 )4اإلرشـــــاداخ الـــقـــــانـــــىنـــــيــــح
عششج لـضــاج ٌمــذِــ ْٛإسشاداخ لأٍٔٛح حٛي اٌمٛأٍٓ
اٌخاصح تاألسشج (أفصاي  ،طالق  ،حضأح األطفاي
اٌماصشٌٓ ...إٌخ ) وّا ٌمذِ ْٛوذٌه إسشاداخ ٌٍٕــساء ضحاٌا
االغتصاب ٚغٍشٖ ِٓ أشىاي اٌعٕف اٌجٕسً إضــافــح إٌى
 )1الـــوـــركــــز الــــنــــســــــىي عـثــاسج عــٓ ِــؤســســح وــً اٌـّعٍِٛاخ اٌـخـاصح تاٌمأ ْٛاٌذٌٚــً.
تـاتـعـح ٌـثـٍـذٌح فـٛسٌــً  ،تمذَ خــذِــاخ ِــجــأٍــح تـٙـذف  )5الـــوــســاعــداخ وهــحــارتــح االغـــرــصــــاب
وأشــــكــــال الــــعــــنــــف ضــــد الـــــنـــــســــاء
إٌـى اٌعـًّ ِـٓ أجــً اٌـتٛجــٍـٗ االجـتـّاعـً ٚاإلسشـاد
إْ اٌضحٍح ٚاٌعاِالخ تاٌّشوض ٌتاتعٓ خطٛاخ ٌٍخشٚج ِٓ
ٚتـٕـّـٍـح لـذساخ اٌــٕـســـاء ٌٍــحصـٛي عـٍى إستمــالٌُٙ
األصِح ٚرٌه فً إطاس احتشاَ ِذج ٚطشٌمح تعاًِ اٌّشأج ِع
اٌــذاتــً  ٚاإلجــتــّـاعــً  ٚاإللـتـصادي  ٚاٌـّٙــٕــً .
اٌّشىً.
 )2هــكــرـــــة اإلرشــــاداخ
ٌساعذ عٍى تس ًٍٙعٍٍّح اٌثحث فٍّا ٌتعٍك تاٌعًّ  ٚاٌتٛجٍٗ ٌ ٚجعً اٌعًّ ِتىاثف فئْ اٌّشوض ٌتٛفش عٓ طـالــُ ِـتـعـذد
ٚاٌٍجٛء إٌى اٌّصاٌح اٌعٍِّٛح ٚاٌّؤسساخ اٌّتٛفشج فً اٌثٍذ .اٌتخصصاخ ِ ،ؤٌّف ِٓ ِحاٍِاخ  ،دوـتـٛسج ٔـفـسـأـٍـح ،
 ٚعــذد ِٓ األطـش داخً شـثـىح "إٌــشٌــٍــًٕ" اٌعــاٍِــٍٓ
وّا ٌم٘ َٛزا اٌّىتة تاٌّساعذج عٍى اٌذعُ اٌّاًٌ ألداء
اٌّصاسٌف اٌخاصح تاإلجشاءاخ اٌمأٍٔٛح ٌضّاْ اٌـذفاع عٍى فً ِجاي ِحاستح اٌعٕــف صٌـادج عٍى ِشاوــض ٌٍحّاٌح .
 )6خــــزانــح الـــكــرــة و الــوــطــثــىعــاخ
حمٛق اٌّشأج
تشًّ وـتة ِ ،جالخ ِ ٚطثٛعاخ ِختـٍفح فً شؤ ْٚلضاٌا
 )3الـــدعــن الـثـســيــكـىلــىجـــي ِ ٚشاعاج اٌحاٌح إٌفسٍح
اٌّشأج ِ ،تٛفشج ٌألتحاخ ٚاألطـشحاخ  ٚاٌّطاٌعــــــح .
ٌٍٕساء اٌٍٛاتً ٌٍجأْ ٌٍّشوض ٌـتعثشْ عٓ تخٛفات.ُٙ
 )7هــقــر لهيأج الوساواج الفـرصيح و الـجـوـعياخ النسىيح
ٕ٘ان دوتٛسج ٔفسأٍح تعًّ عٍى تمذٌُ اٌخذِاخ إٌفسٍح
ِ٘ ٛمش تـمارس فيه أعمال وأنشـطـة خاصة بشؤون المـرأة .
ٚاإلسشادٌح اٌالصِح ٚإٌّاسثح  ،سٛاء عٓ طشٌك ٌماءاخ
وكذا نشرالوعي االجتماعي والثقافي بين أهالي البلد حول
فــشدٌح أ ٚحٛاساخ جّاعٍىــح  ٚ ،رٌه تّا ٌتعٍك تاألصِاخ
مواضيع المساواة الفرصية  ،وعملية المصالحات و األسرة
إٌفسٍح أ ٚاٌّعأاج إٌاتجح عٓ إغتصاب أ ٚتعـذٌثاخ .
كما يستظيف المقرجمعيات نسوية و لجنة المساواة الفرصية .

أوقـاخ اإلســرــقــثــال
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