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 اإلطار العام  .1

إن الدراسة الواقعية والسياسية للوضع الوطني الراهن، يجعلنا نقر بأن الدولة التونسية ليست في  

مأمن أو منأى من حصول أي نزاع على ترابها مهما كان نوعه، بل إنها مهددة بصورة جدية بالنظر لعدة  

 أهمها:من أسباب 

  الثورات في عدد من البلدان العربية التأثر بالسياق الجيوسياس ي االقليمي وخصوصا بعد  -

بما جعل املنطقة العربية متسمة عموما بانعدام األمن العام وتعدد الهزات واالضطرابات  

فيها وبلوغها درجة خطيرة من النزاعات املدنية واملسلحة في جملة من البلدان )العراق  

 وسوريا وليبيا مثال(، 

ات ونزاعات مسلحة امتدت في بعض  وجود تونس جغرافيا بجوار دولة تعيش اضطراب -

األحيان لترابها باإلضافة إلى انقسام الحكم فيها بما يجعل املفاوضات بين البلدين إلحالل  

 السالم واالمن فيها عسيرة وفي بعض األحيان غير ذات نتائج،

شمال إفريقيا والقريب من أوروبا بما جعل تونس تتحول لنقطة  لتونس باملوقع الجغرافي  -

لعديد من الظواهر اإلجرامية من ذلك االتجار باألشخاص بجميع أنواعه والتهريب عبور ل

 وتجارة األسلحة والتجارة املوازية والهجرة غير الشرعية،

تدفق الالجئين من مختلف أنحاء القارة السمراء والدول املجاورة خصوصا بعد الثورة في   -

كان سببا في حصول بعض   ظل عدم االستقرار في دول امللجأ )سوريا وليبيا( مما

االضطرابات على الحدود ولعل مخيم الشوشة يظل خير مثال للتدليل على تلك التدفقات  

 وما ترتب عنها،

تطور الخطاب الراديكالي منذ الثورة املكرس للتطرف الديني واإليديولوجي لدى املنظمات   -

ئل التواصل  وفي وسا ،2014إلى آخر  2011غير الحكومية وفي عدد من املساجد من 
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االجتماعي وعلى شبكة األنترنيت، وحتى في اإلعالم بما ساهم في شحن بعض املجموعات في  

تونس التي كانت تهدف للمساس بحقوق املرأة وللتراجع عن املكتسبات التي تحققت في هذا 

 املجال والرجوع للممارسات التمييزية ضدها،

ت املسلحة التي تواجهها تونس دون وجود  عودة اإلرهابيين واإلرهابيات من مناطق النزاعا -

أية تحضيرات عملية لإلحاطة بهم وملنعهم من اإلضرار والعود للممارسات التطرفية على 

 .أرض الوطن وعدم وجود برنامج واضح إلعادة إدماجهم وتأهيلهم

ي  بعدم األمن لدى املواطنين وفي ارتفاع نسبة العنف ف إحساسكل تلك األسباب ساهمت في وجود 

املجتمع التونس ي وخصوصا ضد النساء والفتيات بتعدد املمارسات التمييزية ضدهن وتطور أشكال العنف 

( إذ  2015وهو ما كشفه استبيان مركز البحوث والدراسات والتوثيق واملعلومات عن املرأة ) املسلط عليهن. 

الفضاءات الترفيهية أو في وسائل % من النساء يتعرضن للعنف في األماكن العامة )الشوارع أو    43.2أكد أن  

منهن عانين على األقل من العنف القائم على النوع االجتماعي في الشارع   %49.1النقل أو في مكان العمل( وأن  

 (. 1)للدراسةخالل السنوات األربعة السابقة 

  1325جملة هذه املبررات النظرية والواقعية، تدعو تونس للعمل جديا على تطبيق القرار و 

والقرارات املكملة له من خالل وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ مضمونها وتركيز آليات كفيلة باالستجابة  

لحاجيات املرحلة االنتقالية التي تمر بها تونس لبناء دولة الحقوق والقانون واملؤسسات بحق ولتدعيم دور  

 قوق تسن وتنفذ بمعزل عنها. املرأة في ذلك البناء وجعلها عنصرا فاعال صاحبة حقوق ال مجرد موضوع ح

لذلك فإنه يجب على تونس، كبلد ليس في صراع حاليا بل يعيش حالة انتقال ديمقراطي، العمل  

على بناء وحفظ فإن عملية بناء السالم واألمن ال يمكن تحقيقهما إال من خالل الطابع الوقائي والحمائي ألن  

 
 .20، ص2016العنف القائم على نوع الجنس في الفضاء العام، مركز "الكريديف" بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة، 1
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اع هي جّد أفضل من تلك التي سيكون من الضروري "االستثمارات في الوقاية من األسباب العميقة للنز 

 (.2املوافقة عليها للرد على نفس هذه الصراعات بمجرد اندالعها")

راهنت تونس على ضرورة إدماج املرأة وتمكينها كليا، تكريسا ملا ورد بدستور الجمهورية الثانية  و قد  

  ل إرادة سياسية قوية داعمة للحقوق اإلنسانية للجميع ظ، وذلك في 2030-2016وألهداف أجندا التنمية 

 .من أجل مجتمع متوازن 

رص بإحداث مجلس النظراء وقد انعكس هذا التوجه من خالل مأسسة املساواة وتكافؤ الف

وفق  اتللمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال والذي يعمل على توجيه السياسات والبرامج وامليزاني

 مباشرة أثر تسمية أعضائه  . وقد قام املجلساملبني على النوع االجتماعي أشكال التمييزجميع مقاربة تنبذ 

  21تماعي تمت املصادقة عليها خالل مجلس وزراء انعقد يوم  بوضع خطة وطنية إلدماج ومأسسة النوع االج

 . 2018جوان 

ومن بين النتائج املنتظرة للخطة املذكورة، تفعيل دور النساء في بناء السلم املجتمعي واملشاركة في  

وطنية لتنفيذ قرار مجلس  الخطة  الوضع    تتمثل فيفض النزاعات والتصدي لكافة أشكال التطرف واالرهاب  

 واملتعلق باملرأة واألمن والسلم.  1325 األمن

وقد صدر هذا القرار عن مجلس األمن بمنظمة األمم املتحدة، أعلى هيئة مسؤولة عن صيانة  

السلم واألمن الدوليين، وذلك اعترافا بدور النساء في عملية فض النزاعات  وحفظ السلم وإعادة االعتمار. 

