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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“

مﻘدمة
إن ﺗﻮاﺻــﻞ ﺗﻬميــﺶ دور ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــات بﻨــاء الســﻼم ﻓــﻲ ﻓــ�ة الســﻠﻢ أو ﻓــ�ة الــ�اع

أو ﻓــ�ة ﻣــا بﻌــﺪ الــ�اع ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ الســﻮاء ،وﻣــا يﻨﺠــر ﻋﻨــﻪ ﻣــﻦ آﺛــار ﺳــﻠﺒية ﻋﻠــﻰ الســﻼم

الﺪاﺋــﻢ واﻷﻣــﻦ وا�ﺼالحــة ،ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪم ادراج اﺣﺘياﺟــات ا�ــرأة واهﺘماﻣاﺗﻬــا ﺿمــﻦ
اﻷوليــات ﻓــﻲ السياﺳــات الﻮﻃﻨيــة واﻻﺳــ�اﺗيﺠيات الﺘﻨﻔيﺬيــة ،اﻷﻣــر الــﺬي يــﺆدي إلــﻰ

إقﺼــاء ا�ــرأة وﺣرﻣــان ا�ﺠﺘمﻌــات ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘثمار ﻓــﻲ قــﺪرات وﻣﻬــارات الﻨســاء.

وﺳــﻌيا إلــﻰ إﺣــﺪاث ﺗﻐيــ� إزاء هــﺬا الﻮﺿــﻊ الــﺬي ﺗﻌاﻧــﻲ ﻣﻨــﻪ الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ً

أﻧحــاء الﻌالــﻢ ،ﺗﻮلــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ بﺘاريــﺦ  31أﻛﺘﻮبــر  2000اﻋﺘمــاد القــرار  1325بﺸــﺄن

ا�ــرأة واﻷﻣــﻦ والســﻼم ،وﺗﻜمــﻦ أهميــة هــﺬا القــرار ليــﺲ ﻓحســﺐ ﻓــﻲ ﺻــﺪوره ﻋــﻦ ﻣﺠﻠــﺲ
اﻷﻣــﻦ باﻋﺘﺒــاره الﺠﻬــاز ا�ﻮﻛــﻮل لــﻪ وﻓــﻖ ﻣيثــاق اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة الســﻬر ﻋﻠــﻰ ﺿمــان اﻷﻣــﻦ

والســﻠﻢ الﺪوليــ� ،إﻧمــا أيﻀــا ﻓيمــا يﻬــﺪف إليــﻪ هــﺬا القــرار الــﺬي ي�ﻓــﲏ ﺗقﺪيمــﻪ ﻓــﻲ

ﻓﻌاليــات ا�ﺆﺗمــر الســادس �ﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ﺣــﻮل "دور الﻨســاء ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة
وﻣســارات واﻹﺻــﻼح" ،وذلــﻚ ﻋــرب اﺳــﺘﻌراض:
أوﻻً .ﻣحاور قرار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ .1325

ﺛاﻧياً .ﻣﺆ�ات ﺧاﺻة بقرار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ .1325

ﺛالثاً .اﻷﻓاق ا�ﻨﺸﻮدة لﺘﻨﻔيﺬ قرار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ .1325
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ً
ﺃوﻻ .ﳏاور ﻗرار ﳎﻠﺲ اﻷمﻦ 1325
يﻀــﻊ القــرار  1325ﻋﻠــﻰ ﻋاﺗــﻖ الــﺪول واﻷﻣــ� الﻌــام �ﻨﻈمــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ال�اﻣــات
بالﻨســﺒة إلــﻰ ﻣــا ﺗﻀمﻨﺘــﻪ ﻣحــاوره ا�ﺘﻌﻠقــة با�ﺸــارﻛة والﻮقايــة والحمايــة واﻹﻧقــاذ
واﻹﻏاﺛــة وﻣــا بﻌــﺪ الــ�اع ،وذلــﻚ ﻋﻠــﻰ الﻨحــﻮ اﻵﺗــﻲ:
 .1ﳏﻮر اﳌﺸارﻛة
 1.1ال�امات الدول األﻋﻀاء

ﺗﺘمثﻞ ال�اﻣات الﺪول اﻷﻋﻀاء بمﻨﻈمة اﻷﻣﻢ ا�ﺘحﺪة ﻓﻲ ا�حﻮر ا�ﺘﻌﻠﻖ با�ﺸارﻛة ﻓﻲ:

 زيــادة ﺗمثيــﻞ الﻨســاء ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ ﻣســﺘﻮيات ﺻﻨــﻊ القــرار) (1ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســات واﻵليــاتالﻮﻃﻨيــة واﻻقﻠيميــة والﺪوليــة �ﻨــﻊ ال�اﻋــات وإدارﺗﻬــا وﺣﻠﻬــا.

 ﺗقﺪيــﻢ ﻣ�ﺷــحات إلــﻰ اﻷﻣــ� الﻌــام ﻹدراﺟﻬــﻦ ﺿمــﻦ قاﺋمــة ا�مثــﻼت وا�ﺒﻌﻮﺛــاتلﻸﻣــ� الﻌــام لﻠقيــام با�ســاﻋﻲ الحميــﺪة.

 اﺗﺨــاذ ﺗﺪابــ� ﺗﺪﻋــﻢ ﻣﺒــادرات الســﻼم لﻠمــرأة وﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ﺟميــﻊ آليــات ﺗﻨﻔيــﺬاﺗﻔاقيــات الســﻼم.
 2.1ال�امات منظمة األمﻢ املتﺤدة

ﺗﺘمثﻞ ال�اﻣات ﻣﻨﻈمة اﻷﻣﻢ ا�ﺘحﺪة ﻓﻲ ا�حﻮر ا�ﺘﻌﻠﻖ با�ﺸارﻛة ﻓﻲ:

 ﺗﻨﻔيــﺬ ﺧﻄــة ﻋمــﻞ اﻷﻣــ� الﻌــام ﺣــﻮل زيــادة ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ ﻣســﺘﻮياتﺻﻨــﻊ القــرار ﻓــﻲ ﻋمﻠيــات ﺣــﻞ ال�اﻋــات وإﺣــﻼل الســﻼم.
 -ﺗﻌي� الﻨساء ﻛممثﻼت وﻣﺒﻌﻮﺛات لﻠقيام با�ساﻋﻲ الحميﺪة.

 زيــادة إﺳــﻬام الﻨســاء ﻓــﻲ ﺟميــﻊ ﻋمﻠيــات اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ا�يﺪاﻧيــة بمــا ﻓيﻬــا الﻌســﻜريةوا�ﺪﻧية.
 ﺗﺰويــﺪ الــﺪول اﻷﻋﻀــاء بمــﻮاد ﺗﺪريﺒيــة ﺣــﻮل أهميــة إ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ ﺗﺪابــ�ﺣﻔــﻆ الســﻼم.

 اﺳــﺘﻌﺪاد ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ لﻀمــان ﻣراﻋــاة بﻌثاﺗــﻪ لﻼﻋﺘﺒــارات الﺠﻨســاﻧية وﺣقــﻮق ا�ــرأةﻋــﻦ ﻃريــﻖ الﺘﺸــاور ﻣــﻊ ا�ﺠمﻮﻋــات الﻨســاﺋية ا�حﻠيــة والﺪوليــة.

) (1بﻠﻐــﺖ ﻧســﺒة ﺣﻀــﻮر الﻨســاء ﻓــﻲ الســﻠﻄة الﺘ�يﻌيــة ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ  31.3با�اﺋــة ،وهــﻲ ﻣــﻦ أﻋﻠــﻰ الﻨســﺐ ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة
الﻌربيــة ﻛمــا هــﻮ الحــال ﻓــﻲ الﻌــراق ﺣيــﺚ بﻠﻐــﺖ ﺗﻠــﻚ الﻨســﺒة  31با�اﺋــة.
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 .2ﳏﻮر الﻮﻗاﻳة
 1.2ال�امات الدول األﻋﻀاء

ﺗﺘمثﻞ ال�اﻣات الﺪول اﻷﻋﻀاء بمﻨﻈمة اﻷﻣﻢ ا�ﺘحﺪة ﻓﻲ ا�حﻮر ا�ﺘﻌﻠﻖ بالﻮقاية ﻓﻲ:
 إدراج ا�ــﻮاد الﺘﺪريﺒيــة ا�ﺘﻌﻠقــة بحمايــة ا�ــرأة واﺣﺘياﺟاﺗﻬــا الﺨاﺻــة ﻓــﻲ براﻣــﺞﺗﺪريــﺐ الﻌســﻜري� وقــﻮات اﻷﻣــﻦ وال�ﻃــة بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ الﺘﻮﻋيــة ﺣــﻮل ﻓــ�وس ﻧقــﺺ
ا�ﻨاﻋــة.
 زيــادة الﺘربﻋــات ا�اليــة والﺘقﻨيــة لﺪﻋــﻢ ﺟﻬــﻮد الﺘﺪريــﺐ ا�راﻋــﻲ لﻠﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ،بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ الﺠﻬــﻮد ا�ﺒﺬولــة ﻣــﻦ هيﺌــات اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ا�ﺨﺘﺼــة.
 2.2ال�امات منظمة األمﻢ املتﺤدة

ﺗﺘمثﻞ ال�اﻣات ﻣﻨﻈمة اﻷﻣﻢ ا�ﺘحﺪة ﻓﻲ ا�حﻮر ا�ﺘﻌﻠﻖ بالﻮقاية ﻓﻲ:
 ﺗﺰويــﺪ الــﺪول اﻷﻋﻀــاء با�ــﻮاد الﺘﺪريﺒيــة ﺣــﻮل ﺣمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ وﺣقﻮقﻬــاواﺣﺘياﺟاﺗﻬــا الﺨاﺻــة ،وﺿمــان ﺣﺼــﻮل اﻷﻓــراد ا�ﺪﻧيــ� ا�ﺸــارﻛ� ﻓــﻲ ﻋمﻠيــات
الســﻼم ﻋﻠــﻰ هــﺬا الﺘﺪريــﺐ.
 دراﺳــة آﺛــار قــرارات ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ﻋﻠــﻰ الســﻜان ا�ﺪﻧيــ� وﻣراﻋــاة اﻻﺣﺘياﺟــاتالﺨاﺻــة با�ــرأة.
 .3ﳏﻮر اﳊﻤاﻳة
 1.3ال�امات الدول األﻋﻀاء

ﺗﺘمثﻞ ال�اﻣات الﺪول اﻷﻋﻀاء بمﻨﻈمة اﻷﻣﻢ ا�ﺘحﺪة ﻓﻲ ا�حﻮر ا�ﺘﻌﻠﻖ بالحماية ﻓﻲ:

 اﺗﺨــاذ ﺗﺪابــ� ﺗﻀمــﻦ ﺣمايــة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان لﻠمــرأة واﺣ�اﻣﻬــا ،وﻣــا يﺘﻌﻠــﻖ ﻣﻨﻬــابالﺪﺳــﺘﻮر والﻨﻈــام اﻻﻧﺘﺨابــﻲ وال�ﻃــة والقﻀــاء).(2

 اﻻﺣــ�ام الﻜاﻣــﻞ لﺠميــﻊ ﺟﻮاﻧــﺐ القاﻧــﻮن الﺪولــﻲ ا�ﺘﻌﻠــﻖ بحقــﻮق الﻨســاء وﺣمايﺘﻬــﻦباﻋﺘﺒارهــﻦ ﻣﺪﻧيــات ،ﺧاﺻــة الﻨﻈــام اﻷﺳــاﳼ لﻠمحﻜمــة الﺠﻨاﺋيــة الﺪوليــة ا�ﺘﻌﻠقــة ﻣﻨﻬــا
بﺄﺣــﻜام ﺟراﺋــﻢ الحــرب.

