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 ائتالف البرلمانيات من الدول العربية

  لمناهضة العنف ضد المرأة

 

 

 مجلة االئتالف اإللكترونية

 (2022 أيآر - شباط. )......................................................................... (11العدد )

 
 في هذا العدد:

 

  األردن: بني مصطفى: مشاركة
القرار ليست ترفا النساء في صنع 

 بل هي ضرورة وواجب

  بيان صادر عن ائتالف البرلمانيات
حول اغتيال اإلعالمية شيرين أبو 

 عاقلة

  االئتالف يعقد اجتماع الهيئة العامة
 واإلدارية

  مصر: مجلس الوزراء المصري
يوافق على مشروع قانون يحظر 

 زواج القاصرات

  تعرفوا إلى عضوات االئتالف
 الجدد

  :ًاالئتالف ينظم ورشة عمل إقليميا
 "المرافعة واالقناع"تحت عنوان 

  بيان صادر عن ائتالف البرلمانيات
 2022بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 

  :ًبني مصطفى ترعى مؤتمر إقليميا
إطالق المؤشر اإلقليمي حول 

 العنف ضد النساء

  :الجبوري تحضر مؤتمر العراق
واب اليوم العالمي للمرأة يطرق اب

 الصحافة النسوية

  :الجبوري تحضر احتفالية العراق
 منتدى االعالميات العراقيات

  مركز رئيسة االئتالف تحاضر في
"إدارة األزمات" بيوم المرأة 

 العالمي

  :ًمنظمة المرأة العربية تطلق إقليميا
دراسة إقليمية حول األزمات 

العالمية الكبرى وانعكاساتها على 
 الدول العربيةالنساء والفتيات في 

 بني مصطفى: مشاركة النساء في صنع القرار ليست ترفا بل هي ضرورة وواجباألردن: 

قالت وزيرة الدولة للشؤون 
القانونية، المحامية وفاء بني 

أمس الثالثاء، إن  مصطفى،
مشاركة النساء في عملية صنع 
القرار والحياة السياسية ليست 

بذخا وال ترفا وال خيارا، بل هي 
ضرورة وواجب ألي دولة 

تسعى إلى تحقيق الديمقراطية 
 والتنمية المستدامة.

وأّكدت بني مصطفى، أن هناك 
رؤية ملكية وإرادة سياسية قوية 

في دخول المئوية الثانية من 
عمر الدولة األردنية بروح تحديثية وإصالحية، تمثلت بمراجعة التشريعات الخاصة باإلصالح السياسي، 

اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بحزمة من التوصيات لإلصالح السياسي تركز حيث خرجت 
 على النساء والشباب وذوي اإلعاقة.

جاء ذلك، في الملتقى الذي نظمه المعهد الديمقراطي وإئتالف البرلمانيات من الدول العربية لمكافحة 
حول  رة النيابية وملتقى البرلمانيات األردنيالعنف ضد المرأة بالشراكة مع لجنة المرأة وشؤون األس

مكتسبات المرأة ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وكيفية البناء عليها على أرض 
 الواقع، بحضور عدد من السيدات النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العالقة.

 (7البقية ص )
 

ف البرلمانيات حول بيان صادر عن ائتال
 اغتيال اإلعالمية شيرين أبو عاقلة

 
تلقى ائتالف البرلمانيات من الدول العربية 
لمناهضة العنف ضد المرأة ببالغ الحزن 

واألسى نبأ اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة 
على يد قوات االحتالل ويدين االئتالف هذا 
االنتهاك الصارخ للقانون الدولي اإلنساني 

ويستنكر االئتالف هذه الجريمة النكراء التي 
استهدفت قلوب العرب في المنطقة نساًء ورجاالً 

عامة واستهدفت قلوب الفلسطينيات 
 .والفلسطينيين واإلعالميات واإلعالميين خاصة
ويدعو االئتالف إلى تبني اتفاقيات إقليمية من 

االحتالل، باإلضافة إلى حماية المرأة من كافة شأنها حماية اإلعالميين واإلعالميات في النزاعات وتحت 

 .أشكال العنف الذي تتعرض له بالضرورة في أوقات الحروب والنزاعات واالحتالل
ويتقدم االئتالف بأخلص التعازي لذوي المناضلة أبو عاقلة ولكافة األخوة الفلسطينيين في هذا المصاب 

طالما كانت نموذجاً ملهماُ ومنبراً ونافذةً على أبشع جرائم  الجلل بفقدانهم إعالمية من أكفأ اإلعالميات التي
 .االحتالل وما يتعرض له إخواننا وأخواتنا في فلسطين

وهذا األمر ليس غريباً على احتالل يعتقل وينكل باألطفال والنساء والشباب والشيوخ وال ينفك أن ينتهك 

