


نفيذ تفعيل دور اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في ت( 1)لتوصية ا
من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ض

، وقيادة عملية توحيد 2030خطة التنمية المستدامة لعام 
المسارات على المستوى الوطني واإلقليمي من أجل تحقيقها، 
ميع ووضع الخطط الوطنية وسياسات الرصد والمتابعة وآليات تج

المؤشرات لضمان إدماج النوع االجتماعي في كافة القطاعات؛



جنة  على ضوء تشكيل الل•

الفرعيةةةةة  الةنعن ةةةةة  عةةةةة 

  الدورة الساعع  وعضوي

دائةةرة شةةاو  الةةةر ة  ةة  

هةةةةلل اللجنةةةة  تةةةة   ل ةةةةا  

الةةةدائرة كةةةللي لعضةةةوي 

  اللجنةةة  الوةنيةةة  الةعنيةةة

  عةتاععةةة   هةةةدام التنةيةةة

.الةستداة 

تةةةة  تشةةةةكيل لجنةةةة  وةنيةةةة 
 هةدام ةعني  عةتاعع  تنفيةل

  التنةيةة  الةسةةتداة  و يضةة
هةةةةةلا الفريةةةةة  عةةةةةدد ةةةةةة  
الةاسسات ال كوةية  وةة 
ضةةةةةةةةنةا وتارة التنةيةةةةةةة  
االجتةاعيةةة  ويضةةة  كةةةللي
الةاسسةةةةةةةةةةةات ا هليةةةةةةةةةةة  

.  والةجتةع الةدن 



ة تشكيل لجن ( 2)التوصية 
فرعي  ة م  ن أعض  ا  لجن  ة 
الم    رأة التابع    ة ل س    كوا 

ذ تُعن       ى بمتابع       ة تنفي       
الجوان              المتعلق            ة 

ن بالمس   اواة ب   ين الجنس   ي
ف         ي خط         ة التنمي         ة 

؛ 2030المستدامة لعام 

وتارة التنةيةةةةةةةةةةةةةةةةة  

نلةةةةةت االجتةاعيةةةةة  ة 

 ةةةة  عضةةةةوي  هةةةةلل 

اللجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وتةت 

الةشارك   ة  ور 

لت  العةل التدريعي  ا

نفةةلها ةركةةت الةةةراة 

عاإلسةةةةةةةةكوا لعنةةةةةةةةاء 

قدرات  عضةاء هةلل 

اللجنةة  لةةال عةةاة  

2016-2017



ات موا مة الخطط الوطنية والقوانين م ع االتفاقي ( 3)التوصية 
 سيما الدولية بشأن حقوق المرأة التي صّدقت عليها الدول، وال
العم ل اتفاقية القضا  على جمي ع أش كال التميي د ض د الم رأة، و

ك ول على رفع التحفظات عنها،ودراس ة التص ديع عل ى البروتو
االختياري الملحع بها؛ 



ت تعةةةديل عةةةدد ةةةة  ال ةةةواني  التةةة  تعةةةت
  ةةةةةةو  الةةةةةةةر ة ك ةةةةةةانو  اسةةةةةةت  ا  
ا راضةة  كةن ةة  ةةة  الدولةة    وقةةانو  
فر العضل  وقانو  استلراج جوات السة

.
ن لتنفيةةل هةةلل االلتتاةةةات وت فعيةةل الةضةة  قةةدةا
ن  ةةةةة  تنف ن رئيسةةةةةا يةةةةةل هةةةةةلل االتفاقيةةةةةات هةةةةةد ا
تنةية  استراتيجي  العةل االجتةاع  لةوتارة ال

   يةةةةة  يةةةةةت  (2025-2016)االجتةاعيةةةةة  
اقيةةة  ةتاععةةة  الت ةةةد  الة ةةةرت  ةةة  تةعيةةة  اتف

ةةةةةة  لةةةةةال اتلةةةةةال الةتيةةةةةد ةةةةةة  ( سةةةةةيداو)
 ة اإلجةةةراءات التشةةةريعي  وتعتيةةةت دور الةةةةر

الع ةانيةةةة   ةةةةة  ةراكةةةةةت اتلةةةةةال ال ةةةةةرار  ةةةةة  
  الةجتةةةع  و تضةةةي  النةةوم االجتةةةاع   ةة

.الة اور الرئيسي  لاستراتيجي 

ةناقشةةة  سةةة ف الةةةت ف •
ةةةةة  ( 4)علةةةةى الف ةةةةرة 

ةةةةةةةةةةةة  ( 15)الةةةةةةةةةةةةادة 
  االتفاقيةةةة  واالتفةةةةا  ةةةةة
ه   ي  الةعةد  علةى ر عة

ويةةت  العةةةل  اليةةا علةةى
اتلةةةةةةةةةةال االجةةةةةةةةةةراءات 
الاتةةةةةة  لةةةةةدلول هةةةةةلا 

ن ال ةةرار  يةةت التنفيةةل و   ةةا
  كةةا  الن ةةا  ا ساسةة 

.للدول 

رهةا قدةت السلةن  ت اري•
داو الدوريةة  التفاقيةة  سةةي
يةةةر وسةةةيت  ةناقشةةة  الت ر

الةةةةةةةةةةةةدور  الجةةةةةةةةةةةةاةع 
النال  للت ريري  النان  و

ر  ةة  النالةة  ةةة  نةةو ةع
2017.