)  (2لﻀمــان ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء ﻋﻠــﻰ قــﺪم ا�ســاواة ﻣــﻊ الرﺟــال ﻓــﻲ ﻋﻀﻮيــة ا�ﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ لﻠقﻀــاء ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ،ﺗﻮلــﻰ
الﻔﺼــﻞ  23ﻣــﻦ القاﻧــﻮن اﻷﺳــاﳼ ﻋــﺪد  34لســﻨة  2016ا�ــﺆرخ ﻓــﻲ  28ابريــﻞ  2016ا�ﺘﻌﻠــﻖ با�ﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ لﻠقﻀــاء
ﺗﻜريــﺲ ﻣﺒــﺪأ الﺘﻨاﺻــﻒ ﻓــﻲ اﻧﺘﺨــاب اﻷﻋﻀــاء با�ﺠﻠــﺲ اﻹﻋﻠــﻰ لﻠقﻀــاء ﻣﻌﺘــربا ﻣﻠﻐــاة ﻛﻞ ورقــة ﻻ ﺗحــ�م ﻣﺒــﺪأ
الﺘﻨاﺻــﻒ ﻓــﻲ ﻋــﺪد ا��ﺷــح� الﺬيــﻦ يﺨﺘارهــﻢ الﻨاﺧــﺐ لــﻜﻞ ﺻﻨــﻒ ،وذلــﻚ ﻓــﻲ ﺣــﺪود ﻣــا يحﺘمــﻪ الﻌــﺪد الﻔــردي ﻣــﻦ
ا�قاﻋــﺪ ا�ﺨﺼﺼــة لــﻜﻞ ﺻﻨــﻒ ورﺗﺒــة ،ويســﺘثﲎ ﻣــﻦ ذلــﻚ الحــاﻻت الــﱵ ﻻ ي�ﺷــﺢ ﻓيﻬــا ﻋــﺪد ﻛاف ﻣــﻦ ا��ﺷــح� ﻣــﻦ
أﺣــﺪ الﺠﻨســ�.
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 اﺗﺨــاذ ﺗﺪابــ� ﺧاﺻــة لحمايــة الﻨســاء ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﺠﻨــﺲ ﻓــﻲﺣــاﻻت الــ�اع ا�ســﻠﺢ ،ﻻﺳــيما اﻻﻏﺘﺼــاب واﻷﺷــﻜال اﻷﺧــرى لﻺيــﺬاء الﺠﻨــﴘ.

 الﺘﺸــﺪيﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣســﺌﻮلية الﺪولــة ﻋــﻦ ﻣقاﺿــاة ا�ســﺌﻮل� ﻋــﻦ ﺟراﺋــﻢ الحــرب ،بمــا ﻓــﻲذلــﻚ ﻣــا ﺗﺘﻌــرض لــﻪ الﻨســاء ﻣــﻦ ﻋﻨــﻒ ﺟﻨــﴘ ،واﺳــﺘثﻨاء ﺗﻠــﻚ الﺠراﺋــﻢ ﻣــﻦ أﺣــﻜام
الﻌﻔــﻮ والﺘ�يﻌــات ذات الﺼﻠــة والقﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﻇاهــرة اﻹﻓــﻼت ﻣــﻦ الﻌقــاب.
 2.3ال�امات منظمة األمﻢ املتﺤدة

ﺗﺘمثــﻞ ال�اﻣــات ﻣﻨﻈمــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ﻓــﻲ ا�حــﻮر ا�ﺘﻌﻠــﻖ بالحمايــة ﻓــﻲ ﺗﺰويــﺪ الــﺪول
اﻷﻋﻀــاء با�ــﻮاد الﺘﺪريﺒيــة ﺣــﻮل ﺣمايــة ا�ــرأة وﺣقﻮقﻬــا.
 .4ﳏﻮر اإلﻧﻘاﺫ واإلﻏاﺛة ما بعد الﺼراﻉ
 1.4ال�امات الدول األﻋﻀاء

ﺗﺘمثــﻞ ال�اﻣــات الــﺪول اﻷﻋﻀــاء بمﻨﻈمــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ﻓــﻲ ا�حــﻮر ا�ﺘﻌﻠــﻖ باﻹﻧقــاذ
واﻹﻏاﺛــة ﻣــا بﻌــﺪ الــ�اع ﻓــﻲ:
 ﻣراﻋــاة اﻻﺣﺘياﺟــات الﺨاﺻــة با�ــرأة أﺛﻨــاء اﻹﻋــادة إلــﻰ الﻮﻃــﻦ والﺘﻮﻃــ� وإﻋــادةالﺘﺄهيــﻞ واﻻدﻣــاج بﻌــﺪ اﻧﺘﻬــاء الــ�اع.
 اﺣــ�ام الﻄابــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ واﻻﻧســاﻧﻲ �ﺨيمــات الﻼﺟﺌــ� وﻣراﻋــاة اﻻﺣﺘياﺟــات الﺨاﺻــةبا�ــرأة ﻓــﻲ ﺗﺼميــﻢ ا�ﺨيمــات وا�ســﺘﻮﻃﻨات.

 وﺿــﻊ ﺧﻄــﻂ ﻧــﺰع الســﻼح والﺘ�يــﺢ وإﻋــادة اﻻدﻣــاج وﻣراﻋــاة اﻻﺣﺘياﺟــات الﺨاﺻةباﻹﻧــاث والﺬﻛﻮر.
 2.4ال�امات منظمة األمﻢ املتﺤدة

ﺗﺘمثــﻞ ال�اﻣــات ﻣﻨﻈمــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ﻓــﻲ ا�حــﻮر ا�ﺘﻌﻠــﻖ باﻹﻧقــاذ واﻹﻏاﺛــة ﻣــا بﻌــﺪ
الــ�اع ﻓــﻲ ﻣراﻋــاة اﻻﺣﺘياﺟــات الﺨاﺻــة با�ــرأة أﺛﻨــاء اﻹﻋــادة إلــﻰ الﻮﻃــﻦ والﺘﻮﻃــ�
وإﻋــادة الﺘﺄهيــﻞ واﻻدﻣــاج بﻌــﺪ اﻧﺘﻬــاء الــ�اع.
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ً
ﺛاﻧيا .مﺆﺷرات ﺗنﻔيﺬ ﻗرار ﳎﻠﺲ اﻷمﻦ 1325
ﺗﻀمــﻦ ﺗقريــر اﻷﻣــ� الﻌــام �ﻨﻈمــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ﺣــﻮل ا�ــرأة والســﻼم واﻷﻣــﻦ الﺼــادر ﻓــﻲ
 28ﺳــﺒﺘمرب  2010ﺟمﻠــة ﻣــﻦ ا�ــﺆ�ات ﺧاﺻــة بقــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  ،1325والــﱵ ﻧﺨــﺺ
بﺬﻛــر أهمﻬــا بالﻨســﺒة لــﻜﻞ ﻣحــﻮر ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪة.
 .1اﳌﺆﺷرات اﳋاصة ﲟﺤﻮر اﳌﺸارﻛة
 1.1مــؤ�ات قيــاس مســتوى تمﺜيــﻞ النســاء فــي الﺤوﻛمــة الوﻃنيــة ومواقــﻊ ﺻنــﻊ
القــرار:
 -الﻨسﺒة ا�ﺌﻮية �ﺸارﻛة الﻨساء ﻓﻲ الرب�ان.

 الﻨسﺒة ا�ﺌﻮية �ﺸارﻛة الﻨساء ﻓﻲ الحﻜﻮﻣات. -الﻨسﺒة ا�ﺌﻮية �ﺸارﻛة الﻨساء ﻓﻲ القﻀاء.

 -الﻨسﺒة ا�ﺌﻮية �ﺸارﻛة الﻨساء ﻓﻲ الحياة السياﺳية ﺳﻮاء ﻛﻨاﺧﺒة أو ﻛم�ﺷحة.

 2.1مــؤ�ات قيــاس مســتوى تمﺜيــﻞ النســاء فــي مفاوضــات الســالم وﻋمليــات بنــاء
الســالم:
 الﻨســﺒة ا�ﺌﻮيــة لﺘمثيــﻞ الﻨســاء بــ� ا�ﻔاوﺿــ� والﻮﺳــﻄاء ﻓــﻲ ﻣﻔاوﺿــات الســﻼمالرﺳــمية.
 -الﻨسﺒة ا�ﺌﻮية لﺘمثيﻞ الﻨساء ﻓﻲ الﺒﻌثات ا�يﺪاﻧية.

 الﻨســﺒة ا�ﺌﻮيــة ﻻﺗﻔاقيــات الســﻼم ا�ﺘﻀمﻨــة ﻷﺣــﻜام ﻣحــﺪدة لﺘحســ� أﻣــﻦ الﻨســاءوأوﺿاﻋﻬــﻦ.
 .2اﳌﺆﺷرات اﳋاصة ﲟﺤﻮر الﻮﻗاﻳة
 1.2مــؤ�ات قيــاس مســتوى منــﻊ ﺟميــﻊ أﺷــكال العنــﻒ ضــد املــرأة ﺧاﺻــة العنــﻒ
الجنــﴘ:
 -ﻋﺪد الﻨساء ﺿحايا ﺟراﺋﻢ الﻌﻨﻒ الﺠﻨﴘ.

 ﻋﺪد ﻣرﺗﻜﱯ ﺟراﺋﻢ الﻌﻨﻒ الﺠﻨﴘ ﺿﺪ الﻨساء. -أﺻﻨاف الﺠراﺋﻢ ا�رﺗﻜﺒة ﺿﺪ الﻨساء.

 -ﻋﺪد ﺣاﻻت الﺘﺒﻠيﻎ ﻋﻦ اﻧﺘﻬاﻛات لحقﻮق الﻨساء.

 -ﻋﺪد إﺣاﻻت ﻣرﺗﻜﱯ ﺟراﺋﻢ الﻌﻨﻒ الﺠﻨﴘ ﺿﺪ الﻨساء ﻋﻠﻰ الﺘحقيﻖ.
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 2.2مؤ�ات قياس مستوى رﺻد انتهاﻛات حقوق اﻹنسان للنساء:

 ﻋــﺪد الﻨســاء الﻼﺗــﻲ ﺗــﻢ ﺗرﺷــيحﻬﻦ لﺸــﻐﻞ ﻣﻨاﺻــﺐ ﻣﻔاوﺿــات ﻓــﻲ الﻬيﺌــات الﻮﻃﻨيــةا�ﻌﻨيــة بحقــﻮق اﻻﻧســان.
 ﻣﺠمــﻮع الﻨســاء الﻼﺗــﻲ ﺗــﻢ ﺗﻌييﻨﻬــﻦ ﻓــﻲ ﻣﻨاﺻــﺐ ﻣﺪيــرات ﻓــﻲ الﻬيﺌــات الﻮﻃﻨيــة ا�ﻌﻨيــةبحقــﻮق اﻻﻧســان.

 ﻣﺠمــﻮع ﻋــﺪد الﻬيﺌــات الﻮﻃﻨيــة ا�ﻌﻨيــة بحقــﻮق اﻹﻧســان ،وهــﻞ هــﻲ ﻣﻄابقــة �ﻌايــ�باريــﺲ أم ﻻ؟
 .3اﳌﺆﺷرات اﳋاصة ﲟﺤﻮر اﳊﻤاﻳة
 1.3مــؤ�ات قيــاس مســتوى مــدى تمــاﳾ القوانــ� الوﻃنيــة فــي حمايــة املــرأة مــﻊ
املعايــ� الدوليــة:

 ﻋﺪد القﻮاﻧ� الﱵ ﺗﻄﻮرت ﻓﻲ اﺗﺠاه إلﻐاء الﺘمي� ﺿﺪ ا�رأة ﻓﻲ ﻣﺠاﻻت:* ﺣقﻮق ا��اث.

* الﻌﻨﻒ الﺠﻨﴘ والﺠﻨساﻧﻲ.

* الحقﻮق ا�ﺘﺼﻠة بالﺰواج.