 .المسلمينالحرمات القدسية في كل مناسبة دينية عزيزة على العرب و
  إنا هلل وإنا إليه راجعون، مع التمنيات بالشفاء العاجل للصحفي علي السمودي.
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 تعرفوا إلى عضوات االئتالف الجدد: االئتالف يعقد اجتماع الهيئة العامة واإلدارية

عقد ائتالف   
البرلمانيات من الدول 
العربية اجتماعاً للهيئة 

العامة واإلدارية لمناقشة 
المستجدات في أهم 

منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا فيما يتعلق 
بقضايا المرأة وشددت 
العضوات على أهمية 
التوسع في التشبي مع 

أصحاب المصلحة 
وأهمية التعاون مع الحكومات والبرلمانيين من أجل الحد من زواج القاصرات، وال سيما 

ثائق قانونية مما ينتج عنه مواليد أن زواج القاصرات يتم في معظم األحيان دون توفير و
بدون وثائق ثبوتية، كما أكدت العضوات على أهمية العمل على الحد من العنف ضد 

المرأة في السياسة وال سيما العنف والتمييز الذي تتعرض له النساء في األحزاب 
اً السياسية. وتمت مناقشة التقرير السنوي اإلداري والمالي الذي يعده االئتالف سنوي

وتمت مناقشة خارطة الطريق التي أعدها االئتالف لتمرير قانون الحماية من العنف 
     األسري العراقي.

 
 

مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون يحظر زواج  مصر:
 القاصرات

 
تصدى مشروع قانون زواج القاصرات لظاهرة الزواج العرفي بين األطفال تحت سن 

على السن القانوني، وقد ألزم  للتحايل  18الـ

 –المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة 
بواقعات الزواج  –الواقع فى دائرتها مقر عمله 

العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفالً لم يبلغ 
عاما  وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض 18

التصادق عليها، مرفقاً باإلخطار صورة عقد 
 .عرفى، وبيانات أطرافه، وشهودهالزواج ال

واشتمل مشروع قانون زواج القاصرات على عدد 
من العقوبات حال القيام بزواج قاصر واليعد الطفل 

مسئوال جنائيا أو مدنيا عن هذة الجريمة .ووفقا 
 50للنص يعاقب بالحبس سنة وغرامة التقل عن 

ألف جنيه، كل من  200ألف جنيه والتزيد عن 

ج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما تزوج أو زو  
ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة 

على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو 
 .وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الوالية

ويعاقب كل من حرض على زواج القاصرات  بذات العقوبة، ولو لم يترتب على 
ثر، وال يُعد الطفل مسئوالً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، وال التحريض أ

 .تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة
كما يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر، وغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه، و 

ق منتدب خالف نص المادة ال تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موث
( من هذا القانون، الخاصة باإلخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد 2)

 طرفيه طفالً.
 

 

 
 

حمدة سعادة األستاذة 
السليطي، نائب رئيس أول 
 مجلس الشورى القطري

 

 
 

شيخة سعادة األستاذة 
الجفيري، عضو مجلس 

 الشورى القطري

 

 
 

عائشة نوة سعادة األستاذة 
شتوح، عضو سابق في 
 مجلس الشعب الجزائري

 
ل تحت عنوان االئتالف ينظم ورشة عمإقليمياً: 

 "المرافعة واالقناع"
 

 ن
ظم ائتالف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف 
ضد المرأة بالشراكة مع مؤسسة وستمنسر للديمقراطية 

 29يومي ” واالقناعالمرافعة ” ورشة عن بعد تحت عنوان 

آذار هدفت هذه الورشة إلى تقديم تعاريف للمفاهيم  30و 

واألدوات التي من شأنها أن توضح رؤية الفاعلين 
السياسيين أثناء حمالت مرافعاتهم. غطت ورشة العمل هذه 
المرافعة وتحديد القضايا وبناء التحالفات وتحويل الصراع. 

ة، وكيفية اإلقناع، وتناولت محاور تعريف وأهمية المرافع
وتحويل الصراع، وأدوات تحليل الصراع، وإيجاد أهداف 
مشتركة. وشاركت فيها برلمانيات حاليات وسابقات من 
األردن وتونس والمغرب والجزائر والعراق ومصر. 

     وقدمت التدريب الخبيرة فيكي زوين من لبنان.
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 2022بيان صادر عن ائتالف البرلمانيات بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 
 

نضم االئتالف في الثامن من آذار إلى المجتمع الدولي في االحتفال باليوم ي
المساواة المبنية على ”الدولي للمرأة. وفي هذا العام، ويأتي هذا اليوم بعنوان:

 ”النوع االجتماعي اليوم من أجل غٍد مستدام
 

ويأتي موضوع اليوم الدولي للمرأة في انسجام تام مع الموضوع ذي 

 :(CSW66) األولوية للدورة السادسة والستين المقبلة للجنة وضع المرأة
تحقيق المساواة المبنية على النوع االجتماعي وتمكين جميع النساء “

والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر 

 .”البيئيةالكوارث 

 
اليوم لن نتمكن من الحصول على غد مستدام دون تمكين المرأة وترسيخ 

مبادئ المساواة والعدالة والتي تتضمن تزويد المرأة بالدعم والتمكين الالزم 
لتحقيق المساواة وال بد من تمكينها اقتصاديا وسياسياً وعلمياً واجتماعياً ألن 

 .أهذه منظومة متكاملة وال يمكن أن تتجز
 

وبحسب األمم المتحدة فإن النساء والفتيات، هن من يتحملن وطأة الصدمات 
البيئية واالقتصادية واالجتماعية. لكن نفس النساء والفتيات هن أيضاً من 

أوائل المستجيبين عند وقوع الكوارث، وهن صانعات القرار المهيمنات في 
العمل المناخي ناجحاً المنزل بشأن الطاقة والنفايات. لذا ال يمكن أن يكون 

 .أو مستداماً إذا لم يشمل النساء
 

ال سيما  –والتمييز المتأّصل يكثّف آثار تغيّر المناخ بالنسبة إلى المرأة 
عندما تتعّرض المرأة أيًضا إلى التمييز واإلقصاء ضمن مجتمعها. كما أن 

 هذا يسبب انعكاسات سلبيّة على حّق المرأة في الصّحة واألمن الغذائيّ 
وسبل العيش، ال سيما في وجود الفجوة بين الجنسين، فبحسب تقرير سد 

الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي، بلغت  2021الفجوة الجندرية لعام 

% في منطقة الشرق األوسط وشمال 60.9نسبة الفجوة بين الجنسين 

ك سنة لسد الفجوة بين الجنسين في تل 142.4إفريقيا، وسوف يستغرق األمر 

سنة. فمن حيث التمكين  135.6المنطقة بينما سيستغرق األمر عالمياً 

%، ومن حيث 40.9االقتصادي والفرص بلغت نسبة الفجوة في المنطقة 

%، ومن حيث الصحة والبقاء على قيد الحياة  94.2التحصيل التعليمي 

 .%12.1%، ومن حيث التمكين السياسي 96.5

 
اهمة المرأة في عدة مجاالت ال سيما في وهذا كله من شأنه أن يقلل من مس

تغير المناخ. فالمرأة اليوم هي األكثر تأثراً بتغيرات المناخ، فخالل الظواهر 
المناخيّة القصوى، من المرّجح أن تموت النساء أكثر من الرجال، بسبب 

اختالفات تتجلّى على مستوى األوضاع االجتماعيّة واالقتصاديّة والوصول 
 . إلى المعلومات

 

كما تتعّرض النساء الحوامل والمرضعات النعدام األمن الغذائّي الناتج عن 
تغيّر المناخ. كما قد تتسبّب مياه الشرب األكثر ملوحة بسبب ارتفاع 

منسوب مياه البحر، في والدات مبكرة ووفيّات أمهات وأطفال حديثي 
وتغيّر  الوالدة. ويمكن أن يؤدي الضغط االقتصادّي الناجم عن الكوارث

المناخ إلى حاالت زواج أطفال وزواج مبكر وزواج باإلكراه، كاستراتيجيّة 
للتكيّف. كما أن المخاطر العارمة التي تهّدد األرض والمياه والكائنات 

وسبل العيش تؤثّر بشكل كبير على النساء اللواتي يعملن في األرض أو 

 .يعتمدن على النظم اإليكولوجية إلعالة أسرهنّ 
 

مليون شخص التشّرد الداخلّي  17ل العام الماضي، عاش أكثر من في خال

دولة، بسبب الكوارث الطبيعيّة وتغيّر المناخ. ومن بين هؤالء  144في 

الماليين من النازحين، تتعّرض المرأة والفتاة بشكل خاص، اليوم وفي 
جار المستقبل، لمخاطر العنف القائم على النوع االجتماعّي، بما في ذلك االتّ 

 .بالبشر وغيره من االنتهاكات األخرى
 

في المئة من النازحين  80فإن  2018ووفقا لتقديرات األمم المتحدة عام 

 1.بسبب التغير المناخي كن نساء

 
المرأة اليوم هي من لديها اإلجابات على الحد من آثار تغيرات المناخ 

رأة في التملك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن التعليم وحق الم
 .والميراث من شأنه أن يسهل على المرأة التعامل مع التغير المناخي

بحسب منظمة الفاو ، تشكل النساء عصب العمل المتعلق بالزراعة حيث 
في المائة من اليد العاملة في الزراعة في الدول النامية، كما أن  45يشكلن 

أفريقيا وآسيا. األدلة في المائة في أجزاء من  60هذه النسبة ترتفع إلى 

تشير إلى أنه عندما تتاح الفرص للنساء، فإن محاصيل مزارعهن تزداد 
وبالتالي يزداد دخلهن. كما أن الموارد الطبيعية تدار بشكل أفضل، وتتحسن 
التغذية وتصبح سبل العيش مضمونة. والمحاصيل الزراعية ستزداد بمقدار 

