ألر صندوق تسلٌؾ النفمة، ونظام العمل المرن، وإلزام صاحب العمل بتوفٌر حضانة،

وأشارت سعادة العٌن سوسن المجالً إلى ضرورة التشاركٌة ما بٌن مجلسً النواب واالعٌان ومنظمات المجتمع المدنً  .جها وأوالدها بشروطراتبها لزو
لى والمطاع الخاص واإلعالم، وإلى ضرورة تطبٌك األنظمة والتعلٌمات، وأكدت على ضرورة التركٌز على الصحة اإلنجابٌة حٌث ٌعمل المجلس األع

 .ان على استراٌجٌة وطنٌة للصحة اإلنجابٌة، وعلى ضرورة تمكٌن المرأة التصادٌاً وأن تتمتع المرأة باألمان فً الوصول إلى مكان العملللسك

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBgTFULYXf9Q2QHhcRiVQRWW0cwiYwumhiD03W2iqZiPsDOMS3W3vr1JhaNy5kJr2T7Zsj-hRrBv86nMDTS-XH3qx0aUBxush89mJGAhWvtqaGzTwmatKFuxSiuiyJO63XmN90IgL3cLTdbFMJ_bze_TO9lwP3H50N6gHWdcO4Jh9F7alxLQiK72uhYmLPzVIyHiUPK5lKTu-bycPr36XdU34KeB8VdU_hUFPYzaEDjj15TY4MU6BmmbqpavPUi3rzcIx1U22VNIVmnGTgcHeL1Ht4ySCToH7Kn4lequgz3yOYtpJJjO8tE5vsmliIrJFD67fDYud3CtZMEd4XSx-4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBgTFULYXf9Q2QHhcRiVQRWW0cwiYwumhiD03W2iqZiPsDOMS3W3vr1JhaNy5kJr2T7Zsj-hRrBv86nMDTS-XH3qx0aUBxush89mJGAhWvtqaGzTwmatKFuxSiuiyJO63XmN90IgL3cLTdbFMJ_bze_TO9lwP3H50N6gHWdcO4Jh9F7alxLQiK72uhYmLPzVIyHiUPK5lKTu-bycPr36XdU34KeB8VdU_hUFPYzaEDjj15TY4MU6BmmbqpavPUi3rzcIx1U22VNIVmnGTgcHeL1Ht4ySCToH7Kn4lequgz3yOYtpJJjO8tE5vsmliIrJFD67fDYud3CtZMEd4XSx-4&__tn__=%2ANK-R
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ورشة العمل حول التمٌٌز المبنً على النوع قواسمً فً لنائب سحر الاداللة م
2019 /2/12االجتماعً:لقاء البرلمانٌات العربٌات 

ن التطور حالة مستمرة بجوانبها المتعددة أمام ولى األإنسانٌة تتمدم ال شن ان اإل"
االنسانٌة وؼٌرها من العلوم التً  سواء كانت تكنولوجٌة ،صناعٌة،االتمتة ،العلوم

  .هم االجتماعٌةااللتصادٌة والسٌاسٌة واأل انعكست إٌجابٌا على الجوانب
ً ان توسٌع مدارن اإل ً  نسان بتمكٌنه علمٌا لى تطور الوعً اإلنسانً إأدت  ومعرفٌا

د ممكنا لبول الرؤى علٌه لم ٌع عً والذي بناءاً اعلى المستوى الفردي والجم
  .ٌزٌة كحالة طبٌعٌة والرضوخ لتأثٌراتهاواألفكار التمٌ

لد توصؾ بلدان بأنها تطورت او فً حالة تطور من النواحً االلتصادٌة ولكن ال 
وصا حٌن إخضاعها تزال كل الدول ؼٌر متطورة من المنظور االجتماعً وخص

 .نسان وخاصة فٌما ٌتعلك بالعنؾ ضد النساءلمنظومة حموق اإل
ً  تطوراً  ان االستمرارالسٌاسً ٌضفً ً  التصادٌا ً  ورفاها لى حالة من إٌؤدي  فكرٌا

 التناؼم والتجانس المجتمعً والذي بدوره بفتح المجال للتطور الفكري اإلنسانً
ن السلون اإلنسانً على المستوى أوالتحرر من لٌود المصالح واالستؽالل.الشن 

 عً فً زمن السلم ٌختلؾ عنه فً زمن الحرب، وللنساء الحصةاالفردي والجم
 ً ً  األكبر فً هذا فهن األكثر تعرضا  للعنؾ والمهر فً النزاعات وهن األكثر إبداعا

 .فً زمن السلم والتطور االلتصادي
بعاتها وبصماتها بدأت بهذه الممدمة ألوضح خطورة البٌئة السٌاسٌة والتً تترن ت

 .ة الفلسطٌنٌة تحت االحتالل وفًِ أماكن اللجوء وؼٌرهاألما تعانٌه المر
العالم تعانً من  كمثل نساء ة الفلسطٌنٌة تمع تحت تمٌٌز مزدوج فمثلهاأن المرإ

تمٌٌز عنصري لائم على النوع االجتماعً كعبئ تارٌخً ولع علٌها كما ولع على 
كل النساء هً تعانً اٌضا من تمٌٌز عنصري ٌمارسه االحتالل بحمها لٌس ألي 

 .دسةذنب الترفته فمط النها صاحبة المكان وحامٌة ناره المم
لى جانب اآلالؾ من إ ،٢٢٩٠سٌرة تم اعتمالهن منذ عام أ ٢٠١١١اكثر من 

