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 المقدمة .1
 

 ضعو  اجل من العربية، الدول في البرلمانيات بين والتنسيق التعاون الى منذ انشاءه العربية الدول من البرلمانيات ائتالفيسعى 
 الممثلة الدول في مالئمة تشريعات صدارإ نحو قدما المضيو  التشريعية األولويات سلم اعلى على المرأة ضد العنف مناهضة

 التأييد، وكسب الوعي ونشر للنساء، القانونية الحماية لتوفير الوفع   رادع بشكل الجناة مقاضاةدعم أنظمة لو  االئتالف، في
. وغاياته هدافهأ تحقيق في يسهم بما المرأة حقوق في والدولي الناشط المدني المجتمع مع شراكات ايجاد الى باإلضافة  

 
ضد  ائتالف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف توحيد جهودل مناسبةً  قليمياإل المؤتمرواستكمااًل لتلك الجهود، يأتي 

 أجل نممؤسسة وستمنستر للديمقراطية  معالمرأة وجامعة الدول العربية باإلضافة الى خبراء دوليين واقليميين بدعم و تعاون 
 .ربيةقرارها من قبل جامعة الدول العإولى لالتفاقية العربية تمهيدًا لدعم مسار أمسودة  مناقشةو  عرض

 : مؤتمرلومن أبرز أهداف ا

  تعميق وتمتين العالقة بين االئتالف وجامعة الدول العربية  -

 أهمية وجود أداة قانونية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة  على الضوء لتسليط منصة توفير -

  التجارب تلك من واالستفادة األخرى الدول تجربة االطالع واالنفتاح على -

 جامعة الدول العربية للمضي قدمًا في اعتماد وثيقة عربية لمناهضة العنف ضد المرأة دعم جهود  -

  قرار االتفاقية العربيةإتحديد أنشطة المتابعة والدعم لمسار  -
 

 الجلسة االفتتاحية .2
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الطفولة واألسرة و  استهلت الجلسة سعادة السفيرة إيناس مكاوي، مديرة المرأة
 قائلة: في جامعة الدول العربية 

إدارة المرأة واألسرة  -جامعة الدول العربية سماب"يسعدني ويشرفني 
ن الدول البرلمانيات م تالفئالأن نستضيف المؤتمر اإلقليمي  -والطفولة

العربية لمناهضة العنف ضد المرأة "نحو وثيقة لمناهضة العنف ضد 
الدول  نالبرلمانيات م تالفئاالمرأة في المنطقة العربية" والذي ينظمه 

العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية، آملين أن نوفق في وضع رؤية 
بأوضاع المرأة العربية وهي الغاية  رتقاءاالة وواضحة من أجل يحقيق
 اً يوم 61 ال طار حملةإساسية من مؤتمرنا هذا، والذي يأتي انعقاده في األ

وخطة العمل  جيةستراتياالطار إلمناهضة العنف ضد المرأة، كما يأتي في 
التي تم اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب  "من والسالماأل"قليمية حول حماية المرأة العربية اإل

 لتنفيذ قرار مجلس، والتي أطلقتها إدارة المرأة واألسرة والطفولة على هامش أعمال المراجعة الدولية 5162يلول أ /سبتمبر 611في الدورة 
كما يأتي هذا اللقاء . بمقر األمم المتحدة بنيويورك  5162ل عامًا في أكتوبر/ تشرين أو  62لمعني بالمرأة واألمن والسالم بعد ا 6252األمن 

اتيجية لخطة االستر شكال العنف الممارس ضدها طبقًا إلعالن القاهرة واأطار التعهدات العربية لحماية المرأة العربية من كافة إالهام في 
قرت بأهمية وضع استراتيجيات وبرامج عمل على المستوى الوطني وبرامج للقضاء على العنف ضدها وتخصيص أللنهوض بالمرأة والتي 

تشريعات لشكال العنف ضد المرأة والسعي لتعديل القوانين واأم جميع ر  ج  الموارد الالزمة لتطبيقها، مع ضمان وجود تشريعات شاملة ومتكاملة ت  
أهمية إحالة قضايا العنف ضد المرأة الى النظام القضائي الرسمي  يضاً أقرت أفالت من العقاب أو تخفيفه، و الخاصة بما ال يسمح من اإل

ن تم  و حتى  حالة جرائم العنف تقع باألساس ضمن مسؤولية إتناولها في إطار األحكام الشرعية أو العرفية، والتأكيد على أن مسؤولية  ا 
 ".لمؤسسات القانونية والتنفيذيةا

سسات المعنية قليمية والدولية والمؤ وأضافت: "تعمل جامعة الدول العربية على اعتماد تدابير وقائية اكثر شموالً بالتعاون مع كافة المنظمات اإل
حقوق المناهج الدراسية بما يضمن ال وتطوير ومراجعة ،وسائل اإلعالم :من خالل بقضايا المرأة في المنطقة العربية بهدف توعية الجماهير

وتحديد مؤشرات خاصة لرصد نوعية الخدمات المقدمة لناجيات من العنف وحماية ، النطاقين الخاص والمجتمعي العام االنسانية للمرأة في
لحرب المرأة العربية منذ ا ونظرًا لما تمر به المنطقة العربية من احداث وظروف هي االقسى واألكثر ضراوة على. الضحايا واعادة التأهيل

وما تواجه النساء من تحدياٍت في ظل اإلرهاب الم منهج الذي  ،العالمية الثانية بسبب الحروب والصراعات في عدد من الدول األعضاء
صحاب القرار أل خال قرارها منإن اجراءات أكثر شمولية لحماية النساء البد وأن يتم إف ،تتزعمه العصابات اإلرهابية في بقاع األرض العربية

 يتجلى أمام أعيننا والذي .وتشتت أسري بفعل هدة الظروف ءفي المنطقة العربية وبصفٍة خاصة لحماية النساء الالئي يعانين من تهجير ولجو 
بشر بانقشاع ر يعجزًا دوليًا لوقف معاناة المرأة السورية من كافة أشكال العنف واإلرهاب والتهجير الممارس بحقها دون رؤية أي بصيص نو 

واجه إرهابًا المرأة الليبية والعراقية التي تك الظلمة أو مسار سياسي يطمئنها في العودة الى الوطن ونيلها حقها في األمن االجتماعي واإلنساني
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الدين يمارس من خالله كافة أشكال العنف ضدها، وال أفوت الفرصة دون التطرق لمعاناة المرأة الفلسطينية التي تقف في وجه االحتالل  سماب
رهابًا ضدها وضد   .ى ومسمع العالم بأسرهأبنائها على مر أالذي يمارس عنفًا وا 

ة الى وضع وثيقة ( التي أقرت الحاجه الماس   22رأة العربية في دورتها )نجتمع اليوم كخطوة أولى لوضع وثيقة عربية وفقًا لتوصية لجنة الم
يقة طار يسعدنا ان نرحب بالوثجل حماية النساء في المنطقة العربية، وفي هذا اإلأساسية من أعربية لمناهضة العنف ضد المرأة كخطوة 

 .لوثيقة العربيةحدى المرجعيات االساسية عند وضع اإالتي وضعها االئتالف لتكون بمثابة 

ر الذي يضعنا اإلقليمية تظل قائمة وهو األمو فإن العقبات نحو التنفيذ على المستويات الوطنية  ،بالرغم من كل هذه الجهود التي بذلت وتبذل
ودولية، ومجتمع  يميةنا جميعًا كشركاء وجهات معنية، ومنظمات إقلنجميعًا أمام مسؤوليتنا لتغيير هذه األوضاع من خالل التعاون والتكامل بي

، ينعمن فيها نمدني لضمان المشاركة والوقاية والحماية للنساء والفتيات في مناطق النزاعات وما بعد النزاعات، وضمان حياة كريمة وآمنة له
اركة في هذا لى المشالبرلمانيات ومؤسسة وستمنستر وكافة الحضور الكريم ع تالفئالوال يسعني اال تقديم الشكر  .اإلنسانيةن بكامل حقوقه

 ".ستتقدم المجتمعات العربية بالمرأة معا  الملتقى ونتمنى ألعماله كل التوفيق حاملين شعار 

 لعربيةا الدول لجامعة المساعد العام األمين ، غزالة أبو هيفاء السفيرة معالي وأكدت
 ضد العنف لوقف بوثيقة الخاصة المسودة إعداد في فقط ليس األكبر التحدي نأب

 لىع اإصداره نتمكن من حتى الرسمية المسارات عبر مرورها في ولكن المرأة
  .العربي المستوى

تالف إن ائ: "رئيسة االئتالف ،مصطفىمن جانبها، قالت النائبة األردنية وفاء بني 
لى ع البرلمانيات من الدول العربية سيضم الجهود مع جامعة الدول العربية للعمل معاً 

 إن .الحيوية لمناهضة العنف ضد المرأةهمية إطالق مشروع هذه االتفاقية ذات األ
سيما  الجمع و أقضية العنف ضد المرأة هي مسألة ذات تأثير سلبي كبير على العالم 

 اتيتفاقواال األطر  جنبا إلى جنب مع تفاقيةاالأن تأتي هذه  ، ونأملفي المنطقة العربية
الدولية واإلقليمية األخرى بما في ذلك، إعالن القضاء على العنف ضد المرأة، واتفاقية 

