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أوال – مقدمة
1.1ســاهمت المــرأة علــى مــر العصــور بشــكل فعــال وناشــط فــي كافــة المجــاالت
االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة واالقتصاديــة كمــا شــاركت فــي بناء الحضــارة وإعداد
األجيــال .وعلــى الرغــم مــن هــذه المســاهمة الهامــة ،فــا تــزال النســاء والفتيــات
يعانيــن اليــوم مــن اإلقصــاء والتهميــش ويواجهــن صعوبــات تحــول دون مشــاركتهن
فــي المجــال االجتماعــي وغيــر ذلــك مــن المجــاالت .وتنبــع هــذه الصعوبــات التقاليــد
والممارســات غيــر اإلســامية ومــن ســوء الفهــم والتفســير الخاطــئ للديــن.
2.2وللتغلــب علــى التحديــات المتناميــة فــي التــي تواجــه الــدول األعضــاء فــي منظمــة
التعــاون اإلســامي يتعيــن تحســين وضــع المــرأة وظروفهــا لتمكينهــا مــن المشــاركة
الفعالــة فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة ،وبالتالــي ضمــان
الســام الدائــم والرخــاء والرفاهيــة.
3.3اعتمــد المؤتمــر اإلســامي لــوزراء الخارجيــة ،فــي دورتــه الثانيــة والثالثيــن التــي عقــدت
فــي صنعــاء عــام  ،2005ق ـرارا بشــأن «المــرأة المســلمة ودورهــا فــي تنميــة المجتمــع
اإلســامي» ،دعــا إلــى عقــد مؤتمــر وزاري لمناقشــة مشــاكل المــرأة والنظــر فــي
الســبل والوســائل التــي تمكــن مــن استكشــاف الفــرص المتاحــة لهــا للمشــاركة فــي
ُ
تطويــر المجتمعــات اإلســامية .وعقــد المؤتمــر الــوزاري األول للمــرأة فــي إســطنبول
بتركيــا عــام  ،2006والثانــي فــي القاهــرة بمصــر عــام  ،2008والثالــث فــي طهـران بإيـران
عــام  ،2010والرابــع فــي جاكرتــا بإندونيســيا عــام  ،2012والخامــس فــي باكــو بأذربيجــان
عــام .2014
ُ
4.4وبموجــب القــرار ذاتــه ،كلــف المؤتمــر الــوزاري المعنــي بالمــرأة بوضــع خطــة عمــل
خاصــة بمنظمــة التعــاون اإلســامي بهــدف تعزيــز قــدرة المــرأة علــى االضطــاع بــدور
فاعــل فــي جميــع مناحــي الحيــاة فــي الــدول األعضــاء .وبنــاء علــى توصيــات المؤتمــر
الــوزاري األول حــول دور المــرأة فــي تنميــة الــدول األعضــاء (إســطنبول ،)2006 ،تــم
صياغــة خطــة عمــل منظمــة التعــاون اإلســامي للنهــوض بالمــرأة لديهــا واعتمادهــا
فــي المؤتمــر الــوزاري الثانــي المنعقــد فــي القاهــرة ،مصــر (.)2008
5.5وتمثــل خطــة عمــل منظمــة التعــاون اإلســامي للنهــوض بالمــرأة نهجــا خالقــا يعكــس
التـزام الــدول األعضــاء بمعالجــة عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه المــرأة .ومــن ثــم فــإن
الخطــة تتيــح لمنظمــة التعــاون اإلســامي اتخــاذ تدابيــر للقضــاء علــى جميــع أشــكال
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التمييــز ضــد المــرأة مــن أجــل الحــد مــن عــدم المســاواة بيــن الرجــال والنســاء ،تمشــيا
مــع قيمتــي العدالــة االجتماعيــة والمســاواة ابيــن الجنســين ،وتســعى المنظمــة إلــى
تحســين مكانــة المــرأة مــن خــال ربــط عالقــات شـراكة مــع الرجــال والنســاء والمنظمــات
غيــر الحكوميــة والمجتمعــات المحليــة ،واإلعــام ،واالتحــادات العماليــة ،والقطــاع
الخــاص ،واألطـراف الفاعلــة األخــرى ذات الصلــة كمــا تســعى إلــى تمكيــن المــرأة مــن
اســتعادة مكانتهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة المتميــزة .وتتوخــى خطــة عمــل منظمــة
التعــاون اإلســامي للنهــوض بالمــرأة كفالــة االمتثــال لاللتزامــات الوطنيــة واإلقليميــة
والدوليــة فــي مجــال تعزيــز حقــوق المــرأة والنهــوض بهــا ،وفقــا ألحــكام العهديــن
الدولييــن ولقيــم العالــم اإلســامي.
6.6وتــدرك الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســامي أن اعتمــاد خطــة عمــل
المنظمــة للنهــوض بالمــرأة وتنفيذهــا ســوف يعطــي بالتأكيــد إطــارا داعمــا للجهــود
الفرديــة والجماعيــة الراميــة إلــى تحســين أوضــاع المــرأة فــي العالــم اإلســامي.
7.7وتأخــذ خطــة عمــل منظمــة التعــاون اإلســامي للنهــوض بالمــرأة فــي االعتبــار
التزامــات الــدول األعضــاء فــي المنظمــة فــي إطــار االتفاقيــات والصكــوك الدوليــة ،ال
ســيما تلــك المرتبطــة بإعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن (المؤتمــر العالمــي الرابــع المعنــي
بالمــرأة ،)1995 ،والــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
المعنــون «المــرأة عــام  :2000المســاواة بيــن الجنســين والتنميــة والســام فــي القــرن
 ،»21وتلتــزم بأحــكام اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
ضــد المــرأة ،وفقــا للقيــم اإلســامية.
ثانيا :أهداف خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض بالمرأة:
1-1المشــاركة فــي صنــع القــرار  :كفالــة تمثيــل المــرأة ،على جميع المســتويات السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،فــي صنع القرار.
2-2التعليــم  :توفيــر فــرص متســاوية لجميــع النســاء والفتيــات فــي الحصــول علــى
التعليــم الجيــد علــى جميــع المســتويات ،والتدريــب المهنــي ،وتنميــة المهــارات ،فضــا
عــن برامــج محــو األميــة.
3-3الصحــة :تحســين حصــول النســاء والفتيــات علــى الرعايــة والخدمــات الصحيــة عاليــة
الجــودة ،وعلــى الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي ،وأيضــا علــى تغذيــة كافيــة وســليمة.
4-4التمكيــن االقتصــادي  :تعزيــز حصــول المــرأة علــى فــرص اقتصاديــة متســاوية فــي
القطاعيــن العــام والخــاص.
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5-5الحماية االجتماعية  :تعزيز وضمان احتياجات المرأة االجتماعية وسالمتها ورفاهها.
6-6حمايــة المــرأة مــن العنــف  :مكافحــة جميــع أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي واالتجــار بالبشــر وغيــر ذلــك مــن الممارســات التقليديــة الضــارة بالمــرأة
والفتــاة .مكافحــة مختلــف أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات بمــا فــي ذلــك الحرمــان
مــن الفــرص والتمتــع الكامــل بحقوقهــن وذلــك مــن خــال إج ـراءات وقائيــة وتوفيــر
إعــادة التأهيــل للضحايــا ومعاقبــة الجنــاة.
7-7المــرأة فــي حــاالت األزمــات  :ضمــان الحمايــة للمــرأة والفتــاة ،وال ســيما المــرأة الريفيــة،
وكفالــة حصولهــا علــى المســاعدة اإلنســانية أثنــاء النزاعــات المســلحة والكــوارث
الطبيعيــة أو تلــك التــي هــي مــن صنــع اإلنســان ،واالحتــال األجنبــي والتهجيــر
القســري وغيــر ذلــك مــن حــاالت الضعــف ،وســتعمل الــدول األعضــاء فــي منظمــة
التعــاون اإلســامي أيضــا علــى تعزيــز دور المــرأة فــي حــل النزاعــات وتحقيــق الســام
واألمــن وفقــا لقــرار مجلــس ألمــن .1325
8-8النســاء فــي الكــوارث  :تقديــم المســاعدة اإلنســانية للنســاء وحمايتهــم أثنــاء الكــوارث
الطبيعيــة ،خاصــة فــي المناطــق الريفيــة.
9-9النســاء فــي الصــراع المســلح  :اتخــاذ جميــع اإلج ـراءات الوقائيــة والحمايــة لمكافحــة
مختلــف أشــكال العنــف ضــد النســاء فــي الصراعــات المســلحة وحــاالت مــا بعــد الصـراع،
واالحتــال األجنبــي ،والتشــريد القســري ،وأشــكال الكــوارث األخــرى التــي هــي مــن
صنــع اإلنســان مثــل االعتــداء الجنســي واالتجــار بالبشــر .كمــا ســتعزز الــدول األعضــاء
فــي منظمــة التعــاون اإلســامي دور المــرأة فــي حــل النزاعــات ،وبنــاء الســام ،وحفــظ
الســام ،وإحــال األمــن.
