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 ائتالف البرلمانيات من الدول العربية

  لمناهضة العنف ضد المرأة

 

 

 مجلة االئتالف اإللكترونية

 (2022كانون الثاني -2021 أيلول. ).............................................................. (10العدد )

 في هذا العدد:
 

  :ًالمائدة المستديرة حولإقليميا 
  العنف ضد النساء في السياسة

  :ًبعنوان جلسة افتراضيةإقليميا :
  قوانين الجنسية في الدول العربية

 إ ً الفرص والتحديات التي  :قليميا
تواجه المشاركة السياسية للمرأة 

 في شمال إفريقيا
 إ ً المائدة المستديرة الثانية  :قليميا

حول الفرص والتحديات التي 
تواجه المشاركة السياسية للمرأة 

 في بالد الشام والخليج العربي
  :تعديالت في الدستور األردن

 األردني لصالح المرأة

  العراق: مكتب السيستاني يدين
 ظاهرة زواج القاصرات 

 س لأمير قطر يعين سيدتين في مج
 الشورى

  النساء في الوزارات في تمثيل
 تونس واألردن

  العراق: المرأة في انتخابات

 2021العراق 

  2021المرأة وانتخابات المغرب 

  لرئيسة االئتالفتهنئة 
  :الجبوري تشارك في العراق

مشروع تعزيز المشاركة السياسية 
 للمرأة

  العراق: الجبوري تشارك في
اجتماع لشبكة البرلمانيات في 

 منتدى هلسنكي للسياسات

  إقليمياً: منظمة المرأة العربية
 تها مستقبلنا()مشاركتطلق حملة 

 

 العنف ضد النساء في السياسة المائدة المستديرة حولقليمياً: إ
يوًما  16تحت رعاية معالي السيدة وفاء بني مصطفى، وزيرة الدولة للشؤون القانونية وبمناسبة حملة 

معاً لمناهضة “من النشاط لمناهضة العنف المبني على أساس الجنس والتي تحمل هذا العام شعار 
العنف ضد النساء في المجالين 

مكان العام والسياسي. لها 
عقدت اللجنة الوطنية ” ومكانة

األردنية لشؤون المرأة وائتالف 
البرلمانيات من الدول العربية 

لمناهضة العنف ضد المرأة 
وهيئة األمم المتحدة للمرأة مائدة 

مستديرة تبحث في التحديات 
التي تواجه النساء في المواقع 

القيادية في منطقة الشرق 
بمشاركة )مائدة مستديرة حول العنف ضد النساء في السياسة( األوسط وشمال أفريقيا بعنوان: 

 .متحدثات من األردن وفلسطين ومصر وتونس والمغرب

استهلت الجلسة الدكتورة سلمى النمس، األمين العام للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، وبينت أن 
بة ى مستوى العالم، حيث تبلغ نسالمنطقة العربية سجلت أدنى مشاركة للمرأة في الحياة السياسية عل

، كما أشادت بجهود ائتالف ٪22.1فقط علما بان المعدل العالمي يبلغ  ٪15.2تمثيل المرأة في المنطقة 

البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة الريادية في مواجهة العنف السياسي ضد 
  ريقاً لمناهضة العنف ضد المرأة في الحياة العامة.المرأة حيث أطلق االئتالف حملة ودليالً وشكل ف

 (5البقية ص)                                                                                       
  بعنوان: قوانين الجنسية في الدول العربية جلسة افتراضيةإقليمياً: 

لمرأة بالتعاون مع مكتب مؤسسة وستمنستر  عقد ائتالف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد ا
بمشاركة متحدثات من  قوانين الجنسية في الدول العربية :بعنوانافتراضية للديمقراطية في الجزائر جلسة

 .2021كانون األول/ ديسمير  21( يوم الثالثاء بتاريخ األردن ولبنان والجزائر والمغرب)
ة، عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق االنسان بالبرلمان أدارت الجلسة سعادة السيدة رسمية الكعابن

العربي، وبينت أن معظم الدول العربية صادقت على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
مع التحفّظ على ” سيداو“

بعض موادها ومن بين هذه 
والتي تنص  9المواد المادة 

على منح المرأة حقا مساوياً 
جل فيما يتعلق لحق الر

 .بجنسية أطفالهما
ومن الجزائر شاركت السيدة 
نوارة سعدية جعفر، عضو 

مجلس األمة في الجلسة وبعد 
أن عّرجت على التعديالت الهامة التي طرأت على قانون الجنسية في الجزائر، أّكدت بأّن الغاية من وراء 

طنية لحقوق االنسان باعتبار أّن الجنسية من ذلك كانت مسايرة تطور المجتمع وصيانة ما يعزز المصفوفة الو
الحقوق األساسية لإلنسان، وهو ما بات منسجماً مع ما تشهده الجزائر في الوقت الراهن من ديناميكية تغيير 

ترمي إلى بناء جزائر جديدة تقوم على دولة القانون وضمان حقوق وحريات االنسان، وفق ما التزم به رئيس 
د المجيد تبون في برنامجه الرئاسي والذي تكرس فعلياً بموجب التعديل الدستوري الجمهورية، السيد عب

 (7البقية ص)                                                                         .2020لألول من نوفمبر 
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ً إ الفرص والتحديات التي تواجه المشاركة السياسية  :قليميا

 للمرأة في شمال إفريقيا

 
نظم ائتالف البرلمانيات من الدول العربية  23/11/2021خ بتاري

لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر 
للديمقراطية حوار الطاولة المستديرة األولى افتراضياً بعنوان: 

الفرص والتحديات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة في شمال “
وناشطات من االردن والجزائر بحضور سيدات برلمانيات ” إفريقيا

والمغرب ومصر وتونس، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية، ورئيسة 
قاش وادارت الن ائتالف البرلمانيات معالي السيدة وفاء بني مصطفى 

 .سعادة النائب ميادة إبراهيم شريم
واستهلت الشريم اللقاء مبينة أن العديد من الدول العربية شهدت 

نيابية وواجهت المرأة العربية تحديات كثيرة جعلت  مؤخراً انتخابات
فرص فوزها محدودة، وأضافت أن أسباب ذلك متنوعة ومعقدة 

وسيتم استكشافها خالل هذه المناقشة المفتوحة التي ستنتهي بتقديم 
التوصيات ليتم الحقاً وضع ورقة موقف من قبل أحد الخبراء لتقدم 

 .كافة البرلمانات العربية لالتحاد البرلماني العربي لتعمم على
وفي كلمتها بينت معالي السيدة بني مصطفى أن نتائج االنتخابات 

في عدد من الدول  2021و 2020البرلمانية التي جرت في عامي 

العربية شهدت اتجاهاً نحو تراجع تمثيل المرأة في البرلمانات 
الوطنية. وأضافت أنه حتى في البلدان التي لديها حصص للمرأة 

الكوتا( مثل األردن والجزائر، انخفض عدد السيدات النواب )
المنتخبات فيها. وأشارت إلى أنه برغم من زيادة عدد النساء في 
بلدان مثل العراق والمغرب ومصر، إال أن المرشحات واجهن 

 .تحديات كثيرة
وبينت أن النساء، وللمرة األولى، أصبحن يمثلن أكثر من ربع 

، إال أن معظم البرلمانيين  % 25.5لعالم بنسبة البرلمانيين بأنحاء ا

. وأشارت إلى أن دولة %74.5هم من الرجال حيث تبلغ نسبتهم 

اإلمارات العربية هي األعلى تمثيالً للنساء في البرلمانات بنسبة 
. وأن البحرين هي الدولة العربية الوحيدة التي تترأس برلمانها 50%