 2.3مــؤ�ات قيــاس مســتوى زيــادة إمكانيــة حﺼــول النســاء الالتــي انتهكــﺖ حقوقهــن
ﻋلــﻰ العدالة:
 ﻋﺪد الحاﻻت الﱵ ﺗﻢ الﺘحقيﻖ ﻓيﻬا بالﻨسﺒة لﻌﺪد الحاﻻت ا�ﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬا. ﻋــﺪد الحــاﻻت الــﱵ ﺻــﺪرت ﻓــﻲ ﺷــﺄﻧﻬا أﺣــﻜام بالﻨســﺒة إلــﻰ ﻋــﺪد الحــاﻻت الــﱵ ﺗــﻢﻓيﻬــا الﺘحقيــﻖ.
 اﻷﺣﻜام الﺼادرة ﻓﻲ ﺟراﺋﻢ الﻌﻨﻒ ﺿﺪ الﻨساء والﻔﺘيات. ﻋــﺪد ﺳــاﻋات الﺘﺪريــﺐ لﻠﺘﺼــﺪي لحــاﻻت الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ لﻠمســﺌﻮل� ﻓــﻲ القﻀــاءوال�ﻃــة والﺠيــﺶ.
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 .4اﳌﺆﺷرات اﳋاصة ﲟﺤﻮر اإلﻧﻘاﺫ واإلﻏاﺛة ما بعد الﺼراﻉ
 1.4مــؤ�ات قيــاس مســتوى تلﺒيــة اﻻحتياﺟــات الﺨاﺻــة بالﺼﺤــة اﻹنجابية للنســاء
والفتيات:
 -ﻋﺪد الﻮﻓيات الﻨﻔاﺳية بالﻨسية الﻰ ا�ﻮاليﺪ اﻻﺣياء.

 ﻋــﺪد اﻻﻃﻔــال ﺣســﺐ الﺠﻨــﺲ ا�ســﺠﻠ� ﻓــﻲ الﺘﻌﻠيــﻢ اﻻبﺘﺪاﺋــﻲ بالﻨســية إلــﻰ ﻣﺠمــﻮعﻋــﺪد اﻷﻃﻔــال.
 ﻋــﺪد اﻻﻃﻔــال ﺣســﺐ الﺠﻨــﺲ ا�ســﺠﻠ� ﻓــﻲ الﺘﻌﻠيــﻢ الثاﻧــﻮي بالﻨســية إلــﻰ ﻣﺠمــﻮعﻋــﺪد اﻷﻃﻔــال.

 2.4مــؤ�ات قيــاس مســتوى معالجــة برامــﺞ نــﺰع الســالح والت�يــﺢ وإﻋــادة
اﻻدمــاج ﻻحتياﺟــات النســاء:
 الﻨســﺒة ا�ﺌﻮيــة الــﱵ ﺗﻠقﺘﻬــا الﻨســاء والﻔﺘيــات ﻣــﻦ اﺳــﺘحقاقات ﻧقﺪيــة ﻓــﻲ براﻣــﺞالﺘﻌﻮيــﺾ.
 الﻨســﺒة ا�ﺌﻮيــة الــﱵ ﺗﻠقﺘﻬــا الﻨســاء والﻔﺘيــات ﻣــﻦ اﺳــﺘحقاقات ﻧقﺪيــة ﻓــﻲ براﻣــﺞ ﻧــﺰعالسﻼح.

 الﻨســﺒة ا�ﺌﻮيــة لﻼﺳــﺘحقاقات الﻨقﺪيــة ا�مﻨﻮﺣــة لﻠﻨســاء والﻔﺘيــات بالﻨســية إلــﻰﻣﺠمــﻮع اﻻﺳــﺘحقاقات.
ﺛالﺜا .اﻵﻓاﻕ اﳌنﺸﻮدﺓ لتنﻔيﺬ ﻗرار ﳎﻠﺲ اﻷمﻦ 1325
ﻣــﻊ اﻋﺘمــاد أول ﺧﻄــة ﻋمــﻞ لﺘﻨﻔيــﺬ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1325ﺳــﻨة  2005ﻣــﻦ قﺒــﻞ دولــة
الﺪﻧمــارك) ،(3ﺗﺼاﻋــﺪ اﻻهﺘمــام بﻬــﺬا القــرار ﻋﻠــﻰ الﺼﻌيﺪيــﻦ الﺪولــﻲ واﻹقﻠيمــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ
الســﻮاء ،وذلــﻚ ﻧﻈــرا لﻌــﺪم ﺣﺼــﻮل ﺗقــﺪم ﺟﻠــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔيــﺬ هــﺬا القــرار ﻣــﻦ قﺒــﻞ أﻏﻠــﺐ الــﺪول
ﻓــﻲ الســﻨﻮات اﻷولــﻰ ﻣــﻦ ﺗاريــﺦ ﺻــﺪوره ﺳــﻨة .2000
 .1ﻋﻠﻰ اﳌستﻮﻯ الدوﱄ
ﺗﻮلــﺖ هيﺌــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لﻠمــرأة إﺻــﺪار ﺗقريــر ﺣــﻮل ا�ﺒــادئ الﺘﻮﺟيﻬيــة لﺘﻄﻮيــر ﺧﻄــﻂ
ﻋمــﻞ وﻃﻨيــة) (4بﺸــﺄن ا�ــرأة والســﻼم واﻷﻣــﻦ ﺗﻀمــﻦ قاﺋمــة اﺳــمية لﻠــﺪول  37ﻓــﻲ الﻌالــﻢ
الﱵ ﺗﻮلﺖ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ وﻃﻨية ﺣﻮل قرار .1325
) (3ا�رأة والسﻼم واﻷﻣﻦ :ﻣﺒادئ ﺗﻮﺟيﻬية لﻠﺘﻄﺒيﻖ ،هيﺌة اﻷﻣﻢ ا�ﺘحﺪة لﻠمساواة ب� الﺠﻨس� ،ص.7

) (4ﺗــﻢ إﻧﺸــاء لﺠﻨــة بﻨــاء الســﻼم بمﻮﺟــﺐ القراريــﻦ  180/60و 1645الﺼادريــﻦ ﻓــﻲ  20ديســمرب  ،2005وهــﻲ ﻣﺆﺳســة
ﺣﻜﻮﻣيــة دوليــة لﻠﺪﻓــﻊ باﺗﺠــاه ﺗﻌﺒﺌــة ا�ــﻮارد لﺠــﺪول أﻋمــال أﺟﻨــﺪة ا�ــرأة والســﻼم واﻷﻣــﻦ.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
وﺗﺠــﺪر اﻹﺷــارة إلــﻰ أن هــﺬه ا�ﺒــادئ الﺘﻮﺟيﻬيــة ﺗﻬــﺪف إلــﻰ ﺗقﺪيــﻢ الﺪﻋــﻢ الﻔــﲏ لﻠــﺪول
اﻷﻋﻀــاء بمﻨﻈمــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ﻓــﻲ ﺟﻬﻮدهــا الراﻣيــة إلــﻰ ﺗﻄﺒيــﻖ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ
 1325باﻻﺳــﺘﺌﻨاس بمــا ﺟــاء ﻓيﻬــا ﻣــﻊ �ورة اﻷﺧــﺬ بﻌــ� اﻻﻋﺘﺒــار بالســياقات الﺨاﺻــة
بــﻜﻞ دولــة.
ويمﻜــﻦ ﺣﻮﺻﻠــة ا�راﺣــﻞ الرﺋيســية لﻮﺿــﻊ ﺧﻄــة الﻌمــﻞ الﻮﻃﻨيــة بﺸــﺄن ا�ــرأة والســﻼم
وا�ﺘمثﻠــة ﺣســﺒما ﺟــاء بﻬــﺬه ا�ﺒــادئ الﺘﻮﺟيﻬيــة ﻓــﻲ:
* املرحلة األولﻰ :العملية:

ﺗﺸــمﻞ هــﺬه ا�رﺣﻠــة ﻛﻼً ﻣــﻦ بﻨــاء اﻹرادة السياﺳــية ،والﺘﻨســيﻖ والﺘﻌــاون ،وﺗقييــﻢ
اﻷولﻮيــات اﻻﺳــ�اﺗيﺠية ،والرﺻــﺪ والﺘقييــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﺆ�ات.

* املرحلة الﺜانية :بنية ﺧطﻂ العمﻞ الوﻃنية:

ﺗحﺘــﻮي هــﺬه ا�رﺣﻠــة ﻋﻠــﻰ الﻌﻨــا� ا�ﺘﻌﻠقــة بالﺘحﻠيــﻞ وبيــان ا�ﻬمــة ،واﻻﺳــ�اﺗيﺠية
وﺧﻄــﻂ الﻌمــﻞ ،واﻹﻃــار الﺰﻣــﲏ ،وإﻃــار الرﺻــﺪ والﺘقييــﻢ ،وا��اﻧيــة.

* املرحلة الﺜالﺜة :التنفيﺬ:

لﻀمــان ﺗﻨﻔيــﺬ ﺧﻄــﻂ الﻌمــﻞ يﺠــﺐ أن ﺗحﻈــﻰ بالــ�ام ﺣﻜﻮﻣــﻲ ﻋﻠــﻰ أﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى،
وبﻨــاء �ﻛات ﻣــﻊ أﺻحــاب ا�ﺼالحــة بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ،ووﺟــﻮد هيﺌــة
ﺗﻨســيقية ﻓﻌالــة ﻣﺸــ�ﻛة بــ� ﻛﻞ اﻷﻃــراف ذات الﻌﻼقــة ،ورﺻــﺪ ﻣ�اﻧيــة ﻛاﻓيــة
واﻋﺘمــاد إﺟــراءات ا�ســاءلة.

وﺗﺠــﺪر اﻻﺷــارة إلــﻰ قــﻮة قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1325قــﺪ ﺗﻌــﺰزت ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺒــﲏ ﻣﺠﻠــﺲ
اﻻﻣــﻦ ﺗﺒاﻋــا لﻠقــرارات الﺘاليــة:

 قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ﻋــﺪد  1820الﺼــادر ﻓــﻲ  19ﺟــﻮان  2008الــﺬي اﻋﺘــرب ﻷول ﻣــرةﺟراﺋــﻢ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ا�رﺗﻜﺒــة ﺧاﺻــة ﺿــﺪ الﻨســاء ﻓــﻲ ال�اﻋــات ﺟريمــة ﺣــرب ،ﻣمــا
يســﺘﻮﺟﺐ اﺳــﺘثﻨاؤها ﻣــﻦ أﺣــﻜام الﻌﻔــﻮ الﻌــام ﻓــﻲ ﺳــياق ﻋمﻠيــات ﺣــﻞ ال�اﻋــات لﻀمــان
ﻣقاﺿــاة ا�ســﺌﻮل� ﻋــﻦ ارﺗــﻜاب هــﺬه الﺠراﺋــﻢ وﺗمﺘــﻊ ﺿحايــا الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ بالحمايــة
ا�ﺘﻜاﻓﺌــة بمقﺘــﴣ القاﻧــﻮن وا�ســاواة ﻓــﻲ ﻓــرص الﻠﺠــﻮء الــﻰ الﻌﺪالــة.

 قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ﻋــﺪد  1888الﺼــادر ﻓــﻲ  30ﺳــﺒﺘمرب  2009الــﺬي ﺣـ ّـﺪد أدوات ﺗﻄﺒيــﻖالقــرار  1820ﻋﻠــﻰ ﻏــرار ﺗﻌيــ� ﻣمثــﻞ ﺧــاص لﻸﻣــ� الﻌــام �ﻨﻈمــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ﻣﻌــﲏ
بالﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ﻓــﻲ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ،وذلــﻚ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻌﺰيــﺰ آليــات الﺘﻨســيﻖ القاﺋمــة
الﺘابﻌــة �ﻨﻈمــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة وبــﺬل ا�ســاﻋﻲ لــﺪى الﺠﻬــات الحﻜﻮﻣيــة وأﻃــراف الــ�اع
ا�ســﻠﺢ وا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ لﻠﺘﺼــﺪي لﻠﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ﻓــﻲ إﻃــار ﻣﺒــادرة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة
�ﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ﻓــﻲ ﺣــاﻻت الــ�اع ،وﻛﺬلــﻚ إدراج ﻣســاﺋﻞ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ﻓــﻲ
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ﺟميــﻊ أﻋمــال ﻣﻔاوﺿــات الســﻼم الــﱵ ﺗرﻋاهــا ﻣﻨﻈمــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ،إلــﻰ ﺟاﻧــﺐ ﺗﻌﺰيــﺰ
القــﺪرات القﻀاﺋيــة وآليــات اﻹبــﻼغ ﻋــﻦ ﺟراﺋــﻢ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ.
 قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ﻋــﺪد  1889الﺼــادر ﻓــﻲ  5أﻛﺘﻮبــر  2009الــﺬي بــ� أهميــة ﻣﺸــارﻛةا�ــرأة بﺼــﻮرة ﻛاﻣﻠــة وﻓﻌالــة ،وﻋﻠــﻰ قــﺪم ا�ســاواة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ ﻣراﺣــﻞ ﻋمﻠيــات الســﻼم
وﻣﺸــﺠﻌا الــﺪول اﻷﻋﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﺗﺠــاوز الﻌقﺒــات الــﱵ ﺗﻌــ�ض ا�اك الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣﻨــﻊ
ال�اﻋــات وﺣﻠﻬــا وا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ الحيــاة الﻌاﻣــة ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــة ﻣــا بﻌــﺪ اﻧﺘﻬــاء الــ�اع.

 قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ﻋــﺪد  1960الﺼــادر ﻓــﻲ  16ديســمرب  2010الــﺬي يقــﺪم ﻧﻈاﻣــالﻠمســاءلة ﻋــﻦ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ا�رﺗﺒــﻂ بال�اﻋــات ﻋﻠــﻰ ﻏــرار ا�حاﻛــﻢ الﺠﻨاﺋيــة الﻮﻃﻨيــة
والﺪولــﻲ وا�ﺨﺘﻠﻄــة ولﺠــان الحقيقــة وا�ﺼالحــة الــﱵ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻬا أن ﺗﻌــﺰز ا�ســﺌﻮلية
الﻔرديــة ﻋــﻦ الﺠراﺋــﻢ الﺠﻨســية والســﻼم وا�ﺼالحــة وﺣقــﻮق الﻀحايــا.
 قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ﻋــﺪد  2106الﺼــادر ﻓــﻲ  24ﺟــﻮان  2013الــﺬي يحــﺚ الــﺪول اﻻﻋﻀــاءﻋﻠــﻰ ﻛﻔالــة ا�ســاءلة ﻓــﻲ الحــاﻻت الــﱵ يرﺗﻜــﺐ رﻋاياهــا ﺟراﺋــﻢ ﻋﻨــﻒ ﺟﻨــﴘ ،إلــﻰ ﺟاﻧــﺐ
الﺘﺄﻛيــﺪ ﻋﻠــﻰ أهميــة وﺿــﻊ ﻧﻬــﺞ ﺷــاﻣﻞ لﻠﻌﺪالــة اﻻﻧﺘقاليــة ﻓــﻲ ﺣــاﻻت الــ�اع ا�ســﻠﺢ وﻣــا
بﻌــﺪ اﻧﺘﻬــاء ال�اﻋــات ،يﺸــمﻞ الﻨﻄــاق الﺸــاﻣﻞ لﻠﺘﺪابــ� القﻀاﺋيــة وﻏــ� القﻀاﺋيــة.
 قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ﻋــﺪد  2122الﺼــادر ﻓــﻲ  18أﻛﺘﻮبــر  2013الــﺬي يﻌــ�م إيــﻼء ﻣﺰيــﺪﻣــﻦ الﻌﻨايــة �ســﺄلة ﺗﻮلــﻲ ا�ــرأة اﻷدوار القياديــة وﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ﺗســﻮية ال�اﻋــات وبﻨــاء
الســﻼم ،وذلــﻚ بﻌــﺪة ﻃــرق ﻣﻨﻬــا رﺻــﺪ الﺘقــﺪم ا�حــرز ﻓــﻲ الﺘﻨﻔيــﺬ والﺘﺼــﺪي لﻠﺘحﺪيــات
ا�رﺗﺒﻄــة باﻻﻓﺘقــار إلــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــات وﺗحﻠيــﻼت ﺗﺘﻨــاول أﺛــر الــ�اع ﻓــﻲ الﻨســاء ودور ا�رأة ﻓﻲ
بﻨــاء الســﻼم وأبﻌــاد الســﻼم ا�ﺘﺼﻠــة با�ــرأة ،وﺗﺸــﺠيﻊ الــﺪول اﻷﻋﻀــاء ﻋﻠــﻰ إﻧﺸــاء آليــات
ﺗمﻮيــﻞ ﺗﻜــرس لﺪﻋــﻢ ا�ﻨﻈمــات الــﱵ ﺗســاﻧﺪ ﻋمﻠيــة ﺗﻄﻮيــر القيــادات الﻨســاﺋية وﺗســﻌﻰ الــﻰ
ﻛﻔالــة ﻣﺸــارﻛﺘﻬا بﺼــﻮرة ﻛاﻣﻠــة ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ ﻣســﺘﻮيات ﻋمﻠيــة ﺻﻨــﻊ القــرارات ا�ﺘﺼﻠــة
بﺘﻨﻔيــﺬ القــرار .1325

واﻷﻛيــﺪ ﺳــاهﻢ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1325والقــرارات الﻼﺣقــة ﻓــﻲ ﺗﻄﻮيــر أﺟﻨــﺪة أﻋمــال
"ا�ــرأة والســﻼم واﻷﻣــﻦ") ،(5إذ ﺗﻀمﻨــﺖ ﺗســﻌ� با�اﺋــة ﻣــﻦ قــرارات ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ا�ﺘﻌﻠقــة
بﺈﻧﺸــاء أو ﺗﺠﺪيــﺪ وﻻيــات بﻌثــات ﺣﻔــﻆ الســﻼم إﺷــارة إلــﻰ هــﺬه اﻷﺟﻨــﺪة ،ﻛمــا أﺻﺒــﺢ
القــرار  1235ﺣاليــا يﻌﺘمــﺪ ﻛﺈﻃــار ﻣرﺟﻌــﻲ ﻣــﻦ قﺒــﻞ الﻬيﺌــات الﺪوليــة ذات الﺼﻠــة بحمايــة
ا�ــرأة ﻣــﻦ ﻛﻞ أﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ ،ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ﺗﻮلــﻲ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ اﺗﻔاقيــات الســﻼم ا�ﻮقﻌــة
ﺧــﻼل الســﻨﻮات ا�اﺿيــة ﺗﻀمــ� أﺣــﻜام ﺧاﺻــة بمقاربــة الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ.

ﻓما هﻮ الحال إزاء قرار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 1325ﻋﻠﻰ ا�سﺘﻮى اﻹقﻠيمﻲ الﻌربﻲ؟

) (5ﺗﻌﺘــرب الﺪﻧمــارك أول دولــة ﺗﻌﺘمــﺪ ﺳــﻨة  2005ﺧﻄــة ﻋمــﻞ وﻃﻨيــة لﺘﻨﻔيــﺬ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  ،1325وﺧﻄــﻂ الﻌمــﻞ
الﻮﻃﻨيــة لــﻜﻞ ﻣــﻦ دولــة الﻨمســا ودولــة ﺳــاﺣﻞ الﻌــاج ا�ﻌﺘمــﺪة ﺳــﻨة  2007هــﻲ أول ﻣــﻦ ﺗﺒﻨــﺖ ﻣــﺆ�ات ﺧاﺻــة بالﺘﻨﻔيــﺬ.
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ﺗﻮلــﺖ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺟاﻣﻌــة الــﺪول الﻌربيــة وﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة وﻣﻨﻈمــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة
لﻠمــرأة إﻋــﺪاد اﺳــ�اﺗيﺠية إقﻠيميــة ﺣــﻮل "ﺣمايــة ا�ــرأة الﻌربيــة اﻷﻣــﻦ والســﻼم" ﺗﻬــﺪف
إلــﻰ وﺿــﻊ إﻃــار ﻋربــﻲ ﻋــام يﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــﻖ بيﺌــة ﺣساﺳــة لﻠﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ) ،(6ويحﻔــﺰ
ﺳــاﺋر الﺠﻬــات الﻌربيــة ذات الﺼﻠــة ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى اﻻقﻠيمــﻲ الﻌربــﻲ وﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى
الﻮﻃــﲏ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ الــﺪول الﻌربيــة ﻋﻠــﻰ الﻌمــﻞ الﻔﻌﻠــﻲ لحمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ ﻛﻞ أﺷــﻜال
الﻌﻨــﻒ القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ والــﺬي ﺗﺘﻌــرض لــﻪ ا�ــرأة ﻓــﻲ أوقــات الحــروب
واﻻﺣﺘــﻼل وال�اﻋــات ا�ســﻠحة.
وقــﺪ ﺗﻄرقــﺖ اﻻﺳــ�اﺗيﺠية إلــﻰ ا�ﺠــاﻻت ا�ﺘﻌﻠقــة با�ﺸــارﻛة والﻮقايــة والحمايــة ،وذلــﻚ
بــﺪءا بمرﺣﻠــة اﻷﻣــﻦ واﻻﺳــﺘقرار ،ﺛــﻢ ﻣرﺣﻠــة الﻄــﻮارئ وال�اﻋــات ا�ســﻠحة ،وﺻــﻮﻻ إلــﻰ
ﻣرﺣﻠــة ﻣــا بﻌــﺪ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة.

وا�ــ�ة اﻷﺳاﺳــية لﻬــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠية أﻧﻬــا ﺗﻀمﻨــﺖ ﻛﻞ اﻹﺟــراءات الﻮاﺟــﺐ اﺗﺨاذهــا
لﺘﻔﻌيﻠﻬــا ﻓــﻲ ا�ﺠــاﻻت الســالﻔة الﺬﻛــر.
 1.2اﻹﺟراءات الﺨاﺻة بمﺤور املﺸارﻛة:

* إﺟراءات ﻣرﺣﻠة اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘقرار:
 ﺗﻌﺰيــﺰ ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ ﻣســﺘﻮيات ﺻﻨــﻊ القــرار ورﺳــﻢ السياﺳــاتوالرباﻣــﺞ الﻮﻃﻨيــة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﻓــ� الﺒــﲎ الﺘحﺘيــة ا�ﻼﺋمــة لﻨمــﻮ ا�ــرأة وﺗﻄﻮرهــا
وﺗمﻜيﻨﻬــا ﻓــﻲ ﺟميــﻊ الﺠﻮاﻧــﺐ اﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة.
 إ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻵليــات الﺪوليــة واﻻقﻠيمية �راقﺒة ﺗﻨﻔيﺬ اﻻﺗﻔاقيات واﻻﺳــ�اﺗيﺠياتالﻬادﻓــة إلــﻰ ﺗﻌﺰيــﺰ دورهــا وﺣمايﺘﻬــا ﻣﻦ ﺟميﻊ أﺷــﻜال الﻌﻨﻒ.
 وﺿــﻊ براﻣــﺞ ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ اﻻﺻﻌــﺪة اﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــةوالسياﺳــية وﺗﻨﻔيﺬهــا.
 الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ادﻣــاج ا�ﻮازﻧــة ا�راﻋيــة لﻠﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ ا�ﻮازﻧــات الﻌاﻣــة ،ﻛﺬلــﻚﻓــﻲ ﺗﻨﻔيــﺬ السياﺳــات الﻌاﻣــة ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�ياديــﻦ.
 إ�اك ا�ﻨﻈمــات الﻨســاﺋية ﻓــﻲ ﺻياﻏــة الﻨﻈــام الﺘ�يﻌــﻲ وبﺨاﺻــة ﺗﻌﺰيــﺰ ﺣقــﻮقا�ــرأة وﻣســاواﺗﻬا بالرﺟــﻞ أﻣــام القاﻧــﻮن.
 زيــادة ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻬيﺌــات القﻀاﺋيــة ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ ا�ســﺘﻮيات بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚا�حاﻛــﻢ الﺪوليــة.
) (6ﺗــﻢ ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ بمﻮﺟــﺐ اﻷﻣــر الحﻜﻮﻣــﻲ ﻋــﺪد  626لســﻨة  2016ا�ــﺆرخ ﻓــﻲ  25ﻣــاي  2016إﺣــﺪاث ﻣﺠﻠــﺲ الﻨﻈــراء
لﻠمســاواة وﺗﻜاﻓــﺆ الﻔــرص بــ� ا�ــرأة والرﺟــﻞ يﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ إدﻣــاج ﻣقاربــة الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ الﺘﺨﻄيــﻂ والربﻣﺠــة
والﺘقييــﻢ وا��اﻧيــة لﻠقﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ أﺷــﻜال الﺘميــ� بــ� ا�ــرأة والرﺟــﻞ وﺗحقيــﻖ ا�ســاواة بيﻨﻬمــا ﻓــﻲ الحقــﻮق
والﻮاﺟﺒــات.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
* إﺟراءات ﻣرﺣﻠة ﺣﺪوث ﺣاﻻت ﻃﻮارئ أو اﻧﺪﻻع ﺣروب أو ﻧﺰاﻋات ﻣسﻠحة:

