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 : 3الركيزة 

 التحرر من العنف 

 والوصول إلى العدالة
 

 نظرة عامة واعتبارات أساسية

 

عد األعراف والممارساااااااااات التمييزجة يين اسبب اااااااااين ال ااااااااادد اسبعرف ورا  األ اااااااااكال المتعد ة ل عنف  اااااااااد 
ُ
في كل مكان من العالم، ت

العربية عن هعه القاعدة؛ حيث توجد  (. وال تخرج منطقة الشاارا األوساام و اامال أ رمقيا ومنطقة الدول GWAVالب ااا  واليتيات  

. وس ااتمر انرشااار العدجد من أ ااكال العنف  ااد الب ااا  
.
معتقدات أيومة تدعم منح العكور االمتياز والقوة في كل  اوون اسيياة تقرمبا

اصاااااة  عنف و واليتيات في المنطقة وفي كل مراحل حياة اإلناث. في حاالت األزمات اإلن اااااانية والتزاعات، جتخااااااعف  طر التعر  ل

 يين الب ا  واليتيات الُمهّمشات.

 

أي غت بعض ي دان الشااااارا األوسااااام و ااااامال أ رمقيا والدول العربية عن معدالت زواج األميال، والعمل المتزلي، وتشاااااوم  األعخاااااا  

 في منط
.
قة الشاااااارا األوساااااام التناساااااا ية لوناث، وأي من أععى المعدالت في العالم. كما أن العنف اسبمااي  ااااااد األميال أععى أجخااااااا

 ،
.
  ااااادجدا

.
و ااااامال أ رمقيا ومنطقة الدول العربية من  في أف منطقة في العالم، وبينما جتألور األوال  يراااااورة رري اااااة، تتألور اليتيات تألورا

ال سااااااااااايما في األماكن المتألورة يالتزاث الم ااااااااااانا. وومة مشاااااااااااك ة أ رأ متنامية وأي العنف عر  اإلن  نت. أصااااااااااابحت هعه المشاااااااااااك ة أك   

 بشاااكل  اص في عرااار جارحة  ي وا كورونا الم ااات د كو يد 
.
ًأ من اسيياة اليومية 51و اااوحا  ال جت 

.
، حيث أصااابح اإلن  نت جً ا

 في العدجد من الم تمعات في المنطقة.

 

  يك ما كر ت اليتيات، زا ت المخامر التي جتعر اااااااااان لها. في منطقة الشاااااااااارا األوساااااااااام و اااااااااامال أ رمقيا ومنطقة الدول العربية، تشاااااااااا

البيانات اسيالية إلى أن أك   من و ث اإلناث يق يل من المحتمل أن جتعر ن لعنف الشرمك اسيميم، وفي بعض األماكن من المرجا 

ًواج الموات اسبارر واإلت ار  أن جكون المعدل أععى من ذلك يكثي . تتخاامن المخامر األ رأ ل عنف  ااد الب ااا  واليتيات حاالت ال

 الشرمك.والعنف اسببس ي من غي  

 

 في جميع أنحا  منطقة 
.
 كبي ا

.
ومع ذلك، من المهم مالحظة أن انرشاااااار األ اااااكال المخت ية ل عنف  ااااااد المرأة واليتاة جخت ف ا تال ا

الشااااااارا األوسااااااام و ااااااامال أ رمقيا ومنطقة الدول العربية. ععى ساااااااديل المثال، في حين جقدر أن و ث جميع اليتيات ج زوجن في سااااااان 

ًارر وتونل واطر. وبالمثل،   ن مبكرة في الراااااااااااومال واليمن وال عراا، تكون هعه المعدالت منخيخاااااااااااة ل غاجة أو غي  موجو ة في اسب

 في الرااااااومال ومراااااار وال ااااااو ان، يينما ال توجد هعه الممارسااااااة في المغر  
.
معدالت تشااااااوم  األعخااااااا  التناساااااا ية لوناث مرتيعة جدا

ًارر وتونل. إلى جااناد األعراف الثقا ية، توور العوامل الدجمغرا ية، مثل: ال  ا  والتع يم واسااااااااااااتقرار البال ، في معدالت انرشااااااااااااار  واسب

 ما جكون في المنام  اسيخااااارمة 
.
و اصاااااة المنام  ذات  -العدجد من أ اااااكال العنف  اااااد الب اااااا  واليتيات. ععى ساااااديل المثال، عا ة

األعخاااا  التناسااا ية لوناث. ععى اسباند ا  ر،  عد  أال من حاالت زواج األميال وتشاااوم  -الم اااتومات العالية من ال  وة والتع يم 

ًمد انرشاااااااار العنف  اااااااد الب اااااااا  واليتيات نري ة التزاث. ععى ساااااااديل المثال، اساااااااتخدمت القوات الم ااااااانية في ال اااااااو ان  جمكن أن ج

تج عن بالعنف اسببسا ي كألسا و  من أساليد اسير ؛ حيث تم استخدام  ك الض  د النا طات ال ياسيات في ليديا والرومال. ج

التزوض كااعلااك عواماال  طر معينااة  يمااا جتع   يااالعنف  اااااااااااااد الب اااااااااااااا  واليتيااات، يمااا في ذلااك العنف اسببساااااااااااا ي واالسااااااااااااتغالل وزواج 

 األميال.

 

 في الترااااادف 
.
 كبي ا

.
 تشااااارسعيا

.
في األعوام األ ي ة، حققت الب دان في منطقة الشااااارا األوسااااام و ااااامال أ رمقيا ومنطقة الدول العربية تقدما

 ت ااءى إلى القخااا  ععى العنف  ااد الب ااا  ل عنف  ااد 
.
الب ااا  واليتيات. تتخاامن  ساااتي  مراار وتونل والرااومال واليمن والعراا ينو ا

واليتيات. توجد كعلك تشاااااااارسعات م ااااااااتق ة بشااااااااألن العنف  ااااااااد الب ااااااااا  واليتيات في ومانية ي دان في منطقة الشاااااااارا األوساااااااام و اااااااامال 

ياة الب ادان في المنطقاة العنف اسببساااااااااااا ي من غي  الشاااااااااااارماك. كما تم حظر تشااااااااااااوم  األعخااااااااااااا  أ رمقياا ومنطقاة الادول العربياة، وت رم غاالب

(. لكن ععى الرغم من هعه التدايي ، ال 
.
 التناسااا ية األنثومة في العدجد من الب دان التي جنرشاااار   )ا ذلك  كمرااار والرااااومال وال ااااو ان،مثال

ًال توجد ثغرات تتع   ياسيماجة في القوانين وال اااياساااات. ال   في العدجد من الدول، كما أن القوانين التي ت
.
ًواجي م رما عد االغتراااا  ال ُُ  

 في حماجة األ ااااا اص األك   عر اااااة 
.
 ما تيشااااال القوانين أجخاااااا

.
تحظر زواج األميال تخت ف بشاااااكل كبي  من حيث تطبيقها وتنييعها. غالبا

، يما في ذلك الالجئات والب ا  واليتيات ذوف اإلعااة وا
.
 لعمالة المتزلية الوا دة وغي  ذلك.لن طر تحدجدا
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ت زاجد اس دمات والر امج المتخرارة في حماجة الب ا  واليتيات المتألورات يالعنف  د الب ا  واليتيات في منطقة الشرا األوسم 