ارتباطا وثيًقا باملساواة بين الجنسين وبأن قيادة املرأة تظل   وقد نص القرار على أن عملية السلم مرتبطة

خطوة جوهرية في مسار منع النزاعات وإرساء السلم واألمن، حيث يعمل على وضع تدابير خالل فترة ما قبل 

النزاع لضمان حماية النساء والفتيات خالل فترة النزاع وما بعده مما ال تكون معه أية دولة بمعزل عن هذا 

 .3قرار في ظل مكافحة اإلرهاب والتطرف الذين باتا مهددين ال لكيان الدولة فحسب بل للعالم ككل ال

 

 2016شباط / فبراير  23الصادرة بتاريخ  /CS  /12253، الوثيقة 7629مجلس األمن الجلسة 2

 الفقرة التي تلزم كل الدول األطراف باعداد خطط عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس االمن  3
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لكونها تعمل على بناء عملية سالم من   1325وتعتبر تونس، على غرار جميع الدول ملزمة بالقرار  

خالل االنتقال الديمقراطي الذي تعيشه منذ الثورة ونظرا ملوقعها االستراتيجي الذي يجعلها في غير مأمن من  

 النزاعات  التي قد تحدث في دول الجوار.   

 اإلشكالية املطروحة  1.1

هي التي جعلت العديد من دول العالم تتبنى خطة   1325ألهمية الواقعية والقانونية للقرار إن ا 

عمل  وطنية لتنفيذ مقتضياته سواء للتوقي من النزاعات املسلحة والحروب األهلية واملدنية واالضطرابات  

ع اآلليات الكفيلة  أو ملنع حدوثها أو الحماية منها عند حدوثها ووض ، والهزات التي يمكن أن تمس الوطن

ولئن كانت تونس ال  تشهد نزاعا مسلحا، إال أنها   بحماية النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في اتخاذ القرار. 

تعمل على ضمان السالم واألمن خالل االنتقال الديمقراطي مراهنة على جدوى األخذ بعين االعتبار  للنوع 

 ملخاطر. االجتماعي على جميع املستويات للتوقي من ا

 مدى اندراج املقترح ضمن أولوّيات الحكومة 2.1

إرساء مشروع حضاري يستند بالساس إلى  لـ "  2020-2016يهدف املخطط الخماس ي للتنمية  

أبعادها وإلى ترسيخ مقومات الحكم الرشيد فكرا وممارسة   منظومة قيم جديدة في مختلف تجلياتها و

(. وقد ركز في 4") واحالل العدالة االجتماعية في سائر مكوناتها ومضامينهاوتحقيق االزدهار االقتصادي 

مجال املشروع املجتمعي املتطور على مساهمة املرأة الفاعلة في بناء الرؤية املجتمعية املنشودة الرافضة  

ز في والساعية إلرساء األمن والسلم وفقا لقواعد االعتدال والحوار والتسامح. كم ،لكل أنواع التطرف
ّ
ا رك

وقد تضمن  منوال التنمية على ضرورة تحقيق األمان والتصدي لظاهرة اإلرهاب ودعم السلم االجتماعي. 

حور الثالث املتعلق بالتنمية البشرية واإلدماج االجتماعي جانبا هاما يتعلق بتعزيز حقوق النساء وتدعيم امل

 مكاسبهن. 

 
 24، ص 2015سبتمبر  15، 2020-2016مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 4
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، املعروضة للمصادقة، املؤشر الوحيد 1325ن  وتمثل خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األم

دعم مشاركة فاعلة للمرأة في التصدي لإلرهاب واملساهمة في بث السلم والمن على  " 4للمخرج عدد 

للخطة الوطنية الدماج ومأسسة النوع االجتماعي  " لألثر الثاني املستوى الوطني والجهوي واملحلي

  . 2020-2016املصادق عليها مؤخرا للفترة 

كما تمثل عنصرا أساسيا في تنفيذ الخطة القطاعية ملكافحة االرهاب  الخاصة بقطاع املرأة واألسرة 

بناء على إذن من رئيس الجمهورية  والطفولة واملدرجة ضمن الخطة الوطنية ملكافحة االرهاب، حيث أنه 

يجية وطنية ملكافحة  ، تم إعداد استرات2015فيفري  12خالل ترأسه الجتماع مجلس األمن القومي يوم 

  26 عدد التطرف واإلرهاب من طرف اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب املحدثة بموجب القانون األساس ي 

آنف الذكر. وترتكز هذه االستراتيجية على أربعة أركان أساسية وهي الوقاية والحماية والتتبع   2015لسنة 

 .القانون و احترام حقوق اإلنسانوالرد وذلك لتفعيلها في إطار الحكم الرشيد وسيادة  

اتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي  اتأتي الخطة داعمة ومرافقة ملا ورد بو  الستر

. وتضم 2017والتي صادقت عليها الحكومة في مارس  2020 – 2017للنساء والفتيات في املناطق الريفية 

هذه االستراتيجية في محاورها التمكين االقتصادي واالجتماعي للفتيات والنساء في الريف وتيسير مشاركتهن 

في الحياة العامة وتحسين جودة الحياة لهّن في الوسط الريفي فضال عن توفير املعطيات الدقيقة واملحّينة  

واعتمادها في املخططات   املتدخلينيات النساء في املناطق الريفية ووضعها على ذمة حول أوضاع وحاج

 التنموية. 

وعليه تندرج الخطة املعروضة للمصادقة ضمن أولويات الحكومة حيث ستمكن من التقدم 

 التدريجي في التنفيذ تمشيا مع املخطط الخماس ي للتنمية. 

 وعلتجارب الجنبية أو الوطنية في املوضا  3.1
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من دولة إلى أخرى بحسب   1325 الدولي األمنتختلف طريقة العمل وتبني محاور قرار مجلس 

وقد قامت العديد من الدول والتي من ضمنها دول ال   .السياق السياس ي وتأثير دور النساء في السالم واألمن

 . 1325 األمنتعيش نزاعات مسلحة ككندا وفنلندا وفرنسا بتبني خطط عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس 

خططها الوطنية، ونطمح    األردنمن الدول العربية فقد أطلقت كل من العراق وفلسطين وأخيرا    أما

 . 1325وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن ال هابعة التي تطلق خطة عملالرا العربية أن تكون تونس الدولة

 مسار إعداد الخطة  14.