إجرا  التعديالت الالدمة على الدساتير الوطنية ( 4)التوصية 
بحيث تنص، بشكل صريح، على حظر التمييد ضد المرأة؛ 

شريعات باإلضافة إلى تعديل األحكام التمييدية التي تتضمنها الت
واة بين الوطنية، ال سيما قوانين األحوال الشخصية؛ وتعديد المسا

لمرأة الجنسين عن طريع القضا  على جميع أشكال التمييد ضد ا
.أمام القانون، وذلك في المحاكم المدنية والدينية على السوا 



  تعد دعةاو  ا  ةوال الشل ةي
وفق  اةةة  الةةدعاوم الةسةةتعجل   

  ا  ةةوال الشل ةةي  رقةةلق  انون 
 لةةةةا عنايةةة  لا ةةة  ( 32/97)

لدم الة اك  عالسلةن ؛

   ةلةةة  قةةةانو  السةةةلة  ال ضةةةائي
علةةى دائةةرة ا  ةةوال الشل ةةي  
ةسةةةى ة كةةة   ولةة  يةلةة  هةةلا 
الةسةةةةةى علةةةةى سةةةةائر الةةةةدوائر 
ا لةةةرم؛ وللةةةي يعةيةةةةا ةتيةةةدنا 
ة  ا هةي   ويةيتها عشة ء ةة  

.الل و ي  ع  سائر الدوائر

ة  الن ا  ( 17)ن ت الةادة  رق  
و  ا ساس  للدول  ال ادر عالةرس

على ( 101/96)السلةان  
دد الةساواة عي  الةواةني  و   ع
ة  االعتعارات ةنةا عد  التةييت

.على  ساس الجنس

كفةل وتعةل ال واني  الوةنية  التة  ت
  ةةةةةو  الةةةةةةر ة وةسةةةةةاواتةا  ةةةةةةا  
ال ةةةةةةانو  عاالتسةةةةةةا  ةةةةةةةع الن ةةةةةةا  

.ا ساس  للدول  



ة يةكةة  للةةةر ة الةتضةةرر•

ةةة   يةة  قةةرارات  داريةة  

 ةةع تعسةةفي   و تةييتيةة  ر

قضةةةةةيتةا  ةةةةةةا  ة كةةةةةة  

ال ضاء اإلدار    و  ةةا  

الة اك  الةدني     كانةت

ن ةةةةةدنيي  تشةةةةةل  ةرا ةةةةا

.ي اعتعاريي   و ةعيعي

ل  ةة   الةة  قضةةايا العضةة•

تنفةةةةةل ا  كةةةةةا  ةعاشةةةةةرة 

لا ةة  ال ةةادرة ل ةةال  

الةةةةر ة و ةةة   الةةة  عةةةد  

  ةوا    الةر ة على ال ك

رة يةةت  ر ةةع الةةت ل  ةعاشةة

ر ل ا ف الجال  وي د

.ال ك  ل ال  الةر ة



مؤادرة اإلسكوا في مرحلة اإلعداد لمراجعة بيجين ( 5)التوصية 
نحو "؛ ووضع اآلليات الالدمة لتطبيع بنود اإلعالن العربي20+

، الصادر عن المؤتمر "العدالة والمساواة للنسا  في المنطقة العربية
ومنهاج العربي الرفيع المستوى حول التقدم المحرد في تنفيذ إعالن

، (2015فبراير /شباط 2-3القاهرة )عمل بيجين بعد عشرين عاماً 
.وحشد ما يتطلبه تطبيع هذا اإلعالن من موارد



ال ادر تفعيل عنود االعا  العرع يت  
ت د  ع  الةاتةر ر يع الةستوم  ول ال

ل الة رت    تنفيةل  عةا  وةنةةاج عةة
  عيجةةةةي  ةةةةة  لةةةةال اللةةةةةة التنفيليةةةة
  للجةةةات الةلت ةة  الراةيةة   لةةى تةكةةي

.الةر ة

 كةةةدت اسةةةتراتيجي  العةةةةل االجتةةةةاع 
ةيةة  لةةوتارة التنةيةة  االجتةاعيةة  علةةى تن

دور الةةةةةر ة وتةكينةةةةةا  ةةةة  الةجتةةةةةع 
  تأكيةةةد دورهةةةا االقت ةةةاد والع ةةةةان  

والة ةةةةور   ةةةة  ا سةةةةرة والةجتةةةةةع 
ةشةةةاركتةا  ةةة  ةراكةةةت  ةةةنعتعتيةةةت و

.ال رار الةلتلف 

لتعةةةةاو  ةةةةةع ةركةةةةت الةةةةةر ة تةةةة  ا
ونر العرعيةة  للتةةدريف والع ةةو  كةة

علةةةةى تعتيةةةةت الجانةةةةف االعاةةةةة  
لةةةدع  الةترشةةة ات  ةةة  انتلاعةةةات

نيةةة    الةجةةةالس العلديةةة  للفتةةةرة النا
  لعنةةاء  يةة  تةة  تنفيةةل دورة تدريعيةة