ية الوحيد التي تترأس حكومتها امرأة، وأن تونس هي الدولة العرب
 .امرأة

 (8لبقية ص)ا
 

 ف ابرلبااناا  ن  ابول  ابعلبا  باااضة  تابعونا! ائتال

 ابعاف ضو ابالأة

 CVAWArabCoalition@   فيسبوك

 CVAWArab@ تويتر

  

ً إ المائدة المستديرة الثانية حول الفرص والتحديات التي تواجه  :قليميا
 المشاركة السياسية للمرأة في بالد الشام والخليج العربي

 

 
 

نظم ائتالف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة 
المائدة المستديرة الثانية حول الفرص والتحديات التي  وستمنستر للديمقراطية

تواجه المشاركة السياسية للمرأة في بالد الشام والخليج العربي. بمشاركة 
 .متحدثات من قطر ولبنان والعراق، وأدارت الجلسة معالي السيدة ريم أبوحسان

 الف فيوبينت أبو حسان أن هذه المائدة المستديرة هي الثانية حيث عقد االئت
المائدة المستديرة األولى حول الفرص والتحديات  2021تشرين الثاني من عام 

التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة في منطقة شمال إفريقيا واستضاف متحدثات 
 .من مصر والمغرب والجزائر

وبينت معالي المحامية وفاء بني مصطفى، وزيرة الدولة للشؤون القانونية، أن 
عام لالتحاد البرلماني الدولي أعلن في مؤتمر صحفي قبيل اليوم الدولي األمين ال

أن النساء، وللمرة األولى، يمثلن أكثر من ربع  2021/ 3/ 8للمرأة بتاريخ 

 % 25.5البرلمانيين بأنحاء العالم بنسبة 
وبينت أن األرقام واإلحصائيات ال زالت متواضعة من حيث التمثيل السياسي 

 .للمرأة
إلى أهمية مراجعة األنظمة االنتخابية، وتنظيم مشاركة النساء في  وأشارت

األحزاب، واالعتماد على أسس واضحة الختيار النساء حتى ال يتم استبعاد النساء 
ذوات الكفاءة. وبينت أن جود التمييز اإليجابي أمر مهم ولكن وجود التدابير دون 

للمواقع القيادية. وعن  وجود قانون ديمقراطي لن يساعد النساء في الوصول
التعديالت الدستورية بينت أن األردن نمكن من إدخال المرأة ألول مرة الدستور 
حيث تم النص على كفالة الدولة لتمكين المرأة من القيام بدور فاعل في المجتمع 
وحمايتها من كافة الشكال العنف والتميز. و أشارت لبعض التعديالت التشريعية 

لجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في األردن حيث تمت التي طرحتها ال
من النساء، وأن يضمن  %20التوصية أن يتضمن عدد المؤسسين للحزب 

الحزب لمنتسبيه من الشباب والنساء الوصول للمواقع القيادية، وتمكين الشباب 
والمرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول لموارد الحزب المتوفرة بشكل 

دل ومتكافئ عا
وخاصةً اثناء 

 .الحمالت االنتخابية
وشاركت من لبنان 
سعادة السيدة بوال 
يعقوبيان، العضو 
السابق في مجلس 

النواب اللبناني، 
وأشارت إلى أهمية 

أن يكون الرجل 
 حاضر في كافة األنشطة المتعلقة بمناقشة حقوق المرأة، 

 (10البقية ص)
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 تعديالت في الدستور األردني لصالح المرأةاألردن: 

ي ابت اجتاع نجلس اباواب باااقش  ابتعويال  ابوستوري 

ألصت بها ابلجا  ابقانونا  في نجلس اباواب. تأتي ضذه 

ابتعويال  ضا  حزن  أرسلتها ابحكون  إبى اباجلس 

ابتشليعي بااًء على توصاا  بجا  نلكا  نكلف  بتقويم رؤى 

بتحويث ابحااة ابسااسا  لتطويل ابتشليعا  في اباالك . 

ل( أقل نجلس اباواب في ابثاني ن  كانون ابثاني )يااي

عاواناً يلاعي اباوع االجتااعي في ابفصل ابثاني  2022

ن  ابوستور ، لابذي أصرح: "حقوق للاجرا  األردناا  

لاألردناا " بوالً ن  "حقوق األردناا  للاجراتهم". للافق 

نائراً على اقتلاح ابلجا  ابقانونا  ، باااا  94على ابتعويل 

ل ابثاني ن  نواب. ليتاال  ابفص 10نائراً لغاب  26رفض 

ابوستور ابحقوق لابحليا  لابواجرا  األساسا  ابااوط  

 .باباواطاا  ، لكذبك ابحق في ابتعلام لابعال

أقل نجلس اباواب نادتا  نعوبتا  أخليا  ن  ابوستور. 

 6ن  اباادة  5نائراً على تعويل ابفقلة  106صوتت أغلرا  

ق القانون حقو ن  ابوستور على اباحو ابتابي: "يحاي

األشخاص ذوي اإلعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في 

مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي األمومة والطفولة 

 "والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع اإلساءة واالستغالل
يحمي القانون لكان نص ابفقلة قرل ابتعويل: "ي ."

األمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي 

 ."اإلساءة واالستغالل اإلعاقات ويحميهم من

( إبى 7ل  6كاا لافق اباجلس على اقتلاح إضاف  ابفقلتا  )

اباادة ابسادس  ن  ابوستور بتاكا  ابالأة لابشراب. نصت 

تكفل الدولة تمكين المرأة " :اباعوب  على نا يلي 6ابفقلة 

ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن 

عدل واإلنصاف وحمايتها من تكافؤ الفرص على أساس ال

 "جميع أشكال العنف والتمييز

تكفل الدولة ضمن حدود " :اآلن على نا يلي 7تاص ابفقلة 

إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وتنمية 

قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعزيز قيم المواطنة 

 ." التسامح وسيادة القانونو

، لافق نجلس  2022ياايل  12ن  ابجويل بابذكل أنه في 

 .األعاان باإلجااع على ضذه ابتعويال  ابوستوري 

 لعراق: مكتب السيستاني يدين ظاهرة زواج القاصرات ا
 
، أدان نكتب  202كانون األل  )ديسارل(  22في 

 ابالجع ابوياي ابعلاقي األعلى، ابساو علي

[ ، ظاضلة زلاج ابقاصلا  في 1ابساستاني ]

 .اباجتاع ابعلاقي
جاء ذبك فااا تم علض عود ن  األسئل  على نكتره 

بخصوص زلاج ابقاصلا  الستطالع رأي 

ابالجع ابوياي األعلى. لجاء في أحو األسئل  نا 

 :يلي
بوياا تسجاال  نصورة بلجا  دي  يقونون نصائح 

ع اطفا  دلن ابس  دياا  تفاو شلعا  عقو زيجا  ن

عاناً، بعض رجا  ابوي  ضؤالء يشاللن ابى فتاا   15ابقانوني في ابعلاق لضو 

ضل صغالا  جواً، كاا أنهم يحودلن ابااارسا  ابجاسا  ابتي يقوبون إنها شلعا ، 

 يوي  نكتب سااح  ابساو نصائح كهذه ن  رجا  ابوي ؟
وم في أعاله. لنؤكو على ضللرة لجاء ابجواب: ضذا نوان أيةاً، ليجلي علاه نا تق

