
 ةالمؤسسات الرسمية المتعلق ومقترحات يتابع المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء مالحظات
مواءمتها مع االتفاقيات الدولية المصادق المتبعة لبيان  التشريعات مراجعة حولتنفيذ قرار مجلس الوزراء ب

تبني أهداف تتوافق والتزاماتنا يذية التنف خطتهاوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان؛ اشتملت أقرت الخطة الو  عليها.
  .الدولية

لتتضمن محاورها الغايات الواردة في الهدف الخامس  2017-2013تحديث االستراتيجية الوطنية للمرأة يتم 
 2025خاصة الخطط التنفيذية لرؤية  ؛يتم العمل في الخطط التنفيذية الوطنيةو  ،ألهداف التنمية المستدامة

  .تخصيص الموارد الالزمة للتنفيذيتم مراعاة النوع االجتماعي و على 

شكل  ة النمطية والتمييز ضد المرأة،التي تكرس الصور وفي المنظومة التعليمية ولمعالجة األعراف االجتماعية 
  .المدرسية الكتب ة والتعليم لجنة لمراجعة وتقديم االقتراحات حولوزير التربي

ألف دينار  700 من الموازنة العامة للدولة إلىلشؤون المرأة  المخصصة للجنة الوطنيةد المالية الموار  ترفع
مة للجنة عضوية اللجنة اتشارك األمينة العو  (.الف دينار 150عا عن المخصصات للعام السابق )مرتف

ودراسة أساليب الوزارية لتمكين المرأة ويتم التنسيق والتعاون بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة 
 المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية. في تعترض مشاركة النساءمواجهة التحديات التي 

توعية  حمالتعم المشاركة السياسية للمرأة دقادت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومن خالل االئتالف الوطني ل
مقعد نسائي لكل نتخاب بحيث يخصص ن االلدعم رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مشروع قانو و 

دوائر البدو الثالثة خصص مقعدا لكل محافظة ول 2016 دائرة إال ان قانون االنتخاب لمجلس النواب لعام
الثامن عشر في  نتخابات للمجلس النيابييت االوقد اجر  ،%11.5تشكل مقعد بنسبة  15بمحصلة 

مرتفعة من % منه 15.4في مجلس النواب مشكلين امرأة بمقاعد  20أمس فوز ظهر النتائج أو  20/9/2016
 مناطق خارج العاصمة والريفية. خاصة  الكوتا% في المجلس السابق بفوز النساء بمقاعد خارج 12

وتم تحديد المخصصات  1325تم االنتهاء من إعداد مسودة الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 
تحقق األهداف المتبناة في الخطة وسيتم إقرارها من اللجنة التوجيهية  المالية الالزمة لتنفيذ األنشطة التي

 .2016لرفعها لمجلس الوزراء إلقرارها قبل نهاية العام 



على تطوير  مديرية شؤون الالجئين السوريين تعمل وزارة الداخلية/وفيما يتعلق بإدارة أزمة اللجوء السوري 
مليون من خالل التدخالت الطويلة  1.4ن يربو عددهم عن جميع القطاعات التي تستضيف الالجئين الذي

األجل بهدف تحقيق االستقرار وانتعاش االقتصاد وبناء القدرة على التكيف واالهتمام باالحتياجات الطارئة 
مفوضية شؤون الالجئين مع  ن مذكرة التفاهماألردث ووضع استراتيجية شاملة وبعيدة األمد خاصة وقد حد  

ن مزيدا من الحقوق والتسهيالت واالمتيازات التي تسهل عملية اإلقامة بأمان  والتمكين لضما 2014عام 
 ي اللجوء.ولملتمس دماج االجتماعي واالقتصادي للالجئينوالمساعدة في عملية االن

وتقوم المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والهيئات الدولية بدورها بتقديم الخدمات لضحايا العنف بكافة 
الخدمات  ما تشتمل عليه أشكاله والتوعية لوقف كافة أشكال التمييز الذي تتعرض له الفئات المهمشة وتقديم

   السيكولوجية والقانونية واالجتماعية.