ثالثا :األهداف الفرعية لخطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض بالمرأة:
تســعى الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســامي إلــى تعزيــز مكانــة المــرأة وتحقيــق
أهــداف خطــة عمــل المنظمــة للنهــوض بالمــرأة مــن خــال اتخــاذ التدابيــر التاليــة:
1.1المشــاركة فــي صنــع القــرار :كفالــة تمثيــل المــرأة ،علــى جميع المســتويات السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،فــي صنع القرار.
.أتشجيع زيادة المشاركة الكاملة والمتكافئة والفاعلة للمرأة على جميع مستويات
مواقع صنع القرار.
.بتعزيز دور المرأة في المجتمع ومساهمتها في تنمية مجتمعها المحلي وأسرتها
وذلك من خالل اتخاذ الترتيبات المؤسسية الالزمة.
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.تكفالة أن تتخذ الدول األعضاء اإلجراءات الالزمة والتعديالت القانونية على الصعيد
الوطني والمحلي والمجتمعي ،وذلك تمشيا مع التزاماتها الدولية بتمكين المرأة
في مختلف المجاالت.
.ثتعزيز حصول المرأة ،من خالل التشريعات ،على التقنيات الحديثة ،بما في
ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،لتعزيز دورها في عمليتي صنع القرار
والتنمية.
.جرفع الوعي العام إزاء أهمية زيادة مشاركة المرأة في هيئات صنع
القرار.
.حتشجع المرأة من خالل مختلف السبل على المشاركة في آليات صنع
القرار.
2.2التعليــم :توفيــر فــرص متســاوية لجميــع النســاء والفتيــات فــي الحصــول علــى التعليــم
الجيــد علــى جميــع المســتويات ،والتدريــب المهنــي ،وتنميــة المهــارات ،فضــا عــن
برامــج محــو األميــة.
.أضمــان حصــول المــرأة والفتــاة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل ،علــى التعليــم
والتدريــب وبالتالــي علــى المعــارف والمهــارات الالزمــة للمشــاركة فــي صنــع
الق ـرار.
.بتعزيز تعليم النساء والفتيات وذلك من خالل اعتماد السياسات والبرامج الالزمة
.تتســهيل حريــة حصــول البنيــن والبنــات ،إلزاميــا وعلــى قدم المســاواة ،علــى التعليم
مــا قبــل المدرســة والتعليــم االبتدائي والثانــوي الجيد.
.ثتشــجيع حصــول المــرأة علــى دورات للتدريــب التقنــي والمهنــي ،مصممــة خصيصــا
لهــا ،فــي المجــاالت غيــر التقليديــة ومختلــف المجــاالت.
.جبنــاء قــدرات المدرســين فــي جميــع المســتويات حــول مبــادئ المســاواة وعــدم
التمييــز مــن خــال تزويدهــم بمــواد تدريبيــة تراعــي الفروقــات بيــن الجنســين
.حالعمــل علــى تصحيــح المفاهيــم الســائدة والســلوكيات لــدى أوليــاء األمــور وذلــك
مــن تنفيــذ دورات وأنشــطة تدريبيــة
.خضمــان حصــول النســاء والفتيــات بشــكل متكافــئ علــى التطويــر الوظيفــي،
والتدريــب ،والمنــح الدراســية ،وااللتزامــات.
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.د تشجيع زيادة حصول النساء على التعليم الجامعي.
.ذضمــان أن تراعــي مــواد المناهــج والــدورات الدراســية ،علــى جميــع المســتويات،
الفــروق بيــن الجنســين.
3.3الصحــة  :تحســين وصــول النســاء والفتيــات علــى الرعايــة والخدمــات الصحيــة عاليــة
الجــودة ،وعلــى الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي ،وأيضــا علــى تغذيــة كافيــة وســليمة.
.أتعـزيــــز الركائــــز الســـــت للمنظومـــــة الصــــحية وذلــك بوضــــــع النســــــاء واألطــــفال
كأولويـــــــة -1 :القيــادة /الحكومــة  – 2 ،تقديــم الخدمــة  – 3 ،القــوة العاملــة فــي
المجــال الصحــي  – 4 ،نظــام المعلومــات الصحيــة – 5 ،الحصــول علــى األدويــة
األساســية  – 6 ،التمويــل
.بتوفيــر مرافــق وخدمــات الرعايــة الصحيــة مــن حيــث الكــم والنــوع ،وضمان ســهولة
وصــول جميــع النســاء والفتيــات لهــا وإتاحتهــا لهــن بتكلفــة منخفضة
.تتحســين ســبل الحصــول علــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والصحــة الجنســية،
وخدمــات الرعايــة الصحيــة لألمهــات ،واللقاحــات وذلــك لخفــض معــدالت وفيــات
األمهــات وحديثــي الــوالدة واألطفــال ،ومعــدالت اإلصابــة باألمــراض.
.ثمكافحــة التفــاوت فــي مجــال الصحــة وذلــك باتخــاذ إجــراءات شــاملة ومنســقة
لمعالجــة المحــددات االجتماعيــة للصحــة مثــل الفقــر والتعليــم والتشــغيل
والســامة المهنيــة وعــدم األمــن الغذائــي والبيئــة.
.جتخطيــط وتعزيــز برامــج رفــع الوعــي فــي مجــال الصحــة فيمــا يتعلــق بالنســاء
والفتيــات.
.حتوفيــر التثقيــف الصحــي والتدريــب للنســاء وذلــك لتســليحهن بالمعرفــة والمهــارات
الالزمــة حتــي يشــاركن فــي عمليــات صنــع القـرار فيمــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة.
.ختحســين المؤشـرات وبنــاء أنظمــة معلومــات مبوبــة تتعلــق صحة النســاء واألطفال
علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي وذلــك لرصد أوجه التحســين.
.درفــع الوعــي لــدى العامليــن فــي القطــاع الصحــي ولــدى الرجــال بشــأن الصحــة
والحقــوق اإلنجابيــة ،والمســاواة بيــن الجنســين ،والعنــف ضــد المــرأة.
4.4التمكيــن االقتصــادي  :تعزيــز حصــول المــرأة علــى فــرص اقتصاديــة متســاوية فــي
القطاعيــن العــام والخــاص.
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.أاعتمــاد تدابيــر أكثــر فعاليــة للقضــاء علــى الفقــر لــدى النســاء وتحســين ظروفهــن
المعيشــية ،وذلــك لمســاعدتهن علــى تحقيــق كامل طاقاتهن البشــرية وتمكينهن
مــن التقــدم والمشــاركة ،علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال ،فــي عمليــات صنــع
القرار
.باكتســاب المــرأة مهــارات دراســة متطلبــات ســوق العمــل ومهــارات التكيــف مــع
ســرعة تغييــره
.توضــع مؤشــرات لجمــع البيانــات واإلحصــاءات لقيــاس األنشــطة ذات الصلــة
با لجنســين .
.ثاعتمــاد تدابيــر تشــريعية وتنفيذيــة وتقديــم خدمــات وبرامــج استشــارية وتدريبيــة
مــن أجــل ســد الفجــوة بيــن تعليــم المــرأة ومتطلبــات ســوق العمــل.
.جاتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر الالزمــة لتمكيــن المــرأة ،بمــا يتيــح لهــا ولــوج القطــاع
الخــاص ومجــال ريــادة األعمــال.
.حوضــع سياســات خاصــة واعتمــاد اللوائــح اإلداريــة الالزمــة لمســاعدة المــرأة العاملــة
علــى التوفيــق بيــن دورهــا األســري وحياتهــا العمليــة.
.خضمان المساواة في األجور مقابل التكافؤ في العمل بين الرجال والنساء.
.دإطــاق مبــادرات لتعزيــز توظيــف المــرأة فــي القطــاع العــام ،علــى قــدم المســاواة
مــع الرجــل.
.ذاعتمــاد سياســات مراعيــة لألســرة بهــدف التوفيــق بيــن الحيــاة المهنيــة والحيــاة
األســرية ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بتوفيــر خدمــات جيــدة وبأســعار معقولــة لرعايــة
األطفــال ،وذوي اإلعاقــة )،والمســنين وغيرهــم مــن أفــراد األســرة.
.رتأميــن بيئــة عمــل مالئمــة للمــرأة مــن حيــث النقــل واألمــن وعــدم التمييــز فــي
مــكان العمــل.
.زتعزيــز قــدرات المــرأة ومهاراتهــا فــي مجــال التخطيــط المالــي مــن خــال ضمــان
حصولهــا علــى بنــاء القــدرات والتدريــب والمشــورة فــي مجــال التخطيــط المالــي،
وتحســين فهمــا لخدمــات الصيرفــة الشــخصية ومدخــرات التقاعــد والقــروض
الطالبيــة وسياســة ســداد الديــون ،وتوفيــر فرص االســتفادة من القــروض الصغيرة
وغيــر ذلــك مــن الخدمــات الماليــة.
.سإج ـراء أبحــاث بشــأن مســائل المســاواة بيــن الجنســين بهــدف وضــع خطــط أكثــر
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فعاليــة لتعزيــز دور المــرأة فــي االقتصــاد.