و على الحواجز أو من جراء لصؾ أشكل مباشر باالستهداؾ بتم لتلهن  تالشهٌدا
 .ى ومباركة جٌش االحتاللأباشر من لطعان المستوطنٌن تحت مراو باستهداؾ م

ن أم التً ٌفرض علٌها األ شكال المهر بحك النساء الفلسطٌنٌات متعددة فهًأن إ
بالسجن عام الذي حكم علٌه ٢٣تموم بدور السجان البنها الطفل الماصر دون سن 

عى فً منتصؾ اللٌل حٌن تدق بساطٌر الجنود بابها زالمنزلً لتموم من نومها ف
 ً الطفل األسٌر التً تذل  الدةو مأ من البدائل، شبه ٌومً للتأكد من وجوده خوفا

 ٠٠١١كثر من أهنان  .رته بالسجن ان سمح لها بزٌارتهوتمهر فً طرٌمها لزٌا
ام هذه الممدسٌة التً ٌفرض علٌها ان تختار بٌن  .٣١٢٠طفل تم اعتمالهم من عام 

ام تلن  .من ترؼب بالزواج منه وبٌن هوٌتهاالممدسٌة اذا كان ٌسكن خارج السور
ة من اراضً الضفة الؽربٌ٪٩١التً تسكن فٌما ٌسمى مناطك )ج( وهً تشكل 

ام  .والت تضطر ان تسكن العراء هً وأطفالها بعد هدم منزلهم المتواضع
نتٌجة ٪٤،،٠الشابات المتعلمات فً ؼزة والتً وصلت البطالة بٌنهن الى 

ام تلن التً تمتل الن ألربائها ال ٌرؼبون بخطٌبها وؼٌرهن  .الحصار
 "....وؼٌرهن

"بكرا" : نحتاج الى قوانٌن صحٌفة د. سحر القواسمً لـ فلسطٌن:
 لحماٌة النساء اللواتً ٌتعرضن للعنفرادعة 

 

مومة على لأللمواسمً عضو المجلس الفلسطٌنً األكدت د. سحر اأ
ن ظاهرة العنؾ ضد النساء هً من الظواهر الموجودة أوالطفولة 

فً كل المجتمعات وهً ال ٌوجد فٌها تمٌٌز ما بٌن دول متمدمة 
ً تعكس التفكٌر فو ،وؼٌر متمدمة فهو موجودة فً كل الدول
 .المجتمعات فً العالم باتجاه المستضعفٌن

شارت فً حدٌث لـ بكرا بمناسبة الٌوم العالمً للمضاء على العنؾ أو
ة من الظواهر التً ٌسعى أن ظاهرة العنؾ ضد المرألى إضد المراة 

العالم الى محاربتها ولكن نحن فً فلسطٌن ما نزال بعٌدٌن جدا عنها 
مضٌفة ان الظاهرة لها وجود فً ظل االحتالل الذي ٌمارس اكبر 

الشعب الفلسطٌنً وخصوصا ضد النساء  اشكال العنؾ ضد
وحتى االن اعتمل  9302واالطفال فعلً سبٌل المثال منذ عام 

ن هذه الظاهرة ألى إطفل وكثٌر من النساء مشٌرة  233 االحتالل
ً  والً أٌمارسها  ة الفلسطٌنٌة معرضة للعنؾ من أالمر االحتالل ثانٌا

 .االحتالل وممارسات مجتمعٌة
نً هنان دراسة حصاء الفلسطٌه حسب اإلنأولالت د. المواسمً 

 مشٌرةً  بالنسبة للعنؾ ضد النساء. ن هنان انحدارأجدٌدة ٌتبٌن منها 
لى االلٌات المعمول بها فً فلسطٌن لمحاربة العنؾ ضد النساء إ

مرجوة فال زال هداؾ النحن ال نزال بعٌدٌن عن تحمٌك األ" :ولالت
ى فً الموانٌن التً هً ة حتأٌٌز ضد المرهنان تملتل النساء لائم و

التارٌخ ولم ٌتم تؽٌٌرها  لٌست فلسطٌنٌة والتً كانت سائدة على مدى
ً حتى اآل  ."حوال الشخصٌة ولانون العموباتلانون األ ن وخصوصا

ن المطلوب هو حسب ما نصت علٌه وثٌمة االستمالل ان أكدت أو
اطنً دولة فلسطٌن وعدم التمٌٌز ٌكون هنان مساواة بٌن كافة مو

ه مساواة لى مجتمع فٌإنحتاج  ،شكال بما فٌها الجنسي شكل من األأب
لى لوانٌن رادعة إنحتاج  ،و الواجباتأحمٌمٌة سواء فً الحموق 

لى خلك نوع من إنحتاج  ،لحماٌة النساء واللواتً ٌتعرضن للعنؾ
 ً  العاللات االجتماعٌة فٌها احتراما لكل مكونات المجتمع وخصوصا

لى منهاج تعلٌمً لائم على إهذا ٌحتاج  .المستضعفٌن من النساء
ساس فً أالمواطن ك أاواة والحموق والواجبات وعلى مبدالمس

ما  كثر وضوحا ٌحدد العاللةأعاللات  لى بناءإٌضا أنحتاج  ،الدولة
 أن ٌكون منصوص علٌه وفك مبدأبٌن المرأة والرجل وهذا ٌجب 

 ً لتصادٌة الشراكة السٌاسٌة واالجتماعٌة واال المناصفة وخصوصا
  .للنساء فً المجتمعات

نهاء العنؾ لذا ال ٌمكن توفٌر بٌئة مناسبة إل" :كدت د. المواسمًأو
نب المتابعة ونص لوانٌن لى جاإال بزوال االحتالل إة أضد المر