، بصفة تشاركية وبإشراف لجنة قيادة  1325تم إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن  

النظراء  مشتركة تترأسها وزيرة املرأة وألسرة والطفولة وتتكون أساسا من ممثلي الوزارات املعنية بمجلس

 للمساواة وتكافؤ الفرص بين املرأة والرجل.  

كما تم تكوين لجان فنية لكل محور من محاور الخطة، تتكون من ممثلي الوزارات والهياكل  

 العمومية وممثلي املجتمع املدني. 

 وقد شاركت أشغال صياغة الخطة كل من : 

 وكبار السن  وزارة املرأة واألسرة و الطفولة •

  الحكومة  رئاسة •

 وزارة العدل  •

  وزارة الدفاع الوطني  •

 وزارة الداخلية  •

  وزارة الشؤون االجتماعية •

  وزارة املالية •

  وزارة الشؤون الدينية •

  وزارة الصحة  •
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 وزارة التربية  •

 وزارة الشؤون الخارجية  •

 املعهد التونس ي للدراسات اإلستراتيجية  •

 اإلدارية  املحكمة •

 اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب  •

  طب األمني ملكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمةالق •

 منظمات من املجتمع املدني. 10هيئة وطنية و 15 جانب إلىهذا 

بالشراكة بين وزارة املرأة   2016وقد انطلق العمل من خالل ورشة تم تنظيمها خالل شهر ماي 

هيئة األمم املتحدة للمرأة واملساواة بين الجنسين لإلعالم والتشاور حول و  وكبار السن والطفولة واألسرة

.  ثم تم عقد  جنة القيادة، ومراسلة الوزارات من أجل تعيين ممثليهم باللالوزارات املعنية مباشرة بامللف

عن انطالق املشروع وتحديد املراحل  لإلعالناجتماع موسع في وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن 

  1325القادمة. كما تم دعم قدرات فريق العمل الوطني إلعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 

ف تعميق املعارف النظرية والقدرات العملية حول في تونس، من خالل تنظيم سلسلة ورشات عمل بهد

 املرأة واألمن والسالم ألعضاء لجنة القيادة واللجان الفنية.  

 وقد شمل إطار املحتوى العلمي للورشات بالتدرج املواضيع التالية: 

 تحديد أثر النزاعات على النساء والفتيات وتحديد اوضاع النساء في ظل النزاعات  -

 التعرف على مجلس األمن الدولي وتحديد القانون النافذ خالل النزاعات املسلحة -

 له  املكملةوالقرارات  1325التعرف على  القرار  -

 قليمية والوطنية بمواثيق وآليات حقوق النساء الدولية واإل 1325تحديد عالقة القرار  -

 دولة تونس بمواثيق وآليات حقوق النساء الدولية واإلقليمية  اللتزاماتمراجعة عامة  -

مراجعة عامة ألبرز واهم اآلليات الوطنية والقوانين في تونس املتصلة بحقوق النساء والفتيات   -

  االجتماعيساس النوع أ ومناهضة كل اشكال التمييز والعنف املبني على
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 ة وقاية النساء قبل واثناء النزاعات املسلحة  تحديد كيفي -

 تحديد كيفية حماية النساء خالل النزاعات املسلحة بخاصة حماية الالجئات والنازحات واملهجرات  -

 الجنسية –بالنساء  اإلتجار-النساءالعنف ضد  تحديد الحماية من خالل التشريعات حول:  -

 السالم، اإلغاثة، اإلنعاش وإعادة اإلعمارالتعرف على محور املشاركة ومحور صنع  -

 األربعة   1325التعرف على املؤشرات الدولية ملحاور القرار  -

األمن والسالم الصادرة عن إدارة املرأة   العربية: اإلقليمية لحماية املرأة  االستراتيجيةالتعرف على  -

 لجامعة الدول العربية  االجتماعيةواألسرة والطفولة لقطاع الشؤون 

اجعة توصيات اللجان التعاهدية ومجلس حقوق اإلنسان لدولة تونس ذات الصلة بحقوق  مر  -

 النساء والفتيات 

, وقد تم التعرف املعمق   1325التعرف على تجارب اقليمية ودولية لخطط العمل الوطنية للقرار  -

  –والعراق باإلضافة الى تجارب لدول سياقها قريب من تونس: نيجيريا  األردن  تيعلى تجرب

 النبال. –تشيلي  –الكاميرون 

بإشراف وزيرة املرأة واألسرة خطة العمل مشروع أنه تمت املصادقة على وثيقة  إلى اإلشارةوتجدر 

  . بإجماع جميع الحاضرين 2018فيفري  15يوم والطفولة وكبار السن 

-2018  "املرأة والمن والسلم" 1325الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس المن  .2

0222 

 :  الهدف العام

تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في بناء  أساسا ل    2020-2018خالل الفترة    تهدف الخطة  

التمييز القائم  على النوع االجتماعي  أشكال االستقرار واملساهمة في القضاء على جميع و السالم الدائم 

 .واإلرهابتحصين املجتمع ضد مخاطر النزاعات والتطرف و والعمل 

  :الخصوصية الهداف

وقاية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف وذلك قبل وخالل وبعد النزاعات واألزمات والكوارث  - 

 الطبيعية وفي ظل خطر اإلرهاب.  
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النساء والفتيات من كافة أشكال وأنواع العنف والتمييز القائم على النوع االجتماعي في ضمان حماية - 

أوضاع النزاعات واإلرهاب وضمان سالمتهن وصحتهن البدنية والنفسية والعقلية وأمنهن وتمتعهن  

  . بحقوقهن اإلنسانية وممارستها وتيسير النفاذ الى العدالة

العام و في صنع القرار   الشأني تونس في الحياة السياسية وفي إدارة تعزيز مشاركة النساء والفتيات ف -

م و حّل النزاعات والتصدي لإلرهاب
ّ
  .من أجل الحفاظ على السال

  . مشاركة أفضل للنساء والفتيات في الحياة العامة والسياسية وإدارة الشأن العام وفي صنع القرار -