و اامال أ رمقيا ومنطقة الدول العربية. ععى سااديل المثال، أساا اات جميع الدول العربية انوات رساامية إليالا الشاارمة يالعنف  ااد 

دة ي دان، مثل: األر ن وتونل، وحدات مخترااااااااة في التحقي  في القخاااااااااجا وتقدجم الم اااااااااعدة الب ااااااااا  واليتيات، كما  رااااااااراااااااات ع

القانونية ومنح الب اااااااااا  واليتيات ال واتإل جقمن ياإليالا عن العنف  اااااااااد الب اااااااااا  واليتيات إمكانية الوصاااااااااول إلى المالج  واس دمات 

مبية وني ااااااية اجتماعية م انية ل ناجيات، ععى الرغم من الني ااااااية واالجتماعية بشااااااكل عمن. تقدم العدجد من اسيكومات  دمات 

أن إمكانية الوصااااااول إل )ا اد تكون محدو ة، ال ساااااايما ل ب ااااااا  واليتيات المهمشااااااات، مثل: الالجئات والب ااااااا  واليتيات ذوف اإلعااة 

لياااة والمح ياااة ب ااااااااااااااد بعض والياااا عاااات وغي هن. عنااادماااا تكون اس ااادماااات اسيكومياااة غي  كاااا ياااة، تقوم المنظماااات غي  اسيكومياااة الااادو 

نة.  الي وات وتو ي  المالج  وبنا  القدرات ور ع م اااااتوأ الواي وتجااااابيع جمع ييانات العنف  اااااد الب اااااا  واليتيات يراااااورة مح اااااا 

 محظورة ب اادد القيو  الميرو ااة ععى التمومل 
.
وهو مراادر ا   م زاجد في  ل جارحة  ي وا كورونا  -ومع ذلك،   ن ادرات)ا أجخااا

 .51و يد الم ت د ك

 

و ااهد الوصااول إلى القخااا  من ابل الناجيات من اخاااجا العنف  ااد الب ااا  واليتيات بعض التح اان من  الل األنظمة القخااارية 

في بعض الب دان في منطقة الشااااارا األوسااااام و ااااامال أ رمقيا ومنطقة الدول العربية ععى مدأ األعوام العشااااارة األ ي ة، وذلك يدعم 

ًارر يااإل ااااااااااااا اة إلى انرشااااااااااااار مقااعاد الشاااااااااااارمااة من اخااااااااااااا  بعض الب ادان الت ي تاادعم التكاا و يين اسبب ااااااااااااين، مثال: لبنااان وتونل واسب

ًال الكثي  من الب اااااااا  واليتيات في المنطقة  المخراااااااراااااااة ل ب اااااااا  واألميال وزما ة مشااااااااركة الب اااااااا  في القطاث القخاااااااافإل. ولكن ال ج

لموساااااااا ااااااااات الرساااااااامية وغي  الرساااااااامية، ليل  قم في القخاااااااااجا جواجهن تحدجات صااااااااعبة بشااااااااألن ح  النبو  إلى القخااااااااا  في كل من ا

المتع قة يالعنف  اااااد الب ااااااا  واليتيات، ولكن في القخااااااجا المتع قة يالنوث االجتمااي بشااااااكل عام. كما أن  ر  األعراف التمييزجة 

نين ُ اااااهم بشاااااكل أساااااا ااااا ي في تق القارمة ععى النوث االجتمااي ساااااوا  في األسااااارة أو في اوانين األحوال الجااااا راااااية في كثي  من الب دان

ًال ال ت اااااااااات يد إلى اخاااااااااااجا النوث االجتمااي في المنطقة حت  ا ن، يالب اااااااااابة إلى الب ااااااااااا   عدم الم اااااااااااواة.  العدالة في المنطقة ال ت

ثي  كواليتيات كعلك. ععى الرغم من التقدم بشاااااااااااألن تمثيل اإلناث، جظل النظام القانونإل ا)يمن ع ي  العكور. إ اااااااااااا ة إلى ذلك،   ن 

ً الب اااااااااا  واليتيات ععى النبو  إلى القخاااااااااا  يل تعي هن وت)د هن إذا سبألن  من الممارساااااااااات االجتماعية والثقا ية المتألصااااااااا ة ال تحي

 في القخااااااجا المتع قة يالنوث االجتمااي، كما أن اس دمات التي تواج  هعه األعراف وت ااااااعد الب اااااا  واليتيات ععى 
.
إلي ، و راااااوصاااااا

 غي  كا ية يالمرة.مواجهة هعه القيو  

 

عد كثي  من القوانين وال ااااااااااياسااااااااااات في المنطقة تمييزجة ت اه الب ااااااااااا  واليتيات و اصااااااااااة  يما جتع   يقوانين األساااااااااارة أو اوانين  ُُ وال 

األحوال الجااااااا راااااااية  ح اااااااد، يل إن األعراف التمييزجة تمنع الب اااااااا  واليتيات من النبو  إلى القخاااااااا  ألسااااااابا  أ رأ، يما في ذلك 

ً األعراف االجتماعية والثقا ية الب ااااا  واليتيات عند النبو  إلى القخااااا  يل هيمنة ا لعكور ععى القطاث القانونإل/القخااااافإل، وال تحي

 في اس دمات التي تواج  هعه األعراف وت اااااااعد 
.
تعي هن وت)د هن، و اصااااااة  يما جتع   يقخاااااااجا النوث االجتمااي، كما أن ومة نقرااااااا

ععى الرغم من هااعه  121عى التغ ااد ععى الرااااااااااااعااا  الكثي ة التي تواجههن عناد النبو  إلى القخااااااااااااا .الب ااااااااااااا  واليتيااات بشااااااااااااكاال كاااف  ع

ًمد من الم ااااواة يين اسبب ااااين في القطاث القانونإل/القخااااافإل في عد  من الب دان  التحدجات،  ثمة  ليل ععى بعض التغي ات ت اه م

 ااااااااااااين ال ااااااااااااياااساااااااااااااات والمعاااجي  واألعراف وعم يااات إنياااذ القااانون في المنطقااة. وممكن أن تعماال هااعه التغي ات يمرور الوااات ععى تح

 المتع قة ينبو  الب ا  واليتيات إلى القخا .

