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  مناهضة العنف ضد المرأة :ديوانية

 15الثاء الموافق يوم الث نفذ فريق معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا القائم على إدارة مشروع "شبكة المدن القوية" في األردن

ارك في ش . مناهضة العنف ضد المرأةتحت عنوان: عبر تقنية زوم جلسة حوارية "ديوانية" ديسمبر /األول كانونمن شهر 

ـ الديوانية  ضة العنف ضد المرأة مناه استعراًضا لكيفيةمتنوعة، قدموا خاللها ودينية ومدنية جهات أهلية مشارك و 57قرابة ال

ار المتحدثين، قام فريق المعهد بصياغة محاور الجلسة واختي. بهذا الشأنووضعوا عدد من التوصيات السياساتية المتعلقة 

 وقام بتيسير الجلسة ضابط ارتباط شبكة الوقاية المجتمعية في محافظة الكرك الدكتور عبد الحي الحباشنة.

ي وردت من وثق المالحظات التت التي وردت خالل الديوانية، وييستعرض هذا الملخص السياساتي أبرز النقاط والمالحظا

تصنيف محاور  وقد تمقبل المشاركين وأعضاء شبكات الوقاية المجتمعية في ثالث محافظات أردنية: اربد والكرك والزرقاء. 

جائحة كورونا؛  خالل رأةالمدور المؤسسات الدينية في مناهضة العنف ضد المرأة؛ العنف السياسي ضد الديوانية إلى ثالثة: 

  .خالل جائحة كورونا المرأةوالعنف االقتصادي ضد 

ألردن والتي امبادرة الديوانيات هي إحدى مبادرات معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا وشبكة المدن القوية في يشار إلى أن 

برات، وإيجاد وتبادل األفكار والختهدف الى تنظيم سلسلة حلقات نقاشية من شأنها البحث في آفاق إنضاج الخطاب العام، 

شمولة في الفرص المتعلقة ببرامج محاربة الفكر المتطرف، وبناء التضامن والسلم المجتمعي في كل من المحافظات الم

ن الجدير بالذكر أن شبكة المدن القوية هي إحدى برامج معهد الحوار االستراتيجي المدعومة من الحكومة م .المشروع

 .ن قبل معهد غرب آسيا وشمال أفريقيام –وبالشراكة مع وزارة اإلدارة المحلية  –إدارتها باألردن  الهولندية ويتم

 دور المؤسسات الدينية في مناهضة العنف ضد المرأة

س المحكمة راعي طائفة الروم كاثوليك في محافظة الكرك ورئي، األب بولص بقاعين، تحدث المؤسسات الدينيةممثاًل عن 

ك منذ تأسسيسها. ، وهو كذلك عضو مؤسس في شبكة الوقاية المجتمعية لمحافظة الكر2016للروم كاثوليك منذ عام  االستئنافية

 وفي موضوع الديوانية، أشار األب بولص بقاعين إلى عدد من النقاط نوردها كما جائت، أبرزها:

 في تعزيز هموار ويتممان عملاألديتبادالن المسيحي والخوري االسالمي  تيفن المفإ ،كما نعلم منذ القدم 

تطرف والعنف ن وجود الفكر المفي هذا الشأن، علًما أتحديدا  الكرك، وقد تميّزت محافظة التعايش الديني

 معاكس إلرادة هللا في الخلق والتساوي بين الجنسين.

  النفسي وومنها اللفظي  ،القتلممكن أن يؤدي في نهايته إلى منها الجسدي والذي  ؛اشكال عديدةللعنف

لى وجه عوإذا تحدثنا عن المرأة  وحقوقه في الحماية النفسية والجسدية. الذي يحط من كرامة االنسان

العنف الحماية من أشكال خذ حقوقها في العيش بسالم وأللعنف يمنعها من  هاتعرضالخصوص، فإن 

 حتى تبقى بحاجة الى الرجل.الذي يمنعها من العمل او االستقاللية االقتصادية  ياالقتصاد

  ى عنف األسرة تؤدي جميعها الأنّها  والمرتبط بالجهل، إاّل  قتصاديواالنفسي منها ال عديدة؛أسباب للعنف