  لم واستدامته وفي إعادة اإلعمار ومقاومة اإلرهاب. تدعيم دور النساء والفتيات في بناء الس - 

 وهي :  خمسة محاور الخطة الخصوصية ، تضمنت ناء على الهدف العام واألهداف بو  

 محور الوقاية  •

 محور الحماية  •

  محور املشاركة  •

  محور اإلغاثة وبناء السالم وإعادة اإلعمار •

 محور اإلعالم واملناصرة  •

التالية النتائج المنتظرة من كل محور ومؤشرات االنجاز واألنشطة المساهمة وتتضمن الجداول  
 في انجازه.
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 الوقاية محور 
 املخرجات  اإلجراءات املؤشرات الجهات املسؤولة الشركاء

منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 الممية ذات العالقةاملنظمات  

 املنظمات الدولية واإلقليمية

 الجهات املانحة ذات العالقة

 رئاسة الجمهورية

 مجلس نواب الشعب

 رئاسة الحكومة

 وزارة العدل

 وزارة الدفاع الوطني

 وزارة الشؤون الخارجية

وزارة املرأة واالسرة والطفولة وكبار 

 السن

الدستورية وزارة العالقة مع الهيئات  

 واملجتمع املدني وحقوق االنسان 

عدد االتفاقيات واملعاهدات -

 املصادق عليها

نسبة مشاركة النساء في مسار   -

 إعداد النصوص 

مدى مطابقة ااملنظومة  - القانونية   

 للمعاهدات واملعايير الدولية

املصادقة على االتفاقيات واملعاهدات   -

 الدولية واإلقليمية ذات الصلة

مراجعة النصوص التشريعية  سن و   -

والترتيبية بما يتالءم مع االتفاقيات 

 واملعاهدات الدولية واالقليمية

إتخاذ اإلجراءات والتدابير الكفيلة   -

 بتنفيذ القوانين

منظومة قانونية وترتيبية متالئمة   –  1

مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية 

واإلقليمية املتعلقة بالقضاء على كافة 

عنف املسلط على النساء أشكال ال

 والفتيات

 

 

 

 

 

املعهد التونس ي للدراسات 

اتيجية   االستر

اتيجي  مركز المن االستر

الهيئة العليا لحقوق االنسان 

 والحقوق الساسية

 املرصد التونس ي لألمن الشامل 

الهيئة الوطنية للوقاية من 

 التعذيب

منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 وزارة العدل

 وزارة الداخلية  

وزارة املرأة واالسرة والطفولة وكبار 

 السن

 الكريديف

 وزارة الشؤون االجتماعية

واالقتصاد   وزارة تكنولوجيا االتصال

 الرقمي  

 اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب

 

اإلشعارات املتعلقة بالعنف  عدد  -

ضد النساء والفتيات بما في ذلك 

 العنف الجنس ي. 

وجود قاعدة بيانات موحدة   -

 ومحّينة 

التقارير السنوية الصادرة عن عدد    -

املتدخلين/ات حول أشكال العنف  

 املمارس ضد النساء والفتيات.

إعداد تصّور ملنظومة اليقظة   .1

 الشاملة:

اإلشعار عن النساء اإلنذار املبكر:  -

 واألطفال املنتمين لتنظيمات ارهابية

 . تركيز منظومة اليقظة الشاملة: 2

تركيز املرصد الوطني ملناهضة العنف    -

 املسلط على النساء والفتيات

إعداد استمارة موحدة لجميع األطراف    -

 املتدخلة وتعميمها

منظومة يقظة شاملة ترصد    -  2

انتهاكات الحقوق اإلنسانية للنساء 

 والفتيات

 



12 
 

 الممية ذات العالقةاملنظمات  

املنظمات الدولية واملنظمات  

 املانحة ذات العالقة
 

إدماج مقاربة النوع االجتماعي في أنظمة   -   

ر للوقاية من العنف املسلط اإلنذار املبك

 على النساء والفتيات 

تشخيص الخطط الوطنية وبرامج العمل   -

املتعلقة بمكافحة اإلرهاب والتمييز 

ومناهضة العنف املسلط على النساء 

 والفتيات

إدماج متطلبات الخطة الوطنية لتنفيذ     -

ضمن االستراتيجية الوطنية    1325القرار

والتطرف العنيف  ملكافحة اإلرهاب  

والتمييز ومناهضة العنف املسلط على 

 النساء والفتيات

الحتجاز وفق مقاربة النوع اتأهيل مراكز    -

االجتماعي وحقوق اإلنسان لكافة الفئات 

 للوقاية من العنف الجنس يالعمرية  

 االمن القوميمجلس  

منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 املنظمات الممية ذات العالقة

 املنظمات الدولية واإلقليمية

 الجهات املانحة ذات العالقة
 

 رئاسة الحكومة

 وزارة الدفاع الوطني

 وزارة الشؤون الدينية

 وزارة التربية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة شؤون الشباب والرياضة 

عدد املحاور املتعلقة بعدم التمييز -

برامج وتكافؤ الفرص املدرجة في ال

 التربوية والتعليمية بكل املستويات

تراجع نسبة التسرب واالنقطاع   -

 املدرس ي.

نسبة تغطية املؤسسات التعليمية   -

بخطط أخصائيين نفسانيين 

 واجتماعيين

إدماج مقاربة عدم التمييز وتكافؤ -

الفرص بين الجنسين في مجاالت التربية 

 والتعليم العالي والبحث العلمي

 والتكوين والثقافة   -

تعزيز برامج وتدابير كفيلة بمنع التسرب   -

 درس ي واالنقطاع امل

مجموعة إجراءات وآليات مالئمة   -3

للمعايير الدولية لوقاية النساء 

والفتيات من التطرف العنيف 

 واإلرهاب
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وزارة املرأة واالسرة والطفولة وكبار 

 السن

 وزارة الشؤون االجتماعية

 وزارة التكوين املنهي والتشغيل

 وزارة الشؤون الثقافية

 مجلس االمن القومي

 اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب

 