 

ععى الرغم من التقدم المهم العف حدث في بعض ي دان المنطقة بشااااألن العنف  ااااد الب ااااا  واليتيات وح  النبو  إلى القخااااا ، ال 

ًال هناك الكثي  ليع   في هعا الرد .  ج

 

، تتخمن االعتبارات األساسية ما جألتإل:من ا ن 
.
  راعدا

 

جمع مع ومات عن انرشار العنف القارم ععى أساا النوث االجتمااي  اسبندر( ياستخدام أساليد ممنهبة متوا قة مع  ▪

المعاجي  الدولية سبمع البيانات المرنية يح د اسببل والعمر واإلعااة  يما جتع   يالعنف  د الب ا  واليتيات، 

 يما جتي  مع مو ر أهداف التنمية الم تدامة اس اص يتيش ي أ كال العنف المخت ية ياإل 
.
 ا ة إلى جمع ييانات  ورما

  د الب ا  واليتيات. وسشمل ذلك  هور أ كال من العنف، مثل: التحرش واالستغالل عر  اإلن  نت.
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ًواج واإلت ار  اعتما  تشرسع اارم يعات  بشألن العنف  د الب ا  واليتيات، وسشمل العنف ▪  المتع   يال ن القانونية ل 

ً ععى الناجيات،  ًواجي والتحرش عر  اإلن  نت، وتصييح الرشرسع القارم يما جتماش   مع المنهج العف جرك واالغترا  ال

 والتألكد من أن هعا الرشرسع اايل ل تنييع وأن  سرتم محاسبة اسبناة.

 

جتمااي من  الل تطومر يرامج أعراف اجتماعية ت ه)دف الرجال والب ا  مواجهة األعراف النمطية القارمة ععى النوث اال  ▪

الم وولين عن العنف  د الب ا  واليتيات، مثل: المعتقدات العكورمة واألعراف التمييزجة القارمة ععى أساا النوث 

 االجتمااي، وتشمل أ كال العنف الم زاجدة  د الب ا  واليتيات، مثل: التحرش عر  اإلن  نت.

 
م المخامر، يما في ذلك إ راك األ طار المتدا  ة التي تمر ب)ا  ▪ الاتألكيد ععى أن يرامج العنف  د الب ا  واليتيات تقّيِّ

ً المنع واالست ايات ل  ن  ًم الب ا  واليتيات في مراحل مخت ية وعناصر اسيماجة في  ورة حياة الب ا  واليتيات لتع

 المناسبة في جميع المراحل.

 
متعد  اسبواند لر امج العنف  د الب ا  واليتيات، يما في ذلك معاسبة  وا ع اله)ميش، يحيث جتو ر اعتما  منهج  ▪

 ال واتإل تواجهن تحدجات كبي ة في اسيرول ععى 
.
ل ب ا  واليتيات أصيا  اس رارص الدجمغرا ية المخت ية، و اصة

 من الناحية االا
.
 والب ا  ال واتإل الدعم واسيماجة، كالب ا  واليتيات األك   احتياجا

.
ترا جة والموصومات واألال تع يما

 تعشن في المنام  الرميية أو ذوف اإلعااة. 

 
مواجهة الوصم يالعار المرتبم يط د الدعم والتألكد من أن اس دمات المتكام ة والمناسبة ل عمر والمتخررة متي رة  ▪

عالية. وسشمل هعا تح ين المنع والم ا لة  ل ناجيات من العنف  د الب ا  واألميال ومقبولة ومتاحة وذات جو ة

ً ععى الناجيات. ً مناهج ترك ًم  واالست اية ل تد الت وتع

 
ً ععى الناجيات والمحا ظة ع  )ا يما جتي  مع معاجي  حقوا اإلن ان. ▪  تألسيل أنظمة مرجعية  ام ة ترك

 
ً ععى الناجيات وتخريرها وتموم ها لتح ين أمان الب ▪ ا   ا  واليتيات وح  النبو  إلى القختطبي  مناهج مخت ية ترك

ح د ال ن، يما في ذلك تح ين تمثيل اإلناث في القخا ، وتو ي   دمات إلك  ونية واانونية واخارية وتقدجم مناهج 

 محو األمية القانونية ل ب ا  واليتيات.

 
 ا  هومة أو غي  الموامنات، مثل: الب مان عليات مناسبة وإجرا ات غي  تمييزجة ل ب ا  واليتيات ال واتإل ال جم كن ووار   ▪

النازحات والعمالة الوا دة من الب ا  والالجئات وم تم ات النبو  حت  جمكن)ن النبو  إلى عليات القخا ، يما في ذلك 

 حماجة الشرمة و دمات الم اعدة القانونية ومرمقة سرمة لتقدجم الشكاوأ لتمكين المقا اة واسيماجة.

 

 رمم الب ا  واليتيات ب دد كون)ن ناجيات/ضياجا العنف القارم ععى أساا النوث االجتمااي القخا  ععى ممارسة ت ▪

  اسبندر( ياإل ا ة إلى إن)ا  االحت از اإل ارف لهعا ال دد.

 
ًعما  التق يدجين/القب يين العجن جحكمون العدالة العر ية/غي   ▪ المشاركة في التدا الت القارمة ععى اسيقوا مع ال

 اخاجا العنف القارم ععى أساا النوث االجتمااي  اسبندر( المتع قة يالب ا  واليتيات. الرسمية في

 

منع العنف واالستغالل واالعتدا  ععى األميال يير  تشرسع  اص يمنع تشغيل الطيل وتبني مبا رات ترناول عمل  ▪

 األميال واليا عات يال مقايل في المتزل.

 

 مان است اية ترااي منظور النوث االجتمااي ت اه م تومات العنف المرتيعة والقارمة ععى النوث االجتمااي  الل    ة  ▪

ً ادرة اسيماجة من االستغالل واالعتدا  اسبب يين عن مرم   طوط  51جارحة  ي وا كورونا الم ت د كو يد  ًم يتع

المشاركة في  بكات حقوا الب ا  والشبا  القارمة لدعم التواصل سا نة وم احات عمنة وإ ارة اسياالت ياإل ا ة إلى 

   وتد   المع ومات اسييوف والتألكد من أن ييانات النوث االجتمااي متاحة وااي ة ل تح يل واتخاذ القرار.



�غــرات السياســة العامــة 

 �� التداب�� الرامية إ�� تنفيذ السياسات والقوان�ن ال�� تح�� وتخفف من مخاطر العنف ضد ال�ساء والفتيات، ع�� س�يل املثال، تم 
ً
شهدت البلدان تقدما

 �شر�عات قائمة بذا��ا �شأن العنف ضد ال�ساء والفتيات �� ثمانية بلدان �� 
ً
حظر �شو�ھ األعضاء التناسلية لإلناث �� العديد من البلدان. وتوجد أيضا

املنطقة. وتجرم معظم بلدان املنطقة العنف ا������ املمارس من غ�� الشر�ك. وال تزال هناك �غرات �� ا��د األد�ى لسن الزواج؛ فهناك ستة بلدان 

لد��ا ا��د األد�ى لسن الزواج وهو دون ١٨ سنة، وهناك بلد واحد فقط من �ل ثالثة بلدان �� املنطقة ي�ناول العنف ب�ن الشر�ك�ن ا��ميم�ن أو غ��ه 

من أش�ال العنف امل���� �� القوان�ن ال�شر�عية. وال تمنع معظم البلدان العقاب البد�ي �� امل��ل كما ال تمنعھ عشر دول �� املدارس.

اعتماد �شر�ع قائم بذاتھ �شأن العنف ضد ال�ساء والفتيات، و�شمل العنف املتعلق بالسن القانونية للزواج واإلتجار 

واالغتصاب الزوا�� والتحرش ع�� اإلن��نت، وت��يح ال�شر�ع القائم بما يتما��� مع املن�� الذي يركز ع�� الناجيات، 

والتأكد من أن هذا ال�شر�ع قابل للتنفيذ وأنھ س�تم محاسبة ا��ناة.

