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أعد هذا التقرير بتكليف من جامعة الدول العربية- قطاع الشئون االجتماعية -إدارة المرأة 
واألسرة والطفولة وهيئة األمم المتحدة للمرأة- المكتب اإلقليمي للدول  العربية وفى إطار 
تنفيذ المشروع المشترك بين المنظومتين والمعنون »المرأة، واألمن والسالم في المنطقة 

العربية«. 

إن اآلراء الواردة في هذا التقرير ال تمثل بالضرورة وجهة نظر جامعة الدول العربية أو 
هيئة األمم المتحدة للمرأة أو أي من المنظمات التابعة لها.

وتمت مراجعة المعلومات والبيانات الواردة في األستراتيجية من قبل الدول األعضاء في 
لجنة األسرة العربية.

كما تتقدم جامعة الدول العربية - ادارة المرأة واالسرة والطفولة بالشكر والتقدير 
الى الدكتورة ميرفت رشماوي مستشارة مستقلة في مجال حقوق لمساهمتها في إعداد 

ومراجعة  هذا التقرير.

 

جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمرأة 2020، جميع الحقوق محفوظة
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الخلفية
خــالل الفتــرة بيــن ينايــر 2016 إلــى يونيــو 2018، وهــي الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا 
التقريــر، اســتمرت حــاالت النــزاع والتحــوالت السياســية وعــدم االســتقرار واالحتــالل فــي عــدد 
لــه انعــكاس خــاص وغيــر متناســب علــى النســاء  الــذي كان  الــدول العربيــة، األمــر  مــن 
والفتيــات، بمــا فــي ذلــك تعرضهــن لالغتصــاب واالســتغالل واالعتــداء والتحــرش الجنســي 
والقتــل واالعتقــال وفــرض قيــود علــى تحركهــن. وفــي الوقــت نفســه، أخــذت وتيــرة العنــف 
المجتمعــي الناجــم عــن الصــراع تنعكــس وتتضخــم داخــل المنــزل - مــع زيــادة العنــف المنزلــي 

واســتراتيجيات التكيــف الســلبية، مثــل الــزواج المبكــر. 

وقــد نتــج عــن هــذه األوضــاع أزمــة تهجيــر لــم تشــهدها الــدول العربيــة مــن قبــل. 
تشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن نصــف الالجئيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم وحوالــي 40% 
مــن النازحيــن داخليــًا هــم مــن المنطقــة العربيــة، حيــث يوجــد 5.4 مليــون الجــئ فلســطيني 
مســجل لــدى األونــروا، و6.7 مليــون الجــئ ســوري، و2.1 مليــون شــخص عراقــي مهجــر 
داخليــًا.1 كمــا أدت هــذه األزمــة إلــى نشــوء أزمــة إنســانية غيــر مســبوقة. وفقــًا لتقديــرات األمــم 
المتحــدة، فــإن %80 مــن اليمنييــن - أي 24 مليــون نســمة - معرضــون »للخطــر« بســبب 
األزمــة اإلنســانية، وهنــاك نحــو 14.3 مليــون منهــم بحاجــة للمســاعدة. كمــا يحتــاج حوالــي 
3.2 مليــون إلــى العــالج مــن ســوء التغذيــة الحــاد.2 وقــد أدى الصــراع المســتمر فــي اليمــن إلــى 

تراجــع معــدالت التنميــة البشــرية بحوالــي 21 عامــًا.3

1  تشير اإلحصاءات العامة انه أجبر 70.8 مليون شخص في كافة أنحاء العالم على الفرار من 

//:https ، ن اماكن سكناهم، وهو رقم غير مسبوق. معلومات المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
html.4be7cc27207/ar/org.unhcr.www

2  البنك الدولي، اليمن، عرض عام، 

 https//:www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/overview 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية:  تقييم آثار الحرب على التنمية في اليمن،   3

23 ابريل 2019. 
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النســاء والفتيــات  تجــد  النــزاع واللجــوء والنــزوح واألزمــات اإلنســانية،  وفــي نطــاق 
أن وصولهــن إلى األماكــن العامة مقيــًدا بشــكل كبيــر بســبب انعــدام األمــن وبســبب النــزاع، 
األمــر الــذي يــؤدي إلــى حرمانهــن مــن فــرص التعليــم وتقلــص فــرص كســب العيــش المتاحــة 
لهــن، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم اآلثــار فــي ظــل تزايــد انعــدام األمــن الغذائــي الشــخصي والعائلــي 
والتعــرض لنقــص األغذيــة. ولهــذه األوضــاع انعــكاس حــاد علــى الصحــة النفســية والجســدية 
واإلنجابيــة للنســاء والفتيــات. كمــا وتدّمــر هــذه النزاعــات الحيــاة المدنيــة، وتنتشــر خاللهــا 
الجرائــم مثــل اإلتجــار فــي األســلحة والمخــدرات والبشــر والتهريــب، ويبــدأ الفســاد فــي الهيمنــة 
علــى الحيــاة العامــة. والنعــدام مســتوى األمــن العــام هــذا انعــكاس كبيــر علــى الحيــاة اليوميــة 
العاديــة التــي تصبــح مشــوبة بالمعانــاة، ويصبــح البقــاء هــو الشــغل الشــاغل بــدل مــن النمــو 

والرفــاه.

وعلــى الرغــم مــن هــذا، كمــا يبيــن هــذا التقريــر، تلعــب النســاء فــي هــذه األوضاع أدوارًا 
هامــة وأحيانــًا جديــدة مــن أجــل التكيــف بمــا فــي ذلــك أدوارًا اقتصاديــة وسياســية ومجتمعيــة. 
كمــا أنهــن ناشــطات فــي الهيئــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي يقمــن بالدفــع باتجــاه 
التغييــر. إال أنــه مــا زالــت مشــاركة النســاء غيــر كافيــة مــن ناحيــة لعــب األدوار القياديــة فــي 
عمليات صنع الســالم وفي الهيئات الحكومية حيث ال تزال النســاء مســتبعدات من عمليات 
المفاوضــات وجهــود إحــالل الســالم التــي أطلقــت فــي ســوريا وليبيــا واليمــن والســودان والعــراق 
وفلســطين. ومــا زال إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي فــي محادثــات الســالم غيــر كاف، 
وعلــى أي حــال مــن األحــوال ال يتناســب مــع تجربــة النســاء والفتيــات الفريــدة التــي بحاجــة 

إلــى حلــول جذريــة وجــادة. 

آليــات  إيجــاد  أجــل  مــن  المســتدامة  للجهــود  القصــوى  األهميــة  تبــرز  هنــا  ومــن 
وضمانــات لوقايــة وحمايــة النســاء والفتيــات وضمــان مشــاركتهن فــي جميــع القــرارات إلحــالل 
الســالم والجهــود التــي تتعلــق بهــن وتبنــي الخطــط واإلجــراءات والترتيبــات المناســبة فــي آليــات 

اإلغاثــة واإعــادة اإلعمــار. 

مــن هــذا المنطلــق، أطلقــت جامعــة الــدول العربيــة – إدارة المــرأة واألســرة والطفولــة، 
االســتراتيجية اإلقليميــة »حمايــة المــرأة العربيــة: األمــن والســالم« بالشــراكة مــع منظمــة المــرأة 
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العربيــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة خــالل االجتمــاع الرفيــع المســتوى بحضــور ممثلــي 
الــدول األعضــاء فــي مايــو 2013 اســتنادًا إلــى  قــرار مجلــس األمــن 1325 لعــام 2000 
وقــرارات مجلــس األمــن الالحقــة لــه والتوصيــة العامــة رقــم 30 المتعلقــة بوضــع المــرأة فــي 
ســياق منــع نشــوب النزاعــات وفــي حــاالت  النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع، الصــادرة فــي 
نوفمبــر 2013 مــن قبــل لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة 
وهــي اللجنــة المســؤولة عــن رصــد تطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة. ولقــد اعتمــد المجلــس الــوزاري لجامعــة الــدول العربيــة فــي دورتــه العاديــة )144( 
المــرأة  »حمايــة  التنفيذيــة  العمــل  وخطــة  اإلقليميــة  االســتراتيجية  مــن  كل   2015 لعــام 

العربيــة: األمــن والســالم«. 

يقــدم هــذا التقريــر التجميعــي الثانــي ملخــص للمعلومــات المحدثــة حــول الفتــرة مــن 
ينايــر 2016 إلــى يونيــو 2018 الــواردة مــن الــدول األعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة 
فــي ردودهــم علــى االســتبيان المرســل مــن قبــل األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 
حــول التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجية اإلقليميــة وخطــة العمــل التنفيذيــة »حمايــة 
المــرأة العربيــة: األمــن والســالم«، وتحليــل للوضــع ونتائــج وآثــار تنفيــذ أجنــدة المــرأة والســالم 
واألمــن فــي الــدول العربيــة المختلفــة، مــع تســليط الضــوء علــى أهــم التحديــات التــي تحــول 
دون تنفيــذ هــذه االلتزامــات. وال يحتــوي هــذا التقريــر بشــكل عــام علــى معلومــات تتعلــق 
بإجــراءات تــم اتخاذهــا قبــل ينايــر 2016 أو بعــد يونيــو 2018 بمــا فيهــا مــن معلومــات 
حــول نصــوص أو تعديــالت دســتورية وتشــريعية أخــرى واســتراتيجيات وخطــط تــم تبنيهــا 
خــارج نطــاق هــذه الفتــرة المحــددة رغــم أنهــا مــا زالــت ســارية وبالرغــم مــن قيمتهــا العليــا. 
إال أنــه يتــم فــي حــاالت قليلــة إيــراد معلومــات عــن إجــراءات أو تعديــالت تــم اتخاذهــا أو 
آليــات تــم إنشــاؤها قبــل نطــاق هــذا التقريــر، ولكــن يتــم إيرادهــا فــي التقريــر اســتثناًء لعالقتهــا 
المســتمرة بالموضــوع، حيــث لهــا تأثيــر خــاص مــن ناحيــة االســتراتيجيات المرتبطــة بهــذه 

الفتــرة. 

ويذكــر هنــا أنــه قامــت الــدول بإدمــاج معلومــات فــي بياناتهــا ال تتعلــق مباشــرة 
بموضــوع هــذا التقريــر، رغــم أهميتهــا العظمــى، منهــا معلومــات حــول حقــوق المــرأة بشــكل 
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عــام أو حــول أوضــاع النســاء واألطفــال بشــكل عــام أو معلومــات عامــة حــول تطبيــق أجنــدة 
التنميــة المســتدامة )دون تخصيــص معلومــات حــول تنميــة المــرأة( أو معلومــات عامــة حــول 
اللجنــة  بمــا فيهــا  المعاهــدات  للجــان  التقاريــر  الدوليــة وتقديــم  المصادقــة علــى االتفاقيــات 
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل التابعــة لألمــم المتحــدة. ال 

يحتــوي هــذا التقريــر علــى هــذه المعلومــات العامــة بالرغــم مــن أهميتهــا.

علــى  األعضــاء  الــدول  مــن  ردًا   14 العربيــة  الــدول  جامعــة  تلقــت  أنــه  ويذكــر 
االســتبيان المرســل حــول تنفيــذ االســتراتيجية وخطــة »حمايــة المــرأة العربيــة: األمــن والســالم«. 
الهاشــمية،  األردنيــة  المملكــة  هــي:  الثانــي  التقريــر  لهــذا  معلومــات  أرســلت  التــي  والــدول 
الديمقراطيــة  الجزائريــة  والجمهوريــة  البحريــن،  المتحــدة، ومملكــة  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة 
الشــعبية، وجمهوريــة جيبوتــي، وجمهوريــة الســودان، وجمهوريــة العــراق، وســلطنة عمــان، 
ودولــة فلســطين، وجمهوريــة جــزر القمــر، والجمهوريــة اللبنانيــة، وجمهوريــة مصــر العربيــة، 
والمملكــة المغربيــة، والجمهوريــة اليمنيــة. ولقــد شــمل التقريــر التجميعــي األول معلومــات مــن 
المملكــة األردنيــة الهاشــمية، ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومملكــة البحريــن، والجمهوريــة 
الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، وجمهوريــة الســودان، وجمهوريــة العــراق، وســلطنة عمــان، 
ودولــة فلســطين، ودولــة الكويــت، وجمهوريــة مصــر العربيــة، والمملكــة المغربيــة، والجمهوريــة 
اليمنيــة، ممــا يشــير ان التقريــر الثانــي هــذا يشــتمل علــى معلومــات ألول مــرة مــن جمهوريــة 
جــزر القمــر وجمهوريــة جيبوتــي والجمهوريــة اللبنانيــة، بينمــا تشــكل المعلومــات الــواردة مــن 

الــدول األخــرى متابعــة للمعلومــات الــواردة فــي التقريــر األول. 

ــر التجميعــي الثانــي هــذا ال يقــوم بإجــراء  ــا أن التقري مــن الضــروري اإلشــارة والتأكيــد هن
ــر التجميعــي األول.  ــواردة فــي التقري ــة مــع المعلومــات ال المقارن
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مالحظات عامة
لقــد تــم تبنــي وتنفيــذ بعــض الــدول العربيــة لخطــط عمــل وطنيــة للمــرأة واألمــن والســالم 
فــي الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر فــي كل مــن العــراق وفلســطين واألردن وتونــس، وبــدأ 
العمــل علــى هــذه الخطــة ولكــن لــم يتــم تبنيهــا نهائيــا فــي الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر التجميعــي 
الثانــي هــذا فــي عــدد آخــر مــن الــدول هــي جــزر القمــر، جيبوتــي، لبنــان، الســودان، اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، واليمــن. ولقــد بــدأت العــراق بتطويــر الجيــل الثانــي لخطتهــا الوطنيــة. ويذكــر 
أنــه قامــت بعــض الــدول العربيــة بالمشــاركة فــي الحــوار المفتــوح الســنوي لمجلــس األمــن حــول 
تنفيــذ أجنــدة المــرأة والســالم واألمــن، ومــن خــالل هــذا تــم إعطــاء المعلومــات حــول تطبيــق 
األجنــدة علــى المســتوى الوطنــي. وفــي الحــوار المفتــوح لمجلــس األمــن فــي أكتوبــر 2017، 
قامت كل من مصر وتونس واألردن والمغرب وقطر والعراق وفلســطين والكويت واإلمارات 
يتــم اتخاذهــا  التــي  العربيــة المتحــدة والســعودية وجيبوتــي بتقديــم كلمــات حــول الخطــوات 
S/ علــى الصعيــد الوطنــي لتطبيــق أجنــدة المــرأة والســالم واألمــن. )وثيقــة مجلــس األمــن
PV.8079 تحتــوي علــى نــص المدخــالت فــي جلســة الحــوار المفتــوح، 27 أكتوبــر2017(.

كمــا وجــرى فــي جميــع الــدول تطويــر اســتراتيجيات وخطــط وطنيــة ذات العالقــة، مــن 
بينهــا اســتراتيجيات وخطــط وطنيــة عامــة حــول حقــوق المــرأة وأخــرى محــددة حــول العنــف 
ضــد المــرأة واالتجــار بالبشــر ومشــاركة المــرأة السياســية. علــى ســبيل المثــال، فــي األردن، 
يتــم العمــل علــى إعــداد اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة التطــرف، وتــم تطويــر االســتراتيجية 
الوطنيــة لالتصــال الخاصــة بموضــوع العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي. وفــي البحريــن 
يتــم العمــل علــى الخطــة االســتراتيجية للخطــة الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة البحرينيــة، ويوجــد 
اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة المــرأة مــن العنــف األســري. فــي الســودان، هنــاك خطــة قوميــة 
الصحيــة  الخدمــات  لتقديــم  اســتراتيجية  هنــاك  العــراق،  فــي  العنــف.  لمكافحــة  اســتراتيجية 
والوقائيــة والعالجيــة للنازحيــن والعائديــن للمناطــق المحــررة. فــي ســلطنة عمــان تحتــوي خطــة 
المعرضــة  للحــاالت  اآلمنــة  الحمايــة  بتوفيــر  متعلــق  بنــد  التاســعة علــى  الخمســية  التنميــة 
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لإلســاءة أو العنــف. فــي فلســطين، توجــد اســتراتيجية وطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، 
وتــم إنشــاء اللجنــة الوطنيــة العليــا لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، واللجنــة الوطنيــة العليــا 
للموازنــات المســتجيبة للنــوع االجتماعــي. فــي لبنــان، هنــاك اســتراتيجية وطنيــة للمســاواة بيــن 
الجنســين وبــدأ العمــل علــى وضــع االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي وتــم تطويــر االســتراتيجية الوطنيــة لمنــع التطــرف العنيــف بمــا فــي ذلــك التركيــز 
علــى المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. فــي مصــر هنــاك اســتراتيجية وطنيــة لتمكيــن 

المــرأة المصريــة واســتراتيجية مكافحــة العنــف ضــد المــرأة. 

التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  باتجــاه  المتخــذة  الخطــوات  إلــى  الــدول  كافــة  أشــارت  وقــد 
المســتدامة، خاصــة الهــدف الخامــس، معتبــرة أن لهــذا عالقــة مباشــرة مــع أجنــدة المــرأة واألمــن 
والســالم، األمــر الــذي يتماشــى مــع توجــه االســتراتيجية العربيــة والخطــة التنفيذيــة لجامعــة 
الــدول العربيــة التــي أيضــا تشــير إلــى خطــة التنميــة المســتدامة والهــدف الخامــس. وتشــير 
الــدول أيضــًا إلــى عملهــا علــى إدمــاج أولويــات المــرأة والســالم واألمــن فــي االســتراتيجيات 

والخطــط المختلفــة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى وجــود العديــد مــن المعلومــات حــول األطــر التشــريعية، إال أنــه 
ال توجــد معلومــات كافيــة حــول كيفيــة ومــدى تنفيــذ هــذه األطــر، ومــدى التأثيــر الفعلــى لهــذه 

األطــر علــى النســاء والفتيــات ضمــن إطــار أجنــدة المــرأة والســالم واألمــن.

وبشــكل عــام، يتــم تمويــل الخطــط الوطنيــة للمــرأة والســالم واألمــن وأيــة مبــادرات 
ذات عالقــة مــن خــالل إدراج التدخــالت واألنشــطة ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة أو موازنــة 
الــوزارت الخاصــة. وتســتند العديــد مــن الــدول العربيــة علــى الشــراكة مــع أجســام األمــم المتحــدة 
لضمــان التمويــل وتوفيــر الخبــرات، كمــا ويتــم توفيــر التمويــل أيضــا مــن خــالل مشــاريع ممولــة 

مــن المانحيــن الدولييــن. 

ويتضــح مــن المعلومــات وجــود اهتمــام خــاص لــدى الــدول بموضــوع مكافحــة اإلرهاب 
حيــث تقــوم العديــد مــن الــدول بتبنــي األنشــطة التوعويــة، باإلضافــة إلــى أنهــا تــرى أن الدعــم 
االقتصــادي للنســاء والعمــل مــع الشــباب هــو مــن االســتراتيجيات الهامــة لمكافــة اإلرهــاب 
والوقايــة منــه. ويتــم العمــل علــى هــذا الجانــب مــن خــالل اإلعــالم وأيضــا بالتعــاون مــع 
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الوعــاظ فــي الجوامــع. ويذكــر أن الخطــة الوطنيــة األردنيــة تحتــوي علــى محــور محــدد حــول 
مكافحــة اإلرهــاب، كمــا جــاءت خطــة الطــواريء العراقيــة فــي 2015 لمعالجــة وقــع وأثــر 
اإلرهــاب. وتكــرس العديــد مــن الــدول آليــات التكفــل ودعــم أســر ضحايــا اإلرهــاب مــن خــالل 
عــادة اإلســكان وأيضــا توفيــر فــرص العمــل. وفــي حــاالت  تخصيــص مبالــغ ماليــة لهــم واإ
قليلــة جــدا تــم تبنــي مبــادرات محــددة لدعــم النســاء المحــررات مــن الجهــات اإلرهابيــة 

وأيضــا برامــج متعلقــة بنــزع الســالح. 

وهنــاك العديــد مــن األمثلــة والتفاصيــل فــي تقاريــر الــدول حــول حمــالت التوعيــة 
العامــة باإلضافــة إلــى بنــاء الثقافــة القانونيــة الهادفــة إلــى الوقايــة. كمــا ويتــم تدريــب األطــراف 
ذوي العالقــة مثــل الشــرطة والنيابــة والقضــاء حــول دورهــم فــي الوقايــة والحمايــة. ولــدى معظــم 
الــدول اســتراتيجيات وخطــط عمــل وطنيــة محــددة حــول مكافحــة العنــف ضــد النســاء، تشــتمل 
علــى محــاور وأنشــطة متعلقــة بالوقايــة. وتشــير الــدول إلــى العديــد مــن الدراســات والمســوح 

اإلحصائيــة التــي تســتخدمها إلرشــاد السياســات والخطــط. 

ولقــد تبنــت العديــد مــن الــدول آليــات التدخــل الســريع لحمايــة المــرأة مــن العنــف. 
وتشــير الــدول إلــى  توفيــر الدعــم المالئــم لحــاالت العنــف ضــد النســاء بمــا فــي ذلــك الدعــم 
النفســي، والتوجيــه القانونــي وبرامــج إعــادة اإلدمــاج االجتماعــي والمهنــي. ولقــد أنشــأت 
الــدول دور إيــواء متخصصــة لحمايــة النســاء ضحايــا العنــف. كمــا وتوجــد خطــوط اتصــال 
مجانيــة فــي العديــد مــن الــدول الســتقبال الشــكاوى وتقديــم اإلرشــاد. وفــي بعــض الــدول، 
ــم إنشــاء أشــكاال مختلفــة مــن مراكــز الحمايــة الموحــدة التــي تضــم تحــت ســقف واحــد  ت
ــات  ــم إنشــاء محاكــم ونياب كافــة الخدمــات التــي تقصدهــا المــرأة. وفــي بعــض الحــاالت ت
متخصصــة لقضايــا األســرة والطفــل. وهنــاك تعديــالت قانونيــة هامــة تــم تحقيقهــا أو بــدأ 
ــف الجنســي والجســدي الموجــه ضــد المــرأة  ــي العن ــة مرتكب ــان معاقب العمــل عليهــا لضم
وعــدم اإلفــالت مــن العقــاب. وتشــير تقاريــر الــدول إلــى التعــاون الوثيــق بيــن الجهــات 
الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي مجــال الحمايــة. كمــا ويشــير تقريــر العــراق إلــى 
اآلليــات المحــددة التــي تــم تبنيهــا والعمــل عليهــا لحمايــة النســاء والفتيــات الناجيــات مــن 

جرائــم داعــش. 
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وهنــاك معلومــات فــي تقاريــر الــدول حــول مشــاركة المــرأة المتزايــدة فــي المناصــب 
السياســية والعامــة وفــي الســلطة التشــريعية. كمــا تشــير بعــض التقاريــر بوضــوح لوجــود قوانيــن 
أو اتفاقــات لضمــان حصــص للمــرأة فــي المجالــس المحليــة أو النيابيــة أو كلتاهمــا إال أنــه ال 
تشــير جميــع الــدول بوضــوح إلــى ذلــك. كمــا وتقــوم العديــد مــن الــدول بأنشــطة عديــدة لدعــم 
مشــاركة المــرأة السياســية ووصولهــا إلــى مواقــع صنــع القــرار مــن خــالل حمــالت التوعيــة 
العامــة حــول مشــاركة المــرأة السياســية، وبنــاء القــدرات وتنميــة المهــارات االنتخابيــة مــن خــالل 
تدريــب المترشــحات للمناصــب العامــة ولعضويــة المجالــس النيابيــة والمجالــس المحليــة بمــا 
فــي ذلــك حــول إدارة الحمــالت االنتخابيــة والتواصــل مــع اإلعــالم ومــع الناخبيــن؛ إضافــة إلــى 
برامــج دعــم عضــوات هــذه األجســام لتقويــة أدائهــن. وتوجــد اليــوم العديــد مــن الوزيــرات فــي 
الــدول العربيــة، إال أن المعلومــات حــول طبيعــة الحقائــب التــي تتوالهــا النســاء غيــر متوفــرة. 