قةةةةةةةةةةدرات اإلعاةيةةةةةةةةةةي  لةةةةةةةةةةدع  
ل الةترشةة ات  ةة  االنتلاعةةات لةةا

2016نو ةعر 16-14الفترة ة  

تن ةةةي  ورشةةة  عةةةةل دو   قليةيةةة  
شةةةةةةعع  التنةيةةةةةة  عالتعةةةةةةاو  ةةةةةةةع 

دا  االجتةاعي  عاإلسكوا  ول استل
دليةةةةل تةةةةةوير سياسةةةةات ال ةايةةةة  
ك  االجتةاعي  ال ائةة  علةى الةشةار

شةةةاري  يةةةةا الةلت ةةةي  ةةةة  دول 
ةجلةةةةةس التعةةةةةاو  لةةةةةدول الللةةةةةي  

6-3العرعيةةةة  لةةةةال الفتةةةةرة ةةةةة  
.2016اكتوعر 



 ةل ةةةةةت وتارة التنةيةةةةة  االجتةاعيةةةةة  
ةا  عرناة  تةكي  يستةدم  سر الضة

ولو  الةةةةةدلل الة ةةةةةدداالجتةةةةةةاع 
تةكةةةةي  يعةةةةةل هةةةةلا العرنةةةةاة  علةةةةى 

.  ت ويل هلل ا سرة  لى  سر ةنتجو

تمكين

تل ةةةةةةيم عرنةةةةةةاة  
ر ة لتةويل ةشاريع الة
   الريفيةةةة   والسةةةةا لي
  عالتعةةةةةاو   يةةةةةةا عةةةةةي

 ةةةةةةةةةةةندو  الر ةةةةةةةةةةةد 
ووتارة التنةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
االجتةاعيةةةةةةةة  ووتارة 
التراعةةةةةةةة  والنةةةةةةةةروة 

اة  السةكي  والةيئ  الع
ة للةاسسةةةات ال ةةة ير

والةتوسةةةةةةةة  وعنةةةةةةةي 
.التنةي  العةان 



وما تاله ( 2000)1325تنفيذ قرار مجلس األمن ( 6)التوصية 
يع من قرارات في هذا الشأن؛ ووضع خطط عمل وطنية لتنفيذ جم

مل هذه القرارات باإلضافة إلى تخصيص الميدانيات وبرامج الع
ة الالدمة لذلك؛ وتعميم إشراك المرأة في اآلليات المعنية بحماي

المرأة والمجتمع من النداعات، وتوفير الحماية وخدمات اإلغاثة
لها في حال نشو  أية نداعات؛



تل ةةةيم عةةةراة  و نشةةةة  ضةةةةة  •

اآلليةةة  الةعنيةةة  عةةةالةر ة  ةةةول قةةةرار 

وال ةةةةرارات 1325ةجلةةةةس ا ةةةةة  

الا  ةةةةةة  عةةةةةةه واسةةةةةةتةدام الفئةةةةةةات 

.الةلت   الةعني 

ير تعةةةل الةاسسةةات الةلت ةة  عتةةو •

ل     التدريف والتأهيل للكوادر العاة

ةةع ةجال اإلغان  على كيفي  التعاةةل

ال االت ولا   ا ةفال والنساء 

الةيئةةةة  العةانيةةةة تعةةةةةل •

لألعةةةال الليريةة  علةةى

دة ت ةةدي  العةةو  والةسةةاع

ة  للةتضرري     ةنةا

النتاعةةةةةةةةات الةسةةةةةةةةل   

وهلل الةساعدات ععةارة 

عةةةةةةة  ةةةةةةةةواد  غانيةةةةةةة  

وغلائيةةةة  وةاديةةةة  ت ةةةةد  

لألسةةةةةةةةةةةةر والنسةةةةةةةةةةةةاء 

وا ةفال



تق    ديم مدي    د م    ن الحماي    ة والمس    اعدة للنس    ا  ( 7)التوص    ية 
واألطف   ال، خصوص   اً ف   ي المن   اطع الواقع   ة تح   ت ني   ر اإلره   ا  
والنداع   ات المس    لحة وف   ي األراض    ي المحتل   ة؛ ووض    ع األط    ر 
التش     ريعية والتنفيذي     ة الالدم     ة ل     ذلك؛ ومراجع     ة السياس     ات 

واالس   تراتيجيات الوطني   ة بحي   ث تش   مل قض   ايا الم   رأة واألم   ن
جّديةة  علةةى التةاسةةيوالس  الم، لم  ا له  ذه القض  ايا م  ن انعكاس  ات 

.االجتةاع  وعلى دور الةر ة العرعي     ساة  علدها ورلائه



تشاري الةةر ة ةة  لةال •

ةاسسةةةةةةةةةات الةجتةةةةةةةةةةع 

الةةةةةةةةدن  علةةةةةةةى ت ةةةةةةةدي  

ا الةسةةاعدة وتفعيةةل دورهةة
.     هلا الجانف

  ت ةةةةةو  السةةةةةلةن  عت ةةةةةدي•

الةعونةةةةات والةسةةةةاعدات 

ت للةتةةأنري  ةةة  النتاعةةا

.   الدول الةجاورة



ة اتخاذ اإلجرا ات والتدابير المؤاتية لحماية حع المرأ( 8)التوصية 
رأة والفتاة في الوصول إلى العدالة، وذلك من خالل ديادة تمثيل الم