أن تالحق ابسلطا  اباعاا  ن  يظهل في زّي رجا  ابوي  لياارس ضذه االفعا  

ليلّلج بااارسا  بها ترعا  بابغ  ابسوء على اباجتاع لنوقع ابوي  في نفوس 

 .ابااس
 .لضو أعلى سلط  دياا  بلطائف  ابشاعا  في ابعلاق [1]

 
 لس الشورىأمير قطر يعين سيدتين في مج

 

 
بم تفز أي ن  ابالشحا  في انتخابا  نجلس ابشورى. كان ابتصويت بثالثا  

، ليعا  األنال تاام ب  حاو آ  ثاني األعةاء ابخاس  عشل  45عةوا ن  أصل 

عةوا في  15عا  انلأتا  ن  با   2021أكتوبل  14ابراقا . إال أن األنال في 

ضذا  .جفالي لحاوة بات حس  ابسلاطينجلس ابشورى ، لضاا: شاخ  بات يوسف اب

 .لتم تعاا  سعادة ابوكتورة حاوة ابسلاطي نائراً بلئاس اباجلس

 النساء في الوزارات في تونس واألردنتمثيل 
 26نساء عود ن  ابوزارا  ن  با   10، لافق ابلئاس قاس سعاو على تشكال ابحكون  ابجويوة حاث احتلت  2021أكتوبل  11في  في تونس:

نايل  نويلة، لزيلة ، سهام ابروغويلي ناسا ، لزيلا بلاابا ، بالى جفا ، لزيلة ابعو  ،نجالء بودن، رئاس  ابوزراء :. لض ٪38.4رة باسر  لزا

 بالى ،سارة زعفلاني زنزري، لزيلة ابتجهاز لاإلسكان ،فةال  ابلابحي ب  حازة، لزيلا بلتجارة لتااا  ابصادرا ، ابصااع  لاباااجم لابطاق 

عايوة حاوي: كاتر  ابولب  بوى لزيل  ،حااة قطاط  ابقلنازي لزيلة ابشؤلن ابثقافا  ،أنا  ب  ابحاج، لزيلة ابالأة ،ابشاخالي، لزيلة ابرائ 

 للزي 29ن  با   ناصب لزيل انلأتا  تقلونع  ٪6.8تم تعويل لزاري جويو لبلغت نسر  اباساء  في األردن: .ابخارجا  نكلف  بابتعالن ابولبي

 .لفاء باي نصطفى، لزيلة دلب  بلشؤلن ابقانونا ل ،ضافاء اباجار، لزيلة ابثقاف وهما: 
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العراق: المرأة في انتخابات العراق 

2021 
 

 
 

تشلي   10نجحت ابالأة ابعلاقا  في 

في ابفوز بـ  2021األل  )أكتوبل( 

نقعوًا في االنتخابا  ن  أصل  97

بزيادة  ٪29.4عةًوا باسر   329

نقعوًا ع  ابكوتا اباسائا . يةا   14

 ٪25نظام ابكوتا اباسائا  في ابعلاق 

 .على األقل ن  نقاعو ابرلباان بلاساء

 بصوريلكشفت اباتائج أن ابتاار ا

بزعان  ابزعام ابشاعي نقتوى ابصور 

فاز بأكرل عود ن  اباقاعو في 

 .نقعوا 73ابرلباان ابعلاقي بـ 

لجاء  كتل  "ابتقوم" بزعان  رئاس 

نجلس اباواب نحاو ابحلروسي في 

 38ابالكز ابثاني بعو حصوبها على 

 .نقعوا

لجاء  كتل  دلب  ابقانون بزعان  

 ابكيرئاس ابوزراء ابسابق نوري ابا

 .نقعوا 37في ابالتر  ابثابث  بـ

كان ن  اباقلر إجلاء االنتخابا  في 

، بك   2022األصل في عام 

األحزاب ابسااسا  قلر  إجلاء 

انتخابا  نركلة في أعقاب 

االحتجاجا  ابجااضالي  ابتي انوبعت 

ضو ابفساد  2019في عام 

 .اباستشلي لابحكم ابسائ

لضذا ابتصويت ضو ابخانس في 

عاونا تات  2003ق ناذ ابعلا

اإلطاح  باظام ابلئاس ابسابق صوام 

 .حسا 

 

األردن.  -عمان
يبارك ائتالف 

البرلمانيات من 
العربية  الدول

لمناهضة العنف 
ضد المرأة ممثالً 
بأعضائه لرئيسة 

االئتالف على تقلدها 
منصب وزير الدولة 
للشؤون القانونية في 

حكومة دولة 
الدكتور بشر 

 .الخصاونة

 

 
الجبوري تشارك في مشروع تعزيز المشاركة العراق: 

 السياسية للمرأة

 
 

كانون ٢٦شاركت اباحانا  انتصار ابجروري يوم االربعاء 

-في نشللع تعزيز اباشارك  ابسااسا  بلالأة ٢٠٢٢ابثاني 

بختاني الطالق تقليل ابعاف لاباؤتال ا ابالحل  ابثابث ،

لخطاب ابكلاضا  ابقائم على اباوع االجتااعي اثااء ابحاال  

 ٢٠٢١االنتخابا ، تحلال لاقع انتخابا  نجلس اباواب ابعلاقي 

لابذي نظاه اباعهو ابعلاقي بوعم ن  بعث  االنم اباتحوة 

  .(UNAMI) باساعوة ابعلاق
حزاب لقانون لتحوثت ابجروري حو  ضللرة تعويل قانون اال

نفوضا  االنتخابا ، لابزام االحزاب ان تكون نسر  ابكوتا ال 

  ن  ابهائ  ابتافاذي  لاالداري  بلحزب ، لابغاء ٪٢٥تقل ع  

كلا  نلاعاة تاثال اباساء لاستروابها بابزام االحزاب بتاثال 

  .اباساء بابقاادا 
كاا اكو  ابجروري على ضللرة اعادة لزارة ابالأة اسوة 

وزارة ابرائ  ابتي تات اعادتها باكون بلالأة تاثال في نجلس ب

 .ابوزراء
ضذا لحةل اباؤتال عود ن  ابشخصاا  ابسااسا  لابسفلاء 

لابوبلوناساا  لبعث  يوناني لنكتب االنم اباتحوة بلالأة.لعود 

 .كرال ن  ناظاا  اباجتاع اباوني
 

 2021المرأة وانتخابات المغرب 
 

في  2021سرتارل  8جل  انتخابا  

اباغلب. لبحسب اباتائج األلبا  فقو تكرو 

سالني اباغلبي اباعتو  ابحزب اإل

)حزب ابعواب  لابتااا ( خسائل فادح . 