ويتضــح مــن تقاريــر الــدول أنــه ال توجــد بشــكل عــام عوائــق أمــام مشــاركة المــرأة فــي 
الشــرطة وأجهــزة األمــن، كمــا ويتواجــد الدعــم لمشــاركة المــرأة فــي القضــاء. وتقــوم الــدول باتخــاذ 
نشــاء مــدارس  إجــراءات محــددة لتشــجيع ذلــك مثــل زيــادة فــرص التدريــب المخصصــة للنســاء واإ
متخصصــة لتدريــب النســاء. كمــا وتشــير بعــض الــدول تحديــدًا إلــى دعمهــا لمشــاركة المــرأة 

فــي قــوات حفــظ الســالم اإلقليميــة )اإلفريقيــة( والدوليــة.

ويبــدو أن العديــد مــن دول المنطقــة مــا زالــت تعتبــر أجنــدة المــرأة والســالم واألمــن 
غيــر متعلقــة بهــا مباشــرة إذا كانــت ال تمــر مباشــرة بالنزاعــات. وبذلــك ال تشــتمل التقاريــر 
علــى معلومــات حــول إجــراءات اتخذتهــا الــدول تتعلــق بتأثرهــا بالنزاعــات مــن ناحيــة اســتضافة 
الالجئيــن وأهميــة الوقايــة مــن النزاعــات، وأيضــا الحاجــة آلليــات الحمايــة المتعلقــة باإلتجــار 
بالنســاء والفتيــات المتزايــد بســبب النزاعــات، وتزويــج الفتيــات القاصــرات، علــى ســبيل المثــال 
المــرأة  ذلــك هــو األردن وتبنيهــا خطــة  الرئيســي علــى  يكــون االســتثناء  ال الحصــر. وقــد 
والســالم واألمــن التــي تعالــج العديــد مــن هــذه النواحــي، كمــا أن العمــل علــى الخطــة الوطنيــة 
دمــاج أولوياتهــم فــي  للبنــان شــمل التشــاور مــع مجتمعــات الالجئيــن الســوريين والفلســطينيين واإ
الخطــة. ومــن جانــب آخــر، تذكــر عــدد مــن الــدول عملهــا فــي مجــال اإلغاثــة العابــرة للحــدود 

مــن ناحيــة تقديــم الدعــم لالجئيــن والنازحيــن فــي الــدول األخــرى.
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ويذكــر أن كافــة الــدول العربيــة المشــمولة فــي هــذا التقريــر هــي طــرف فــي عــدد مــن 
االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ذات العالقــة المباشــرة بأجنــدة المــرأة والســالم واألمــن، 
مــن أهمهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، ولقــد ذكــرت الــدول هــذا 
فــي تقاريرهــا كداللــة علــى اإلجــراءات المتخــذة لضمــان حقــوق المــرأة. كمــا أن جميــع الــدول 
العربيــة المشــمولة فــي هــذا التقريــر هــي أيضــًا أطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل وتشــير 
الــدول فــي تقاريرهــا عامــة إلــى  تقديــم التقاريــر للهيئــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان كأدلــة علــى 
انخراطهــا فــي أجنــدة المــرأة والســالم واألمــن وعملهــا علــى تنفيــذ خطــة جامعــة الــدول العربيــة. 

وتؤكد تقارير الدول على إشراك المجتمع المدني في عمليات تطوير االستراتيجيات 
والخطــط وآليــات التنفيــذ والمراقبــة، إضافــة إلــى دعمهــا لعــدد مــن أنشــطة منظمــات المجتمــع 

المدنــي والتشــارك معهــا فــي تنفيــذ العديــد مــن هــذه األنشــطة.  

كمــا ومــن الضــروري اإلشــارة إلــى أن العديــد مــن الــدول المشــمولة فــي هــذا التقريــر 
لديهــا آليــات وطنيــة لحقــوق اإلنســان باإلضافــة للجــان حقــوق إنســان فــي البرلمانــات. كمــا 
وهناك آليات على المستوى الوطني إلدماج منظور احتياجات المرأة بما فيها وجود اآلليات 
الوطنيــة المعنيــة بالمــرأة فــي بعــض الــدول إضافــة إلــى لجــان معنيــة بالنــوع االجتماعــي فــي 
الــوزارات الحكوميــة المختلفــة. ولهــذه األجهــزة واآلليــات المختلفــة أدوار هامــة فــي العمــل علــى 
أجنــدة المــرأة والســالم واألمــن تــم اإلشــارة لهــا فــي تقاريــر الــدول. وفــي العديــد مــن الحــاالت، 
قامــت اآلليــات الوطنيــة المعنيــة بالمــرأة بنفســها بإعــداد تقاريــر الــدول التــي شــكلت خلفيــة هــذا 

التقريــر الثانــي. 
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المملكة األردنية الهاشمية
الجهة المختصة: اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

المرجعيات والنهج المتبع في تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية: 

	 بــدأ العمــل علــى صياغــة الخطــة الوطنيــة األردنيــة لتفعيــل القــرار 1325 منــذ بدايــات العــام
2016 وحتــى نهايــات العــام 2017 بمشــاركة وطنيــة واســعة مــن المؤسســات الرســمية وغيــر 
الرســمية المعنييــن بتفعيــل أجنــدة المــرأة والســالم واألمــن فــي األردن، وتــم إطــالق الخطــة فــي 
أذار 2018 بعــد المصادقــة عليهــا مــن مجلــس الــوزراء فــي ديســمبر 2017. وجــرى العمــل 
علــى بنــاء نظــام المتابعــة والتقييــم للخطــة الوطنيــة األردنيــة لرصــد التقــدم المحــرز مســتقباًل، 
حيث حددت مؤشــرات األداء القياســية، وخط األســاس والقيم المســتهدفة لتحقيق أهداف الخطة 
الوطنيــة. وتــم االتفــاق مــع كافــة الجهــات المعنيــة بالتنفيــذ، بحيــث ســتقوم كل جهــة بمتابعــة 
ورصــد وتقييــم تنفيــذ األجــزاء الخاصــة بهــا فــي الخطــة الوطنيــة وتقديــم تقريــر دوري حــول هــذا 
للجهــة المركزيــة المســؤولة عــن رصــد وتقييــم التنفيــذ الكامــل للخطــة. ويذكــر أن اللجنــة الوطنيــة 
األردنيــة لشــؤون المــرأة هــي الجهــة المخولــة رســميًا بمتابعــة تنفيــذ الخطــة الوطنيــة لتفعيــل القــرار 

1325، ورفــع تقاريرهــا لمجلــس الــوزراء مــن خــالل اللجنــة الوزاريــة لتمكيــن المــرأة. 
	 ولضمــان تمويــل الخطــة، والتحفيــز علــى تقديــم التمويــل الوطنــي والدولــي، تــم بنــاء نمــوذج

احتســاب التكلفــة للخطــة الوطنيــة األردنيــة 1325، مــع تحديــد الشــركاء والمعنييــن مــن الجهــات 
الحكوميــة والعســكرية ومؤسســات المجتمــع المدنــي والجهــات الدوليــة، للمســاهمة فــي تنفيــذ 
أنشــطة الخطــة الوطنيــة، وبنــاء عليــه تــم احتســاب الكلفــة التقديريــة اإلجماليــة لكامــل الخطــة 
الوطنيــة األردنيــة. ومــن ثــم تــم عقــد عــدة اجتماعــات مــع المؤسســات الوطنيــة الشــريكة لضمــان 
التزامهــم بتنفيــذ أنشــطة خاصــة بالمــرأة والســالم واألمــن، وتحديــد األنشــطة التــي تتناســب مــع 
مــن ضمــن  وطنيــًا  األنشــطة  هــذه  تمويــل  علــى  والعمــل  مؤسســة،  كل  عمــل  ورؤيــة  ســياق 
مخصصاتهــم الماليــة وموازناتهــم الســنوية وذلــك بالتنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون 
المــرأة ودعــم مــن رئاســة الــوزراء الداعيــة إلــى أن تكــون الموازنــات مســتجيبة للنــوع االجتماعــي 

بشــكل عــام وألجنــدة المــرأة والســالم واألمــن بشــكل خــاص.
	 كمــا قامــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة بالتعــاون مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بعقــد
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عــدة اجتماعــات مــع ســفارات الــدول المانحــة فــي األردن مــن أجــل كســب التأييــد الدولــي لتمويــل 
الخطــة الوطنيــة األردنيــة. ومــن خــالل هــذا النهــج، يتــم ضمــان التــزام تمويــل أجــزاء مــن الخطــة 

وطنيــًا وعــدم االعتمــاد كليــًا علــى التمويــل الخارجــي. 

الخطوات المتخذة على األصعدة المحددة في خطة العمل التنفيذية

أ. المشاركة السياسية للنساء والفتيات  

	 الهدف االســتراتيجي األول من الخطة الوطنية األردنية للمرأة والســالم واألمن هو »االســتجابة
الحتياجــات النــوع االجتماعــي والمشــاركة الفاعلــة للمــرأة فــي القطاعــات األمنيــة والعســكرية 
ومهــام حفــظ الســالم«، والهــدف االســتراتيجي الثانــي هــو »تحقيــق المشــاركة الفاعلــة للمــرأة فــي 
مواجهــة التطــرف والعنــف وبنــاء وصنــع الســالم الوطنــي واإلقليمــي« )انظــر/ ي أدنــاه تحــت 
محــور الوقايــة حــول الهــدف االســتراتيجي الثانــي(. ولتحقيــق الهــدف االســتراتيجي األول، تــم 
إجــراء تدقيــق النــوع االجتماعــّي لجميــع القطاعــات العســكرّية واألمنّيــة )الجيــش، والدفــاع المدنّي، 
والــدرك، واألمــن العــام( لتحديــد فيمــا إذا كانــت التغييــرات علــى معاييــر ومبــادئ اإلدارة التشــغيلّية 
ونظــم التشــغيل القياســّية ومعاييــر االختيــار والترقيــة، واألدوار أو القواعــد واألنظمــة األخــرى 
مــن الممكــن أن تؤّثــر إيجابــًا علــى مشــاركة المــرأة، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كانــت األنظمــة التــي 
مــن الممكــن أن تحــّدد قــدرة النســاء أو عــدم قدرتهــّن علــى االنخــراط فــي القطاعــات العســكرّية 
مجديــًة وصالحــة للعمــل، وحصــر احتياجــات النســاء مــن المهــارات للدخــول والتقــّدم والقيــادة فــي 
القطاعــات العســكرّية. وفــي 2017- 2018، جــرى التدقيــق فــي القــوات المســلحة األردنيــة – 
الجيــش العربــي، والمديريــة العامــة لقــوات الــدرك، مديريــة الدفــاع المدنــي، مديريــة األمــن العــام، 
بقيــادة اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة. وجــرى صياغــة خطــط عمــل تضمــن إدمــاج قــرار 
مجلــس األمــن /1325 تهــدف إلــى زيــادة مشــاركة المــرأة؛ والتدريــب والتأهيــل للمــرأة فــي القطــاع 

األمني/العســكري.

	 وفــي أكتوبر/تشــرين األول 2017- يناير/كانــون الثانــي 2018، تــم االنتهــاء مــن تدقيــق النــوع
االجتماعــي وتــم عقــد ورشــات عمــل مــع الشــركاء الدولييــن، لتســليط الضــوء علــى تحديــات عمــل 
المــرأة فــي القطاعــات العســكرية والمشــاركة فــي مهــام حفــظ الســالم، والعمــل علــى إيجــاد الحلــول 

للتغلــب علــى هــذه المعوقــات.
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	 ومــن ناحيــة مشــاركة المــرأة، يذكــر أنــه تــم تجنيــد )28( مــن مرتبــات األمــن العــام مــن النســاء
للمشــاركة في مهمات حفظ الســالم في دارفور وجنوب الســودان في العامين 2017-2016، 
كمــا تــم توظيــف مــا يقــارب )800( ســيدة فــي كــوادر مرتبــات األمــن العــام للعــام )2017(. فــي 
2016، شــغلت النســاء 20 مقعــدًا فــي البرلمــان األردنــي مــن بيــن إجمالــي 130 مقعــدًا. وفــي 

2018، كان هنــاك 7 نســاء شــغلت المناصــب الوزاريــة مقابــل 22 رجــل. 

ب. الوقايــة مــن النزاعــات ومــن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي فــي   
لنزاعــات ا

	 تعانــي األردن مــن آثــار النزاعــات المســلحة، وخاصــة بتأثرهــا مــن أزمــة الالجئيــن الســوريين ومــا 
رافقهــا مــن بعــض التغييــرات فــي الســياق االجتماعــي للمجتمعــات المســتضيفة. لذلــك، اعتبــرت 
الخطــة الوطنيــة األردنيــة بــأن زواج القاصــرات والــزواج القســري وعــدم توثيــق عقــد الــزواج ومــا 
يرافقــه مــن ضيــاع الحقــوق القانونيــة والمدنيــة مــن أحــد أشــكال العنــف الجنســي فــي النزاعــات 
وعليــه فقــد عالجــت الخطــة الوطنيــة هــذا الشــأن مــن خــالل هدفهــا االســتراتيجي الثالــث وهــو: 
توفيــر الخدمــات اإلنســانّية المســتجيبة والمراعيــة الحتياجــات النــوع االجتماعــّي )كالخدمــات 
النفســّية واالجتماعّيــة والقانونّيــة والطّبّيــة( وتســهيل الوصــول إليهــا بشــكل آمــن، خاّصــة مــن 
قبــل النســاء والفتيــات األردنّيــات والالجئــات األكثــر عرضــًة للعنــف وبحاجــة للحمايــة، فــي 
المجتمعــات المســتضيفة ومخّيمــات الالجئيــن فــي األردّن، بمــا يوائــم خّطــة االســتجابة األردنّيــة 
لألزمــة الســورّية. وتقــدم الخدمــات لالجئيــن اســتنادًا لخطــة االســتجابة لألزمــة الســورية والخطــة 
الوطنيــة لتفعيــل القــرار 1325 مــن قبــل مديريــة األمــن العــام فيمــا يتعلــق بالحمايــة مــن العنــف 
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي والوصــول إلــى العدالــة وبرامــج التوعيــة. ونظــرًا الرتفــاع نســبة 
زواج القاصــرات مــا بيــن الالجئــات الســوريات )%43( بحســب دراســة قــام بهــا المجلــس األعلــى 
للســكان فــي العــام 2015، فقــد اختــارت اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة وشــركاؤها فــي شــبكة 
شــمعة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة عنــوان حملــة 16 يــوم لمكافحــة العنــف المبنــي علــى النــوع 

االجتماعــي للعــام 2017 لتكــون بعنــوان »لســة صغيــرة علــى الــزواج«.

	 واختــص الهــدف االســتراتيجي الثانــي مــن الخطــة الوطنيــة األردنيــة للمــرأة والســالم واألمــن
ليســتجيب للجهــود الوطنيــة الداعيــة للوقايــة مــن ومواجهــة التطــرف مــن خــالل »تحقيــق المشــاركة 
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الفاعلــة للمــرأة فــي الوقايــة مــن التطــّرف والعنــف، وفــي بنــاء وصنــع الســالم الوطنــّي واإلقليمــّي«، 
ولقــد بــدأ العمــل علــى إعــداد اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة التطــرف. وتقــوم عــدد مــن الــوزارات 
بتنفيــذ األنشــطة التوعويــة، منهــا وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســالمية التــي تقــوم 
بتدريــب الواعظيــن والواعظــات. وتــم اســتحداث مديريــة مكافحــة التطــرف فــي العــام 2016 فــي 
وزارة الثقافــة. وتســتهدف وزارة الشــباب مــن خــالل أنشــطتها ذات العالقــة الشــباب والشــابات 
قــرار مجلــس األمــن 2250 حــول  تفعيــل  مــن خــالل  التطــرف والعنــف  أجــل مواجهــة  مــن 
الشــباب واألمــن والســالم، حيــث تــم تشــكيل ائتــالف وطنــي لتفعيــل هــذا القــرار يضــم العديــد 
مــن المؤسســات الوطنيــة والدوليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي. وهنــاك مبــادرات شــبابية محليــة 
لمكافحــة التطــرف، كمــا وتــم إنشــاء تحالــف مــن منظمــات المجتمــع المدنــي لتنفيــذ خطــة العمــل 
المجتمــع  لمؤسســات  إنشــاء مرصــد  وتــم  النســاء،  التطــرف ومراعــاة دور  الخاصــة بمحاربــة 
المدنــي األردنيــة لمحاربــة التطــرف. وتعــد المؤسســات العســكرية أيضــًا وخاصــة مديريــة األمــن 
العــام / مديريــة شــؤون الالجئيــن مــن األذرع التنفيذيــة والجهــات الشــريكة لتنفيــذ أنشــطة ذات 

عالقــة بتدخــالت النــوع االجتماعــي فــي اســتجابات التطــرف واإلرهــاب.

	 هنــاك أنشــطة تدريــب عديــدة موجهــة لقــوات األمــن حــول قضايــا النــوع االجتماعــي ومكافحــة
اإلرهــاب والفكــر المتطــرف والعنــف.

	 ركــز الهــدف االســتراتيجي الرابــع علــى بنــاء ثقافــة مجتمعيــة داعمــة الحتياجــات النــوع االجتماعي
والمســاواة بين الجنســين ودور النســاء، بما في ذلك دور الشــابات في تحقيق األمن والســالم. 

ج. الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع   

	 علــى ينــص  والســالم واألمــن  للمــرأة  األردنيــة  الوطنيــة  للخطــة  الثالــث  االســتراتيجي  الهــدف 
»توفيــر الخدمــات اإلنســانية المســتجيبة والمراعيــة الحتياجــات النــوع االجتماعــي )كالخدمــات 
النفســية واالجتماعيــة والقانونيــة والطبيــة( وتســهيل الوصــول إليهــا بشــكل آمــن، خاصــة مــن قبــل 
النســاء والفتيــات األردنيــات والالجئــات األكثــر عرضــًة للعنــف وحاجــة للحمايــة فــي المجتمعــات 
لألزمــة  األردنيــة  االســتجابة  يوائــم خطــة  بمــا  األردن  فــي  الالجئيــن  المســتضيفة ومخيمــات 

الســورية«. 

	 طــورت وزارة التنميــة االجتماعيــة »االســتراتيجية الوطنيــة لالتصــال الخاصــة بموضــوع العنــف
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المبنــي علــى النــوع االجتماعــي 2016-2018« ويتــم وضــع خطــة عمــل تنفيذيــة لهــا تشــتمل 
علــى أنشــطة تســتهدف النســاء والرجــال تنفــذ بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي لزيــادة الوعــي حــول 
لــى   تعديــل أو القضــاء علــى االتجاهــات الســلبية والقوالــب النمطيــة التــي تميــز ضــد المــرأة واإ
إرســاء أرضيــة احترافيــة لالتصــال المؤسســي بموضــوع العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي.

	 وفــي عــام 2017 تــم إلغــاء المــادة 308 مــن قانــون العقوبــات والتــي كانــت تســمح لمرتكبــي
جرائــم االغتصــاب والعنــف الجنســي باإلفــالت مــن العقــاب فــي حــال تزويــج المعتــدي للمعتــدى 
عليهــا، كمــا تــم تعديــل المــادة 98 بحيــث ال تتيــح أي مجــال لتخفيــف عقوبــة مرتكــب الجرائــم 
الواقعــة علــى النســاء بداعــي المحافظــة علــى الشــرف، إضافــة للتشــديد فــي العقوبــات علــى هــذه 
الجرائــم. كمــا وصــدر قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لســنة 2017 الــذي راعــت أحكامــه 
حمايــة وتعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ومنــع 
العنــف والتمييــز ضدهــم، ويشــمل القانــون الســلوكيات الفرديــة والممارســات المؤسســية التمييزيــة 

علــى أســاس اإلعاقــة.  

	 وتــم إجــراء الدراســات التــي تركــز علــى موضــوع الــزواج المبكــر والقســري كنــوع مــن أنــواع العنــف
الجنســي ضــد المــرأة نظــرًا للتحــوالت الديموغرافيــة التــي يمــر بهــا األردن والقضايــا الســكانية 
الناشــئة. ومــن أهــم هــذه الدراســات، دراســة زواج القاصــرات فــي األردن عــام 2019 والتــي 
أعدهــا المجلــس األعلــى للســكان والتــي تهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى حجــم انتشــار هــذه 
الظاهــرة بيــن صفــوف األردنيــات وغيــر األردنيــات وخاصــة الالجئــات فــي األردن. واشــتملت 
الدراســة علــى توصيــات حــول معالجــة قضايــا تســرب الطالبــات مــن التعليــم، ومكافحــة كل 
أشــكال العنــف الــذي ُيمــارس ضــد الفتيــات والنســاء، واإعــداد اســتراتيجية وطنيــة لمعالجــة مشــكلة 
زواج القاصــرات، باإلضافــة إلــى توصيــات حــول تعديــالت قانونيــة. كمــا وصــدرت دراســة عــن 
اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة حــول ظاهــرة التحــرش فــي األردن لبيــان مــدى انتشــارها 
وأســبابها والعوامــل المؤثــرة فيهــا ســلبا أو إيجابــا وذلــك مــن أجــل وضــع اســتراتيجية فعالــة واقتــراح 
التدخــالت المناســبة علــى كافــة المســتويات. وجــرى أيضــا العمــل علــى توفيــر إحصــاءات حــول 

مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة. 