نظــرة عامة 

تمثل العادات واملمارسات التمي��ية ب�ن ا���س�ن الس�ب الرئ���� للعديد من أش�ال العنف ضد ال�ساء والفتيات. وال تخرج منطقة الشرق األوسط 

 .
ً
وشمال أفر�قيا ومنطقة الدول العر�ية عن هذه القاعدة؛ حيث توجد معتقدات أبو�ة تدعم منح الذ�ور االمتياز والقوة �� �ل شؤون ا��ياة تقر�با

و�ستمر ان�شار العديد من أش�ال العنف ضد ال�ساء والفتيات �� املنطقة و�� �ل مراحل حياة اإلناث. وت�ون البيانات والوثائق املتعلقة بالعنف ضد 

ال�ساء والفتيات محدودة �س�ب وصمة العار وا��وف من االنتقام.

جمع معلومات عن ان�شار العنف القائم ع�� أساس النوع االجتما�� (ا��ندر) باستخدام أساليب ممن��ة متوافقة مع املعاي�� الدولية ��مع البيانات 

املصنفة بحسب ا���س والعمر واإلعاقة فيما يتعلق بالعنف ضد ال�ساء والفتيات، باإلضافة إ�� جمع بيانات دور�ة بما يتفق مع مؤشر أهداف التنمية 

املستدامة ا��اص بتف��� أش�ال العنف ا��تلفة ضد ال�ساء والفتيات. 

تحليل واق�� لألوضاع ال�� �ع�شها ال�ساء والفتيات �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا 
ومنطقة الدول العر�ية: الرك��ة (٣): الرسائل والتوصيات الرئ�سية املتعلقة بالتحرر من 

العنف والوصول إ�� العدالة

النظــم واملال�ــ� اآلمنــة وا��دمــات الطبيــة
 من حيث ضمان توف�� الرعاية الشاملة املتعددة القطاعات للناج�ن ال�� يمكن ل��ميع ا��صول عل��ا و�أسعار معقولة. و�� جميع 

ً
�ان التقدم بطيئا

 �� الدعوة إ�� تلبية احتياجات الناج�ن و�� توف�� 
ً
 رئ�سيا

ً
أنحاء املنطقة، ي�سم النظام القانو�ي والقضا�ي ��ي�ل ذ�وري. و�انت املنظمات ال�سائية عنصرا

ا��دمات، وال سيما �� إدارة ا��االت وتقديم املشورة واملساعدة القانونية وسبل الع�ش، وغ�� ذلك من أش�ال الدعم االجتما�� واالقتصادي. و�شمل 

ا��واجز ال�� تحول دون اإلبالغ عن العنف رسوم ا��دمات واألمية وا��صول ع�� املعلومات عن ا��دمات واالفتقار إ�� سبل ا��ماية من االنتقام 

والوصم بالعار. و�ش�� األدلة إ�� أن املسنات وصاحبات اإلعاقة وال�ساء الال�ي لد��ن مش�ل تتعلق بال��ة العقلية يواجهن تحديات ع�� وجھ 

ا��صوص �� الوصول إ�� املال��.

مواجهــة الوصــم بالعــار املرتبــط بطلــب الدعــم والتأكــد مــن أن ا��دمــات املت�املــة واملناســبة للعمــر واملتخصصــة مت�ســرة للناجيــات مــن العنــف ضــد 

ال�ســاء واألطفــال ومقبولــة ومتاحــة وذات جــودة عاليــة.



األعراف
�عكس القبول الواسع النطاق ��تلف أش�ال العنف ضد ال�ساء والفتيات، من مستوى الفرد إ�� مستوى ا��تمع وا��تمع ا����، التح��ات الرا��ة 

ب�ن ا���س�ن و�عززها. وتن�شر األعراف ال�� تث�� عن اإلبالغ. وقد يؤدي االفتقار إ�� ضمانات السر�ة إ�� وصمة عار دائمة للناجية وأسر��ا. وفيما يتعلق 

باالعتداء ا������، تتفاقم تحديات اإلبالغ �س�ب ا��رمات االجتماعية املتعلقة �سوء السلوك ا������ املتصور من جانب ال��ية. وتحد األعراف 

االجتماعية (و�عض القوان�ن والسياسات) من حر�ة ا��ركة لل�ساء والفتيات، وهو األمر الذي يجعل من املستحيل الوصول إ�� خدمات الدعم من دون 

مرافقة ��ص ذكر معها.

مواجهــة األعــراف النمطيــة القائمــة ع�ــ� النــوع االجتما�ــ� مــن خــالل تطو�ــر برامــج أعــراف اجتماعيــة �ســ��دف الرجــال 

وال�ســاء املســؤول�ن عــن العنــف ضــد ال�ســاء والفتيــات، مثــل: املعتقــدات الذ�ور�ــة واألعــراف التمي��يــة القائمــة ع�ــ� 

أســاس النــوع االجتما�ــ�.

حــاالت الطوارئ
�عد ز�ادة ضعف ال�ساء والفتيات أثناء ال��اع وما �عده �س�ب ا��يار سيادة القانون وكذلك تداب�� ا��ماية القائمة ع�� األساس ا��تم��. و�تعرض 

 ��طر االتجار. و�� حاالت الطوارئ، هناك مستوى أع�� من العنف القائم ع�� النوع االجتما�� وزواج األطفال 
ً
الالجئون واملهاجرون واملشردون داخليا

و�خراج الفتيات من املدرسة. و�� العديد من البلدان، توجد أدلة ع�� استخدام العنف ا������ �أسلوب من أساليب ا��رب. و�� أثناء جائحة ف��وس 

�ورونا املستجد �وفيد -١٩، حدثت ز�ادة �� العنف القائم ع�� النوع االجتما�� وا��اجة إ�� ال��ة النفسية والدعم النف��� االجتما��، مع محدودية 

فرص ا��صول ع�� ا��دمات.

ضمان استجابة ترا�� منظور النوع االجتما�� تجاه مستو�ات العنف املرتفعة والقائمة ع�� النوع االجتما�� خالل ف��ة جائحة 

ف��وس �ورونا املستجد �وفيد ١٩ بتعز�ز قدرة ا��ماية من االستغالل واالعتداء ا���سي�ن عن طر�ق خطوط ساخنة 

ومساحات آمنة و�دارة ا��االت باإلضافة إ�� املشاركة �� شب�ات حقوق ال�ساء والشباب القائمة لدعم التواصل وتدفق 

املعلومات ا��يوي والتأكد من أن بيانات النوع االجتما�� متاحة وقابلة للتحليل واتخاذ القرار.