. 2011يتوبى ابحزب ابسلط  ناذ عام 

لكان ن  با  ابفائزي  حزب ابتجاع 

 395نقعوًا ن   97ابوطاي بألحلار )

نقعوًا ، لفقًا بوزارة ابواخلا ( ، يلاه حزب 

نقعوًا ،  82األصاب  لاباعاصلة بـ 

باااا حصل  نقعوًا. 78لاالستقال  بـ 

نقعوًا  12حزب ابعواب  لابتااا  على 

 .فقط
لاحتلت قةايا اباساء جزءا ن  ابرلنانج 

االنتخابي برعض األحزاب ابسااسا  ابتي 

 .تخوض غاار االنتخابا 
فقو لضع حزب االستقال  ضا  بلنانجه 

االنتخابي ناثاقا خاصا بابالأة، حال عودا 

 ن  االبتزانا ، ن  بااها تفعال قانون

إطار اباااصف  لنكافح  كل أشكا  

ابتاااز ضو اباساء، لإخلاج ضائ  

اباااصف  إبى ابوجود لنكافح  كل أشكا  

ابتاااز، كاا ابتزم بوضع بلنانج خاص 

 .بلاهوض بابالأة في ابقلى
أنا حزب ابعواب  لابتااا  فقو تعهو بابلفع 

ن  ابتاثالا  اباسائا  بابوظاف  ابعاونا  

وظائف ابعلاا، لبتاكا  لفي اباااصب لاب

األنها  ن  توقات ناسل بلعال، إبى 

جانب اقتلاحه ابتاويو بصف  اختااري  

 9بعطل  األنون  في ابقطاع ابعاوني إبى 
 .أشهل

ن  جانره، أعل  حزب ابتقوم 

لاالشتلاكا ، ع  تعهوه بتعزيز تاثالا  

اباساء في كاف  اباجابس ابااتخر  بلتوجه 

لنحارب  كل  ابفعلي نحو اباااصف ،

ابصور ابااطا  ابسلرا  ع  ابالأة في 

اباجتاع، نع اباواجه  ابحازن  بكل 

أشكا  ابتاااز أثااء ابتشغال، لفي ابوسط 

 .اباهاي
لتةا  بلنانج حزب ابحلك  ابشعرا  

لعودا بس  توابال عالا  ن  أجل تحقاق 

االستقال  اباابي بلالأة اباغلبا ، 

لاألبااء، لصاان  حقوق ابالأة اباطلق  

لابعال على صاان  حقوق ابالأة ابعانل  

في اباهجل، خاص  اباساء ابعانال  في 

 .ابحقو 
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العراق: الجبوري تشارك في اجتماع لشبكة البرلمانيات في 
 منتدى هلسنكي للسياسات

 
تشلي   ٣٠ عةو االئتال ف ابساوة انتصار ابخطابي بتاريخشاركت 

في ناتوى ضلساكي  رلبااناا شرك  ابفي اجتااع  ٢٠٢١ابثاني 

لاوي ، الاوا، بابتعالن نع لزارة ابشؤلن ابخارجا  ابفابلسااسا  في ف

لاوا لنصل لاباغلب ابحةور نائرا  ع  بليطاناا لفلنسا لف

 .لتونس لناوزباوا لايلباوا لدل  اخلى

لجها  اباظل حو  ابتطورا  اإلقلااا  لابولبا  خصوصا  لتم تراد 

ولرنا لنستجواته، فةال ع  قةايا ابالأة لسرل نا يتعلق بوباء ك

ابحفاظ على حقوقها ن  خال  ابقوانا  لابتشليعا  ابتي تسهم في 

خلق نكان  بها في اباجتاعا ، لتعزيز اباشارك  ابسااسا  بها 

 .للصوبها باواقع صاع ابقلار
كاا تم خال  االجتااع ابذي تلأسته ابرارلن  ضلاااا كاااوي عةوة 

با لردا  ابرليطاني، بحث نلف ضجلة ابشراب ابى الرنجلس ابلو

 .لتواعاا  ضذا ابالف على جااع ابرلوان

تجور االشارة ابى ابااتوى يةم عةوي  رئاس  لزراء بليطاناا 

ابسابق  تليزا ناي لنائرا  ع  دل  ابشلق االلسط لشاا  افليقاا 

 .باللالر

 تها مستقبلنا()مشاركإقليمياً: منظمة المرأة العربية تطلق حملة 
 

أطلقت ناظا  ابالأة 

  ، يوم األربعاء ابعلبا

، 2021ديسارل  15

حال  إقلااا  بتعزيز 

نشارك  ابالأة في 

االنتخابا  ، تحال 

شعار )نشاركتها 

 .نستقرلاا(

أشار  اباويلة ابعان  ، 

ابوكتورة فاديا كاوان ، 

إبى أن ناظا  ابالأة 

ابعلبا  نظات عوة 

جا  ابتاكا  ابسااسي بلالأة ، لأنها أطلقت نؤخًلا دلرا  توريرا  في ن

بابتعالن نع نؤسس  لستااستل بلوياقلاطا  نشللًعا جويوًا على اباستوى 

اإلقلااي يستهو ف في دنج ناظور اباوع االجتااعي في نلاقر  االنتخابا  

ابعان  ، نع ابتلكاز على إعواد نلاقرا  في ضذا اباجا . لشود  كاوان على 

 .ظا  تسعى إلشلاك ابلجا  في ابتوريب أيةاأن اباا

تهو ف ابحال  إبى تعزيز نشارك  ابالأة في االنتخابا  في ابااطق  ابعلبا  ، 

لإبلاز أضاا  نشاركتها في ابعالا  االنتخابا  ، لنساعوتها على توبي 

 .اباااصب ابقاادي  ، لتذبال ابعقرا  لابتحويا  ابتي تواجه ضذه اباشارك 

ابحال  تافذ على اباستويا  اإلقلااي لابوطاي على نوار عام  يشار إبى أن

بابتعالن لابتاساق با   2022إبى نوفارل  2021لاحو ، تروأ ن  أكتوبل 

ابلجا  اباستقل  بالنتخابا  في األردن ، لعةوا  ابشرك  ابعلبا  بلالأة في 

  االنتخابا . ، باا في ذبك ناظا  ابالأة ابعلبا  ، لابااظا  ابعلبا

بإلدارا  االنتخابا ، لشرك  ابرلبااناا  ابعلباا  بـ. اباسالاة "رائوا " ، 

لابشرك  ابعلبا  بالنتخابا  ابوياقلاطا  ، لنلكز اإلعالناا  ابعلباا  ، 

 باإلضاف  إبى ضائ  األنم اباتحوة بلالأة ، بلنانج األنم اباتحوة اإلناائي ل

IDEA. 

 حول العنف ضد النساء في السياسة المائدة المستديرةتابع: إقليمياً: 

لن  جهته قا  ابساو زياد شاخ، ناثل ضائ  األنم اباتحوة بلالأة: 

ستواصل ضائ  األنم اباتحوة بلالأة دعم ألبويا  ابحكون  “

األردنا  بتعزيز آباا  ابحااي  ابوطاا  لدفع إصالح ابسااسا ، 

رااء لأيةاً ستواصل ابعال بشكل لثاق نع اباجتاع اباوني ب

استجابا  على نستوى اباجتاع اباحلي تعزز نشارك  ابالأة 

لبا  أن ابالأة ” ابهادف  لابعادب  في األناك  ابعان  لابسااسا .

تلعب دلًرا رئاساًا كالشح  لقائوة لناخر  لنحلك بلتغاال. لأكو 

على أنه فقط ن  خال  اباشارك  ابسااسا  ابهادف  بلالأة ياكااا 

 نسالاة بلجااع.بااء نجتاع أكثل 

لبا  أنا  عام لزارة ابشؤلن ابسااسا  لابرلباانا  ابوكتور علي 

ابخوابوة ناولبا ع  لزيل ابشؤلن ابسااسا  لابرلباانا  أنه ن  

ابالكا   ا اباهم ابعال على نواجه  ابتحويا  ابتي تواجه اباساء تلشحا لانتخابا خاص  في ابوقت ابحابي لتزاناا نع ابتوصاا  اباارثق  ع  ابلج

بتي عابجت   ابتحويث ابااظون  ابسااسا  لابتي ن  شأنها تعزيز نشارك  ابالأة في ابحااة ابسااسا  لابعان ، نشالاً ابى ان ضااك ابعويو ن  ابتشليعا

ابتحويا  ابتي تواجهها  ابعاف ابسااسي ضو ابالأة إال انه ن  ابةللري رفع ابوعي بوى اباجتاع باواجه  ضذه اباشكال . لبفت ابخوابوة ابى ان