فعالية ونجاعة اآلليات واإلجراءات   -

لوقاية النساء والفتيات من التطرف 

 العنيف واإلرهاب 

واالليات الوطنية  مالئمة اإلجراءات    -

لوقاية النساء والفتيات من التطرف 

 العنيف واإلرهاب للمعايير الدولية

تعزيز خطة األخصائي النفساني التربوي   -

بما يلبي كل احتياجات كل املؤسسات 

 التربوية

احداث خطة األخصائي االجتماعي   -

ملتابعة السلوكات الخطرة في الفضاء 

املدرس ي وخطة املربي املختص ملرافقة 

ذوات االحتياجات الخصوصية من  

 الفتيات في املؤسسات التربوية

برامج وأنشطة ثقافية وشبابية إعداد    -

تكرس قيم االختالف والتسامح وقبول 

 اآلخر وحقوق االنسان بمفهومها الكوني

تدريب القائمين والقائمات على نشر   -

الخطاب الديني ملواجهة كل أشكال 

التطرف العنيف وفق رؤية حداثية 

 ومقاربة حقوق االنسان

ضمن املناهج   1325إدماج القرار    -

 التعليميةالتربوية و 

ضمن اعمال مجلس   1325ادماج القرار  -

 االمن القومي 

منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 املنظمات الممية ذات العالقة

 رئاسة الحكومة

 وزارة العدل

 وزارة الدفاع الوطني

 وزارة الداخلية

نسبة النساء املتخصصات في   -

التعامل مع النساء  ضحايا العنف  

الداخلي  من قوات حفظ االمن  

 والحماية والديوانة

تعميم مراكز االيواء واالنصات، توفر -

االمكانيات البشرية املؤهلة واملوارد الالزمة  

 وخدمات ذات جودة 

هياكل وآليات ضامنة لحماية    -4

النساء والفتيات من كافة أشكال 

 العنف املسلط عليهن.
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املنظمات الدولية واملنظمات  

 املانحة ذات العالقة
 

 وزارة املالية

وزارة املرأة واالسرة والطفولة وكبار 

 السن

 وزارة الصحة 

 وزارة الشؤون االجتماعية
 

نسبة تطور عدد مراكز االيواء    -

 املحدثة واملهيأة

تطور تصدي الجهات األمنية    -

 نتهاكات حقوق النساء والفتياتال 

 والتوزيع لأللياتنسبة التغطية    -

والهياكل الضامنة لحماية النساء 

 والفتيات على كامل تراب الجمهورية

االستراتيجيات والخطط عدد  -

الوطنية والقطاعية التي تأخذ 

باالعتبار النوع االجتماعي 

 1325والقرار
 

توفير عنصر نسائي متخصص في قضايا   -

العنف الجنس ي لدى هياكل التدخل من  

 األول الخط  

تدعيم قدرات العاملين/ات بالوحدات    -

األمنية املتخصصة للتعامل مع ضحايا 

العنف والعنف الجنس ي من النساء 

 والفتيات والالجئات

تدعيم قدرات مقدمي ومقدمات    -

الخدمات للنساء والفتيات الناجيات من  

 العنف والعنف الجنس ي 

إعداد أدلة، إتفاقيات، مدونات حول   -

بالنساء والفتيات الناجيات كيفية التعهد  

 من العنف والعنف الجنس ي  

إعداد مدونة تضبط أخالقيات التعامل   -

مع النساء والفتيات ضحايا العنف 

 والعنف الجنس ي 

وضع برتوكول طوارئ متعدد    -

االختصاصات حول التنقل والتمدرس 

 والخدمات الصحية واالجتماعية

دعم نظام إحالة موحد لإلحاطة بالنساء   -

لفتيات الناجيات من العنف والعنف  وا

 الجنس ي
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دعم قدرات الهيئة العليا للحقوق    -

والحريات األساسية لتلقي الشكاوى فيما 

يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات  

 ومتابعتها

تعميم فضاءات ودور االيواء وتهيئة    -

 مخيمات اللجوء

في خطط وبرامج   1325ادماج القرار    -

سدية واستراتيجيات الصحة الج

والنفسية والعقلية والصحة اإلنجابية 

والجنسية للنساء والفتيات واألمراض 

 
ً
 املنقولة جنسيا

صياغة استراتيجيات وخطط وطنية    -

وقطاعية تأخذ باالعتبار النوع االجتماعي 

    1325والقرار

 

 الحمايةمحور 
 املخرجات  اإلجراءات املؤشرات الجهات املسؤولة الشركاء

منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 املنظمات الممية ذات العالقة

املنظمات الدولية واملنظمات  

 املانحة ذات العالقة

 رئاسة الحكومة

 وزارة العدل

 وزارة الدفاع الوطني

 وزارة الداخلية

 الشؤون الخارجيةوزارة  

عدد اإلجراءات املتخذة لتوفير -

الحماية للنساء والفتيات خالل 

النزاعات وبعدها وتحت وطئة  

 االرهاب 

الجتماعي تعزيز التمكين االقتصادي وا-

 للنساء والفتيات

تفعيل اليات االستجابة للنساء والفتيات   -

ضحايا العنف خالل النزاعات بخاصة  

ية  إجراءات وأليات تضمن حما  -1

للنساء والفتيات تحت وطئة اإلرهاب 

 وخالل وبعد النزاعات 
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 وزارة املالية 

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون 

 الدولي 

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد 

 البحري 

وكبار وزارة املرأة واالسرة والطفولة  

 السن

 الصحةوزارة  

 وزارة الشؤون االجتماعية  

 وزارة التكوين املنهي والتشغيل

الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار 

 البشرب 

 اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب

الهيئة العليا لحقوق والحريات  

 الساسية 

 الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

سهولة النفاذ الى الخدمات اإلدارية    -

 واستخراج الوثائق الرسمية 

عدد الشكاوى املتعلقة بالتبليغ عن   -

حاالت تزويج القاصرات والتزويج 

 لها  ونسبة االستجابةالقسري  

عدد الشكاوى املتعلقة بالتبليغ عن   -

حاالت العنف الجنس ي ونسبة  

 االستجابة لها
 

العنف الجنس ي واالتجار بالبشر ومنع 

 تزويج القاصرات والتزويج القسري 

ضمان تنفيذ القوانين املناهضة للعنف    -

 املسلط على النساء والفتيات

والفتيات من كافة اشكال حماية النساء    -

العنف داخل مواقع اللجوء او النزوح وفي 

حاالت الهجرة الداخلية وأثناء نقلهن إلى 

 ديارهن

صياغة سياسة للهجرة والتكفل بعدم   -

 تعرض النساء والفتيات لإلتجار

ضمان حق النساء والفتيات في الحصول   -

على الوثائق الالزمة ملمارسة حقوقهن  

القانونية، وضمان حقهن في استخراج 

 هذه الوثائق

وضع نظام خصوص ي مبسط للحصول   -

 على الوثائق الرسمية خالل وبعد النزاعات 

ضمان رصد العنف املمارس على النساء   -

 والفتيات اثناء النزاعات وبعدها 

ضمان النفاذ الى املعلومات املوثوقة    -

 حول النزاع

منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 املنظمات الممية ذات العالقة