  "هداف التنمية المستدامة لزيادة حماية المرأة من جميع أشكال العنف.أمجلس أوروبا، و 

تطلب من يالمرأة العربية  هواجهتن ما إ :"السيدة إيناس مكاوي قائلة وبدورها، عق بت
إذ تمكنت جامعة الدول العربية من خالل الممثلة الخاصة  ،جامعة الدول العربية التعاون مع أطراف آخرين منهم االزهر الشريف

زهر لعقد مؤتمر دولي مع جامعة الدول العربية من أجل لألمين العام لألمم المتحدة للعنف الجنسي من التواصل مع شيخ األ
 "تي تقوم بها الجماعات اإلرهابية.م ممارسات العنف ضد المرأة الإصدار وثيقة إسالمية تجر  

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=165&kwn=%u0627%u0644%u0639%u0646%u0641&exp=2247727
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=165&kwn=%u0627%u0644%u0639%u0646%u0641&exp=2247727
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أن العنف يعد من الظواهر غير "وفي كلمتها أشارت د. دينا ملحم إلى 
ن العربية، وأنه مالمقبولة التي تعاني منها المرأة في مختلف أنحاء الدول 

المهم التصدي لهذه الظاهرة التي تعيق استمرار تمكين المرأة العربية وزيادة 
مشاركتها في الحياة العامة والخاصة حيث أن العنف األسري يهدد تماسك 

األسرة. وأضافت أن الخطر يكمن في إبقاء موضوع المرأة ضمن أطر قوانين 
ن من يمارس العنف ضد المرأة، و بة لمغير محدثة تجيز اإلفالت من العقو 

وفر ن تأهنا تأتي أهمية المشاركة في إيجاد استراتيجيات جديدة من شأنها 
حياة بال عنف للمرأة . وأضافت:" يشرفنا ان نشارك في دعم الجهود المبذولة 

مع  القىيتاألمر الذي  ،هاة واألسرة والطفولة التي وضعت مناهضة العنف ضد المرأة على سلم أولوياتأوعلى رأسها إدارة المر 
 البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة." ائتالفأهداف ونظرة 

وأعربت السفيرة إيناس مكاوي عن سعادتها لوجود أصدقاء وداعمين وعاملين بصفة دائمة لرفعة المرأة ووجهت تحياتها إلى 
 ايز الشوابكةاألستاذ ف وطة. هذا وأبدى األمين العام لالتحاد البرلماني العربيالمجلس القومي للمرأة في مصر على حملة التاء المرب

وبهذا الصدد أشارت سعادة السفيرة إيناس مكاوي إلى أن األمر لن يكون  استعداده للتعاون من أجل المضي قدمًا بهذه االتفاقية. 
نما سيتم العمل بشكل جماعي من أجل تفعيل هذه االتفاقية .   سهاًل وا 

 :ومن ثم تم عرض أغنية نور التي أطلقتها المجلس القومي للمرأة في مصر

 https://youtu.be/i387fTBhjr8 

 

 

 

 

 

 

 

 كما وتم عرض فيديو صمم خصيصًا للترويج لالتفاقية العربية:

https://youtu.be/i387fTBhjr8
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https://drive.google.com/file/d/0B6abaunBF4PobmJ4OU42UEo5MnM/view 

 

 

 

 

 

المظاهر المختلفة للعنف ضد المرأة: الحاجة إلى إرساء نظام إقليمي  الجلسة األولى: .3
المرأة والفتاة من العنفمتكامل لحماية   

 

ترأست هذه الجلسة السيدة فاطمة خفاجي، الخبيرة في قضايا النوع االجتماعي 
ف أن موضوع العن أشارت الىوعضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية، حيث 

وهو  هكبير طالما تمت مواجهته وسيتم االستمرار بمواجهت ضد المرأة هو تحدٍ 
مظهر حقيقي لالنتهاكات األساسية للمرأة ال على مستوى العالم العربي 

 .بل على مستوى العالم بأكمله ،فحسب

وأضافت أن أنواع جديدة من العنف قد ظهرت وما هو إيجابي في العشر  
عتراف بأن هناك عنف يمارس ضد النساء واعتراف من الدول هو اال سنوات األخيرة 
د أصبح هناك أشكال جديدة للعنف ضحيث  ،وبعد الثورات العربيةخصوصا  ك تحد يجب أن نواجهه جميعًا العربية بأن هنا

 الالجئات والنازحات إضافة إلى ما تقوم به قوات االحتالل في فلسطين.

يقة هو خطوة هامة الوثنجزته البرلمانيات العربيات وجامعة الدول العربية فيما يتعلق بأوأثنت على مشروع الوثيقة قائلة: "إن ما  
  جدًا ونرجو أن ت كلل بالنجاح."

عامًا خبرة في تقديم االستشارات للمنظمات  62الدكتورة مرغريت الحلو، ولديها أكثر من  وقدمت المتحدثتين في الجلسة كاآلتي:
 .المختلفة

https://drive.google.com/file/d/0B6abaunBF4PobmJ4OU42UEo5MnM/view
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ء ان أنواع العنف المرتكبة ضد النسعالحديث دكتورة مرغريت واستهلت ال 
العنف ضد المرأة ليس ظاهرة محصورة في البلدان العربية  نإ " قائلة:
ضد  هضة العنفكل األساسية التي كانت تعترض مناومن المشا .فحسب

وعند االطالع على التعريف الوارد في اتفاقية  ،المرأة هي مشكلة التعريف
اسطنبول وجدناه شامل لكل التعريفات الواردة في اتفاقيات ومواثيق الهيئات 

ة. ومن هنا نعرف العنف بأنه: جميع األفعال القائمة على أساس األممي
جندري والتي يمكن أن ينتج عنه أذى أو معاناة جسدية أوجنسية أو نفسية 

أو اقتصادية بما في ذلك التهديد بالقيام بتلك األفعال أو باإلكراه أو بالتجريد 
 العامة أو الخاصة." االستنسابي وبغض النظر عن القيام بهذه األفعال في الهيئات 

على المرأة بل يمتد إلى األسرة والمجتمع والوطن ككل. فالعنف الذي ينال من  إن األذى الناتج عن العنف ال يقتصر وأضافت: "
على أطفالها ويلحق األذى باألسرة والمجتمع. هذا ويحول العنف ضد المرأة دون إلغاء ثقافة  الصحة اإلنجابية للمرأة مثاًل يؤثر

الالعنف والتي هي ضرورة في بناء األمن والسلم، ويشكل العنف ضد المرأة عقبة أساسية في وجه إحقاق التنمية البشرية 
 المستدامة، وأخيرًا ال بد من ذكر التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة."

ت بأن ألبحاث التي تتمتع بالمصداقية تثبأشارت د. مرغريت إلى أن الدراسات والتقارير من الجهات الحكومية والدولية ومراكز او 
دراسات أيضًا وتشير تلك ال .مشكلة العنف ضد المرأة منتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي لكن ثمة تفاوت في أنواع ذلك العنف

قربين مو مناطق معينة، وأن نسب العنف األكثر تحصل ضمن إطار العائلة والأو طبقة أإلى عدم اقتصار هذا العنف على فئة 
وأظهرت الدراسات أن العنف ضد المرأة هو سبب رئيسي فيما يقارب ثلثي حاالت الطالق وهو ظاهرة آخذة في . وخاصة الزوج

 االرتفاع في ظل االوضاع العربية.

 كني ال يمالت كما أكدت د. مرغريت بأن العنف من الظواهر التي يصعب الحصول على إحصاءات فيها ألنها المشكلة الصامتة 
أشكال العنف: تزويج القاصرات، والختان، والزواج المبكر، وسفاح القربى،  منمن العار. و  اً خوفالحديث عنها ألسباب ثقافية و 

الحصول على الخدمات  فيوحرمان الفتيات من الحق في العلم والعمل، وحرمان نساء العائلة من حقهن  واالعتداء الجنسي،
كراههن على الوظائف المهينة، والعنف الجسدي والنفسي على كبيرات الصحية، وحرمانهن من المساهمة بال عملية االقتصادية وا 

من الخروج من المنزل، واالنتهاكات السافرة لحقوق اإلنسان في حاالت النزاع المسلح، واإلتجار بالبشر،  المرأةالسن، وحرمان 
 واالستغالل الجنسي لألطفال. 

في  %26، السودانفي  %11 ،المغربفي  %12 ،في مصر %11 :"في بعض البلدانوأشارت د. مرغريت إلى نسب العنف 
حيث  من ضحايا اإلتجار في الدول العربية %01. وأضافت: "تشكل النساء تونسفي  %14 ، والعراقفي  %14، فلسطين
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ي احتالل المرتبة لة عربية أخرى فعربية المرتبة الثانية في العالم في االتجار في الرقيق األبيض وتتبعها دو ال ولى الدداحتحتل 
 السادسة وهناك ثالث دول عربية تفتقر لقوانين مكافحة اإلتجار بالبشر." 