؛ وتخصيص األرصدة الالدمة من "سلسلة إدارة العدالة"في 
لتكاليف الميدانية الوطنية لتقديم خدمات المساندة القانونية؛ وإلغا  ا
المترتبة على اإلجرا ات القضائية المرتبطة بقضايا األحوال 
الشخصية؛ وإدراج برامج تدريبية حول قضايا حقوق المرأة 

ة والنظام والمساواة بين الجنسين في المناهج التعليمية ألفراد الشرط
.القضائي



ةةة  الن ةةا  ( 12) الةةةادة اكةةدت•

العةةةدل "   أا ساسةةة  للدولةةة  عةةة

  والةسةةاواة وتكةةا ا الفةةرم عةةي

العةةةةةةانيي  يعةةةةةد ةةةةةة  دعاةةةةةةات 

".الةجتةع تكفلةا الدول 

  ي ةةد  لةةة االستشةةارات ا سةةري•

    2009الةاتفيةةةةة  ةنةةةةةل عةةةةةا  

اللةةدةات اإلرشةةادي  الةاتفيةة  ةةة 

.قعل ةلت ي  ةدرعي  

عةلةةةةةت وتارة التنةيةةةةة  

ء االجتةاعي  علةى   نشةا

( 1100)لةةةةة لل ةايةةةة  

ن ةجاوهو  ن هاتفيةا ن لةةا نيةا

تل ةةةةةةةة  االت ةةةةةةةةاالت  ي

ويةةةو ر لدةةةة  اإلرشةةةاد 

والت ويةةةةةةةةةل للجةةةةةةةةةةات 

الةعنيةةةةة  عنةةةةةد ال اجةةةةة  

لللي  

ةةةل تةة  تةةدريف  ريةة  الع

الةةةةل  يتل ةةةةى العاغةةةةات

واالسةةةةتفادة ةةةةة  ععةةةة  

التجةةةةةةةةةةارف العرعيةةةةةةةةةة  

والة ليةةةةةةة   ةةةةةةة  هةةةةةةةلا 



ةيةةة  وتنالةعنيةةةي  تأهيةةةل يةةةت  تةةةدريف و•
قةةةةةدراتة  لضةةةةةةا  الةةارسةةةةة  الةنلةةةةةى 

  التة  وال واعةد السةليةئ لت  ي  الةعةاد
.ةات و    و  اإلنسا  وت ا   علي

عةد  وتارة التنةي  االجتةاعية  ةانتةجت •
  التوعيةةة  ال انونيةةة  للةةةةر ة علةةةى كا ةةةة

  هلي  واللا  ا  عدة الرسةي  وا 

  ركتت هةلل التوعية  علةى العةاةلي   ة•
عةا  السلي ال ضائ  و عضاء االدعةاء ال

و  ةةةةراد ال ةةةةوات الةسةةةةل    لتوضةةةةي  
ال  ةةو  والواجعةةات للةةةر ة الةن ةةوم

اقيةات عليةا    ال ةواني  الوةنية  واالتف
   ة  الدولي  الت  انضةت  ليةةا السةلةن

.ةجال   و  االنسا 

 ةةةةةوال كفةةةةةل قةةةةةانو  ا •

الشل ةةةةي  العديةةةةد ةةةةة  

ال  ةةةةةةو  للةةةةةةةر ة  ةةةةةة  

الةةةةةةةةةةتواج والةةةةةةةةةةةةا  

وال ضةةان  وغيرهةةا ةةة  

.ال  و 

يعةةةل الةلت ةةو  عةةدار•

الو ةةةةةةةا  علةةةةةةةى ت ةةةةةةةدي  

اللةةةةةةةةةةةةدةات للنسةةةةةةةةةةةةاء 

وا ةفةةةةةال الةعرضةةةةةي  

/ نساء العضةل/ لإلساءة 

ر   ةةاالت اإلتجةةار عالعشةة

ةةةةةةة  لةةةةةةال العةةةةةةراة  

االجتةاعيةةةةةة  والنفسةةةةةةي 

.ي واالستشارات ال انون



ه مكافح  ة التميي  د الس  لبي ض  د الم  رأة بأش  كال( 9)التوص  ية 
توى المختلفة ، واالضطالع بأنشطة لبنا  القدرات ورف ع مس 

ول ال  وعي الق  انوني والسياس  ي واالقتص  ادي واالجتم  اعي ح  
.حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع



تعةةةةةةةةي  ةشةةةةةةةروم التوعيةةةةةةة  •
ريعات ال انوني  للةر ة    التش
  2016العةانيةةة  لةةةال عةةةا  

علةةةةةى ةسةةةةةتوم الة ا  ةةةةةات 
ةةراة لتكنيم الةوع  ع  ةو  ال

و شةةةراي ةاسسةةةات الةجتةةةةع 
.الةدن     هلل التوعي 

عرنةةةةةاة  االرشةةةةةاد التواجةةةةة  •
رة شةةري   كعيةةالةةل  يسةةتةدم 

الة علةةةةي  علةةةةى الةةةةتواج ةةةةة  
يوضةةةةةةةةةةةةةةةةة  الواجعةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
والةسةةةةاوليات و  ةةةةو  كةةةةةل 