جتمع الفلسطٌنً بفكرة لٌات عمل لمحاربة هذه الظاهرة وصمل المآو
 .ساس للنهوض بالمجتمعأالمساواة ك
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. 
فً مؤتمز انىضاء عهى  تحذثحممصطفى  تىً األردن:

 خطىط انمىاجهح

 
ِإرّش إٌغبء ػٍٝ فٟ إٌبئت ثٕٟ ِصطفٝ  وذسؽب

ثزبس٠خ ِإعغخ ِٟ ؽبد٠بق اٌّٛاعٙخ ٚاٌزٞ ٔظّزٗ  ٛغخط

فٟ عٍغخ ٚرؾذصذ ػٓ صٚاط اٌمبصشاد  0/09/9306

ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ  ؽٛي ِٕب٘عخ صٚاط األغفبي

ٟ٘ ِٕظّخ غ١ش سثؾ١خ  (MCF) ِإعغخ ِبٞ ؽذ٠بق

ِىشعخ ٌزؼض٠ض اٌذ٠ّمشاغ١خ ٚاٌّغبٚاح ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ 

١ُ ٚاٌشػب٠خ ٚؽمٛق اإلٔغبْ ٚؽش٠خ اٌزؼج١ش ٚاٌزؼٍ

 االعزّبػ١خ.

 بدء فعالٌات حملة طرق األبواب مصر:
فعالٌات حملة  9306/ 6/ 96 األحد ومٌ بدأت

طرق األبواب بمحافظة اإلسماعٌلٌة، برئاسة 
ماجدة النوٌشى ممرره فرع المجلس المومى 

لمرأة، والتى ٌطلمها المجلس بجمٌع محافظات ل
وتحمل  الجمهورٌة برئاسة الدكتورة ماٌا مرسى ،

 مدارثالثة أٌام. وتستمرعلى شعار " بلدى أمانه"
ولالت ماجدة النوٌشى، ممررالمجلس المومى 

للمرأة باإلسماعٌلٌة، أن الحملة تهدؾ إلى توعٌة 
 السٌدات بكٌفٌة المساهمة فى كافة المجهودات

التى تموم بها الدولة من حكومة ولطاع خاص، 
وكذلن لطاع الجمعٌات األهلٌة، لبناء وطن 

مستمر مزدهر، وفى نفس الولت توعٌة سٌدات 
 مصر بخطورة الشائعات المؽرضة.

، إلى ، فى تصرٌحات صحفٌة وأشارت النوٌشى
بمركز ومدٌنه  فذتنأن حمالت طرق األبواب 

د بمرٌة أبو سلطان أبوصوٌر والمصاصٌن وفاٌ
ستعانه فى ذلن تم االسماعٌلٌه، وة بمحافظه االبمشاركه عضوات المجلس المومى للمرأ

 بالرائدات الرٌفٌات والواعظات والراهبات وأعضاء الفروع بالمحافظة.
رض أهو التعرٌؾ بحمٌمة ما ٌحدث على  وأضافت النوٌشى، أن الهدؾ من حملة التوعٌه

ٌة للبناء والتنمٌة على كافة المستوٌات باإلضافة إلى التوعٌة بحرب الوطن من عملٌات حمٌم
فى البالد، الشائعات والمحاوالت المضنٌة إلثارة الفتن وخلك األزمات وإشاعة الفوضى 

 ستمراره.الوطن ضد كل من ٌسعى لهدم كٌانه وحماٌة ا ًوأهمٌة دورسٌدات مصرف
 

 

 انضٍاصً ضذ انمزأج فً األردن فىنعا تاتع/

 
ٚرؼض٠ض ؽعٛس٘ب ثؾىً ألٜٛ. ٚأؽبس ئٌٝ اٌزؼذ٠الد  أْ اٌؾىِٛخ ِطبٌجخ ثا٠غبد ػ١ٍّخ رؾبسو١خ ٌٍٕٙٛض ثٛالغ اٌّشأح أِب عؼبدح اٌذوزٛس ٔصبس اٌم١غٟ فأؽبس ئٌٝ 

ٚأوذ ٌٍٕٙٛض ثٛالغ اٌّشأح ِٚٓ ث١ٕٙب لبْٔٛ اٌؼًّ اٌزٞ عشَ اٌز١١ّض ثبألعٛس ػٓ اٌؼًّ رٚ اٌم١ّخ اٌّزغب٠ٚخ.  ػٍٝ اٌزؾش٠ؼبد اٌزٟ لبَ ثٙب ِغٍظ إٌٛاة ِإخشاً 

 ٔٗ ع١زُ دػُ اٌزٛص١بد اٌزٟ عزخشط ثٙب اٌطبٌٚخ اٌّغزذ٠شح. أػٍٝ 

اٌغٍغخ ٚرعّٕذ  .ٚأصشٖ ػٍٝ اٌؾ١بح اٌغ١بع١خألسدْ ٕف اٌغ١بعٟ ظذ اٌّشأح فٟ ااٌؼرٕبٌٚذ أػّبي اٌطبٌٚخ ػذح عٍغبد ٚوبْ ِؾٛس اٌغٍغخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ٚ

 ٚلذِزٙب اٌغ١بعٟ ظذ اٌّشأح ثبٌؼٕفاٌمطبػبد اٌزٟ رزأصش ؛ ٚإٌبؽطخ فٟ لعب٠ب اٌّشأح، األوبد١ّ٠خ ٚرؼش٠ف اٌؼٕف اٌغ١بعٟ ِٓ لجً اٌذوزٛسح ٚفبء اٌخعشااألٌٚٝ: 