على لزواج إذ أن لديها النسب األ ،دولة 51بين أول  62حلت اليمن في المرتبة ف ،النسبة لزواج اإلكراه وزواج القاصراتاما ب" 
جيبوتي  عانيتالفتاوى الدينية في الدول العربية تزويج القاصرات في سن الثامنة، و  وتبيح بعض .5162عام لالعالم  فيالقاصرات 

 مشكلة الختان . من ومصر والسودان وموريتانيا واليمن والعراق

أسباب ضعف الفعالية هي افتقار من و  ،وجد إحصاءاتتال  حيثالزوجي  غتصابالا مشكلة وختامًا، أشارت د. مرغريت الى
 ظاهرة العنف ضد المرأة. لقوانين تحكم تحديداً الدول العربية 

 

تحدثت د. نجالء العادلي، وهي عضو المجلس القومي للمرأة، ومدير و  
فة عن التكل، عام اإلدارة العامة لالتصاالت الخارجية والتعاون الدولي

: ةلئامعدالت العنف ق عاإلى ارتف وأشارتالمرأة  االقتصادية للعنف ضد
ب نسووجدنا األولى من نوعها في الوطن العربي هي  "أجرينا دراسة

شمل المسح كل انواع العنف داخل األسرة وفي األماكن ، و صادمة
ا بعدد من الخبراء األوروبيين في مسألة حساب التكلفة ن  تعواسالعامة ، 

هناك تكاليف مباشرة وغير مباشرة صعب قياسها. حيث ان  االقتصادية
ة بحالة العنف إذ أن هنالك سيدات يقبلن وتناول المسح قبول المرأ

مرأة ماديا ومستواها الووجدنا عالقة بين استقالل  سيطرة وتحكم الرجل
بين ارتفاع نسب العنف. وقد تم رصد توابع العنف واإلصابات النفسية والجسدية وأنواع المساعدات التي لجأت المعنفات و التعليمي 
 تصادية المباشرة وغير المباشرة سواء ملموسة أو غير ملموسة." تناول البحث التكلفة االق كماإليها، 

 42,111حوالي ، 5162و 5161ي خالل عام نوع من أنواع العنف الى سيدة 4,000,111تعرضت  الدكتورة العادلي: "تابعت و 
في األماكن  %62في محيط األسرة ، و من السيدات %52تعرضن للعنف من الزوج او الخطيب، و  %52فقط لجأن للشرطة. 

 ،لمؤسسات التعليميةللعنف في ا فتاة 61,111 حواليوتعرضت  تركت حوالي مليون سيدة بيت الزوجية بسبب العنفكما العامة. 
 أكثر عنفًا."  ألطفالاوأصبحت تصرفات كما 
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الذي قد  الواقعا من دير مليار وهي أقل تق 5.64لعنف ضد المرأة حوالي  ا تكلفة . العادلي انه في خالل عام واحد كانتدوأكدت 
ختان اإلناث والزواج المبكر والزواج  تناولو  ،جميع المحافظات منأسرة  51,111ى المسح . وأضافت: "غط  يكون ضعف ذلك

 وكانت النتائج كاالتي: .الجبري

 منهن 9نساء تم ختان  61ما بين كل  .6

 أجبرن على الزواج الحالي %66، و 60تزوجن قبل سن من الفتيات  54% .5

 للعنف النفسي أو الجنسي من الزوج الحالي % 11عرضت ت .2

 ".المرأة والفرد واألسرة والمجتمع ها كل منيتحملوختمت د. العادلي الحديث بالتأكيد على ان التكلفة االقتصادية للعنف "

دم ذكر أسماء ع، األمين العام لالتحاد البرلماني، السيد فايز الشوابكةوبدوره اقترح  
 الدول واحصاءاتها حتى تحظى االتفاقية بمصادقة الدول العربية عليها. 

أعربت المستشارة تهاني الجبالي عن أسفها للتمزق والتقسيم الذي تتعرض له و 
الدول العربية وخصوصًا ما تقوم به التنظيمات اإلرهابية مثل تنظيم داعش. 

تشكيل ما جاء في االتفاقيات  ادة يتيح إعوأضافت أن ما يحدث في منطقتنا 
ة أوهذه فرصة لوضع كل المشاكل التي تعاني منها المر  ومكمال لها، األممية

ساسها كون أييجب أن يكون لدينا رؤية عامة وأن ال  العربية في هذه االتفاقية.
فقط المرجعيات الدولية ويجب الوقوف على أسباب تفاقم العنف ضد المرأة في 

ي ع العربي وهو يضع أمراجعة أهم ما يؤثر في وجدان المشر  و  يالمجتمع العرب
 لدين.هذه االتفاقية بدعم رجال ا ىحظمع أهمية أن ت تشريع يتعلق بهذه القضايا

 زلنا ال نجد االستراتيجيات وال المرجعياتماننا أ ،دت الدكتورة جيهان أبو زيدأك  و 
عنف لقرارات السياسية ودائرة الالمناسبة التي نتعامل بها مع مجتمعاتنا وصانعي ا

فال المرجعيات الدينية وال الحقوقية هي الوسيلة للوصول لتلك الشريحة لكن  ،لذا يجب أن نبحث عن استراتيجيات أخرى .تتسع
نقطة األخرى وال .منها نطالقااليجابيات يمكننا إفات تحمل افبعض الثق ،المرجعيات الثقافية والمرجعيت الثقافية ليست ثقافة واحدة

 وأنه علينا أن نتجه للرجال لكسب تأييدهم." قناع المجتمعات بأن العنف يمس كل القطاعاتننا لم نتوصل بعد إلأ

يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في باحة جامعة  02الوقوف وقفة تضامنية ضمن حملة الـ  ظهرا، تم 06ام الساعة تمفي و 
 الدول العربية 
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 ىاستكمال الجلسة األول

جنة رئيس ل ،ل موسىاميش لنائبسعادة ا قعل  استكملت الجلسة األولى حيث 
: "بغض النظر عن األبعاد قائالً  ،حقوق اإلنسان في مجلس النواب اللبناني

لة أفإن العنف ضد المرأة مس ،التي تترتب على العنف ضد المرأة قتصاديةاال
شري كرامة هذا العنصر البنقاذ إتمتهن كرامة وحقوق اإلنسان ونحن اليوم بصدد 

 ،وهو نصف المجتمع وعلينا العمل لتحفيز القيادات السياسية في كل بلداننا
لتي ن الصارمة التي تنتج من التشريعات االقوانيوأقصر طريق لتطبيق ذلك هي 

 نعمل عليها وعلينا أن نسوقها لدى دولنا."

تخدم داعش استطاع أن يس : "ةقائل  النائب انتصار الجبوري من العراق وعل قت 
ستطعن ت محافظة نينوى الفي اليوم  زيدياتاألف ،المرأة لتفكيك المجتمعات

وكذلك  ،العيش مع العرب السنة وال الشيعة وهذا فكك األسرة واللحمة الوطنية
من النازحين هن من النساء. لذلك أتمنى  %21هناك المرأة النازحة حيث أن 

توصية بإدانة العنف وانتهاك كرامة المرأة من  ن يكون هنا من هذه التوصياتأ
دارة وأ قبل داعش يات برلمانالمرأة وائتالف الن يكون لنا وقفة كجامعة دول وا 

  ."موصل والمرأة العراقيةضد ما ينتهك بحق المرأة في ال

يع انتظار تغيير انون وال نستطعقبت قائلة:  "فعاًل أقصر طريق لتغيير الثقافات هي من خالل القفأما النائب وفاء بني مصطفى 
الثقافات. ال نريد أن تكون الثغرات القانونية وضعف التشريعات استمرارًا للمارسات الثقافية الخاطئة، كما أؤكد على أن الدراسة 

ول تفكر بكم دإذ أن التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة تجعل ال ،ةالتي قدمت شرحا لها الدكتورة نجالء العادلي هي دراسة مهم  
ي فإن هذه الدراسة ستحدث نقلة نوعية في تبن   ،الضرر الذي ينجم عن العنف ضد المرأة وبالتالي يضر بمصالح الدولة. ولذا

الفجوة  ص فيهاخاصة للحد من العنف ضد المرأة.  هذا وقد ثبت ان الدول األكثر تقدما هي الدول التي تتقل   لموازناتالدول 
 ض الدول إدراج المساواة في موازناتها."الجندرية فبدأت بع

 "   .ائياتقترح االستعانة بمراكز اإلحصأقالت النائب فوزية البيض من المغرب: "نحن نحتاج لقاموس للعنف لتحديد المفاهيم و و 

ذلك لتوعيتهم النائية و أن يتم تكثيف الزيارات الميدانية للبرلمانيات للقرى والمناطق "واقترحت النائب مرام الحيصة من األردن 
 "بحقوقهم.
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ضرورة القيام بعدة ورش الى من مصر: " النائب ماجدة النويشي أشارتو 
عمل للتعريف باالتفاقية على مستوى العالم العربي وبأنه علينا ان نعمل 
بخطوات جادة مع وزارات الخارجية العربية والبرلمانات العربية واللجان 

ن العربية لمساندة هذه االتفاقية ألن ذلك المتخصصة بالمرأة في البلدا
 سيكون انتصار حقيقي للمرأة العربية." 