.شإطــاق مبــادرات للميزانيــة تراعــي مفهــوم النــوع االجتماعــي واعتمــاد اســتراتيجيات
أكثــر فعاليــة للقضــاء علــى الفقــر علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي.
.صاعتمــاد قوانيــن تجــرم التمييــز علــى أســاس الجنــس فــي ســوق العمــل ،خاصــة
عنــد التوظيــف والترقيــة.
.ضإجــراء إصالحــات تشــريعية وإداريــة إلعطــاء المــرأة حقوقــا متســاوية مــع الرجــل
فيمــا يتعلــق بالمــوارد االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك حيــازة الملكيــة والســيطرة علــى
األراضــي وغيرهــا مــن أشــكال الممتلــكات األخــرى.
5.5الحماية االجتماعية  :تعزيز وضمان احتياجات المرأة االجتماعية وسالمتها ورفاهها.
.أتغييــر العقليــات الســائدة فــي جميــع مســتويات المجتمــع كلمــا حرمــت المــرأة مــن
المســاواة مــع الرجــل مــن حيــث الوضــع والمعاملــة.
.بزيــادة اتســاق السياســات الوطنيــة الراميــة إلــى الحــد مــن عــدم المســاواة والتمييــز
ضــد النســاء والفتيــات.
.تاالنخـراط مــع المجتمــع المدنــي فــي تنفيــذ األنشــطة التــي تهــدف إلــى الدفــاع
عــن تقــدم المــرأة.
.ثتوفيــر الرعايــة والدعــم للنســاء واألرامــل والمطلقــات والمتخلي عنهــن والمعاقات
و/أو المسنات.
.جتقديــم مزيــد مــن الدعــم لألســر ذات الدخــل المنخفــض ،وال ســيما األســر التــي
تعيلهــا امــرأة تعتبــر مــن النســاء ربــات البيــوت وذلــك وفقــا للسياســات الوطنيــة فــي
مجــال الحمايــة االجتماعيــة.
.حتحســين التنســيق وتقديــم الخدمــات الحكوميــة للنســاء ،وخاصــة فــي المناطــق
الريفيــة ،بمــا فــي ذلــك حصولهــن علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم والفــرص
االقتصاديــة والمســاعدة القانونيــة.
.خاتخــاذ التدابيــر المناســبة لتعزيــز الركائــز التــي تقــوم عليهــا الخليــة األســرية ودورهــا
فــي ترســيخ االحت ـرام المتبــادل بيــن الرجــل والمــرأة ،مــن أجــل تعزيــز ثقافــة عــدم
التمييــز.
.دضمــان أن جميــع التشــريعات تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين وتحتــوي علــى قيــم
المســاواة وعــدم التمييــز.
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6.6حمايــة المــرأة مــن العنــف  :مكافحــة كافــة أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي واالتجــار بالبشــر وغيــر ذلــك مــن الممارســات التقليديــة الضــارة بالمــرأة
والفتــاة.
.أمكافحــة كافــة أشــكال العنــف ضــد المــرأة والفتــاة بمــا فــي ذلــك حرمانهــن مــن
الفــرص والتمتــع الكامــل بحقوقهــن ،ويتــم ذلــك مــن خــال اتخــاذ إجـراءات وقائيــة
وتوفيــر إعــادة التأهيــل للضحايــا وتوقيــع العقوبــة علــى الجنــاة.
.بالعمــل مــع الجهــات المعنيــة علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة مــن
أجــل رســم مســارات للتعــاون فــي مجــال تعزيــز حقــوق المــرأة والفتــاة ،وتقديــم
الحمايــة والمســاعدة لجميــع ضحايــا العنــف ضــد المــرأة والعنــف األســري.
.تتشــجيع اعتمــاد تدابيــر وسياســات واســتراتيجيات وقوانيــن وطنيــة لحمايــة المــرأة
مــن جميــع أشــكال العنــف ومنــع ومعاقبــة وإنهــاء العنــف ضــد المــرأة والعنــف
األســري والجريمــة ضــد المــرأة.
.ثمنع زواج القاصرات والزواج القسري بكل الوسائل المتاحة.
.جمكافحــة مختلــف أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات بمــا فــي ذلــك العنــف
األســري ،واالتجــار بالبشــر ،والعنــف ضــد النازحــات.
.حتعزيــز القــدرات المؤسســية للهيئــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي لمنع
ومكافحــة جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة علــى المســتويين المحلــي والوطنــي.
.خالمســاهمة فــي القضــاء علــى الممارســات التقليديــة الضــارة ،بمــا في ذلك تشــويه
األعضــاء التناســلية لإلنــاث ،مــن خــال الدعــم السياســي القــوي وإشـراك القيــادات
الدينيــة والمجتمعية.
.دوضــع برامــج تدريبيــة للعامليــن فــي القطاعــات القضائيــة والقانونيــة والطبيــة
واالجتماعيــة والشــرطية.
.ذجمــع البيانــات اإلحصائيــة المبوبــة ذات الصلــة ،علــى فتـرات منتظمــة ،حــول حــاالت
جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة.
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7.7المــرأة فــي حــاالت األزمــات :ضمــان الحمايــة للمــرأة والفتــاة ،وال ســيما المــرأة الريفيــة،
وكفالــة حصولهــا علــى المســاعدة اإلنســانية أثنــاء النزاعــات المســلحة والكــوارث
الطبيعيــة أو تلــك التــي هــي مــن صنــع اإلنســان ،واالحتــال األجنبــي والتهجــي ر
القســري وغيــر ذلــك مــن حــاالت الضعــف ،وســتعمل الــدول األعضــاء فــي منظمــة
التعــاون اإلســامي أيضــا علــى تعــزي ز دور المــرأة فــي حــل النزاعــات وتحقيــق الســام
واألمــن وفقــا لق ـرار مجلــس األمــن. 1325
8.8المــرأة فــي حــاالت الكــوارث  :تقديــم المســاعدة اإلنســانية للنســاء وحمايتهــن خــال
الكــوارث الطبيعيــة خاصــة فــي المناطــق الريفيــة:
.أتعزيــز قــدرات المؤسســات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي لمنــع
العنــف ضــد المــرأة علــى المســتوى المحلــي والوطنــي واإلقليمــي.
.باالنخـراط مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بالمــرأة لتعزيــز تمكيــن المــرأة
بشــكل فاعــل ممــا يضمــن حصولهــا علــى حقوقهــا اإلنســانية األساســية.
.تضمــان توافــر اســتجابة قائمــة علــى نــوع الجنــس للنســاء والفتيــات الالجئــات
والمهاجــرات والنازحــات والمشــردات داخليــا ،بمــن فيهــن اللواتــي يرزحــن تحــت
االحتــال األجنبــي ،وضمــان وصولهــن إلــى مناطــق إنســانية آمنــة ،وتيســير
حصولهــن علــى الغــذاء والمــأوى والتعليــم والرعايــة الصحيــة فــي أوقــات
األزمــات.
.ثدمــج االســتجابة للعنــف الجنســي ،بمــا فــي ذلــك العنــف ضــد الطفلــة ،فــي
جميــع السياســات واالســتراتيجيات اإلنســانية لمنــع حــدوث مثــل هــذا العنــف،
وتقديــم المســاعدة الالزمــة للضحايــا ،ومكافحــة إفــات الجنــاة مــن العقــاب.
.جتيســير مشــاركة المــرأة بشــكل كامــل فــي تعريــف االســتجابة اإلنســانية للكــوارث
الطبيعيــة واألزمــات (التقييــم والتحليــل والتخطيــط والتنفيــذ) ،وكذلــك فــي
األعمــال اإلنســانية مــن خــال الكيانــات الوطنيــة والمجتمــع المدنــي ومنظمــات
المجتمعــات المحليــة .
.ح تعزيز دور القيادات الدينية في منع العنف ضد النساء والفتيات.
.خإدمــاج الرجــال والفتيــان فــي جميــع خطــوات القضــاء علــى مختلــف أشــكال
العنــف ضــد النســاء والفتيــات.
.د رشــد وســائل اإلعــام وأدوات التواصــل األخــرى مــن أجــل مكافحــة العنــف ضــد
النســاء والفتيــات وذلــك مــن خــال رفــع الوعــي لــدى المجتمــع وتحفيــزه.
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النساء في الصراعات المسلحة:
اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الوقايــة والحمايــة الالزمــة لمكافحــة مختلــف أشــكال العنــف
ضــد المــرأة فــي حــاالت الص ـراع المســلح وحــاالت مــا بعــد الص ـراع ،واالحتــال األجنبــي،
والتشــريد القســري ،وغيرهــا مــن أشــكال الكــوارث التــي هــي مــن صنــع البشــر مثــل
االعتــداء الجنســي واالتجــار بالبشــر .ســوف تعــزز الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون
اإلســامي أيضــا دور المــرأة فــي حــل النزاعــات ،وبنــاء وحفــظ الســام ،وإقـرار األمــن مــن
خــال:

.أضمــان توافــر االســتجابة علــى أســاس نــوع الجنــس للنســاء والفتيــات الالجئــات
والمهاجــرات والمشــردات والنازحــات وذلــك فــي حــاالت الصــراع المســلح واالحتــال
األجنبــي ،وتســهيل وصولهــن إلــى مناطــق إنســانية آمنــة ،والغــذاء ،والمــأوى،
والتعليــم ،والرعايــة الصحيــة فــي أوقــات األزمــات.
.باتخــاذ إجــراءات خاصــة لحمايــة النســاء والفتيــات مــن مختلــف أشــكال العنــف القائــم
علــى أســاس نــوع الجنــس واالعتــداء الجنســي ،فــي حــاالت الصـراع المســلح وحــاالت
مــا بعــد الصــراع ،وتقديــم المســاعدة الالزمــة للضحايــا ،ومكافحــة إفــات الجنــاة مــن
العقــاب.
.تدعــم دور المــرأة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بالمــرأة فــي النهــوض
بمجتمعــات ترفــل فــي الســام ويتشــارك فيهــا الجميــع مــن خــال المصالحــة والحــوار
بيــن األديــان والثقافــات فيمــا بيــن أطــراف الصــراع.
.ثضمــان مشــاركة المــرأة فــي جميــع خطــوات عمليــات الســام ،بمــا في ذلــك التفاوض،
وإدارة األزمــات ،وإنهــاء الصراع
.جتشــجيع اإلعــام علــى إعــداد تقاريــر فاعلــة حــول األمــور المتعلقــة بمختلــف أشــكال
العنــف ضــد النســاء والفتيــات وكذلــك عــن أوضاعهــن فــي حــاالت الحــروب والصراعــات
المســلحة ،مــن أجــل توعيــة المجتمــع علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والدوليــة.
.حتعزيــز التعــاون الدولــي فــي مكافحــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات فــي حــاالت الصـراع
المسلح.
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رابعا  :وسائل تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض بالمرأة
.أإنشاء آلية خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض بالمرأة
1.1تشــارك األمانــة العامــة لمنظمــة التعــاون اإلســامي ،وخاصــة إدارة الشــؤون
الثقافيــة واالجتماعيــة وشــؤون األســرة ،بنشــاط فــي تنفيــذ خطــة عمــل منظمــة
التعــاون اإلســامي للنهــوض بالمــرأة .كمــا ســتواصل العمل المباشــر مع حكومات
الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســامي ،بطلــب منهــا ،لوضــع ودعــم
السياســات الراميــة إلــى تنفيــذ خطــة عمــل منظمــة التعــاون اإلســامي للنهــوض
بالمــرأة لتحقيــق األهــداف المســطرة لهــا.
2.2تقــوم الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســامي ،بالتعــاون الوثيــق مــع
إدارة الشــؤون الثقافيــة واالجتماعيــة وشــؤون األســرة فــي األمانــة العامــة
للمنظمــة ،بوضــع مؤشـراتها وتقديــم تقاريرهــا اإلحصائيــة الســتخدامها فــي تحليــل
النــوع االجتماعــي واعتمــاد خطــط عمليــة لتنفيــذ اإلجـراءات المحــددة الــواردة فــي
وثيقــة آليــة تنفيــذ خطــة عمــل منظمــة التعــاون اإلســامي للنهــوض بالمــرأة.
3.3تقــوم الــدول األعضــاء فــي منظمة التعاون اإلســامي واألمانــة العامة للمنظمة
بإجــراء تقييــم دوري للتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة عمــل منظمــة التعــاون
اإلســامي للنهــوض بالمــرأة ورصــد تنفيذهــا فــي ضــوء المؤشــرات المحــددة
الــواردة فــي وثيقــة آليــة تنفيــذ الخطــة.
4.4إن إدارة الشــؤون الثقافيــة واالجتماعيــة وشــؤون األســرة فــي األمانــة العامــة
للمنظمــة ،واألجهــزة المتفرعــة عــن منظمــة التعــاون اإلســامي والمؤسســات
المتخصصــة والتابعــة لهــا ،كل فــي إطــار واليتــه ،ومؤسســات األمــم المتحــدة ذات
الصلــة ،والجهــات اإلعالميــة المعنيــة ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي النشــطة فــي
مجــال النهــوض بالمــرأة مدعــوة لمســاعدة الــدول األعضــاء فــي المنظمــة فــي
تنفيــذ خطــة عمــل منظمــة التعــاون اإلســامي للنهــوض بالمــرأة.
.باإلجــراءات التنفيذيــة الواجــب اتخاذهــا علــى مســتوى الــدول األعضــاء واألمانــة
العامــة لمنظمــة التعــاون اإلســامي وأجهزتهــا الفرعيــة ومؤسســاتها المتخصصة
والمنتميــة:
1.1تحديــد جهــة اتصــال فــي المؤسســات الوطنيــة فــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة
التعــاون اإلســامي تتولــى تنســيق عمــل مختلــف اإلدارات المعنيــة بالنهــوض
بالمــرأة وبتنفيــذ خطــة عمــل منظمــة التعــاون اإلســامي للنهــوض بالمــرأة.
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2.2وضــع خطــط واســتراتيجيات ودراســات شــاملة وواضحــة تتناســب مــع أهــداف خطــة
عمــل منظمــة التعــاون اإلســامي للنهــوض بالمــرأة.
3.3دعــم تبــادل الممارســات المثلــى بيــن الــدول األعضــاء بشــأن القضايــا المدرجــة فــي
خطــة عمــل منظمــة التعــاون اإلســامي للنهــوض بالمــرأة.
4.4توفيــر التمويــل الــازم لدعــم المشــاريع والبرامــج الهادفــة إلــى تعزيــز حقــوق
االنســان
ُ
5.5تنظيــم حلقــات العمــل والمشــاركة فــي تلــك التــي تعقد في مختلــف أنحاء العالم
بشــأن القضايــا المحــددة الــواردة فــي خطــة عمــل منظمــة التعــاون اإلســامي
للنهــوض بالمــرأة.
6.6ضمــان التنســيق لتنظيــم ورعايــة االجتماعــات وحلقــات العمــل والمؤتمــرات
والــدورات التدريبيــة بشــأن القضايــا المحــددة الــواردة فــي خطــة عمــل منظمــة
التعــاون اإلســامي للنهــوض بالمــرأة.
7.7إحــداث طريقــة للعمــل علــى نحــو فعــال مــع هيئــات المجتمــع المدنــي العاملــة
فــي مجــال تمكيــن المــرأة فــي الــدول األعضــاء وغيــر األعضــاء فــي منظمــة
التعــاون اإلســامي.
8.8تنظيــم حمــات إعالميــة فــي إطــار تعــاون وثيــق مــع وســائل اإلعــام الدوليــة
إلعطــاء صــورة حقيقيــة عــن المــرأة فــي العالــم اإلســامي.
9.9تشــجيع وســائل اإلعــام علــى تغطيــة المســائل المتعلقــة بوضــع المــرأة وقضاياها
علــى نحــو فاعل.
1010تنظيم مؤتمرات وفعاليات صحفية بشأن وضع المرأة والمشاركة في رعايتها.
ّ
1111بمجرد تفعيل منظمة تنمية المرأة ،سوف تكمل وترصد الجهود الوطنية الرامية
إلى تنفيذ أحكام وتوصيات خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض
بالمرأة ،وذلك بالتنسيق مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي.
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الخاتمة
ُ
لقــد بذلــت جهــود كبيــرة فــي الســنوات األخيــرة لتحســين وضــع المــرأة فــي البلــدان
األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســامي ،وهــي المســألة التــي تحظــى باهتمــام كبيــر فــي
برنامــج العمــل العشــري لمنظمــة التعــاون اإلســامي ،والــذي ينــص علــى“ :تعزيــز القوانيــن
الراميــة إلــى النهــوض بالمــرأة فــي المجتمــع المســلم فــي المجــاالت االقتصاديــة والثقافيــة
واالجتماعيــة والسياســية ،وحمايتهــا مــن مختلــف أشــكال العنــف والتمييــز ،واحتــرام أحــكام
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،وفقــا للقيــم اإلســامية للعدالــة
االجتماعيــة والمســاواة بيــن الجنســين
خطــة عمــل منظمــة التعــاون اإلســامي للنهــوض بالمــرأة ،فــي صيغتهــا المنقحــة،
ٌ
ٌ
ّ
ككل ،وتقــر بمختلــف األولويــات
خطــة شــاملة تعتــرف بأهميــة الروابــط بيــن أفــراد المجتمــع
واالختيــارات واالحتياجــات للرجــال والنســاء ،أفـرادا وعائــات .وفــي ضــوء هــذه االعتبــارات ،ســوف
تعمــل خطــة عمــل منظمــة التعــاون اإلســامي للنهــوض بالمــرأة علــى الحــد مــن الفــوارق بيــن
الجنســين وتحســين وضــع المــرأة فــي الــدول األعضــاء ،وذلــك بمشــاركة كاملــة مــن الحكومــات
الوطنيــة ومنظمــة التعــاون اإلســامي وأجهزتهــا الفرعيــة ومؤسســاتها المتخصصــة والمنتميــة
والمجتمــع المدنــي.
آلية تنفيذ الخطة مرفقة في شكل مصفوفة

