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ٌعخبر العىف طذ املشأة اهتهاكا للخلىق إلاوعاهُت لليعاء ومعظلت مً معظالث الصخت العمىمُت والاحخماعُت. فهى 

عطل مشاسكتها في معاس الخىمُت.  كما جخجاوص آثاسه العلبُت حذود الفشد ًمغ العالمت الجعذًت والىفعُت للمشأة َو

يخج عالكاث  لخصل لألظش واملجخمعاث، معاهمت في وشش همط ثلافي ًخغزي على ظلىكُاث الهُمىت والخمُيز والخبعُت ٍو

 .غير مخكافئت تهذد اظخلشاس ألافشاد واملجخمعاث

العىف كأداة للخخاطب والعُطشة على فشغم حجم املعاهاة وألاطشاس التي حعاوي منها اليعاء واملجخمع حشاء اعخماد 

ً أظاظين  اليعاء، وسغم م الظاهشة ولجعل مبذأي املعاواة وإلاهصاف مإطٍش الجهىد التي بزلها املغشب لخطٍى

حت واظعت مً وعائه  للعالكاث إلاوعاهُت، ماصال املجخمع املغشبي ًذفع كلفت اكخصادًت واحخماعُت حشاء حعشض شٍش

 .للعىف والخمُيز

شغال الزي ما فتئ املغشب ًىلُه اهخماما خاصا ُبغُت النهىض بحلىق اليعاء، مما ظشع عذة ئصالحاث كاهىهُت ئهه الاو

ض  6160 - 6102ومإظعاجُت. وكذ جشحم الاوشغال في البرهامج الخكىمي  واحخماعُت الزي أكذ في محىسه ألاول على حعٍض

اث وألامً وحعلها مً جىحهاجه الكبري حلىق اليعاء ومكافحت كل أشكال الخمُيز مً خالل جشظُخ ال خلىق والخٍش

والتزم باعذاد ظُاظت وطىُت ملحاسبت العىف طذ اليعاء لخىحُذ الشؤٍت و حعهُل عملُت الخيعُم بين املخذخلين وطىُا 

ا ومىاكبت إلاصالحاث اللاهىهُت ل واملإظعاجُت املىجضة لخماًت اليعاء مً كافت أشكال العىف والخمُيز ولخفعُ وحهٍى

 .هزه إلاصالحاث مخخلف الالتزاماث الىطىُت والذولُت املترجبت عً

 الاظتراجُجُتظشة أسطُت أولُت لهزه الخىمُت الاحخماعُت واملعاواة وألا واوسجاما مع رلك أعذث وصاسة الخظامً و 

ظعها في ظُاق امل 6101 - 6161بين  الىطىُت للفترة ما ىجضاث ، جخظمً، بعذ جلذًم مفصل ًىضح إلاشكالُت ٍو

 : املغشب، ثالثت أحضاء كبري  والخحذًاث والخحىالث التي ٌشهذها

 عً ملحت ٌعطي بحُث لالستراثيجية ألاساسية واملفاهيم واملرثكزات إلاعداد ومسار سياق في يفصل ألاول  الجزء

 مىظمت وششتها التي العاملُت وإلاحصائُاث الخلذًشاث على باالظدىاد ظىاء اليساء طد العىف لظاهرة ألابعاد إلاخصائية

 الخظامً وصاسة أحشجه الزي الثاوي الىطني البحث معطُاث آخشها كان والتي الىطىُت إلاحصاءاث أو العاملُت الصخت

 .وغيرهاطذ اليعاء  للعىف الىطني املشصذ ومعطُاث 2019 ظىت وألاظشة واملعاواة الاحخماعُت والخىمُت
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خىكف  طد العىف بمىاهظة املرثبطة إلاشكاليات عىذ والذولُت، الىطىُت ألابحاث هخائج على باالظدىاد ،كزلك ٍو

 والتي اليساء طد العىف ملداربة الوطىية الاستراثيجية إعداد مً املحوخاة ألاهداف الجضء هزا ًفصل كما .اليساء

 :ًلي فُما أهمها هجمل

  .املخذخلين بين ومخلاظمت واضخت اظتراجُجُت سؤٍت ئطاس في الخكىمي العمل اظدششاف •

 ،محلُا شأها وحعلها اليعاء طذ العىف مىاهظت لعُاظت مجالي حهىي  بعذ ئعطاء •

 اللظاء في الىجاعت لخحلُم الخذخالث بين الالصم والخكامل الاوسجام وخلم العمل وملاسباث مفاهُم جىحُذ •

 الظاهشة، على

 والاظخغالل والخمُيز العىف مً اليعاء حماًت مجال في املحللت اللاهىهُت إلاصالحاث جفعُل مىاكبت •

 ،وغيره البشش في وإلاججاس والخعزًب

ض •  الخطت سأظها وعلى عمىما إلاوعان بحلىق  الصلت راث الىطىُت الاظتراجُجُاث ومشامي أهذاف حعٍض

 وحلىق  الذًملشاطُت مجال في الىطىُت العمل وخطت (6160-6102")6م ئكشا "للمعاواة الخكىمُت