أما الدكتور أمجد شموط، رئيس اللجنة الدائمة لحقوق اإلنسان في جامعة 
منها و  عديدة لحقوق اإلنسان تفاقياتاأشار إلى ان هناك ف ،الدول العربية

ال ا  ة  و يشكل تحدي أمام جامعة الدول العربية لتفعيل هذه االتفاقي مماهذه االتفاقيات آليات حماية لال يوجد إتفاقية المرأة العربية و 
 إذ يجب ضمان عمل هذه االتفاقية من خالل آليات الحماية. ،ى ورق من غير أي تغيير إيجابيلستبقى حبر ع

 فاطمة خفاجي وجود جهات معينة تستقبل شكاوي الضحايا كآليات تنفيذ.د. اقترحت وختاما، 

الجلسة الثانية: خطوات جامعة الدول العربية في مسار مناهضة العنف ضد المرأة: نحو  .4
 وثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة 

 

 65: "يضم االئتالف ئلةقا 5161عن تأسيس االئتالف في كانون الثاني  وتحدثت النائب وفاء بني مصطفىاستهلت الجلسة 
والعراق، وجيبوتي، والسودان، والبحرين، والجزائر،  وتونس والمغرب، وفلسطين،دولة عربية وهي مصر، ولبنان، واألردن، 

وعاملين."  والسعودية، وترأس االئتالف فخريًا سمو األميرة بسمة وهي تنقل لكن أخلص تحياتها ولدينا أعضاء مناصرين وفخريين
نسيق بين البرلمانات من الدول العربية، وهناك كما تحدثت عن أهداف االئتالف ومنها: "هدف التعاون وتبادل المعلومات والت

أهداف تشريعية إلزالة كافة أشكال التمييز التشريعي ضد النساء، والعمل والتنسيق مع المجتمع المدني. وكان لدينا العديد من 
 255غاء المادة رسالة إللمنا السيد نبيه بري سل   حيثفي مجلس النواب اللبناني  المؤتمر الذي انعقدهمها أالمؤتمرات االقليمية 

في القاهرة للجنة المرأة العربية  22عمال الدورة الـ أفي افتتاح و في العراق.  290في األردن و 210 نعمل على الغاءفي لبنان و 
استطعنا تقديم قانون نموذجي للحماية من العنف األسري، وتم إطالق اليوم العربي لمناهضة العنف ، 5162فبراير  5و  6في 

 طالق االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة."إكانون الثاني، و أخيرا  65ضد المرأة في 

يوم أحدها حضوركم معنا اليوم  61ة الـفعاليات لحمل 2قالت: "نحن لدينا حيث الجلسة سعادة السفيرة إيناس مكاوي  هذه وأدارت
ن أجل م يسمبر في واشنطن )يوم المرأة العربية(، والثالثة في بروكسل في مبنى االتحاد األوروبي )معاً في الخامس من د والثانية

 المرأة العربية(."
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من القرارات  ابتداءً تحضير للمسودة "بدأنا بال :ئلةقاعن االتفاقية  فقيال . دينا ملحم نيابة عن القاضية مونية عمارثت ددوتح
رة وهي لجنة الصياغة من نائبات االئتالف الالتي لديهن خبرة في الصادرة عن جامعة الدول العربية وبدأنا بتأليف لجنة مصغ  

تم تقسيم  .التشريع. سأعرض في هذه الجلسة بعض الخطوط العريضة لهذه االتفاقية، وأتمنى الحصول منكم على مالحظاتكم
الديباجة حيث تمت العودة إلى المصادر واالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي التزمت  باإلضافة الىإلى عدد من الفصول  االتفاقية

 أحكام عامة، والتزامات عامة، من فصالً  66 االتفاقية وتتضمن .بها الدول العربية واالتفاقيات الصادرة عن جامعة الدول العربية
جراءات وقائية، و  تدابيرو  سياسات وتدابير الدعم والحماية، وهنالك فصل يتعلق بالتدابير القانونية والتشريعية، وتدابير الحماية وا 

التتبع، وتدابير حماية خاصة، والفصل السابع الذي تكلم عن التعاون الدولي حيث تناول موضوع العالقات مع المعاهدات الدولية، 
تعديل االتفاقية  أخرى، والفصل العاشر د والمتابعة، والفصل التاسع العالقة مع اتفاقيات دوليةتناول آلية الرصفوأما الفصل الثامن 

ن أحكامًا نهائية. وتم تجنب سلبيات اتفاقية اسطنبول حيث كانت طويلة جدا مما يضيع بعض والفصل الحادي عشر تضم  
تحتوي على و  ي مجااًل لالستئناس ولكن أن ال تكون طويلة جداً لة تعطوتكلم الخبراء عن أهمية وجود اتفاقية مفص   ،التفاصيل فيها

ولى االنشائية واستبدلناها بتعابير قانونية وابتدأت المادة األ تعنون المواد  وتجنبنا التعابير مادة. هذا وقد كان االتجاه أن ال 11
رأة والفتاة تفاقية العربية لمناهضة العنف ضدالممن االتفاقية باألهداف وتمت مناقشة تسميتها حيث تم االتفاق على أن تكون )اال

والعنف األسري.( وأما عن اإلضافات فقد تحدثت االتفاقية عن حماية المرأة في السلم والنزاع بينما تناولت اتفاقية اسطنبول 
 موضوع السلم فقط." 

ر على الدول فهل ستقتص ،االتفاقيةعن أهمية تقديم المقترحات حول كيف سيكون شكل العضوية في  الحديث د. دينا تابعتو 
ما جاءت به هذه االتفاقية من إضافات على اتفاقية اسطنبول تعتمد على مقاربة شمولية للوقاية إن العربية أم على دول أخرى. 

لتدابير اوالحماية من العنف، واالعتماد على حقوق اإلنسان باعتبار التمييز شكل من أشكال انتهاك حقوق اإلنسان، وتناولت كافة 
زت على ضرورة وجود موازنات مالية للتمكن من انفاذها وقوانين وثقافات وآليات عقابية، من وقاية وحماية وسياسة البرامج، ورك  

وعالجت األسباب المباشرة والجذرية لمسألة العنف ضد المرأة، ووضع مشروع االتفاقية التزامات على الدول األطراف وكافة 
 .سكريين في القطاعين العام والخاصامها من مدنيين وعالمعنين بتنفيذ أحك

وقعين خبراء أو لجنة من األعضاء الممن الهنالك اقتراحات وضع لجنة ، فتابعت د. دينا: "أما عن اآلليات لتنفيذ هذه االتفاقية 
 .تنفيذ االتفاقيةهذه الدول لعلى االتفاقية لينظروا في التقارير السنوية التي يمكن ان تصل بشكل سنوي أو غير سنوي من قبل 

إعطاء ما يجب ك وتستعرض التقارير المقدمة من قبل الحكومات مدى التقدم المحرز من قبلهم بشأن تنفيذ بنود هذه االتفاقية.
ويمكن اقتراح  ،في بعض الدول اعتمدوا مقررين خاصينف للتعامل مع هذا الموضوع.آلية  ووضعالضحايا الفرصة للتقدم بشكاوى 

ات هل تسمح آليفق مع الحكومات. ينسمن يقوم بالت في عدد من المنظومات وهوكما ر خاص لمناهضة العنف ضد المرأة مقر 
ن قبل ثراء واالقتراحات منعي تماما أن مشروع الوثيقة بحاجة لإلنحن داخل االتفاقية؟ و  اقتراحذا كجامعة الدول العربية وضع ه
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صبحت هم مشترك وجامعة الدول رائدة فيه وبعض الدول بدأت تضع سياسات وطنية الدول، إذ أن حماية المرأة من العنف أ
  لمحاربة هذه اآلفة."

فات ماية المعن  وهناك ح غ المجالس النيابية إلبداء مالحظاتها على هذا الموضوعل  ب  قترح أن ت  أ : "الً ئل موسى قااالنائب ميشوعلق 
بالتالي فإن موضوع الحماية أساسي ، وكذلك تشديد العقوبات وتحديد العنف،  والشهود ألن هذا ما يجعل المعنفون يتمادون.

  ".م موعد محدد للبت في هذا الموضوعإضافة إلى سرعة البت من قبل القضاء وأن يعطى المدعي العا

بية في مجال نين العر قائلة: "أحب أن اشرككم في ما حدث للقوا نهال فهمي، الناشطة في مجال مكافحة االتجار بالبشر بت د.عق  و 
بة لرجال القانون نسالبولكن  .بعض الدول وكل البرلمانات فكان هناك االتفاقية الدولية وصادقت عليها ،البشربمكافحة االتجار 

لمساعدتهم في  تقديم الدعم الفني للدولبإن لم يكن هناك تشريع وطني يعتمدون عليه ال يستطيعون تطبيق ذلك وكانت الفكرة ف
اتفاقية االتجار ف ،تكون هذه االتفاقية مرنة وال تحل محل القوانين الوطنية بأي حال من األحوال انويجب  .شريعات الوطنيةسن الت

بالبشر تتضمن نصًا بأنه على الحكومات الوطنية أن تتقدم بتشريعاتها الوطنية بما يتناسب مع بيئتها الوطنية وطبيعة جرائم 
وعلى هذا األساس يجب أن تضع قوانينها الوطنية. فاالتفاقية عليها أن تنص على االهداف البشر في مجتمعاتها باإلتجار 

 واألحكام وأن تقر بأنها ال تحل محل القوانين الوطنية." 