املمارسات الضارة 
�ش�� التقديرات إ�� أن فتاه واحدة من ب�ن �ل خمس فتيات ت��وج قبل سن الـ ١٨ �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا منطقة الدول العر�ية، وفتاه 

واحدة من ب�ن ٢٥ فتاة قبل سن الـ ١٥ عاًما. وأظهرت بيانات دراسة البنك الدو�� أنھ إذا استمر زواج األطفال بال هوادة، فس�ت�لف البلدان النامية 

تر�ليونات الدوالرات بحلول عام ٢٠٣٠. وتحتوي منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا ومنطقة الدول العر�ية ع�� البلدان ال�� ��ا �عض أع�� معدالت 

ان�شار �شو�ھ األعضاء التناسلية لإلناث �� العالم.

اعتماد �شر�ع قائم بذاتھ �شأن العنف ضد ال�ساء والفتيات، و�شمل العنف املتعلق بالسن القانونية للزواج واإلتجار 

واالغتصاب الزوا�� والتحرش ع�� اإلن��نت، وت��يح ال�شر�ع القائم بما يتما��� مع املن�� الذي يركز ع�� الناجيات،



العنــف القائــم ع�ــ� النــوع االجتما�ــ�
 ع�� أساس نوع ج�سھ. وهو متأصل �� عدم املساواة ب�ن ا���س�ن و�ساءة 

ً
�ش�� العنف القائم ع�� النوع االجتما�� إ�� األفعال الضارة ال�� �س��دف فردا

استعمال السلطة واألعراف الضارة. ومن ب�ن أش�ال العنف ا��تلفة؛ عنف الشر�ك ا��ميم والتأديب العنيف والعقاب البد�ي والعنف داخل املدرسة 

والعنف ع�� اإلن��نت واألعمال امل��لية وعمل األطفال بدون أجر مدفوع والتحرش ا������ �� القطاع ا��اص والعام، بما �� ذلك العمل، باإلضافة إ�� 

العنف الذي �س��دف ال�ساء السياسيات.

التأكيد ع�� أن برامج العنف ضد ال�ساء والفتيات تقيم ا��اطر، بما �� ذلك إدراك األخطار املتداخلة ال�� تمر ��ا ال�ساء والفتيات �� 

مراحل مختلفة وعناصر ا��ماية �� دورة حياة ال�ساء والفتيات لتعز�ز املنع واالستجابات للسن املناسبة �� جميع املراحل.

وصــول الناج�ــن إ�ــ� العدالــة
ال تزال ال�ساء والفتيات �� املنطقة يواجهن عقبات شديدة الصعو�ة تحول دون الوصول إ�� العدالة �� املؤسسات الرسمية وغ�� الرسمية ع�� حد سواء. 

وال تزال األعراف ا���سانية التمي��ية ال�� تطبقها قوان�ن األسرة أو األحوال ال��صية موجودة �� العديد من البلدان، و�� �عمل ع�� تدو�ن عدم 

املساواة �ش�ل أسا���. فكث�� من املمارسات االجتماعية والثقافية العميقة ا��ذور ال تحفز ع�� ذلك، بل إ��ا توصم ال�ساء والفتيات، بل و�عرضهن 

ل��طر، الال�ي يلتمسن العدالة وا��دمات لتحدي هذه األعراف ومساعدة ال�ساء والفتيات ع�� التغلب ع�� هذه ا��واجز ال�� ال تكفي إ�� حد كب��.

تأس�س أنظمة مرجعية شاملة تركز ع�� الناجيات وا��افظة عل��ا بما يتفق مع معاي�� حقوق اإل�سان.

تح�ــ� ا��دمــات االجتماعيــة ع�ــ� أســاس نــوع ا���ــس
يمكن أن �ش�ل التح�� ا���سا�ي الواسع النطاق و���يع األسرة ع�� حماية األفراد تحديات محددة ملقدمي ا��دمات وللناجيات ع�� حد سواء �� املنطقة، وال سيما 

مع ا��دمات املدعومة من ا���ومة ال�� قد �عزز األعراف ا���سانية الضارة، وهذا �شمل منع الطالق، ع�� الرغم من حاالت العنف امل����، حيث يقوم مقدمي 

خدمات املأوى ب��ت�ب ز�جات جديدة لل�ساء غ�� امل��وجات �اس��اتيجية ملساعد��ن ع�� التصدي للتحديات ووصمة العار املتمثلة �� عدم وجود شر�ك وعمال مأوى 

للتوسط �� الصراعات ب�ن املعتدين والناجيات. كما أن عدم تدر�ب القوات الطبية وقوات الشرطة يمكن أن يجعل ال�ساء والفتيات عرضة لالنتقام أو الوصم 

�س�ب اإلبالغ عن قضي��ن، مما يؤثر ع�� ال�ساء والفتيات واختيارهن ملعا��ة املسائل من خالل نظم العدالة غ�� الرسمية أو العرفية ول�س من خالل ا��اكم 

الرسمية.

تطبيق منا�� مختلفة تركز ع�� الناجيات وتخصيصها وتمو�لها لتحس�ن أمان ال�ساء والفتيات وحق ال��وء إ�� القضاء حسب 

السن، بما �� ذلك تحس�ن تمثيل اإلناث �� القضاء، وتوف�� خدمات إلك��ونية وقانونية وقضائية وتقديم منا�� محو األمية 

القانونية لل�ساء والفتيات.
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 التحرر من العنف

 3الركيزة 
 

 التحرر من العنف
 

 تمهيد

يقدم هذا الفصلل ظررة اامة قلليمية اى  القاايا المتعلقة االعنف ضد 

النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول 

المشلللللللللللةلة اة  إلورة  ياة ا ظا  العربية. ويبدأ الفصلللللللللللل اتمهيد ان ظطاق 

وكلذللف في اللدال المنطقلة المتلبارة الالوزاع. وفي  يل أل البيلاظات المتعلقة 

 اى  
 
 كبي ا

 
الالعلديد من البلدال مفقةإلةف ف ل الصللللللللللللةرة العامة تمًل لطرا

 النساء والفتياتف ال سيما الُمهّمشات منهن.

 

يلللللد القةاظيل واى  الجلللللاظللللل  ا يعلللللا وف يتلللللازا الفصللللللللللللللللل و للللللللللللف كيفيلللللة ت ا

والسلياسلات المتعلقة امعالجة العنف ضد النساء والفتيات في البلدال في 

جميا أظحاء المنطقةف وكذلف الهياكل والة امج السلللللياسلللللية التي تدا  منا 

 العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له.
 