 .ة المشتركةمتساوين على قاعدة اإلنساني والمجتمع وتهين المجتمع وإرادة الخالق الذي خلقهم ذكر وانثى

 ةحدث عن مكانن الكريم هنالك العديد من السور واآليات التي تتآالمرأة في الديانات السماوية: ففي القر 

ِ أَتْقَاُكْم ُكْم ُشعُوبًا َوقََبائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم عِ أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَا يَا“المرأة  ْندَ َّللاَّ

َ َعِليٌم  ن نَّْفٍس َواِحدَةٍ يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُ “وكذلك قول القرآن الكريم  ”يرٌ َخبِ إِنَّ َّللاَّ َخلََق وَ واْ َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم ِمّ

 ”ْيُكْم َرقِيبًاَكاَن َعلَ ِذي تََساءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ َّللّاَ ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً َكثِيًرا َونَِساء َواتَّقُواْ َّللّاَ الَّ 

ن رأس الرجل م"هللا لم يخلق المرأة  بأن ونقديسفقد أّكد ال ،ما في الكتاب المقدسأ (.صدق هللا العظيم)

 " له حتى ال تتكبر عليه وال من تحت قدميه حتى ال يكون فوقها انما خلقت من ضلعه حتى تكون عونا
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  لنساء لالرجل وعلى مر العصور كان ن واالنجيل يتحدثان بالتساوي عن المرأة مع آالقرعليه، نجد أن

ة، في أحد ن واالنجيل سواسيآومثال السيدة مريم العذراء كرمها القر ،في بناء الحضارات ةأدواراً مهم

وفي هذا  ،وع بامرأة كنعانية وقال لها يا امرأة ايمانك عظيمسب المقدس التقى سيدنا ياالقصص في الكت

 تعظيم للمرأة.

  ب االنسان تخاطإذ ن آالحقوق الكنسية واالسالمية دائما تكرم النساء في آيات عديدة من القركذلك، فإن

 ذكر بشكل مختص.الو أنثى االوليس 

  ؤثر ينرفض جميع أنواع العنف التي تمارس على النساء سواء من المنظور الديني او االجتماعي حيث

 .في المجتمعاتسيادة السالم واالمن ذلك أن تعنيف المرأة ينعكس سلبًا على على بنية المجتمع 

  لمرأة خالل جائحة كوروناضد االعنف السياسي 

قلعة الكرك لالستشارات والتدريب، تحدثّت المحامية إسراء محادين، خبيرة النوع االجتماعي واالنتخابات، عن مركز  لةً ممث

تحديدًا، وقامت بمشاركة بعض النتائج التي ستصدر قريبًا عن تقرير لمركز قلعة الكرك عن العنف السياسي ضد المرأة 

أبرز النقاط التي وردت في حديث  1يستعرض هذا المحور خالل االنتخابات البرلمانية التي تم عقدها في األردن مؤخًرا.

 المحامية إسراء كانت كما يلي:

 عتراف بوجود المجتمع يرفض االبيد أن يرة التي تتعرض لها المرأة، العنف السياسي هو نوع من أنواع العنف الكث

سياسي هو العنف المن ناحية اصطالحية، فإن  وغير مستدامة. متجزأةنقف أمام حلول العنف ضد النساء وبالتالي 

فيقع  ةديمناصب قيا وأصنع القرار في  ةسياسيلوصول الى مناصب ا في يقع على النساء اللواتي يطمحنذلك الذي 

وخاصة ّهن عليالضغط والعنف االقتصادي ممارسة  المغلوطة، ويتم كذلك االشاعاتنشر عليهن التنمر االلكتروني و

 قتصادية.والمالءة اال ةقوالن لم تكن لديها إ

  المرأة  على تم ممارستهلعنف االنتخابي الذي شهدنا لألسف أشكال متعددة من افي مرحلة االنتخابات األخيرة

: وهذا اعد االنتخابيةالتي حظيت بها المرأة من حيث عدد المق لآلمال ةمخيبالالنتائج  ، وال نغفل اإلشارة إلىاألردنية

ب مساعدة النساء للوصول الى مناصمن أجل ضمان نشطاء ال من قبليستدعي رفع الجهود بشكل أكبر واقوى 

 صنع القرار.سياسية في عملية 

  صًرا على ، ولم يعد حيمارس على النساء اللواتي تم تعينيهن في مناصب قيادية علياأصبح سياسي حتى العنف ال

ظاهر عنف الوهو نوع من أنواع العنف السياسي الذي يمكن تصنيفه بال المرأة الطامحة في الوصول لهذه المناصب.