ٚرؾذصذ اٌغ١ذح ١ٌٍٝ  ؛أصش اٌؼٕف اٌغ١بعٟ ظذ اٌّشأح ػٍٝ اٌّؾبسوخ اٌغ١بع١خ، سئ١غىخ ارؾبد اٌّشأح؛ ٚرؾذصذ ِؼبٌٟ اٌؼ١ٓ ساثؾخ اٌذثبط ػٓ إِٓخ اٌضػجٟاٌغ١ذح 

رُ  فٟ األسدْ ٕبؽطبد ع١بع١بدٌرغبسة عبثمخ . ٚرعّٕذ اٌغٍغخ اٌضب١ٔخ: ؽٍّخ ػذَ اٌزغبِؼ ِطٍمبً ِغ اٌؼٕف ظذ اٌّشأحعّؼ١خ إٌغبء اٌؼشث١بد ػٓ  ٔفبع، ِٓ

د.عٍّٝ ٚرؾضذ  ؛عؼبدح س٠ُ أثٛ دٌجٛػ ٚرُ اعزؼشاظٙب ِٓ لجً اٌزؾش٠ؼبد فٟ ِٛاعٙخ اٌؼٕف اٌغ١بعٟ ظذ اٌّشأحدٚس؛ ٚعؼبدح ؽب٘خ اٌؼّبس٠ٓاعزؼشاظٙب ِٓ لجً 

رأص١ش اإلػالَ ػٍٝ ذ اإلػال١ِخ غبدح عبثب ػٓ رؾذص؛ ٚاٌّإعغبد إٌغبئ١خ ِٕٚظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚدٚس٘ب فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌؼٕف اٌغ١بعٟ ظذ اٌّشأحػٓ  إٌّظ

 ً ً  اٌؼٕف اٌغ١بعٟ ظذ اٌّشأح عٍجب ٌذٜ سفغ اٌٛػٟ فٟ اٌّغزّغ ٚ اٌغٍغخ ٚرعّٕذ اإلعشاءاد ٌّٛاعٙخ اٌؼٕف اٌغ١بعٟ ؽٛيعبء ِؾٛس اٌغٍغخ اٌضب١ٔخ ٚ   .ٚ ئ٠غبثب

، اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ساغت اٌؾش٠ُاٌغ١ذ  ٚرؾذس ػٓ رٌه اٌغ١بعٟ ظذ اٌّشأح فٟ األسدْ،سصذ ؽبالد اٌؼٕف ، ١ِٚبدح أثٛ عبثش ذصذ ػٕٗ اٌغ١ذحؾٚرأصؾبة اٌّصبٌؼ 

ٚلذِزٗ ، 3232و١ف١خ ِٕغ اٌؼٕف اٌغ١بعٟ ظذ اٌّشأح  فٟ أزخبثبد ِٓ اٌّؼٙذ اٌذ٠ّمشاغٟ اٌٛغٕٟ، ٚ ػٍٟ اٌؼّشٞ اٌغ١ذ اعزؼشظٗ( 02ٚفىش ٌشاصذ ، ٚرؾ١ًٍ )

 بثبد.ِٓ ا١ٌٙئخ اٌّغزمٍخ ٌالٔزخ عّش اٌؾبط ؽغٓ
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 مٌٌز المبنً على النوع االجتماعً: لقاء البرلمانٌات العربتالجلسة   ٌوم لمناهضة العنف ضد المرأة 61مع حملة بالتزامن  األردن:تابع: 
ودعا إلى تسلٌط الضوء على األعباء التً تكبدها األردن جراء 

ها اللجوء السوري، موضًحا أن موجات اللجوء المتعالبة، وآخر
األردن "ما بخل ٌوًما على توفٌر الدعم والرعاٌة لالجئة 

 ."السورٌة
وبالنسبة للمرأة األردنٌة، لال الطراونة إنها كانت دوًما محط تمدٌر 

واهتمام من جاللة الملن عبد هللا الثانً، الذي ٌوجه دائًما إلى 
 .توفٌر مختلؾ سبل دعمها وتمكٌنها

لى التشرٌعات التً ألرها مجلس النواب، وتصب فً وأشار إ
صالح المرأة، منها على سبٌل المثال ال الحصر لانونً التماعد 

المدنً وضرٌبة الدخل، اللذٌن صبا فً صالح المرأة بشكل 
مباشر، حٌث تم االعتراؾ بها كمعٌلة، ومنحها المانون ألول مرة 

حمها فً  الحك بالحصول على اإلعفاءات الضرٌبٌة، وكذلن
 .تورٌث راتبها للورثة

وتابع الطراونة تم إجراء تعدٌالت على لانون العمل، عملت على 
إنصاؾ المرأة، وكفلت عدم التمٌٌز بٌن الجنس باألجر عن العمل 

واضحة تستهدؾ تمكٌن  بالمٌمة المتساوٌة، ما ٌعنً أن أي تمٌٌز على أساس الجنس فً مكان العمل، سٌجرم ضمن المانون، مثلما تم إلرار تعدٌالت
 .وتحفٌز المرأة بإدخال مفهوم العمل المرن والجزئً

العمل،  كما ألر المجلس تشرٌعات تتعلك بأبناء األردنٌات المتزوجات من ؼٌر األردنٌٌن وأبناء لطاع ؼزة، حٌث تم إعفاؤهم من الحصول على تصارٌح
زٌز االستمرار وتحمٌك الطمأنٌنة للفرد واألسرة والمجتمع، ولتحسٌن وسائل وإجراءات مثلما ألر المجلس لانون الحماٌة من العنؾ األسري، بهدؾ تع