 رئاسة الحكومة

 وزارة الدفاع الوطني

 وزارة الداخلية  

دد النساء والفتيات والالجئات ع-

املتحصالت على الخدمات الصحية  

 واالجتماعية والقانونية والتعليمية

تأمين خدمات الصحة األساسية بما في -

 والجنسيةذلك الصحة االنجابية  

خدمات ضامنة للحقوق اإلنسانية   -2

للنساء والفتيات  والالجئات وفق 
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املنظمات الدولية واملنظمات  

 املانحة ذات العالقة

الديوان الوطني لألسرة 

 والعمران البشري 

 
 

 وزارة الشؤون الخارجية

 وزارة املالية

 وزارة التربية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

ابية  التر

وزارة املرأة واالسرة والطفولة وكبار 

 السن

 وزارة الصحة

 وزارة الشؤون االجتماعية

 وزارة النقل

 املعهد الوطني لإلحصاء
 

جاهزية الوحدات واملصحات   -

 املتنقلة 

عدد الوزرات املنخرطة في برتوكول   -

 الطوارئ املتعدد االختصاصات 
 

تكثيف العيادات املتنقلة التي تعنى   -

بالصحة البدنية واإلنجابية والجنسية 

 والنفسية للنساء والفتيات

احترام املعايير الدولية عند انشاء   -

 املخيمات

وضع البرامج الالزمة لضمان وصول   -

النساء والفتيات في مناطق النزاعات 

والكوارث الى الخدمات والحصول على 

 الحماية

اجراء مسح سريع لتقييم جودة ونجاعة   -

 الخدمات 

ضمان سالمة وحرية التنقل للنساء   -

 والفتيات

ضمان تمتع األطفال من الجنسين بالحق   -

 في التعليم

 الختصاصاتاتفعيل البروتكول متعدد  

ثناء النزاعات وتحت املعايير الدولية ا

 وطئة االرهاب

 

 املشاركة
 املخرجات  اإلجراءات املؤشرات الجهات املسؤولة الشركاء

منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 املنظمات الممية ذات العالقة

 رئاسة الجمهورية 

 مجلس النواب الشعب

 الحكومةرئاسة  

عدد النصوص التي تضمن    -

 التناصف 

والترتيبات التي  لتشريعاتالقوانين وا سن-

تراعي مبدأ التناصف بين النساء والرجال 

في كافة الهيئات املنتخبة والهيئات  

تشريعات تضمن التناصف في -1

الهيئات املستقلة والهيئات املنتخبة 

على املستويين املحلي والوطني وفي 
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املنظمات الدولية واملنظمات  

 املانحة ذات العالقة

 
 

 وزارة العدل

وزارة املرأة واالسرة والطفولة وكبار 

 السن

وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية 

 واملجتمع املدني وحقوق االنسان   

 الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 

اقبة دستورية  الهيئة العليا ملر

انين  القو

 

نسبة النساء في مواقع صنع القرار   -

وفي املسؤوليات العليا املدنية 

 .والقضائية والعسكرية

نسبة تقلد النساء مناصب قيادية    -

 في النقابات واألحزاب السياسية

تالئم النصوص التشريعية   

والترتيبية مع الدستور واملعاير 

 الدولية 

املستقلة والوظائف على املستوى املحلي 

 واملستوى الوطني

إدراج اإلجراءات والتدابير اإليجابية   -

العتماد التناصف بين النساء  املؤقتة

ياسية والرجال في كافة هياكل األحزاب الس 

 والنقابية  

اقع صنع القرار وفي املسؤوليات  مو

 العليا املدنية والقضائية والعسكرية

منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 املنظمات الممية ذات العالقة

املنظمات الدولية واملنظمات  

 املانحة ذات العالقة
 

 رئاسة الحكومة

 وزارة العدل 

 وزارة الدفاع الوطني 

 وزارة الداخلية

 وزارة الشؤون الخارجية 

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون 

 الدولي

 وزارة الشؤون املحلية والبيئة 

 وزارة التربية

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد  

 بجري ال

وزارة املرأة واالسرة والطفولة وكبار  

 السن

وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد  

 الرقمي

عدد التجاوزات التي تم تسجيلها    -

 .وتصنيفها

عدد التقارير الصادرة عن مشاركة   -

النساء والفتيات في الحياة العامة  

 والسياسية

احصائيات مصنفة حسب النوع   -

االجتماعي حول مشاركة النساء في 

 الحياة العامة والسياسية

 هيكلة قاعدة البيانات وتركيزها-

وثيق جمع وتحليل بيانات رصد وت  -

التجاوزات ضد النساء والفتيات في مجال 

 املشاركة السياسية والحياة العامة

اتاحة البيانات واملعطيات املنتجة من    -

 خالل قاعدة البيانات

متابعة مشاركة النساء في الهياكل   -

والبعثات الدبلوماسية واملنشآت  

 واملؤسسات

قاعدة بيانات ترصد مشاركة النساء   -2

والفتيات في الحياة العامة والحياة  

 السياسية



19 
 

وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية 

 واملجتمع املدني وحقوق االنسان 

 الكريديف 

 الهيئة املستقلة لالنتخابات 

 املعهد الوطني لإلحصاء

منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 املنظمات الممية ذات العالقة