وصول إلى الموارد مثل الرجال. الثلث تقريباً لو أتيحت للنساء فرصة ال

مليون شخص.  150وبالتالي فإن عدد الجوعى في العالم سينخفض بنحو 

ونحن نعلم أن األطفال سيكون أمامهم فرص أفضل للمستقبل عندما تكون 
امهاتهم يتمتعن بالصحة والثروة والتعليم، خاصة خالل األيام األلف األولى 

 ”من حياة الطفل
 

يجعل النساء العبات رئيسيات في جهود تحقيق جميع  هذا هو السبب الذي
أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الثاني الذي ينص على القضاء 

 2.على الجوع وسوء التغذية في العالم

 
ولهذا آن األوان أن تضع الدول المرأة على سلم أولوياتها وال سيما في 

االقتصادية الصعبة، المنطقة العربية التي أنهكتها الحروب والظروف 
وتفاقمت تحدياتها مع جائحة كورونا. ومع ذلك يجب أن تعي الحكومات 

آثار إقصاء المرأة وضعف تمكينها، وينبغي أن تتضمن سياساتها 
واستراتيجياتها تمكين المرأة من جميع النواحي وفي جميع مجاالت الحياة 

  .لدورها في التنمية البشرية
 .ر،  وكل عام والمرأة العربية بخيركل عام وجميع النساء بخي

 
[1] htps://www.bbc.com/arabic/middleeast-59391745 

[2 ]
https://www.fao.org/news/story/ar/item/461169/icode
/t 
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 بني مصطفى ترعى مؤتمر إطالق المؤشر اإلقليمي حول العنف ضد النساءإقليمياً: 
بمشاركة عضوات من ائتالف 
البرلمانيات من الدول العربية 
بدأت لمناهضة العنف ضد المرأة 

أيار  22و  21يومي  في عمان

، أعمال مؤتمر إطالق 2022

المؤشر اإلقليمي حول العنف ضد 
، الذي 2021النساء والفتيات لعام 

تنظمه اللجنة الوزارية لتمكين 
ة المرأة بالتعاون مع المبادرة النسوي
األورومتوسطية بدعم من االتحاد 

 .األوروبي
وقالت وزيرة الدولة للشؤون 

القانونية رئيسة اللجنة الوزارية 
لتمكين المرأة المحامية وفاء بني 
مصطفى، خالل رعايتها حفل 
االفتتاح، إنه ووفقاً لهيئة األمم 
المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة 

نساء في  3من  1العالمية، فإن 

وأضافت بني مصطفى، بحضور وزير الدولة  .ضن لعنف جسدي أو جنسي على األقّل لمّرة في حياتهّن وغالباً ما يكون ذلك من قبل شريكهنّ العالم تعرّ 

لغ لبلدان تبلشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ووزير التنمية االجتماعية أيمن المفلح، أن نسبة العنف ضّد النساء في بعض ا
بالمئة، الفتة إلى أن هذه النسب قد تكون في الحقيقة أعلى، إال أّن غياب اإلحصائيات الدقيقة يحول دون الحصول  37بالمئة، وفي العالم العربي  70نحو 

تفاع التكاليف االجتماعية وتابعت، أن هذا العنف يؤدي إلى ار .على معلومات دقيقة، كما يشكل عدم التبليغ أحد أسباب عدم معرفة حجم المشكلة الحقيقي

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي  2واالقتصادية التي تتكبدها النساء وأسرهّن وأوطانهّن، إذ أن التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة تقدر بنحو 

وأثنت بني مصطفى، بحضور أعضاء  .العالميةتريليون دوالر، أي ما يقترب من حجم اقتصاد كندا، وفقا الحصائيات منظمة كير  1.5العالمي، وتعادل 

لترتيب ألعمال من مجلس النواب والسفير التونسي لدى األردن خالد السهيلي، على الجهود والعمل الذي بذلته المبادرة إلخراج هذا المؤشر القيّم، وفي ا
 .هذا المؤتمر

والقانونية التي حرصت عليها الدولة األردنية للحّد من العنف ضد المرأة، وعيا واستعرضت في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر، أبرز التعديالت التشريعية 

، واألحوال 2017، والعقوبات لعام 2017، وقوانين الحماية من العنف األسري لعام 2022منها بالعواقب المترتبة عليه، ومنها: التعديالت الدستورية 

مصطفى النساء إلى اإلقبال على المشاركة في األحزاب والحياة السياسية، مؤكدة أن بوابة  ودعت بني .وغيرها من التشريعات 2019الشخصية لسنة 

 السياسة والوصول إلى مراكز صنع القرار، سيفتح المجال أمامهّن إلنصافهّن في المجاالت االجتماعية واالقتصادية كافة. 
 