 .الطراونةحماٌة األسرة من العنؾ وتأمٌن خدمات اإلرشاد األسري والنفسً واالجتماعً وؼٌرها من الخدمات لألسرة وأفرادها المعنفٌن، على ما أضاؾ 
 .دعم أي توصٌة من شأنها إنصاؾ المرأةتم ٌلدم الكثٌر للمرأة، ولن ٌتولؾ على حد معٌن، بل سوأكد الطراونة أن المسار التشرٌعً فً األردن 

ال التمٌٌز وفٌما أعرب عن أمله فً أن ٌتوصل المشاركون فً هذا اللماء إلى توصٌات تسهم فً مزٌد من الدعم والتمكٌن للمرأة والمضاء على مختلؾ أشك
 .بحمها، أكد دعم مجلس النواب للتوصٌات

رؼم ما تم إنجازه من لوانٌن وتشرٌعات ب أنه بدروها، لالت رئٌسة ائتالؾ البرلمانٌات العربٌات لمناهضة العنؾ ضد المرأة النائب وفاء بنً مصطفى
 ."تصب فً صالح المرأة، إال أننا نتساءل "هل نحن فً حالة من الرضى عن ما تم إنجازه؟، وهل أزال ما تم إنجازه التمٌٌز ضد المرأة؟

دراسة لمركز الإلى مراجعة الخلل إلزالة الفجوة أمام إلؽاء كل أشكال التمٌٌز المبنً على النوع االجتماعً، موضحة أنه ٌجب تسلٌط الضوء على ودعت 
 .المعلومات والبحوث فً مؤسسة الملن حسٌن، التً أظهرت الخلل وجذور التمٌٌز المبنً على النوع االجتماعً

ت التً واجهت دول فلسطٌن ومصر والجزائر فٌما ٌتعلك بموضوع "إزالة التمٌٌز المبنً على النوع االجتماعً"، مؤكدة وأشارت إلى اإلنجازات والتحدٌا
 .فً الولت نفسه ضرورة االستفادة من تجارب الدول األخرى فً هذا المجال

رأة )سٌداو(، إال أن التحدٌات ما تزال كبٌرة، منها: ولالت بنً مصطفى "رؼم مصادلة األردن على اتفالٌة المضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد الم
عل تحمٌك النظرة السائدة للمجتمع نحو المرأة، وما تمر به المنطمة من تحدٌات وصراعات اللٌمٌة، باإلضافة إلى الركود االلتصادي الذي أسهم فً ج

 .العدالة للمرأة فً مؤخرة سلم األولوٌات
لٌة، "التمٌٌز ضد المرأة" على أنه "أي تفرلة أو استبعاد أو تمٌٌد ٌتم على أساس الجنس وٌكون من آثاره أو أؼراضه، وتعرؾ المادة األولى من تلن االتفا

ة أو فً أي مٌدان توهٌن أو إحباط االعتراؾ للمرأة بحموق اإلنسان والحرٌات األساسٌة فً المٌادٌن السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والمدنٌ
 ."و توهٌن أو إحباط تمتعها بهذه الحموق أو ممارستها لها، بصرؾ النظر عن حالتها الزوجٌة وعلى أساس المساواة بٌنها وبٌن الرجلآخر، أ

الذي أصدره وتابعت بنً مصطفى "أن هنان فجوة جندرٌة هائلة، فمد حل األردن فً المركز التاسع إللٌمٌاً فً التمرٌر العالمً للفجوة بٌن الجنسٌن، و
 ."المنتدى االلتصادي العالمً

لوانٌن و"ما تزال مشاركة المرأة فً سوق العمل ضئٌلة، وعدم السماح للمرأة منح جنسٌتها ألبنائها" حسب بنً مصطفى التً لفتت إلى "التمٌٌز فً 
 ."األحوال الشخصٌة والعمل والضمان االجتماعً

 .جنس" للمادة السادسة منه التً تتحدث عن المساواة بٌن األردنٌٌنودعت إلى أهمٌة تعدٌل الدستور، بحٌث ٌتم اضافة كلمة "ال
ن األردن حمك أ لىإ بالممابل استعرضت رئٌسة ملتمى البرلمانٌات االردنٌات الدكتورة صباح الشعار ما لدمه مجلس النواب األردنً لدعم المرأة الفتةً 

 .تطوراً كبٌراً فً الحركة النسوٌة والحمولٌة
التً  328وإلؽاء المادة  ،2227لعام  25لرها المجلس بهذا الشأن حٌث لام بتعدٌل لانون الحماٌة من العنؾ األسري رلم أرٌعات التً لى التشإوأشارت 

 .إلدانة التحرش 326و 325وتعدٌل المادتٌن  ،98وإلؽاء العذر المخفؾ فً جرائم الشرؾ من المادة  ،تعفً المؽتصب من جرٌمته إذا تزوج الضحٌة
ساس الجندر عن أوتجرٌم األجر ؼٌر المتساوي على  خال تعدٌالت على لانون العمل: بالنص على إنشاء حضانات لألطفال فً أماكن العملكما تم إد

 .لى جانب تمرٌر تعرٌؾ العمل المرن والعمل الجزئً ووضعهم فً إطار المانون، ورفع معدل اإلجازات، وسن إجازة األبوةإ ،العمل ذو المٌمة المتساوٌة
كـ " التوّسع فً الخدمات المشمولة بتأمٌن األمومة  2229( لسنة 24تطرلت الشعار كذلن الى التعدٌالت التً تضمنها لانون الضمان االجتماعً رلم )و