	 كمــا تــم المصادقــة علــى الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان والتــي أفــردت محــورا خاصــا
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بحقــوق الفئــات األكثــر عرضــة لالنتهــاك ضمنتــه أهــداف لحمايــة النســاء واألطفــال مــن العنــف 
وتطويــر وتبنــي سياســات تهــدف إلــى تمكيــن المــرأة مــن التمتــع بحقوقهــا وفــي الحمايــة مــن 
العنــف. كمــا وتقــوم اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة، وفــي إطــار تــرؤس األمينــة العامــة 
للجنــة للفريــق القطاعــي الخــاص بالمســاواة بيــن الجنســين المعنــي بتنفيــذ الهــدف الخامــس مــن 
األهــداف اإلنمائيــة 2030 والغايــات المرتبطــة بــه، بمتابعــة تطبيــق هــذا الهــدف فــي كافــة 
الخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة. وتقــوم مديريــة األمــن العــام ومــن خــالل إدارة التخطيــط بــإدراج 
مــا توصــي بــه خطــط العمــل الوطنيــة وخاصــة تلــك المتعلقــة بأجنــدة المــرأة والســالم واألمــن فــي 
أنشــطتها الســنوية وفــي مناهــج التدريــب وخاصــة مــا يتعلــق بالهــدف االســتراتيجي الثالــث للخطــة 

الوطنيــة 1325. 

د. اإلغاثة واإلنعاش للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع  

	 توفــر خطــة العمــل لتفعيــل القــرار 1325 الدعــم والتمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي للنســاء
فــي مخيمــات الالجئيــن ومناطــق النزاعــات والرعايــة الصحيــة والتعليــم والدعــم النفســي والحمايــة 
مــن كافــة أشــكال العنــف مــن خــالل هدفهــا االســتراتيجي الثالــث مــن حيــث توفيــر الخدمــات 
وتســهيل الوصــول إليهــا بشــكل آمــن، خاّصــة مــن قبــل النســاء والفتيــات األكثــر عرضــًة للعنــف 
وحاجــة للحمايــة، فــي المجتمعــات المســتضيفة ومخّيمــات الالجئيــن فــي األردّن، بمــا يوائــم 
خّطــة االســتجابة األردنّيــة لألزمــة الســورّية، وذلــك بالتعــاون مــع المؤسســات الوطنيــة المختلفــة. 
وتســعى خطــة االســتجابة األردنيــة 2017 - 2019 التــي اعتمدتهــا الحكومــة األردنيــة إلــى 
لــى  تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية لالجئيــن الســوريين والســكان األردنييــن المتأثريــن باألزمــة، واإ
تعزيــز مرونــة وفعاليــة نظــام تقديــم الخدمــات فــي األردن وخاصــة فــي مجــاالت تقديــم الخدمــات 
لالجئــات. وتقــوم المؤسســات العســكرية واألمنيــة، مــن خــالل إدارات حمايــة األســرة ومديريــة 
شــؤون الالجئيــن الســوريين، التــي اســتحدثت محطــات أمنيــة فــي داخــل مخيمــات الالجئيــن 

والمجتمعــات المســتضيفة، بتقديــم الدعــم والحمايــة والرعايــة.

	 ومــن ناحيــة المحتجــزات مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة، فيخضعــن لمظلــة المنظمــات الدوليــة
العالميــة،  كيــر  ومنظمــة  للمــرأة)،  المتحــدة  األمــم  (هيئــة   UN Women منظمــة  وخاصــة 
بالتنســيق مــع المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن وبدعــم إداري ولوجســتي مــن مديريــة األمــن 
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العــام يتعلــق بتصاريــح الدخــول ومــا إلــى ذلــك، حيــث يتــم ومــن خــالل مشــاريع موافــق عليهــا مــن 
خــالل وزارة التخطيــط والتعــاون والدولــي بتقديــم برامــج ودورات للدعــم النفســي لهــؤالء الســيدات 
بوجــود مختصيــن دولييــن فــي مراكــز خاصــة داخــل مخيمــات الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة. 
كمــا تهــدف هــذه الــدورات إلــى تشــجيع هــؤالء الســيدات علــى التعلــم، والعمــل علــى توفيــر فــرص 

عمــل لهــن لتأميــن الدخــل الثابــت.
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دولة اإلمارات العربية المتحدة
الجهة المختصة: االتحاد النسائي العام

المرجعيات والنهج المتبع في تنفيذ االستراتيجية االقليمية: 

	 تطبيــق فــي  الالحقــة  والقــرارات   1325 األمــن  مجلــس  قــرار  تضميــن  علــى  العمــل  يجــري 
االســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن وريــادة المــرأة 2015-2021 وخطــة العمــل التنفيذيــة. ولقــد 
بــدأ العمــل علــى تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة للمــرأة والســالم واألمــن، بدعــم مــن مركــز المــرأة 
باإلســكوا. ولقــد قدمــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تقريرهــا لألمــم المتحــدة حــول التقــدم 
المحــرز فــي تنفيــذ القــرار 1325 والقــرارات الالحقــة للفتــرة 1 ينايــر 2017 إلــى 31 ديســمبر 
2017 والجزء األول من 2018. هذا وال تتولى جهة مركزية الصرف لتطبيق القرار 1325 
والقــرارات الالحقــة، وانمــا يتــم الصــرف مــن خــالل الجهــات المعنيــة المختلفــة بحســب دورهــا. 

	 وفــي ديســمبر 2017، نظمــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة »قمــة المــرأة والســالم واألمــن
والتــوازن بيــن الجنســين فــي مجــال الســالم مفاتيــح الســالم واالزدهــار«، حيــث حضــر االجتمــاع 
مجموعــة كبيــرة مــن القيــادات السياســية وشــخصيات رفيعــة المســتوى فــي مجــال المــرأة والســالم 

واألمــن. 

الخطوات المتخذة على األصعدة المحددة في خطة العمل التنفيذية

أ. المشاركة السياسية للنساء والفتيات  

تتيــح دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إمكانيــة مشــاركة المــرأة فــي العمــل فــي الجيــش والشــرطة دون 
تمييــز، وتحتــل المــرأة مناصــب قياديــة عليــا فــي الجيــش والشــرطة فــي كافــة القطاعــات والوحــدات 
فــي  المــرأة  قــدرات  لبنــاء  المتحــدة مدرســة متخصصــة  العربيــة  العســكرية. ولــدى دولــة اإلمــارات 
المجــاالت العســكرية )مدرســة خولــة بنــت األزور(. فــي عــام 2018، حظيــت النســاء بـــ 8 مقاعــد 
فــي البرلمــان مقابــل 32 مقعــد للرجــال. وفــي ذات العــام تقلــدت النســاء 9 مناصــب وزاريــة مقابــل 

22 رجــل. 
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ب. الوقايــة مــن النزاعــات ومــن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي فــي   
لنزاعــات ا

مبــادرة »اعرفــي حقوقــك« تهــدف إلــى رفــع وعــي المــرأة بحقوقهــا.  وتقــوم مراكــز إيــواء النســاء أيضــًا 
برفــع وعــي النســاء وكيفيــة التصــدي للعنــف الجنســي.  

ج. الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع   

هنــاك مبــادرات للهــالل األحمــر اإلماراتــي للدفــاع عــن المــرأة فــي مناطــق النــزاع العربيــة، خاصــة 
ســوريا، ويقــوم هــذا بالتعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة.  كمــا تــم إنشــاء مراكــز لحمايــة المــرأة 
مــن التطــرف مثــل المعهــد الدولــي للتســامح، ومركــز »هدايــة« لمكافحــة التطــرف العنيــف ومركــز 

»صــواب«.

د. اإلغاثة واإلنعاش للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع  

يتولــى الهــالل األحمــر اإلماراتــي مســؤولية تنظيــم إدارة المخيــم اإلماراتــي لالجئيــن فــي األردن، الــذي 
يعيــش فيــه مــا يقــارب 7200 الجــئ والجئــة ســوريين بحســب إحصائيــات 2017، منهــم حوالــي 

2800 امــرأة، وت وجــد خدمــات طبيــة وعالجيــة فــي المخيــم. 



- 26 -

مملكة البحرين
الجهة المختصة: المجلس األعلى للمرأة 

المرجعيات والنهج المتبع في تنفيذ االستراتيجية االقليمية: 

الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية )2013- 2022(، والخطة االســتراتيجية للخطة الوطنية 
لنهــوض المــرأة البحرينيــة )2019-2022(، والتــي تشــتمل علــى عــددًا مــن مؤشــرات أهــداف التنميــة 
المســتدامة. وهنــاك اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة المــرأة مــن العنــف األســري التــي تــم إطالقهــا فــي 
نوفمبر 2015 والتي تقوم على محاور رئيسية تركز على الوقاية، الحماية والخدمات، التشريعات 
والقوانيــن، التوعيــة والدعــم اإلعالمــي، الدراســات والبحــوث، التقييــم والمتابعــة. وتؤكــد وثيقــة برنامــج 
عمــل الحكومــة علــى أهميــة العمــل علــى التنســيق الفعــال مــع المجلــس األعلــى للمــرأة مــن أجــل تنفيــذ 

الخطــة الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينيــة 2022-2013.

الخطوات المتخذة على األصعدة المحددة في خطة العمل التنفيذية

أ. المشاركة السياسية للنساء والفتيات  

	 فــي فبرايــر 2016، أطلــق المجلــس األعلــى للمــرأة النســخة الخامســة لإلطــار العــام لبرنامــج
المشــاركة السياســية للمــرأة »التهيئــة االنتخابيــة« للفتــرة )2016- 2018( وذلــك بالتعــاون مــع 
الشــركاء المعنييــن والمختصيــن مــن أجــل دعــم أوجــه المشــاركة السياســية للمــرأة البحرينيــة. 
وبنــاء علــى ذلــك، وتمهيــدًا النتخابــات 2018، أعــد المجلــس األعلــى للمــرأة وبالتعــاون مــع 
معهــد البحريــن للتنميــة السياســية برنامــج االستشــارات االنتخابيــة للمــرأة، والــذي هــدف إلــى  
إعــداد وتدريــب المترشــحات للمجلــس النيابــي والمجالــس البلديــة بمــا فــي ذلــك تقديــم استشــارات 
دارة الحمــالت االنتخابيــة والتواصــل  نوعيــة فــي المجــاالت القانونيــة والسياســية واإلعالميــة واإ
مــع اإلعــالم ومــع الناخبيــن، وذلــك بقصــد تهيئــة المــرأة للقيــام بدورهــا فــي رســم السياســات 
العامــة، ومراجعــة وتطويــر التشــريعات الوطنيــة مــن خــالل مشــاركتها السياســية، واإعــداد كــوادر 
مؤهلــة مــن الجنســين لتقديــم الخبــرة واالستشــارات النوعيــة لدعــم المشــاركة السياســية للمــرأة فــي 
مختلــف مراحــل البرنامــج، واإعــداد كــوادر قــادرة علــى المنافســة فــي االنتخابــات النيابيــة والبلديــة، 

والوصــول إلــى مواقــع صنــع القــرار مــن خــالل بنــاء القــدرات وتنميــة المهــارات االنتخابيــة.
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	 وبحســب المعلومــات المتوفــرة، فــإن نســبة الوزيــرات فــي البحريــن تصــل إلــى %4، ونســبة
 .9% القاضيــات 

	 ولقــد صــدر األمــر الملكــي رقــم )17( لســنة 2017 بتحديــد ضوابــط تعييــن أعضــاء مجلــس
ضيــن فــي المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان والــذي اشــتمل تمثيــل المــرأة تمثيــال مناســبا.  المفوَّ
كمــا صــدر قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 2014 وتضمــن علــى إلزاميــة إنشــاء 
دمــاج مبــدأ تكافــؤ  لجــان دائمــة لتكافــؤ الفــرص فــي جميــع الــوزارات والمؤسســات الرســمية، واإ
الفــرص واحتياجــات المــرأة فــي االســتراتيجيات الوطنيــة والخطــط التنفيذيــة للجهــات الحكوميــة. 

ب. الوقايــة مــن النزاعــات ومــن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي فــي   
لنزاعــات ا

	 يفيــد تقريــر الدولــة أنــه ال ينطبــق علــى البحريــن الســؤال حــول التصــدي للعنــف الجنســي ضــد
النســاء والفتيــات فــي أوقــات النزاعــات المســلحة، إال أنــه جــرى تبنــي عــددًا مــن التدابيــر ذات 
العالقــة مــن حيــث وضــع برامــج توعيــة والعمــل علــى تنســيق الجهــود بيــن األطــراف الفاعلــة 
للوقايــة مــن النزاعــات والوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء والعنــف الجنســي، بمــا فــي ذلــك تنظيــم 
برامــج الثقافــة القانونيــة والتوعيــة األســرية فــي إطــار تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لحمايــة المــرأة 
مــن العنــف األســري مــن قبــل المجلــس األعلــى للمــرأة بالتعــاون مــع مكاتــب حمايــة األســرة التابعــة 
لمديريــات الشــرطة، وتنظيــم المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان البرامــج التثقيفيــة والتوعويــة 
والمحاضــرات الدوريــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، وتنظيــم معهــد الدراســات القضائيــة لسلســلة 
مــن الــدورات منهــا دورات حــول القانــون الدولــي اإلنســاني، احتــرام حقــوق اإلنســان، بمــا فيهــا 
حقــوق المــرأة اإلنســانية، وأســاليب التحقيــق فــي جرائــم اإلتجــار بالبشــر. ويؤكــد تقريــر الدولــة 

علــى التــزام البحريــن بشــكل كامــل بالمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالمتاجــرة بالبشــر.
	 ويعتبــر مركــز دعــم المــرأة بالمجلــس األعلــى للمــرأة أحــد األدوات الهامــة لتلقــي الشــكاوى ورصــد

واقــع احتياجــات وحــل المشــكالت التــي تواجــه األســرة فــي مملكــة البحريــن بالتعــاون والتنســيق 
مــع الجهــات المعنيــة. كمــا يتــم مــن خاللــه تقديــم برنامــج الدعــم األســري المســاند. كمــا صــدرت 
إدمــاج  لضمــان  اإلجتماعــي،  للنــوع  المســتجيبة  الموازنــات  بشــأن  الماليــة  وزارة  مــن  تعاميــم 

احتياجــات المــرأة عنــد إعــداد وتنفيــذ الميزانيــة العامــة.
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ج. الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع   

	 يشــير التقريــر إلــى  العديــد مــن التشــريعات ذات العالقــة بحمايــة النســاء بشــكل عــام والتــي لهــا
عالقــة وتأثيــر علــى محــور حمايــة المــرأة المتعلــق بأجنــدة المــرأة والســالم واألمــن، منهــا صــدور 
قــرار وزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف رقــم )7( لســنة 2017 بشــأن تخويــل بعــض 
ْبــط القضائــي تنفيــذًا لحكــم المــادة  موظفــي وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة صفــة مأمــوري الضَّ
)6( مــن القانــون رقــم )17( لســنة 2015 بشــأن الحمايــة مــن العنــف اأُلَســِري، وقــرار وزيــر 
جــراءات الترخيــص لمراكــز  العمــل والتنميــة االجتماعيــة رقــم )26( لســنة 2017 بشــأن شــروط واإ
اإلرشــاد األســري. ولقــد صــادق ملــك مملكــة البحريــن علــى القانــون رقــم )19( لســنة 2017 
بشــأن قانــون األســرة متضمنــًا أحكامــا تســهل عمليــة التقاضــي، وتنهــي التفــاوت فــي األحــكام 
الصــادرة فــي الدعــاوي المتشــابه، وتــم تخصيــص مبنــى مســتقل للمحاكــم األســرية، وبــدء العمــل 
فيــه منــذ ســبتمبر2017، ويضــم المبنــى تحــت ســقف واحــد كافــة الخدمــات التــي تقصدهــا المــرأة، 
وأهمهــا مكتــب التوفيــق األســري، وصنــدوق النفقــة، والمحاكــم المختصــة بالنظــر فــي المنازعــات 
األســرية، ومحكمــة التنفيــذ األســرية. وتــم المصادقــة علــى القانــون رقــم )27( لســنة 2018 
بتعديــل قانــون محكمــة التمييــز الــذي فتــح بــاب الطعــن بالتمييــز باألحــكام الصــادرة مــن المحاكــم 
الشــرعية، وتــم إنشــاء قاعــدة البيانــات واالحصائيــات الوطنيــة للعنــف االســري »تكاتــف« تنفيــذًا 
الختصاصــات المجلــس وخطتــه الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينيــة )2013-2022( وقاعــدة 
البيانــات هــذه مرتبطــة بجميــع الجهــات واالجهــزة الحكوميــة والرســمية ذات العالقــة، اال انــه ال 

يفيــد التقريــر معلومــات محــددة حــول تاريــخ انشــاء قاعــدة البيانــات هــذه.
	 تم إنشاء قاعدة البيانات واالحصائيات الوطنية للعنف االسري »تكاتف« تنفيذًا الختصاصات

المجلــس األعلــى للمــرأة وخطتــه الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينيــة )2013-2022(، وتشــكل 
هــذه قاعــدة بيانــات موحــدة لحــاالت العنــف األســري مــن النســاء والفتيــات فــي مملكــة البحريــن 

مرتبطــة بجميــع الجهــات واالجهــزة الحكوميــة والرســمية ذات العالقــة. 
	 كمــا تــم إنشــاء نيابــة متخصصــة لألســرة والطفــل بموجــب قــرار النائــب العــام رقــم )1( لســنة

2016، وهــي النيابــة المعنيــة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتوفيــر الحمايــة فيمــا لــو تعرضــت 
المــرأة للعنــف والتدخــل بإجــراءات ســريعة لوقــف ذلــك العنــف وتقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي 

والقانونــي للضحيــة، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لمعاقبــة الجانــي مــع توفيــر بيئــة آمنــه لهــا.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الجهة المختصة: وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة.   

الخطوات المتخذة على األصعدة المحددة في خطة العمل التنفيذية

أ. المشاركة السياسية للنساء والفتيات  

	 ينــص القانــون الجزائــري علــى إنشــاء نظــام الحصــص، ويقــرر عمليــة إدراج أســماء مرشــحات
ضمــن القوائــم االنتخابيــة ليتــراوح حســب عــدد المقاعــد مــا بيــن 20 ٪ و50٪. ويجبــر هــذا 
القانــون األحــزاب السياســية علــى إدراج نســبة مــن النســاء فــي األجهــزة المختلفــة للحــزب ضمــن 
فــي  القياديــة  والهيــاكل  التأسيســية  العامــة  الجمعيــة  فــي  والمشــاركين  المؤسســين  األعضــاء 
الحــزب. بنــاء عليــه، فــي االنتخابــات التشــريعية لســنة 2017، حصلــت النســاء علــى 120 
مقعــدًا مــن مجمــوع 462 مقعــد، أي بنســبة %26. وفــي اإلنتخابــات المحليــة )البلديــة والوالئيــة( 
التــي نظمــت فــي نوفمبــر 2017، بلــغ عــدد النســاء المنتخبــات علــى مســتوى المجالــس الشــعبية 
الوالئيــة 586 امــرأة، أي بنســبة 29.69 %. امــا علــى مســتوى المجالــس الشــعبية البلديــة، بلــغ 

عــدد النســاء المنتخبــات 4142 أي بنســبة 16.65 %.
	 قانــون أكــد  حيــث  دســتورى،  حــق  هــو  للمــرأة  السياســية  المشــاركة  أن  علــى  التأكيــد  ينبغــي 

تمييــز. دون  والترشــح  االنتخــاب  فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة  مبــدأ  علــى  االنتخابــات 
	 فــي عــام 2018، شــغلت النســاء 4 مناصــب وزاريــة مقابــل 23 منصــب شــغله الرجــال. وتشــغل

النســاء منصــب رئيســة مجلــس الدولــة، رئيســة المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، رئيســات 
مجالــس قضائيــة، وكالء جمهوريــة، قضــاة، نائبــة رئيــس محكمــة، باإلضافــة إلــى  مديــرة 
ومديــرة دراســات، مفتشــة، مديــرة فرعيــة بــوزارة العــدل. وعلــى مســتوى الجماعــات المحليــة، 
ــرة، 5 رئيســة  ــن، 38 رئيســة دائ ــن إداريتي ــة لمقاطعتي ــة منتدب ــاك 3 والة نســاء، 2 والي هن
المجالــس الشــعبية البلديــة، 63 أمينــة عامــة للبلديــات، كمــا وهنــاك 4 نســاء رئيســات 
ألحــزاب سياســية. أمــا فيمــا يخــص التمثيــل علــى المســتوى الخارجــي فتوجــد 7 مــن الســفراء و5 
قناصلة و4 قنصل عام، وتواجدت في اإلدارات العمومية 12 أمينة عامة بوزارة، 4 مفتشــات 

عامــة بــوزارة و8 رئيســات ديــوان وزارة وكــذا مديــرات ومديــرات فرعيــات بمختلــف الــوزارات.
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	 -وتشــارك النســاء فــي مختلــف اجهــزة األمــن )الشــرطة-الدرك الوطنــي- المؤسســة العســكرية
الحمايــة المدنيــة(، حيــث بلغــت نســبة النســاء الشــاغالت لمناصــب إتخــاذ القــرار فــي ســلك األمــن 
الوطنــي %23.17، كمــا ويوجــد 4 جنــراالت نســاء فــي الجيــش الوطنــي الشــعبي. وتكريســا 
لمبــدأ المســاواة بيــن الجنســين وتعزيــز تواجــد المــرأة فــي صفــوف الجيــش خــالل الســنوات المقبلــة، 

تــم إنشــاء المدرســة العســكرية لألشــبال لفئــة البنــات علــى غــرار المدرســة العســكرية للذكــور.   

ب. الوقايــة مــن النزاعــات ومــن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي فــي   
لنزاعــات ا

تقــوم اللجنــة الوطنيــة المكلفــة بمتابعــة تنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة 
منــذ 2007 علــى تنســيق كل األنشــطة المرتبطــة بهــذا المجــال بيــن مختلــف القطاعــات الوزاريــة 
والهيئــات والجمعيــات الوطنيــة المعنيــة الُمشــَكلة لهــذه اللجنــة، وكــذا قيــادة الــدرك الوطنــي 
والمديريــة العامــة لألمــن الوطنــي، أســاتذة جامعييــن ومختصيــن فــي القانون. ولهذه اإلســتراتيجية 
عمــال مخططــات قطاعيــة تنــدرج ضمــن مخطــط تنفيــذي  مخطــط تنفيــذي يهــدف إلــى  إعــداد واإ
وطنــي، يحــدد التدخــالت ذات األولويــة ويرتكــز علــى دعــم القــدرات التقنيــة والمؤسســاتية لمختلــف 
ــل؛ اإلعــالم  ــة التكف ــي: نوعي ــل ف ــة محــاور تتمث ــى ثالث ــذي عل ــوم المخطــط التنفي الشــركاء. ويق

والتحســيس؛ ودعــم الجانــب الوقائــي لتمكيــن المــرأة فــي مختلــف المياديــن.