ة الدول العربية وأكدت األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية بجامع
الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إن الجامعة ال تتوانى عن االلتزام اإليجابي والكامل بقضايا 

النساء، خاصة قضية العنف ضدهّن، وعليه انبثقت جهود األمانة العامة في هذا اإلطار في 
لى عدد من الخطوات التي تسعى إلى تحقيق المساواة وخلق بيئة مسالمة للمرأة، ومنها ع
سبيل المثال وليس الحصر "االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة لمناهضة جميع 

أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات" وخطة العمل 
 .ذات الصلة

وأشارت إلى أن األمانة العامة تعمل حاليا على تقرير تجميعي "ألفضل الممارسات من 
ء لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة في أوقات الوباء"، ومن المقرر الدول األعضا

عرضه لالعتماد من قبل لجنة المرأة العربية، حاثة جميع الدول األعضاء على المشاركة 
 .بتجاربها في هذا الصدد

وقال نائب األمين العام للشؤون االجتماعية في االتحاد من أجل المتوسط، السفير الدكتور 
يتش، عبر تقنية االتصال المرئي، "إن العنف ضد النساء والفتيات ظاهرة جون بول جر

يجب منعها من خالل حمالت التوعية العامة والدورات التدريبية الخاصة والتعاون بين 
الهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني" مؤكدا أن النهج الناجح تجاه العنف ضد النساء 

 .ى جميع المستويات وبين جميع القطاعاتوالفتيات يتطلب عمالً منسقًا عل
ير من خالل دعم وأشارت الرئيسة المشاركة في المبادرة النسوية األورومتوسطية ليليان هولز فرينش، إلى أن المؤشر اإلقليمي يعتبر أداة رئيسة في التغي

ات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فضال عن متابعة تنفيذ النهج الشامل في الحّد من العنف ضد النساء والفتيات، ووضعه على رأس أولويات األجند

 .2017اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع الذي ُعقد في القاهرة عام 

 (5البقية ص)
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بني مصطفى ترعى مؤتمر إطالق المؤشر اإلقليمي تابع: إقليمياً: 
 حول العنف ضد النساء

 
وأضافت أن المؤشر يعتبر مهمة ثمينة للمرصد اإلقليمي لمؤسسات المجتمع 

، في الحّد من 2019المدني الذي أنشأته المبادرة األورومتوسطية عام 

العنف ضد النساء والفتيات، والتأكيد مرة أخرى على الحاجة لمشاركة كل 
تضمنت الجهات لتسهيل الطريق أمام مستقبل أفضل لكل النساء والفتيات. و

فعاليات، اليوم األول للمؤتمر، عرضا لمنهجية المؤشر اإلقليمي بشأن 
قّدمه الباحث الرئيسي في المبادرة،  2021العنف ضد النساء والفتيات لعام 

الدكتور ذاكر الزغول، تاله عروض إقليمية وتجارب كل من الدول العربية 

 .السبعة المشاركة في المؤشر، ومن بينها األردن
ستمر يومين، نتائج المؤشر اإلقليمي وتوصياته االمؤتمر، الذي وناقش 

الرئيسة، وإمكانية استخدامها على مستويي السياسات الوطنية واإلقليمية، 
وسبل المضي قدما فيما يتعلق باستخدام نتائج المؤشر كأداة متابعة لتنفيذ 

 .التوصيات الوزارية لالتحاد من أجل المتوسط
دول عربية، هي فلسطين، األردن،  7مشاركا من  80شارك في المؤتمر و

لبنان، مصر، تونس، الجزائر والمغرب، وممثلون من االتحاد األوروبي 
واالتحاد من أجل المتوسط، والسفارات، وأعضاء البرلمانات الوطنية، 

وخبراء في مجال النوع االجتماعي والقانون، ومنظمات المجتمع المدني 
 . مؤسسات وطنية حكوميةالمعنية بحقوق اإلنسان و

وشاركت في المؤتمر األستاذة ماجدة النويشي، نائبة رئيسة ائتالف 
البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة 

 سحر القواسمي، العضو المؤسس في ائتالف البرلمانيات. 

 
 

ابواب الجبوري تحضر مؤتمر اليوم العالمي للمرأة يطرق العراق: 
 الصحافة النسوية

 
شاركت االستاذة المحامية انتصار الجبوري، رئيسة منظمة ربيع نينوى 

للمرأة والفتاة، عضو هيئة تأسيسية الئتالف البرلمانيات من الدول العربية 
لمناهضة العنف ضد المرأة المؤتمر االقليمي الذي نظمه منتدى االعالميات 

)اليوم العالمي للمرأة  وحمل عنوان٢٠٢٢آذار ٨العراقيات يوم الثالثاء 
يطرق ابواب الصحافة النسوية(، والذي تم عقده بمناسبة اليوم العالمي 

للمرأة، وتحت رعاية دائرة تمكين المرأة في االمانة العامة لمجلس 
 الوزراء، وبدعم من هيئة االمم المتحدة للمرأة في العراق.