لاباساء على   اباساء في ابحااة ابسااسا  تتشابه في نعظم ابول  ابعلبا  لدل  ابعابم، نؤكواً على أضاا  أن يكون ضااك بلانج توريرا  لتوعوي  بللجا

آلباا  ابالزن  بها ناا يعزز ن  نشارك  حو سواء، إضاف  ابى دلر اباجتاع اباوني لاألحزاب ابسااسا  في نواجه  ضذه ابقةايا لإيجاد ابحلو  لا

  في كافابالاة في ابحااة ابسااسا  لابعان . لبفت ابخوابوة ابى ان ابوزارة بويها ابعويو ن  ابرلانج لابخطط اباستقرلا  ن  بقاءا  للرش عال 
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أة في ابحااة ابسااسا  لابعان  لكافا  نواجه  ابعاف اباحافظا  بابتعالن نع ابعويو ن  نؤسسا  اباجتاع اباوني ابتي تهو ف ابى زيادة نشارك  ابال

ء في اضوضا، لأِشار إبى أنه ساكون ضااك ناشورا  توعوي  لتثقافا  حو  اضاا  نشارك  ابالأة لايجاد ابحلو  ابتي تحو ن  ظاضلة ابعاف ضو اباس

 ابحااة ابسااسا .

لن  جانرها أكو  نعابي اباحانا  لفاء باي نصطفى أنه 

أي  دياقلاطا  حقاقا  دلن إشلاك كانل بلاساء،  ال توجو

إن اباجتاع ابذي يحال  اباةي قونا دلن ” لقابت: 

االستفادة ن  طاقا  اباساء ساخسل ابسراق ألنه ب  يصل 

لباات أنه ال ياكااا ” باستالاره بابقفز على قوم لاحوة.

اباةي قوناً بجهودنا في تعزيز اباشارك  ابسااسا  دلن 

بى ابعاف ضو ابالأة في ابسااس . لأن بجا  االنتراه إ

سلطت ابةوء  2020لضعا  ابالأة في اجتااعها عام 

على ابعاف ضو اباساء في ابسااس . لأكو  على أن عوم 

ابتصوي باوضوع ابعاف ابسااسي ساؤدي إبى نتائج على 

اباوى ابطويل حاث أنه يهود ابجهود ابعاباا  بجسل 

توى ا  ابسااسي، لعلى اباسابفجوة با  ابجاسا  في ابتاك

ابقصال يشكل بائ  أكثل تحوياً يتلتاب علاها كلف إضافا  

على اباساء ناا يؤدي إبى انسحاب ابسااسا  ن  

 ”.نااصره  لابتعاد قااديا  اباستقرل ع  ابعال ابعام

باات سعادة اباائب دياا ابرشال، عةو نجلس اباواب 

ااتخرا  فحسب بل أيةاً على ابااخرا  حاث يتعلض  بلةغط الختاار ابالشحا  لأثااء ابتصويت. لباات األردني أن ابعاف ال يقع على ابساوا  اب

اب  به  في عأن ابتحويا  ابتي تواجهها اباساء قرل لأثااء لبعو ابتلشح نتقاطع  لتتاثل في غااب ابثقاف  ابسااسا  بوى ابساوا  لعوم لجود نشارك  ف

اإلبكتللني لابتاال عرل لسائل اإلعالم. كاا أكو  على أضاا  تاكا  ابالأة اقتصادياً باتم تاكااها سااسااً، كاا أشار  األحزاب باإلضاف  إبى ابتاال 

 .إبى ابقوابب ابااطا  ابالترط  بأدلار ابالأة كأحو ابتحويا  ابتي تواجهها اباساء في ابسااسا 

اي، أن اباظام األبوي لاباجتاع ابذكوري ال يزا  ضو اباتحكم في كل ابعابم ليفلض لباات ابوكتورة سحل ابقواساي، عةو اباجلس ابوطاي ابفلسطا

ل لعلى ثنفسه أيةاً في عابم ابسااس  على ابذكور لاإلناث على حو ابسواء. لباات أن نا تعاني ناه ابالأة ابفلسطااا  نةاعف بسرب لجود العرا  ك

في ابوخو  إبى عابم ابسااس  توخل ن  ناطلق ابلغر  في إحواث ابتغاال باااا ابلجل يوخل رأسهم االحتال . لأِشار  إبى أن ابالأة حا  تلغب 

 .رغر  في ابوصو  إبى ابسلط 

تحويا  في  3لأكو  األستاذة ناجوة اباويشي، نائر  رئاس  ائتال ف ابرلبااناا  ن  ابول  ابعلبا  باااضة  ابعاف ضو ابالأة، أن ابالأة تواجه 

لضي ضعف تاكا  ابالأة في األحزاب حاث أن ضاابك ضعف في تاثال اباساء في اباواقع ابقاادي  داخل األحزاب. لثانااً: اباال  األحزاب ابسااسا 

  ابتلشاح عةوا  ابرلباان ن  أقارب قادة األحزاب ناا يؤدي إبى عوم تواجو اباساء ن  ذلا  ابكفاءة في ابرلباان، لثابثاً: ضعف تعزيز عةو

 ً بلالأة في األحزاب ابسااسا  لناع تلشاح األقارب ن   %35. لباات أضاا  تعويل قوانا  األحزاب لإبزام األحزاب باسر  ال تقل ع  األحزاب ناباا

 .في ابوعاي  االنتخابا  %25ابورج  األلبى بقادة ابحزب بلرلباان، لأن توعم األحزاب ابالشحا  على األقل 

لس نواب ابشعب ابتونسي أن اباجتاع اباوني في تونس بعب دلراً كرالاً في تحقاق اباكاسب ابتشليعا  لباات سعادة األستاذة بالى حواد، ن  نج

 2019لفي عام  %33 2014حاث بلغت نسر  ابالأة في  2019حتى عام  2014بلالأة لأن تاثال ابالأة على اباستوى ابرلباان تلاجع ن  عام 

اباتعلق  18اباتعلق بابقةاء على ابعاف ضو ابالأة لابذي يحتوي على ابفصل  2017بسا   58، لأشار  إبى ابقانون %26بلغت نسر  اباساء 

  بابعاف ابسااسي لإدراجه كشكل ن  أشكا  ابعاف ضو ابالأة لتجلياه. لأشار  إبى أنه ال يوجو تكافؤ فلص نا با  ابلجل لابالأة في ابحاال

 ”.واقع ابسااسا  لال سااا ابتي توافع ع  حقوق اإلنسان لع  اباكاسب ابتي حققتها ابالأةابعاف نسلط على اباساء في ابا“االنتخابا ، لقابت: 

سااس  بلأكو  األستاذة ابتسام ابعزالي، ابعةو ابااتخب باجلس نويا  ابلباط ل ابرلباانا  ابسابق  في اباغلب، أن نوضوع ابعاف ضو ابالأة في ا

أنواع ابعاف. لأن ضاابك ن  يحال  قطع ابطليق أنام ابفاعل  ابسااسا  لابتي يتاثل رصاوضا بكفاءتها  بم يحظى باالضتاام على نستوى اإلعالم كرقا 

لحةورضا في اباجتاع لقابت: ضذا ابلصاو ن  ابصعب ابوصو  إباه ليراى بتلاكم لبك  قو يتوثل بلحظ  ن  خال  اإلشاع  اباغلض  لابحاال  

لباات أن اباساء يتعلض  بإلحلاج عرل ابلقاءا  اإلعالنا  لبالنتقادا  بشكله  لأنه قو يتم افتعا  ” ا .اباااهج  ال سااا على اباواقع اإلبكتللن