 طبيعة العنف ضد النساء والفتيات في المنطقة وظطاله

 617يشللللللةل جما البياظات المتعلقة امشللللللةلة العنف ضللللللد النسللللللاء والفتيات

 في أغل  السلللللللليالات. وفي منطقة الشللللللللرق األوسللللللللط وشلللللللللمال أفريقيا 
 
تحديا

ومنطقة الدول العربيةف  يًما ال تشلللجا األارال الًقافية ال شللللف العل ي 

ان الحةاإل ف و يًملا تةةل االسللللللللللللمًملارات الحةةمية المةجهة ق   معالجة 

 في العديد من البلدالف ف ل
 
 العنف ضللللللللد النسللللللللاء والفتيات جديدة  سللللللللنيا

كميلة البياظات المتعلقة اطبيعة وظطاق األشللللللللللللةال المدتلفة للعنف ضللللللللللللد 

ذلفف تشللي  البياظات المحدإلة النسللاء والفتيات محدوإلة وغي  ممسللقة. وما 

المةضللحة أإلظاإ ق   أل العديد من أشللةال العنف ضللد النسللاء والفتيات ال 

ت ال مةجةإلة في جميا أظحللللللاء المنطقللللللة وطةال إلورة  يللللللاة ا ظللللللا . وفي 

 االت الوزاع المسلل و واال ت،لف يتالللااف لطر التعرن للعنف ولا لللة 

هّمشاتف اى  النحة المبيل أإلظاإايل النساء والفتيات الُم 
 

 

 : التعريفات العملية للعنفX.Xالمر ا 

 

 

 اى  أساس جنسه. وهة لائ  اى  ادم المساواة ايل  العنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي )الجندر(يشي  
 
ق   األفعال الاارة التي تستهدل فرإلا

لطة واألارال الاارة.  618الجنسيل وقساءة استعمال السُّ

أذى أو معاظاة  ق   -أو يم ن أل يؤإلي  -هة أي فعل من أفعال العنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي )الجندر(الذي يؤإلي  العنف ضد النساء والفتيات

و الحياة العامة أجسدية أو جنسية أو اقلية للمرأةف اما في ذلف التهديد امًل هذإ األفعال أو ا كراإ أو الحرمال التعسفو من الحريةف سةاء كال ذلف في 

 619الخا ة.

لطة والسيطرة اى  شريف  مي  أو طفل أو أي هة ظمط سلةكو ُيستددم في أي ا،لة الكمساب أو الحفاظ اى  ا االاتداء الموز ي أو العنف الموز ي  لسُّ

امن ذلف أي لري  أو أي فرإل آلر من أفراإل األسرة. يم ن أل تةةل ا ساءة جسدية أو جنسية أو ااطفية أو التصاإلية أو ظفسية أو تهديدات ابفعال. ويت

 ما أو تؤذيه أو ترهبه أو تت،ا  اه أو تؤذيه أو تهينه أو تل
 
.سلةكيات تديف شخصا

 
 أو ظفسيا

 
 630ةمه أو تعر ه جسديا

                                                             
 ما ُيستددم المصط و "العنف ضد النساء والفتيات" كمراإلل لمصط و "العنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي )الجندر(": ت  تقدي  617

 
  مصط و العنف القائ  اى غالبا

ل الجهات  با الفاالة في معال  قةق المرأة كةسللليلة للتبكيد اى  أل أشلللةال العنف المتعدإلة التي تتعرن لها النسلللاء والفتيات اة  إلورة أسلللاس النةع االجتماعي )الجندر( من لل

 ةل  سف ل هناك زعض االلتباالحياة هي ا عةاس للتمييز ايل الجنسللللللليل.  وت  تةضلللللللي  هذا ا طار في قا،ل األم  المتحدة زشلللللللبل القالللللللاء اى  العنف ضلللللللد المرأة. وما ذلفف 

)الجندر(" للتعبي  ليس  محةر الت كيز هذا. ففو األاةام األلي ة اى  وجه الخصللللللللةمف اسلللللللللتددمع زعض الجهات الفاالة مصللللللللط و "العنف القائ  اى  أسلللللللللاس النةع االجتماعي

 العنف القائ  اى  أسللاس التةجه الجن للهي و أو الهةية الجنسلليةف ف
 
 ان العنف الجن للهي ضللد الرجال في  االت الوزاع.  فقط ان العنف ضللد النسللاء والفتياتف ول ن أياللا

 
الل،

 مصط و العنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي )الجندر(ف وبالنرر ق   أل هذا التقرير يرك  ز
 
اء شةل لام اى  العنف ضد النسولتعن  االلتباس الذي لد يصا   أ ياظا

 لفتيات" ما ل  يت  االسمشهاإل امصدر يستددم مصط و العنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي )الجندر(.والفتياتف يستددم هذا التقرير مصط و "العنف ضد النساء وا
-nddne:  ....cpnuh.wh: :tptth-deettالمفةضللللللية السللللللامية للم  المتحدة لشللللللؤول ال،ج يلف تعريفات العنف القائ  اى  أسللللللاس النةع االجتماعي )الجندر(. ارجا ق    618

mtw.tput.ndv.e:n:dttdettptth%10nth%10utpd1ddeett%10nth%10utpd10mtw.tput%10nth%10utpd10)tci(ynn,etue.%10nth%10utpd10mtw.tput%10nth%

10utpd10tp%10nth%10utpd10dntth%10nth%10utpd10.titdtvt. 
ّحة العالمّيةف "تعريفات العنف ضلللللللد المرأة ) 619 مة الصلللللللّ

ّ
-nddne:  .....nw.tpd nte.dn-dwntue mtw.tput-e:etped(". ارجا ق   itw.tput m:etped awvtp dtitptdtwpeمنر

.wvtpededededw2. 
 nddne:  ....cp.wh: tp uwhwpemthce .ned-te-twvtedtu-edcet(" ارجا ق   ؟aned te dwvtedtu mdcetاألم  المتحدةف "ما المقصةإل االعنف الموز ي؟ ) 630
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ق   سلةك الشريف  مي  أو الشريف السااق الذي يمسن  في أذى جسدي أو جن هي أو ظف هيف اما في ذلف االاتداء الجسدي  يشي  انف الشريف الحمي 

 632وا كراإ الجن هي وا يذاء النف هي وسلةكيات السيطرة.

افعل جن هي أو أي امل آلر ال يتةافق ما الميةل الجنسية للشخص ااستددام العنف أو ا كراإ في هة أي فعل جن هي أو محاولة للقيام العنف الجن هي 

ل ابظه ا كراإ البد و أو ا ي،ج القسري أو قإللال ا لقاي  أو أي أي مةال و غض النرر ان ا،لة المعتدي االضحية. وهذا يشمل االغتصاب الذي ُيعرَّ

 631الفرج أو الشرج. أج اء ألرى من الجس  أو شهيء ما في

هة أي استغ،ل فعىي أو محاولة استغ،ل لحالة ضعف أو لتفاوت في النفةذ أو للًقة من أجل تحقيق أغران جنسيةف اما في ذلف اى  االستغ،ل الجن هي 

 633سنيل المًال ال الحصرف التهديد أو تحقيق كس  ماإلي أو اجتماعي أو سياسهي من االستغ،ل الجن هي لشخص آلر.

ف سةاء ااستعمال القةة أو في ظل ظرول غي  متةاف ة أو  داء الجن هياالات
 
 جنسيا

 
هة التعدي البد و والفعىي أو التهديد االتعدي البد و الذي يحمل طازعا

 634لسرية.

دية ذات الطازا ا يماءات الجنسية غي  المقبةلةف وطلبات الخدمات الجنسيةف وغي  ذلف من الماايقات اللفرية أو الجس التحرش الجن هييشمل 

 635الجن هي في مةال العمل أو البي ة التعليمية.