 

 االعالميات العراقياتالجبوري تحضر احتفالية منتدى العراق: 

 
حضرت االستاذة المحامية انتصار الجبوري رئيسة منظمة ربيع نينوى 

عضو مؤسس الئتالف البرلمانيات من الدول العربية  للمرأة والفتاة،
لمناهضة العنف ضد المرأة، مهرجان )يوم االعالمية( وذلك يوم االربعاء 

عقيلة السيد محمد وحضرت االحتفالية الدكتورة نوار عاصم  ٩/٣/٢٠٢٢
الحلبوسي رئيس مجلس النواب، وعدد من السادة السفراء ونخبة من 

االعالميات العربيات والشخصيات السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع 
 المدني.

 
 

 تحاضر في "إدارة األزمات" بيوم المرأة العالمي رئيسة االئتالف
 

 
القانونية وفاء بني مصطفى وزيرة الدولة للشؤون رئيسة االئتالف وألقت 

اليوم الثالثاء، محاضرة في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات بمناسبة 
 .يوم المرأة العالمي

وتحدثت بني مصطفى بحضور نائب سمو رئيس المركز العميد الركن حاتم 
الزعبي، في اللقاء الذي حضره موظفات المركز؛ عن دور المرأة في 

اشمية، واالرادة السياسية في تمكين المرأة والتي يقودها المملكة األردنية اله
 .جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين

واستعرضت الوزيرة، أبرز التعديالت الدستورية التي تم إقرارها وجاءت 
لصالح تمكين النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ ومن أبرزها 

اب الُمحالين حاليا لمجلس مشروعي قانوني األحزاب السياسية واالنتخ
النواب، والتي تعزز وتمكن وجود النساء والشباب واألشخاص ذوي 

اإلعاقة في أماكن صنع القرار والمجالس المنتخبة، مؤكدة أن القيادة وصنع 
القرار ال يكتمالن إال بإشراك الجميع، معتبرة التعديل لحظة تاريخية حيث 

 .لعنف والتمييز في الدستورتم وضع حماية المرأة من جميع أشكال ا
وأشارت وفاء بني مصطفى الى التحديات أمام المشاركة السياسية للمرأة 
وتأثير األزمات في ذلك والحمالت الدولية التي تناهض العنف في الحياة 
العامة، واختتمت اللقاء بقولها "إن مشاركة النساء في عملية صنع القرار 

ترفا وال خيارا، بل هي ضرورة وواجب والحياة السياسية ليست بذخا وال 
 ألي دولة تسعى إلى تحقيق الديمقراطية والتنمية المستدامة".
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منظمة المرأة العربية تطلق دراسة إقليمية حول األزمات إقليمياً: 
 العالمية الكبرى وانعكاساتها على النساء والفتيات في الدول العربية

 
 

المرأة العربية الدراسة اإلقليمية أطلقت منظمة  2021يناير  31في 

بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وتم إطالق الدراسة في ندوة بعنوان: 
األزمات العالمية الكبرى وانعكاساتها على النساء والفتيات في الدول “

في إطار األنشطة الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الثالث ”  العربية
 والخمسين.

لجدير بالذكر أن عدداً من عضوات االئتالف شاركن في إعداد هذه ومن ا
 الدراسة.

تقدم الدراسة رؤية عامة وشاملة لواقع األزمات العالمية وتأثيرها على 
الدول العربية ، بما في ذلك األزمات المالية واالقتصادية ، والكوارث 

 وء.الطبيعية ، والنزاعات المسلحة وما يترتب عليها من نزوح ولج
 

وأوصت بأن يحمل الجزء الخاص بالكوارث الطبيعية عنوان تغير المناخ ، 
ألن األخير يشمل عناصر مختلفة ويلعب دوراً هاماً في التأثير على قدرة 

 البلدان النامية على تحقيق التنمية.
 

وشدد الحضور على ضرورة العمل على إيجاد قواعد بيانات دقيقة ، 
أخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي ، ووضع وتطوير الميزانيات التي ت

أطر تنفيذية يمكن قياسها وتقييمها. كما شددوا على الحاجة إلى دمج النوع 
االجتماعي بشكل منهجي ومؤسسي في جميع عمليات صنع القرار ، بما في 
ذلك تلك المتعلقة باالستجابة للكوارث ، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في 

عالوة على ذلك ، شددوا على ضرورة اعتماد نهج استباقي  هذه العمليات.
في التعامل مع الكوارث من خالل تمكين الفئات الضعيفة ، بما في ذلك 
النساء ، قبل وقوع الكوارث ، وكذلك أهمية التمييز بين توافر الخدمات 

وقدرة المرأة على الوصول إليها ، ودعوا أيًضا إليالء اهتمام خاص لمسألة 
 القائم على النوع االجتماعي. العنف

 
وأخيًرا ، شددوا على ضرورة وضع استراتيجيات تأخذ بعين االعتبار 

جميع فئات النساء ، بما في ذلك ذوات اإلعاقة وكبار السن ، وشددوا على 
ضرورة القيام بمهام التوعية والتمكين ، وشددوا على أهمية البحث العلمي 

المشكالت. وتصور الحلول ، وتطوير الوعي في رصد الواقع ، وتحديد 
 والتثقيف بشأن المساواة بين الفتيان والفتيات.