ال زابت ضاابك حاج  نها  بتكثاف ابجهود بجعل فةاءاتاا “بعض ابلحظا  حتى تحلج ابفاعال  ابسااساا  ليحالب  االنسحاب ن  اباقاش. لقابت: 

 ”.ابسااسا  أكثل أناناً بلاساء
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بعنوان: قوانين الجنسية في الدول العربية جلسة افتراضيةإقليمياً: تابع   

ضذا، لقو شارك ن  ابجزائل أيةاً ابساو رشاو فارح، اباويل ابعام 

بالكز ابوراسا  ابقانونا  لابقةائا  بوزارة ابعو ، ابذي رافع بصابح 

باكتسرا  ابتي شهوضا كان آخلضا األنل قانون ابجاسا  في ابجزائل، لا

، نؤكواً االضتاام ابذي توباه 2005فرلايل  27اباؤرخ في  01-05رقم 

ابسلطا  ابوصا  في ابجزائل بقانون ابجاسا ، باا يةا  نصابح 

 .اباواطاا  لنكتسراها لباا يتواءم لاحتلام حقوق االنسان

اباوع االجتااعي  لن  براان، شاركت ابوكتورة جلاار لاكام، نستشارة

لابتقاام لاألستاذ اباشارك في ابجانع  ابلراانا ، لباات أن قانون ابجاسا  

تات لراثته ع  ابفلنساا  لبك  بم يتم تعويله لأشار  إبى أن األسراب 

ابتي يوعاها نعارضو ناح ابجاسا  ن  قرل األم ابلراانا  اباتزلج  ن  

يتم استغال  ابالأة بلحصو  على ابجاسا  ابلراانا . لباات أن أبااء ابلرااناا  يواجه  تحويا  ن  حاث أنه  غال برااني تتاثل في أنه في بعض األحاان

 علاهم كل سا  تجويو ألراقهم لدفع رسوم عابا  ليعانون ن  تعقاوا  في حااتهم اباونا 

بحقوق اإلنسان، أن ابوستور األردني يسالي با  األردناا   لباات اباحانا  نور اإلنام، لضي نحانا  نتخصص  في االتفاقاا  ابولبا  اباتعلق 

إلقان  لاألردناا  في اباادة ابسادس  لأن األسلة حجل األساس في اباجتاع. لأشار  إبى أن أبااء األردناا  ال زابوا يواجهون تحويا  تتعلق با

ناحت بعض ابحقوق  2014إصوار نزايا صور  ع  رئاس  ابوزراء عام لابتعلام لابعال لاالستثاار لابتالك لإصوار رخص  ابقاادة. لباات أنه تم 

ضوي  تعليفا  لام ناحهم نزايا تتعلق بحقوق تشتلط اإلقان  باألردن. لأشار  إبى أنه في تعويال   16000اباونا  ألبااء األردناا  حاث تم إصوار 

تصليحقانون ابعال ابتي صور  تم ناح أبااء األردناا  ابحق في ابعال دلن  . 

لابحق لأشار  إبى بعض ابتوصاا  ابتي تتعلق بأضاا  تعويل قانون ابجاسا  لاتخاذ بعض اإلجلاءا  ابسليع  ابتي بها ابعالق  باإلقان  ابوائا  

 .بابتعلام ابعام لنعانلتهم باسالاة في نجا  ابصح  لتالك األنوا  لابسااح بهم بابعال لاالستثاار

ائها لع  اباغلب تحوثت سعادة ابساوة حااة بوفلاش ، نائب رئاس نجلس اباواب اباغلبي سابقاً، لباات أن ابالأة في اباغلب تااح ابجاسا  ألبا

 ل  ابومصلبك  باس بزلجها. لباات أن ابجاسا  في اباغلب تااح بااًء على اعتراري : ابجاسا  األصلا  لابجاسا  اباكتسر ، األصلا  تااح ع  طليق 

ا  ابجاس اباتلتر  على اباسب لابراوة لاباكتسر  تتعلق بابحكم ابقانوني، لبحكم استلجاع ابجاسا ، أل ابتجااس. للضحت أن بحكم ابقانون يعاي ناح

م االستلجاع بلجاسا  ع  طليق ابكفل  أل ابزلاج ن  نغلبي باباسر  النلأة أجارا  لابوالدة باباغلب لاإلقان  فاه باوة تفوق ابخاس  ساوا ؛ لبحك

ن   تعاي أنه عاونا يكتشف االب  أن أبويه نغلباا  قرل لصو  س  ابلشو يحق به استلجاع ابجاسا ؛ أنا ابتجااس يعاي أن ناح ابجاسا  بارادرة

جز خال  خون  اباغلب عاونا يسوي شخص خون  نها  بلاغلب تااح به ابجاسا  أل إذا لقعت به إصاب  أل حادث  خطالة لجعلته يصاب بابع

 .ابوط 

لأضافت أن ابفصل ابسابع  لباات أن ابفصل ابسادس ن  قانون ابجاسا  يتةا  أن كل نوبود نغلبي ن  أب نغلبي أل أم نغلبا  يعترل نغلبااً. 

به، أل ابوبو اباوبو في  يعطي ضذا ابحق ع  طليق رابط  اإلقلام لابتلاب باعاى أنه يعترل نغلباا ن  لبو في اباغلب ن  أم نغلبا  لأب ال جاسا 

 .اباغلب ن  أبوي  نجهوبا ، لبلطفل اباتخلى عاه

   حال لكتجلب  حا  عاا تعاناه اباساء في حق ناح ابجاسا  ألباائه  استةافت ابجلس  ابساوة سعاد ابحراشا  شقاق  ابلاحل  نعا  ابحراشا  ناسق

ساوة لباات أن نعا  شاركت في  50000في األردن. لباات أن ابحال  بوأ  بخاسا  ساوة لحتى لصلت  ”أني أردنا  لجاساتها حق بي“

ااعتصانا  لتواصلت نع ناظاا  دلبا  لحقوقا  لبك  حا  بااها لبا  إكاا  نسالتها نلضه . 

 

 

 

https://www.facebook.com/MomJordanian?fref=nf
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ً إ  الفرص والتحديات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة في شمال إفريقيا :قليميا

ي نالك  اباغلب، تحوثت ابساوة خويج  لع  ابفلص لابتحويا  أنام اباساء في ابحااة ابعان  ف

باااضة  ابعاف ضو ابالأة. لعةو ابزياني، عةو ائتال ف ابرلبااناا  ن  ابول  ابعلبا  

سابق في نجلس اباواب اباغلبي، لنائر  رئاس بلوي  ابفااوق. لباات أن نسر  اباساء في 

إبى نسر   2016عام في انتخابا   %20ابرلباان اباغلبي في ارتفاع حاث ازداد  ن  نسر  

في االنتخابا  ابحابا . لباات أنه ن  با  ابفلص ابتي ساضات ن  تواجو ابالأة في  24%

لجود بوائح انتخابا  احتو  على نسر  عابا  بتاثال ابالأة فهاابك ابالئح   2021انتخابا  عام 

ئح  ابجهوي  شاب  لابال 30انلأة إبى جانب الئح  ابشراب ابتي ضات  60ابوطاا  ابتي ضات 

انلأة. لباات أن ابتحويا  تاثلت في تاكل األحزاب ابسااسا  باااضالتها  90ابتي ضات 

بحاث أن نجاوع  ن  اباساء بم يستطع  اباشارك  ابسااسا  على رغم ن  تواجوض  في 

إن بم يفلض ابقانون تواجو ابثلث ن  اباساء ن  نجاوع “األحزاب ناذ نوة طويل . لقابت: 