قالت الدكتورة جيهان أبو زيد: "أنا سعيدة وأحييكم وألف مبروك على و 
وهذه االتفاقية ستساعدنا ألننا سنستند ألول مرة التفاقية  االتفاقية،

تفق مع د. نهال و أعربية من دول اسالمية وخليط ثقافي عربي. 
دخلها أشكال جديدة من قد أؤيد مسألة التعريف وأن الدول العربية 

 نيالعنف ولذلك يجب أن نضيف األشكال الجديدة للعنف، وتضم
ضافة تأهيل الضحايا أيضاً وجود تدابير معنية بالوقاية و   ."الحماية وا 

: "أعتقد أن األستاذ فايز مين العام لالتحاد البرلمانياأل وقال 
موضوع التفكير من قبل الجامعة ومن قبل السيدات البرلمانيات هو 

من ثم ترسل عة و بحد ذاته، وأقترح أن تعرض هذه االتفاقية بالصورة النهائية من قبل مجلس الوزراء في الجام ستباقياإجراء 
وأتمنى ان ترسل هذه المسودة لكل البرلمانات العربية ويتم استقبال مالحظاتهم على مشروع هذه االتفاقية قبل  .للحكومات العربية

حتى عندما تقر تكون هناك خلفية متفق عليها ما بين  ،أن تعرض على مجلس الوزراء او مجلس الجامعة من أجل إقراراها
وبعد  .ية كإجراء وقائي لتأخذ االتفاقية مجراها دون اي نوع من أنواع التباين في الخالفات بين البرلمانات العربيةالبرلمانات الوطن

تشريعات هذه االتفاقية يجب أن يصاحبه تعديل الإقرار لذلك ، تقر االتفاقية ومثلما تعلمون االتفاقية تسمو على القوانين ،ذلك
 الوطنية." 
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فاستفسرت عن االشارة للعسكريين ودورهم في المتابعة وما  نجالء العادلي أما د.
 المقصود بمقرر خاص وما دوره بوضوح. 

ة هو جهة رقابية وليس قضائي األستاذ شكري فؤاد أن المقرر أجاب السفير و
يحقق ويصدر توصيات وينظر في الشكاوي وله الحق أن يثير موضوع ويتنبه 

 إلى التجاوزات.  

أي أحد رأى  :"ثابت، عضو مجلس النواب المصري  الدكتورة شادية أشارتو 
 "العنف على المرأة ولم يبلغ عنه يجب أن يقع تحت طائلة المسؤولية.

عضو مجلس النواب المصري على ضرورة وجود األزهر والكنيسة باعتبارها المرجعية الدينية وأن  ،أكدت الدكتورة مهجة غالبو 
المرأة ناتج عن العادات والتقاليد واألقكار البالية المجتمعية ال الديانات وقد أصدر األزهر وثيقة كل ما يصدر من عنف ضد 

 تتضمن الحقوق والواجبات للمرأة. 

كدت د. مرغريت على ضرورة ان تكون االتفاقية مرنة مع االصرار على أن تضم االتفاقية معايير ال يمكن ألي دولة أن كما أ
أهمية التوعية إذ أن هذا الجزء مهم في االتفاقية ويتضمن التركيز على التعاون مع منظمات المجتمع  تتخطاها. وأشارت إلى

 المدني والمؤسسات التعليمية لتوعية العاملين والفئات الشعبية. 

لدول االنائب مرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب المصري إن كانت االتفاقية ستفتح المجال النضمام دول غير وتساءلت 
 لقانون الدولي يسمح بذلك ولكن أشارت إلى أنه نريد لهذه االتفاقية أن تكون عربية فقط.ا العربية حيث أن

أشادت النائب رسمية الكعابنة، من مجلس النواب األردني بوجود وثيقة عربية خاصة بالدول العربية لمواجهة الحجج التي تدعي و 
 . أن هذه االتفاقيات تفرضها منظمات غربية

عبلة الهواري من مصر إلى ضرورة توافق االتفاقية مع الدساتير العربية وأن تتناول كافة أشكال العنف مثل  أشارت النائبكما و 
 حرمان المرأة من الميراث والزواج المبكر واختيار الزوج المناسب وحرمانها من التعليم. 

ية ل إعداد االتفاقية قائلة: "استعنا بعدة خبراء لصياغة هذه االتفاقإلى مراح الجلسة باإلشارة النائب وفاء بني مصطفى اختتمتو 
قرار هذه االتفاقية. نحن كبرلمانيات دائمًا نهاجم إاجتماعات من أجل تسريع  1واجتمعنا عدة اجتماعات حيث اجتمعنا في عمان 

مرأة من بي لهدم األسرة علمًا بأن حقوق الوعندما يتم طرح أي مشروع قانون يخص المرأة نتهم مباشرة بأننا صاحبات مشروع تغري
صلب دياناتنا ومجتمعاتنا الثقافية، وعندما اجتمعنا مع سمو األميرة بسمة تم طرح فكرة النسخة العربية من اتفاقية اسطنبول 

ولكن  ،يست مختلفةلونحن مع عالمية حقوق المرأة والمشاكل في العالم العربي  .لنستطيع الدفع بهذه االتفاقية ذات الطابع العربي
على المثلية  زييتم التركو  لدينا خصوصية معينة فالغرب لديهم مشكلة حقيقية عن الهجرة أما نحن لدينا مشكلة اللجوء والنزوح
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ن أهاجم هذه االتفاقيات الغربية لكن من حق كل مجتمع أ الجنسية في الغرب ولكن في المنطقة العربية هي ليست مشكلة. أنا ال
لذلك ركزنا في اتفاقيتنا على الالجئات والنازحات وكم تعاني المرأة في الدول المستضيفة لالجئات والنازحات وما ، ريديفعل ما ي

محاوالت  1أو  2تتعرض له النساء المدافعات عن حقوق النساء حيث تعرضت النائب انتصار الجبوري من العراق إلى أكثر من 
لماذا ال ف ،األمم المتحدة بصدد صياغة اتفاقية دولية لحقوق المرأةإن عن حقوق النساء. اغتيال وتعرض بيتها للتفجير كمدافعة 

وقع االلكتروني وسنعرض االتفاقية على المكما  ؟عربية مثلها مثل اتفاقية اسطنبول توضع على الطاولة األممية تفاقيةاتكون لدينا 
 تخاذايتم ة واألسرة والطفولة لأقوم بتسليم االتفاقية إلى إدارة المر في االتفاقية وسن اتم اعتبارهوكل ما جاء من مالحظاتكم سي

 اإلجراءات الالزمة عليها."

الجلسة الثالثة: آفاق وفرص آليات تنفيذ وثيقة عربية لمناهضة العنف ضد المرأة: واقع  .5
 األنظمة الدولية واإلقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة

 

شكركم أ ض، من المغرب وتحدثت قائلة: "استهلت الجلسة النائب فوزية البي
التي قام بها االئتالف، ووجود نائبات من كل الدول يعني أن هذا  جهودعلى ال

ن الصمت على العنف هو إالمشروع لن يصاغ بعيدًا عن النظرة المحلية. 
والتمييز بين المرأة والرجل في القوانيين هو عنف  ،ضعف وجهل وتواطؤ

وما يجمعنا اآلن هو الوعي بضرورة صياغة وثيقة عربية بعد ارساء  .مضاعف
نظام اقليمي متكامل لحماية المرأة وحماية الفتاة من العنف ولكي ال يبقى العنف 
الممارس على النساء وعلى فتياتنا العربيات والذي يعتبر جزء من تخلف األمة 

لعنف في ي حساس يتزايد فيه اوالوعي بمناقشة هذه االتفاقية في زمن سياس. العربية
مع فقدان االمن في العديد من األقطار العربية، فالحوادث الدامية تتعرض لها النساء وهذا تعبير  المجتمع بشكل كبير وخاصة

عن خلل في منظومة القيم وخلل يالمس الجانب األخالقي وتعبير عن الخلل في نفسية جزء من العالم. علينا أن نضع هذا العنف 
منظومة القيم اإلسالمية والتي هي أفق مثالي وتطبيق األفراد لهذه  هذه المنظومة اإلقليمية وعلينا أن نأخذ بعين االعتبار في

المنظومة هو ما فيه خلل ويجب االحتكام إلى دولة الحق والقانون لحماية جميع األفراد ونحميهم من بعضهم البعض ونوفر لهم 
لم المرأة جزء من هذا العا. فر مسودة كهذه هو جرأة، ونعتبرها ضرورة للنهوض بحقوق النساءالعدالة االجتماعية، ولذا صدو 

ونحن كمشرعين علينا العمل على هذا األمر ولو اقتضى إعادة صياغة الدساتير الوطنية  ،تستحق ان تتبوأ فيه المكان الالئق بها
من آليات حقوق اإلنسان ويأتي مشروع هذه االتفاقية توافقًا مع ا على العديد تنخراطنا بالمواثيق الدولية ومصادقمن خالل ان
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 ،ن المرأةعداد ميزانيتها لتمكيإاالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها العديد من الدول. كما علينا حث الدول على اعادة النظر في 
 صدار هذه المسودة." إ مع الدساتير الوطنية والخصوصيات المحلية والمواثيق الدولية  تم   لذلك تجاوباً 

عض ان من المعلومات ولديها بوأكدت النائب فوزية على ضرورة عرض االتفاقية على مؤسسات المجتمع المدني والتي هي خز  
ا وأضافت بأن االتفاقية ستأتي بنظرة ايجابية للمرأة العربية على أنها مستقلة في برلماناتها وأنه .آليات الدعم التي تجندها للنساء

فهي تتمتع بنفس االمتيازات والصالحيات لتعمل على مقترحات  ،مكن ان تصنع الحدث بدون الرجوع إلى المشرعين الرجالي
 قوانين داخل مجتمعها تدعم حقوق المرأة.