.ةرم

تةا اسةةتكةاال للجةةةود التةة  عةةلل•
  وتارة التنةيةة  االجتةاعيةة   ةة

ةجةةةةال ر ةةةةع الةةةةوع  ع  ةةةةو  
الةةةةر ة التةةةة  عةةةد ت ع  ةةةةدار 
ةةةةةةةةةلكرات توضةةةةةةةةي ي  لات 
ال ةةةةل  عةةةةالةراة ونشةةةةر هةةةةلل 
رة الةلكرات على شةري   كعية

.  ة    راد الةجتةع

تةة  تأهيةةل عةةدد ةةة  الةةةدرعات •
فيةل    ةجال تةكي  الةر ة وتن

عةةةدد ةةةة  العةةةراة  التدريعيةةة  
ن  والتوعوي     ةجةال ال ةانو

واالجتةةةةةةةةاع  واالقت ةةةةةةةاد  



التأكيةةةد علةةةى  هةيةةة  االسةةةتفادة ةةةة  ا ةةةةر ( 10)التو ةةةي  
ةةاج وا دوات الدولي  الةتا   لدع  جةود الدول العرعي      د
ةة  ةن ور النوم االجتةاع     الةاسسات العاة   السةيةا ل
لعةرة عةل ا ة  الةت دة للةسةاواة عةي  الجنسةي  والعنةاء علةى

.االسكوا    تنفيل هلل اللة 



االسةةةةةةتراتيجي  ة ةةةةةةاور•

و ولويةةةةات العةةةةةل  يةةةةةا 

تةةةةةتاء  ةةةةةةع ةاشةةةةةرات 

لة  عةل ا ةة  الةت ةدة 

  الةتعل ةةة  عالةسةةةاواة عةةةي

. ةالجنسي  وتةكي  الةر

تةة   دراج ةن ةةور النةةوم •

االجتةاع  ضة  ة اور 

اسةةةةةةةةةةتراتيجي  العةةةةةةةةةةةل 

االجتةةةةةةةةةاع  لةةةةةةةةةوتارة 
التنةي  االجتةاعي 



االلتحاق بمشروع تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في ( 11)التوصية 
فيذه المؤسسات العامة، الذي يُتوقع أن تتولى األمانة التنفيذية ل سكوا تن

ويهدف هذا المشروع إلى موا مة خطة عمل األمم . بالشراكة مع مملكة البحرين 
ول إطار المتحدة للمساواة بين الجنسين مع االحتياجات االقليمية ، وإلى تطوير أ

نية ، إقليمي عربي لهذا الغرض والسعي إلى تنفيذه على مستوى اآلليات الوط
.وتعميمه على المؤسسات الحكومية كافة



 عةةدت الةةوتارة ت ريةةر عةة  •

الةةارسةةةةةةةةةةةةةات الجيةةةةةةةةةةةةةدة 

والةرجعيةةةةةةةةةةةةات للنةةةةةةةةةةةةوم 

  االجتةةةةاع  عةةةوتارة التنةيةةة

عاالسةةةةتناد  لةةةةىاالجتةاعيةةةة 

اسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجي  العةةةةةةةةةةةةةةةل 

االجتةةةةاع  لةةةوتارة التنةيةةة 

 وت   رسةةةةةةةاله االجتةاعيةةةةةةة 

.لاسكوا

شةةاري الةلت ةةو  عةةوتارة •

التنةيةةةةةة  االجتةاعيةةةةةة   ةةةةةة  

ل ورش  العةل االقليةية   ةو

ةشةةةةةروم ةأسسةةةةة  النةةةةةوم "

االجتةةةةةةةةةةةةةةةاع  ضةةةةةةةةةةةةةةة  

التةةةة  " الةاسسةةةةات العاةةةةة 

  ن ةتةةةةا اللجنةةة  االقت ةةةادي

واالجتةاعيةةةةةةةةةةة  ل رعةةةةةةةةةةة  

ع عالشةراك  ةة( االسكوا)آسيا

اة هيئ  ا ة  الةت ةدة للةسةاو

عةةةةةةةي  الجنسةةةةةةةي  وتةكةةةةةةةي  



دعم اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة وتدويدها ( 12)التوصية 
هدف بالموارد  البشرية والمالية الالدمة لتنفيذ برامجها ومهامها ، ب

، إدماج النوع االجتماعي في كافة الودارات والمؤسسات الحكومية
ذه وتفعيل دور الوحدات المختصة بقضايا النوع االجتماعي في ه

.المؤسسات ، ووضع آليات للمتابعة والمراقبة والتقييم



  ستعةل الوتارة على  نشةاء قسة•
للنةةوم االجتةةةاع  ضةةة  دائةةرة 
شةةةةاو  الةةةةةر ة ةةةةةع االسةةةةتعان  
ى علعةةةرات  قليةيةةة  ودوليةةة   تةةة
ور يتسنى العةةل  ة  نةةا  ةن ة