 ”.جلس ب  يكون ضاابك تاثال حقاقي بلاساءأعةاء ابا

اء لبعو الباات أن غااب ابعااي  اإلعالنا  يشكل تحوياً أنام نشارك  ابالأة، لألصت بوضع استلاتاجا  إعالنا  نستجار  بلاوع االجتااعي قرل لأث

اة. بحااي  بلاساء داخل األحزاب ابسااسا  إحقاقاً باروأ اباسالابحاال  االنتخابا  إلبلاز ابقاادا  اباسائا  نع نشل ابحقوق اإلنسانا  بلاساء لتوفال ا

البو ن  ابتسليع ن  تفعال ضائ  اباااصف  لنااضة  جااع اشكا  ابتاااز ضو ابالأة، لاستصالح ابقوانا  ابتاظااا  لخاص  اباتعلق  “لقابت: 

 ”.باألحزاب ابسااسا  لابتي ال زابت ال تعطي ابقاا  ابحقاقا  بلالأة

لرضا أشار  سعادة اباائب عرل  ابهواري، عةو ائتال ف ابرلبااناا  ن  ابول  لبو

ابعلبا  باااضة  ابعاف ضو ابالأة لابعةو ابحابي في نجلس اباواب اباصلي، 

أن قةا  اباشارك  ابسااسا  بلالأة تهم اباجتاعا  بصورة عان  لابالأة بصورة 

ياقلاطا  سلاا  ضو اباجتاع اباجتاع ابصحي ابذي يسعى بولب  د“خاص ، لقابت: 

ابذي يستطاع فاه كل شخص تحقاق توازنه ليتم تقويل حقوق اإلنسان فاه بصورة 

 ”.نتسالي 

لباات أنه ن  ابفلص اباتاح  أنام ابالأة اباصلي  تطراق ابكوتا ابتشليعا  

بتوصا  ن  ابقاادة ابسااسا  بقلاراتها ابحاسا  لابقوي . حاث تم تعويل أحكام 

ن  اباقاعو بلاساء، لبااء علاه صور  %25بتحقاق نسر   2019عام  ابوستور

ال يفوتاي دعم ابقاادة ” ، لقابت: %25يتةا  في أحكانه تخصاص نقاعو بلالأة باسر   2020بسا   140قانون نجلس اباواب اباصلي رقم 

 2020بسا   141شار  إبى صولر قانون نجلس ابشاوخ رقم كاا أ” نائراً. 164نائراً نصفهم ن  اباساء باصرح عود ابساوا  اباواب  28بتعاا  

 .ن  اباقاعو بلالأة في ضذا اباجلس %14ابذي يتةا  نسر  

 .لأشار  إبى لجود تحوي بخوض االنتخابا  ع  اباقاعو ابفلدي  حاث كانت األعواد كرالة عاو ابتلشح لبم تتاك  ابعويو ن  اباساء ن  ابفوز

  اباؤثلة على اباسالاة با  ابجاسا  ضي إحوى ابتحويا  أنام ابالأة لباات أن األحزاب ابسااسا  نختلف  لبها نااضج لأضافت أن ابتغالا  ابسااسا

 .نختلف  بأساباب اباسالاة با  ابجاسا 

ى خرلة بالأة عللألصت بأضاا  تةاا  ابااظور اباسائي في عال ابحزب ن  حاث ابقةايا ابتاظااا  لابتااوي  لابسااسا ، لابعال على حصو  ا

في اباسؤلبا  ابحزبا ، لتعزيز نفهوم ابتلحاب باباساء ابلاغرا  باالنةاام بلحزب، لرسم صورة بلحزب أنام ابعان  توحي بأنه حزب نافتح 

ابتي تساعو  جتااعييلحب بابلجا  لاباساء نعاً، لأن تعال اباساء على ابتغلب على ابتحويا  اباجتاعا  ابسلرا ، لابتلكاز على لسائل ابتواصل اال

 .بشكل كرال بابتواصل نع ابااخرا 

 لتحوثت نعابي ابساوة نوارة سعوي  جعفل، عةو نجلس األن  ابجزائلي لعةو حابي في االئتال ف ع  ابفلص لابتحويا  أنام ابالأة ابجزائلي ،

تم ابتلكاز على “د اباااصف  لإبغاء اباحاصص ، لقابت: لابتي تم فاها اعتاا 2020لنهاي  عام  2016لأشار  إبى تعويال  ابوستور ابتي تات عام 
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لباات أن ابلجا  ابتي تم تكلافها بإعادة اباظل بتعويل ابوستور كان فاها نسر  كرالة ن  اباساء لقونت ” اباااصف  حتى تاتزع ابالأة نكانتها بجهودضا.

 .اباونيتقليلاً بلئاس ابجاهوري  بااًء على نشالرا  نع األحزاب لنع اباجتاع 

لن  ابجويل بابذكل أنه تات دستلة نروأ اباااصف  في ابتعويل ابوستوري بسا  

كآبا  جويوة، يحال  ن  خالبها اباؤسس ابوستوري إعادة بعث نكان  ابالأة  2016

ابجزائلي  لتلقا  دلرضا في نختلف نجاال  ابحااة.لكاا أبقت تعويالته في ألاخل 

تعال ابولب  على  على:68اباادة  نصت على اباصوص ذاتها حاث  2020عام 

تلقا  ابتااصف با  ابلجا  لاباساء في سوق ابتشغال. تشجع ابولب  تلقا  ابالأة 

 .في نااصب اباسؤلبا  في ابهائا  لاإلدارا  ابعاونا  لعلى نستوى اباؤسسا 

لأكو  على أن ابالأة في ابجزائل نتواجوة سواء على اباستوى ابتافاذي أل 

ل ابتشليعي لسواء في صااع  ابقلار أل في اباجا  االقتصادي. ابقةائي أ

ى اباادة بلأشار  إبى أن ابوستور ال يااز با  ابلجل لابالأة فااا يتعلق بهذه اباسائل، لأن ابوستور يلكز على حااي  ابالأة بشكل كرال نشالةً إ

ـــا  ابعاـف في كــل األناك  لابظلل ف، في ابفةاء ابعاوني لفي اباجابا  اباهاي ابتي تاص على: تحاـــــي ابولبــــ  اباـــلأة نـــ  كــــل أشك 40

 .لابخاص. ليةا  ابقانون استفادة ابةحايا ن  ضااكل االستقرا  لن  أنظا  ابتكفل، لن  نساعوة قةائا 

 ”ةغط على اباشلع باتااشى نع أفكاره، لقابت: لأكو  على نسأب  أن ابوستور يوفع بابتغاال نظلة اباجتاع ليفلض تواجو ابالأة بك  اباجتاع ي

ا  عأعتقو في نظلي لفي نظل ابكثال ن  ابخرلاء أن ابحاج  نلح  بتصحاح ابااارسا  لتغاال ابصورة ابااطا  ع  ابالأة لكذبك األنااط االجتاا

 ”ء على نستوى األحزاب لاباجتاع اباوني لاباقابا .اباغلوط  لاألعلا ف لابتقاباو ابظابا  لضذا في حاج  إبى تةافل ابجهود لابتاساق با  اباسا

است تها بلأكو  على أضاا  ابتغلغل داخل اباجتاع حتى نتاك  ن  اقااع اآلخل ابذي ال يؤن  بقورا  ابالأة بةللرة نشاركتها لأن قوراتها لإنكاناا

ة اباجتاع ابذكوري، لابتواجو بشكل أكرل في األحزاب ابسااسا  لباات أضاا  تراد  ابخرلا ، لابعال على ابحو ن  ساطل  أقل ن  إنكاناا  ابلجل.