 على البرلمانيات أن تعمل على توحيد تشريعاتها لحماية المنظومة اإلقليمية كما حصلف ،: "أما على الصعيد الوطنيختتمتوا 
هذه  تم تمريرن نعمل ليوأ وحدة الدين والثقافة واللغة لذا يجب أن نوحد آرائنا بهذا االتجاه فلدينا إسطنبول.في تجربة اتفاقية 

 االتفاقية وال يتم تجاهلها." 

فالتاريخ  .ةالعربيع حول ما هي الخصوصية الثقافية للمرأة وأشارت سعادة السفيرة إيناس إلى أنه آن األوان أن نعقد لقاء موس  
ن ة مشرعة اسمها السيدة نفيسة ممن رائدات األعمال  ولدينا امرأ اإلسالمي مفعم بقائدات مسلمات مثل السيدة خديجة وهي رائدة

وت فملكة سبأ وحتشبس ،سنة وال بد أن نبحث ما هي الخصوصية العربية للمرأة بعد مرور آالف السنين6211أكثر ما يقارب 
 عظيمتين."كانتا قائدتين 

اهر، عميد كلية الحقوق في جامعة فينيسيا ضالدكتور سليم ال وتحدث
  مرمي هذا المؤتن أعلن عن تقديري الكبير لمنظ  أ: "يسعدني الً ئقا

وعنيت ائتالف البرلمانيات واألمانة العامة في جامعة الدول العربية 
هي و ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية . فالمرأة في عيني هي الرفيقة 

فأنا انوي تقديم بعض األفكار التي  ،الزوجة واألم والشقيقة والزميلة
ليات وسأتكلم عن اآل يمكن أن تساهم في الحوار الهام في هذه الجلسات

في كل دولة من دول العالم   التي تضطلع بها المؤسسات البارزة
العربي. إن األدوار تتفاوت في األهمية والقدرات واإلمكانات ومستوى 

سؤوليات م تأتيلعالقات وقوتها مع المؤسسات األخرى على المستوى المحلي وعلى المستويات الدولية وفي مقدمة المسؤوليات ا
المؤسسات الحكومية والجامعية واإلعالمية والمرجعيات الدينية ومؤسسات المجتمعات المدني. ولماذا ذكرت المؤسسات الحكومية 

سلطة اتخاذ القرار وتتمتع بالقدرات واالمكانات السياسية والتربوية واإلعالمية والثقافية، والعامل ألنها هي التي تملك  ،في المقدمة
ى توافرت ومت السياسية اإلرادةدولة هو توافر األساسي لآلليات التي يمكن طرحها على مستوى المؤسسات الحكومية داخل كل 

هذه األخيرة فإنه باإلمكان توقع إمرار أو إقرار االتفاقية. واإلرادة السياسية هي نتيجة عوامل عدة ترتبط بالمصالح السياسية 
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ات وطرق ز على المؤسسات فنقصد بذلك تحديد المسؤوليوعندما نرك   ،والظروف القائمة داخليا واقليميا والمستوى الثقافي وغير ذلك
 واإلمكانات المطلوبة لتنفيذ القرارات، واالستمرارية. ملها،ع

بالنسبة للمؤسسات الحكومية أؤكد دور المجالس النيابية وأقترح انشاء مؤسسة حكومية غير بيروقراطية تكون  وتابع د. ضاهر:"
 عطى دفعاً تربية والتعليم وأن تمهمتها األساسية تدريس حقوق المرأة في المدارس الرسمية والخاصة ويتكامل دورها مع دور وزارة ال

لدورها. وأطرح فكرة التوعية االستباقية وهي أن تقوم المؤسسات التربوية والثقافية بعمل دورات للفتيات لتوعيتهن وتدريبهن  خاصاً 
 "عمال العنف عليهن.أعلى طرق حماية أنفسهن ومواجهة 

تاة يؤهلها للقيام فهذا التأييد للف ،تفاقيةلمرأة العربية في عنوان االبوجود الفتاة العربية إلى جانب ا هدتاسععن  وأعرب د. ضاهر 
بنظري أحد أبعاد العنف يكمن في الجانب التربوي الثقافي وأيضا في ويتابع "بدور يحد أو يخفف أو ربما يلغي العنف ضدها. 

ة ة ومنها وزارة العمل والشؤون االجتماعيفيمكنها تحسين ظروف المرأ ،واألمر ينطبق على الوزارات األخرى .الجانب االقتصادي
قي الضوء ن نلأو خارجها. وال بد أفحصولها على مستوى معيشي جيد يقلل من إمكانية  تعرضها للعنف سواء من داخل األسرة 

جامعية لل مسؤوليتها تجاه المجتمع وتحسين أوضاع المرأة. والمؤسسات افعليها تحم   ،على القطاع الخاص وفي مقدمتها الشركات
 .متى توافرت القناعة يمكنها أن تضطلع بدور كبير لتوعية الفتاة بشكل يؤهلها للدفاع عن نفسهاف ،هي الحرم العلمي األساسي

على خطورة التعرض للعنف ووسائل مجابهة ذلك ويمكن أن أذكر دور اتحاد  نن تعمل على توعية الفتيات وتدريبهأكما يمكن 
لصدد. والمؤسسات اإلعالمية عليها دور كبير وليس فقط لتوعية النساء بل وتسليط الضوء على الجامعات العربية في هذا ا

حوادث العنف وفضحها وعليها نشر االتفاقية ومناقشتها على أوسع نطاق ممكن. أما المرجعيات الدينية فهي عديدة ففي مصر 
ة مي الشيعي األعلى والبطرياركية المارونية ومجلس البطاركاألزهر وبطرياركية األقباط، وفي لبنان دار الفتوى والمجلس اإلسال

واألساقفة الكاثوليك. إذا كنا نؤمن أن اإلنسان هو غاية األديان أكتفي فقط باإلشارة إلى نظرة الديناتين إلى اإلنسان وكرامته 
هو في المسيحية ف إذاً  "،صورتنا كمثالنالنجعل اإلنسان على "وفي المسيحية  "أن اإلنسان هو خليفة اهلل في األرض"فاإلسالم يقول 

ا دينا ولم تقل كرمنا الرجال ولم تقل كرمن "لقد كرمنا بني آدم "صورة اهلل ومثاله. كذلك في كرامة اإلنسان تقول اآلية الكريمة : 
ساء ضطالع بدور كبير في تدريب النفعليها اال  ،. أما مؤسسات المجتمع المدني"بالمجد والكرامة كللهما"وفي المسيحية  ،واحد

ذا تعاون كل هؤالء بإمكانهم إذا توافرت القناعة لديهم السعي لحمل  على حقوقهن وبالتالي الدفاع عن أنفسهن ضد العنف. وا 
 "القرار المناسب بشأن الوثيقة. الحكومات على اتخاذ
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ورحبت سعادة السفيرة إيناس مكاوي بسمو الشيخة حصة آل ثاني، 
األمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون المساعدات  مبعوث

االت بين المخيمات للتعرف على ح لنا سوياً اإلنسانية. وقالت: "تنق  
 حصة الشيخةبدورها علقت  النساء وسماع شهاداتهن على العنف." 

 ،ى: "أنا اتطلع ألن تكون مضامين هذه الوثيقة أهم من المسم  قائلة
ذا ضمنا ان تدخل هذ هذا فه المضامين ضمن المؤسسات الوطنية وا 

ل هذه المضامين على الصحة والتعليم ادخإعند  خاصةهو النجاح 
. كما أتمنى ان تكون اهتمت وتطرقت للمرأة العربية ذات اإلعاقة، 

 جئةواتمنى ان تكون قد تطرقت للمرأة الال ،متعدد األبعاد فهي تواجه تمييزاً 
تمع ن تزور منظمات المجأيجب  أن نهتم بمسألة العنف الواضح والعنف المستتر. وأخيراً و  ةفي المخيم وعلى الحدود والنازح

ظمات من وف على وضع الالجئات وما يحدث هي زيارات رسمية أو لمناسبة معينة ولكن المتواجد هالمحلي المخيمات للتعر  
 ممية فحسب." أ

إلتجار االدكتورة نهال فهمي الخبيرة في مجال مكافحة واستهلت 
: "يجب أن نستفيد من التجارب السابقة ئلةقا الحديث في البشر

ومن واقع الخبرة التي تمت معنا وهي قضية االتجار بالبشر 
ن ذلك نا نستفيد مة عل  وكيف تحركت وظهرت على الساحة الدولي

إن قضية العنف واالتجار بالبشر بدأت  .عداد هذه االتفاقيةإفي 
عندما بدأت  6011في انجلترا عام  منذ القرن التاسع عشر
يا سقاط قوانين األمراض المعدية في بريطانإجوزفين بتلر وحاولت 

حيث يتم فصل النساء من تجارة الرقيق األبيض عن باقي 
المرضى. وحتى اآلن ظهرت موجة من موجات حقوق اإلنسان بدأت من تجارة الرقيق األبيض لغاية العمل القسري. أما في سنة 

فقط على هذا البروتوكول علمًا  5111ولكن لماذا وقفت عام  ،ملت االمم المتحدة على بروتوكول منع االتجار بالبشرع 5111
نها لم أمم المتحدة وجدت األ 6011بأن العديد من المواثيق صدرت قبل ذلك؟ واإلجابة هي أن كل المواثيق السابقة منذ عام 

 ويتم التصديق عليها في البرلمانات حتى تصدر كل دولة قوانين وفقا لهذا البروتوكولأي شيء وبحاجة إلى آلية أكبر وأقوى  قحقت
 وتتمكن بالتالي األمم المتحدة من محاسبة الدول التي لم تتلزم ببنود البروتوكول. 