عن  52لٌصبح بهدؾ تحمٌك مزٌد من الحماٌة للمرأة العاملة والسماح للمرأة تورٌث راتبها لزوجها وأوالدها بشروط ورفع سن التماعد المبكر لإلناث 

 .اشتران 228
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فً  ن الملتمى لام بزٌارات مٌدانٌة لعدة جمعٌات معنٌة بالنساء لتسلٌط الضوء على أعمالهن الرٌادٌة كما اجرت لماءات مع عضوات الالمركزٌةأوبٌنت 
ؼم اإلنجازات ال زال العنؾ مستمراً ال سٌما ولالت الشعار ر عدة محافظات لتسلٌط الضوء على التحدٌات التً تواجههن ولمنالشة لانون الالمركزٌة معهن

العنؾ األسري فحسب تمدٌرات جمعٌة معهد النساء األردنً " تضامن" وصلت الجرائم األسرٌة بحك النساء 
بالمائة ممارنة مع الفترة  222جرٌمة، وبارتفاع ما نسبته  22( إلى 2229والفتٌات منذ بداٌة العام الحالً )

أشهر من عام  22جرائم لتل أسرٌة بحك النساء والفتٌات خالل أول  7ث ولعت ، ح2228ٌذاتها من عام 

2228 
لذلن نحن بحاجة إلى مراجعة المناهج "وأشارت الى إن هذه النسبة تدل على مشكلة اجتماعٌة كبٌرة، 

وعً الدراسٌة وترسٌخ مفهوم حموق اإلنسان وحموق المرأة والطفل فً العملٌة التربوٌة ونحن بحاجة لنشر ال
ن أمؤكدة  "ركة المرأة االلتصادٌة والسٌاسٌةولتؽٌٌر نمط التفكٌر لدى المجتمع وبحاجة كذلن لزٌادة مشا

 .وجود النساء فً أماكن صنع المرار من شأنه أن ٌعزز من تحمٌك العدالة االجتماعٌة للمرأة واألسرة
ما حممه األردن من نجاح هام ب شاد ممثل هٌئة األمم المتحدة للمرأة فً األردن زٌاد الشٌخ،أمن جهته 

لمجابهة التمٌٌز بٌن الجنسٌن من خالل التعدٌالت على لانون العمل ولانون الحماٌة من العنؾ األسري 
مشٌراً إلى ضرورة مجابهة عدة أمور بالتوازي مع هذا النجاح ومنها األعراؾ الخاطئة "إذ أن تؽٌٌر أنماط 

 ."السلون ٌأخذ ولتاً كبٌراً 
ٌخ على أن المساواة بٌن الجنسٌن هً عنصر هام للتنمٌة المستدامة، وأشار إلى أن هٌئة األمم كما أكد الش

 .المتحدة للمرأة ملتزمة فً مجال دعم األردن للمضً لُدماً فٌما ٌتعلك بحموق المرأة
لسفارة مثمناً جهود األردن فٌما حممه بالمساواة بٌن فٌما لال ممثل عن سفارة هولندا بعمان مارن هسٌلر إن جمٌع المشاركٌن فً الجلسة هم شركاء هامٌن ل

 .الجنسٌن
ٌدافعن عن وأشار إلى أن البحث الذي تدعمه حكومة مملكة هولندا من شأنه أن ٌحدد المجاالت التً بحاجة إلى دعم، معرباً عن إعجابه بوجود نساء ال 

 .لضاٌاهن فحسب بل عن لضاٌا المساواة لجمٌع النساء
 .وأكد هسٌلر على ضرورة خلك وعً صدٌك للنوع االجتماعً مشٌراً إلى أن هولندا لدٌها أعلى نسبة النخراط المرأة بالموى العاملة

بل الجمٌع  كما أكد على ضرورة وجود منهجٌة شمولٌة إلدماج الرجل فً عملٌة المساواة بٌن الجنسٌن الفتاً الى أن المساواة لٌست لعبة معادلة صفرٌة
 .سب من خاللهاٌك

عمالها الدكتورة سوسن المجالً ووفاء بنً مصطفى تم التطرق فٌها الى محاور من بٌنها: عرض نتائج دراسة أصدرها مركز أوتضمن اللماء جلسات ٌّسر 
ث فً األسباب الجذرٌة حول المعلومات والبحوث فً مؤسسة الملن الحسٌن بعنوان "التمٌٌز المبنً على النوع االجتماعً فً األردن" والتً تهدؾ للبح

ت باإلضافة إلى عدم المساواة بٌن الرجل والمرأة فً األردن، وتمدم توصٌات لتحسٌن المساواة بٌن الجنسٌن وتستند إلى مراجعة شاملة لألدبٌات والتشرٌعا
 .ممابلة معممة مع الخبراء 25إجراء 

 .مرأة من لبل الخبٌرة مروة شرؾ الدٌن، من حركة مساواةكما تناولت الجلسات منالشة لوانٌن األحوال الشخصٌة وحموق ال
 .البحوثوتحدث خالل اللماء االمٌنة العامة للجنة الوطنٌة لحموق المرأة الدكتورة سلمى النمس وعاٌدة السعٌد وجود السجدي من مركز المعلومات و

 

 

 تابع  " من الوصاٌة إلى الشراكة: حماٌة المرأة العاملة والفرص الضائعة ذات العالقة بالمادة 69 من قانون العمل نموذجا ":