(ملحق)
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آلية تنفيذ خطة

(أوباو)
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الرقم

.أالمشــاركة فــي صنــع
القــرار :ضمــان تمثيــل
المــرأة فــي صنــع
القــرار علــى جميــع
المســتويات السياسية،
و ا ال قتصا د يــة ،
و ا ال جتما عيــة ،
و ا لثقا فيــة .

األهداف

3.3ضمــان أن تعــزز الــدول األعضــاء
اإلجــراءات الالزمــة علــى الصعيــد الوطنــي
والمحلــي والمجتمعــي تمشــيا مــع التزاماتها
الدوليــة بتمكيــن المــرأة واســتقاللها فــي
مختلــف المجــاالت.

2.2اتخــاذ الخطــوات المؤسســية
الالزمــة لتعزيــز دور المــرأة فــي المجتمــع
ومســاهمتها فــي تنميــة مجتمعهــا المحلــي
وأســرتها

1.1تشــجيع زيــادة مشــاركة المــرأة فــي جميــع
هيئــات صنــع الق ـرار.

اإلجراءات التي يتعين تنفيذها

نســبة تحقيــق أهــداف برنامــج العمــل العشــريلمنظمــة التعــاون اإلســامي ( )OIC 2025فــي
مجــال تمكيــن المــرأة،
نســبة تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامةلمنظمــة األمــم المتحــدة فــي مجــال تمكيــن
المــرأة
مــدى تفعيــل المعاهــدات الدوليــة التــي تمــتالمصادقــة عليهــا فــي مجــال تمكيــن المــرأة،
-نسبة السياسات الداخلية الكفيلة بتمكين المرأة

ترتيبات قانونية.نســبة السياســات والتشــريعات المشــجعة إلدمــاجالمــرأة فــي عمليــة التنميــة
نســبة اإلج ـراءات والتدابيــر المتخــذة لتفعيــل دورالمــرأة المجتمعــي،
معدل مشاركة النساء في اللجان ذات الشأن،نســبة مشــاركة المــرأة فــي القضايــا األســريةوالتنمويــة،
نســبة المؤسســات المعنيــة بتعزيــز دور المــرأةفــي المجتمــع

نســبة النســاء فــي مواقــع صنــع الق ـرار فــي القطــاعالخــاص ،وفــي مؤسســات المجتمــع المدنــي

نسبة المرأة في البرلمان.نسبة رئيسات البلديات.نسبة المرأة في المناصب العليا.نسبة مشاركة المرأة في الجهات القضائيةنسبة قيادات تنفيذية إداريةنســبة النســاء فــي الــوزارات كوزي ـرات أو وكيــاتالــوزارات
-نسبة النساء في السلك الدبلوماسي

المؤشرات

مصفوفة األهداف والمؤشرات

خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض بالمرأة

كل المؤسساتالمعنية.

كل المؤسساتالمعنية.

األجهزة المسؤولة

سنتان

سنتان

اإلطار
الزمني
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3.3تســهيل حريــة حصــول البنيــن
والبنــات ،إلزاميــا وعلــى قــدم المســاواة،
علــى التعليــم االبتدائــي والثانــوي الجيــد.

2.2اعتمــاد السياســات والبرامــج الالزمــة
لتعزيــز تعليــم النســاء والفتيــات.

٦

1.1ضمــان حصــول المــرأة علــى التعليــم
والتدريــب وبالتالــي علــى المعــارف
والمهــارات الالزمــة للمشــاركة فــي صنــع
القــرار.

5.5مراجعــة التشــريعات ذات الصلــة
وتوعيــة المــرأة بحقوقهــا القانونيــة
.بالتعليم :توفير فرص
متساوية لجميع
النساء والفتيات
في الحصول على
التعليم الجيد،
والتدريب المهني،
وتنمية المهارات،
فضال عن برامج
محو األمية.

٥

٤

4.4تشــجيع اســتخدام المــرأة ،مــن
خــال التشــريعات ،إلــى التقنيــات المتطــورة،
بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت ،لتعزيــز دورهــا فــي عمليتــي
صنــع القــرار والتنميــة.

عــدد البرامــج /المشــاريع الراميــة لتعزيــز تعليــمالنســاء والفتيــات.
ارتفــاع معــدل التطويــر فــي المناهــج ومعاييــرالمناهــج،
زيــادة لرفــع الوعــي بأهميــة تعليــم الفتــاة فــيالمــدن وخارجهــا
تقليص الفجوة بين البنين والبناتترتيبــات قانونيــة للحصــول علــى التعليــم إلزاميــاومجانــا.
معــدالت االلتحــاق بكافــة المراحــل التعليميــةوفقــا للنــوع.

معــدالت االلتحــاق بكافــة المراحــل التعليميــةوفقــا للنــوع.
معدالت معرفة المرأة بالقراءة والكتابة.-معدل مراكز التدريب التي تتيح تدريب النساء

نسبة استخدام المرأة للتكنولوجيا،زيــادة معــدل السياســات الداعمــة الســتخدامالمــرأة للتكنولوجيــا
نســبة تضميــن الجانــب التقنــي المعرفــي للمــرأةفــي خطــط وتوجيهــات الدولــة،
نســبة النســاء المســتخدمات لوســائل التقنيــةفيمــا يخــدم الجوانــب التنمويــة،

-وزارات التعليم.

-وزارات التعليم.

-وزارات التعليم.

 -كل المؤسسات المعنية

سنتان

سنتان

سنتان

سنتان
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8.8تنفيــذ دراســات تحليــل محتــوى
تتنــاول صــورة المــرأة فــي المناهــج
الدراســية والعمــل علــى تغييــر الصــورة
النمطيــة للمــرأة ودورهــا ،بـ ً
ـدء مــن المراحــل
االبتدائيــة،

7.7توفيــر األنشــطة التدريبيــة وفــرص التعليــم
غيــر الرســمي حــول مواضيــع تتعلــق
بتطويــر الــذات وتقديــر الــذات وبنــاء
شــخصية فاعلــة ومنتجــة

6.6توعيــة المدرســين فــي جميــع
المســتويات بقيــم المســاواة وعــدم التمييــز
عــن طريــق مــواد تعليميــة تراعــي الفــروق
بيــن الجنســين.

5.5وضــع اســتراتيجيات لتقليــص الفجوة
بيــن الفتيــات والبنيــن فــي مجــال االلتحــاق
بالتعليــم والحصــول علــى التعليــم الجيــد

9.9تكثيــف الجهــود ووضــع الخطــط
واآلليــات المدروســة للقضــاء علــى األميــة
فــي األوســاط النســائية

١٣

١٢

١١

١٠

٩

4.4تشــجيع حصــول المــرأة علــى دورات
للتدريــب التقنــي والمهنــي ،مصممــة
خصيصــا لهــا ،فــي مختلــف المجــاالت.

عدد الدورات التدريبية.-عدد المشاركين.

عــدد النســاء الالتــي يحضــرن الــدورات المهنيــةوالتقنيــة فــي مختلــف المجــاالت.
زيادة عدد المراكز التقنية والمهنية للنساء،-زيادة عدد النساء في التعليم التخصصي

المؤسســات والجهــاتالمختصــة ببرامــج تدويــر
الــذات،
وزارات التربية والتعليمالعالي

-وزارات التعليم.

وزارات التعليم.وزارات العمل والضماناالجتماعي.

طول
السنة

سنتان

سنتان
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١٦

١٥

.تالصحة :تحسين
حصول النساء
والفتيات على
الرعاية والخدمات
الصحية عالية
الجودة ،وعلى
المياه النظيفة
والصرف الصحي،
وكذلك على
التغذية الكافية
والسليمة.

3.3ضمــان حصــول المــرأة علــى الخدمــات
الصحيــة بأســعار معقولــة.

2.2دعــم الخدمــات الصحيــة المقدمــة
للمــرأة كمــا ونوعــا وضمــان توافرهــا
وســهولة الحصــول علــى جميــع خدمــات
الرعايــة الصحيــة ،وال ســيما الصحة الجنســية
واإلنجابيــة والنفســية ،مــع التركيــز كذلــك
علــى الوقايــة مــن خــال تعزيــز الوعــي
الصحــي فــي جميــع المجــاالت.

1.1ضمــان فــرص متكافئــة للمــرأة للحصــول
علــى التعليــم والتدريــب الصحــي ،بمــا
يمكنهــا مــن اكتســاب المعــارف والمهــارات
الالزمــة للمشــاركة فــي صنــع الق ـرار فيمــا
يخــص رعايتهــا الصحيــة.

نسبة المستفيدات من خدمات الرعاية الصحية.تعميــم الحصــول مجانــا علــى خدمــات الرعايــةالصحيــة لصالــح النســاء،
تقليــص األخطــار الصحيــة الناجمــة عــن التلــوثالبيئــي

عدد المتابعات لكل حامل وماخض.رعاية ما قبل الوالدة.نسبة حاالت الوالدة في المستشفياتارتفــاع عــدد الوحــدات الصحيــة المخصصــة للنســاءوالــوالدة،
ارتفــاع معــدل البرامــج المخصصــة للصحــةاإلنجابيــة والوقايــة مــن الســرطان،
 انخفاض نسبة وفيات األمهاتتنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــة لزيــادة االهتمــامبعمليــة التوليــد
-نسبة خدمات رعاية الطوارئ للنساء الحوامل

عدد الدورات التدريبية.عدد المشاركين.ارتفــاع معــدل مشــاركة المــرأة فــي المراكــزا لصحيــة ،
ارتفــاع معــدل البرامــج المنفــذة لتمكيــن المــرأةفــي المجــال الصحــي،
ارتفــاع البرامــج التنفيذيــة والتوعويــة والوقائيــةلصالــح النســاء
معــدل جــودة الخدمــات الصحيــة والصحــةا إل نجا بيــة ،
معــدل جــودة التدريــب للمســاعدين الطبييــنعلــى تقديــم خدمــات الصحــة االنجابيــة

-وزارات الصحة

-وزارات الصحة.

-وزارات الصحة.

سنتان

سنتان

سنتان
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د .التمكين االقتصادي:
تعزيز حصول المرأة
على فرص اقتصادية
متساوية في
القطاعين العام
والخاص

5.5توفيــر خدمــات التثقيــف الصحــي لمــا حــول
الــوالدة (لصالــح الزوجيــن) والتــي تهيــئ
الزوجيــن لقــدوم الطفــل والتعامــل مــع
الضغوطــات النفســية المترافقــة

1.1اعتمــاد تدابيــر أكثــر فعاليــة للقضــاء علــى
الفقــر لــدى النســاء وتحســين ظروفهــن
المعيشــية لمســاعدتهن علــى تحقيــق
كامــل طاقاتهــن البشــرية وتمكينهــن مــن
التقــدم والمشــاركة ،علــى قــدم المســاواة
مــع الرجــال ،فــي عمليــات صنــع القــرار،
ومــن جنــي ثمــار التنميــة االقتصاديــة

١٩

١٨

4.4تحســين فــرص الحصــول علــى
خدمــات الرعايــة الصحيــة لألمهــات والتلقيــح
والحــد مــن حــاالت وفــاة األمهــات واألطفــال
وإصابتهــم باألمــراض.