 الجبوري في مؤتمر شبكة النخبةالعراق: 

 
شاركت الحقوقية انتصار الجبوري رئيسة منظمة ربيع نينوى للمرأة 

والفتاة، عضوالهيئة  االدارية لشبكة النخبة للتنمية والتطوير،عضو مؤسس 
الئتالف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة،المؤتمر 

 ٢٣/٥/٢٠٢٢االول لشبكة النخبة  للتنمية والتطوير الذي عقد يوم االثنين 
  .برعاية هيئة االمم المتحدة للمراة

والقيت في المؤتمر كلمة ترحيبية للدكتور قاسم الزاملي، ثم كلمة لالستاذة 
ارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والمنظمات. وكلمة خانم رحيم،مستش

  .ممثل عن السيدة دينا زوربا، ممثل هيئة االمم المتحدة في العراق
وبدورها ادارت الحقوقية انتصار الجبوري   الحوار والنقاش حول 

استراتيجية خطة المدافعة والمناصرة التي سيتم اعتمادها لغرض تنفيذ 

  .لتمكين االقتصادي للمرأةاالنشطة الخاصة بملف ا
وحضر المؤتمر السيد جعفر الونان، رئيس هيئة االتصاالت واالعالم،وعدد 
 كبير من المنظمات اعضاء الهيئة العامة للشبكة من جميع محافظات العراق

 

 الحقوقية انتصار الجبوري تحضر احتفالية نورالعراق: 

 
ربيع نينوى للمرأة حضرت الحقوقية انتصار الجبوري رئيسة منظمة 

عضو مؤسس الئتالف البرلمانيات من الدول  والفتاة، عضو شبكة النخبة،
 العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، حفل افتتاح منظمة نور العلم االنسانية،

 ٢٩/٥/٢٠٢٢وذلك يوم االحد الموافق 
السيد االمين العام  وحضر االحتفالية التي عرض فيها نشاطات المنظمة،

وممثلين عن  النواب وعدد من عضوات واعضاء مجلس النواب. لمجلس
 االمانة العامة لمجلس الوزراء وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني.
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 بني مصطفى: مشاركة النساء في صنع القرار ليست ترفا بل هي ضرورة وواجب تابع:
 

وجاءت  واستعرضت الوزيرة، أبرز التعديالت الدستورية التي تم إقرارها
لصالح وتمكين النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ فأشارت إلى 
تعديل الدستور بإضافة كلمة األردنيات إلى عنوان الفصل الثاني من 
الدستور ليصبح "حقوق األردنيين واألردنيات وواجباتهم"، وإضافة 

إلى المادة السادسة من الدستور، معتبرة التعديل  6و  7و  5الفقرات 

ظة تاريخية حيث تم وضع حماية المرأة من جميع أشكال العنف لح
 والتمييز في الدستور.

وتابعت بني مصطفى، قائلة: "وبعد هذه التعديالت الدستورية التي 
أنصفت هذه الفئات، ال بد أن نمضي بخطواتنا لألمام في تعديل 

ار تشريعاتنا، وال يجب أن ننظر للوراء"، مؤكدة أن الحكومة تتطلع إلقر
مشروعي قانوني األحزاب السياسية واالنتخاب الُمحالين حاليا لمجلس 

 النواب.
واستعرضت الوزيرة، أبرز التعديالت في مشروعي القانونين التي تعزز 
وتمكن وجود النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن صنع 

كتمالن إال القرار والمجالس المنتخبة، مؤكدة أن القيادة وصنع القرار ال ي
بإشراك الجميع، وعدم ترك أحد خلف الركب، فضال عن أن ذلك يجّود 
من التشريعات ويجعلها أكثر شموال، كما أن التنوع على طاولة صنع 
القرار يخدم مصالح الجميع، وضروري لتمثيل جميع فئات المجتمع 

 بشكل عادل.
على  وقالت بني مصطفى: "إن دورنا ال يتوقف على إدخال التعديالت

هذه التشريعات فحسب، بل يجب العمل على متابعة تنفيذها والرقابة على 
تطبيقها ورصد الموازنات لها، وبالتوازي يجب العمل على نشر الوعي 