ــون  ــل قان ــم تعدي ــة للمــرأة مــن العنــف الممــارس عليهــا، ت ــة القانوني ــز الحماي فيمــا يخــص تعزي
العقوبــات ســنة 2015 ليجــرم كل أنــواع العنــف الجســدى والجنســى والنفســى واالقتصــادي 
والتحــرش الجنســى أيــا كان مــكان حدوثــه فــي البيــت أو فــي العمــل أو فــي األماكــن العموميــة، 

ويشــدد العقوبــات علــى مرتكبيــه.

ج. الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع   

	 هنــاك تكثيــف للحمــالت اإلعالميــة حــول القوانيــن المتعلقــة بحمايــة المــرأة والوقايــة مــن
العنــف؛ كمــا ويتــم تدريــب المتدخليــن اإلجتماعييــن المكلفيــن بإســتقبال النســاء ضحايــا 
العنــف والتكفــل بهــن بهــدف تعزيــز قدراتهــم، وذلــك بدعــم مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة.

	 وتــم إنشــاء مراكــز خاصــة بإســتقبال النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف ومــن هــن فــي وضــع
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نشــاء مؤسســات لإلســتقبال المؤقــت والتكفــل النفســي والطبــي  صعــب والتكفــل بهــن؛ واإ
كمؤسســات ديــار الرحمــة ومصالــح اإلســعاف اإلســتعجالي االجتماعــي؛ وتخصيــص فضــاءات 
لالســتماع والتوجيــه والمرافقــة والتكفــل علــى مســتوى المديريــات الوالئية للنشــاط اإلجتماعي؛ 
تاحــة إمكانيــة اإلتصــال علــى الرقــم األخضــر المجانــي علــى مســتوى مديريــات النشــاط  واإ
نشــاء خاليــا اإلصغــاء علــى مســتوى محافظــات  االجتماعــي والتضامــن لــكل الواليــات؛ واإ

الشــرطة. 
	 وفــي ســنة 2016، تــم إنشــاء مفوضيــة وطنيــة لحمايــة وترقيــة الطفولــة طبقــا ألحــكام قانــون

حمايــة الطفــل ووضعــت خطــًا أخضــر لإلبــالغ واإلخطــار عــن أي خطــر يحــدق بالطفــل.  

د. اإلغاثة واإلنعاش للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع  

	 فــي إطــار تنفيــذ ميثــاق الســلم والمصالحــة الوطنيــة، تمــت مســاعدة العائــالت المعــوزة ضحايــا
اإلرهــاب وتعويضهــم )وتدفــع الحكومــة منحــا شــهرية لضحايــا اإلرهــاب ســواء لعائــالت القتلــى، 
أو لمصابيــن، مــن المدنييــن والعســكريين، باختــالف نســبة عجــز الضحيــة.( كمــا تمــت إعــادة 
إســكان األرامــل اللواتــي يتكفلــن بأطفالهــن. وفــي إطــار تشــجيع التشــغيل وخلــق مختلــف األنشــطة 
المــدرة للربــح خاصــة بالنســبة للنســاء، بمــن فيهــن المتواجــدات فــي وضــع صعــب، تــم تعزيــز 

برامــج دعــم التشــغيل. 
	 وفــي مجــال تمكيــن المــرأة الريفيــة، كونهــا مــن بيــن الفئــات المتضــررة مــن اإلرهــاب، تــم انشــاء

لجنــة وطنيــة فــي 15 أكتوبــر 2012 بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة الريفيــة، وقامــت هــذه اللجنــة 
بوضــع برنامــج عمــل يمتــد مــن 2015 إلــى  2019. ويتــم إطــالق العديــد مــن المشــاريع لفائــدة 

المــرأة الريفيــة علــى مســتوى البلديــات الريفيــة.
	 تجــدر اإلشــارة إلــى أهــم التدابيــر التــي يتــم اتخاذهــا لحصــول النســاء والفتيــات علــى الرعايــة

الصحيــة والتعليــم والدعــم النفســى والحمايــة مــن كافــة أشــكال العنــف، وهــى كالتالــى:
كل المؤسســات الصحيــة العموميــة توفــر خدمــات صحيــة ورعايــة طبيــة مجانيــة لجميــع - 

المواطنيــن دون تمييــز.
إلزامية ومجانية التعليم للجميع وذلك تجسيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص وبدون تمييز.- 
إتاحــة فــرص التكويــن والتأهيــل المهنــى لــكل فــرد، الســيما المــرأة والمــرأة الريفيــة علــى وجــه - 

الخصــوص، ممــا يســاهم فــي إدماجهــا اجتماعيــا ومهنيــا.
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الوطنــى باإلمكانيــات -  التــراب  الكبــار علــى مســتوى  تدعيــم مراكــز محــو األميــة وتعليــم 
والماديــة. البشــرية 

إنشــاء مركــز وطنــى لإليــواء والتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف وضحايــا المأســاة الوطنيــة - 
فــي حينــه خــالل ســنوات التســعينات، أيــن اســتفدن مــن الرعايــة الطبيــة والنفســية، والغــذاء 

والملبــس وغيرهــا مــن االحتياجــات الضروريــة.
فيمــا يخــص حمايــة األطفــال المتضرريــن والمعنفيــن، تــم التكفــل باألطفــال اليتامــى ضحايــا - 

ومصالــح  اإلرهــاب  ضحايــا  اليتامــى  اســتقبال  مراكــز  مســتوى  علــى  الوطنيــة  المأســاة 
المالحظــة والتربيــة فــي الوســط المفتــوح بمديريــات النشــاط االجتماعــى والتضامــن عبــر 

مختلــف واليــات الوطــن.
كمــا تســطير برامــج ترفيهيــة كالمخيمــات الصيفيــة لفائــدة األطفــال ضحايــا المأســاة الوطنيــة - 

لتعزيــز روح األخــوة بيــن األطفــال وتربيــة الجيــل الجديــد علــى قيــم الســلم واألمــن والمصالحــة 
الوطنية.
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جمهورية جيبوتي
الجهة المختصة: وزارة المرأة واالسرة

المرجعيات والنهج المتبع في تنفيذ االستراتيجية االقليمية: 

يجــري العمــل علــى تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325 )2000( 
وقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة بشــأن المــرأة والســالم يتــم بهــا النظــر فــي الســياق الوطنــي 
للمــرأة والســالم واألمــن، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بالمــرأة والعنــف الجنســي علــى المســتوى الوطنــي؛ 
الالجئــات والعنــف الجنســي؛ النســاء فــي النزاعــات الرعويــة؛ وقــوات األمــن والدفــاع وقضايــا العنــف 

الجنســي. وهنــاك ايضــا السياســة الوطنيــة للمســاواة بيــن الجنســين الفتــرة 2021-2011.

الخطوات المتخذة على األصعدة المحددة في خطة العمل التنفيذية

أ. المشاركة السياسية للنساء والفتيات  

ال يوجــد حــرب فــي جيبوتــي، ولكــن يجــري العمــل علــى تحســين التــوازن بيــن الجنســين فــي قــوات 
الجيــش والشــرطة والــدرك الوطنــي وحفــر الســواحل بحيــث ال توجــد عراقيــل امــام الفتيــات لالندمــاج 
فــي قــوات الجيــش والــدرك والشــرطة. وبحســب اإلحصائيــات الــواردة فــي تقريــر الدولــة يوجــد 3 
وزيــرات فــي الحكومــة، مقابــل 21 رجــل، كمــا ويوجــد 17 ســيدة فــي البرلمــان )%25( مقابــل 48 

رجــل. 

ج. الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع   

يفيــد التقريــر انــه يتــم تنظيــم تدريبــات للقــوات المســلحة والشــرطة والعامليــن فــي مجــال الرعايــة 
الصحيــة والدعــم القانونــي واالجتماعــي لحمايــة النســاء والفتيــات. ويمنــع القانــون ختــان اإلنــاث حيــث 
تمنــع المــادة 333 مــن القانــون الجنائــي تشــويه األعضــاء التناســلية، وتفــرض عقوبــة الســجن وغرامــة 

ماليــة. 
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جمهورية السودان
الجهة المختصة: وزارة العمل والتنمية االجتماعية – اإلدارة العامة للمرأة واألسرة.

المرجعيات والنهج المتبع في تنفيذ االستراتيجية االقليمية: 

تــم وضــع خطــة العمــل الوطنيــة حــول المــرأة واألمــن والســالم ومراجعتهــا ووضــع خطــة تنفيذيــة 
المــرأة  المعنيــة بحمايــة  القطاعيــة والجهــات  للمؤسســات  لهــا متضمنــة كل الخطــط االســتراتيجية 
وأيضــًا ذات العالقــة بمكافحــة العنــف واإلرهــاب وكذلــك تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 2030. 
وتــم تحديــث التقريــر الوطنــي ألوضــاع المــرأة 2010م – 2018م، حيــث تضمــن التقريــر التقــدم 
المحــرز فــي تنفيــذ الخطــط واالســتراتيجيات الخاصــة بالمــرأة والســالم واألمــن )الخطــة الوطنيــة المــرأة 
والســالم واألمــن، الوثيقــة الوطنيــة لحقــوق المــرأة الســودانية، وثيقــة التمكيــن االقتصــادي، ووثيقــة 
السياســة القوميــة لتمكيــن المــرأة(. ويتــم تمويــل العمــل مــن خــالل وزارة الضمــان والتنميــة االجتماعيــة، 
باإلضافــة إلــى هيئــات األمــم المتحــدة، او مصــادر التمويــل الدولــي األخــرى. وتــم وضــع مســودة 
جديــدة للخطــة تتضمــن التطــورات الراهنــة ومنــذ ديســمبر 2018. ويتــم إنشــاء مركزيــن للمــرأة والســالم 

بواليــة جنــوب كردفــان وواليــة النيــل األزرق للقيــام بالمهــام واالختصاصــات التاليــة:

• تمكيــن النســاء وتزويدهــن بالقــدرات الالزمــة لتســهيل مشــاركتهن الفعالــة فــي بنــاء الســالم 	
العــادل والمســتدام.

• تثقيــف النســاء وتدريبهــن علــى المهــارات القياديــة والريــادة والتأييــد والمناصــرة وحــل النزاعــات 	
لتعزيــز التنســيق والشــراكة بيــن القطاعــات الرســمية واألهليــة والطوعيــة المعنيــة بحمايــة 

المــرأة بهــدف تحقيــق تخطيــط متكامــل يعتمــد علــى النهــج التشــاركى.
• إعــداد وتطويــر البحــوث والدراســات عــن اآلثــار النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة المترتبــة 	

علــى النزاعــات المســلحة بالنســبة للمــرأة ونشــرها.
• توفير مشاريع لزيادة دخل المرأة في مناطق النزاعات.	
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الخطوات المتخذة على األصعدة المحددة في خطة العمل التنفيذية

أ. المشاركة السياسية للنساء والفتيات  

يفيــد تقريــر الدولــة أنــه أتاحــت الدولــة الفرصــة الواســعة لمشــاركة المــرأة فــي مفاوضــات الســالم علــى 
جميع المســتويات الرســمية وغير الرســمية، ففي عام 2017، كان هناك 9 وزيرات اتحادية. وتقوم 
المــرأة فــي مفاوضــات الســالم علــى المســتويات الرســمية وغيــر الرســمية. وفــي االنتخابــات البرلمانيــة 

فــي 2015، شــكلت النســاء %30 مــن إجمالــي أعضــاء البرلمــان.  

كمــا أن للمــرأة الســودانية مســاهمات فــي الحــراك الثــورى منــذ ديســمبر 2018م، ونتــج عــن مشــاركتها 
البــارزة فــي الثــورة مكتســبات عديــدة منهــا تعييــن أول امــرأة فــي منصــب رئيــس القضــاء فــي الســودان 
وتعييــن اثنيــن مــن النســاء فــي عضويــة المجلــس الســيادى باإلضافــة إلــى أربــع وزيــرات بــوزارات 
اتحاديــة، كمــا منحــت الوثيقــة الدســتورية للفتــرة االنتقاليــة نســبة )%40( لمشــاركة المــرأة السياســية.

ب. الوقايــة مــن النزاعــات ومــن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي فــي   
لنزاعــات ا

تــم وضــع خطــة قوميــة إســتراتيجية لمكافحــة العنــف 2012-2016 تحتــوى علــى خمــس محــاور 
هــي: الحكــم الراشــد، ســيادة القانــون، التنميــة المســتدامة والبنــاء المؤسســي، وبنــاء القــدرات والمتابعــة 
والتقييــم، و تطويــر البحــث العلمــي. وايضــا تــم تنفيــذ برامــج إذاعيــة وتلفزيونيــة فــي كل واليــة لتوعيــة 
المجتمــع بأهميــة مكافحــة العنــف ضــد المــرأة ورفــع الوعــي. وســتقوم الخطــة الوطنيــة للمــرأة واألمــن 
والســالم التــي تــم اعدادهــا فــي 2018 بالتطــرق للوقايــة. وايضــًا تــم إصــدار المناشــير الجنائيــة 
مــن وزارة العــدل والتــي تمكــن ضحايــا العنــف مــن تلقــى الرعايــة الطبيــة والحــق فــي طلــب الحقــوق 

القانونيــة، وتــم وضــع خطــة قوميــة إســتراتيجية لمكافحــة العنــف 2012م- 2016م.

ج. الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع   

تم إعداد عددًا من الدراسات والدورات التدريبية كما يلى:

• دراســة مســحية ألوضــاع النســاء فــي مناطــق النزاعــات فــي واليتــي النيــل األزرق وجنــوب 	
كردفــان، وتشــير نتائــج الدراســة أن أثــر النــزاع علــى أوضــاع النســاء فــي المنطقتيــن كبيــر 
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جــدا وعميــق ويشــمل كافــة جوانــب الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية والثقافيــة، 
كمــا أنــه مــا زال هنــاك حاجــة ماســة للمســاعدات والدعــم النفســي وتوفيــر مزيــد مــن الرعايــة 

الصحيــة وتوفيــر فــرص عمــل إضافيــة لهــن بالرغــم مــن وجــود برامــج الدعــم للنســاء.
• دراســة حــول »العنــف المبنــى علــى النــوع« للتعــرف علــى أنمــاط العنــف الممارســة ضــد 	

المــرأة بالتطبيــق علــى واليــة الخرطــوم.
• دراسة مسحية حول »اآلثار الصحية واالقتصادية للعنف ضد المرأة في العام 2014م«.	
• قامــت وحــدة مكافحــة العنــف ضــد المــرأة بدراســة حــول »وصــول المــرأة للعدالــة فــي واليــات 	

دارفــور فــي 2017 فيمــا يخــص الدعــم القانونــي وســبل وصولهــن للعدالــة عبــر المراحــل 
المختلفــة«.

• دراســة مســحية حــول الالجئــات فــي الســودان مــن حيــث »االحتجاجــات والخدمــة المقدمــة 	
للناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع وذلــك خــالل العــام 2018 بالتطبيــق علــى واليتــى 

الخرطــوم وكســال«.
• وثيقــة »إجــراءات التشــغيل القياســية الموحــدة المشــتركة للوقايــة والتصــدى للعنــف المبنــى 	

.»)SOPs( علــى النــوع االجتماعــى فــي الســودان
• العديد من الورش والدورات التدريبية وبرامج رفع الوعى.	

وعلى الصعيد اآلخر، يســتهدف قانون مكافحة اإلتجار بالبشــر لســنة 2014 في المقام األول 
النســاء واألطفــال حيــث جــرم القانــون فعــل االتجــار باألشــخاص واختــص المــرأة حيــث جعــل 

العقوبــة مشــددة لهــذه الجريمــة إذا كان المجنــي عليهــا أنثــى أو طفــل لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة.

د. اإلغاثة واإلنعاش للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع  

فــي عــام 2016، تــم توفيــر مشــروعات مــدرة للدخــل لتحســين الوضــع المعيشــي للنســاء المتأثــرات 
بالنزاعــات والمســرحات، حيــث تــم تســريح أكثــر مــن 200 مقاتلــة بالتعــاون مــع مفوضيــة نــزع الســالح 
تدريــب مدربيــن  وتــم  للدخــل.  مــدرة  اليونميــد وتمليكهــن مشــاريع  وبعثــة  الدمــج  واعــادة  والتســريح 
للعامليــن فــي معســكرات النــزوح )مؤسســات حكوميــة، منظمــات مجتمــع مدنــي و متطوعيــن( فــي 
مجــال تقديــم  الدعــم النفســي واالجتماعــي لضحايــا الحــروب والنزاعــات والعنــف الجنســي. وتــم تدريــب 
أكثــر مــن 38 باحثــة اجتماعيــة للعمــل مــع النســاء فــي المعســكرات، وتخصيــص غرفــة بمستشــفى 

الفاشــر بواليــة شــمال دارفــور لضحايــا العنــف مــع ضمــان ســرية العــالج.
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جمهورية العراق
المرجعيات والنهج المتبع في تنفيذ االستراتيجية االقليمية: 

	 تعمــل الحكومــة علــى تطويــر الجيــل الثانــي لخطــة المــرأة والســالم واألمــن لضمــان اإلســتمرار
فــي تنفيــذ االلتزامــات فــي اإلســتراتيجية األولــى 2014 واســتراتيجية الطــواريء 2015، ويجــري 
تطويــر اســتراتيجية االمــن الوطنــي 2018، وتعمــل علــى ضمــان وجــود محــور خــاص بالمــرأة 
فــي الخطــة الخمســية للدولــة 2019-2023. وخــالل الفتــرة التــي يشــملها التقريــر الثانــي هــذا، 
عمــل العــراق علــى اعــداد تقريــرًا خاصــًا إلــى  مجلــس االمــن الدولــي حــول التقــدم المحــرز فــي 

تطبيــق قــرار مجلــس االمــن الدولــي 1325.
	 ويتــم تمويــل األنشــطة والمبــادرات مــن موازنــة الــوزارت الخاصــة المعــدة أصــال لتنفيــذ برامجهــا

وانشــطتها ومــن خــالل دعــم وتمويــل المنظمــات الدوليــة اضافــة إلــى مــا يخصــص فــي موازنــة 
المحافظــات المتضــررة مــن اإلرهــاب. 

الخطوات المتخذة على األصعدة المحددة في خطة العمل التنفيذية

أ. المشاركة السياسية للنساء والفتيات  

هنــاك حملــة وطنيــة الســتحداث آليــة وطنيــة للمــرأة فــي الحكومــة الجديــدة ولتولــي المــرأة مناصــب 
قياديــة فــي مختلــف مفاصــل الدولــة وهــي حملــة تحــت عنــوان »شــركاء فــي البنــاء«. وشــغلت النســاء 
82 مقعدًا في برلمان 2014-2018 من بين اجمالي 328 مقعدًا.  وفي ذات الفترة، كان هناك 

وزيرتــان مقابــل 20 وزيــرًا رجــل فــي العــراق. 

ب. الوقايــة مــن النزاعــات ومــن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي فــي   
لنزاعــات ا

جــرى اســتحداث دور اإليــواء الســتقبال المعنفــات فــي ذيقــار وكردســتان وبغــداد. وقــد تــم وضــع 
مشــروع قانــون الحمايــة مــن العنــف االســري كأحــد خطــوات التصــدي للعنــف الجنســي اال انــه لــم 
يتــم تبنــي القانــون فــي مجلــس النــواب حتــى يونيــو 2018، لذلــك بقيــت القوانيــن العقابيــة النافــذة 
تطبــق مــن قبــل المحاكــم. كمــا تــم وضــع العديــد مــن الدراســات مــن قبــل مركــز النهرييــن للدراســات 
االســتراتيجية التابــع لمستشــارية االمــن الوطنــي كمــا وتــم تنظيــم العديــد مــن الــورش والــدورات مــن اجــل 
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الوقايــة مــن الوقــوع ضحيــة للتطــرف واإلرهــاب. 

وهنــاك مكتــب متخصــص لتوثيــق االنتهــاكات الخاصــة بجرائــم اإلبــادة البشــرية فــي إقليــم كردســتان، 
ومديريــة االتجــار بالبشــر فــي وزارة الداخليــة االتحاديــة. 

د. اإلغاثة واإلنعاش للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع  

لــدى العــراق اســتراتيجية لتقديــم الخدمــات الصحيــة والوقائيــة والعالجيــة للنازحيــن والعائديــن للمناطــق 
المحــررة. وال تعمــل العــراق علــى تأهيــل المحاربــات الســابقات مــن بيــن صفــوف داعــش، ولكــن يتــم 
التركيــز فقــط علــى الهاربــات مــن براثــن داعــش حيــث يخضعــن لــدورات التاهيــل النفســي واإعــادة 
إلــى  تزويدهــن بمبالــغ تعويــض مقطوعــة كمــا ويتــم شــمولهن بشــبكة الحمايــة  االدمــاج اضافــة 
االجتماعيــة بــدون ان يخضعــن إلــى  شــروط الشــمول. اضافــة إلــى  هــذا، لــدى العــراق العديــد مــن 
اآلليــات لضمــان عــدم اإلفــالت مــن العقــاب بمــا فــي ذلــك مؤسســات العدالــة االنتقاليــة )مؤسســة 

الشــهداء والســجناء السياســين والهيئــة الوطنيــة العليــا المســاءلة والعدالــة(. 
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سلطنة عمان
الجهة المختصة: وزارة التنمية االجتماعية بسلطنة عمان.

