
ورشة العمل اإلقليمية
ن  ن الجنسي  لتنمية قدرات أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بي 

ات األهداف اإلنمائية المستدامة ومؤشر
ي القانون 

ن
ن ف ن الجنسي  العدالة بي 

200ديسمبر 8-10
عبر المنصة الرقمية

ة إدارة المرأة و األسرة و الطفول
جامعة الدول العربية 



ي 
ن
يعات القانونية المعنية بالعنف ضد المرأة ف التشر

قليمية خطة العمل التنفيذية اإل-إعالن القاهرة للمرأة العربية
ي المنطقة العربية

ن
المستدامة أجندة التنمية: للنهوض بالمرأة ف

2030



ي خطة العمل التنفيذية اإلقليمية للنهو : إعالن القاهرة للمرأة العربية
ن
ض بالمرأة ف

20303أجندة التنمية المستدامة : المنطقة العربية

يةالعربالدولبجامعةوالطفولةواألسرةالمرأةإدارةأعدت
ندةأج-العربيةبالمرأةللنهوضاالستراتيجيةالخطة»

ومبادئأسسالىمستندة«2030المستدامةالتنمية
.العربيةالمنطقةفيللمرأةالقاهرةإعالنومحاور

شامالً إطاراً االستراتيجيةوالخطةالقاهرةإعالنمنكليعد
تأكيددايعيكماالعربيةالمنطقةفيالمرأةبوضعللنهوض

اإلقليميةوااللتزاماتاإلنسان،حقوًقمعاهداتمبادئ
.والدولية

لىعاالستراتيجيةوالخطةالقاهرةإعالنمنكليستند
أعماللجدولعشرةالسابعةالمستدامةالتنميةأهداف
ةالخاصالتحدياتويتناولمؤخرااُعتمدتالتي2030

.العربيةبالمنطقة

ة إدارة المرأة و األسرة و الطفول
جامعة الدول العربية 



ة إدارة المرأة و األسرة و الطفول
جامعة الدول العربية 

عالن القاهرة للمرأ ة العربية واخلطة الاس رتاتيجية مت اعامتد ا 
ك جندة ( 2030-2015)للهنوض ابملرأ ة يف املنظفة العربية

، من قبل جملس جامعة ادلول 2030تمنية املرأ ة العربية 
(  144)ة الـ العربية عىل املس توى الوزاري يف دورته العادي

دع -( 7965)}، مبوجب القرار رمق 2015يف سبمترب
.{13/9/2015-2ج –( 144)



عالن القاهرة للمرأ ة العربية :حماور ا 

ة إدارة المرأة و األسرة و الطفول
جامعة الدول العربية 

املشاركة الس ياس ية للمرأ ة العربية

المتكني الاقتصادي  للمرأ ة العربية

حمور اجامتعي 

تياتالقضاء عىل العنف القامئ ضد النساء والف 

:  الهدف العام ل عالن القاهرة للمرأ ة العربية

2030حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني اكفة النساء والفتيات حبلول عام 



أسس ومبادئ إعالن القاهرة 

القضاء عىل العنف ضد المرأة : المحور الرابع

اتيجياتعملخططوضع1) يشاملةوطنيةواستر  
 
المرأةضديالعنفمجالف

يعاتوجوديضمانمعلتطبيقهايالالزمةالموارديوتخصيص تكاملةومشاملةتشر
يعاتالقواني  يوتعديلالمرأة،ضديالعنفأشكالجميعتجرم بماياصةالخوالتشر
فبجرائميسىم .تخفيفهأويالعقابمنالفالتمنيسمحليوبمايالشر

يالنظامإىلالمرأةضديالعنفقضايايإحالةأهمية2)  
يالقضائ  أنعىليديوالتأكالرسىم 

قانونيةالالمؤسساتمسؤوليةضمنباألساستقعالعنفجرائمإحالةمسئولية
.والتنفيذية

6



ياعتمادي3) يوقائيةتدابت  يأكت 
ا
عىلكت  يبالتريالمرأةضديالعنفلمناهضةشمول

طويرهايوتالدراسيةالمناهجومراجعةاإلعالموسائلوتطويريالجمهوريتوعية
يانيةاإلنسكرامتهايحمايةوواجباتللمرأةاإلنسانيةالحقوقتضمنبحيث  

