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اتفاقية الرضا بالزواج
والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج

(1964)

السنة البلد

1992 األردن

2005 ليبيا

1968 تونس

1987 اليمن



(1981)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 



(1993)اإلعالن المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة 

مرأة دون اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن المتعلق بالقضاء على العنف ضد ال•
.1993ديسمبر / كانون األول 20المؤرخ 48/104تصويت في قرارها 

العالمي لحقوق المرأة والمبادئ المتعلقة وتضمنت االعتراف بالحاجة الملحة للتطبيق•
. بالمساواة واألمن والحرية والنزاهة والكرامة لجميع البشر

والقراريكمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيزها•



(1995)المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة 

العمل من أجل المساواة: عقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة1995•
في بيجين ، 1995سبتمبر / أيلول 15إلى 4والتنمية والسلم في الفترة من 

الصين

(  أ)129. الفقرة•

علق بالعنف تشجيع البحوث وجمع البيانات وتجميع اإلحصاءات ، ال سيما فيما يت"
"المنزلي المتصل بانتشار مختلف أشكال العنف ضد المرأة

(  ب)129. الفقرة•

"نشر نتائج البحوث والدراسات على نطاق واسع"



(  2004)الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 

ف يعتبر وثيقة قانونية مهمة لحماية المرأة العربية من جميع أشكال العن•

ية بين يجب على الدول األطراف ، بموجب الميثاق ، احترام مبدأ المساواة الفعل•
الرجل والمرأة في الحقوق والحريات

إطاروالرجال والنساء متساوون في الكرامة اإلنسانية والحقوق والواجبات في•
اوية التمييز اإليجابي الذي توافق عليه الشريعة اإلسالمية ، األديان السم

والتشريعات واالتفاقيات المعمول بها لصالح المرأة

.وتتعهد كل دولة باتخاذ جميع التدابير الالزمة القيام بذلك•



(2008)إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم

ر من جاء كمساهمة للجهود اإلنسانية في مجال حقوق اإلنسان التي تهدف إلى حماية البش•
.ة اإلسالميةاالستغالل والقمع والتأكيد على حرية اإلنسان وحقوقه حياة كريمة وفقا للشريع

،( 1990)تم تمريره من قبل المجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر اإلسالمي في •
(. 2008)ودخلت حيز التنفيذ في عام 

المجتمع بهيتضمن اإلعالن العديد من المبادئ التي تحظر العنف ضد البشر وتلزم الدولة و•
ات العامة حماية حقوق اإلنسان األساسية هذه ، بناًء على االعتقاد الحقوق األساسية والحري

أو جزئيا كليا-في اإلسالم ، وكل ما تم تقديمه من خالل الرسائل اإللهية ال يمكن تعطيلها 
.أو منتهكة أو تم تجاهلها من قبل أي شخص



الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

التطورات التشريعية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة •

برامج ومشروعات في مجال األمن والسالم ومناهضة العنف •

إحصاءات حول العنف ضد المرأة العربية•

حمالت مناهضة العنف ضد المرأة•







)2020–2011(ضد النساء االستراتيجية العربية لمحاربة العنف-منظمة  المرأة العربية 



قانون ضد ختان اإلناث في مصر

الذى أعده " حماية المرأة من العنف"طرح مشروع قانون 2016كذلك ففي •
.المجلس القومي للمرأة للحوار المجتمعي

بصفة نهائية على مشروع 2016وافق مجلس النواب المصري في أغسطس •
ن مدة ال ، وذلك بالسجتغليظ العقوبة على من يقوم بختان اإلناثقانون بشأن 

. سنوات7سنوات وال تتجاوز 5تقل عن 

بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عنيعاقب القانون من يقدم االنثى للختان•
ختان مدة ال كانت العقوبة في القانون القائم هي حبس من يقوم بال. )ثالث سنوات

ه، وال تقل عن ثالثة أشهر وال تتجاوز سنتين أو بغرامة ال تقل عن ألف جني
(.آالف جنيه5تتجاوز 



أهداف رصد العنف ضد المرأة

رأةالمضدالعنفبمنعالمتعلقةوالسياساتالبرامجتنفيذأو\وتعزيز•

الضحايالدعممناسبةخدماتتقديم•

.الجناةتأهيلوإعادةالعقوبةفرض•

المجتمعاتفيالمرأةضدالعنفحاالتانتشارحولالعامالوعيتعزيز•
العديدةوأشكالها

بياناتوإنتاجاالجتماعيالنوعإحصاءاتواستخدامونشرأنتاجتحسينمواصلة•
مختلفةمصادرمنالمرأةضدالعنفحول



Milestones for VAW statistics

1995 2006 2008 2009 2010 2012 2014

UN GA Res 
61/143 requested 
the SC to develop 
a set of possible 
indicators to 
assist States in 
assessing scope, 
prevalence and 
incidence of VAW 

UN 40th session of 
SC requested 
Publication on VAW 
to comply with UN 
GA res. 61/143 

Established 
Friends of 
the Chair  
(FoC) of the 
SC on 
indicators on 
by the SC at 
its 39th 
session

FoC developed a list 
of core indicators for 
which data should be 
compiled through 
population‐based 
surveys

UNSD Guidelines 
for Producing 
Statistics on 
Violence against 
Women: 
Statistical Surveys 