 ان طريق استددام ت نةلةجيا المعلةمات واالتصاالت. العنف اة  ا ظت ظع
 
 أو كليا

 
رت   أو يت  التحريض اليها أو تتفال  ج ئيا

ُ
 636ضد المرأة هة أفعال ت

 وشخص االغ أو طفل آلر. 28هة أي زواج رسمي أو أي ارتباط غي  رسمي ايل طفٍل تحع سن  زواج األطفال
 
 637ااما

هة ممارسة ضارة تقليدية تتامن االسم صال الج ئو أو ال ىي للاااء التناسلية الخارجية لإلظا  أو قلحاق ضرر بهذإ  تشةيه األاااء التناسلية لإلظا 

 638األاااء ألسباب غي  طبية.

تتامن العنف الذي يرت به األشخام الذين يهدفةل ق    ماية سمعة أسره  أو معتمعه ف وفي أغل  األ يالف تةةل الضحية  مى جرائ  "الشرل"ما يس

 639أظثى.

 640يق الرب .هة تعنيد األشخام أو ظقله  أو تحةيله  أو قيةاؤه  أو استدراجه  االقةة أو اال تيال أو الخداع ادافا االستغ،ل من أجل تحق ا تعار 

 
   3.2 الجدول 

  24 و تى الةالإلة منذ األطفال
 
  الً،ايل في أمةره  أولياء من العنيف التبإلي  أشةال من لشةل تعرضةا الذين ااما

 
 للمسو السااقة يةما

                                                             
مة الّصّحة العالمّيةف "تعريفات العنف ضد المرأة ) 632

ّ
 ("itw.tput m:etped awvtp dtitptdtwpeمنر

 المرجا ظفسه 631
 المرجا ظفسه 633
 المرجا ظفسه 634
 nddne:  ....hetpp.wh: ehdtu.te ettce.-neheeevtpd(". ارجا ق   tttce. reheeevtpdالشب ة الةطنية ل،غتصاب وا ساءة وسفاح القر ىف "التحرش الجن هي ) 635
بل االظتصلللللال القاظةظية المحلية في  االت العنف ضللللللد 1025مارس  mCP( (1(رااطة االتصلللللاالت التقدمية  636 (. "من مر لة ا ف،ت من العقاب ق   مر لة تحقيق العدالة: سلللللُ

 (".Dhwv ivncptd, dw ncedtut: dwvtedtu .t:e. htvtttte iwh ueete wi dtunpw.w:,-ht.edtt mtw.tput e:etped .wvtpالمرأة المرتبط االت نةلةجيا )
 (".ارجلللللللللللللللللللا ق للللللللللللللللللل  Pnt.t aehhte:tالللللللللللللللللللليلللللللللللللللللللةظللللللللللللللللللليسللللللللللللللللللللللللللللللللفف "زواج األطلللللللللللللللللللفلللللللللللللللللللال ) -ملللللللللللللللللللنلللللللللللللللللللرلللللللللللللللللللملللللللللللللللللللة األمللللللللللللللللللل  اللللللللللللللللللللملللللللللللللللللللتلللللللللللللللللللحلللللللللللللللللللدة للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللطلللللللللللللللللللفلللللللللللللللللللةللللللللللللللللللللة   637

nddne:  ....cptuti.wh: nhwdtudtwp unt.t-vehhte:t 
مة الّصّحة العالمّيةف "تشةيه األاا  638

ّ
 .1010ف اام ("Dtve.t ttptde. acdt.edtwp - st, Deude قائق رئيسة ) -اء التناسلية لإلظا  منر

 ق   اياظات المسة ات العنقةإلية المتعدإلة المؤشرات الجديدة ل ج ائر )اام   642
 
 (.1028( وتة س )اام 1029ارجا أياا

 ق   اياظات الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحي  641
 
 (.1028ق    1027ة الجديدة للرإلل )الفت ة من ارجا أياا

 ق   اياظات المسة ات العنقةإلية المتعدإلة المؤشرات الجديدة للرإلل )الفت ة من  643
 
 (.1010ق    1029ارجا أياا

 االلتصاإلية ال جنة  س  الف ة

 آسيا لغرب واالجتمااية
 البلد

 الجنس
 المصدر

 ا ظا  الذكةر 

 1021 لعام المؤشرات المتعدإلة العنقةإلية المسة ات 46 53 لطر الخليجي التعاول  معلس الدال

 642العر و المغرب
 1023 ق   1021 من الفت ة في المؤشرات المتعدإلة العنقةإلية المسة ات 85 88 الج ائر

 1021 ق   1022 من الفت ة في المؤشرات المتعدإلة العنقةإلية المسة ات 91 94 تة س

 العر و المشرق 

 1024 لعام والصحية الديمغرافية االستقصائية الدراسة 93 93 مصر

 1028 لعام المؤشرات المتعدإلة العنقةإلية المسة ات 80 81 العراق

 1021 لعام والصحية الديمغرافية االستقصائية الدراسة تحليل قااإلة 89 92 641األرإلل

 1009 لعام المؤشرات المتعدإلة العنقةإلية المسة ات 81 81 لبنال

 1024 لعام المؤشرات المتعدإلة العنقةإلية المسة ات 91 93 فلسطيل643 إلولة



 294 تحليل األوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية

 

 

ت إلاإل ا تملللاالت مةت األطفلللال واليللللافعيل من  العنف في مر لللللة الطفةلللللة.

ك، الجنسللللللليل في منطقة الشلللللللرق األوسلللللللط وشلللللللمال أفريقيا زسلللللللن  العنف 

الجمللاعي )ال سلللللللللللليمللا زسللللللللللللنلل  الوزااللات المسلللللللللللل حللة( أك   من األطفللال في أي 

في المللائللة  6منطقللة ألرى في العللال . واى  الرغ  من أظلله ال يعي  سللللللللللللةى 

األوسللط وشللمال أفريقياف تحد  أك    فقط من اليافعيل في منطقة الشللرق 

واى  الرغ  من أل   644في المللائلللة من وفيلللات اليلللافعيل في المنطقلللة. 70من 

 معلللدالت 
 
غلللالبيلللة هلللذإ الةفيلللات من اللللذكةرف فللل ل الفتيلللات يةاجهن أياللللللللللللللا

طفلللل في  11000ف تةفي 1025الللاليلللة للغلللايلللة من العنف الجملللاعي. في الللام 

ن  العنف الجماعيف وبلغ منطقة الشلللللللللللرق األوسلللللللللللط وشلللللللللللمال أفريقيا زسللللللللللل

وتنع س  645فتلللاة. 200000 لللاللللة وفلللاة لةلللل  13.9معللدل وفيللات الفتيلللات 

هلللذإ المدلللاطر في أ لللد  تقرير غليلللة ا ا،ج التلللازعلللة لمعلس األمن التلللازا 

للم  المتحدة زشللللللبل االظتهاكات الجسلللللليمة السللللللتة ضللللللد األطفال في أولات 

 ا يبتو:ف أابمع األم  المتحدة م1029في اام  646الحروب.

 

 286  تعرن له 
 
 جسيما

 
 في العراق من اينه   284اظتهاكا

 
طف،

 فتاة. 41

  3908  في فلسطيل المحتلة  2565اظتهاكات تعرن لها 
 
طف،

 فتاة. 85من اينه  

 

 3709  في الصةمال من اينه   1959اظتهاكات تعرن لها 
 
طف،

 فتاة. 513

 

  108  في السةإلال من اينه   299اظتهاكات تعرن لها 
 
 76طف،

 فتاة.