المرجعيات والنهج المتبع في تنفيذ االستراتيجية االقليمية: 

منهــا خطــة  اإلعــداد  قيــد  او  الموجــودة  العالقــة  ذات  واالســتراتيجيات  الخطــط  مــن  عــدد  هنــاك 
التنميــة الخمســية التاســعة )2016 -2020(، التــي تشــمل بنــد متعلــق بتوفيــر الحمايــة اآلمنــة 
للحــاالت المعرضــة لإلســاءة أو العنــف، اضافــة إلــى  اســتراتيجية العمــل االجتماعــي لــوزارة التنميــة 
االجتماعية )2016 – 2025( ، مشروع استراتيجية المرأة في سلطنة عمان )2016- 2040(، 
مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة للطفولــة فــي ســلطنة عمــان )2016-(2025، مشــروع اســتراتيجية 
صحــة المــرأة ضمــن خطــة طويلــة المــدى للنظــام الصحــي فــي الســلطنة حتــى عــام 2050، مشــروع 
اســتراتيجية الزراعــة المســتدامة والتنميــة الريفيــة 2040، ومشــروع االســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم 

.2040

الخطوات المتخذة على األصعدة المحددة في خطة العمل التنفيذية

أ. المشاركة السياسية للنساء والفتيات  

تشــارك المــرأة العمانيــة العمــل فــي مختلــف القطاعــات العســكرية واألمنيــة والعســكرية، وتحتــل مواقــع 
مهمــة فــي مجــاالت األمــن واإلغاثــة والمســاعدات وغيرهــا مــن الخدمــات اإلنســانية. وتشــغل النســاء 
14 مقعــدا فــي المجلــس 2019/2015 مقابــل 70 مقعــدا للرجــال. وفــي عــام 2016، شــغلت 
النســاء 3 مناصــب وزاريــة )واحــدة بــدون حقيبــة وزاريــة( مقابــل 28 رجــل. وللفتــرة )2019-2015( 
شــكلت النســاء نســبة %15.4 فــي مجلــس الدولــة وهــو الغرفــة الثانيــة المعنيَّــة بالتشــريع، وهــو هيئــة 
يعينها جاللة الســلطان.  وفي نوفمبر 2016، تم تنفيذ دورة تدريبية لبناء قدرات اإلعالميين لدعم 

المترشــحات فــي االنتخابــات للمجالــس البلديــة. 

ب. الوقايــة مــن النزاعــات ومــن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي فــي   
لنزاعــات ا

لمكافحــة التطــرف بيــن الشــباب، تعمــل ســلطنة عمــان مــن خــالل التعليــم، وضمــان العيــش الكريــم 
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وتوفيــر فــرص العمــل المناســبة والســكن الالئــق وغيرهــا، األمــر الــذي يمنــع مــن انجــراف الشــباب إلــى  
التشــدد واإلرهــاب. ولقــد عــززت الســلطنة برامــج الســالم والحــوار فــي إطــار المنهــاج الدراســية فــي 
التعليــم األساســي والثانــوي والجامعــي. وجنبــت السياســة الخارجيــة للســلطنة الدخــول فــي أيــة مواقــع 

تعــزز الصــراع فــي المنطقــة واتبعــت سياســة الحيــاد. 

ج. الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع   

وفقــًا ألحــكام قانــون الجــزاء الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2018/7، تــم تجريــم أعمــال العنــف 
ضــد المــرأة والعنــف المنزلــي والتحــرش الجنســي الــذي قــد تتعــرض لــه النســاء واألطفــال. وتــم إنشــاء 
بــالغ الشــكاوى، ويوفــر الخــط خدمــة  خــط الحمايــة وهــو خــط هاتفــي مجانــي لتلقــي االتصــاالت واإ
اإلرشــاد والتحويــل للجهــات المعنيــة عنــد الحاجــة لذلــك، وتــم تدريــب فريــق العمــل الــذي يتلقــى 

البالغــات.

د. اإلغاثة واإلنعاش للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع  

 يفيــد تقريــر الدولــة انــه تخلــو ســلطنة عمــان مــن أي نزاعــات وال توجــد كذلــك مخيمــات 	
للنازحــات ولكــن تعمــل الهيئــة العمانيــة لألعمــال الخيريــة علــى تقديــم الدعــم المالــي والتقنــي 
للفئــات المحتاجــة داخــل الســلطنة وخارجهــا، كمــا هــو الحــال  لبرامــج الســالم واإلغاثــة 
فــي دعــم معســكرات النازحيــن فــي العديــد مــن المناطــق المتأثــرة بالنزاعــات. وتــم تقديــم 
المســاعدات الطبيــة العاجلــة للمصابيــن فــي اليمــن بوبــاء الكوليــرا وغيرهــا مــن األمــراض 

الناتجــة عــن نقــص الخدمــات الصحيــة جــراء النــزاع المســلح القائــم.
 كمــا ويتــم تقديــم الدعــم مــن قبــل الدولــة خــارج عمــان إلــى  الصناديــق والبرامــج المختصــة 	

التابعــة لألمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة وغيرهــا مــن الهيئــات كمنظمــة األمــم المتحــدة 
للطفولــة ومنظمــة الصحــة العالميــة، وصنــدوق األمــم المتحــدة للمــرأة، ومفوضيــة األمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، ووكالــة غــوث الالجئيــن الفلســطينيين، واللجنــة الدوليــة للهــالل 

والصليــب األحمــر.
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دولة فلسطين
الجهة المختصة: وزارة شؤون المرأة

المرجعيات والنهج المتبع في تنفيذ االستراتيجية االقليمية: 

	 ،2016 تــم تبنــي خطــة وطنيــة للمــرأة والســالم واألمــن 2017-2019، وتــم إطالقهــا فــي آب
كثمــرة جهــد وطنــي متعــدد األطــراف، وتلعــب وزارة شــؤون المــرأة دور رئاســة اللجنــة الوطنيــة 

العليــا لتطبيــق الخطــة الوطنيــة. 
	 تــم العمــل علــى وضــع نظــام للرقابــة والتقييــم للخطــة، ولغايــات المضــي قدمــا فــي تجربــة النظــام

بــدأت مرحلــة جمــع المعلومــات لوضــع التقريــر األول للتقــدم المحــرز. وخــالل بــدء العمــل علــى 
وضــع نظــام الرقابــة والتقييــم، اتضــح وجــود بعــض الثغــرات المتعلقــة بتصميــم الخطــة حيــث 
اتضــح أنهــا تفتقــر إلــى نتائــج متوســطة األمــد، وأنــه جــرى إدراج عــدد كبيــر مــن المخرجــات )70 
مخرجــًا(، مصــاغ البعــض منهــا كأنشــطة والبعــض اآلخــر كنتائــج متوســطة األمــد. لذلــك، قامــت 
اللجنــة الوطنيــة العليــا بمراجعــة بعــض المخرجــات موصيــة بمراجعــة تقنيــة لإلطــار المنطقــي 
للخطــة لتوضيــح سلســة النتائــج )األهــداف والنتائــج والمخرجــات(. وتــم اختيــار المؤشــرات بنــاء 
علــى مراجعــة المؤشــرات العالميــة المقترحــة للخطــط الوطنيــة 1325 وآخذيــن باالعتبــار قــدرات 

األطــراف ذات العالقــة والمعلومــات المتوفــرة وطنيــًا. 
	 االســتراتيجيات مــن  عديــد  فــي  واألمــن  والســالم  المــرأة  أجنــدة  بإدمــاج  فلســطين  قامــت  كمــا 

الوطنيــة منهــا أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، االســتراتيجية الوطنيــة العبــر قطاعيــة 
2017-2022 والتــي تبنــت أجنــدة أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، واالســتراتيجية الوطنيــة 

لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة 2019-2011. 
	 يتــم العمــل علــى تمويــل الخطــة مــن خــالل تبنــي مجلــس الــوزراء العمــل علــى أجنــدة المــرأة

والســالم واألمــن؛ وتضميــن األهــداف االســتراتيجية للخطــة الوطنيــة أيضــا بأجنــدة السياســات 
الوطنيــة والتــي تشــكل برنامــج عمــل وطنــي شــامل؛ والنظــر إلــى القــرار بشــمولية حيــث يشــمل 
كافــة النســاء الفلســطينيات مــن الجئــات ومهجــرات وأســيرات ونازحــات تحــت االحتــالل، ممــا 
ينعكــس فــي وضــع السياســات الخاصــة بتطبيــق القــرار بالتركيــز علــى اآلثــار الناجمــة عــن 
اســتمرار االحتــالل علــى النســاء الفلســطينيات. وأيضــًا فــي إطــار اســتكمال عمليــة المأسســة 
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تــم إدراج أجنــدة المــرأة والســالم واألمــن فــي االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة القطاعيــة؛ ويتــم 
إدراج جميــع التدخــالت واألنشــطة ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة أو ضمــن مشــاريع ممولــة مــن 
المانحيــن. ويجــري التــدارس فــي مــدى إمكانيــة تكويــن منصــة اجتماعيــة إلنفــاذ الخطــة الوطنيــة 

لقــرار مجلــس األمــن 1325.
	 وقامــت فلســطين بالمشــاركة فــي الجلســة المفتوحــة فــي مجلــس األمــن حــول المــرأة والســالم

واألمــن التــي عقــدت فــي تشــرين أول/أكتوبــر 2017، حيــث تــم تقديــم المداخــالت ورفــع التقاريــر 
حــول الجهــود التــي بذلتهــا دولــة فلســطين مــن حيــث تبنــي الخطــة الوطنيــة وأهــم األهــداف التــي 
تضمنتهــا وتبنــي نظــام متابعــة وتقييــم لتنفيــذ هــذه الخطــة، وأيضــا التركيــز علــى جرائــم االحتــالل 

ضــد النســاء والفتيــات الفلســطينيات. 
	 إضافــة إلــى هــذا تــم إنشــاء عديــد مــن اللجــان الوطنيــة بموجــب قــرارات الحكومــة الفلســطينية

أوكلــت لهــا العديــد مــن المهــام ووضعــت اســتراتيجياتها، كاللجنــة الوطنيــة العليــا لمناهضــة 
العنــف ضــد المــرأة، واللجنــة الوطنيــة العليــا للموازنــات المســتجيبة للنــوع االجتماعــي، 
واللجنــة الوطنيــة العليــا لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 1325 واللجنــة الوطنيــة 

لتشــغيل الِنســاء.

الخطوات المتخذة على األصعدة المحددة في خطة العمل التنفيذية

أ. المشاركة السياسية للنساء والفتيات  

	 بدأ العمل على وضع استراتيجية وطنية لوصول النساء إلى صنع القرار؛
	 وفــي انتخابــات منظمــة التحريــر الوطنيــة فــي 2018، تــم التأكيــد مجــددًا علــى ميثــاق تعزيــز

مشــاركة المــرأة الفلســطينية فــي صنــع القــرار السياســي الــذي قامــت بتبنيــه معظــم األحــزاب 
السياســية الفلســطينية فــي العــام 2011. ويتبنــى قانــون االنتخــاب الفلســطيني بشــأن االنتخابــات 

ــا للنســاء.  العامــة وقانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة نظــام الكوت
	 وشــهدت الســلطة القضائيــة تطــورا نســبيا فيمــا يتعلــق بنســبة مشــاركة المــرأة فيهــا مــن حيــث عــدد

القاضيــات فــي المحاكــم الشــرعية والنظاميــة وكاتبــات العــدل؛ حيــث أن %17.3 مــن القضــاة 
هــن مــن النســاء.  وتزيــد الفجــوة فــي القاضيــات بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ حيــث بلغــت 
%18.8 فــي الضفــة الغربيــة وحوالــي %10.0 فــي قطــاع غــزة. تخلــو القوانيــن الســارية فــي 
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فلســطين مــن أيــة أحــكام تمييزيــة مــن شــأنها أن تســتبعد النســاء أو تقيــد حقهــن فــي تقلــد وظيفــة 
القضــاء الشــرعي، وهنالــك ثــالث نســاء قاضيــات فــي المحاكــم الشــرعية الفلســطينية. كمــا شــهد 
عــام 2015 تعييــن أول مأذونتيــن شــرعيتين فــي فلســطين لهــن كافــة الصالحيــات فــي إبــرام 
عقــود الــزواج وعلــى قــدم المســاواة مــع المأذونيــن الشــرعيين الرجــال. فــي عــام 2016 وبحســب 
إحصــاءات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني والصــادرة فــي 2017، بلغــت نســبة النســاء 
مــن أعضــاء النيابــة العامــة فــي فلســطين %18.0 مقابــل %82.0 مــن الرجــال، وتزيــد نســبة 
النســاء أعضــاء النيابــة العامــة فــي الضفــة الغربيــة عنهــا فــي قطــاع غــزة لتبلــغ %21.2 مقابــل 
%12.8 علــى التوالــي. وتبلــغ نســبة ســفراء دولــة فلســطين فــي الخــارج مــن النســاء حوالــي 6% 
بحســب اإلحصائيــات لســنة 2016 والصــادرة فــي 2017 عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلسطيني، وتقوم وزارة الخارجية الفلسطينية بتنظيم وتنفيذ العديد من برامج التدريب والتأهيل 
للعمــل المهنــي الدبلوماســي التــي تســتهدف النســاء وعلــى قــدم المســاواة مــع الرجــل وتشــجيعهن 

علــى االنضمــام إلــى هــذا الســلك.

ب. الوقايــة مــن النزاعــات ومــن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي فــي   
لنزاعــات ا

	 تــم تطويــر حملــة »مــن بيــت لبيــت« لغايــات فتــح نقــاش مجتمعــي حــول العنــف المبنــي علــى
اســاس الجنــس وتشــجيع افــراد المجتمــع لإلبــالغ عــن العنــف. ولغايــات القيــام باجــراء الفحــوص 
الطبيــة وتقديــم العــالج وخدمــات المتابعــة، والحفــاظ علــى االدلــة وصــون ســالمتها فلقــد تــم اتخــاذ 
العديــد مــن االجــراءات منهــا انشــاء خليــة فــي كل مستشــفى تعنــى برعايــة المــرأة المعنفــة، وانشــاء 
مركــز الخدمــات الموحــدة، هــذا ويشــترط علــى مقدمــي الخدمــة االبــالغ عــن حالــة العنــف التــي 

تصــل للمؤسســة الطبيــة. 
	 تــم اعــادة تشــكيل وحــدات النــوع االجتماعــي فــي هيكليــة الهيئــات الحكوميــة ســيما الشــرطية

بهــدف مأسســة ودمــج قضايــا النــوع االجتماعــي فــي القطاعــات المختلفــة، وتدقيــق ومتابعــة 
برامــج وسياســات الحكومــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي. كمــا تــم انشــاء المرصــد الوطنــي 
حــول العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي بقــرار مــن مجلــس الــوزراء الــذي يجمــع المؤسســات 
الوطنيــة الحكوميــة والمجتمــع المدنــي التــي تقــوم باســتقبال حــاالت العنــف المجتمعــي ضــد المرأة، 
ويقــوم المرصــد بجمــع المعلومــات حــول الحــاالت وفــق منهجيــة وآليــة عمــل واضحــة. ويعتبــر 
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المرصــد أداة اساســية للسياســات واتخــاذ القــرارات، ومصــدرًا لمراكــز البحــث والباحثيــن، ولكافــة 
المؤسســات الحقوقيــة والنســوية حيــث يمكــن مــن خــالل عمليــة المراقبــة والمتابعــة للمؤشــرات 
والمعلومــات التــي ســينتجها للوقــوف علــى مــدى التغيــر علــى العنــف ضــد المــرأة بشــكل دوري 

ومنظــم ومنتظــم، ولرســم السياســات، وبنــاء الخطــط االســتراتيجية الوطنيــة الالزمــة.

ج. الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع   

	 يتــم توفيــر مــالذ آمــن للمــرأة الُمعنفــة، عبــر ايداعهــا بالبيــت اآلمــن او دور االيــواء، ولهــذه الغايــة
تــم تأهيــل الشــرطة علــى آليــات التعامــل مــع المــرأة المعنفــة، إلــى جانــب وضــع دليــل اجــراءات 
فــي التعامــل مــع المــرأة المعنفــة، وايجــاد عناصــر مــن الشــرطة النســائية المؤهلــة والمدربــة. كمــا 
ويتــم توفيــر الدعــم القانونــي للنســاء الناجيــات مــن العنــف الجنســي عبــر المســاعدة القانونيــة 
للمــرأة امــا للترافــع امــام محاكــم اســرائيل القائمــة باالحتــالل او امــام المحاكــم الوطنيــة الفلســطينية، 

بحســب الحالــة. 
	 ويجــري عقــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة التــي تســتهدف القضــاة النظامييــن والقضــاة الشــرعيين

وأعضــاء النيابــة العامــة والمكلفيــن بقضايــا النــوع االجتماعــي ووحــدات حمايــة األســرة فــي 
الشــرطة المدنيــة حــول مبــادئ وقضايــا حقــوق اإلنســان بشــكل عــام والنــوع االجتماعــي خاصــة.

	 بــدأ العمــل علــى عــدد مــن مشــاريع قوانيــن كالمســودة الخاصــة بمشــروع قانــون العقوبــات الــذي
يوســع مــن نطــاق تجريــم الســلوكيات واألفعــال الموجهــة ضــد النســاء، وينــص علــى الجرائــم 
التــي أغفلتهــا القوانيــن الســارية، كاالتجــار بالنســاء والتحــرش الجنســي، ويشــدد مــن األوصــاف 

والعقوبــات المقــررة للجرائــم التــي تكــون النســاء ضحاياهــا، وايضــا توحيــد العقوبــات. 
	/مــن ناحيــة اخــرى قدمــت وزارة الخارجيــة والمغتربيــن بالغــًا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي ينايــر

كانــون ثانــي 2018 ضــد الجرائــم التــي ترتكبهــا قــوات االحتــالل اإلســرائيلية فــي أرض دولــة 
فلســطين المحتلــة. وكان قــد تــم تشــكيل وحــدة فــي النيابــة العامــة لغايــات انشــاء الملــف التحقيقــي 
فــي كافــة الجرائــم مــن قبــل االحتــالل، وتــم تشــكيل فريــق عمــل الجرائــم الداخلــة فــي اختصــاص 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب قــرار فــي كانــون أول/ديســمبر 2017. ويتــم تقديــم تقاريــر 
شــهرية إلــى  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تتضمــن معلومــات حــول الجرائــم التــي ترتكبهــا قــوات 
االحتالل اإلســرائيلي والمســتوطنين بحق الفلســطينيين بما يشــمل النســاء والفتيات الفلســطينيات 
فــي الضفــة الغربيــة بمــا يشــمل القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة. ويجــري تنظيــم حملــة عالميــة 
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تحــت شــعار »األطفــال الفلســطينيين: جيــاًل مســتهدفًا« مــن أجــل تعزيــز االهتمــام بحقــوق الطفــل 
الفلســطيني، بمــا يشــمل الفتيــات، ضــد مــا يمارســه االحتــالل اإلســرائيلي مــن انتهــاكات لحقوقهــم. 

د. اإلغاثة واإلنعاش للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع  

	 مــن اجــل ضمــان وصــول النســاء وعائالتهــن للعــالج ســيما فــي حــاالت االســر، تقــوم وزارة
الصحــة الفلســطينية بمنــح االســرى وعائالتهــم تأميــن يســمى تأميــن االســرى. ويتــم تقديــم الدعــم 
النفســي – االجتماعــي للنســاء ضحايــا العنــف واالنتهــاكات االســرائيلية مــن خــالل مرشــدات 
المــرأة فــي المديريــات التابعــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة إذ يوجــد فــي كل مديريــة مرشــدة للمــرأة 
تتابــع وضــع النســاء المعنفــات فــي المنطقــة، وتقــوم بعمــل مــا يلــزم حســب حالــة المنتفعــة، ويتــم 
عمــل اجتماعــات دوريــة للمرشــدات ودورات تثقيفيــة وتوعويــة لتمكيــن المرشــدات فــي المجــاالت 

ذات العالقــة.
	 ويتــم تبنــي مختلــف التدابيــر لحمايــة النســاء مــن االعتــداءات واالفعــال التمييزيــة الممارســة

ضدهــن مــن قبــل أفــراد او وجهــات خاصــة تابعــة لالحتــالل اإلســرائيلي وتعويضهــن عــن ذلــك، 
فعلــى ســبيل المثــال يتــم صــرف مخصصــات ماليــة شــهرية الســر الشــهداء والجرحــى واالســرى، 
وذلــك مــن اجــل التخفيــف مــن وطــأة جرائــم االحتــالل االســرائيلي حيــث عــادة مــا تكــون النســاء 
االكثــر تضــررا مــن آثــار هــذه الجرائــم، خاصــة اذا مــا نتــج عنهــا استشــهاد او اســر او جــرح احــد 

افــراد االســرة او المعيــل وغيــاب مصــدر الدخــل.
	 بــدأ التركيــز علــى دعــم النســاء المســتهدفات فــي مناطــق فــي شــرقي القــدس مثــل الخــان األحمــر

مــن خــالل التســجيل لــدورات تدريبيــة خاصــة بهــن وفــق احتياجاتهــن واولوياتهــن، مــن بينهــا 
اعطــاء النســاء دورات تدريبيــة مــن اجــل تســويق اعمالهــن ومنتوجاتهــن.
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جمهورية القمر المتحدة
الجهــة المختصــة: المفوضيــة الوطنيــة للتضامــن والحمايــة االجتماعيــة والنهــوض بالمســاواة 

بيــن الجنســين 

المرجعيات والنهج المتبع في تنفيذ االستراتيجية االقليمية: 

تــم إنجــاز مشــروع خطــة العمــل الوطنيــة بشــأن القــرار 1325 ولكــن ال يــزال العمــل مســتمر فــي 
التدقيــق بالمشــروع قبــل تبنيــه، ولقــد جــرى تنظيــم حلقــة عمــل رفيعــة المســتوى بشــأن التحقــق مــن 
مكانية تنفيذ األنشــطة. يتم القيام بالعديد من األنشــطة  صحة خطة العمل الوطنية للقرار 1325 واإ
المتعلقــة بمشــاركة المــرأة والتدريــب، وأنشــطة منــع نشــوب الصراعــات، والتوعيــة، والوســاطة علــى 

مســتوى المجتمــع المحلــي.

الخطوات المتخذة على األصعدة المحددة في خطة العمل التنفيذية

أ. المشاركة السياسية للنساء والفتيات  

الجنســين  بيــن  بالمســاواة  والنهــوض  االجتماعيــة  للتضامــن والحمايــة  الوطنيــة  أقامــت المفوضيــة 
مديريــة لبنــاء الســالم، إلــى جانــب دعــم المنظمــات النســائية والقــادة الشــباب مــن أجــل الســالم. 
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يقــوم مكتــب المفــوض بتنســيق األنشــطة التــي تضطلــع بهــا منظمــات المجتمــع 

المدنــي النســائية والشــباب فــي الميــدان.

وال يمنــع اتحــاد جــزر القمــر المــرأة مــن المشــاركة فــي عمليــات حفــظ الســالم، حيــث تشــارك النســاء 
مــن  العديــد  )EASBRIG(. وهنــاك   اإلقليميــة  الســالم  قــوة  فــي  القمريــة  المســلحة  القــوات  مــن 

الضابطــات فــي قــوات الــدرك والجيــش والشــرطة. 

ب. الوقايــة مــن النزاعــات ومــن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي فــي   
لنزاعــات ا

مــن  بالجنــس علــى عــدد  للتضامــن والحمايــة االجتماعيــة والنهــوض  الوطنيــة  المفوضيــة  تعتمــد 
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الوثائق لمكافحة العنف وهي: السياســة الوطنية للمســاواة والمســاواة بين الجنســين؛ السياســة الوطنية 
بشــأن الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة؛ السياســة الوطنيــة لحمايــة الطفــل؛ وخارطــة طريــق وطنيــة 

لمكافحــة العنــف المبنــى علــى النــوع. 