 ساء.العنف على النالنوع من هذا  مناهضةلقانونية تشريعات التحدي األبرز هنا يبقى عدم وجود  .للعيان

 سجيل قبل الت نعلى العنف السياسي: هنالك سيدات سحبن ترشحهن باإلجبار ومنهن من تم التحايل عليه ةمثلأ

او التنمر  منهن من تم تشويه حملتها االنتخابية سواء بالضغط او االشعاعاتوكذلك  ،لالنتخابات حتى ال تترشح

 .االلكتروني

 لك تنمر يقع و توجه المجتمع، هناأالكفاءة المالية  يو التنافس مع الرجال على صعيدأشح عدم حرية السيدة للتر

 .ىعلقيادي أو بمنصب أ ةو مديرأو نائب أ ةعلى النساء سواء كانت وزير

  ،هذه الجهود  أدتب .عواقب أوالجهود لمساعدة المرأة للوصول الى العملية الديمقراطية دون تنمر  ةيجب مكاتفعليه

مساعدتها باإلضافة الى حراك المجتمع المدني في سندها و ا،من خالل تشريعات تضمن حقها وقوانين تدعم وصوله

 عمل السياسي.النخراط اآلمن في لال

                                                 
ي عقدها المعهد لشهر نوفمبر  1

:  2020يمكن العودة إىل ملخص الديوانية الت  ي األردن عبر الرابط التاىلي
 
ي ف ي المشهد االنتخابر

 
ي قدمت قراءة ف

 والت 

s://bit.ly/2KgQUjshttpالملخص من إعداد بارق محادين وروعة معمر .. 

https://bit.ly/2KgQUjs?fbclid=IwAR1xQxHt_x8yDK3G7ehtzrOGBfUsE3lC3e4Q0WjFJFZQSnLL940zic_sL4Q
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 العنف االقتصادي ضد المرأة خالل جائحة كورونا

ية لمؤسسة نافي رانيا حيّوك، المديرة التنفيذالسيدة  تتحدثفي تغطية المحور االقتصادي ضد المرأة خالل جائحة كورونا، 

ا السيدة رانيا كانت لتمكين النساء والشباب، ومديرة برامج سابقة لتجمع لجان المرأة األردنية. أبرز المالحظات التي أوردته

 كما يلي: 

 العنف تعلق بفيما يوتجلت سلبياتها، خاصة ضد المرأة العديد من الممارسات العنيفة ، تم رصد خالل جائحة كورونا

 رأةاالقتصادي. وهذا موضوع يشغل العديد من المؤسسات المعنية بحقوق المرأة خاصة أن نسبة مشاركة الم

ة المشاركة لكن حتى مع انخفاض نسب. ، وهذه النسبة مقلقة جداً فقط %14 قاربت الـسنوات  3في آخر  االقتصادية

، لتي شغرتهاوالمجاالت ا ا وأنها تميزت في العديد من القطاعاتاالقتصادية  للمرأة، ال نستطيع اغفال نجاحاته

وانين عدم اعطاءها المساحة الكافية وضعف القبيد أن  .العديد من الخبرات والكفاءات هاكالتمفضاًل عن ا

 منهم. اآلخر بعض الأدى لعزوف الكثير من النساء عن االنخراط في سوق العمل وانسحاب والتشريعات 

  ذي حيث ال نستطيع فصل أي نوع من أنواع العنف ال ؛مناهضة العنف ضد المرأة هو منظومة متكاملةموضوع

يضاً معنفة ذا كانت المرأة معرضة لعنف اقتصادي فهي أعلى سبيل المثال، إفتتعرض له المرأة عن النوع اآلخر. 