جب العلم شيء أبعد؟ يعيننا على أن أهل هو فقط إعداد هذه الوثيقة أم  ،علينا ان نسأل أنفسنا ما هي الغاية من هذه الوثيقة إذاً 
لة للدخول إلى اهذا الكالم على أرض الواقع إال من خالل قوانين وطنية ويجب النظر إلى ما هي الطريقة الفع   م تطبيقنه لن يتأب
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الدول العربية وجعلها توافق على هذه االتفاقية؟ فالمسألة بحاجة إلى حرص ودهاء سياسي في التحرك  خطوة بخطوة ويجب أن 
 عيننا على ماذا بعد االتفاقية.تكون أ

ة من قوانين وطنية لتحاسب الدول فمعيار فاعلية الوثيق قت عليه الدول ولكن ال بد  وضعنا البروتوكول وصد   ،5111بعد سنة ف 
ذا صدرت القوانين الوطنية مترجمة عن القوانين الدولية  فإن ذلك لن يجدي نفعًا، هاإنفاذ تلك القوانين وتطبيق وه عند التطبيق ف. وا 

نهاية منفذي القانون. فالمسألة في ال استشارةلذا يجب و  مصطلحات مترجمة ال يمكن تطبيقهاحيث أن العديد من ال يعجر النص
 ير موثقةغألن نسب خفض العنف ضد المرأة بشكل عام  ،تقاس بكمية الحاالت التي تمت حمايتها من خالل القوانين الوطنية

 نقاذها، وهذا ليس باألمر الهين."إمن بيانات بكمية الضحايا التي تم ضيجب إصدار تقرير يتو 

لالتحاد البرلماني العربي  52في جامعة الدول العربية المؤتمر  66و 61: "عقد في يوم ئالً مين العام لالتحاد البرلماني قااألوعل ق 
 5164 لعربية غير الخالفية. وفي مؤتمر مارسوشكل فريق قانوني لدراسة التشريعات بصفة رسمية وتوحيد هذه التشريعات ا

 سيكون هذا الفريق القانوني قد وصل إلى مراحل متقدمة."

وشكرت سعادة السفيرة إيناس الدكتورة نهال على طرح اآلليات 
والصعوبات التي تواجه المطالبين بحقوق المرأة. وقالت: "أتابع 

بعة دولية ومتايوميا مسارين: التزام الدول العربية بالمواثيق ال
 جراءات من قبل الدول األعضاء طبقاً إالمواثيق العربية وما تم من 

من  56في إطار المراجعة الدولية لبجين، تلقيت و  لهذه المواثيق
بما فيهم سوريا . وقد كان التقرير العربي الصادر عن  55أصل 

قيًا يالجامعة العربية في إطار المراجعة الدولية لبجين تقريراً وافياً حق
 .ع المدنيعن تقرير المجتم ولم يكن بعيداً  اً كبير  شفافاً وأخذ منا جهداً 

ة كبيرة من الدول ستجابإأجد  ودائماً  ،وهناك تقارير بهذا الشكل تتابعها الجامعة العربية بصفتها اآللية اإلقليمية المعنية بذلك
ودة من تعديالت لسياسات وضع تشريعات أو لتعزيز آليات موجاألعضاء فيما يتعلق بموضوع المرأة والطفولة  في إطار ما حققته 

 وأشكركم عل هذه الجلسة وعلى هذا النقاش المجدي." ،الواقع على أرض

 :قائلةالنائب بني مصطفى البيان الختامي  في الختام، تلتو 

أة في وثيقة لمناهضة العنف ضد المر نجتمع اليوم كبرلمانين وناشطين وأكاديميين ومدافعين عن حقوق المرأة في مؤتمر: "نحو 
يوما لمناهضة  61بمناسبة حملة "الـ  5161المنطقة العربية" تحت رعاية جامعة الدول العربية في القاهرة يوم األول من ديسمبر 

 لنؤكد ان مناهضة العنف ضد المرأة ليس خيارًا، بل مسيرة نخطها بعملنا. العنف ضد المرأة"،
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 ونحن:

 التصدي لكل التهديدات والمخاطر التي تواجه المرأة العربية ووضع سبل وآليات لحمايتها  بأن واجبنا نقر  

 اآلثار السلبية الهائلة للعنف ضد المرأة أمام التنمية االجتماعية واالقتصادية في عالمنا العربي ندرك

 ت لكل أنواع العنفبأن ظروف الحروب والنزاعات المسلحة تشك ل مناخا خطيرا يعر ض النساء والفتيا نعي

بأن المنطقة العربية في السنوات األخيرة شهدت أعماال إجرامية وحشية جدا بحق النساء والفتيات السيما في المناطق التي  نتذكر
 شهدت حروبا ونزاعات عسكرية

 بضرورة توحيد الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة  نؤمن

اعتبار العنف ضد النساء بكافة أشكاله، انتهاكًا لحقوق اإلنسان األساسية وشكاًل  على القيم والمبادئ واألهداف المشتركة مننؤكد 
من أشكال التمييز يوجب تضافر جهود كل الفاعلين، لحماية المرأة في الدول العربية من الممارسات والظواهر واإلجراءات 

دساتير الوطنية ة التي كفلتها الشرائع السماوية والوالتشريعات التي تمس بكرامتها وتمتهن إنسانيتها ونتقص من حقوقها األساسي
 والمعاهدات واالتفاقيات والمواثيق الدولية

 بالفجوة ما بين الواقع واالنظمة الحمائية على المستوى الدولي واالقليمي والوطني  نقر

زيز ي تقوم بها الجامعة لتعبجهود جامعة الدول العربية في مسار مناهضة العنف ضد المرأة و نثني على المساعي الت نرحب
االليات واالطر الحمائية الفعالة للنساء من العنف والتمييز في إطار تنفيذ الخطة االستراتيجية و خطة العمل اإلقليمية حول 

ه ت"حماية المرأة العربية: األمن والسالم" التى تم اعتمادهما من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دور 
على هامش أعمال المراجعة الدولية  ، والتي أطلقتها إدارة المرأة واألسرة والطفولة 5162( في شهر سبتمبر/ أيلول 611العادية الـ)

بمقر األمم المتحدة  5162عامًا فى أكتوبر/ تشرين أول  62لمعني بالمرأة واألمن والسالم بعد ا 6252لتنفيذ قرار مجلس األمن 
 بنيويورك

ارساء منظومة اقليمية نموذجية عبر تبني اتفاقية   لهذه الجهود ندعو ونصر على ريادة جامعة الدول العربية عبراستكماال
 لمناهضة العنف ضد المرأة في العالم العربي واليات تعاهدية وغير تعاهدية فعالة. 

 ة والطفولة. تاليف لجنة متابعة لمناقشة مسودة الوثيقة تحت رعاية ادارة المراة واالسر نقترح 

 ة لوضع تطوير مناقشة و تطوير الوثيقة على جدول اعمالها في اجتماعها المقبل أاللجنة الدائمة للمر  ندعو
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كما نود في نهاية هذا البيان التقدم بجزيل الشكر لجامعة الدول العربية ومعالي االمين العام وادارة المراة واالسرة والطفولة على 
االمر الذي عبر عن شراكة حقيقة من اجل تعزيز العمل العربي المشترك نحو "اتفاقية عربية لمناهضة العنف  ،الرعاية والدعم

ضد المراة" ال تتماشى فقط مع المعايير الدولية واالنظمة االقليمية لحماية المراة من العنف التي سبقت انما تعلو وتتعداها عبر 
 تاتي باضافات جوهرية يروج لها ويحتذى بها دوليا.اقرار وثيقة منبثقة من المنطقة العربية 

رسال المسودة للبرلمانات إلبداء الرأي واقترحت السفيرة إيناس مكاوي إرسال االتفاقية إلى البرلمانات إل موسى اواقترح النائب ميش
رولى دشتي فأشارت إلى أن إرسالها إلى البرلمانات قبل جامعة الدول قد يطيل من إلبداء الراي قبل جامعة الدول العربية. أما د.

عملية المصادقة على االتفاقية وقالت: "لذا أقترح موافقة الحكومات عليها قبل البرلمانات واقترحت أن ترسل إلى اتحاد البرلماني 
 دول العربية ."العربي ومن ثم ترسل إلى البرلمانات ومن ثم تذهب مباشرة لجامعة ال

وفي نهاية المؤتمر تم تسليم درعين شكر من قبل إئتالف البرلمانيات من الدول العربية لمعالي األمين العام لجامعة الدول العربية 
على رعايته للمؤتمر ولسعادة السفيرة إيناس مكاوي على دعمها للمؤتمر والوثيقة. كما سلمت سعادة السفيرة إيناس مكاوي درع 

 واألسرة والطفولة إلتالف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة. المرأة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

المؤتمر: برنامج 6ملحق .6  
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6112ديسمبر  /االولكانون  1 لخميسا  

 19:21 -19:11 تسجيل الحضور .6

 كلمة جامعة الدول العربية .5

 العنف ضد المرأةلمناهضة  إئتالف البرلمانيات من الدول العربية كلمة .2

 كلمة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية .1

 عرض الفيديو .5

 الكلمات االفتتاحية:

19:21- 61:11 

 

ة متكامل لحماية المرأة والفتا قليميإ نظام إرساء  الحاجة إلىلمظاهر المختلفة للعنف ضد المرأة: ا
 من العنف

ة مجلس إدارة رابطعضو اإلجتماعي و خبيرة في قضايا النوع ، فاطمة خفاجىد. :  الجلسة ةرئيس 
 المرأة العربية 

أنواع العنف ضد  المرأة: العنف األسري، العنف الجنسي، االيذاء النفسي والعاطفي،  .1
 العنف الجسدي، الممارسات التقليدية والثقافية التي تؤثر سلبًا على المرأة. 