ابعزل ف ع  االنخلاط في األحزاب ابسااسا  يةل باساضا  ابالأة سااسااً، لابحزب ضو اإلطار ابحقاقي ابذي يحب على ابالأة أن تكون “لقابت: 

ر  إبى أن ضاابك نقص في ابتوريب لابتأضال بلاساء، لن  لأشا” فاه. ليجب على طراع  األحزاب أن تتغال لتكاف عالها نع ظلل ف اباساء.

سا  اتوصااتها أضاا  ابتلكاز على األحزاب لتحويو اآلباا  لاألطل باسأب  اباااصف ، لأضاا  االستالار في تعويل لتحويث ابتشليعا  لتراي سا

ساس شرك  بلااتخرا  بتراد  ابتجارب لابتحوث ع  ابتحويا  حكونا  لحزبا ، لأضاا  تراي سااسا  إعالنا  بتغاال ابصورة ابااطا ، لأضاا  تأ

 .لاباعاقا 

لباات نعابي باي نصطفى أن ابتحويا  با  ابول  نتشابه  لبك  ضاابك فارق في ابظلل ف ن  حاث ابتجذر ابحزبي لابتاثال ابرلبااني لنسر  

 .نشارك  اباساء ابسااسا 

ابلجا  ابالكا  بتحويث ابااظون  ابسااسا  حاث تات ابتوصا  أن يتةا  عود اباؤسسا  بلحزب  لتطلقت برعض ابتعويال  ابتشليعا  ابتي طلحتها

ن  اباساء، لعلى ابحزب أن يةا  بااتسراه ن  ابشراب لاباساء  20%

ابوصو  بلاواقع ابقاادي ، لتاكا  ابشراب لابالأة لاألشخاص ذلي اإلعاق  

لنتكافئ لخاص ً اثااء ن  ابوبوج باوارد ابحزب اباتوفلة بشكل عاد  

 .ابحاال  االنتخابا 

لباات أن ابةرط ابتشليعي نهم، لاإلرادة ابسااسا  لابتشليعا  تةع ابطليق 

ا  يجب أن نحو  ابتحوي“لتلسم ابطليق أنام تغاال ابخارط  ابثقافا . لقابت: 

بفلص لأن نقف نعاً لأن ال نساح ألحو أن ياس نكتسرا  اباساء لأن نوافع 

 ً  ”.لاحواً في نواجه  ن  يحال  ابتقلال ن  ضذه اباكتسرا  لنقف صفا
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ً إ :تابع  المائدة المستديرة الثانية حول الفرص والتحديات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة في بالد الشام والخليج العربي :قليميا
 

يادية إال عبر الكوتا الجندرية والتي تعتبر أكثر من ضرورة. وبينت أن الكوتا تصحيح لخطأ تاريخي وبنيت أنه ال يوجد سبيال لوصول المرأة للمواقع الق
 .وتمييز عمره آالف السنين يتمثل بحصر المرأة في أدوار نمطية

سف ابجفالي، عةو نجلس ابشورى أن لن  قطل باات سعادة ابساوة شاخه بات يو

ابوستور ابقطلي سالى با  ابالأة لابلجل في ابحقوق لابواجرا . لأشار  إبى أن 

ابالأة ابقطلي  ساضات في ابعال ابسااسي غال اباراشل ن  خال  اباشارك  ابفاعل  

قطاعا  اإلنتاج لابخونا . لأشار  إبى أن دلر بابعال ابعام حاث شاركت في جااع 

لأة في قطل يعود بلقاادة ابسااسا  ابحكاا  بصاحب ابساو ابشاخ تاام ب  حاو آ  ابا

ثاني أنال ابرالد ابافوى حفظه هللا. لابى صاحب ابساو االنال ابوابو ابشاخ حاو ب  

 .خلافه آ  ثاني لجهود صاحر  ابساو ابشاخ  نوزا بات ناصل
لكذبك باات بأنه بفةل توافل اإلرادة ابسااسا  ابحكاا  بتاكا  ابالأة. حاث تم تعاا  

لزيلتان في ابشهل ابااضي فأصرح عوٍد ابوزيلا  ثالث لزيلا . لأشار  إبى أنه 

انلأة بم يحابفه  ابحظ لباات أنه حسب  28في انتخابا  نجلس ابشورى تلشحت 

 .نال حاث تم تعاااها لتعاا  ابساوة حاوة ابسلاطي ابتي فاز  بااصب نائب رئاس نجلس ابشورىعةو ن  قرل األ 15ابوستور يتم تعاا  

ةواً في علباات أنها كانت عةو في اباجلس ابرلوي لأن سرب نجاحها في االنتخابا  ابرلوي  تاثل بإياانها بأن ابالأة ال يوجو نا يااعها أن تكون 

ف  اباجتاع لنظلتهم نحو ابالأة. لأكو  على أن نظلة ابلجل تسهم في تعزيز دلر ابالأة، لأن ابتقاو بابقوانا  اباجلس ابرلوي لأنه ال بو ن  تغاال ثقا

 .األعةاء لابتشجاع ن  قرل ابقاادة ابحكاا  عوانل ساضات في نجاحهالابتواصل نع ابقواعو االنتخابا  قرل لبعو ابعالا  االنتخابا  لابتكاتف نا با  
  اباازتحويا  تتاثل بابصورة ابااطا  ابتي تلى أن ابالأة نكانها لأشار  إبى أن اب

لأضلاتها حتى في صو  اباساء حاث أن بعض اباساء تفةل نا تزا  تجلب  خوض ابالأة بلعال ابسااسي تكتافها ابشكوك في قوراتها “لقابت: 

 ”.تلشرح ابلجا 

 .ام ابالأة بولرضا ابسااسي لاجب لباس تلفاً فكليالأشار  إبى أضاا  تعزيز نفهوم اباواطا  لابتأكاو على أن قا

ا بلالأة تلباات سعادة ابساوة ريزان شاخ دبال، ابعةو سابق في نجلس اباواب ابعلاقي، أن ابعلاق دلب  دياقلاطا  نونا  لأشار  إبى أنه نسر  ابكو

 .ابعلاقي ابحابيانلأة في ابرلباان  97إبى  86، ل إبى ازدياد عود اباساء ن  %25في ابعلاق ضي 
لباات أنه ن  با  ابفلص أنام ابالأة لجود ابكوتا، لباات إبى أن لجود عود ن  

اباساء نهم لبك  لجود نساء تعال بجوي  للاقعا  لتسطاع تشليع ابقوانا  أنل نهم 

 .أيةاً. حاث سااكاه  ذبك إزاب  اباواد ابتاازي  في ابقوانا 
نا با  ابشركا  اباسائا  بلوقو ف على  لبا  ابحةور أضاا  ابتعالن لابتكاتف

ابتحويا  ابتي تواجه ابالأة في االنتخابا . لأشارلا إبى أضاا  تغاال ضاكلا  

األحزاب لتغاال لجود ابالأة في ابعال ابحزبي، لأضاا  دلر اإلعالم في تغطا  

ابالشحا  لأضاا  االستفادة ن  ابول  ابتي يوجو بها تشليعا  تعزز دلر ابالأة 

سااسي. لأضاا  ابتأكاو على ابولر ابتكانلي بلالأة ال ابتاافسي نع ابلجل، لأضاا  اب

 .تغاال ابثقاف  اباجتاعا ، لأضاا  تعزيز صورة ابالأة ابقاادي  في اباااضج
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