معدل مشاركة المرأة في القوى العاملةمعدل توظيف المرأةمشاريع /برامج زيادة توظيف المرأةمعــدل البرامــج (تدريــب ،تســويق ،إقــراض)المقــدم للمــرأة لتحســين الوضــع االقتصــادي،
نســبة البرامــج التدريبيــة المقدمــة لتطويــر المــرأةالحرفيــة
نســبة برامــج تنميــة وإشــاعة ثقافــة العمــل الحــرلــدى الفئــات المحتاجــة
نســبة العاطــات المؤهــات مــن األســر المتدنيــةاقتصاديــا
معــدل الشــراكات واالتفاقيــات بيــن الجهــاتلدعــم تحســين الوضــع االقتصــادي للمــرأة،
وجود استراتيجية عمل المرأة-نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل

معدل وفيات األمهاتمعدل وفيات األطفال-نسبة حاالت الوالدة في المستشفيات

وزارات العمل والضماناالجتماعي.
وزارات األسرةوالسياسات االجتماعية

مؤسسات صحيةمعنية بالصحة النفسية
واالنجابية

-وزارات الصحة.

سنتان

مستمر

سنتان
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٢٣

٢٢

٢١

4.4اعتماد تدابير تشريعية وتنفيذية
وتقديم خدمات وبرامج استشارية
وتدريبية لسد الفجوة بين تعليم المرأة
ومتطلبات سوق العمل.

3.3وضع مؤشرات لجمع البيانات واإلحصاءات
لقياس األنشطة ذات الصلة بالجنسين.

عدد من حضرن الدورات التدريبية المهنية.نسبة المستفيدات من االستشارات والتدريب،معدل التسرب من العمل،-القوانين المنظمة لعمل المرأة

جمع البيانات المتعلقة بالنوع.اعتمــاد معاييــر مهنيــة لدقــة البيانــات وجــودةاالحصائيــات
توفيــر االحصائيــات التــي تتنــاول وضــع المــرأة فــيهذه األنشــطة

وزارات العمل والضماناالجتماعي

-سيسريك

سنتان

سنتان

سنتان

2.2توفيــر فــرص أوســع للمــرأة للتعلــم
مــدى الحيــاة ،بمــا يمكنهــا مــن اكتســاب
مهــارات التكيــف مــع ســوق العمــل ســريعة
التغيــر.

وزارات العمل والضماناالجتماعي

عدد من حضرن الدورات التدريبية المهنية.ارتفــاع معــدل التدريــب المرتبــط باحتياجــات ســوقالعمــل،
معدل االلتحاق بالمجاالت المهنية،معدل الوصول إلى التكنولوجيانسبة الدورات التأهيلية للمرأة،نســبة البرامــج التوعويــة الهادفــة لبنــاء قــدراتالمــرأة المهنيــة واكســابها المهــارات،
نســبة الخدمــات والبرامــج المتاحــة لتعزيــز عمليــةالتعليــم مــدى الحيــاة،
-معدل المستفيدات من البرامج التأهيلية
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6.6وضع سياسات خاصة واعتماد
اللوائح اإلدارية الالزمة لمساعدة المرأة
العاملة على التوفيق بين التزاماتها
العائلية وأنشطتها االقتصادية.

5.5اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة
لتمكين المرأة لولوج القطاع الخاص
ومجال ريادة األعمال.

ترتيبات قانونيةارتفاع معدل التطوير في سياسات العملارتفــاع معــدل انشــاء دور الحضانــة والرعايــة فــيجهــات العمــل
اللوائــح والقــرارات المنظمــة لســاعات العمــللصالــح المــرأة
نســبة توفــر دور ضيافة(الحضانــة) لألطفــال خــالغيــاب األم
برامــج تشــجيع العمــل مــن المنــزل واحتــرافالعمــل الحــر

عــدد مــن حضــرن الــدورات التدريبيــة بشــأن ريــادةاألعمــال
عــدد مــن اســتفدن مــن المســاعدة فــي مجــال ريــادةاألعمــال
ارتفاع نسبة النساء في مجال األعمالاتساع قاعدة مشاركة المرأة في القطاع الخاصارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العملارتفاع نسبة النساء في مجال األعمالارتفاع معدل النساء في المجاالت المهنية والتقنيةارتفاع معدل الدخل التقديري للنساءنســبة القوانيــن واإلجـراءات التــي تنظــم ريــادة األعمــالللنساء
معدل النساء العامالت في القطاع الخاصنســبة المشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرةوالمتوســطة التــي تــدار مــن قبــل النســاء
معــدل رائــدات األعمــال الالتــي تدرجــن مــن مشــاريعصغيــرة إلــى متوســطة وكبيــرة
-نسبة السجالت التجارية التي تمتلكها النساء

وزارات العمل والضماناالجتماعي.
وزارات الوظيفالعمومي

وزارات العمل والضماناالجتماعي

سنتان

سنتان
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1010تأميــن بيئــة عمــل مالئمــة للمــرأة
مــن حيــث النقــل واألمــن وعــدم التمييــز
فــي مــكان العمــل.

9.9اعتمــاد سياســات مراعيــة لألســرة
بهــدف التوفيــق بيــن الحيــاة المهنيــة والحيــاة
األســرية ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بتوفيــر
خدمــات جيــدة وبأســعار معقولــة لرعايــة
األطفــال والمســنين وغيرهــم مــن أفــراد
األســرة.

عــدد الشــكاوى بشــأن التحــرش الجنســي فــيمــكان العمــل وحــاالت المهاجمــة.
ارتفــاع معــدل توفيــر وســائل النقــل المناســبةللمــرأة
نســبة القوانيــن المنظمــة لعالقــة العمــل بيــنالجنســين فــي بيئــة العمــل،
-نسبة وجود بنية تحتية مناسبة ومهيأة

عــدد مراكــز رعايــة األطفــال وكبــار الســن وأصحاباالحتياجــات الخاصة
معدل وجود خدمات مساندة لألم،نسبة دور ضيافة(حضانة) األطفال،نســبة النســاء القــادرات ماديــا علــى االســتعانةبهــذه الخدمــات

كل المؤسساتالمعنية.

وزارات األسرةوالسياسات
واالجتماعية.
-وزارات التعليم.

سنتان

سنتان

سنتان

٢٩

٢٨

٢٧

8.8إطــاق مبــادرات لتعزيــز توظيــف المــرأة
فــي القطــاع العــام ،علــى قــدم المســاواة
مــع الرجــل( .بمــا يتناســب وطبيعــة المــرأة)

عدد من يشغلن الوظائف العامة.زيادة نسبة الحضانات في أماكن العملنســبة الوظائــف المتاحــة للنســاء فــي القطــاعالحكومــي مقارنــة بالرجــل

وزارات الوظيفالعمومي.

وزارات العمل والضماناالجتماعي.
-سيسريك

سنتان

٢٦

7.7زيادة دخل المرأة من خالل
سياسات تكرس المساواة في األجور
والتوظيف وحصة القوى العاملة.

الدخل السنوي للمرأة والرجلارتفــاع معــدل الشــفافية فــي طــرح الوظائــفواالختيــار
ارتفــاع معــدل المســاواة فــي األجــور ،رفــعالنصــوص التمييزيــة فــي األجــور والبــدالت
قرارات الحد األدنى لألجور وحماية األجر-تحسين نسبة القوى النسائية العاملة
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ه .الحماية االجتماعية:
تعزيز وضمان احتياجات
المرأة االجتماعية
وسالمتها ورفاهها

2.2زيــادة اتســاق السياســات الوطنيــة
الراميــة إلــى الحــد مــن عــدم المســاواة
والتمييــز ضــد النســاء والفتيــات

1.1تغيير العقليات السائدة في جميع
مستويات المجتمع كلما حرمت المرأة
من المساواة مع الرجل من حيث الوضع
والمعاملة

1212إجراء أبحاث بشأن مسائل
المساواة بين الجنسين بهدف وضع
خطط أكثر فعالية لتعزيز دور المرأة في
االقتصاد

1111تعزيــز قــدرات المــرأة ومهاراتهــا فــي
مجــال التخطيــط المالــي مــن خــال ضمــان
حصولهــا علــى بنــاء القــدرات والتدريــب
والمشــورة فــي مجــال التخطيــط المالــي،
وتحســين فهمهــا للخدمــات البنكيــة
الشــخصية ومدخــرات التقاعــد والقــروض
الطالبيــة وسياســة ســداد الديــون ،وتوفيــر
فــرص االســتفادة مــن القــروض الصغيــرة
وغيــر ذلــك مــن الخدمــات الماليــة

السياســات المنفــذة لتعزيــز المســاواة بيــنا لجنســين
القوانيــن المتخــذة للحــد مــن عــدم المســاواة بيــنالجنسين
عــدد مخالفــات اللوائــح واإلجــراءات المتخــذةلحمايــة المــرأة مــن االيــذاء