 بأهمية درور تلك الشرائح في المجتمع ومشاركتها في صنع القرار".
بير بدورها أّكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون األسرة النيابية المهندسة ع

الجبور، أن إثراء النقاش حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياسية، ومن ضمنها المخرجات المتعلقة بتمكين المرأة والشباب، أمر 
له أهمية بالغة خالل هذه المرحلة، التي تشهد نقاشا وسجاال دؤوبا داخل 

 ب.مجلس النواب، وعلى رأسها مشروعي قانوني األحزاب واالنتخا
وأوضحت الجبور، أن مشروعي القانونين؛ شكال نقلة نوعية لقطاعي 
المرأة والشباب، من حيث توسيع نطاق المشاركة السياسية، وتعظيم 
أدوارها في المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار، والنهوض بها 

ودعمها وتحفيزها، ضمن المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
ت فاعلة في بناء هذا الوطن، من خالل رفع نسب مشاركة لتكون لبنا

النساء والشباب سواء في أعداد المقاعد النيابية، أو في هياكل األحزاب 
السياسية، أو في المشاركة السياسية العامة؛ ما يدفع باتجاه إحداث التغيير 

 االجتماعي المنشود.
النائب الدكتورة إلى ذلك، اعتبرت رئيسة ملتقى البرلمانيات األردني، 

صفاء المومني، أن مخرجات اللجنة الملكية تشكل مرحلة متقدمة من 
 الوعي 

 
 

السياسي التشريعي، تتطلب أن ينبثق عنها العديد من األنظمة 
والتعليمات التي من الواجب العمل عليها لتنفيذ هذه التشريعات، 

ية النساء ولضمان مشاركة فعالة للمرأة في المجال العام السياسي، داع
إلى االستفادة من هذه المكتسبات التشريعية واالنخراط بشكل فعّال في 

 الحياة السياسية والحزبية.
 –أّما القائمة بأعمال مدير مكتب الديمقراطية والحقوق والحوكمة 

بالوكالة األميركية للتنمية الدولية، ليلى ج. أندروز باشان، فأّكدت أن 
ألردن هي خطوة مهمة، وأن المواطنين أجندة اإلصالح السياسي في ا

والمواطنات هم جوهر هذه األجندة، موضحة أن المشاركة الفاعلة 
للجميع ستؤكد مجدًدا مدى أهمية أن يكون اإلصالح السياسي شامالً، 
مضيفة أنه ومن خالل تعزيز مشاركة النساء والشباب واألشخاص 

واالقتصادية،  ذوي اإلعاقة في جميع المجاالت المدنية والسياسية
 سيخطو األردن خطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهاًرا وديمقراطية.
وتضمن الملتقى جلسات نقاش، شارك فيها رئيس لجنة الشباب في 
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور محمد أبو رمان، 

ورئيسة لجنة تمكين المرأة في اللجنة الملكية سمر الحاج حسن، 
و لجنة اإلدارة المحلية في اللجنة الملكية مي أبو إعداد، باإلضافة وعض

إلى السيدات النواب: الدكتورة فايزة عضيبات وعائشة الحسنات وآمال 
 الشقران والمحامية دينا البشير.

وأكد المشاركون والمشاركات في النقاش، أهمية المكتسبات السياسية 
شخاص وذوي اإلعاقة، ولكن التي تحّصل عليها المرأة والشباب واأل

بذات الوقت يجب االلتفات إلى التحديات التي تواجه هذا المشروع 
اإلصالحي والمتمثلة بردم الفجوة بين الرأي العام وفلسفة هذا المشروع 
من خالل خطاب سياسي وحملة إعالمية تشرح وتوضح أهم المفاصل 

 والنقاط في هذا المشروع السياسي المتكامل.
همية دور المجتمع المدني واإلعالم والمؤثرين والمؤثرات في وأّكدوا أ

التوعية بهذا المشروع الذي يحمل في طياته فرصا مهمة لكل من 
النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة للمشاركة في الحياة السياسية 
 والحزبية، وإخراج هذه الرؤى اإلصالحية وتنفيذها على أرض الواقع.

النظر لهذا المشروع اإلصالحي بصورة  وأشاروا إلى ضرورة
تكاملية، والنظر إلى زيادة تمثيل النساء والشباب واألشخاص ذوي 

اإلعاقة بالتوازي مع المشروع الديمقراطي وتطوير الحياة السياسية في 
إطار حلقات مترابطة وليست منفصلة عن بعضها وضمن بيئة سياسية 

 تكفل الحريات العامة.
ن، إلى أهمية زيارة األردنيين واألردنيات ودعت سمر الحاج حس

لموقع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على الشبكة 
العنكبوتية؛ لالطالع على مخرجات اللجنة وتوصياتها، والرؤية 

الوطنية لتحديث المنظومة السياسية، وإبراز التعديالت في مشروعي 
 ورية.قانوني األحزاب واالنتخاب والتعديالت الدست
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