 إ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ ﻣســﺘﻮيات وﻣراﺣــﻞ ﺻﻨــﻊ واﺗﺨــاذ القــرارات ا�ﺘﻌﻠقــةبمﻔاوﺿــات وﺣــﻞ ال�اﻋــات وبﻨــاء الســﻼم وﺣﻔﻈــﻪ.
 ﺗﺸــﻜيﻞ ﺗحالﻔــات ﻧســاﺋية ﻋربيــة �ﺘابﻌــة اﻻﻧﺘﻬــاﻛات ﺿــﺪ ا�ــرأة ورﺻﺪهــا ﻓــﻲ الــﺪولالــﱵ ﺗﻌاﻧــﻲ �اﻋــات وﺣروبــا.
 -ﺗثقيﻒ الﻨساء وﺗﺪريﺒﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻬارات القيادة والريادة وا�ﻨا�ة وﺣﻞ ال�اﻋات.

 إ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻵليــات الﻌربيــة �راقﺒــة ﺗﻨﻔيــﺬ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة لحقــﻮق اﻹﻧســانواﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة الﺨاﺻــة بال�اﻋــات ا�ســﻠحة وﺗﻠــﻚ ا�ﺘﺼﻠــة بحمايــة ا�ﺪﻧيــ�
وبﺨاﺻــة الﻨســاء واﻷﻃﻔــال ﺧــﻼل الحــرب أو الــ�اع ا�ســﻠﺢ أو أيــة ﺣالــة ﻃــﻮارئ.

 إ�اك الﻨســاء ﻓــﻲ ﺗﺼميــﻢ الﻨﺸــاﻃات والﻔﻌاليــات اﻹﻧســاﻧية الﺨاﺻــة بالﻨســاء ﻓــﻲﻇــروف الحــرب وال�اﻋــات ا�ســﻠحة وإدارﺗﻬــا.
* إﺟراءات ﻣرﺣﻠة ﻣا بﻌﺪ ال�اﻋات ا�سﻠحة

 إ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ آليــات ﺗﻄﺒيــﻖ اﺗﻔاقيــات الســﻼم وﺗﻨﻔيﺬهــا ودﻋــﻢ ﻣﺒــادرات الســﻼماﻹقﻠيميــة وﻋمﻠيــات ﺣــﻞ ال�اﻋــات ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻌربــﻲ.

 -إ�اك ا�رأة ﻓﻲ ﺟﻬﻮد ﺣﻔﻆ السﻼم وبﻨاء السﻼم ﻋﻠﻰ ا�سﺘﻮى الﻌربﻲ.

 ﺗﺄييــﺪ ا�ﺸــارﻛة الﺘاﻣــة والﻔﻌالــة لﻠﺸــﺒاب والﻨســاء وﻏ�هــﻢ ﻣــﻦ الســﻜان اﻷﻛــ�ﺗﻌرﺿــا لــﻸذى ،بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ الﻼﺟﺌــ� والﻨازﺣــ� داﺧﻠيــا ،ﻋﻨــﺪ وﺿــﻊ ﺧﻄــﻂ ﻋمــﻞ
وﻃﻨيــة ﺷــاﻣﻠة لﻠﺘﺼــﺪي لﻠﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ والﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة.

 إ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ ﻣراﺣــﻞ إﻋــادة اﻹﻋمــار والﺘﺨﻄيــﻂ لــﻪ ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮياتالﻮﻃﻨيــة.
 2.2اﻹﺟراءات الﺨاﺻة بمﺤور الوقاية
* إﺟراءات ﻣرﺣﻠة اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘقرار

 ﺗﻄﻮيــر اﺳــ�اﺗيﺠيات وﺳياﺳــات وﺧﻄــﻂ ﻋمــﻞ وﻃﻨيــة �ﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة،وﺗرﺳــيﺦ ﺛقاﻓــة ﻧﺒــﺬ الﻌﻨــﻒ ﺿﺪهــا وﺣمايــة ﺣقﻮقﻬــا.
 -ا�ﺼادقة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔاقيات الﺪولية ذات الﺼﻠة باﻷﻣﻦ والسﻼم.

 -إﻋﺪاد براﻣﺞ لﺘﻌﺰيﺰ الﻮﻋﻲ بحقﻮق ا�رأة ودورها الﻔاﻋﻞ ﻓﻲ بﻨاء ا�ﺠﺘمﻊ.

 الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ دﻣــﺞ ﻣﺒــادئ الحقــﻮق اﻻﻧســاﻧية وقيــﻢ ا�ســاواة والﻌﺪالــة وﻣقاربــة الﻨــﻮعاﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ السياﺳــات والرباﻣــﺞ وا�ﺸــاريﻊ.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
 إيﺠــاد وﺗﻨﻔيــﺬ ﻧﻈــام ﻣﻨﻬﺠــﻲ لﺒحــﻮث ﺣــﻮل ﺣمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰالﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗحﺪيــﺪ اﻷولﻮيــات وآﺛــار الﻌﻨــﻒ وﻛﻠﻔﺘــﻪ اﻻقﺘﺼاديــة.

 زيــادة وﻋــﻲ أﻓــراد الﺠيــﻮش وﺳــاﺋر أرﻛان القــﻮات الﻌســﻜرية واﻷﻣﻨيــة ﺣــﻮل ﺣقــﻮقاﻹﻧســان واﻵليــات واﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة الﻀاﻣﻨــة لﻬــا.

 ﺻياﻏة براﻣﺞ ل�ﺳيﺦ ﻣﻔاهيﻢ ا�ﻮاﻃﻨة ،وﺣماية الﻮﻃﻦ ،وﻣﻔاهيﻢ الﻌﺪالة والسﻼم.* إﺟراءات ﻣرﺣﻠة ﺣﺪوث ﺣاﻻت ﻃﻮارئ أو اﻧﺪﻻع ﺣروب أو ﻧﺰاﻋات ﻣسﻠحة

 رﻓــﻊ ﻣســﺘﻮى الﻮﻋــﻲ بالقﻮاﻧــ� اﻹﻧســاﻧية وﺣقــﻮق اﻹﻧســان وا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ�لﻠﻌاﻣﻠــ� ﻓــﻲ ا�ﺠــال اﻻﻧســاﻧﻲ والقاﺋمــ� ﻋﻠــﻰ ﺣﻔــﻆ الســﻼم.
 إﻃــﻼق ﺣمــﻼت الﺘﻮﻋيــة الﺼحيــة والقاﻧﻮﻧيــة لﻠﻨســاء ﻓــﻲ ﻇــروف الحــرب وال�اﻋــاتوﻓــﻲ ﻣﺨيمــات الﻠﺠــﻮء.

 ﺗﻮﻓــ� ا�ﻌﻠﻮﻣــات لﻠﻨســاء ﻓــﻲ ﻇــﻞ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ﺣــﻮل الﺨﺪﻣــات ا�قﺪﻣــة وﻃــرقالﻮﺻــﻮل إليﻬــا.
 زيــادة الﻮﻋــﻲ بﻄﺒيﻌــة الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ والﻨﻔــﴘ ﺧــﻼل ال�اﻋــات ا�ســﻠحة وأبﻌــادهالﺼحيــة والﻨﻔســية واﻻقﺘﺼاديــة وﺗﺄﺛــ�ه ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻧــ� ﺛقاﻓــة الحمايــة.
 زيــادة وﻋــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات ا�حﻠيــة الﻀيقــة لﻼﺟﺌــ� ﺣــﻮل ﺣقــﻮق اﻻﻧســان بﺸــﻜﻞ ﻋــاموﺣــﻮل الﻼﺟﺌــات والﻨازﺣــات ﻣــﻦ الﻨســاء واﺣﺘياﺟاﺗﻬــﻦ الﺨاﺻــة وهﻮاﺟســﻬﻦ.

 ﺗﺪريــﺐ الﻌاﻣﻠــ� ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﺸــﺌﻮن القاﻧﻮﻧيــة والﻄﺒيــة واﻻﺟﺘماﻋيــة ورﺟــال الﺠيــﺶوﻣﻮﻇﻔــﻲ ﺷــﺌﻮن الﻬﺠــرة ﻣــﻦ ﺧــﻼل براﻣــﺞ ﺣقــﻮق ا�ــرأة بﺸــﻜﻞ ﻋــام بمــا يحمــﻲ ا�ــرأة
ﻣــﻦ اﻧﺘﻬــاك ﺣقﻮقﻬــا ويﻀمــﻦ إﻧﺼاﻓﻬــا.

 إﻋــﺪاد ﺗقاريــر رﺻــﺪ دوريــة ﺣــﻮل واقــﻊ الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣﻨاﻃــﻖ ال�اﻋــات والحــروبوربﻄﻬــا برباﻣــﺞ الﺘﺪﺧــﻞ واﻹﻏاﺛــة ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮيات الﻌربيــة والﺪوليــة.
* إﺟراءات ﻣرﺣﻠة ﻣا بﻌﺪ ال�اﻋات ا�سﻠحة

 ﺗﻄﻮيــر الﺒحــﻮث ﻋــﻦ اﻵﺛــار ا�اديــة والﻨﻔســية واﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة ا��ﺗﺒــة ﻋــﻦال�اﻋــات ا�ســﻠحة بالﻨســﺒة لﻠمــرأة وﻧ�هــا.
 رﻓــﻊ ﻣســﺘﻮى الﻮﻋــﻲ لــﺪى الﻨســاء الﻼﺟﺌــات بحقﻮقﻬــﻦ القاﻧﻮﻧيــة بﺸــﻜﻞ ﻋــام وﺣقﻬــﻦبﻌــﺪم اﻹﻋــادة الق�يــة أو ﺣرﻣاﻧﻬــﻦ ﻣــﻦ الﻌــﻮدة لﺒﻠﺪاﻧﻬــﻦ أو أﻣاﻛــﻦ إقاﻣﺘﻬــﻦ.
 زيــادة وﻋــﻲ القــﻮات اﻷﻣﻨيــة ﺣــﻮل ﺣقــﻮق اﻻﻧســان بﺸــﻜﻞ ﻋــام وﺣقــﻮق ا�ــرأة بﺸــﻜﻞﺧــاص.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 3.2اﻹﺟراءات الﺨاﺻة بمﺤور الﺤماية

* إﺟراءات ﻣرﺣﻠة اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘقرار

 ﺗﻌﺰيــﺰ القــﺪرة ا�ﺆﺳســية �ﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ لحمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ وﺗﻮﻓــ� ﺧﺪﻣــاتﺻحيــة واﺟﺘماﻋيــة وقاﻧﻮﻧيــة ﺷــاﻣﻠة ﺗﻐﻄــﻲ ﺟميــﻊ اﺣﺘياﺟــات الﻨســاء ا�ﻌﻨﻔــات.
 ﺗﻮﻓــ� ﻛــﻮادر ب�يــة ﻣﺆهﻠــة لﻠﺘﻌاﻣــﻞ ﻣــﻊ ﺣــاﻻت الﻨســاء ا�ﻌﻨﻔــات ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊا�ســﺘﻮيات الﺼحيــة واﻻﺟﺘماﻋيــة وال�بيــة اﻻﺟﺘماﻋيــة والقاﻧﻮﻧيــة.
 ﺗحســ� ﻃــرق وﺻــﻮل الﻨســاء ا�ﻌرﺿــات لﻠﻌﻨــﻒ إلــﻰ ا�ﻌﻠﻮﻣــات ﺣــﻮل الﺨﺪﻣــاتوﻃــرق الﻮقايــة والحمايــة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ ،ﻛﺬلــﻚ ﺣــﻮل ﻃــرق ا�راﺟﻌــة ﻓــﻲ ﺣــال ﺣــﺪوث
ﺣــاﻻت ﻋﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة والﻔﺘــاة.