 كينها الذاتي. المالية وتمتها استقالليسياسياً ألنها لن يكون لديها القدرة على المشاركة السياسية في ظل غياب 

  وق العمل بناء قدراتها وتوعيتها وتأهيلها لس بل ،إشراك المرأة في سوق العمل مجرديجب أال يكون الهدف هو

 وما سيصادفها فيه.

 اك حيث أن هن ؛االغالقات والحظرفترة ر في ظل جائحة كورونا وبأصبحت المرأة تعاني مشاكل اقتصادية أك

بهن. في % من روات 50-30 ا يقاربعلى االسقالة أو تم خصم م نجبرفقدن أعمالهن أو أُ ممن من السيدات العديد 

ألعمال غير اظل هذه الجائحة تم التركيز أكثر من قبل المؤسسات المعنية بالمرأة على النساء الالتي يعملن في 

لنساء حيث أصبح هناك فجوة بينهن وبين النساء اللواتي يعملن في األعمال المنظمة، ألن أكثر ا ،منظمةال

 . والعمل غير المنظم المتضررات كن من عمال المياومة

 البطالة ب نسأن نجد حيث  ،تشير بعض الدراسات أن النساء في المناطق األقل حظاً والمهمشة تحتاج لتركيز أكبر

لى النساء إن العنف االقتصادي يقع ععليه، ففي المناطق الحضرية. منها أضعاف  رابة ثالثةترتفع بقفي الريف 

اواة في في هذه المناطق بشكل أكبر وبطرق متعددة كضعف في قانون العمل وافتقاره لبنود تحمي المرأة كالمس

وع ونية تتطرق لموضاألجور وفرص العمل. كما أنه ال يوجد أي قانون للحماية من العنف أو أي نصوص قان

اعي ومجال منظمة كالقطاع الزرالغير الالتحرش الجنسي داخل بيئة العمل، خاصة للنساء العامالت في القطاعات 

 الرعاية الحيوانية.  

  تجلى العنف االقتصادي ضد المرأة بشكل أوضح خالل الجائحة كون بعض النساء ليس لديهن أي نوع من

العنف  يحرمن من الميراث وغيرها من أشكالاللواتي هناك العديد من النساء ية، حيث أن لاالستقاللية الما

ساب بنكي يعملن ولكن رواتبهن ال تكون في حالنساء اللواتي  عالوة عن عدد آخر من .االقتصادي الواقع عليهن

اك فهنوبذلك ال يمكن لهن ضمان مستقبلهن المادي، وخاصة النساء اللواتي يرأسن أسرهن  ،منفصل خاص بهن

أكبر  سيدة مسؤولة عن الذمة المالية والصرف على أسرهن وكان أثر العنف االقتصادي عليهن 300,000حوالي 

 الواقع على النساء المتزوجات واللواتي يعشن مع أسرهن.ذلك األثر من 

 هن وقمن من النساء فقدن وظائفكثير نت أن أجرت مؤسسة نافي العديد من الدراسات والتي بيّ  ،خالل الجائحة

بصرف المدخرات المالية التي كانوا يملكونها، باإلضافة للنساء العامالت اللواتي تعرضن لعنف اقتصادي من قبل 

على االستقاالت وترك العمل، هذا باإلضافة للنساء  نأصحاب العمل حيث تم خصم جزء من الرواتب واجباره

الدراسة عن بعد  في ظلرعائية ألسرتها وعملها؛ خاصة القدرة على الجمع بين الوظائف ال لديهناللواتي لم يكن 

 ساعات العمل المرنة.بلألبناء، لذلك بدأت جمعيات المرأة بالمطالبة 
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  ي مشاريع صغيرة فمنظم، مثل النساء اللواتي يعملن الغير التم إجراء دراسات على النساء اللواتي يعملن في القطاع

ومتوسطة ومعظمهن توقف عملهن الضطرارهن لصرف رأس المال المخصص للمشاريع على االحتياجات 

 . تذليل هذه التحدياتسبيل المنزلية خالل جائحة كورونا. وتم وضع توصيات لمساعدة هؤالء النساء في 

 ماكن العمل ير الحماية للمرأة وخاصة الحماية اإلجتماعية، وحمايتها في أالسياسات والتشريع ال تساعد في توف

ستنتسحب من  فإنهاالمرأة إن لم تشعر بأمان عند خروجها من بيتها للعمل أن  متوقعفمن الوأثناء ذهابها للعمل، 

 سوق العمل.