املنظمات الدولية واملنظمات  

 املانحة ذات العالقة
 

 رئاسة الحكومة

 وزارة الشؤون املحلية والبيئة

وزارة املرأة واالسرة والطفولة وكبار 

 السن

افقة هيئة   االستشراف ومر

 الالمركزية

 مركز دعم الالمركزية

نسبة النساء املشاركات في   -

املفاوضات وحل النزاعات والحوار 

 الوطني  

انتظام واستمرارية البرامج   -

والدورات التدريبية في مجال املهارات  

القيادية والتفاوض وفض النزاعات 

 في كامل تراب الجمهورية 

العليا في   ملواقععدد النساء في ا  -

 عمليات التفاوض

دعم قدرات النساء والفتيات على   -

املهارات القيادية والتفاوض وفض 

 النزاعات على املستوى الجهوي واملحلي

وضع إطار مؤسساتي يمكن من تعزيز  -

مشاركة النساء في التفاوض والحوار 

 الوطني 

اعداد أدلة واجراءات حول مشاركة   -

ض والحوار النساء والفتيات في التفاو 

 الوطني 

إجراءات وآليات تدعم  -  3

مشاركة فّعالة للنساء في التفاوض 

والحوار الوطني الستدامة االمن  

االجتماعي والسلم االهلي ملنع 

النزاعات والتصدي للتطرف  

  العنيف واإلرهاب
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منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 املنظمات الممية ذات العالقة 

الدولية واملنظمات  املنظمات 

 املانحة ذات العالقة 

 

 رئاسة الحكومة 

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون 

 الدولي

 وزارة املالية 

وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى 

 واملتوسطة 

 وزارة التجارة

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد  

 البحري 

وزارة املرأة واالسرة والطفولة وكبار  

 السن

 وزارة التكوين املنهي والتشغيل

 وزارة التكوين املنهي والتشغيل

 وزارة السياحة والصناعات التقليدية 

 البنك التونس ي للتضامن

بنك تمويل املؤسسات الصغرى 

 واملتوسطة 

 

نسبة النساء على رأس املؤسسات    -

 االقتصادي العمومية والخاصة 

عدد البرامج واإلجراءات املوجهة لدفع  -

 تشغيل النساء والفتيات 

نسبة النساء والفتيات في القطاع   -

 املنظم

 نسبة املشاريع املسيرة من قبل النساء.  -

نسبة النساء املنتفعات بكافة أنواع   -

 القروض

نسبة النساء املنتفعات بالحوافز   -

 املخولة لباعثات املشاريع 

جرد وتقييم اآلليات الحالية املوجهة لدعم -

 تصادية للنساء والفتيات املشاركة اإلق

إنجاز مسح وطني حول املشاركة اإلقتصادية  -

 للنساء والفتيات 

إدراج إجراءات إيجابية تهدف الى دعم -

املشاركة االقتصادية للنساء ضمن مختلف  

البرامج القطاعية )التشغيل، ريادة األعمال،  

 التكوين املنهي، إلخ ..( 

  إعداد خارطة لألطراف املتدخلة في مجال -

 املشاركة اإلقتصادية للنساء والفتيات، 

صياغة برامج مرافقة خصوصية موجهة  -

 للنساء والفتيات إلدماجهن في القطاع املنظم

 بناء شراكات مع القطاع الخاص لدعم -

 للنساء  املشاركة االقتصادية

لتعزيز تمثيلية النساء افي مواقع   آليات وضع -

صنع القرار في املؤسسات االقتصادية 

 مومية والخاصة الع

إجراءات وآليات تضمن  - 4

املشاركة اإلقتصادية للنساء  

 والفتيات

 

 

 وإعادة اإلعماربناء وحفظ السالم اإلغاثة محور 
 

 املخرجات  اإلجراءات املؤشرات الجهات املسؤولة الشركاء
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منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 املنظمات الممية ذات العالقة

املنظمات الدولية واملنظمات  

 املانحة ذات العالقة

 رئاسة الحكومة

 وزارة املالية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون 

 الدولي 

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد 

 البحري 

وزارة املرأة واالسرة والطفولة وكبار 

 السن

 وزارة الشؤون االجتماعية

 والتشغيلوزارة التكوين املنهي  

 املجلس العلى للجماعات املحلية

نسبة تطور املشاريع االقتصادية  -

 املحدثة من قبل النساء والفتيات

عدد النساء والفتيات املنتفعات  -

 باإلحاطة االجتماعية
 

خلق فرص عمل للنساء والفتيات  -

خاصة منها الالجئات واملعيالت  

 ألسرهن  

ـتأمين توفر امليزانيات الخاصة   -

االقتصادي واالجتماعي بالتمكين  

للنساء والفتيات في مرحلة إعادة 

 اإلعمار

دعم قدرات املتدخلين/ ات في مجال  -

اإلحاطة واملرافقة املقدمة للنساء 

 والفتيات

افقة وإحاطة لضمان -1 آليات مر

استدامة التمكين االقتصادي 

 واالجتماعي للنساء والفتيات
 

منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 املنظمات الممية ذات العالقة

املنظمات الدولية واملنظمات  

 املانحة ذات العالقة

 رئاسة الجمهورية

 رئاسة الحكومة

 وزارة العدل  

 وزارة الدفاع الوطني

 وزارة الداخلية

الهيئة العليا لحقوق االنسان 

 والحريات الساسية

 املجلس العلى للقضاء
 

املهيأة لتلقي نسبة الفضاءات  -

 الشكايات وضمان سرية امللفات

عدد ملفات النساء والفتيات -

 املودعة بهيئة العدالة االنتقالية 

عدد النساء والفتيات -

  املستفيدات من جبر الضرر 

 العاجل 

عدد النساء والفتيات -

املستفيدات من جبر الضرر  

 الشامل

تسهيل نفاذ النساء والفتيات للعدالة -

 وخاصة ضحايا العنف الجنس ي.