كمــا أه بنــاء علــى توصيــات تقاريــر ســابقة، يجــري العمــل علــى تطويــر أنشــطة مدرة للدخــل تمنــح 
المــرأة الوقايــة باإلضافــة إلــى أنشــطة التوعيــة حــول مســائل الســالم. ويأتــي تمويــل األنشــطة مــن 
وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة والمفوضيــة الوطنيــة للتضامــن والحمايــة االجتماعيــة والنهــوض 
بالمســاواة بين الجنســين من خالل مشــروعين هما »إعادة تأهيل دور المرأة في عملية حفظ الســالم 

وبنــاء الســالم« و«النســاء والشــباب والســالم ».

دارة األعمــال المتعلقــة بالتطــرف واإلرهــاب. وهنــاك أيضــا  ولقــد أنشــأت الحكومــة مديريــة للوقايــة واإ
وحــدة خفــر ســواحل للســيطرة علــى الحــدود البحريــة تختــص بالجوانــب المختلفــة لإلرهــاب والتطــرف. 

ج. الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع    

تــم فــي عــام 2012 تنظيــم مســح حــول العنــف ضــد النســاء والفتيــات، بيــن نســبة المتعرضــات للعنــف 
الجنســي، وعالقــة مرتكــب العنــف بالناجيــة وتــم بحــث العنــف الجنســي فــي األســرة بمــا فــي ذلــك 
ضمــن العالقــة الزوجيــة، وأخيــرًا تــم البحــث فــي اإلصابــات الناتجــة مــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات. 

د. اإلغاثة واإلنعاش للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع  

تقــوم المفوضيــة الوطنيــة للتضامــن والحمايــة االجتماعيــة والنهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين، بتمويــل 
مــن وكاالت األمــم المتحــدة، وال ســيما صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، بتنفيــذ مشــروعين همــا 
»إعــادة تأهيــل دور المــرأة فــي عمليــة حفــظ الســالم وبنــاء الســالم« و«النســاء والشــباب والســالم«. 
كمــا وقامــت المفوضيــة الوطنيــة للتضامــن والحمايــة االجتماعيــة والنهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين 
باالشــتراك مــع اليونيســف بإنشــاء وحــدات اســتماع تهــدف إلــى  توفيــر الرعايــة الصحيــة والنفســية 
للنســاء واألطفــال المعتــدى عليهــم. ويجــري أيضــا إعــداد برنامــج لدعــم تعليــم الفتيــات اللواتــي يتعرضن 
لإليــذاء بالتعــاون مــع وزارة التعليــم الوطنــي واليونيســيف. وقــد وضــع مكتــب المفــوض بدعــم مــن 
صنــدوق بنــاء الســالم مشــروع نــزع الســالح والتســريح واإعــادة اإلدمــاج الــذي ســمح بنــزع ســالح 
المقاتلين الســابقين وتســريحهم واإعادة إدماجهم. وتم وضع مشــروع إلعادة إدماج النســاء وتمكينهن، 

حيــث تمكنــت بعــض النســاء نتيجــة لهــذا مــن تطويــر أعمــال لهــن. 
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الجماهيرية اللبنانية 
الجهة المختصة: مكتب وزير الدولة والهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية )المكلفة 

بوضع خطة عمل لتنفيذ القرار 1325(

المرجعيات والنهج المتبع في تنفيذ االستراتيجية االقليمية: 

	 وافــق مجلــس الــوزراء علــى خطــة العمــل الوطنيــة حــول المــرأة والســالم واألمــن فــي 12 أيلــول
2019. وعليــه، تــم إنشــاء لجنــًة توجيهيــة تضــم ممثليــن عــن الــوزارات )التربيــة، الدفــاع الوطنــى، 
الداخليــة، العــدل، وزارة الدولــة لشــئون المــرأة، الشــئون االجتماعيــة، الخارجيــة( 6 وكاالت مــن 
األمــم المتحــدة )هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، اليونيفيــل، االســكوا، مفوضيــة حقــوق اإلنســان، 
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــى، صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان( و3 مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــى )أبعــاد، نســاء رائــدات والمعهــد العربــى للمــرأة فــي الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة(. كمــا وتــم 
عقــد لقــاءات تشــاورية )17( مــع نازحيــن والجئيــن ســوريين وعراقييــن وفلســطينيين ولقــاءات مــع 

قــادة دينييــن، أكاديمييــن، إعالمييــن وشــباب( لتعريفهــم بالقــرار.
	 تشــمل عمليــة تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة ثــالث مراحــل تــم تنفيذهــا جميعــًا واعتمــدت مــن قبــل

مجلــس الــوزراء. ترّكــز المرحلــة األولــى )آب 2017 إلــى تشــرين األّول 2017( علــى تجميــع 
الجهــود الوطنيــة المبذولــة فــي مجــال المــرأة والســالم واألمــن فــي لبنــان، باإلضافــة إلــى توثيــق 
أفضــل الممارســات والــدروس المســتفادة مــن التجــارب اإلقليميــة والدوليــة. وترّكــز المرحلــة الثانيــة 
قامــة جلســات  )تشــرين الّثانــي 2017 إلــى  آذار 2018( علــى توثيــق األولويــات الوطنيــة واإ
إضافيــة للمجموعــات البؤريــة مــع النســاء والفتيــات الفلســطينيات والســوريات اللواتــي لــم يتــم 
التشــاور معهــّن ســابًقا فــي التشــاورات الوطنيــة أو المحليــة، وعقــد اجتماعيــن لفريــق الخبــراء مــع 
األكاديمييــن واإلعالمييــن الســتطالع ردود الفعــل علــى األولويــات الوطنيــة وتوعيتهــم بــاألدوار 
الهامــة التــي يضطلعــون بهــا فــي وظائفهــم خصوًصــا مــن حيــث تهيئــة بيئــة مناســبة إلشــراك 
المــرأة فــي الســالم واألمــن، وبعــد ذلــك، يتــم تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة والتحقــق منهــا مــن 
خــالل عمليــة تشــاورية مماثلــة. أمــا المرحلــة الثالثــة )آذار 2018 إلــى شــهر آب 2018( 
فترتكــز علــى العمــل مــن أجــل إقــرار الحكومــة اللبنانيــة لخطــة العمــل الوطنيــة. كمــا ســيتم 
إطــالق حملــة إعالميــة لزيــادة الوعــي والعتمــاد خطــة العمــل الوطنيــة. مــن المقــرر ان يتــم فــي 
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نهايــة عــام 2018 تقييــم عمليــة تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة وفًقــا لخطــة رصــد وتقييــم ســيتم 
تطويرهــا ســابقًا.

	-2017 كمــا وأعــدت وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة االســتراتيجية الوطنيــة للمســاواة بيــن الجنســين
2030 لتســريع تنفيــذ التزامــات لبنــان بخصــوص تمكيــن النســاء والمســاواة بيــن الجنســين بحيــث 
تتناســب مــع األهــداف االســتراتيجّية لخّطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030. وتعمــل وزارة الدولــة 
لشــؤون المــرأة علــى تحويــل االســتراتيجية إلــى خطــة عمــل تنفيذيــة لفتــرات زمنيــة محــددة فــي 
المحــاور ومجــاالت العمــل. باإلضافــة إلــى وضــع االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة العنــف ضــد 

المــرأة التــي تتابعهــا الهيئــة الوطنيــة لشــئون المــرأة فــي الوقــت الراهــن )2019(.  

الخطوات المتخذة على األصعدة المحددة في خطة العمل التنفيذية

أ. المشاركة السياسية للنساء والفتيات  

فــي عــام 2018، شــاركت 6 نســاء مقابــل 122 رجــل فــي البرلمــان، حيــث تشــكل النســاء فــي 
المجلــس النيابــي نســبة %4.7. وفــي ذات العــام تقلــدت المناصــب الوزاريــة امــرأة واحــدة مقابــل 
29 رجــل. وعلــى الصعيــد المحلــي تشــكل النســاء نســبة %5.4 مــن المجالــس المحليــة. وتضمنــت 
الحكومــة حيــن كتابــة تقريــر الدولــة امــرأة واحــدة مقابــل 29 وزيــرًا. هــذا ورفعــت وزارة الدولــة لشــؤون 
المــرأة إلــى مجلــس الــوزراء تفعيــل توصيــة يعــود تاريخهــا لســنة 2010 العتمــاد كوتــا نســائية فــي 
التعيينــات فــي المراكــز القيايديــة فــي المؤسســات العامــة ويتــم العمــل بهــا. شــملت التعيينــات األخيــرة 
علــى  المشــرفة  الهيئــة  فــي  نســاء   30% الدبلوماســي،  الســلك  وظائــف  فــي  امــرأة   27% تعييــن 
االنتخابــات، %23 نســاء فــي األجهــزة األمنيــة %17 نســاء فــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، 
وتعييــن 11 امــرأة مــن أصــل 22 فــي وزارة الثقافــة )هيئــة العامــة للمتاحــف والمعهــد الوطنــي العالــي 

للموســيقى والمكتبــة الوطنيــة(. 

وفــي ســبتمبر 2017، أقــر مجلــس النــواب حــق المــرأة المتزوجــة الترشــح فــي بلدتهــا األم، وليــس 
بالضــرورة فــي بلــدة زوجهــا، فــي االنتخابــات البلديــة، كمــا أعــدت وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة خطــة 
عمــل وطنيــة لتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية فــي انتخابــات 2018 تضمنــت ورشــات 
عمــل تدريبيــة للنســاء المرشــحات، وحملــة إعالميــة ألهميــة مشــاركة المــرأة فــي االنتخابــات بعنــوان 
»نــص المجتمــع - نــص البرلمــان«، وورشــة عمــل حــول دور اإلعــالم لتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي 
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انتخابــات 2018. وأطلقــت الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة حملــة إعالميــة حــول مشــاركة المــرأة فــي 
االنتخابــات. إال أن قانــون االنتخابــات مــا زال ال يضمــن الكوتــا. ويتــم العمــل علــى إدمــاج مفهــوم 

النــوع االجتماعــي فــي الجيــش والشــرطة وهنــاك تعيينــات للنســاء وخاصــة فــي الشــرطة.

فــي العــام 2019، تــم تســمية 4 وزيــرات فــي الحكومــة التــي ترأســها الرئيــس الحريــرى إضافــة إلــى 
تســمية وزيــرة داخليــة ألول مــرة فــي تاريــخ لبنــان.

ب. الوقايــة مــن النزاعــات ومــن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي فــي   
لنزاعــات ا

بحســب تقريــر الدولــة، ال توجــد أي مبــادرات حــول التصــدي للعنــف الجنســي فــي أوقــات النزاعــات 
ســتتضمن   1325 قــرار  لتنفيــذ  الوطنيــة  العمــل  خطــة  أن  إال  والفتيــات،  النســاء  المســلحة ضــد 

األولويــات المحــددة التــي يجــب العمــل عليهــا فــي هــذا المجــال. 

فــي نيســان 2017، تــم تقديــم مشــروع لتعديــل قانــون حمايــة النســاء وســائر أفــراد األســرة مــن العنــف 
األســري، وتمــت الموافقــة عليــه مــن مجلــس الــوزراء فــي آب 2017 وأحيــل إلــى مجلــس النــواب. 
وأبــرز التعديــالت المقترحــة إعــادة تعريــف األســرة بحيــث تشــمل الزوجيــن ليــس فقــط أثنــاء قيــام الرابطة 
نمــا أيضــًا بعــد انحاللهــا ألن هــذا االنحــالل ال يمنــع المعنــف مــن ارتــكاب التعنيــف، واإعــادة  الزوجيــة واإ
تعريــف العنــف األســري ليعكــس أيضــًا اســتعمال الســلطة داخــل األســرة بالقــوة الجســدية أو غيرهــا، 
وأيضًا فرض العقوبة على كل من حرّض أو اشترك أو تدخل في هذه الجريمة ولو كان من غير 
دراج نــص خــاص بالعقوبــات يغنــي عــن العــودة إلــى  نصــوص قانــون العقوبــات،  أفــراد األســرة، واإ
فتصبــح جريمــة العنــف األســري بموجبــه جريمــة قائمــة بذاتهــا، وتتــم معاقبــة نتائجهــا الجرميــة كافــة 
يــذاء جســدي ومعنــوي  مــن قتــل قصــدي، وغيــر مقصــود، واســتغالل جنســي، وحجــز الحريــة، واإ
واقتصــادي، واعتمــاد مبــدأ تخصــص القضــاء فــي قضايــا العنــف األســري عبــر تكليــف قضــاة فــي 
كل محافظــة لتلقــي الشــكاوى ومتابعــة جميــع مراحلهــا، وتخصيــص أمــر الحمايــة للنســاء، وشــمول 
الحمايــة لألطفــال بغــض النظــر عــن ســّن حضانتهــم، وتكريــس حــّق المــرأة فــي إخــراج أوالدهــا معهــا 

حكمــًا كمــا وســائر األشــخاص المقيميــن معهــا إذا كانــوا معرضيــن للخطــر.

وفــي آب 2017 أقــر مجلــس النــواب مشــروع القانــون الرامــي إلــى إلغــاء المــادة 522 مــن قانــون 
العقوبــات اللبنانــي التــي تنــص علــى وقــف المالحقــة أو تعليــق تنفيــذ الحكــم إذا تــم عقــد زواج صحيــح 
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بيــن مرتكــب إحــدى الجرائــم )االغتصــاب، الخطــف بغيــة الــزواج...( والمعتــدى عليهــا. إال أن األثــر 
الكامــل لهــذا لــم يتحقــق حيــث أن مــواد أخــرى فــي القانــون تعفــي مــن العقوبــة مــن يجامــع قاصــر 
أتّمــت ال 15 مــن العمــر فــي حــال تــزوج منهــا، وأيضــا اإلغــواء بوعــد الــزواج. وعليــه قدمــت وزارة 
الدولــة لشــؤون المــرأة مشــروع قانــون إلــى مجلــس الــوزراء بتعديــل قانــون العقوبــات بحيــث ينــص علــى 
تشــديد العقوبة على من يقوم باالعتداء الجنســي على قاصر أو أي فتاة بعد إغوائها بوعد الزواج. 

وقدمــت وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة مشــروع قانــون يهــدف إلــى  معاقبــة التحــرش الجنســي فــي أماكــن 
العمــل واألماكــن العامــة إلــى  مجلــس الــوزراء. وافــق مجلــس الــوزراء علــى اقتــراح هــذا القانــون فــي 

8 آذار 2017 وأحيــل إلــى مجلــس النــواب.  

وتــم تطويــر االســتراتيجية الوطنيــة لمنــع التطــرف العنيــف. وتتألــف االســتراتيجية مــن 9 محــاور 
مــن بينهــا المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة، إضافــة إلــى إدمــاج مفهــوم النــوع االجتماعــي فــي 
طــار للرصــد والتقييــم مــن أجــل تنفيــذ  جميــع المحــاور. ويتــم العمــل علــى إعــداد خطــة عمــل وطنيــة واإ

االســتراتيجية.

ج. الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع    

يمكن للنساء الوصول إلى الحماية من خالل مراكز اإليواء التابعة لجمعيات المجتمع المدني. 

د. اإلغاثة واإلنعاش للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع  

تحصــل النســاء علــى الرعايــة الصحيــة وخدمــات الضمــان االجتماعــي والدعــم النفســي مــن خــالل 
مراكــز تابعــة للدولــة ومراكــز جمعيــات المجتمــع المدنــي. 

ال توجــد برامــج علــى المســتوى الوطنــي الرســمي حــول التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي للنســاء فــي 
مخيمــات الالجئيــن حيــث تبقــى هــذه المبــادرات هــي مبــادرات علــى صعيــد المجتمــع المدنــي. 

وال توجــد أي برامــج مــن أجــل إعــادة إدمــاج المحاربــات الســابقات والمحتجــزات مــن قبــل الجماعــات 
اإلرهابيــة ضمــن برامــج إعــادة تأهيــل مــا بعــد النزاعــات، إال أن خطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ قــرار 
واالســتراتيجية  االجتماعــي،  النــوع  علــى  القائــم  العنــف  لمكافحــة  الوطنيــة  واالســتراتيجية   1325

الوطنيــة لمنــع التطــرف العنيــف تتضمــن أولويــات حــول إعــادة تأهيــل ضحايــا النــزاع والعنــف. 
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جمهورية مصر العربية
الجهة المختصة: المجلس القومي للمرأة.

المرجعيات والنهج المتبع في تنفيذ االستراتيجية االقليمية: 

مــع  متماشــية   2030 المصريــة  المــرأة  لتمكيــن  الوطنيــة  واعتمــاد االســتراتيجية  تــم وضــع 
االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة 2030 وأيضــا تــم وضــع اســتراتيجية مكافحــة العنــف 
ضــد المــرأة 2015-2020 التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء بمشــاركة 20 وزارة، وقــد تــم تنفيــذ 

ــي إطــار هــذه االســتراتيجية.  ــد مــن التدخــالت ف العدي

وهنــاك تقاريــر ومعلومــات حــول دور المــرأة وتحقيــق األمــن والســالم متوفــرة فــي 2016، وتقريــر 
ــس األمــن 1325 حــول » المــرأة والســالم واألمــن«  ــرار مجل ــذ ق ــي تنفي ــدم المحــرز ف عــن التق
2016، وتقريــر وتوصيــات فــروع المجلــس القومــي للمــرأة بالمحافظــات الموجهــة إلــى مؤتمــر 

»المــرأة صانعــة الســالم: معــا ضــد التطــرف واالرهــاب«، الــذي عقــد فــي ســبتمبر 2017. 

ويشــير تقريــر الدولــة تحديــدًا أنــه لــم تتــم اإلجابــة عــن بعــض النواحــي لطبيعــة الوضــع الراهــن بمصــر، 
حيــث أنهــا دولــة خــارج النزاعــات وفــي حالــة ســالم.

الخطوات المتخذة على األصعدة المحددة في خطة العمل التنفيذية

أ. المشاركة السياسية للنساء والفتيات  

• قــام المجلــس القومــي للمــرأة بإنشــاء وحــدة دعــم المــرأة سياســيا لتقديــم الدعــم الفنــي 	
للمــرأة ســواء كناخبــة أو كمرشــحة كمــا تعمــل كإدارة لدعــم األداء البرلمانــي للمــرأة. 

• عــداد حمــالت 	 عقــد لقــاءات ونــدوات لرفــع الوعــي بأهميــة المشــاركة السياســية للمــرأة، واإ
إعالميــة داعمــة للســيدات كمرشــحات فــي المجالــس المنتخبــة، وعمــل برنامــج رفــع 
ــي  ــة ممارســتهن لدورهــن التشــريعي والرقاب ــزات لتوعيتهــن بكيفي ــدرات للســيدات الفائ ق
وكذلــك الســيدات الراغبــات فــي الترشــح علــى المقاعــد المنتخبــة، وفــى هــذا اإلطــار جــرى 
التنســيق مــع وســائل اإلعــالم المختلفــة لتوفيــر تغطيــة إعالميــة أوســع للمرشــحات مــن 

النســاء، ممــا يمكنهــن مــن عــرض برامجهــن االنتخابيــة.
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• األحــزاب وحــل 	 داخــل  المــرأة  لدعــم دور  السياســية  باألحــزاب  اتصــال  قنــوات  إقامــة 
تواجههــن. التــي  المشــكالت 

• تعيين أول امرأة مستشار لألمن القومي لرئيس الجمهورية.	
• اتبــاع نظــام الكوتــا لتخصيــص ربــع عــدد المقاعــد فــي مجالــس الوحــدات المحليــة 	

)المجالــس المحليــة( للمــرأة. أمــا فــي البرلمــان، ففــي 2015، كان هنــاك 90 امــرأة 
عضــوة فــي البرلمــان مقابــل 506 رجــل. وشــاركت 66 امــرأة فــي ذات العــام فــي عمليــة 
صياغــة الدســتور مــن ضمــن إجمالــي 1200 شــخص. وفــي 2018 شــغلت 8 نســاء 

ــة مقابــل 31 رجــل.  الوظائــف الوزاري
• كســرت المــرأة المصريــة الســقف الزجاجــى للعديــد مــن المناصــب القياديــة التــي كانــت 	

مقصــورة علــى الرجــال مــن قبــل مثــل منصــب المحافــظ )تعييــن ســيدة كمحافــظ فــي 
محافظــة البحيــرة )2017( وتعييــن أخــرى فــي دميــاط )2018( فــي التعديــل الثانــى(.

• تعيين المرأة ذات اإلعاقة والمرأة الريفية كعضوات بالمجلس القومى للمرأة )2016(.	
• عقــدت الحكومــة المصريــة برامــج تدريــب وتنميــة قــدرات للمشــاركة فــي الحيــاة العامــة 	

ــل عــادل للمــرأة فــي هــذه البرامــج،  ــع القــرار بتمثي والسياســية والوصــول لمناصــب صن
وتنفيــذ عــدة برامــج وحمــالت للتوعيــة بأهميــة المشــاركة السياســية للســيدات ودورهــن 

فــي المجتمــع.
• ارتفــاع نســبة النســاء فــي البرلمــان المصــرى مــن %2 فــي عــام 2013 إلــى %15 فــي 	

عــام 2018 )والتــي تمثــل أعلــى تمثيــل للمــرأة علــى اإلطــالق فــي البرلمــان المصــرى(.
• ارتفــاع نســبة النســاء الوزيــرات فــي مجلــس الــوزراء مــن %6 فــي عــام 2015 إلــى 	

%20 فــي عــام 2017 ثــم إلــى %25 فــي عــام 2018 )أعلــى تمثيــل علــى اإلطــالق 
للمــرأة فــي مجلــس الــوزراء المصــرى(.

• ارتفــاع نســبة النســاء الالتــى يشــغلن منصــب نائــب الوزيــر مــن %17 فــي عــام 2017 	
إلــى %27 فــي عــام 2018.
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ب. الوقايــة مــن النزاعــات ومــن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي فــي   
النزاعــات4

• يقــوم المجلــس القومــي للمــرأة بحمــالت طــرق األبــواب والتــي يقــوم مــن خاللهــا بتوعيــة 	
النســاء بأمــور عــدة منهــا مخاطــر التطــرف واإلرهــاب. كمــا ويــرى المجلــس أن المبــادرات 
ــي الحــد مــن  ــر جــدا ف ــر كبي ــوم بهــا أث ــي يق ــن االقتصــادي للمــرأة الت والحمــالت للتمكي

اإلرهــاب.
• جــاءت توصيــات فــروع المجلــس القومــي للمــرأة بجميــع المحافظــات حــول مؤتمــر 	

»المــرأة صانعــة الســالم: معــا ضــد التطــرف واإلرهــاب« )ســبتمبر 2017( لتشــدد علــى 
ــي نشــر الســالم ومواجهــة خطــر اإلرهــاب والتطــرف. ــة ف دور المــرأة المصري

• أنشــئت وحــدة مكافحــة العنــف داخــل وزارة الداخليــة للتصــدي لكافــة أشــكال العنــف ضــد 	
المــرأة وضمــان تنفيــذ القوانيــن الخاصــة بذلــك الشــأن.