  ن ما يقارب أي أن النساء فقد، 2018 عام الـ% مقارنة ب51انخفضت بنسبة  2019الوظائف المتاحة للمرأة في عام

 وهو مؤشر أن هناك قلة في استحداث فرص العمل للنساء. 2019وظيفة خالل عام  9,000

 يها األولوية. ونا فتحت أذهاننا لمواضيع لم نكن نعطرال بد أن يكون هناك خطة استجابة سريعة لألزمات، جائحة كو

مثقف وواع  وعيها بحقوقها وتمكينها سينتج لنا جيل قادمواألهمية في ذلك تكمن بأن المرأة هي أساس المجتمع و

 بمعاني العنف.

 ات/المشاركينمداخالت 

 ات/معينالديوانية كذلك بمداخالت قيّمة تم تقديمها من المستهذه ما سبق من المتحدثين، فقد امتازت عالوةً على 

ت واالستفاضة في للمتحدثين لإلجابة على هذا المداخالوقد تم إفراد مساحة من الوقت في الجلسة الحوارية.  ات/والمشاركين

 في النقاط التالية: ات/مداخالتهم. يمكن تلخيص أبرز ما جاء من مداخالت المشاركين

 جميلة الجازي: رئيسة جمعية نشميات البادية الجنوبيةالسيدة  .1

ع األستاذة ملألمن والسالم المجتمعي  مشروع النمو االقتصادي للمرأة للوصولعملها في جزء من  استعرضت السيدة جميلة

منهن ات لمشروع أثر كبير على السيدات خصوصاً خالل جائحة كورونا حيث تعطلت الكثيرهذا اكان لقد و ،وكرانيا حيّ 

ة مشاريع ومن خالل هذا البرنامج استطاعت العديد من النساء أخذ منح صغيرة إلقام .وكانت الظروف سيئة على النساء

دى لتدهور الحياة كالحياكة والنسيج وإعالة أسرهن. هؤالء النساء تعرضن لعنف من قبل األزواج واألبناء مما أ حرفية بسيطة

لسيدة جميلة عن االبادية والمناطق المهمشة. وأعربت منطقة  الجهات المعنية ال تستهدف عادةً مشيرةً إلى أن االقتصادية. 

 للسيدات لتعريفهن بحقوقهن والدفاع عنها. وجود مكتب إرشاد قانونيب ة سيدات مجتمعهارغب

 النساء األردني عهد تضامنم جمعيةسوسن العجارمة: ممثلة عن اآلنسة  .2

 على بعض األرقام واإلحصائيات التي عمل عليها معهد تضامن، ومنها: اآلنسة سوسن في مداخلتها ركزت 

  وعاطفي وهي نسبة مقلقة  نساء متزوجات لعنف جنسي وجسدي أربعةامرأة من بين كل حقيقة تعرض

هو و% من النساء في فترة من فترات حياتهن 35في ضوء حديثنا عن ظاهرة عالمية تتعرض لها حوالي 

 مؤشر خطير. 

 ات ال إن كل احصائيات العنف ضد النساء التي نقرؤها وتتناقلها مؤسسات المجتمع المدني هي احصائي

 ألسباباالعنف ضد النساء والفتيات، وهناك جملة من  تعطي مؤشرات وأرقام دقيقة وشاملة لمدى انتشار

 .لهذا الغياب المعرفي

  سرية الصحة األمسوحات و ةالسكاني اتحوالمس فياالحصائيات المتوفرة والدقيقة هي التي يتم شملها

أن األرقام السنوية التي إلى يشير  2018-2017حول العنف األسري، وآخر اصدار منهما كان عام 

ام وإدارة المعلومات الجنائية حول قضايا وشكاوى العنف األسري هي األرق ةية األسرتصدرها حما

 الصحيحة والدقيقة. 
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 مسح العنف األسري، هذا  نالزواج في األردن وشمله نسبق لهممن  1,685,000 ما يقارب الـ هناك