 ﻣراﺟﻌــة القﻮاﻧــ� والﺘ�يﻌــات الــﱵ ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻠــﻰ ﺗميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة وﺗحﺪيثﻬــا وﻣﻮاءﻣﺘﻬــاﻣــﻊ الﻨﻬــﺞ القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ ﺣقــﻮق اﻻﻧســان ،وﺣمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ ﺟميــﻊ أﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ).(7
 وﺿــﻊ قﻮاﻧــ� ﺗحمــﻲ ا�ــرأة ﻓــﻲ أوقــات الﻄــﻮارئ وال�اﻋــات ا�ســﻠحة ﻣــﻦ ﺟميــﻊأﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ وﺿمــان ﻣﻌاقﺒــة ﻣرﺗﻜﺒيﻬــا.

 ﺗﻌﺰيــﺰ الﺘﻨســيﻖ وال�اﻛــة بــ� القﻄاﻋــات الرﺳــمية واﻷهﻠيــة ا�ﻌﻨيــة بحمايــة ا�ــرأةبﻬــﺪف ﺗحقيــﻖ ﺗﺨﻄيــﻂ ﻣﺘﻜاﻣــﻞ يﻌﺘمــﺪ الﻨﻬــﺞ الﺘﺸــارﻛﻲ.

* إﺟراءات ﻣرﺣﻠة ﺣﺪوث ﺣاﻻت ﻃﻮارئ أو اﻧﺪﻻع ﺣروب أو ﻧﺰاﻋات ﻣسﻠحة
 ﺗقﺪيــﻢ الحمايــة وا�ســاﻋﺪة الﺼحية والقاﻧﻮﻧية والﻨﻔســية لﻠﻨســاء ا�ــ�دات والﻼﺟﺌاتو�ــﻦ هــﻦ بحاﺟــة إلــﻰ الحماية.
 ﺳــﻦ ﺗ�يﻌــات وﺗﻨﻔيﺬهــا وﺗﻌﺰيــﺰ الﻨﻈــﻢ القاﻧﻮﻧيــة والقﻀاﺋيــة وﺗﻮﻓــ� ﻣــا يﻠــﺰم ﻣــﻦﻣــﻮارد �قاﺿــاة ﻣرﺗﻜــﱯ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ والﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ﻋمﻮﻣــا.
 ﺗﻮﻓــ� ﺧﺪﻣــات الﻐــﺬاء وا�ــﺄوى والﺘﻌﻠيــﻢ والﺨﺪﻣــات اﻻﺟﺘماﻋيــة والﺼحيــة لﻠﻨســاءﻓــﻲ ﻇــﻞ ال�اﻋــات.
 ﻛﻔالــة آليــات ﻣحــﺪدة لحمايــة ا�ﺠمﻮﻋــات اﻷﻛــ� ﺗﻌرﺿــاً لﻠﻌﻨــﻒ ﻣثــﻞ اﻷﻃﻔــال ﻏــ�ا�ﺼاﺣﺒــ� ﻷ�هــﻢ أو الﺬيــﻦ ﻓقــﺪوا اﺗﺼالﻬــﻢ بﺬويﻬــﻢ واﻷﻓــراد ذوي اﻻﺣﺘياﺟــات
الﺨاﺻــة.
 وﺿــﻊ اﻵليــات واﻷﻃــر الــﱵ ﺗﻌــﲎ بمﻨــﻊ وﻣﻌاقﺒــة ﻋمﻠيــات اﻻﺗﺠــار بالﻨســاء واﻻﻋﺘــﺪاءﻋﻠيﻬــﻦ أو إﺟﺒارهــﻦ ﻋﻠــﻰ ﻣمارﺳــة الﺒﻐــاء أو الﺪﻋــارة أو أيــة أﻋمال ﺿــارة وﻣﻬيﻨة لﻠﻜراﻣة
أو اﺳــﺘﻐﻼلﻬﻦ ﻛمﻮﺿــﻮع أو ﻛرﻣــﺰ ﺟﻨــﴘ ﻓــﻲ أوقــات الحــرب وال�اﻋــات ا�ســﻠحة.
) (7ﺗــﻢ ﻓــﻲ الﺠﺰاﺋــر ﺗﻌﺪيــﻞ القاﻧــﻮن الﺠﺰاﺋــﻲ ﻓــﻲ اﺗﺠــاه ﺗﻮﻓــ� ﺣمايــة لﻠمــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ ﺧاﺻــة ﻓــﻲ الﻔﻀــاء الﻌــام
وال�ﻓيــﻊ ﻓــﻲ الﻌقﻮبــات ﻓــﻲ ﺟراﺋــﻢ الﻌﻨــﻒ ا��ﻛﺒــة ﻓــﻲ الﻔﻀــاء الﺨــاص ،وذلــﻚ بمﻮﺟــﺐ القاﻧــﻮن رقــﻢ  19-15ﻣــﺆرخ
ﻓــﻲ  30ديســمرب .2015
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 ﺗﻄﻮيــر أدلــة إﺟراﺋيــة لﺠميــﻊ الﻌاﻣﻠــ� وﻣقﺪﻣــﻲ الﺨﺪﻣــات يﻀمــﻦ ﺧﺼﻮﺻيــة ﺗﺪﺧــﻞﻛﻞ قﻄــاع ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﺪﻋــﻢ والحمايــة واﻷﻣــﻦ ﻓــﻲ ﺣــاﻻت ال�اﻋــات ا�ســﻠحة.
 وﺿــﻊ اﻷﻃــر القاﻧﻮﻧيــة الــﱵ ﺗﻀمــﻦ ﻋمﻠيــة لـ ّـﻢ الﺸــمﻞ ﻷﻓــراد اﻷ�ة الﺬيــﻦ ﺗﻔرقــﻮاﻧﺘيﺠــة ال�اﻋــات والحــروب ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﻓــ� الحمايــة لﻠﻨســاء واﻷﻃﻔــال ا��ديــﻦ،
والﺒحــﺚ ﻋــﻦ اﻷﺷــﺨاص ا�ﻔقﻮديــﻦ.
 اﺗﺨــاذ ﺟميــﻊ الﺨﻄــﻮات واﻻﺟــراءات ال�وريــة لﻀمــان إﺟــراء ﺗحقيقــات �يﻌــةوﻓﻌالــة ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ هيﺌــات ﻣســﺘقﻠة لﻠﻨﻈــر ﻓــﻲ الﺸــﻜاوى الــﱵ ﺗقﺪﻣﻬــا الﻨســاء ﺣــﻮل
الﻌﻨــﻒ بﺠميــﻊ أﺷــﻜالﻪ وﺿمــان إﺟــراءات الحمايــة لﻠﺸــﻬﻮد ﻣــﻦ ﻋمﻠيــات الﺘﺨﻮيــﻒ
واﻻﻧﺘقــام.
 ﺗﻌيــ� ﻣمثــﻞ ﺧــاص لﻸﻣــ� الﻌــام لﺠاﻣﻌــة الــﺪول الﻌربيــة ﺗﻜــﻮن ﻣﻬمﺘــﻪ ﻣﺘابﻌــةاﻹﺟــراءات الــﱵ ﺗﻜﻔــﻞ الحمايــة لﻠمــرأة واﻻﻃﻔــال ﻣــﻦ ﺟميــﻊ أﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ ﻻ ﺳــيما ﻓــﻲ
ا�ﻨاﻃــﻖ الﻌربيــة الــﱵ ﺗﺸــﻬﺪ ﺣروبــا أو ﻧﺰاﻋــات ﻣســﻠحة.
* إﺟراءات ﻣرﺣﻠة ﻣا بﻌﺪ ال�اﻋات ا�سﻠحة

 الﺘﺼــﺪي لﻠﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة بﺠميــﻊ أﺷــﻜالﻪ ﻓــﻲ أﻃــر الﺘﺨﻄيــﻂ والﺘمﻮيــﻞ لﻠمســاﻋﺪاتاﻹﻧســاﻧية ،وبﻨــاء الســﻼم ،والﺘﻨميــة ،والحــﻮار الســياﳼ ،ﻋﻠــﻰ أن يﺘــﻢ ربــﻂ هــﺬا بﺘمﻮيﻞ
اﻹﻏاﺛــة والﺘﻨميــة لﻀمــان اﺳــﺘمرارية ﻣﻨــﻊ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ والﺘﺼــﺪي لﻪ.

 ﺗﻌﺰيــﺰ آليــات الﺘﻌــاون اﻻقﻠيمــﻲ بــ� الحﻜﻮﻣــات وا�اﻧحــ� وا�ﻨﻈمــات الﺪوليــةوا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ لﻠﺘﺼــﺪي لﻠﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ والﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ،ﻣــﻊ اﻻهﺘمــام بﺼﻔــة
ﺧاﺻــة با�ﻨاﻃــﻖ ﺷــﺪيﺪة الﺘﻮﺗــر.
 ﺗﻨﻔيــﺬ براﻣــﺞ الﺘمﻜــ� اﻻﺟﺘماﻋــﻲ واﻻقﺘﺼــادي لﻠﻨســاء الﻼﺟﺌــات وا�ﻌﻨﻔــاتوﺗﺰويﺪهــﻦ با�ﻬــارات والقــﺪرات الحياﺗيــة.

 ﺗﻮﻓــ� ﺳــﺒﻞ اﻻﻧﺼــاف الﻜاﻣــﻞ لﻠﻨاﺟيــات ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ والﺘﻌﺬيــﺐ وﺗﻮﻓــ�ا�ســاﻋﺪة القاﻧﻮﻧيــة لﻬــﻦ.
 ﺗﻨﻔيــﺬ القﻮاﻧــ� الﺪوليــة الﺨاﺻــة بحمايــة ا�ــرأة ﻓــﻲ أوقــات ال�اﻋــات والحــروبوﻣﻌاقﺒــة ﻣرﺗﻜــﱯ اﻻﻋﺘــﺪاء ﻋﻠــﻰ الﻨســاء بﺠميــﻊ أﺷــﻜالﻬا وﺗقﺪيمﻬــﻢ لﻠمحاﻛمــة.
 إﻋــﺪاد وﺗﻄﻮيــر ﺳياﺳــات وبراﻣــﺞ وﻃﻨيــة ﻣراﻋيــة لﻠﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ وﺣساﺳــةﻻﺣﺘياﺟــات الﻨســاء وﺣقﻮقﻬــﻦ ولﺘﻌﺰيــﺰ دورهــﻦ ﻓــﻲ بﻨــاء ا�ﺠﺘمــﻊ.
 إﻋــﺪاد براﻣــﺞ ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﺟميﻊ اﻷﺻﻌــﺪة اﻻﺟﺘماﻋية واﻻقﺘﺼادية والسياﺳــيةوﺗﻨﻔيﺬها.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺗﺠــﺪر اﻻﺷــارة إلــﻰ أﻧــﻪ ﺗــﻢ وﺿــﻊ ﺧﻄــة ﻋمــﻞ لﺘﻨﻔيــﺬ هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠية اﻻقﻠيميــة ﺣــﻮل
"ﺣمايــة ا�ــرأة الﻌربيــة :اﻷﻣــﻦ والســﻼم" وذلــﻚ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﺗاﺣــة الﻔــرص لﻠــﺪول الﻌربيــة
لﻼﺳــﺘﺌﻨاس بﻬــا ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻋــﺪاد ﺧﻄﻄﻬــا الﻮﻃﻨيــة وﻓــﻖ اﻷولﻮيــات الﺨاﺻــة بﻬــا.
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النتاﺋﺞ والتﻮصيات
ﻣــﻦ اﻷهميــة بمــﻜان الﺘﺄﻛيــﺪ ﻋﻠــﻰ أن إﺣــﺪاث ﺗﻐيــ� إيﺠابــﻲ يمﻜــﻦ قيــاس أﺛــره ﻓــﻲ ﻣﺠــال
أﻣــﻦ وﺳــﻼم ا�ــرأة الﻌربيــة بﺨاﺻــة زﻣــﻦ ال�اﻋــات يﺘﻄﻠــﺐ ﻛســﺐ الﺘحﺪيــات ذات الﺼﻠــة
بـــ�ورة ﺗﻮاﻓر:
 -1إرادة ﺳياﺳــية وﻃﻨيــة ﻋﻠــﻰ أﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى داﻋمــة لﻮﺿــﻊ اﺳــ�اﺗيﺠية وﻃﻨيــة وﺧﻄــة
ﻋمــﻞ ﺧاﺻــة با�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﺠــال اﻷﻣــﻦ والســﻼم ،وذلــﻚ ﻷن ﻏيــاب هــﺬه اﻻرادة هــﻮ الســﺒﺐ
الرﺋيــﴘ ﻓــﻲ ﺿﻌــﻒ ﻋــﺪد الــﺪول الﻌربيــة الــﱵ ﺗﺒﻨــﺖ هــﺬا ا�ســار ﻣــﻦ ﺟﻬــة أولــﻰ ،وبقــاء
اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات الﻮﻃﻨيــة ﻋﻠــﻰ قﻠﺘﻬــا إﻣــا ﻣﻌﻠقــة ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﻋــﺪم ﻣﺼادقــة الحﻜﻮﻣــة
ﻋﻠيﻬــا ﻋﻠــﻰ ﻏــرار اﻷردن ،أو ﻋــﺪم ﺗﻨﻔيﺬهــا بالﻨســﻖ ا�ﺄﻣــﻮل ﻣثــﻞ ﻣــا هــﻮ الحــال بالﻌــراق
ﻣــﻦ ﺟﻬــة ﺛاﻧيــة.