النةةوم االجتةةةاع  عشةةكل  شةةةل
و وسةةع ةةة  التركيةةت   ةةة علةةى

.ةالعراة  الت  تستةدم الةر 

تةةة  تعتيةةةةت دور الةديريةةة  العاةةةةة  •
للتنةيةةةة  ا سةةةةري  ودوائةةةةر الةةةةةر ة 

تفاقية  وا سرة ولجن  ةتاعع  تنفيل ا
سةةةيداو عكةةةوادر ةتل  ةةة  لوات 
ير لعرة   و   هلا اإلةار يةت  تةو 

ةيتانيةةةة  لا ةةةة  لةةةةدائرة شةةةةاو  
الةةةةةر ة  كةةةةةا تةةةة  تةةةةأةي  ةيتانيةةةة  

.لا    نشة  اللجن  وعراةجةا

يةة  وتارة التنةيةة  االجتةاعسةةتعةل •
علةةةةةةى عنةةةةةةاء وتةةةةةةةوير قةةةةةةدراتةا 
الةاسسةةةةةةي   ةةةةةة  ت ليةةةةةةل النةةةةةةوم 

 ةةةة  هعلةةةةى  دةاجةةةةواالجتةةةةةاع   
ل  ةةةار الةتاععةة  والت يةةي  ةةة  لةةا
رير نتائ  وةاشرات وعيانةات وت ةا

.ةستجيع  للنوم االجتةاع 



تعتيةةت ةشةةارك  الةةةر ة  ةة  االقت ةةاد؛ (13)التو ةةي  
ران و ياء  هةي  لا   للةر ة    جةيع ال ةاعةات  ن ة
ةكةي   لى  هةي  للي    ة ارع  الف ر؛ عاإلضةا    لةى ت

.الةر ة الاجئ 



عةةةةةال لجةةةةا   ةةةةا عات ا •
 ة تركت كللي على دع  الةر

وتعتيةةةةةةت ةشةةةةةةاركتةا  ةةةةةة  
االنلةةةةراة  ةةةة  النشةةةةةاةات 

.االقت ادي  

تركةةةةةةةةةت الةيئةةةةةةةةة  العاةةةةةةةةةة  •
لل ةةةةناعات ال ر يةةةة  علةةةةى
دع  ةةارات الةر ة ال ر ي  

.ةاو ت  ةنا ل تسوي ي  ل

تةةةةةدع  ال ةةةةةواني  والتشةةةةةريعات•
الوةنيةةةةةةة  ةشةةةةةةةارك  الةةةةةةةةراة 

رم االقت ادي  وتةو ر لةةا الفة
و  الةتكا ئةة  لانلةةراة  ةة  سةة

العةةةةةةةةل  وةةارسةةةةةةة  ععةةةةةةة  
.االعةال التجاري     الةنتل

هناي تركيت ة  عدة ةاسسةات•
ا علةةةى تةكةةةي  الةةةةر ة اقت ةةةادي
ةنةةةةةةا عرنةةةةةاة  تةكةةةةةي  الةةةةةل  
 ةل تةةةةةةةةةةةةةةه وتارة التنةيةةةةةةةةةةةةةة  
االجتةاعيةة  كةةةا تةةةت االشةةارة 
 ليةةةه سةةةاع ا  وعرنةةةاة  تةويةةةل
الةةةةةةةر ة الريفيةةةةةة  والسةةةةةةا لي   
ى وعرنةةاة  ريةةادة للتةةدريف علةة

. دارة الةشاريع



االسةةتةرار  ةة  دعةة  ( 13)التو ةةي  
شةةةعع  ةركةةةت الةةةةر ة  ةةة  اإلسةةةكوا  

 ةول عتتويدها عالةعلوةات والونائ 
الةعةةةةةادرات والتةةةةةةورات الوةنيةةةةة  
ضة   ةار تةكي  الةةر ة والةسةاواة

.عي  الجنسي 

التعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاو  •

ر والتوا ل ةسةتة

ةةةع ةركةةت الةةةر ة 

عاإلسكوا ة   ي 

تعةةةادل الةعلوةةةةات

.والونائ  

الةشةةةةةةةارك   ةةةةةةة  •

العةةةةةةةراة  التةةةةةةة  

ين ةةةةةةةةا ةركةةةةةةت 

.  الةر ة



العدالة  ن ةو ت  ية : الةتعل   عة عا  ةسة ةالتو يات 
 2016-عةةةةةةي  الجنسةةةةةةي   ةةةةةة  الةنة ةةةةةة  العرعيةةةةةة  



اتلةةةةال اإلجةةةةراءات الةناسةةةةع  لتةعيةةةة  عنةةةةود ( 1)التو ةةةةي  
اواة و ل اء الةعاهدات واالتفاقيات الدولي  الةتعل   عت  ي  الةس

ا اتفاقية  التةييت والت   ةّدقت عليةةا الةدول ا عضةاء  ال سةية
؛(سيداو)ال ضاء على جةيع  شكال التةييت ضد الةر ة 