• تنفيــذ برنامــج »معــًا فــي خدمــة الوطــن« وهــى مبــادرة أطلقهــا المجلــس بالتعــاون مــع 	
وزارة األوقــاف والكنائــس المصريــة الثالثــة لتدريــب الواعظــات وخادمــات الكنائــس والتــي 
تســتهدف إدماجهــن فــي حمــالت التوعيــة المجتمعيــة التــي ينفذهــا المجلــس فــي العديــد 
مــن المحافظــات، بمــا فــي ذلــك المناطــق الريفيــة وصعيــد مصــر، للتعامــل مــع عــدد مــن 
الظواهــر الهامــة المرتبطــة بموضــوع المــرأة والســلم واألمــن، علــى غــرار ظاهــرة اإلرهــاب 

والتطــرف والتشــدد الدينــى.
• أصــدرت جامعــة األزهــر دليــل »موقــف اإلســالم مــن العنــف ضــد المــرأة« كمرجــع للــدورات 	

التدريبيــة للدعــاة والداعيــات والــذى يتنــاول مختلــف ممارســات العنــف ضــد المــرأة مــن 
ــا  ــف الشــريعة اإلســالمية منه ــة وموق ــة والنفســية والطبي ــة، واالجتماعي ــة العلمي الناحي

ووســائل مواجهتهــا والوقايــة منهــا قبــل وقوعهــا ومعالجتهــا مــن منظــور إنســانى.
• أصــدر بيــان »المــرأة صانعــة الســالم« عــن مؤتمــر المــرأة المصريــة صانعــة الســالم 	

ضــد التطــرف واإلرهــاب والــذى شــارك فــي كتابتــه 7000 ســيدة مــن جميــع محافظــات 
الجمهوريــة.

• أنشــئت إدارة خاصــة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة بــوزارة الداخليــة تتبــع قطــاع حقــوق 	

4  تشمل جهود الوقاية من النزاعات الوقاية من اإلرهاب
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اإلنســان بالــوزارة ووجــود خــط ســاخن لتلقــى أيــة حــوادث عنــف ضــد المــرأة، وتحــرص 
الــوزارة علــى إدمــاج العنصــر النســائى فــي الشــرطة بحــد كبير. كما يوجد دور الســتضافة 
النســاء الناجيــات مــن العنــف مــن خــالل المجتمــع المدنــى وتحــت رعايــة وزارة التضامــن 

االجتماعــى.
• وجــود مكتــب شــكاوى المــرأة وفروعــه فــي 27 محافظــة التابــع للمجلــس القومــى للمــرأة والــذى 	

اســتفادت مــن خدماتــه حوالــى 60,000 امــرأة حتــى 2018 مــن خــالل )التوعيــة بنظــام 
اســتقبال ضحايــا العنــف ضــد المــرأة، الدعــم القانونــي، محاكــم األســرة وقضايــا العنــف ضــد 

المــرأة(.
• إنشــاء إدارة للمــرأة والطفــل بقطــاع حقــوق اإلنســان بــوزارة العــدل، تضــم اإلدارة العامــة 	

لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، كإدارة متخصصــة معنيــة بمواجهــة هــذه الظاهــرة، لتوفيــر 
الحمايــة القانونيــة للمــرأة الواقــع عليهــا العنــف والمالحقــة القضائيــة للجانــى.

• إنشــاء إدارة عامــة لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2017 تتبــع مكتــب النائــب العــام، ومــن 	
المــرأة. بحقــوق  بالمســاس  المتعلقــة  الممارســات  متابعــة  اختصاصاتهــا 

• وجــود وحــدات لمكافحــة التحــرش فــي الجامعــات األمريكيــة تهــدف إلــى زيــادة الوعــى بيــن 	
موظفــي الجامعــة واألســاتذة والطــالب بحقوقهــم فــي حالــة تعرضهــم للتحــرش فــي الجامعــة، 
وتوعيتهــم بآليــات اإلبــالغ والتعامــل مــع األطــراف المعنيــة، وأخيــرًا دعــم الضحايــا الذيــن 

تعرضــوا للتحــرش.
• عقــد المجلــس القومــى للمــرأة مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة باالشــتراك مــع وزارة العــدل 	

بهــدف رفــع قــدرات القضــاة/ القاضيــات، وأعضــاء النيابــة العامــة فــي مجــال مكافحــة العنــف 
ضــد المــرأة وفــق معاييــر القضــاء المصــرى.

• اعتماد االستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه األعضاء التناسلية للنساء )الختان( 	
.)2016(

ج. الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع   

• تبنــت مصــر االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة واالســتراتيجية الوطنيــة 	
لتمكيــن المــرأة المصريــة 2030، وجــرى تعديــل قانــون العقوبــات والجــزاء لتشــديد عقوبــة 

التحــرش.
• تســعى مصــر دوليــا إلــى التأكيــد علــى أهميــة حمايــة المــرأة أثنــاء النزاعــات وبعدهــا، ممــا 	
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يعــزز تنفيــذ أجنــدة المــرأة والســلم واألمــن.
• تقدمــت مصــر فــي عــام 2016 بقــرار للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بهــدف اســتحداث بنــد 	

بعنــوان »االســتغالل الجنســى واالعتــداء الجنســى: تنفيــذ سياســة عــدم التســامح«، وطرحــت 
فــي عــام 2017 قــرارًا تحــت هــذا البنــد حــول اإلجــراءات التــي تتخذهــا األمــم المتحــدة بشــأن 

منــع جرائــم االســتغالل واالعتــداء الجنســى بمــا فــي ذلــك الــوكاالت والصناديــق والبرامــج.
• انضمــت مصــر إلــى شــبكة نقــاط االتصــال الوطنيــة حــول ملــف المــرأة والســلم واألمــن التــي 	

أنشــأتها اســبانيا فــي عــام 2016.
• فــي عــام 2017 كان الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى رئيــس الجمهوريــة مــن أوائــل الرؤســاء 	

الذين انضموا إلى »دائرة القادة المعنيين بمنع االســتغالل واالعتداء الجنســى في عمليات 
األمــم المتحــدة والتصــدى لهمــا«.

• يقــوم المجلــس القومــى للمــرأة بالمشــاركة فــي إلقــاء محاضــرات حــول »المــرأة فــي النزاعــات 	
المســلحة ودورهــا فــي حفــظ الســالم« وذلــك ضمــن الــورش التدريبيــة التــي تنظمهــا أكاديميــة 

الشــرطة وتســتهدف ضبــاط قــوات حفــظ الســالم.
• تشــارك مصــر بفعاليــة فــي عمــل الشــبكتين اإلفريقيــة للنســاء الوســيطات )فيموايــز أفريقيــا( 	

والمتوســطية.

د. اإلغاثة واإلنعاش للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع  

يتــم تنفيــذ عــدة مشــروعات لحمايــة المــرأة الالجئــة ضــد العنــف وتمكينهــا اقتصاديــًا. علــى ســبيل 
المثــال ينفــذ المجلــس القومــي للمــرأة بالشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين 
والمفوضيــة الســامية لحقــوق الالجئييــن مشــروع التمكيــن االقتصــادي والحمايــة للمــرأة الوافــدة 
والمــرأة المصريــة، حيــث يهــدف إلــى خلــق فــرص عمــل للوافــدات وتدريبهــن علــى حــرف يدويــة 

بســيطة إليجــاد ســبل العيــش. 

كما توســعت أجندة المرأة والســلم واألمن لتشــمل الوقاية من ومكافحة اإلرهاب والتطرف وعلى ذلك 
تعــد مســاعدة ضحايــا اإلرهــاب هامــة فــي إطــار اإلغاثــة واإلنعــاش، وقــد اســتحدث المجلــس القومــى 
للمــرأة »لجنــة أســر الشــهداء« فــي 2017. تســتهدف هــذه اللجنــة دراســة أوضــاع أســر الشــهداء 
وظروفهــم المعيشــية واقتــراح التســهيالت الالزمــة لمواجهــة اإلشــكاليات المتعلقــة بفقــد الشــهيد واقتــراح 

البرامــج والتوصيــات المتعلقــة فــي هــذا الشــأن.
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المملكة المغربية  
الجهة المختصة: وزارة التضامن االجتماعية والمساواة واألسرة. 

فــي إطــار تنفيــذ القــرار 1325، انخــرط المغــرب كعضــو فــي شــبكة مراكــز التنســيق الوطنيــة »المــرأة 
والســالم واألمــن«، التــي أطلقتهــا إســبانيا فــي عــام 2016، والتــي تنظــم اجتماعــات ســنوية لمتابعــة 
أداء الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة فــي تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325 ومــدى التقــدم الــذى 
أحرزتــه، وهــو أيضــًا عضــو فــي »شــبكة النســاء الوســيطات لمنطقــة البحــر األبيــض المتوســط« 
التــي أطلقتهــا إيطاليــا فــي عــام 2017 وهــو طــرف منــذ ســبتمبر الماضــى فــي »التحالــف العالمــى 
لشــبكات النســاء الوســيطات« الــذى تــم إطالقــه علــى هامــش الــدورة الرابعــة والســبعين للجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة، والتــي تهــدف إلــى الســماح بتظافــر وتنســيق أعمــال الشــبكات القائمــة علــى المســتوى 
اإلفريقــى والعربــى والمتوســطى ودول الشــمال والكومنولــث. ويعتبــر المغــرب كذلــك عضــو فــي لجنــة 

الطــوارئ لحمايــة النســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة المحدثــة علــى مســتوى جامعــة الــدول العربيــة.

الخطوات المتخذة على األصعدة المحددة في خطة العمل التنفيذية

أ. المشاركة السياسية للنساء والفتيات  

يكــرس الدســتور المغربــي مبــدأ المســاواة والمناصفــة ويدعــم مبــدأ التمييــز اإليجابــي فــي االنتخــاب 
مدونــة  فــي  قانونيــة  مقتضيــات  دراج  واإ العامــة،  واألجهــزة  الهيئــات  فــي  المــرأة  مشــاركة  ويشــجع 
االنتخابــات والقوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بمجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين والقانــون التنظيمــى 
المتعلــق بانتخــاب مجالــس الجماعــات الترابيــة، تتعلــق بالتمييــز اإليجابــى وبالتحفيــزات لألحــزاب 
السياســية لترشــيح النســاء فــي قوائمهــا االنتخابيــة، وقــد أفــرزت االنتخابــات التشــريعية لســنة 2016 
عــن تقلــد النســاء 81 مقعــد أي بنســبة %21 بمجلــس النــواب، ومكــن مبــدأ التنــاوب بيــن الجنســين 
فــي لوائــح الترشــيح بالنســبة لمجلــس المستشــارين مــن حصــول 14 امــرأة علــى مقعــد بالمجلــس مــن 
أصــل 120 )انتخابــات 2015(، مقابــل 6 نســاء مــن أصــل 270 فــي التركيبــة الســابقة للمجلــس.

كمــا ارتفعــت نســبة النســاء المنتخبــات فــي المجالــس المحليــة إلــى %21.18 )6673 امــرأة منتخبــة( 
فــي االنتخابــات الجماعيــة 2015، وفــوز 2388 منتخبــة منهــن بمنصــب داخــل األجهــزة المســيرة 
لمجالــس الجماعــات والمقاطعــات. ارتفــع عــدد المنتخبــات بمجالــس الجهــات مــن 27 منتخبــة ســنة 
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2009 إلــى 255 منتخبــة ســنة 2015 أي بنســبة %37.61، وهــى نســبة فاقــت الثلــث.

عمل صندوق الدعم لتشــجيع تمثيلية النســاء على المســاهمة في تمويل البرامج واألنشــطة المعتمدة 
مــن طــرف األحــزاب السياســية والمجتمــع المدنــى، علــى الصعيــد الوطنــى والترابــى، بغــالف مالــى 

قــدره 10 مالييــن درهــم ســنويًا وذلــك لدعــم تمثيليــة النســاء.

ولدعــم قــدرات المنتخبــات والمرشــحات فــي مجــال النــوع االجتماعــى وتدبيــر الشــأن المحلــى والوطنــى، 
نظمــت دورتــان تكوينيتــان حــول موضــوع: »تقويــة قــدرات النســاء المرشــحات النتخابــات أعضــاء 
البرلمــان فــي 2016 )78 مشــاركة(، وحــول موضــوع التشــاور العمومــى لقائــدة 40 منظمــة مــن 
المجتمــع المدنــى وبرلمانيــات. ونظمــت جلســات استشــارية لقائــدة البرلمانيــات ورئيســات الجماعــات 
والمقاطعــات حــول موضــوع »وضــع البرلمــان والجماعــات المحليــة فــي خدمــة النســاء والرجــال«، كمــا 
أُنِجــز تقريــران حــول »تقييــم المشــاركة السياســية للنســاء بالمغــرب« وتقييــم مشــاركة النســاء فــي الحيــاة 
السياســية فــي البرلمــان والمجالــس المنتخبــة بالمغــرب«، تــم تقديمهــا خــالل مؤتمــر الحــوار اإلقليمــى 

بالربــاط فــي يونيــو 2018.

وفــى إطــار الــدور الهــام الــذى تقــوم بــه المملكــة المغربيــة علــى صعيــد مبــادرات الســالم واألمــن، فهــى 
تدمــج مقاربــة النــوع فــي هــذه العمليــات حيــث تــم نشــر 37 امــرأة مغربيــة مــن إجمالــي 2137 فــردًا فــي 
إطــار عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســالم الثــالث التــي يشــارك فيهــا المغــرب بأفريقيــا، بجمهوريــة 

أفريقيــا الوســطى وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وبجنــوب الســودان.

وعلــى مســتوى المديريــة العامــة لألمــن الوطنــى عــرف توظيــف النســاء ارتفاعــا ملحوظــا مــن ســنة 
والهيئــات  الرســمي  والــزى  المدنــى  الــزى  بيــن  موزعــا   3037 إلــى  2017، وصــل  إلــى   2008
المشــتركة بيــن الــوزارات، وعرفــت ســنة 2018 توظيــف 328 امــرأة وقــد تــم إســناد 57 منصبــا علــى 
المســتوى المركــزى و81 منصبــًا علــى مســتوى المصالــح الــال ممركــزة وتوزعــت النســب علــى صعيــد 
البيئــة المركزيــة بيــن %8 رئيســة قســم و%33 رئيســة مصلحــة و%33 رئيســة فــرع و%26 رئيســة 

وحــدة إداريــة.

وقــد وصــل عــدد النســاء اللواتــى يمارســن مهــام الســلطة إلــى 157 امــرأة يتقلــدن مهــام قائــد بــاإلدارة 
الترابيــة واإلدارة المركزيــة.
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وعلــى مســتوى الســلطة القضائيــة، ينــص القانــون التنظيمــى 13.100 المتعلــق بالمجلــس األعلــى 
بيــن األعضــاء العشــرة  القاضيــات مــن  النســاء  للســلطة القضائيــة علــى وجــوب ضمــان تمثيليــة 
المنتخبيــن بمــا يتناســب مــع حضورهــن داخــل الســلك القضائــى. إذ بلــغ عــدد قاضيــات النيابــة العامــة 
168 مــا بيــن نائبــة وكيــل الملــك والوكيــل العــام للملــك مــن أصــل 1046 قاضيــة بنســبة 16,06%، 

ســنة 2018.

ب. الوقايــة مــن النزاعــات ومــن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي فــي   
لنزاعــات ا

تعــززت مقتضيــات مجموعــة القانــون الجنائــى بصــدور القانــون 27.14 المتعلــق بمكافحــة اإلتجــار 
بالبشــر فــي 2016، الــذى جــرم كل اســتغالل لألشــخاص فــي المــواد اإلباحيــة أو الســياحة الجنســية 
أو فــي العمــل القســرى أو فــي كافــة أشــكال االســتغالل )الفصــل 1-448(، مــع تشــديد العقوبــة 
إذا ارتكبــت الجريمــة تجــاه قاصــر بواســطة التعذيــب أو بواســطة عصابــة إجراميــة. ومــن أجــل دعــم 
حقــوق ضحايــا اإلتجــار بالبشــر وتســهيل ولوجهــم إلــى الحمايــة القضائيــة، تقــوم خاليــا التكفــل بالنســاء 
واألطفــال المحدثــة بالمحاكــم باســتقبال وتوجيــه الضحايــا إلــى وحــدات التكفــل بالمصالــح الطبيــة 
للعــالج والحصــول علــى الشــواهد الطبيــة ومصاحبتهــم عنــد االقتضــاء، وربــط االتصــال مــع مراكــز 

االســتماع أو اإليــواء.

وللتصــدى للتطــرف العنيــف وتلقيــن مبــادئ اإلســالم الوســطى المعتــدل بشــكل خــاص لصالــح الفتيــات 
والنســاء والقرويــات، وضعــت وزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية برنامجــا لتكويــن األئمــة المرشــدين 
والمرشــدات اعتبرتــه الخبيــرة المســتقلة فــي مجــال الحقــوق الثقافيــة »تجربــة وممارســة فضلــى«. 

وعــرف عــدد المرشــدات تطــورًا ملحوظــًا بلــغ 916 مرشــدة ســنة 2018 بنســبة 45%.

وفيمــا يخــص محاربــة العنــف ضــد النســاء، فقــد تــم تطويــر آليــات التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، 
مــن خــالل إحــداث خاليــا االســتقبال علــى مســتوى المحاكــم االبتدائيــة بلــغ عددهــا أزيــد مــن 88 خليــة 
وطنيــا تتولــى مهمــة االســتماع وتقديــم الدعــم النفســى للضحايــا، مــع وضــع خطــة لالرتقــاء بالعمــل 

القضائــى يتــم تحديثهــا ســنويًا.

تــم إحــداث وحــدات للتكفــل الطبــي والنفســى للنســاء ضحايــا العنــف وتعميمهــا بالمؤسســات الصحيــة 
وكفاليــة مجانيــة الشــواهد الطبيــة، بلــغ عــدد هــذه الوحــدات 99 وحــدة مندمجــة، تتــوزع 16 منهــا علــى 
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المستشــفيات المحليــة و64 منهــا علــى المستشــفيات اإلقليميــة و11 بالمستشــفيات الجهويــة و5 
بالمراكــز الجامعيــة.

علــى المســتوى الترابــى تــم إحــداث 40 مركــزًا جديــدًا متعــدد الخدمــات، مختصــا فــي التكفــل بالنســاء 
ضحايــا العنــف )االســتماع والتوجيــه والمواكبــة وتوفيــر اإليــواء المؤقــت(، إضافــة إلــى تأطيــر وتوجيــه 
النســاء فــي وضعيــة صعبــة، ولهــذه الغايــة تــم إنجــاز دفتــر تحمــالت خــاص بهــذه الفضــاءات وفــق 

معاييــر دوليــة.

وفــى إطــار الشــراكة مــع الجمعيــات العاملــة فــي الميــدان يتــم دعــم مراكــز االســتماع واإلرشــاد القانونــي 
للنســاء ضحايــا العنــف وفــق مقاربــة تعتمــد 3 ســنوات بــدل ســنة واحــدة لضمــان االســتمرارية وجــودة 
الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه المراكــز للنســاء ضحايــا العنــف، حيــث تــم دعــوة 264 مركــزًا مــا بيــن 

2012 و2018 بمبلــغ مالــى يفــوق 80 مليــون درهــم.

وفــي مــارس 2018، صــدر قانــون جديــد لمحاربــة العنــف ضــد النســاء، والــذي يســتند إلــى مبــاديء 
أساســية هــي التصــدي للعنــف، ومعاقبــة مرتكبيــه، والوقايــة، وحمايــة الضحايــا، والتكفــل بالضحايــا. 
ويقــوم القانــون بتحديــد إطــار قانونــي مفاهيمــي محــدد ودقيــق لمفهــوم العنــف وكافــة أشــكاله؛ وتجريــم 
بعــض األفعــال باعتبارهــا عنفــا مثــل االمتنــاع عــن إرجــاع الزوجــة المطــرودة مــن بيــت الزوجيــة 
واإلكــراه علــى الــزواج والمســاس بحرمــة جســد المــرأة وتبديــد أمــوال األســرة بســوء نيــة. كمــا ويجــرم 
القانــون التحــرش الجنســي ويشــدد العقوبــة فــي حــاالت معينــة؛ ويشــدد العقوبــات علــى العنــف ضــد 
النســاء فــي وضعيــة خاصــة مثــل القاصــرات أو المــرأة المعاقــة. ويقــوم القانــون بتخصيــص بــاب 
للوقايــة حيــث أصبحــت الســلطات العامــة ملزمــة بحكــم القانــون باتخــاذ تدابيــر وقائيــة لحمايــة النســاء 

مــن العنــف.  

ولقــد قــام المرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء )الــذي أنشــئ فــي 2014( بإصــدار تقريريــن فــي 
2015 و2016. ولقــد أشــار تقريــر عــام 2015 إلــى ارتفــاع العنــف ضــد النســاء بشــكليه الجســدي 
والجنســي. بينمــا رصــد تقريــر عــام 2016 انخفــاض عــدد حــاالت العنــف الجســدي المســجلة لــدى 

خاليــا اســتقبال النســاء ضحايــا العنــف فــي المحاكــم والمســجلة فــي المحاكــم. 

ويجــري القيــام ببرامــج توعيــة عامــة وأيضــا بإشــراك الشــباب ومــن خــالل منابــر المســاجد. ففــي عــام 
2017، ركــزت الحملــة الوطنيــة لمحاربــة العنــف ضــد النســاء علــى العنــف فــي األماكــن العامــة.  
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ج. الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع   

قامــت المملكــة المغربيــة خــالل الســنوات األخيــرة علــى تطويــر منظومــة الحقــوق اإلنســانية للنســاء 
وتكثيــف المجهــودات التــي تبــذل لحمايتهــن ســواء فــي اتجــاه تقويــة الترســانة القانونيــة أو االنخــراط 
الدائــم فــي االتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة نظــرًا لحجــم المعانــاة والظــروف الصعبــة التــي تترتــب 

علــى وضعيــات النــزاع حيــث أصبــح المغــرب دولــة إقامــة بعــد أن كان دولــة عبــور.

وفــى هــذا اإلطــار تــم اعتمــاد خطــة العمــل الوطنيــة فــي مجــال الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ومواصلــة 
تفعيــل االســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء ودعــم اإلجــراءات المتخــذة مــن أجــل تمتــع المهاجريــن 
المقيميــن بالمغــرب بكافــة حقوقهــم المتضمنــة فــي المواثيــق الدوليــة، كمــا صادقــت عليــه المغــرب 

خاصــة فــي الصحــة والتعليــم.