BPfA S.obj D.2: Study 
the causes & 
consequences of VAW 
and effectiveness of 
preventative measures
Para 129 promote 
research disseminate 
findings and support 
research on impact of 
violence 

DA project 
Enhancing 
capacities to 
eradicate  VAW 
through 
networking of local 
knowledge 
communities 
(2009-11)

ESCWA TOT 
on VAW 
and 
Adaptation 
Workshop 
for Arab 
Countries in 
Beirut

UN ESCWA 
VAW Tool Kit 
Arabic launched 
at the 4th 
Global 
Conference on 
Gender 
Statistics in 
Dead Sea in 
Jordan
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107 Substantive 

targets 

62 Means of 

implementation 

Gender-related 

targets 

Gender-related means 

of implementation 



المرأة وأهداف التنمية المستدامة

تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين كل النساء والفتيات

القضاء عل جميع أشكال العنف5-2•

القضاء على جميع الممارسات الضارة5-3•



Page 17 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

تقييم توافر البيانات وتصنيف المؤشرات

البيانات متاحة مع منهجية موحدة: 1المستوى 

يمكن إتاحة البيانات بمنهجية موحدة: 2المستوى 

البيانات غير متوفرة ، يجب تطوير : 3المستوى 
أدوات ومنهجيات جمع جديدة
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SDG5 Indicators #Ind Tier
5.1.1 legal frameworks to promote, enforce and monitor 2 III
5.2.1 physical, sexual or psychological violence (partner) 3 II
5.2.2 sexual violence (other than partner) 1 II
5.3.1 Early marriage 1 II
5.3.2 Female genital mutilation (by age) 1 II
5.4.1 Unpaid domestic and care work 1 II
5.5.1 Women in national parliaments and local governments 2 I  
5.5.2 Proportion of women in senior & middle mang positions 2 I
5.6.1 Decisions on sexual relations, contraceptives, reproductive 

health care

3 II

5.6.2 Access to sexual and reproductive health care, information 

and education

3 III

5.a.1 Ownership rights over agricultural land 2 II

5.a.2 Percentage of countries where the legal framework  

guarantees women’s equal rights to land ownership and/or 

control

1 III

5.b.1 Owning a mobile telephone 1 I

5.c.1 Tracking public allocations for gender equality and 

women’s empowerment

1 III

14 24 4xI 13xII 7xIII



القضايا الملحة في المنطقة العربية

الفتاة كحقوق ساهمت المعايير التقليدية والثقافية في عدم االعتراف بحقوق المرأة و
.إنسان

من القضايا الملحة 

العنف المنزلي•

العنف الجنسي •

التحرش الجنسي•

الزواج المبكر للفتيات•

ختان اإلناث•



في أهداف التنمية المستدامة5الهدف 







أهم خطوة لمكافحة العنف ضد المرأة

هي محاربة إخفاءه





0 10 20 30 40 50

40-49

30-39

20-29

15-19

40-49

30-39

20-29

15-19

E
g

yp
t

Jo
rd

a
n

Physical Violence since age 15 

In the last 12 months/ sometimes

In the last 12 months/ Often

Ever



Source: Human Development Report, 2005 – public opinion poll
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(24-20)و ( 49-15)النساء بعمر 
(النسبة المئوية)اللواتي خضعن لختان اإلناث 



توفرالبيانات

Indicator name #Data points 
SDG DDB

#National Data 
points

Discrepancy

5.2.1  Proportion of ever-partnered women and girls aged 15 years 
and older subjected to physical, sexual or psychological violence by a 
current or former intimate partner, in the last 12 months 15 to 49 
years old 

0 2006, HHS
2011, I-WISH

Married 
(current?), age 

15-54 (last 
12m?)

5.2.2 Proportion of women and girls aged 15 years and older subjected 
to sexual violence by persons other than an intimate partner, in the last 
12 months, by age group and place of occurrence

0 0

5.3.1 Proportion of women aged 20-24 years who were married by age 
15 and 18

15 (1, 2011 MICS)
18 (1, 2011 MICS

15, 18 (2006, MICS)
15, 18 (2011, MICS )
15, 18 (2013. IPPM)

Missing 2006, 
2013

5.3.2 Proportion of girls who have undergone FGM/C, 15 to 49 years old 2011 MICS 2011 MICS

11.7.2 Physical or sexual harassment by sex, age, place of occurrence, in 
the last 12 months

0 0 0

16.2.3 Young women and men aged 18-29 years who experienced sexual 
violence by age 18

0 0 0



UN ESCWA VAW Tool Kit 
http://www.escwa.un.org/divisions/scu/vawtoolkit/index.asp



:نموذج استبيان قياس العنف ضد المرأة
أدوات التنفيذ

E/ESCWA/SD/2011/Technical Paper.3

نموذج استبيان العنف ضّد المرأة•

دليل تعليمات استيفاء األسئلة-1

دليل الباحثة إلجراء المقابالت-2

حلقة عمل لتدريب الباحثات الميدانيات-دليل المنسقة -3

دليل الرموز وخطة تحليل مؤشرات العنف ضد المرأة-4

برنامج الرموز والتحليل الستخراج مؤشرات األمم المتحدة حول العنف-5

ضد المرأة