 
ف

يالخاصاألرسىالنطاق ي.العاموالمجتمع  عنفالمنالوقايةسبلوتوفت 
.تأهيلهنوإعادةومعالجتهنالضحايا،وحماية

ي4) يالعنفأشكالكافةمنللنساء،الحمايةخدماتتوفت  نساءالضديالجنس 
كت  يوأهمية

ياإلنجابيةالحقوقعىلالتر ابيةاإلنجالصحةخدماتوتوفت 
يللنساءخاصةوبصفةالجسديةوالحماية  

ييعشناللوائر  
 
الريفيةقالمناطف

.والنائية

اتتحديدي5) تقييمهايويللضحايايالمقدمةالخدماتنوعيةلرصديالمناسبةالمؤرسر
.منتظمبشكل
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رأة محور القضاء عىل العنف ضد الم: أسس ومبادئ إعالن القاهرة



رأةمحور القضاء عىل العنف ضد الم: أسس ومبادئ إعالن القاهرة

منتوالالجئاالحتاللتحتوالفتياتالنساءلحمايةخاصاهتمامإيالء6.
اتخاللوالستغاللالعنفاشكالكافة اعالستقراريعدمفتر اتوالت  

وحدوراتوخاللوالحروبالمسلحة .واللجوءالت  

يعاتتعديل7. يالمستوىعىلوالقواني  يالتشر  
بينهايلتوفيقاعىلوالعملالوطن 

.الضحاياحقوقيضمنوبماي
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ي : خطة العمل التنفيذية
ن
أجندة التنمية للمرأة ف

2030المنطقة العربية 

الناتج السادس
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الناتج 
السادس 

 أ ساس النوع النساء والفتيات تمتتع حبق العيش يف جممتع خاٍل من العنف القامئ عىل"

املعرضات الاجامتعي، من حيث امحلاية القانونية واجملمتعية والصحية للنساء والفتيات

".للعنف والناجيات منه

وحيدد التدخالت الاسرتاتيجية واملؤرشاتس تة خمرجات يضم الناجت السادس 

والفئات املس هتدفة واجلهات املسؤوةل لتنفيذ هذه اخملرجات



مخرجات الناتج السادس

6.1
يعاتوجود ◈ المرأةد ضالعنفلمكافحةوطنّيةوتدابب  قانونّيةوأطر تشر

ن القو لتلكالتنفيذيةاآللياتتوفر معأشكالهبكافةوالفتاة ي اني 
ن
مختلفف

.القطاعات

اتيجيةالتدخالت◈ :واألنشطةالستر
الأشكجميعتجّرمومتكاملةشاملةقواني  يوتفعيلسن⬩

يوخارجهاياألرسةداخل)المرأةضديالعنف  
 
العملأماكنوف

اماتوالتر ييتفقبمايالقانونيةالفجواتوسدي(العامةواألماكن
.الدوليةوالتفاقياتبالمواثيقالدول

نّيةالقانوياألطريضمنالواجبةالعنايةمبادئوتفعيلوضع⬩
.الوطنّية
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اتيجية واألنشطة  /تابع 6.1للناتج التدخالت االسبر

العنفالأشككلوتجريممكافحةمعيتناسببمايالوطنيةالقواني  يتعديل◈
.المرأةضدي

اني  يالقويوأحكامالمرأةضديالعنفأنواعبجميعالمتعلقةالقواني  يمواءمة◈
ومنعفالواألطالقارصاتوتزوي    جاألرسةكقواني  ياألخرىبالقضايايالمتعلقة
كن،والسوالممتلكات،والطالق،البنات،وختانوالمبكر،القشيالزواج

يوالضمانوالعمل، .الجتماع 

يوضع◈ يالتدابت   
يالنر  

القشيواجوالزيوالقارصات،األطفالتزوي    جعىلتقض 
ةالممارساتوكلوالمبكري لناثاختانفيهايبمايوالفتياتللنساءالمض 