 عليها صادق التي الذولُت والاجفاكُاث اللطاعُت الاظتراجُجُاث باقي ئلى باإلطافت (6160-6102)إلاوعان

 ،املغشب

ض  • ت والخذابير الىكائي الىهج حعٍض  حمُع مً املشأة حماًت حعضص  التي والثلافُت واملإظعاجُت والاحخماعُت الضحٍش

 الاحخماعي، الىىع أظاط على اللائم العىف أشكال

 ضخاًا واليعاء واملهاحشاث والالحئاث ألاحيراث كاليعاء صعبت وطعُت في اليعاء وجمكين حماًت في املعاهمت  •

 وغيره، البشش في وإلاججاس الجيس ي الاظخغالل

 على اللائمت ألاخشي  املماسظاث وحمُع العىف مع جطبع التي والثلافُت الاحخماعُت املعاًير حعذًل في املعاهمت •

 .واملشأة للشحل الىمطُت ألادواس

 ئلى املغشب فيها اهخشط التي الذولُت أو الىطىُت املشحعُاث ظىاء املعحمدة املرجعيات الجضء هزا ًحذد رلك، حاهب ئلى

 ملداربة الوطىية الاستراثيجية إلعداد املحبعة املىهجية ملترح كزلك ًلذم كما .الصلت راث املفاهُم جذكُمحاهب 

 :كاآلحي جلخُصها ًمكً والتي اليساء طد العىف

ش واملشاحع الذساظاث على أظاظا بالتركيز ،الراهً الوطع جشخيص إجراء -  املخعللت الخلُُماث وجلاٍس

 املىحىدة والبرامج "ئكشام "للمعاواة الخكىمُت وبالخطت اليعاء طذ العىف ملىاهظت الىطىُت ألاولى باالظتراجُجُت

 إلاطاس وجحلُل املخخصصت املخىفشة والخذماث املشأة على املعلط بالعىف غير مباششة، أو مباششة بصفت واملخصلت،

عي اللاهىوي  مع الدشاسكي والخلُُم الدشاوس  وسشاث على وباالظدىاد املعخمذة، والذولي واملإششاث الىطني والدشَش

 الدشخُص؛ املعخخلصت مً الذسوط وجلاظم الفاعلين مخخلف

 لخلاظم الىطىُت واملإظعاث العمىمُين الفاعلين مع الاستراثيجي للحخطيط موطوعاثية وطىية ورشات ثىظيم -

 وألاهذاف؛ الكبري  واملحاوس  الشؤٍت والخىحهاث
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 خصائص مع ومالءمتها إلاحشاءاث لخذكُم الجهاث مخخلف في املدليين الفاعلين مع جهوية ورشات ثىظيم -

 جشابي؛ مجال حعب كل الظاهشة

 والفخُان؛ والشحال العىف ضخاًا اليعاء مع بؤرية مجموعات ثىظيم -

 ؛إلاعالم ووسائل والجامعات الدوليين والشركاء املدوي املجحمع هيئات مع ورشات ثىظيم  -

 ؛وطىية هدوة ئطاس في ألاولى اليسخت وئغىاء جلذًم  -

 الخكىمُين؛ الفاعلين طشف مً الاستراثيجية اعحماد  -

 .الحكومة مجلس في الاستراثيجية على املصادكة  -

 

 اللىة هلط ئبشاص مع الدشاسكي الدشخُص خالصاث أهم ًلذم ،الخشخيص هحائج يعرض ألارطية مً الثاوي الجزء

عُت البِئت مجال ظىاء مجال كل في والظعف ت في املخخزة املبادساث مجال أو املإظعاجُت، أو واللاهىهُت الدشَش  العشٍش

 املذوي املجخمع مع والششاكت والخكفلي الىكائي بالبعذ املشجبطت والخحذًاث الخذخالث أو الظاهشة ملىاهظت كمذاخل ألاخيرة

 6161 بين ما الفترة في الاظتراجُجُت ئطاس في معالجتها ًخعين التي الشهاهاث بأهم ملترحاث الجضء هزا ًلذم كما .اوغيره

 .الاظتراجُجُت أو الاحخماعُت أو الخكىىلىحُت بالخحىالث عالكت في أو الظاهشة لخصىصُت بالىظش 6101و

 محىس  بكل الخاصت الفشعُت وألاهذاف الاظتراجُجُت املحاوس  ملترحاث فُلذم ألارطية جوهر وهو الثالث الجزء أما

 هذف، ورلك وفم ما ًلي: كل في امللترحت الخذابير ئلى باإلطافت

 الىكاًت مً العىف والخمُيز طذ اليعاء والفخُاث؛ املدور الاستراثيجي ألاول:

الخماًت مً كافت أشكال العىف طذ اليعاء، في كل الفظاءاث وفي مخخلف مشاحل  املدور الاستراثيجي الثاوي:

 العمش؛

 الخكفل بالطخاًا وجمكُنهً؛ املدور الاستراثيجي الثالث:

 طمان عذم الافالث مً العلاب وئعادة جأهُل وئدماج مشجكبي العىف؛املدور الاستراثيجي الرابع: 

ا. : ئهخاج وجطى املدور الاستراثيجي الخامس  ٍش املعشفت بالظاهشة وطىُا وحهٍى

 