عاماً وهذا االستثناء يدل  15المسح ال يشمل جميع النساء حيث تم استثناء النساء اللواتي يقل عمرهن عن 

على عدم وجود أرقام واحصائيات شاملة حول العنف ضد النساء غير المتزوجات في الفئة العمرية بين 

عام، وبيان  50 نرهن عاعمازيد تتزوجات الالتي وأيضاً لم يشمل النساء المتزوجات وغير الم 15-48

 امرأة لم يشملهن هذا المسح. 889,000تضامن يقول أن هناك 

  نحن بحاجة إلى اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة لحماية النساء والفتيات واألطفال من جرائم العنف والقتل

جريمة قتل أسرية حدثت في أول  16األسري. وهناك أحد البيانات من معهد تضامن تشير إلى أن هنالك 

 . يرتفع عن سابقاته لذات الفترة الزمنية في السنوات السابقة وهو مؤشر جداً خطير 2020أشهر من  8

 لينا حداد: ناشطة في العمل النسويالسيدة  .3

  عند الحديث عن العنف ضد المرأة يجب أن تكون الدائرة أكبر ونتحدث عن عنف مجتمعي في الدرجة

ن المرأة التي تتعرض للعنف سينعكس هذا العنف على أسرتها ومجتمعها وقد تصل آثار هذا أل ؛األولى

 العنف لجوانب مرتبطة بالسياسة والمشاركة العامة.

  اليوم عندما نحلل أو نقف على مشكلة العنف ضد المرأة البعض يعزوها إلى الدين والبعض يعزوها إلى

جماعات العشائرية كأن تكون المرأة ليست خياراً أوالً فيما يخص العرف والثقافة المجتمعية المرتبطة باإل

 ه سؤالين:يوجقامت السيدة لينا بتالتمثيل السياسي أو العشائري، و

سؤال لألب بولص البقاعين: هل من الممكن أن نفكر بطرح قضايا مجتمعية مختصة بالمرأة من  -

 خالل مناهج التعليم المسيحي أو اإلسالمي بشكل عام؟ 

ادات العشائرية في تعزيز المساواة يال للدكتور عبدالحي الحباشنة: ما دور القادات المجتمعية والقسؤ -

 والعدالة بين الرجل والمرأة وقضايا العنف بشكل عام؟ 

 : طالبة علم نفس المعايطة تماضرالطالبة  .4

  ،أيضاً على الرجل مماثل ال يكون هناك تركيز  اذالملكن دائماً ما يكون الحديث حول توعية وتثقيف المرأة

ألن الخطأ أحياناً يقع بسبب أنهم ال يملكون فهماً كافياً  ؟أو الُمعنّفين لتوعيتهم بطبيعة وسيكولوجية المرأة

لطريقة تفكير المرأة ومعاناتها. يجب التركيز أيضاً على الجانب البيولوجي والذي يؤثر على نفسية المرأة 

لى أفعالها أو ر عكل هذا يلعب دوراً في التأثيف ،أو النفاس أو اضطرابات ما بعد الوالدةكفترة الحيض 

 ردود أفعالها.

 : اللجنة الوطنية لشؤون المرأة حدادين دياناالسيدة  .5

  عن الموافقة على االستراتيجية الوطنية الفائت من العام الحالي أعلن مجلس الوزراء في شهر مارس

قد تم ذكره في هذا االجتماع من قضايا تمت اإلشارة إليها في االستراتيجية و وكل ما تم 2020-2025

للمشاركين أن يتبنوا هذه االستراتيجية لتكون خالل مداخلتها  دعتوضع بعض الحلول لها. وبالفعل 

خارطة طريق لخططهم وبرامجهم القادمة وأن يعتمدوا مجموعة المؤشرات الموجودة في االستراتيجية 

اعدة بيانات تراكمية لجميع المؤسسات. حيث أن هناك العديد من األرقام يتم رصدها ومتابعتها لبناء ق

 . على أرض الواقع لكنها ال تترجم لبرامج وخطط

  طلبت من المؤسسات والجمعيات االستناد على االستراتيجية الوطنية وأخذ جميع المؤشرات التي تم