.وتجريمها
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ات قياس الناتج  6.1مؤشر

يالدولعددي◈  
يعاتأقرتالنر ضديئمالقاالعنفلمناهضةشاملةوقواني  يتشر

المرأة

يعاتعددي-◈ حةالتشر يوالمتكاملةالشاملةوالمقّرةالمقتر  
أشكالجميعمتجرّيالنر

المرأةضديالعنف

يوتتضمنشاملةالموضوعةالعنفمناهضةقواني  ي-◈
 
ضديلعنفايجرمتعريفا

يوالعنفاألرسي،العنف)أشكالهبكافةالمرأة  
 
ارساتوالممالعامالفضاءف

ليةالعمالةالبنات،كختانوالفتاةبالمرأةالضارة يبالوالتجاريالمت   بشر
يوالستغالل (..الجنس 
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ات قياس الناتج  6.1مؤشر

يالمرأةضديبالعنفخاصقانونوجودي◈  
 
.الدولةف

يالدولعددي◈  
يواتخذتقوانينهايعدلتالنر العنفيموتجرييتالءمبمايالتدابت 

يالمناسبةوالعقوباتأشكالهبكافةالمرأةضدي يسىممايغاءإل/العنف،لمرتكن  
فجرائم يعية،والنصوصالقواني  يمنالمحلوالعذريالشر التشر

يالدولعددي◈  
ةالصلذاتالدوليةوالتفاقياتالمواثيقاىلانضمتالنر

بخاصةويباألشخاصالتجاريلمكافحةالمتحدةالممبروتوكولاىلالنضمام)
واألطفالالنساء

يطريقعنالمهاجرينتهريبمكافحةبروتوكولاىلالنضمام◈ البحريويالت 
.(والجو

يالدولعددي◈  
يعاتاقرتالنر .بالنساءلالتجاريالمناهضةالتشر
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ي مخرجات الناتج السادس
ر
:لمحه عن باف

15

الناتج السادس

6.6

توفر أنظمة الرصد 
والمتابعة والتقييم 
لحاالت العنف ضد 
النساء ولخدمات 
الحماية والمناهضة 

والتأهيل

6.4

توفر آليات تضمن 
وصول الضحايا 

والناجيات من العنف 
القائم ضد المرأة اىل 
جميع مكونات 
سلسلة العدالة

6.3

ة توفر آليات وقائي
ب 

ّ
شاملة لتجن

العنف ضد المرأة 
والفتاة والحد منه

6.5

ي /جود
تفعيل نظام وطنن

متعدد القطاعات لتقديم
الخدمات لضحايا العنف 
القائم ضد المرأة واعادة 

تأهيلهن

6.2

اتيجيات .  وجود اسبر
وطنية وخطط عمل 
لمناهضة العنف الذي 
يمارس ضد النساء وعبر 
كافة مراحل حياتهن 



ي 
ن
ي إطار تنفيذ إعالن القاهرة وخطة العمل التنفيذية أجندة المرأة ف

ن
ف

2030المنطقة العربية 

2030دامة تقوم األمانة العامة بمتابعة تنفيذ أهداف أجندة التنمية المست
ن ) ن الجنسي  ي بالمساواة بي 

ضاء و مع الدول األع( الهدف الخامس المعنن
فاقيات إعداد االتفاقيات والمراجعات  اإلقليمية و متابعة تنفيذ االت
ن  ن الجنسي  .الدولية المعنية بتحقيق المساواة بي 
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ي   عىل اتفاقية القضاء عىل ك: التقرير العربر
ً
افة أشكال أربعون عاما

ن ضد المرأة التميب 

ح ليةالمستقبالرؤىمنمجموعةالتقريرييقتر
ي مناتالتحديمواجهةبشأنالعربيةالمرأةلدفتر
يوتساعديناحية  

 
يالمحرزيالتقدمرصديف  

 
وضعف

.أفضلبصورةالمرأة
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وير المنظومة الرؤى المستقبلية لدفبر المرأة العربية عىل صعيد تط
يعية  :التشر