 -2رﺻــﺪ الﺘمﻮيــﻞ الﻜاﻓــﻲ لﺘﻨﻔيــﺬ اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻮﻃﻨيــة وﺧﻄــة الﻌمــﻞ الﺨاﺻــة با�ــرأة
ﻓــﻲ ﻣﺠــال اﻷﻣــﻦ والســﻼم� ،ورة أﻧــﻪ ﻋﻨــﺪ ﻋــﺪم رﺻــﺪ ﻣ�اﻧيــة ﺧاﺻــة لﺪﻋــﻢ ﺗﻨﻔيــﺬ ﺗﻠــﻚ
اﻻﺳــ�اﺗيﺠية ﺗﻈــﻞ ﻣﺠــرد وﺛيقــة أﻧيقــة يﺸــار إليﻬــا ﻓــﻲ ا�ﻨابــر والﺘقاريــر الﺪوليــة ﺣــﻮل
ﺣمايــة ا�ــرأة .وﻓــﻲ هــﺬا الﺼــﺪد يﻼﺣــﻆ أن ﺗﻮﻧــﺲ ﺗﺒﻨــﺖ ﻣﻨــﺬ ﺳــﻨة  2008اﺳــ�اﺗيﺠية
وﻃﻨيــة لحمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ،ـ لﻜﻨﻬــا بقيــﺖ ﺗــراوح ﻣﻜاﻧﻬــا ﺧاﺻــة بســﺒﺐ ﻋــﺪم رﺻــﺪ
ا�ــﻮارد ا�اليــة لﺘﻨﻔيﺬهــا ،وذلــﻚ إلــﻰ أن ﺟــاءت ﺛــﻮرة  14ﺟاﻧﻔــﻲ  ،2011ﺣيــﺚ ﺗــﻢ ﺧــﻼل
ﺳــﻨة  2012ﺗﻔﻌيــﻞ ﺗﻠــﻚ اﻻﺳــ�اﺗيﺠية بمــا ﺳــاهﻢ ﻓــﻲ إﺣــﺪاث ﺗﻄــﻮر ﻧﻮﻋــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى
ﺣمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ ﺗﺠﻠــﻰ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ الﺨﺼــﻮص ﻣــﻦ ﺧــﻼل:

 ﺗﻜريــﺲ الﻔﺼــﻞ  46ﻣــﻦ دﺳــﺘﻮر  26ﺟاﻧﻔــﻲ  2014لحمايــة ﻣﻌــﺰزة لﻠمــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ ﻋــربإلــﺰام الﺪولــة باﺗﺨــاذ ﻛﻞ الﺘﺪابــ� الﻼزﻣــة لﻠقﻀــاء ﻋﻠــﻰ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة.

 إﺣــﺪاث ﺧــﻼل ﺳــﻨة  2016ﻷول ﻣرﻛــﺰ ﻋمﻮﻣــﻲ ﻹيــﻮاء الﻨســاء ﺿحايــا الﻌﻨــﻒ ،إلــﻰ ﺟاﻧــﺐرﺻــﺪ الﺘمﻮيــﻞ الﻜاﻓــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﻣ�اﻧيــة وزارة ا�ــرأة واﻷ�ة والﻄﻔﻮلــة ﻹﺣــﺪاث
 5ﻣراﻛــﺰ أﺧــرى ﻓــﻲ الســﻨة ا�قﺒﻠــة ﻓــﻲ الﻮﻻيــات الــﱵ بيﻨــﺖ الﺪراﺳــات ا�يﺪاﻧيــة �ورة
ﻹﺣــﺪاث ﻣثــﻞ هــﺬه ا�راﻛــﺰ.

 اﻋﺘمــاد ﺧــﻼل هــﺬه الســﻨة لربوﺗﻮﻛــﻮﻻت قﻄاﻋيــة ﺧاﺻــة بالﺘﻌﻬــﺪ بالﻨســاء ﺿحايــا الﻌﻨﻒﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ وزارة الﻌــﺪل ،والﺼحــة الﻌمﻮﻣيــة ،والﺪاﺧﻠيــة ،والﺸــﺌﻮن اﻻﺟﺘماﻋيــة ،وا�ــرأة
واﻷ�ة والﻄﻔﻮلــة ﺗﺘﻀمــﻦ ﻛﻞ اﺟــراءات الﺘﻌﻬــﺪ بالﻨســاء ﺿحايــا الﻌﻨــﻒ الﻮاﺟــﺐ اﺗﺒاﻋﻬــا
ﻣــﻦ قﺒــﻞ ﻛﻞ ا�ﺘﺪﺧﻠــ� لﻀمــان ﺣســﻦ الﺘﻨســيﻖ ﻓيمــا بيﻨﻬــا ،وذلــﻚ ﻓــﻲ إﻃــار الﺘﻌــاون
الﺪولــﻲ بــ� ﺗﻮﻧــﺲ وهيﺌــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لﻠمــرأة.
 ﻣﺼادقــة ﻣﺠﻠــﺲ الــﻮزارات يــﻮم  23يﻮليــﻮ  2016ﻋﻠــﻰ ﻣــ�وع قاﻧــﻮن أﺳــاﳼ يﺘﻌﻠــﻖبالقﻀــاء ﻋﻠــﻰ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة الــﺬي ﺗﻀمــﻦ ﻓــﻲ ﻓﺼﻠــﻪ اﻻول أﻧــﻪ يﻬــﺪف إلــﻰ وﺿــﻊ
الﺘﺪابــ� الﻜﻔيﻠــة بالقﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ أﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻣــﻦ
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﺟــﻞ ﺗحقيــﻖ ا�ســاواة واﺣــ�ام الﻜراﻣــة اﻻﻧســاﻧية ،وذلــﻚ باﺗﺒــاع ﻣقاربــة ﺷــاﻣﻠة ﺗقــﻮم
ﻋﻠــﻰ الﺘﺼــﺪي �ﺨﺘﻠــﻒ أﺷــﻜالﻪ بالﻮقايــة وﺗﺘﺒــﻊ ﻣرﺗﻜﺒيــﻪ وﻣﻌاقﺒﺘﻬــﻢ وﺣمايــة الﻀحايــا
وﻣســاﻋﺪﺗﻬﻢ ،وقــﺪ ﺗمــﺖ إﺣالــة ﻣــ�وع القاﻧــﻮن ﻋﻠــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ ﻧــﻮاب الﺸــﻌﺐ لﻠمﺼادقــة
ﻋﻠيــﻪ ،وﻧﺄﻣــﻞ ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ أن يحﺼــﻞ ﻣــ�وع هــﺬا القاﻧــﻮن ﻋﻠــﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻞ الﻜﺘــﻞ الرب�اﻧية
لﻀمــان ا�ﺼادقــة ﻋﻠيــﻪ ﻓــﻲ أﻧســﺐ اﻵﺟــال).(8

 -3ﺗقييــﻢ ﺗﻨﻔيــﺬ اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻮﻃﻨيــة وﺧﻄــة الﻌمــﻞ الﺨاﺻــة با�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﺠــال اﻷﻣــﻦ
والســﻼم لﻀمــان اﺗﺨــاذ اﻹﺟــراءات الﺘﺼحيحيــة ﻓــﻲ الﻮقــﺖ ا�ﻨاﺳــﺐ لﺘﺠــاوز ﻛﻞ الﺼﻌﻮبــات
الــﱵ لــﻢ يقــﻊ الﺘﻔﻄــﻦ إليﻬــا أو ا�ســﺘﺠﺪة ﻣمــا يﻀﻔــﻲ الﻨﺠاﻋــة بﻔﻀــﻞ الﺪيﻨاﻣيﻜيــة ا�ﺘحرﻛــة
لﻠﺨﻄــة الﺘﻨﻔيﺬيــة اﻻﺳــ�اﺗيﺠية أو لﺨﻄــة الﻌمــﻞ .وليــﺲ باﻹﻣــﻜان إﺟــراء أي ﺗقييــﻢ إذا لــﻢ
ﺗﻜــﻦ هﻨــاك ﻣــﺆ�ات ﻣحــﺪدة لقيــاس ﺗﻨﻔيــﺬ اﻻﺳــ�اﺗيﺠية ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻨﻮﻋــﻲ والﻜمــﻲ
بمــا ييــ� ﻋﻠــﻰ الﻬيــاﻛﻞ الرﺳــمية وا�ﺠﺘمــﻊ ﻣمارﺳــة دورهــا الرقابــﻲ ﻋﻠــﻰ وﻓــاء الﺪولــة
بﻮاﺟﺒاﺗﻬــا إزاء ﺿمــان اﻷﻣــﻦ والســﻼم لﻠﻨســاء.

 -4بﻨــاء الــ�اﻛات بــ� الﻬيــاﻛﻞ الرﺳــمية وا�ﻨﻈمــات اﻷهﻠيــة ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻮﻃــﲏ
والﺪولــﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺣﺸــﺪ أﻛــرب ﻋــﺪد ﻣمﻜــﻦ ﻣــﻦ ا�ﻨا�يــﻦ لﺘﻨﻔيــﺬ اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻮﻃﻨيــة
وﺧﻄــة الﻌمــﻞ الﺨاﺻــة با�ــرأة ﻋــرب إبــرام بروﺗﻮﻛــﻮﻻت واﺗﻔاقيــات �اﻛــة قﺼــﺪ اﻻﺳــﺘﻔادة
ﻣــﻦ ﻓــرص الﺘمﻮيــﻞ ا�ﺘاﺣــة وا�مارﺳــات الﺠيــﺪة لﻠــﺪول ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﺠــال.