ةةةةةة  ( 76)ن ةةةةةت الةةةةةةادة •
ا ساسةةةةةة  للدولةةةةةة  الن ةةةةةةا  

تكةةةةةةةةةةةةةةةو  للةعاهةةةةةةةةةةةةةةةدات 
ععةد واالتفاقيات قةوة ال ةانو 

.الت دي  عليةا

يةة  شةةكلت السةةلةن  لجنةة  ةعن•
  ال ضةاء عةتاعع  تنفيل اتفاقية

ت علةةى جةيةةع  شةةكال التةييةة
ضةةةد الةةةةر ة ععةةةد االنضةةةةا  

. ليةا

  سةاوم الن ةا  ا ساسة  للدولة   ة•
عةي  الةةواةني  وورد ( 17)الةادة 

الةواةنةةةو  "نةةةم الةةةةادة كالتةةةال  
  جةيعة  سواسي   ةا  ال انو   وه
ةتسةةاوو   ةة  ال  ةةو  والواجعةةات
ي العاةةةة  وال تةييةةةت عيةةةنة   ةةة  للةةة
  عسةةعف الجةةنس  و ا  ةةل  و اللةةو

 و الل ةةةة   و الةةةةدي   و الةةةةةلهف  و 
".الةوة  او الةركت االجتةاع  

ةةة  الن ةةا  ا ساسةة  ( 72)الةةةادة •
ال يلةةةل "   كةةةدت كةةةللي علةةةى    

عةه تةعي  هـلا الن ا  عةا ارتعةةت
سلةن  عةا  ةع الةـدول والةيئةـات
والةن ةةةةةةةةةةات الـدوليةةةةةةةةةـ  ةةةةةةةةةة  

.ةعـاهـدات واتـفاقيات



   كةةد الن ةةا  ا ساسةة  للدولةة   ةة•
ال "ةنةةه علةةى  نةةه ( 80)الةةةادة 

يجةةةـوت  يةةة  جةةةةـ   ةةة  الدولةةةـ  
  ةةةةةةدار  ن ةةةةةةة   و لةةةةةةوائ   و 
قةةةةـرارات  و تعليةةةةةات تلةةةةالم 
  كةةةةةـا  ال ةةةةةـواني  والةراسةةةةةي  
النا ةةةةةةةةةةةةةةةلة  و الةعةةةةةةةةةةةةةةةـاهدات 
  واالتةةـفاقيات الدوليةةـ  التةة  هةة

.جتء ة  قانو  العاد

  قاةةةت السةةلةن  عتعةةديل عةةدد ةةة•
ال ةةةةواني  ل ةةةةال  الةةةةةر ة ةنةةةةةا 
    كا  ن ا  است  ا  ا راضة 
  وقانو  اسةتلراج جةوات السةفر

.وقانو  العضل

العةةةةةةةل ( 2)التو ةةةةةةي  
ت على ةواءة  التشريعا

الوةنيةة  ةةةع االلتتاةةةات
تةة  الدوليةة  واإلقليةيةة  ال

 ةةةةّدقت عليةةةةةا الةةةةدول 
ا عضةةةةاء  عةةةةةا يكفةةةةل 
 ل ةةةةةةةةةةاء التشةةةةةةةةةةريعات 

.التةييتي  كا  



ةةة  الن ةةا  ا ساسةة  ( 12) تةةنم الةةةادة •
العةةةةدل والةسةةةةاواة وتكةةةةا ا " للدولةةةة  عةةةةأ  

الفةةةرم عةةةي  العةةةةانيي  يعةةةد ةةةة  دعاةةةةات
( 17)وتةنل الةةادة ". الةجتةع تكفلةا الدول 

  ةنةةه  ةعةةادئ االعانةةات العالةيةة  والةوانيةة
.الدولي  الةتعل   ع  و  االنسا 

 ةاية  قانو  الةفل اشتةل على عاف ةعن  ع•
.ةفلالةفل عةا يتاء  ةع اتفاقي    و  ال

 و ة  العنم" لجا   ةاي  الةفل " تشكيل •
ار  االست ال او االساءة  و  ا لل رار الوت

(.2015/ 168) رق 

لكشةم يت  تدريف العاةلي  ال ة يي  علةى ا•
عةة  العنةةم ضةةد ا ةفةةال  تةةى سةة  نةةةان 

.لليو   دليل عةل   ِعدَّ لعشرة سن  

س   د ( 3)التوص   ية 
الفج           وة ب           ين 
الق                             وانين 
واالج                    را ات 
المتخ  ذة ف  ي مج  ال 
حماي        ة النس        ا  

ذها والفتي   ات وتنفي   

.على أرض الواقع



السةةةلةن  ةسةةةتةرة  ةةة  جةودهةةةا •

لتةةةةوير واقةةةع الةةةةر ة العةانيةةة  

  ل و ا على  عيد الةشةارك

  يةت  االقت ادي  والسياسي    ي

ةراجعةةةة  السياسةةةةات والعةةةةراة  

وال ةةةةةةواني  الةت ةةةةةةل  عةةةةةةالةر ة 

ع ةةةةةةر  تةويرهةةةةةةا وتعتيةةةةةةت 

لةةةةةةةةةةةا و  ةةةةةةةةا للةت يةةةةةةةةرات 

االجتةاعيةةةةةةةةةةة  واالقت ةةةةةةةةةةةادي  

. والةةني 

سةع  اشتةلت اللة  اللةسي  التا•

علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى ( 2016-2020)