ذ خٌما المعنٌة بدعم دور المرأة واألواستعرضت بنً مصطفى جهود مجلسً النواب أو األعٌان الحثٌثة لتعدٌل لانون العمل والتعدٌالت التً تم إلرارها س

المتساوٌة  بٌدها ومن أهمها تلن الماضٌة بإنشاء حضانات لألطفال فً أماكن العمل وتجرٌم األجر ؼٌر المتساوي على اساس الجندر عن العمل ذو المٌمة

 .وتمرٌر تعرٌؾ العمل المرن وتعرٌؾ العمل الجزئً ووضعهم فً إطار المانون، ورفع معدل اإلجازات، وسن إجازة أبوة

ومن بأنه من مهامنا كمشرعات تهٌئة البٌئة التشرٌعٌة والمانونٌة إلزالة كل الحواجز التً تساهم فً رفع معدل البطالة بالنسبة لألردنٌات،  ولالت " اعتمد

ازة ولكن تواجبنا أٌضاً اتخاذ إجراءات تحفٌزٌة تشجع المستثمرٌن على توظٌؾ عدد أكبر من اإلناث حٌث تتمتع اإلناث فً األردن بنسب وفرص تعلٌم مم

ردنٌات لألسؾ هذه النسب الممتازة ال تنعكس على سوق العمل ما ٌتطلب وضع إجراءات تحفٌزٌة كإعفاءات ضرٌبٌة للشركات التً تشؽل عدد أكبر من األ

  ".ضمن كوادرها

صاد والسٌاسة والحٌاة االجتماعٌة لم تصل إلى وزادت " انه بالرؼم من أن األردن ٌعتبر متمدماً من حٌث التنمٌة البشرٌة، اال ان مشاركة المرأة فً االلت

  ".مستواها المرؼوب فٌه حتى اآلن

رت ان نسبة وأشارت بنً مصطفى الى أن نسبة المشاركة االلتصادٌة للمرأة األردنٌة من ألل النسب فً العالم وفماً إلحصائٌات البنن الدولً التً أظه

ً  مشاركة المرأة فً سوق العمل فً األردن خامس ألل دولة على المؤشر العالمً  019من أصل  013أن األردن كان فً المرتبة  بٌنتو .نسبة عالمٌا

ة انه بحسب دائرة اإلحصاء األردنٌة فإن نسبة البطالة لدى اإلناث أعلى منها للذكور حٌث تبلػ خالل الربع الثالث من فمضٌ .للمشاركة االلتصادٌة للمرأة

 .ذكورلل 0٫04لإلناث و 2٫94العام الحالً 

ً أة العمل النٌابٌة خالد أبو حسان من جانبه أكد رئٌس لجن ن االهتمام ألى إ نه بات من الضرورة توجٌه االهتمام للمرأة العاملة وتهٌئة المناخ المناسب لها الفتا

وفرص عمل وصحه وإعادة تكافؤ ن تحصل المرأة على فرص متساوٌة فً تعلٌم عالً الجودة أص على سالمة المجتمع ككل والحرص نما ٌجسد الحرإها ب

 .لى مستمبل نشط ومستدام ومزدهرإالملكٌة والعدالة والمٌادة لتصل فرص العمل و
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فهنالن لوانٌن وتعدٌالت تواكب المستجدات والتطورات فً التشرٌعات الخاصة بموانٌن  ممٌزاً  سامٌة إنجازاً الولال "اننا حممنا انسجاما مع التوجٌهات الملكٌة 

 إلى نطمح فً مجلس النواب األردنً نناإا ممٌزا فً التشرٌعات األردنٌة فة ولانون الضمان االجتماعً وفً الولت الذي نلحظ فٌه تمدماألحوال الشخصٌ

  ".التوسع فً التشرٌعات التً تعنى بالمرآة ألنها الماعدة لبناء سلٌم

داؾ ألمرأة العاملة وخصوصا فً تحمٌك الى مناصرة مطالب اإذات العاللة ن المجلس سعى خالل العدٌد من المناسبات ولدى تناوله مشارٌع الموانٌن أوبٌن 

 ً  .لى التمكٌن االلتصادي للمرأة عبر المشارٌع الصؽٌرة لهاإ التنمٌة المستدامة الفتا

لؽٌر متساوي على أساس ن من ضمن التعدٌالت التً أدخلت على لانون العمل انشاء حضانات لألطفال فً أماكن العمل وتجرٌم االجر اأوزاد أبو حسان 

األردنً ورفع  الجندر فً االعمال ذات الطبٌعة المتماثلة حٌث استطاع المجلس تمرٌر نظام العمل المرن ونظام العمل الجزئً ولوننته بموجب لانون العمل

 .واجب على كل مشرع وصاحب عملن التصدي لكل مؤثر على سالمة عمل المرأة هو أبوة مؤكدا بذات الولت معدالت االجازات وتشرٌع إجازة األ

عالم بهذا الشأن وكٌفٌة توجٌهه لعمول المتابعٌن والجمهور من خالل حظر استخدام الموة لى دور اإلإ لى حماٌة المرأة العاملة من الناحٌة الثمافٌة مشٌراً إودعا 

لٌها فً نفس مكان العمل مما ٌترتب علٌه ضرر واضطراب نفسً و الجسدي من لبل صاحب العمل او أحد العاملٌن عألمرأة العاملة واالعتداء اللفظً ضد ا

ضرار التً تتولد من تفشً هذا الداء مام األأعاملة ومناهضته إنما ٌفتح الطرق ن أي تمصٌر فً مواجهة العنؾ ضد المرأة الأوبٌن أبو حسان . او اجتماعً