  حلو، خبيرةالد. مارغريت 

 المرأةالتكلفة االقتصادية للعنف ضد    .4

  المجلس القومي للمرأةد. نجالء العادلي،   

 نقاش

 : األولىالجلسة 

61:11-66:11   

 66:62 -66:11قهوة الاستراحة 

: نحو وثيقة لمناهضة العنف المرأة  مسار مناهضة العنف ضد   في خطوات جامعة الدول العربية
 ضد المرأة

 : الثانية الجلسة

66:62-62:11    
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 جامعة الدول العربية رئيس الجلسة: 

وثيقة  ع: "نحو مشرو المرأة ضد   العنف لمناهضة العربية الدول من البرلمانيات ائتالفجهود  .6
 " ، المرأة ضد   العنف لمناهضةوآليات عربية 

عنف لمناهضة ال إئتالف البرلمانيات من الدول العربية ةرئيس ،النائب وفاء بني مصطفى
  ضد  المرأة

لحماية المرأة من العنف: عرض المحاور األساسية لمشروع الوثيقة  نحو إرساء آلية تعاهدية .5
 العربية لمناهضة العنف ضد  المرآة

 ( القاضية منية عمار، خبيرةد. دينا ملحم، ) نيابة عن 

  نقاش

01:31 -01131  القهوة استراحة  

 

ة واإلقليمية نظمة الدوليواقع األ : ةأالمر  ضد   العنف لمناهضة عربية آليات تنفيذ وثيقةفرص آفاق و 
 لمناهضة العنف ضد  المرأة

مناهضة ل إئتالف البرلمانيات من الدول العربية ةرئيس النائب وفاء بني مصطفى، رئيسة الجلسة:
 (العنف ضد  المرأة )مقترح

  لمناهضة العنف ضد  المرأة ةقليميواإل ةالدولياألطر واآلليات  .6

 و أ. فوزية البيض، خبيرة في مجال النوع وحقوق االنسان  د. دينا ملحم

 نحو إرساء آليات تعاهدية وغير تعاهدية لمناهضة العنف ضد المراة .5

 سليم ضاهر، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة فينيسيا د.
 اإلتجار بالبشرد. نهال فهمي، خبيرة إقليمية في مناهضة العنف ضد المرأة ومكافحة 

 

 : الثالثةالجلسة 

62:62-61:12    
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 نقاش  .6

 استنتاجات وتوصيات .6

 

 الورقة النهائية للمؤتمر: 

  ةأئتالف البرلمانيات لمناهضة العنف ضد المر الدول العربية وا  جامعة 

 

 الرابعة: الجلسة

61:12-62:12 

 

5:71: -1:::5 غداء استراحة  

 

 

 

 

المؤتمرالئحة المشاركين في : 5ق ملح .3  
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 جمهورية مصر من وشخصيات نواب

 السفيرة إيناس المكاوي جامعة الدول العربيةإدارة المرأة واألسرة والطفولة  رئيسة

 الدكتورة هيفاء أبو غزالة األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

 الدكتور امجد شموط  اللجنة الدائمة لحقوق االنسان  رئيس

 الهواري عبلة النائب مجلس النواب

 السادات أنور محمد النائب مجلس النواب

 رافلة سامية النائب  مجلس النواب

 حسين درويش النائب سوالف مجلس النواب 

الرحمن عبد غالب مهجة النائب مجلس النواب  

مطر الكسان ميرفت النائب مجلس النواب  

مستوكلي هالة النائب مجلس النواب  

 النائب ليلى أحمد أبو اسماعيل مجلس النواب

ايفيلين بطرسالنائب  مجلس النواب  

سهير الحاديالنائب  مجلس النواب  

مارجريت عازرالنائب  مجلس النواب  

 النويشي ماجدة الدكتورة  االئتالف رئيسة ائبن  /نائب سابق

 الجباليالمستشارة تهاني  السابق المصرية العليا الدستورية المحكمة رئيس نائب

 الدكتورة نجالء العدلي مدير عام التعاون الدولي في المجلس القومي للمرأة

مبعوث األمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون المساعدات 
 اإلنسانية

 الشيخة حصة آل ثاني

 منال محرمالدكتورة  للمرأة القومي المجلس

للمرأة القومي المجلس فاطمة مميش الدكتورة   
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 سابقنائب 
 أستاذة العلوم السياسية بالجامعة األمريكية بالقاهرة

 الدكتورة منى مكرم عبيد

الخبيرة في قضايا النوع االجتماعي وعضو مجلس إدارة رابطة المرأة 
 العربية

 فاطمة خفاجيالدكتورة 

 السفير شكري فؤاد سفير سابق

 جيهان ابو زيد  الدكتورة        االجتماعي النوع في خبيرة

 الدكتورة نهال فهمي  في مكافحة االتجار بالبشر                          ةاقليمي ةخبير 

 السيدة منى بكزادا ممثلة السفارة البريطانية

 فضية سالماالستاذة  محامية -نائب سابق

  فهمي هشام الدكتور  القانون تاريخ في استاذ - معاون رئيس الوزراء السابق

 الدكتور عبد اهلل محمد المغازي مستشار رئيس الجمهورية السابق

 الدكتورة منال بنكيران المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة -مسؤولة برامج 

 االستاذة ميادة هادي احمد ناصر المندوبية الدائمة لليمن

 رجاء محمد سالم غزالي االستاذة المندوبية اليمنية

 االستاذة عزة سليمان  المرأة قضايا مركزومديرة محامية 
 السيدة لبنى مستشارة بمندوبية المغرب

 ساندرا اسكندرالدكتورة  طبيبة

 ندى حسن نشأت األستاذة منسق بمؤسسة قضايا المرأة

 ايمان احمد المنير األستاذة مدير عام الحسابات المالية

جامعة الدول العربية قطاع األخبار واتحاد اإلذاعة -إعالم
 والتلفزيون

 األستاذ أحمد محمد أحمد االسكندراني

 األستاذ محمود كامل مدير المراسلين في موقع أخبار مصر

 األستاذة سبأ ابراهيم محمد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق األوسط
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 د الدين محمداألستاذة نظيمة سع أخبار اليوم السودانية

 األستاذ سعيد شاهين مراسل قناة صدى مصر

 األستاذ محمد زهران مراسل تلفزيون الكويت

 anbمصور قناة 
 
 

 األستاذ محمد سعد

 منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا من وشخصيات نواب

 النواب مجلس
 االئتالف رئيسة

 مصطفى بني وفاء النائب االردن

  النواب مجلس المرأة لجنة ةرئيس
فاالئتال في المقررة  

 العجارمه النائب نعايم األردن                 

النواب مجلس  النائب منال الضمور    األردن 

النواب مجلس  النائب مرام الحيصه    األردن 

النواب مجلس  النائب رسمية الكعابنة    األردن 

 مرسيط حسناءاالستاذة  تونس   االئتالف في العالميةا الوحدة رئيسة 

 مجلس النواب
االئتالف في التشريعية الوحدة رئيسة  

 الجبوري انتصارد. النائب  العراق

 النائب رجاء الكساب  المغرب مجلس المستشارين 

 السيدة فوزية البيض  لمغربا خبيرة ونائب سابق في مجلس النواب

مجلس النواب سابق نائب هجرس ابتساماالستاذة  البحرين   

النواب مجلس  النائب أميرة السر عمر                          السودان 

وزيرة ونائبة سابقة في مجلس األمة 
  الكويتي

 د. روال دشتي الكويت
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مجلس  -رئيسة لجنة المرأة والطفل 
 النواب

 النائب جيلبرت زوين لبنان

 مجلس -رئيس لجنة حقوق االنسان
 النواب

 

ميشال موسىالنائب  لبنان  
 

 المنظمات العربية والدولية

 االستاذ فايز الشوابكه لبنان االتحاد البرلماني العربيأمين عام 

 مرغريت الحلوالدكتورة  لبنان خبيرة

مدير كلية الحقوق والعلوم السياسة، 
 جامعة الفينيسيا 

 الدكتور سليم الضاهر لبنان 

 مهى المحمودية العراق منظمة دار الخبرة

 سامية صمادي االردن منسقة االئتالف
  

 ستمنستر للديمقراطيةمؤسسة و 

(لندن)وآسيا  امج الشرق األوسط وشمال افريقيابر  رئيسة               دينا ملحم الدكتورة     

  افريقيا وشمال األوسط الشرق برامجزياد نويران                       المسؤول المالي االقليمي ل 
  )األردن(

 
 

 