ةجةوع  ة  ا هةدام ال ةاعية  

لات العاقةةةةة  عأهةةةةةدام التنةيةةةةة  

.الةستداة 

مأسس    ة ( 4)التوص    ية 
وإدم   اج مب   دأ المس   اواة 

ن ب   ين الجنس   ين وتمك   ي
الم       رأة ف       ي جمي       ع 
االس                         تراتيجيات 
والسياس      ات والخط      ط 
والب    رامج والميداني    ات 

.الوطنية



ةةة  الن ةةا  ( 35)ن ةةت الةةةادة •

ا ساسةةةةةةة  للدولةةةةةةة  علةةةةةةةى    

ل الت اض   ة  ة ةو  وةكفةو"

ويعةةةةةي  ال ةةةةةانو . للنةةةةاس كا ةةةةة 

اإلجةةراءات وا وضةةام الاتةةة  

لةةارسةةةة  هةةةةلا ال ةةةة  وتةةةةـكفل 

الدولةةةةةةة    قةةةةةةةدر الةسةةةةةةةتةام   

تـ ةةةةـريف جةةةةةات ال ضةةةةـاء ةةةةة  

  الةت اضةةي  وسةةرع  الف ةةل  ةة

.ال ضايا

ل   تعةل لجةا  التو ية  والة ةا•

  علةةى ةعالجةة  ال ضةةايا ا سةةري

اة  عةا يكفل وي و  كراة  الةر

واللجةةةةةةوء  لةةةةةةى هةةةةةةلل اللجةةةةةةا  

إدراج ( 5)التوص          ية 
منظ              ور الن              وع 

لة سلس "االجتماعي في 
إدارة العدال                             ة

بم     ا يكف     ل وص     ول " 
الم        رأة إل        ى ُس        بل 

االنتصاف؛ 



 ة  تةةنع  السةةلةن  وح ال ةةةد عةةا•

يةة  والسةةا  وتتةتةةع الةةةر ة العةان

عةةارسةةةةةةةة  جةيةةةةةةةةع  نشةةةةةةةةةتةا 

ا وةشةةةاركاتةا  ةةة  التنةيةةة    كةةةة

  تسة  ةاسسات الةجتةةع الةةدن

ةنةةةةةا علةةةةى وجةةةةه الل ةةةةوم 

جةعيةةةةةةةةات الةةةةةةةةةر ة العةانيةةةةةةةة  

عالسةةةةةةلةن  علةةةةةةى تعتيةةةةةةت دور 

الةةةةر ة العةانيةةة  ودعةةة  الجةةةةود 

ت  الةعلول  لةااترة النساء اللةوا

ل  ي ع     ةنةاة  النةتام الةسة

  ة  لةال ت ةدي  الةدع  االنسةان

ععةةةر الةيئةةة  العةانيةةة  لألعةةةةال 

وضع خط ط ( 6)التوصية 
عم   ل وطني   ة وإج   را ات 
ملموس    ة لتعدي    د أس    س 
الس  الم، ودع  م المش  اركة 

الفاعلة للمرأة العربية في
إيج      اد األط      ر الالدم      ة 
لوقايته    ا وحمايته    ا م    ن 

العنف والنداعات؛



الةركةةةةةةةةةةةةت الةةةةةةةةةةةةوةن  •

لإل  ةةةةاء والةعلوةةةةةات  

يةةةةةةةةةةةو ر ا  ةةةةةةةةةةةائيات 

وةاشرات ة نف   سف

الجةةةةةةنس  ةةةةةة  ةلتلةةةةةةم 

الةجةةةةةةةةةاالت  كةةةةةةةةةةا    

الةركةةت ةاهةةل عةةالةوارد 

.العشري  والةالي 

ت      وفير ( 7)التوص      ية 
اإلحص    ا ات والبيان    ات 
والمؤش    رات المص    نفة 
حس     الج   نس لض   مان 

ييم، عملية المتابعة والتق
ة وت  وفير الم  وارد المالي  
؛والبشرية الالدمة لذلك



تعةةةةةةتت الجةةةةةةةود الوةنيةةةةةة  •

  االتسةةا   يةةةا عةةي  ةفةةةوة

العدالةةة  والنةةةوم االجتةةةةاع  

 يةة  ي ةة  اللةةةاف الةةدين 

علةةةةةةةى ةراعةةةةةةةاة التةةةةةةةراعة 

والتةةرا   ا سةةر  وا تةةرا 

الةةةر ة كةةأ  وتوجةة  واةةةر ة 

لةةةا دور اجتةةةاع  وترعةةو  

.ل    ةسيرة التنةي  الشاة

دع  م التع  اون ( 8)التوص  ية 
جيع بين ال دول العربي ة لتش 

االجته        ادات المس        تنيرة 
ن به  دف تحقي  ع العدال  ة ب  ي

الجنس  ين م  ن خ  الل تعدي  د
االتس      اق ب      ين مفه      ومي 
العدال  ة والن  وع االجتم  اعي 

.في الخطا  الديني



والسا  عليك  ور ة  هللا وعركاته