عدد الدورات التدريبية وبرامج التوعية.ارتفاع معدل الزيادة في الدخل إلنشاءوحدات بمشاركة رجال الدين وطالب المدارس
والجامعات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة
عدد برامج المؤسسات اإلعالمية في تبصيرالمجتمع بحقوق المرأة،
عدد الندوات وبرامج التوعية الخاصة بنشر ثقافةاالدماج وتكافؤ الفرص

عدد األبحاث المرتكزة على النوع.ارتفاع عدد األبحاث المنفذة في المجال سنويا،ارتفاع معدل تأثير األبحاث في البرامج/الخدماتالمقدمة
نسبة الدراسات التي تتناول وضع المرأةاالقتصادي،
-نسبة الخطط المنبثقة عن هذه الدراسات

عدد من يستلمن قروضا.عدد من لديهن حسابات بنكية.ارتفــاع معــدل الخدمات/البرامــج المقدمــة مــنطــرف منظمــات المجتمــع المدنــي،
ارتفــاع نســبة دعــم المشــاريع الصغيــرةو ا لمتو ســطة ،
ارتفاع برامج التوعية والتنويرنســبة الــدورات المقامــة فــي االدخــار وتحقيــقمفهــوم االكتفــاء المــادي،
نســبة النســاء الالتــي يعتمــدن سياســة ادخــارمبلــغ مــن المخصصــات الشــهرية

كل المؤسساتالمعنية

كل المؤسساتالمعنية

كل المؤسساتالمعنية

وزارات التعليموزارات العمل والضماناالجتماعي
-اإلدارة المحلية

سنتان

سنتان

سنتان

سنتان
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5.5تقديــم مزيــد مــن الدعــم لألســر ذات
الدخــل المنخفــض ،وال ســيما األســر
التــي تعيلهــا امــرأة واحــدة ،وذلــك وفقــا
للسياســات الوطنيــة فــي مجــال الحمايــة
ا ال جتما عيــة

4.4توفيــر الرعايــة والدعــم للنســاء واألرامــل
والمطلقــات والمتخلــي عنهــن والمعاقــات
و/أو المســنات

3.3االنخــراط مــع المجتمــع المدنــي
فــي تنفيــذ األنشــطة التــي تهــدف إلــى
الدفــاع عــن تقــدم المــرأة

البرامج المنفذة لألسر ذات الدخل المنخفض.ارتفاع معدل التحاق األبناء بالتعليم الجيد والنوعي،ارتفــاع معــدالت توفيــر فــرص العمــل ألبنــاء األســر التــيتعيلهــا امرأة
تعزيــز سياســات توظيــف المــرأة وفســح المجــال لهــالتولــي الوظائــف المناســبة لمؤهالتهــا وقدراتهــا
نســبة االعتمــادات الماليــة إلدمــاج احتياجــات المــرأةفــي الموازنــات الســنوية
نسبة البرامج المقدمة للنساء المعيالت-نسبة التشريعات المفعلة لدعم جودو حياة المرأة

البرامج المنفذة لدعم المرأةارتفــاع عــدد النســاء واألرامــل المشــمولين ببرامــج الحمايــةاالجتماعية
ارتفــاع برامــج الضمــان االجتماعــي لصالح النســاء واألرامل،والفئات الهشــة والضعيفة
معــدل البرامــج المقدمــة لتحســين الوضــع االقتصــاديواالجتماعــي لهــذه الشــرائح
نسبة البرامج االرشادية المقدمة،نسبة المخصصات المالية المخصصة لدعم هذه الفئات،معــدل ذوي التخصــص فــي االرشــاد فــي مجــال تمكيــنالمرأة
نسبة التشريعات الداعمة لجودة حياة المرأةنســبة المســتفيدات من الفرص المتاحة والتي تســاعدهالممارســة حياة كريمة
نســبة القــادرات علــى االســتقالل الذاتــي فــي تســييرأمــور حياتهــن مــن إجمالــي المســتهدفات

أنشطة التعاون مع المنظمات غير الحكوميةارتفــاع معــدل الخدمات/البرامج المقدمة من المنظماتالمجتمع المدني
ارتفاع معدل انخراط القاعدة الشعبية في هذه البرامجارتفاع معدل البرامج التوعوية والتثقيفيةعــدد الشـراكات المجتمعيــة المبرمــة فــي موضــوع دعــمالمرأة
نســبة البرامــج المقدمــة بالتعــاون مــع مؤسســاتالمجتمــع المدنــي لقضايــا المــرأة

كل المؤسساتالمعنية

كل المؤسساتالمعنية

كل المؤسساتالمعنية.

سنتان

سنتان

سنتان
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و .حماية المرأة من
العنف :مكافحة
جميع أشكال
العنف القائم
على نوع الجنس
واالتجار بالبشر
وغير ذلك من
الممارسات
التقليدية الضارة
بالمرأة والفتاة
1.1العمــل مــع الجهــات المعنيــة علــى
المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة
مــن أجــل رســم مســارات للتعــاون فــي
مجــال تعزيــز حقــوق المــرأة وحمايتهــا

7.7اتخــاذ التدابيــر المناســبة لتعزيــز
الركائــز التــي تقــوم عليهــا األســرة ودورهــا
فــي ترســيخ االحت ـرام المتبــادل بيــن الرجــل
والمــرأة ،مــن أجــل تعزيــز ثقافــة عــدم
التمييــز

6.6تحسين التنسيق وتقديم الخدمات
الحكومية للنساء ،وخاصة في المناطق
الريفية ،بما في ذلك الحصول على
الرعاية الصحية والتعليم والفرص
االقتصادية والمساعدة القانونية

المبادرات التدريبية للمتخصصينأنشطة مشاركة أفضل الممارسات والتجاربمعــدل التطويــر فــي السياســات الداعمــة لحقــوقالمرأة
ارتفاع برامج التوعية والتثقيفنســبة االتفاقيــات والشــراكات علــى المســتويينالوطنــي والدولــي
معــدل البرامــج المقدمــة بالتعــاون مــع الجهــاتالمعنيــة

عدد الدورات التدريبية وبرامج التوعيةزيــادة معــدل البرامــج /المبــادرات المنفــذة لتعزيــزالتماســك األســري
زيــادة نســبة البرامج/المبــادرات المنفــذة لتعزيــزالتواصــل وتجســير الفجــوة بيــن األجيــال
زيــادة نســبة المناهــج الدراســية التــي تعــزز ثقافــةعــدم التمييــز
معدل برامج الثقافة األسرية واالرشاديةنسبة أثر البرامج التوعوية بحقوق المرأة-نسبة البرامج المعززة لقيم االستقرار األسري

عدد الخدمات الصحية المقدمة للمرأةعدد النساء المشاركات في القوى العاملةارتفــاع معــدل الخدمــات الحكوميــة المقدمــةداخــل المــدن وخارجهــا

وزارات األسرةوالسياسات االجتماعية.
وزارات الداخليةوزارات العدلغيرها من المؤسساتالمعنية
المنظمات غيرالحكومية

كل المؤسساتالمعنية

وزارات الصحةوزارات العمل والضماناالجتماعي

سنتان

سنتان

سنتان
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2.2تشجيع اعتماد تدابير واستراتيجيات
وقوانين وطنية لمكافحة العنف األسري
والحد من الجريمة ضد المرأة

ترتيبات قانونيةإعداد خطط العمل الوطنيةارتفــاع معــدل تطويــر القوانيــن الداعمــة لحمايــة المــرأةمــن جميــع اشــكال العنــف
زيــادة الدعــم لمؤسســات المجتمــع المدنــي لتحقيــقأهدافهــا فــي حمايــة المــرأة
االســتراتيجيات المعتمــدة مــن قبــل الــدول األعضــاءفــي مناهضــة العنــف األســري واالســتفادة مــن تجــارب
تلــك الــدول
فتــرة إجــراءات االنتصــاف (الجهــات األمنيــة ،المحاكــمللمصنفــات)
معــدل برامــج تعزيــز الثقافــة الشــرعية والقانونيــة لــدىالنســاء بحقوقهــن
نسبة تفاعل الخطوط الساخنة لإلبالغ،نســبة البالغــات والشــكاوى الــواردة للجهــات المختصــةفــي قضايــا العنــف
معدل سرعة البت في قضايا العنف،نظام الحماية من االيذاءعدد مراكز تلقي البالغاتعدد وحدات الحماية االجتماعية،وجــود اســتراتيجية وطنيــة للوقايــة والتصــدي للعنــفاألســري

وزارات األسرةوالسياسات االجتماعية
كل المؤسساتالمعنية

سنتان
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4.4مكافحــة العنــف القائــم علــى نــوع الجنس
بجميــع مظاهــره ،بمــا فــي ذلــك العنــف
المنزلــي ،واالتجــار بالبشــر ،ومكافحــة
الممارســات التقليديــة الضــارة والعنــف ضــد
المــرأة النازحــة

3.3منــع زواج القاصــرات والــزواج القســري
بــكل الوســائل (قــرارات المنظمــة) المتاحــة

ترتيبات قانونيةأنشطة رفع مستوى الوعيالمبادرات التدريبية للمتخصصينزيــادة معــدل البرامج/المبــادرات المنفــذة للتثقيــفوالتنوير
مدى وجود إحصاءات محدثة لحاالت العنقنســبة البرامــج االرشــادية فــي مجــال األســرةومكافحــة العنــف
نســبة ترســيخ الثقافــة المجتمعيــة إزاء النــوعاالجتمــاع

ترتيبات قانونيةأنشطة رفع مستوى الوعينسب التحاق الفتيان والفتيات المبادرات التدريبية للمتخصصينزيــادة معــدل البرامج/المبــادرات المنفــذة للتثقيــفوالتنويــر
زيــادة نســبة األجهــزة واآلليــات وتعزيــز كفاءاتهــا فــيحمايــة المــرأة مــن الــزواج القســري ،وزواج القاصــرات
عــدد الدراســات والبحــوث حــول العقليــات والســلوكياتوالممارســات المتعلقــة بالــزواج القســري وزواج
القاصــرات
نسبة حاالت الزواج القسري-نسبة البرامج التثقيفية والتوعوية لفئات المجتمع

وزارات األسرةوالسياسات االجتماعية.
وزارات الداخليةوزارات العدلغيرها من المؤسساتالمعنية

وزارات األسرةوالسياسات االجتماعية
وزارات الداخليةوزارات العدلغيرها من المؤسساتالمعنية

سنتان

سنتان
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 .٦المســاهمة فــي القضــاء علــى الممارســات
التقليديــة الضــارة ،بمــا فــي ذلــك تشــويه
األعضــاء التناســلية لإلنــاث ،مــن خــال
الدعــم السياســي القــوي وإشــراك
القيــادات الدينيــة والمجتمعيــة.