تطبيق إجراءات وآليات منظومة العدالة  -

 االنتقالية للنساء والفتيات

دعم قدرات األطراف والهياكل املعنية    -

بتطبيق منظومة العدالة االنتقالية  

 ة بالنساء والفتياتالخاص

تطبيق إجراءات وآليات ضامنة لعدم  -

إفالت مرتكبي جرائم العنف ضد النساء 

والفتيات وخاصة العنف الجنس ي من  

 العقاب

منظومة تمكن النساء والفتيات من   -2

العدالة بما فيها  العدالة االنتقالية / 

 التحويلية
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والفتيات   ملفات النساءعدد  -

الضحايا املحالة الى الدوائر 

 القضائية املختصة

سحب ) تعميم(  إجراءات  اإلعانة  -

القضائية لفائدة  النساء و الفتيات ضحايا 

اإلتجار وضحايا االستغالل الجنس ي 

 والالجئاتواملهاجرات  

منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 املنظمات الممية ذات العالقة

املنظمات الدولية واملنظمات  

 املانحة ذات العالقة

 رئاسة الجمهورية

 رئاسة الحكومة

 وزارة العدل  

 وزارة الدفاع الوطني

 وزارة الداخلية

 املجلس العلى للقضاء

الهيئة العليا لحقوق االنسان 

 والحريات االساسية

نسبة تطور عدد الفرق األمنية   -

املختصة بالتعامل مع النساء 

والفتيات ضحايا العنف 

 والعنف الجنس ي.

نسبة تمثيلية النساء ضمن  -

 هذه الفرق.

تي تستجيب للمعايير نسبة مراكز ال  -

 الدولية ومعايير النوع االجتماعي.

اشراك النساء في مسار تأهيل املنظومة  -

 األمنية والقضائية 

مراجعة برامج التكوين األساس ي واملستمر -

والتدريب على كيفية التعهد بالنساء 

 ضحايا العنف الجنس ي

تهيئة البنية التحتية ملراكز االحتجاز   -

 فضاءاتها تستجيب للمعاير الدوليةلجعل  

دعم وتعميم برنامج شرطة الجوار مع    -

 ضرورة تشريك األمنيات في هذا البرنامج

ضمان نجاعة الدوائر القضائية   -

والوحدات األمنية املختصة في التعهد  

بحاالت العنف ضد النساء والفتيات في 

 مرحلة ما بعد النزاع

 

املنظومة القضائية تأهيل  برنامج   -3

 والمنية

منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 املنظمات الممية ذات العالقة 

املنظمات الدولية واملنظمات  

 املانحة ذات العالقة 

 رئاسة الحكومة 

 وزارة الداخلية

 وزارة التربية

 وزارة الشؤون االجتماعية 

 وزارة الصحة 

نسبة املراكز املتنقلة )استماع   -

 وإحاطة/ صحة /خدمات إدارية( 

نسبة إعادة إدماج النساء  -

والفتيات املنقطعات عن التعليم  

 والتكوين

توفير مراكز استماع وإحاطة متنقلة للنساء  -

والفتيات ضحايا العنف القائم على النوع  

 
ّ
 جئات االجتماعي بما في ذلك الال

منظومة خدمات للنساء والفتيات بما  -4

جئاتفي ذلك 
ّ
 الال
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 وزارة التكوين املنهي والتشغيل

 املجلس العلى للجماعات املحلية 

 

تدعيم مراكز الصحة املتنقلة )الصحة   -

الشاملة ملا في ذلك الصحة اإلنجابية والصحة  

 الجنسية( 

توفير وحدات متنقلة إلسداء خدمات إدارية   -

 شاملة

عادة إدماج النساء والفتيات املنقطعات  ا -

 عن التعليم والتكوين

 

 

 

 

 

 

 

   التوعية واملناصرة محور   

 املخرجات  اإلجراءات املؤشرات الجهات املسؤولة الشركاء

التحالف املدني ملناهضة 

 العنف ضد النساء

منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 املنظمات الممية ذات العالقة

املنظمات الدولية واملنظمات  

 العالقةاملانحة ذات  

ة  العليا  الهيئة
ّ
 املستقل

صال
ّ
 البصري   الّسمعي  لالت

 
 

 وزارة الدفاع الوطني

 وزارة الشؤون الدينية

 وزارة التربية

 وزارة شؤون الشباب والرياضة

وزارة املرأة واالسرة والطفولة وكبار 

 السن  

وزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد  

 الرقمي

 وزارة الشؤون الثقافية

 
 

اعداد دراسات حول املعايير املجتمعية  - 

(NORMES SOCIALES)    املؤسسة

 للعنف ضد النساء والفتيات

تنفيذ أنشطة ميدانية مع مختلف    -

 مكونات املجتمع املدني والسلط املحلية

انتاج املحامل االتصالية ملناهضة العنف   -

 املسلط على النساء والفتيات

ملواجهة كل أشكال انتاج خطة اتصالية    -

التطرف العنيف وفق رؤية حداثية 

 ومقاربة حقوق االنسان

حملة مجتمعية لرفع الوعي وتغيير 

أنماط التفكير ملناهضة العنف 

 املسلط على النساء والفتيات
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انتاج محامل لنشر خطاب ديني ملواجهة    -

كل أشكال التطرف العنيف وفق رؤية 

 حداثية ومقاربة حقوق االنسان

توعية النساء والفتيات بحقوقهن   -

وتمكينهن  من املطالبة والدفاع بحقوقهن 

 اإلنسانية

تيجية لإلعالم عن الخطة  وضع استرا  -

 1325الوطنية لتنفيذ القرار  

التحالف املدني ملناهضة 

 العنف ضد النساء

منظمات املجتمع املدني ذات  

 العالقة

 املنظمات الممية ذات العالقة

ة واملنظمات  املنظمات الدولي

 املانحة ذات العالقة

ة  العليا  الهيئة
ّ
 املستقل

صال
ّ
 البصري   الّسمعي  لالت

 

 وزارة الشؤون الدينية

 وزارة شؤون الشباب والرياضة

 وزارة التربية

وزارة املرأة واالسرة والطفولة وكبار 

 السن

وزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد  

 الرقمي

 وزارة الشؤون الثقافية

دراسة نوعية حول التمثالت االجتماعية  - 

 ملشاركة النساء

تنظيم حمالت مجتمعية للتوعية حول    -

 العائد اإليجابي ملشاركة النساء

تحسيس وتوعية األطراف املعنية بأهمية    -

دور النساء والفتيات في مراكز القرار وفي 

فض النزاعات وفي إعادة االعمار ضمانا 

 يدية قبل النزاعلعدم العودة لألدوار التقل

إنتاج الحجج والبراهين واملحامل متعددة   -

 الوسائط

خطة اتصالية حول العائد اإليجابي  

 ملشاركة النساء
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