وقــد بلــغ عــدد المهاجريــن األجانــب خــالل ســنة 2018 الذيــن تــم اســتقبالهم مــن طــرف المراكــز 
الترابيــة التابعــة فقــط لمؤسســة التعــاون الوطنــى 796 مهاجــر مثلــت منهــم النســاء 362 مهاجــرة، 
باإلضافــة إلــى األطفــال. وشــكلت الزيجــات 124 حالــة حيــث يتــم تزويدهــن باألفرشــة واألغطيــة 
والمالبــس والمعــدات التقنيــة وتســجيلهن فــي التكويــن المهنــى وغيرهــا مــن الخدمــات والمســاعدات 

اإلنســانية.

أمــا بالنســبة للنســاء القادمــات مــن مخيمــات تنــدوف واللواتــى كــن محتجــزات فــي هــذه المخيمــات 
وواجهــن العديــد مــن الصعوبــات فهــن يشــتكين مــن الحرمــان بشــكل ممنهــج مــن حقوقهــن األساســية 
وتعرضهــن للمعاملــة المهينــة واالنتهــاكات المتواصلــة حيــث يتــم انتــزاع أبنائهــن مــن بيــن أحضانهــن 
بشــكل قســرى ويحرمــن مــن أهــم حقوقهــن فــي التغذيــة والتمــدرس والصحــة وكــذا حرمانهــن مــن 
حريــة التنقــل داخــل المخيمــات وخارجهــا. وفــى هــذا اإلطــار، تقــدم المملكــة المغربيــة خدمــات كبيــرة 
للعائديــن والعائــدات مــن مخيمــات تنــدوف، وذلــك تمتيعهــن بجميــع الحقــوق اإلنســانية وتقديــم جميــع 
التــي  والمزريــة  المأســاوية  الوضعيــة  لتجــاوز  ودعمهــم  للضحايــا  والمعنويــة  الماديــة  المســاعدات 

عاشــوها بهــذه المخيمــات.

أمــا علــى الصعيــد التشــريعى، فيعالــج قانــون معالجــة محاربــة العنــف ضــد النســاء نصوصــًا للحمايــة 
مــن جرائــم التحــرش أو االعتــداء او االســتغالل الجنســي أو العنــف ضــد النســاء ويتبنــى تدابيــر 
حمائيــة جديــدة، وينــص علــى إحــداث نظــام للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف. وصــدر قانــون لمكافحــة 
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اإلتجــار بالبشــر والــذي اعتبــر أيضــا االســتغالل الجنســي جريمــة يعاقــب عليهــا، كمــا شــمل العمــل 
القســري واالســترقاق واســتغالل األشــخاص فــي النزاعــات. ويوفــر القانــون آليــات الحمايــة لفائــدة 

ضحايــا اإلتجــار.  

كما تقوم وزارة األسرة والتضامن والمساوة والتنمية االجتماعية بتنظيم دورات تدريبية للمتخصصين 
فــي مجــال الحمايــة وتعزيــز قــدرات مراكــز االســتماع واإلرشــاد القانونــي، إضافــة إلــى دورات تدريبيــة 
للقضــاة والمســاعدين االجتماعييــن القضائييــن والــدرك الوطنــي تتعلــق بالمقاربــة القانونيــة والحقوقيــة 

وتقنيــات التدخــل ودور الطــب الشــرعي. 

وأنشــأت الحكومــة 10 مراكــز متعــددة الخدمــات للنســاء فــي مناطــق مختلفــة مــن البــالد مختصــة 
بالتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف مــن خــالل االســتقبال واالســتماع والتوجيــه والمواكبــة وتوفيــر اإليــواء 
المؤقــت. إضافــة إلــى ذلــك يتــم تقديــم التكويــن المهنــي والبنــاء المعرفــي ورفــع الوعــي فــي مجــال 

الحقــوق والمســاواة ورفــع التوعيــة.
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الجمهورية اليمنية
الجهة المختصة: وزارة الشئون االجتماعية والعمل

المرجعيات والنهج المتبع في تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية: 

بــدأ العمــل علــى تطويــر الخطــة الوطنيــة للمــرأة والســالم واألمــن حيــث تــم تنظيــم ورشــة عمــل للبــدء 
فــي وضــع الخطــة الوطنيــة. وتــم تشــكيل فريــق فنــي لصياغــة الخطــة تمهيــدًا لعرضهــا علــى الحكومــة 
لتبنيهــا وتوفيــر المصــادر الماديــة، ثــم صــادق مجلــس الــوزراء فــي 5 ديســمبر 2019 علــى خطــة 
المــرأة األمــن والســالم وشــكل لجنــة وطنيــة مــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة ومؤسســات المجتمــع 
المدنــى لمتابعــة تنفيــذ الخطــة. وتحتــوى خطــة المــرأة واألمــن والســالم علــى التدخــالت واألنشــطة 
التــي تهــدف إلــى حمايــة النســاء أثنــاء النزاعــات ومــا بعــد النزاعــات وتعزيــز دورهــن فــي الوقايــة مــن 

النزاعــات وبنــاء الســالم وفــى التنميــة االقتصاديــة.

وضعــت الحكومــة دليــل إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة لحمايــة النســاء والفتيــات فــي اليمــن. 
يهــدف الدليــل إلــى وصــف الحــد األدنــى مــن اإلجــراءات المتحــدة فيمــا يخــص المعاييــر الدوليــة 

والتركيــز علــى العنايــة بالناجيــات مــن العنــف.

الخطوات المتخذة على األصعدة المحددة في خطة العمل التنفيذية 

أ. المشاركة السياسية للنساء والفتيات  

هنــاك مشــاركة سياســية عاليــة للمــرأة فــي حــوارات الســالم. ويعــود ذلــك إلــى مشــاركة النســاء فــي 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي الــذي انعقــد خــالل الفتــرة مــارس 2013 إلــى ينايــر 2014 حيــث حصلــت 
المــرأة علــى نســبة مشــاركة%30  مــن إجمالــي المشــاركين البالــغ عددهــم 565 عضــو. كمــا شــاركت 
المــرأة فــي وضــع مســودة دســتور دولــة االتحــاد حيــث بلــغ عــدد المشــاركات 4 نســاء مقابــل 13 رجــل. 
وتــم االتفــاق فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي علــى تمثيــل النســاء بنســبة %30 فــي الهيئــات المنتخبــة وأن 
يكــون للمــرأة حضــور فــي مفاوضــات الســالم المنعقــدة فــي جنيــف برعايــة المبعــوث األممــي، وبــأن 

تكــون هنــاك حصــة للنســاء فــي المفاوضــات ال تقــل عــن %30 للنســاء.

في عام 2016، كان هناك 2 وزيرة في الحكومة االتحادية مقابل 35 وزير رجل. 
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وطبقــا لتقريــر صــادر عــن لجنــة إعــادة الهيكلــة فــي وزارة الداخليــة فــي مــارس 2012 كان هنــاك 
2868 امرأة تعملن في جهاز الشــرطة، مقابل قرابة 196 ألف رجل، أي أن النســاء كانت تشــكلن 
%1.7 مــن مجمــوع منتســبي الشــرطة اليمنيــة. إال أنــه ال تتوفــر بيانــات حديثــة عــن حجــم مشــاركة 
النســاء فــي األجهــزة األمنيــة، خاصــة وأن عمــل األجهــزة األمنيــة النســائية شــبه متوقــف بســبب 
الحــرب. ولقــد تضمنــت وثيقــة مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي فيمــا يتعلــق بأســس بنــاء الجيــش 
واألمــن ودورهمــا علــى تمكيــن وتوســيع مشــاركة المــرأة مــن العمــل فــي مجــاالت الجيــش واألمــن 

والمخابــرات علــى أن ينظــم ذلــك بقانــون.

د. اإلغاثة واإلنعاش للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع  

يتــم تنفيــذ مشــروع المســاحات الصديقــة لألطفــال بمــا فــي ذلــك الفتيــات لتقديــم خدمــات الدعــم النفســي 
واالجتماعــي، وجــرى إنشــاء مركــز التدريــب والتأهيــل النســوي )مركــز إيــواء للمعنفــات( فــي اتحــاد 
نســاء اليمــن بعــدن بدعــم مــن صنــدوق األمــم المتحــدة وقــد افتتــح المركــز فــي عــام 2017 واليــزال 
فــي طــور التأســيس. ويجــري العمــل علــى توفيــر مقومــات الحيــاة الطبيعيــة فــي مخيمــات اإليــواء 
المخصصــة لليمنييــن بمــا فــي ذلــك النســاء والفتيــات مــن خــالل مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة مــن 
عــالج ومســكن وتعليــم. وجــرى اعتمــاد عــدد مــن برامــج اإلغاثــة، منهــا العيــادة المتخصصــة، التــي 
تقــدم كافــة الخدمــات الطبيــة لالجئيــن اليمنييــن فــي جيبوتــي، باإلضافــة إلــى مشــاريع إيصــال الميــاه 
النقيــة والصالحــة للشــرب إلــى تجمعــات النازحيــن فــي عــدة مناطــق مــن اليمــن. وهنــاك عــدد مــن 
المشــاريع لتقديــم خدمــات تعليميــة منهــا إنشــاء قناتيــن فضائيتيــن تبــث نحــو أربعــة آالف درس 
مباشــر، يســتفيد منهــا أكثــر مــن مليــون طالــب وطالبــة. ولقــد تــم إنشــاء مخيمــات للنازحيــن مــن قبــل 

الحكومــة والهــالل األحمــر. 
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ملحق )1(

 استبيان للتقرير الثاني حول التقدم المحرز في تنفيذ

االستراتيجية وخطة العمل التنفيذية »حماية المرأة العربية: األمن والسالم«

الجهة الُمعدة 
للتقرير

معلومات جهة 
االتصال

 االسم:

 العنوان:

 الهاتف:

 البريد اإللكتروني:

خلفية عن التقرير: 

تولــي جامعــة الــدول العربيــة أهميــة قصــوى لقضيــة حمايــة المــرأة العربيــة فــي ظــل الظــروف التــي تشــهدها 
المنطقــة العربيــة مــن حــروب ونزاعــات وصراعــات باتــت أجمعهــا تحديــات تعانــي منهــا المــرأة العربيــة. فقــد 
قامــت األمانــة العامــة بجامعــة الــدول العربيــة- إدارة المــرأة واألســرة والطفولــة بالتعــاون مــع هيئــة األمــم 
المتحــدة للمــرأة بإعــداد خطــة العمــل التنفيذيــة »حمايــة المــرأة العربيــة: األمــن والســالم« اســتنادا« إلــى  قــرار 
مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 1325 لعــام 2000 والقــرارات الالحقــة لــه، لتكــون مرجعيــة أساســية 
للــدول األعضــاء عنــد اعــداد خطــط العمــل الوطنيــة الخاصــة بتنفيــذ التزامــات المــرأة واألمــن والســالم. جديــر 
بالذكــر ن كل مــن االســتراتيجية وخطــة العمــل التنفيذيــة قــد تــم اعتمادهمــا مــن قبــل مجلــس جامعــة الــدول 

العربيــة علــى المســتوى الــوزاري فــي دورتــه العاديــة الـــ)144( عــام 2015.

سيغطي هذا التقرير الفترة من يناير 2016 إلى  يونيو 2018. 

ثــة عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجية وخطــة العمــل التنفيذيــة »حمايــة  يرجــى تقديــم معلومــات ُمحدَّ
المــرأة العربيــة: األمــن والســالم« مــن خــالل إجــراء تحليــل للوضــع الراهــن ونتائــج وآثــار تنفيــذ أجنــدة االمــن 
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والســالم فــي دولتكــم الموقــرة، وتســليط الضــوء علــى أهــم التحديــات التــي تحــول دون تنفيــذ هــذا االلتزامــات. 
ُتعــد األمثلــة والتحليــالت التــي تدعمهــا البيانــات الكميــة أو النوعيــة أو كالهمــا ذات قيمــة خاصــة. وينبغــي 

أن تكــون المدخــالت موجــزة ومختصــرة.

 .info@wfclas.org; wfclas@gmail.org  :يرجي إرسال االستبيان كنسخة إلكترونية إلى البريد

 rM9Apf/gl.goo//:https  :يمكن الوصول إلى  النسخة الكترونية عن طريق الرابط التالي
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فــي إطــار تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن المعنيــة بالمــرأة واألمــن والســالم بــدءا مــن قــرار 1325 لعــام 2000، . 1

واالســتراتيجية وخطــة العمــل التنفيذيــة »حمايــة المــرأة العربيــة: األمــن والســالم«، مــا أبــرز المبــادرات الخاصــة 

بتفعيــل تنفيــذ هــذه القــرارات مــن حيــث اآلتــي:

هــل تــم وضــع أو اعتمــاد أو مراجعــة خطــة عمــل وطنيــة لتنفيــذ االلتزامــات الخاصــة بالمــرأة 	( 
ــى  ــي إدمــاج هــذه االلتزامــات عل ــة ف ــد يتضمــن الجهــود المبذول ــك ق واألمــن والســالم؟ ذل
ســبيل المثــال فــي اســتراتيجيات الخاصــة بمكافحــة اإلرهــاب أو تنفيــذ أجنــدة أهــداف التنميــة 

المســتدامة 2030؟  

هــل تــم إعــداد تقاريــر عــن تقييــم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة الخاصــة 	( 
بالمــرأة واألمــن والســالم؟ ذلــك قــد يضمــن تقييــم تنفيــذ االســتراتيجيات المشــار إليهــا عاليــه. 

يرجــى إيضــاح النتائــج الرئيســية لهــذا االســتعراض والمالحظــات المتعلقــة بحــال تنفيــذه.  

كيفيــة التــي تــم بهــا وضــع وتأميــن مصــادر التمويــل الالزمــة لتنفيــذ التزامــات المــرأة واألمــن ت( 
والسالم. 
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أواًل: المشاركة السياسية للنساء والشابات في المنطقة العربية:

الناتــج األول: دعــم المشــاركة الفعليــة للنســاء والفتيــات ودورهــن القيــادي علــى جميــع األصعــدة فــي 
ــظ الســالم وحــل النزاعــات والتصــدي لإلرهــاب ــاء وحف ــرار لبن ــع الق مراكــز صن

تشــريعات وتدابيــر تضمــن التمثيــل السياســي للنســاء فــي المنطقــة العربيــة فــي مراكــز صنــع 1.1
القــرار فــي أوقــات الســلم وفــي أوقــات النزاعــات وفــي فتــرات مــا بعــد النــزاع على كافة المســتويات 

الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة

دعم التمثيل السياسي الفعال للنساء والفتيات في جهود بناء السالم والتصدي لإلرهاب 1.2

مــا هــي الجهــود المبذولــة والمبــادرات التــي تــم اتخاذهــا لدعــم مشــاركة النســاء/ منظمــات . 2
المجتمــع المدنــي المعنيــة بشــؤون المــرأة والجمعيــات النســوية فــي مفاوضــات الســالم، 
وفــي وضــع الدســتور والمشــاركة فــي عمليــات الحــوار الوطنــي بشــأن قضايــا الســالم 
واألمــن؟ بمــا فــي ذلــك الجهــود الراميــة إلــى  منــع الصــراع والحفــاظ علــى الســالم، مثــل 

ــى  المســاعدات اإلنســانية.  ــزع الســالح أو الوصــول إل ــات ن ترتيب

مــا هــي الجهــود التــي تمــت لتحســين التــوازن بيــن الجنســين فــي قــوات الجيــش والشــرطة . 3
ونشــر النســاء فــي عمليــات حفــظ الســالم. يرجــى تقديــم البيانــات ذات الصلــة علــى النحــو 

المتاح

برجاء استيفاء الجدول التالي بحسب أحدث إحصاء متوفر: . 4

أحدث 
إحصاء 

لعام

االجماليالرجالالنساء

المرشــحين  عــدد 
نييــن   لما لبر ا

عدد مقاعد البرلمان.

عدد المناصب الوزارية
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فــي  المشــاركون  عــدد 
الســالم  مفاوضــات 

ســمية  لر ا

فــي  المشــاركون  عــدد 
الدســتور   صياغــة 

ثانًيا: الوقاية من النزاعات ومن جميع أشكال العنف ضد المرأة والعنف الجنسي في 
النزاعات

ــات الســلم،  ــع أشــكال العنــف ضــد النســاء فــي أوق ــة مــن النزاعــات وجمي ــج الثانــي: ضمــان الوقاي النات
والنزاعــات، وبعــد النــزاع، وانعــدام األمــن، وفــي ظــل مخاطــر اإلرهــاب

إنشاء آليات اإلنذار المبكر بالنزاعات التي تراعي مؤشرات النوع االجتماعي وكيفية االستجابة له2.1

مراجعة التشريعات والسياسيات ووضع قوانين ألنهاء كافة أشكال العنف ضد النساء في المنطقة 2.2
العربية

القيام بدراسات وأبحاث حول العنف ضد النساء والفتيات والعنف الجنسي في النزاعات2.3

وضع برامج توعية والعمل على تنسيق الجهود بين األطراف الفاعلة للوقاية من النزاعات 2.4
والوقاية من العنف ضد النساء والعنف الجنسي

برجاء تقديم معلومات عن أهم المبادرات ذات األولوية المتعلقة بما يلي:. 5

التصدي للعنف الجنسي في أوقات النزاعات المسلحة ضد النساء والفتيات.	( 

وضع وتنفيذ استجابات للتطرف واإلرهاب تراعي إدماج منظور احتياجات المرأة. 	( 
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ثالًثا: الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع

الناتــج الثالــث: الحمايــة مــن النزاعــات وكافــة أشــكال العنــف ضــد النســاء فــي كل أوقــات الســلم والنزاعــات 
وفتــرات مــا بعــد النزاعــات

ترجمــة االلتزامــات العربيــة والدوليــة بخصــوص حمايــة النســاء والفتيــات فــي مناطــق النزاعــات 3.1
جــراءات عمليــة. واالحتــالل إلــى  تدابيــر واإ

ضمان حماية النساء والفتيات من أخطار النزاعات واالحتالل واإلرهاب.3.2

العمل على الحد من المخاطر في مناطق النزاعات واالحتالل3.3

ــم إصدارهــا وتوقيعهــا والتصديــق عليهــا . 	 ــي ت ــق الت ــات والمواثي مــا هــي البروتوكــوالت واالتفاقي
لمكافحــة كافــة أشــكال العنــف ضــد النســاء؟ ومــا مــدي تماشــيها مــع االتفاقــات الدوليــة؟ هــل تــم 
تنظيــم أي تدريبــات للقــوات المســلحة والشــرطة أو للعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والدعــم 

القانونــي واالجتماعــي لحمايــة النســاء والفتيــات فــي مناطــق النــزاع؟

مــا هــي القوانيــن واآلليــات التــي تــم اســتحداثها أو تعديلهــا لتعزيــز المحاســبة ووضــع حــد . 7
ــر ودراســات أو  ــم إعــدادا تقاري ــم العنــف الجنســي؟ وهــل ت ــي جرائ ــاب لمرتكب لإلفــالت مــن العق
التوصيــات بشــأن العنــف ضــد النســاء والفتيــات والعنــف الجنســي فــي النزاعــات؟ مــا أبــرز نتائــج 

هــذه الدراســات؟
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رابًعا: اإلغاثة والمعافاة للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع

الناتــج الرابــع: حصــول النســاء والفتيــات فــي المنطقــة العربيــة علــى احتياجاتهــن مــن اإلغاثــة والمعافــاة 
وخاصــة المجموعــات األكثــر عرضــة للعنــف، وتعزيــز قــدرات أعــوان اإلغاثــة والتعافــي خــالل النزاعــات 

ومــا بعــد النزاعــات والمناطــق المهــددة باإلرهــاب 

خطــط العمــل والمــوارد المخصصــة لفتــرات مــا بعــد النزاعــات - بمــا فيهــا نــزع الســالح وتســريح القــوات 4.1
ــرات النزاعــات  ــي فت ــك ف ــوع االجتماعــي وذل ــار منظــور الن ــي االعتب ــل – مــع األخــذ ف عــادة التأهي واإ

واالحتــالل ومــا بعــد النزاعــات وتحــت تهديــد اإلرهــاب

تخصيــص المــوارد والتخطيــط بمراعــاة النــوع االجتماعــي فــي النزاعــات واالحتــالل ومــا بعــد النزاعــات 4.2
والثــورات والكــوارث خاصــة للمجموعــات المعرضــة للخطــر

إدمــاج النســاء فــي منظومــة العدالــة االنتقاليــة وتعويــض ضحايــا العنــف ضــد النســاء والتهجيــر 4.3
القســري وجميــع األضــرار التــي خلقتهــا الجماعــات اإلرهابيــة فــي فتــرات النزعــات ومــا بعدهــا

مــا هــي أهــم التدابيــر التــي يتــم اتخاذهــا لحصــول النســاء والفتيــات علــى الرعايــة الصحيــة . 	
والتعليــم والدعــم النفســي والحمايــة مــن كافــة أشــكال العنــف؟ مــا هــي أبــرز البرامــج التــي توفــر 
الدعــم والتمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي للنســاء فــي مخيمــات الالجئيــن ومناطــق النزاعــات 

واالحتــالل فــي المنطقــة العربيــة؟

مــا هــي البرامــج التــي تمــت مــن أجــل إعــادة إدمــاج المحاربــات الســابقات والمحتجــزات مــن قبــل . 9
الجماعــات اإلرهابيــة ضمــن برامــج إعــادة تأهيــل مــا بعــد النزاعــات؟ 

برجاء استيفاء الجدول التالي بالبيانات الالزمة:. 	1

أحث  
إحصاء 

عام

االجماليالرجالالنساء

النفاســية:  الوفيــات  معــدل 
النفاســية  الوفيــات  عــدد 
بالنســبة إلــى  المواليــد األحيــاء 

X
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القيــد  معــدالت  صافــي 
االبتدائيــة  بالمــدارس 
النــوع:  بحســب  والثانويــة 
عــدد األطفــال المســجلين فــي 
بالنســبة  االبتدائــي  التعليــم 
األطفــال  عــدد  لمجمــوع 
المســجلين  األطفــال  وعــدد 
بالنســب  الثانــوي  التعليــم  فــي 

األطفــال عــدد  لمجمــوع 

إذا لــم تكــن مشــمولة بالفعــل فــي الــرد أعــاله، يرجــى تســليط الضــوء علــي اي شــواغل ناشــئة . 11
أخــرى و/أو أولويــات للعمــل ذات صلــه بتنفيــذ جــدول اعمــال المــرأة واألمــن والســالم فــي الفتــرة 
إلــى  2020، الذكــري الســنوية العشــرين لقــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 

.)2000(  1325
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