 .٥تعزيــز القــدرات المؤسســية للهيئــات
الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي
لمنــع العنــف ضــد المــرأة علــى المســتويين
المحلــي والوطنــي.

وزارات األسرةوالسياسات االجتماعية.
وزارات الداخلية.وزارات العدل.غيرها من المؤسسات
المعنية.

عدد أماكن الرعاية.رفــع قــدرات اآلليــة الوطنيــة للمســاواة بيــنا لجنســين
زيــادة نســبة البرامــج المنفــذة لتعزيــز البنــاءالمؤسســي لألجهــزة الحكوميــة القائمــة علــى
حمايــة المــرأة،
زيــادة نســبة البرامــج التدريبيــة المنفــذة لبنــاءقــدرات العامليــن فــي مجــال الحمايــة والتأهيــل،
وزارات األسرةزيــادة معــدل المرافــق القائمــة علــى توفيــروالسياسات االجتماعية.
الحمايــة الالزمــة للمــرأة
وزارات الداخلية.مــدى الموائمــة بيــن القوانيــن واالتفاقيــاتوزارات العدل.الدوليــة وبمــا يتوافــق مــع الشــريعة اإلســامية،
غيرها من المؤسسات
نسبة تهيئة العاملين المؤهلين،المعنية.
نســبة الدعــم المــادي للهيئــات العاملــة فــيمناهضــة العنــف ضــد المــرأة،
جــودة العمــل المؤسســي ومــدى االســتفادةمــن الخبــرات الدوليــة،
معــدل رضــا الفئــة المســتفيدة مــن الخدمــاتالمقدمــة،
عــدد البرامــج التدريبيــة للعامليــن فــي مجــالالحمايــة

سنتان
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 .٤توفيــر اســتجابة قائمــة علــى نــوع الجنــس
للنســاء والفتيــات الالجئــات والمهاجــرات
والنازحــات والمشــردات داخليــا ،بمــن فيهــن
اللواتــي يرزحــن تحــت االحتــال األجنبــي،
وتيســير حصولهــن علــى الغــذاء والمــأوى
والتعليــم والرعايــة الصحيــة فــي مناطــق
النــزاع وخــال أوقــات النــزاع

 .٣توفيــر الحمايــة والمســاعدة لجميــع النســاء
وجميــع األطفــال فــي أوقــات األزمــات

برامــج حمايــة المــرأة واألطفــال فــي أوقــاتاألزمــات
زيادة عدد وعتاد أفراد الحماية،ضمــان حصــول النســاء واألطفــال علــى برامــجاإلغاثــة والمســاعدة الوطنيــة والدوليــة
تطبيــق أهــداف قـرار مجلــس األمــن  1325بشــأنحمايــة النســاء فــي مناطــق النـزاع

برامــج حمايــة المــرأة واألطفــال فــي أوقــاتاألزمــات

هيئة إدارات الكوارثوالطوارئ
وزارات األسرةوالسياسات االجتماعية

هيئة إدارات الكوارثوالطوارئ
وزارات األسرةوالسياسات االجتماعية

سنتان

سنتان
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سنتان

 .٢تعزيــز القــدرات المؤسســية للهيئــات
الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي
لمنــع العنــف ضــد المــرأة علــى المســتوى
المحلــي والوطنــي واإلقليمــي

عدد أماكن الرعاية.سعة أماكن الرعايةتأميــن الدعــم اإلعالمــي واالجتماعــي لعمــلتلــك الهيئــات
عــدد منســوبي الشــرطة النســائية الذيــن يتدربــونعلــى القانــون الدولــي وحقــوق االنســان وحمايــة
المدنيين

وزارات األسرةوالسياسات االجتماعية
السلطات المحليةالمنظمات غيرالحكومية

سنتان

٤٥

وزارات األسرةوالسياسات االجتماعية
السلطات المحلية.المنظمات غير الحكومية

 .١العمــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي
النســائية للوصــول إلــى النســاء علــى
مســتوى القواعــد الشــعبية ،وذلــك بهــدف
تعزيــز تمكينهــن علــى نحــو فعــال وبالتالــي
ضمــان حصولهــن علــى حقوقهــن
اإلنســانية األساســية

 ارتفاع معدل المنظمات العاملة خارج المدن، ارتفــاع معــدل بنــاء قــدرات منظمــات المجتمــعالمدنــي
تبنــي آليــات فاعلــة لتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي
هــذا المجــال

ح .المرأة في حاالت
األزمات والكوارث :ضمان
الحماية للمرأة ،وال سيما
المرأة الريفية ،وكفالة
حصولها على المساعدة
اإلنسانية أثناء النزاعات
المسلحة والكوارث
الطبيعية أو تلك التي
هي من صنع اإلنسان،
واالحتالل األجنبي والتهجير
القسري وغير ذلك من
حاالت الضعف .وستعمل
الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي
أيضا على تعزيز دور المرأة
في حل النزاعات وتحقيق
السالم واألمن
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٥٤

٥٣

٥٢

٥١

 .١٠دعــم دور المــرأة ومنظمــات المجتمــع
المدنــي النســائية فــي بنــاء مجتمعــات
ســلمية تقــوم علــى مشــاركة الجميــع،
وذلــك مــن خــال المصالحــة والحــوار
الدينــي والثقافــي بيــن األطــراف
ا لمتصا ر عــة

 .٩إش ـراك المــرأة فــي جميــع جوانــب عمليــة
الســام ،بمــا فــي ذلــك المفاوضــات ،وإدارة
األزمــات وحــل الصراعــات؛ وتيســير فهــم
قــرار مجلــس األمــن رقــم  1325بشــأن
المــرأة والســام واألمــن وتعزيــز تنفيــذه

 .٨إدمــاج مكافحــة العنــف الجنســي والعنــف
القائــم علــى نــوع الجنــس ،بمــا فــي ذلــك
االعتــداء علــى األطفــال ،فــي كافــة
السياســات اإلنســانية وإحــداث قنــوات
تواصليــة للتنديــد بهــذه الممارســات الضــارة
وتقديــم المســاعدة الالزمــة للضحايــا.

.٦تيســير وتهيئــة الظــروف لمشــاركة المــرأة
مشــاركة كاملــة (عبــر الكيانــات الوطنيــة
والمجتمــع المدنــي و/أو المنظمــات
المجتمعيــة) فــي مجــال العمــل اإلنســاني
وإدارة مخاطــر الكــوارث واالنتقــال إلــى
التعافــي الســريع.
 .٧إشــراك المــرأة فــي تعريــف االســتجابة
اإلنســانية للكــوارث واألزمــات الطبيعيــة أو
التــي هــي مــن صنــع اإلنســان (التقييــم
والتحليــل والتخطيــط والتنفيــذ).

٥٠

٤٩

 .٥ضمان سالمة الالجئات والمهاجرات
والنازحات والمشردات داخليا ،بمن
فيهن اللواتي يرزحن تحت االحتالل
األجنبيلتمكينهن من بلوغ المناطق
اإلنسانية اآلمنة

هيئة إدارات الكوارثوالطوارئ
وزارات األسرةوالسياسات االجتماعية.

وزارات األسرةوالشؤون االجتماعية،
السلطات المحليةالمنظمات غيرالحكومية

سنتان

سنتان

سنتان

برامــج حمايــة المــرأة واألطفــال فــي أوقــاتاألزمــات

زيــادة معــدل تطويــر السياســات والتشــريعاتذات الصلــة
زيــادة معــدالت مشــاركة المــرأة فــي البرامــج/المبــادرات ذات الصلــة بحشــد التأييــد،
زيــادة معــدل مشــاركة المــرأة فــي البرامــج/المبــادرات الخاصــة ببنــاء القــدرات

زيــادة معــدل تطويــر السياســات والتشــريعاتلتوفيــر بيئــة داعمــة للعمــل المدنــي
زيــادة معــدل توفيــر برامــج بنــاء القــدراتوالكفــاءات للنســاء لالنخ ـراط فــي العمــل المدنــي
زيــادة توفيــر الحمايــة للقوافــل العاملــة فــيالمجــال النســائي والتنمــوي

وزارات األسرةوالشؤون االجتماعية،
السلطات المحليةالمنظمات غيرالحكومية

-عدد مرافق الالجئين والمهاجرين والنازحين

هيئــة إدارات الكــوارثوالطــوارئ

سنتان