ي    عي  يبالفجوةسديعىلوالعملالمرأة،ضديالتميت  يمنالقواني  يمنالعديديتنقية◈ التشر
.والممارسة

يالسيدواياتفاقيةاستخدامعىلالمحامي  يتشجيع◈  
الدفاعاويالنساءحمايةقضايايف 

يعنهم  
.المحاكمف 

يالنساءحماية◈  
 
اعالضاعمناطقف األمماراتقريتفعيلعىلوالعمل،والحتاللوالت  

.والسالموالمنبالمرأةالصلةذاتالمتحدة

يعاتبي  يالموائمةتحقيق◈ وتكوليالتفاقاتوبي  يالعربيةالتشر خاصةالدوليةتيوالت 
يوالتجاريالسيدواياتفاقية .بالبشر

يعىلالعمل◈ بالنسبةالمتساويةالمرأةحقوقلضمانومؤسسيةقانونيةبيئةتوفت 
وةمثلوالصولالقتصاديةللموارديوالوصولللملكية .والمواردالت 

ببعضأسوةالزوجمنتحصيلهاييتمالوطنيةالبنوكتتولهايللنفقةصناديقإنشاء◈
يالناجحةالتجارب  

.العربيةالدولف 
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علقةيإىليالدوليالعربيةيالمتالسيداويالتوصياتيالموجهةيمنيلجنةي
ي"بتنفيذيبنوديالتفاقيةيبشأني يع  ":اإلطاريالتشر

ةوالنصوصاألحكامإزالةوجوبتشمل يالممت    
 
يعات،القواني  يف تعلقةالمالقواني  يمثلوالتشر

يالقواني  يوتفعيل.واألرسةالجنسيةالعمل،بالعقوبات،  
لتنفيذهايآلياتوضعيتمولموضعهايتمالنر

يواإلتجاريالعنفمنالحمايةقواني  يمثل يكماي.بالبشر طةاتدريبأهميةإىلالمالحظاتتشت  والقضاةلشر
ووضعاوىالشكلتقديمآليةتوفريوجوبإىلإضافةالعنف،موضوععىلالطبيةوالجهاتواألطباء
يالجناةبحقالصادرةواألحكامواإلداناتوالتحقيقاتالشكاوىعدديعنبياناتقاعدة الوصولوتيست 

إىلاللجنةأشارتكماي.أوسعبشكلالعدالةإىلالمهمشةالفئاتوصولتضمنآلياتضمنالعدالةإىل
ورة يخاصةالعقوباتالعالقةذاتاألخرىالقواني  يوتعديلمراجعةرص   

 
يالدولف  

فيهايدييوجليالنر
.العنفمنللحمايةقواني  ي

يعاتكاملةمراجعةبإجراءاللجنةوتوصي  لالتفاقيةملالكاالتطبيقكفالةبهدفالوطنيةللتشر
ها  ي ونشر

ن
ن والسيما المجتمعقطاعاتجميعف ن بي  ن المسئولي  ن الحكوميي  عي  ن و والمشر عىلي القائمي 

الراميةيعيةالتشر التعديالتوإدخال.لنصوصهاوفقا بحقوقها المرأةوعي تعزيز مع.العدالةإنفاذ 
 يتضمننصأيتغيب  إىلي 

ً
ا ن .المرأةضد تميب 
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يعات  ي مجال التشر
ن
ي قامت عدد من الدول العربية ف

إضاءة عىل اإلصالحات النر
المعنية بالعنف

:تجريميالغتصابي
يتونسراجعتي⬩  

 
.2017تعريفهايلالغتصابيف

اعاتيالمسلحة يأثناءيالت   :العنفيالجنس 
نفيقانونيالعقوباتيبحيثيينصيعىليأنيالعالسودانعدلي•

يضمنيجرائميالحرب ييعتت  .الجنس 
ي :  التحرشيالجنس 

يبشكلي▪ يتجرميالتحرشيالجنس  سنتيعدةيدوليقواني  
.رصي    ح
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شكرا
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