 -5ﺗقﺪيــﻢ ﺗقاريــر دوريــة ﺣــﻮل ﺗﻨﻔيــﺬ اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻮﻃﻨيــة وﺧﻄــة الﻌمــﻞ الﺨاﺻــة با�رأة
ﻓــﻲ ﻣﺠــال اﻷﻣــﻦ والســﻼم لﻠرب�ــان) (9بمــا يســاﻋﺪ ﻋﻠــﻰ ﻛســﺐ دﻋــﻢ الســﻠﻄة الﺘ�يﻌيــة
لﺘﺒــﲏ قﻮاﻧــ� ﺧاليــة ﻣــﻦ ﻣﻈاهــر الﺘميــ�) (10ﺿــﺪ ا�ــرأة وال�ﻓيــﻊ ﻓــﻲ ا��اﻧيــات ذات
الﺼﻠــة بﺘﻨﻔيــﺬ ا�ﺸــاريﻊ والرباﻣــﺞ الــﱵ ﺗﻌــﺰز ﺗمﻜــ�) (11الﻨســاء ﻋﻠــﻰ اﻷﺻﻌــﺪة اﻻقﺘﺼادية
واﻻﺟﺘماﻋيــة والسياﺳــية.
) (8ﺗﺒــ� ﻣــﻦ الﺪراﺳــة ﺣــﻮل ﺗﺠﺪيــﺪ الﻔﺠــﻮات الﺘ�يﻌيــة ﻓــﻲ ﺗﻄﺒيــﻖ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1235ﺣــﻮل ا�ــرأة واﻷﻣــﻦ
والســﻼم ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺗﻮﻧــﺲ وﻣــ� وﻓﻠســﻄ� والﻌــراق ولﺒﻨــان وليﺒيــا واليمــﻦ أﻧــﻪ قﻠيﻠــة هــﻲ القﻮاﻧــ� الــﱵ ﺗﻌالــﺞ
الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ﻣﺒــا�ة ،إذ ﻻ ﺗــﺰال ﺗﻌﺘمــﺪ ﻋﻠــﻰ قﻮاﻧــ� الﻌقﻮبــات.

) (9ﺗﻀمــﻦ الﻔﺼــﻞ  39ﻣــﻦ ﻣــ�وع القاﻧــﻮن ا�ﺘﻌﻠــﻖ بالقﻀــاء ﻋﻠــﻰ الﻌﻨــﻒ ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﺗﻮلــﻲ ا�رﺻــﺪ الﻮﻃــﲏ �ﻨاهﻀــة
الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة إﻋــﺪاد ﺗقريــر ﺳــﻨﻮي ﻋــﻦ ﻧﺸــاﻃﻪ ،يﺘﻀمــﻦ بالﺨﺼــﻮص اﻹﺣﺼــاءات ﺣــﻮل الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة وﻇــروف
اﺳــﺘقﺒال ﺿحايــا الﻌﻨــﻒ وإيﻮاﺋﻬــﻢ وﻣﺘابﻌﺘﻬــﻢ وﻣراﻓقﺘﻬــﻢ وإدﻣاﺟﻬــﻢ وﻣــﺂل قــرارات الحمايــة والﺪﻋــاوى واﻷﺣــﻜام ذات
الﺼﻠــة واﻻق�اﺣــات والﺘﻮﺻيــات لﺘﻄﻮيــر اﻵليــات الﻮﻃﻨيــة �ﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة.
ويرﻓــﻊ الﺘقريــر ﺧــﻼل الثﻼﺛيــة اﻷولــﻰ ﻣــﻦ ﻛﻞ ﺳــﻨة إلــﻰ رﺋيــﺲ الﺠمﻬﻮريــة ورﺋيــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ ﻧــﻮاب الﺸــﻌﺐ ورﺋيــﺲ
الحﻜﻮﻣــة ،ويﺘــﻢ ﻧــ�ه لﻠﻌمــﻮم.

) (10ﻓــﻲ إﻃــار ﺳــﻌيﻪ ﻹلﻐــاء ﻣﻈاهــر الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة ﻣــﻦ القﻮاﻧــ� الﺠاريــة ،ﺗﻮلــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ ﻧــﻮاب الﺸــﻌﺐ بﺘﻮﻧــﺲ
يــﻮم  10ﻧﻮﻓمــرب  2015ا�ﺼادقــة ﻋﻠــﻰ القاﻧــﻮن اﻷﺳــاﳼ ﻋــﺪد  46لســﻨة  2015ا�ــﺆرخ ﻓــﻲ  23ﻧﻮﻓمــرب  2015ا�ﺘﻌﻠــﻖ
بﺘﻨقيــﺢ وإﺗمــام القاﻧــﻮن ﻋــﺪد  40لســﻨة  1975ا�ــﺆرخ ﻓــﻲ  14ﻣــاي  1975ا�ﺘﻌﻠــﻖ بﺠــﻮازات الســﻔر ووﺛاﺋــﻖ الســﻔر الــﺬي
ألﻐــﻰ الﺘميــ� ﺿــﺪ اﻷم ﻓــﻲ ﻣﺠــال ﺗ�يــﻒ ﺷــﺌﻮن اﻷﻃﻔــال ،وذلــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗمﻜيﻨﻬــا ﻣــﻦ ﻣﻨــﺢ ال�ﺧيــﺺ ﻻﺳــﺘﺨراج
أو ﺳــحﺐ ﺟــﻮاز ﺳــﻔر الﻄﻔــﻞ أو ﺳــﻔره إلــﻰ الﺨــارج ﺷــﺄﻧﻬا ﻓــﻲ ذلــﻚ ﺷــﺄن اﻷب دون أي ﺗميــ� بيﻨﻬمــا.

) (11ﻧــﺺ الﻔﺼــﻞ الثاﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻷﻣــر الحﻜﻮﻣــﻲ ﻋــﺪد  626لســﻨة  2016ا�ــﺆرخ ﻓــﻲ  25ﻣــاي  2016ا�ﺘﻌﻠــﻖ بﺈﺣــﺪاث
ﻣﺠﻠــﺲ الﻨﻈــراء لﻠمســاواة وﺗﻜاﻓــﺆ الﻔــرص بــ� ا�ــرأة والرﺟــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮلــﻰ هــﺬا ا�ﺠﻠــﺲ إﻋــﺪاد ﺗقاريــر دوريــة ﺳــﻨﻮية ﺣــﻮل
ﻣﺘابﻌــة ﺗﻨﻔيــﺬ الﺨﻄــة الﻮﻃﻨيــة ﻹدراج ﻣقاربــة الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ يﺘﻀمــﻦ ﻣــﺆ�ات ﻛميــة وﻧﻮﻋيــة ﺣــﻮل ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻓــﻲ
ا�ﺠــاﻻت اﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة والثقاﻓيــة والسياﺳــية.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
وﻻ يمﻜــﻦ ﻋــﺪم اﺳــﺘثمار ﻓﻌاليــات ا�ﺆﺗمــر الســادس �ﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة لﻺﺷــادة بالﺠﻬــﻮد
ا�ﺒﺬولــة ﻣــﻦ قﺒﻠﻬــا ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﺘﻜﻮيــﻦ والﺘﺪريــﺐ ﺣــﻮل بﻨــاء قــﺪرات اﻻليــات الﻮﻃﻨيــة
ا�ﻌﻨيــة با�ــرأة لﺘﻄﻮيــر ا�ﻬــارات ﻓــﻲ ﻓــﺾ ال�اﻋــات ،وإدارة ال�اﻋــات ،وﺗﻄﻮيــر ﺧﻄــﻂ
الﻌمــﻞ الﻮﻃﻨيــة لﺘﻨﻔيــﺬ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1325بﺨﺼــﻮص ا�ــرأة واﻷﻣــﻦ والســﻼم ﻓــﻲ
الــﺪول الﻌربيــة ،وﺗقﺪيــﻢ ﺗﻮﺻيــة بﺨﺼــﻮص ﺗﻌﻬــﺪ الــﺪول اﻷﻋﻀــاء بمﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة
بﺘقﺪيــﻢ ﺗقاريــر دوريــة ﻛﻞ ﺛﻼﺛــة أﻋــﻮام ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﺠــال لﺘﺘﻮلــﻰ ا�ﻨﻈمــة ﻧــ�ه ﺿمــﻦ
ﺗقريــر ﻋربــﻲ ﻣﻮﺣــﺪ يﻜــﻮن ﻣرﺟﻌــا ﻣﻮﺛﻮقــا بــﻪ �ﻌرﻓــة ﻣــﺪى وﻓــاء الــﺪول الﻌربيــة بﺘﻌﻬﺪاﺗﻬــا
الﺪوليــة ذات الﻌﻼقــة بحقــﻮق ا�ــرأة.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌراﺟﻊ
 قرارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  1325و 1820و 1888و1889و 1960و 2106و.2122 الﻔﺼﻞ  46ﻣﻦ الﺪﺳﺘﻮر الﺘﻮﻧﴘ. ا�ﺒــادئ الﺘﻮﺟيﻬيــة لﺘﻄﻮيــر ﺧﻄــﻂ ﻋمــﻞ وﻃﻨيــة بﺸــﺄن ا�ــرأة والســﻼم واﻷﻣــﻦ الﺼــادرةﻋــﻦ هيﺌــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لﻠمــرأة.
 اﻻﺳــ�اﺗيﺠية اﻹقﻠيميــة ﺣــﻮل ﺣمايــة ا�ــرأة الﻌربيــة :اﻷﻣــﻦ والســﻼم الﺼــادرة ﺟاﻣﻌــةالــﺪول الﻌربيــة وﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة وهيﺌــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لﻠمــرأة.
 ﺗحﺪيــﺪ الﻔﺠــﻮات الﺘ�يﻌيــة ﻓــﻲ ﺗﻄﺒيــﻖ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1325ﺣــﻮل ا�ــرأة واﻷﻣــﻦوالســﻼم ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة الﺼــادر ﻋــﻦ الﻠﺠﻨــة اﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة لﻐــرب آﺳــيا
بال�اﻛــة ﻣــﻊ ﻛﻞ ﻣــﻦ لﺠﻨــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة اﻻقﺘﺼاديــة ﻹﻓريقيــا )ﻣﻜﺘــﺐ ﺷــمال اﻓريقيــا(
واﻻﺗحــاد الرب�اﻧــﻲ الﺪولــﻲ.
 القاﻧــﻮن اﻷﺳــاﳼ الﺼــادر ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﺗحــﺖ ﻋــﺪد  34لســﻨة  2016ا�ــﺆرخ ﻓــﻲ  28أبريــﻞ 2016ا�ﺘﻌﻠــﻖ با�ﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ لﻠقﻀاء.
 القاﻧــﻮن اﻷﺳــاﳼ الﺼــادر ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﺗحــﺖ ﻋــﺪد  46لســﻨة  2015ا�ــﺆرخ ﻓــﻲ  23ﻧﻮﻓمــرب 2015ا�ﺘﻌﻠــﻖ بﺘﻨقيــﺢ وإﺗمــام القاﻧــﻮن ﻋــﺪد  40لســﻨة  1975ا�ــﺆرخ ﻓــﻲ  14ﻣايــﻮ 1975
ا�ﺘﻌﻠــﻖ بﺠــﻮازات الســﻔر ووﺛاﺋــﻖ الســﻔر.
 القاﻧــﻮن الﺼــادر ﻓــﻲ الﺠﺰاﺋــر ﺗحــﺖ رقــﻢ  19-15ﻣــﺆرخ ﻓــﻲ  30ديســمرب  2015ا�ﺘﻌﻠــﻖبﺘﻨقيــﺢ قاﻧــﻮن الﻌقﻮبــات.
 اﻷﻣــر الحﻜﻮﻣــﻲ الﺼــادر ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﺗحــﺖ ﻋــﺪد  626لســﻨة  2016ا�ــﺆرخ ﻓــﻲ  25ﻣــاي 2016ا�ﺘﻌﻠــﻖ بﺈﺣــﺪاث ﻣﺠﻠــﺲ الﻨﻈــراء لﻠمســاواة وﺗﻜاﻓــﺆ الﻔــرص بــ� ا�ــرأة والرﺟــﻞ.
 -ﻣ�وع القاﻧﻮن اﻷﺳاﳼ ا�ﺘﻌﻠﻖ بالقﻀاء ﻋﻠﻰ الﻌﻨﻒ ﺿﺪ ا�رأة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
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