، مشددة على ضرورة للجنة الوطنيةوطني جهد ودعم  من أجل الوصول إلى وضعها بعين االعتبار
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التواصل الدائم معهم بشفافية لتسهيل عملية الرصد وتجميع البيانات ألنه خالل السنة القادمة سيكون هناك 

 على االستراتيجية.  خطط تنفيذ ومتابعة بناءً 

 ياسمين الزعبي: عضو مجلس محلي في بلدية اربد الكبرى ورئيسة جمعية خيرية .6

 تحدثت عن جانبين: 

  الجانب السياسي: المنظمات والمؤسسات التي تعمل على التمكين السياسي للمرأة فشلت في إيصال المرأة

ترشحن للمجلس اللواتي لمراكز صنع القرار والمجالس المنتخبة، حيث أن هناك العديد من السيدات 

قوانين ثية يبحعية النساء بحقوقهن ولكن لم يحصلن إال على مقاعد الكوتا، فهل تم تو 2020النيابي 

من خالل قانون االنتخاب  2020تم استغالل السيدات في انتخابات فقد  إضافةً على ذلك،االنتخاب؟ 

المجحف بحق المرأة حيث تم استغاللهن عن طريق دفع تكاليف حمالتهن االنتخابية ورسوم التسجيل 

 مقابل ترشحهن في بالقوائم. 

 فقدن وظائفهن، فهل كان لقانون الدفاع دور في استغناء ممن ناك العديد من النساء الجانب االقتصادي: ه

 المؤسسات عن الموظفين؟ 

 بعض المداخالت التي وردت، وكان الرد كما يلي: رد على وقد قام المتحدثين بال

 األب بولص البقاعين:  .1

 آلخر رسالة وصلته من السلطة  رداً على السيدة لينا حداد: ال يوجد أي دين يحرض على القتل، وأشار

 الكنسية والتي تقول:

نفوذ وإشعاع قد حان الوقت لتؤدي المرأة رسالتها، أيضاً المرأة لها رسالة في المجتمع، رسالة كاملة لها "

يوم من األيام إلى المستوى الذي بلغته اليوم. النساء المتأئّرات بروح اإلنجيل يستطعن  وسلطة لم تَْرق في

ا وآالمها." وهذا كالم يعطي أهمية كبيرة بدور كبير في مساعدة البشرية على وقف تدهورهاألضطالع 

 للمرأة لتكون عوناً للرجل.

 إسراء المحادين:  .2

  أصبحت  كونهاحدي أكبر على المرأة تتعقيباً على كالم السيدة رانيا: بالنسبة للعمل المرن فقد أصبح يشكل

أن الخلل ليس بالعمل المرن ولكن إلى يجدر اإلشارة كما لعمل، طوال الوقت مع صاحب ا أكثر انشغااًل 

األصل بنظام العمل المرن أن يكون محدد بساعات معينة ولكن ما يحصل في الحقيقة  اته؛تطبيقفي الخلل 

 ساعة.  24ظفين أن صاحب العمل يعتبر أن العمل المرن هو أن يعمل الشخص وسواء للطالب أو الم

السيدة ياسمين: نعم، تم توعية السيدات بموضوع االنتخاب عن طريق العديد من رداً على سؤال  -

الدورات التدريبية من قبل الكثير من الجهات ولكن نحن أمام ثقافة مجتمعية تحارب وصول المرأة 

 لمركز صنع القرار ويساعد على ذلك عدم وجود تشريعات تحميها.

 رانيا الحيوك:  .3

ماضر: دور الرجل ال يمكن إغفاله في عملية الحد من العنف الواقع على تأكيداً على كالم اآلنسة ت -

المرأة لذلك يجب إدماجه في كافة األنشطة، ألنه ال يمكن إغفال دور الرجل في تفهم قضية العنف 

 ضد المرأة.
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 رداً على السيدة ياسمين الزعبي: معظم القرارات التي تم اتخاذها خالل الجائحة افتقرت لكافة أشكال -

الحماية االجتماعية للمرأة مما أدى لفقدانها لعملها وزاد الحمل عليها، والحل هو المطالبة بمراجعة 

 شاملة للسياسات المتعلقة بمشاركة المرأة االقتصادية. 
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