ضرورة وجود تشرٌعات ناظمة تسهم من جهة فً تجفٌؾ منابع األسباب المؤدٌة  ضرار مسارات متعددة ما ٌستدعًن ٌصبح ظاهرة مؤرلة وتتخذ هذه األحٌ

لظهور العنؾ ضد المرأة العاملة ومن جهة ثانٌة تدعم وتعزز عمل المرأة بحٌث تصبح أكثر كفاءة 

ووجه دعوة باسم لجنة العمل النٌابٌة لكافة المؤسسات المعنٌة وذات العاللة لتمدٌم  .وانتاجٌة

ن الجمٌع معنٌون بمناهضة العنؾ وحماٌة أ فكارها لتترجم الى تشرٌعات ناظمة مؤكداً ممترحاتها وا

 ً ً  المرأة العاملة وإتاحة الفرص لها باعتباره واجبا وتنسٌمها على ٌتطلب تضافر الجهود  مجتمعٌا

 .فراد لتحمٌك هذا المطلب الملحمستوى المؤسسات واأل

لى إعٌان بهذا الشأن الفتة ة بٌن مجلسً النواب واألبدورها ثمنت المجالً التشاركٌة المثمرة المائم

لى مسار ٌنعكس إ درة خٌر إلعادة دراسة العدٌد من المواد وصوالً اٌعد ب 36ن إعادة دراسة المادة أ

 .إٌجابا على المرأة والرجل فً ذات الولت

لى ن التحرش ال ٌمتصر عألى إنه من العدالة اإلشارة أوحول موضوع التحرش بٌنت المجالً 

ً إالرجل بحك المرأة فمط بل  لى إبٌن الرجل والمرأة دعت المجالً  وفٌما ٌتعلك بالتشرٌعات الناظمة للمساواة.بحك الرجل من لبل المرأة أٌضا ن هنان تحرشا

ت من خالل األنظمة والتعلٌمات نه من الضرورة تفعٌل تلن التشرٌعاأ ةً أهمٌة تفعٌل التشرٌعات باعتبارها األساس التً توجه البرامج واالستراتٌجٌات مؤكد

مر ٌتطلب التوعٌة بتلن التشرٌعات عبر زٌادة الوعً لدى المجتمع من خالل تفعٌل دور مؤسسات المجتمع المدنً بهذأ الشأن ن هذا األأوبٌنت  .ذات العاللة

ن هنان مسؤولٌة جماعٌة تمع على عاتك المؤسسات التشرٌعٌة ومؤسسات أوأضافت  .مع تأكٌدها على اعتماد لؽة بسٌطة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع

ي العام أالدراسات والمٌام باستفتاءات للرالمجتمع المدنً فً توفٌر الدعم الالزم والمرالبة الحثٌثة من خالل إٌجاد وحدات تتابع تلن الموانٌن من حٌث اجراء 

  .لبل المجتمع لتمٌٌم أثار تلن الموانٌن ومدى تمبلها من

 ً نه سٌتم تعرٌؾ التحرش الجنسً ألى إ من جانبه أوضح البطاٌنة انه سٌكون هنالن تعدٌالت لادمة على مشروع لانون العمل الذي سٌحال للمجلس لرٌبا الفتا

شؽٌل النساء فٌها والحاالت المستثناة منها الذي ٌتعلك بوضع لٌود على األولات التً ال ٌجوز ت 36وأشار الى ان البند " ب " من المادة  .ومعالبة المتحرشٌن

خذ المرار بها أنه سٌتم فتحها للنماش وألتً ٌحظر تشؽٌل النساء فٌها بٌن عمال اس المادة والمتعلك بالصناعات واألوفٌما ٌتعلك بالبند " أ " من نف .سٌتم الؽاؤه

 .من مجلس النواب

 ل شبكتهم على عدد من المحاور أهمها برامج التوعٌة المختلفة والمجتمع المدنً والمطاع الخاصنهم ٌعملون بطرٌمة تكاملٌة خالألى إشارت أبو جابر أو

من لانون العمل التً تخلؾ وفمها اتفالٌة العمل الدولٌة  36نه من خالل عملهم على تلن المحاور وجدوا الخلل فً المادة ألى إووزارة التربٌة والتعلٌم الفتا 

 .36موصٌة بإلؽاء المادة  050ً صادق علٌها األردن واتفالٌة العمل الدولٌة والت 0625لعام  000رلم 

ن تكون أالمرار الى مراعاة المصلحة على  من جهته دعا مدٌر العاللات العامة والتعاون الدولً فً دائرة اإلفتاء الدكتور حسان أبو عرلوب أصحاب

 .وكلٌة تشمل خاللها كافة االفرادضرورٌة تحافظ على الدٌن والعمل والنفس وان تكون لطعٌة 

السٌاسٌة  من جانبهم أكد الحضور على ضرورة توعٌة المجتمع بأهمٌة الدور الذي تمدمه المرأة للنهوض بالمجتمع فً عدٌد من المجاالت والمناحً سٌما

ك مع مصلحة المجتمع وأهمٌة وضع أنظمة للعمل المرن من لانون العمل وتعدٌلها بما ٌتواف 36وطالبوا بضرورة إعادة النظر بالمادة . وااللتصادٌة منها

مستوى االلتصادي وتوفٌر كافة البنى الالزمة للنهوض بالمرأة العاملة والخروج بمخرجات فاعلة لابلة للتطبٌك ٌستفاد منها فً الناع أصحاب المرار على ال

 .والسٌاسً واإلعالمً

 ٌسرنا تواصلكم معنا
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