 

                                                             

 ق   اياظات الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحي  641
 
 (.1028ق    1027ة الجديدة للرإلل )الفت ة من ارجا أياا

 ق   اياظات المسة ات العنقةإلية المتعدإلة المؤشرات الجديدة للرإلل )الفت ة من  643
 
 (.1010ق    1029ارجا أياا

منطقة الشللللرق األوسللللط اليةظيسللللف ومنرمة قظقاذ الطفلف "العنف ضللللد اليافعيل والشللللباب:  أإللة جديدة ولاللللايا السللللياسللللات الرئيسللللة ل -منرمة األم  المتحدة للطفةلة  644

 .1027ف اام ("itw.tput m:etped mtw.teutpde ept nwcdn: it. omtttput ept st, Cw.tu, ieecte iwh aoim) وشمال أفريقيا
-nddne:  tede.cptuti.wh: dwntu unt.t-nhwdtudtwp mtw.tput mtw.tpd 1027ف اام ("itw.tpd dtedneاليةظيسفف "المةت زسن  العنف ) -منرمة األم  المتحدة للطفةلة  645

ttedne eededce 
 هي ضد أشةال العنف الجنتشمل االظتهاكات الجسيمة الستة ضد األطفال في أولات الحروب تعنيد األطفال واستغ،له ف ولتل األطفال وتشةيهه ف واالغتصاب وغي إ من  646

 األطفالف والهجمات اى  المدارس والمسمشفيات والمةظفيل المحمييلف والتطال األطفال.
ف 1010("ف الللام .Pnt.thtp ept mhvtt Pwpi.tud: ftnwhd wi dnt ttuhtdeh,-ttptheزا للم  المتحلللدةف "األطفلللال والوزاع المسللللللللللللل و: تقرير األميل العلللام )معلس األمن التلللا 647

 .22 فحة 
  nddne:  tede.cptuti.wh: dwntu unt.t-nhwdtudtwp mtw.tput ntth-mtw.tput. 1029ف اام ("Ctth itw.tputاليةظيسفف "انف األلرال ) -منرمة األم  المتحدة للطفةلة   648
 .Pnt.t  p.tpt Chwdtudtwp tp dnt aoim ft:twp: ft:twpe: التقرير ا لليمي )منطقة الشلللللللللرق األوسلللللللللط وشلللللللللمال أفريقيااي تةل وآلرولف  ماية األطفال اة  ا ظت ظع في  649

ftnwhd") 1026ف اام. 
و 1029الشلللللب ة الدولية لمسلللللاادة األطفالف اام   650  iwtute wi) 1028و 1027. "أ لللللةات األطفال والشلللللباب: اياظات الخطةط الهاتفية المدصلللللصلللللة لمسلللللاادة األطفال لعاما

Pnt.thtp ept nwcp: Ctwn.t: Pnt.t rt.n.tpt dede iwh 1027  &1028."). nddne:  ....unt.tnt.n.tpttpdthpedtwpe..wh: .n-uwpdtpd cn.wete 1029 22 iwtute-wi-

Pnt.thtp-1027-1028-DiimL.nti 

 1638  تعرن له 
 
 في سةريا من اينه   1191اظتهاكا

 
 402طف،

 فتاة اى  األلل.

 

 4041  تعرن له 
 
 في اليمن من اينه   1259اظتهاكا

 
 452طف،

 فتاة.

 

  في لبنالف من اينه  فتاة وا دة. 43تعنيد 
 
 طف،

  في لينيا من اينه   77لتل وتشةيه 
 
 647فتاة. 27طف،

 

 ألرى من أشللللةال العنف في مر لة الطفةلة. 
 
 أشللللةاال

 
تةاجه الفتيات أياللللا

 للبياظات التي جمعتها اليةظيسللف من مدتلف االسللتط،اات الةطنية 
 
ووفقا

في المائة من  46ف أالغ ما متةسللللللللللللطه 1028و 1020التي أجريلع ايل الامو 

 من اللللدال محلللدإلة في  25و 23ملللارهن ايل الفتيلللات اللةاتو تت اوح أا
 
الللاملللا

منطقلللة الشللللللللللللرق األوسللللللللللللط وشللللللللللللملللال أفريقيلللا ومنطقلللة اللللدول العربيلللة ان 

 ق   الركيزة  648تعرضلللللللللللهن للتنّمر في المدرسلللللللللللة.
 
ف التعل (. ما 1)ارجا أيالللللللللللا

الةجةإل المتزايد لت نةلةجيا المعلةمات واالتصلللللاالت في  ياة الشلللللبابف لد 

 ق   جنلل  ما أشللللللللللللةللال تحللد  زعض  للاالت التنّمر هلل
 
ذإ اة  ا ظت ظللعف جنبللا

ألرى من المالللللللايقات واالسلللللللتغ،ل اة  ا ظت ظعف اى  الرغ  من أل ظطاق 

هذإ المشلللةلة غي  معرول زشلللةل جيد في منطقة الشلللرق األوسلللط وشلللمال 

و  649أفريقيلا ومنطقلة اللدول العربيلة.  1028و 1027أوضللللللللللللحلع ايلاظات ااما

ة لمسلللللللاادة األطفال في المنطقة المتعلقة االخطةط الهاتفية المدصلللللللصللللللل

)ما وجةإل لةي اصلفة لا ة لليمنف ومن ا َّ ف ل الت كيز منص  اى  هذا 

البللللد(ف أل الفتيلللات يقمن الللاالتصللللللللللللللال امعلللدالت أاى  من األوالإلف كملللا أل 

مةللللالمللللات ا ا،ج ان العنف واالاتللللداء تاللللللللللللمنللللع ا سللللللللللللللللاءة الجسللللللللللللللللديللللة 

لسلللللللللللااقة المتعلقة ادولة تةضلللللللللللو البياظات ا 650والعاطفية وكذلف ا همال.

  األلل البلدال
 
 ظمةا

 1024 لعام المؤشرات المتعدإلة العنقةإلية المسة ات 63 65 السةإلال

 1023 لعام والصحية الديمغرافية االستقصائية الدراسة 77 82 اليمن

 المؤشللراتف المتعدإلة العنقةإلية والمسللة ات والصللحيةف الديمغرافية االسللتقصللائية الدراسللة اى  اناء   ف1029 العالميةف اليةظيسللف اياظات لةااد المصللدر:

 ألرى. وطنية استط،اات ق   اا ضافة

https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/violent-deaths/%23status
https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/violent-deaths/%23status
https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/peer-violence/
https://www.childhelplineinternational.org/wp-content/uploads/2019/11/Voices-of-Children-2017-2018-FINAL.pdf
https://www.childhelplineinternational.org/wp-content/uploads/2019/11/Voices-of-Children-2017-2018-FINAL.pdf
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فلسللللللللللللطيل أل المدلللاطر التي يتعرن لهلللا األطفلللال يم ن أل تةةل كبي ة في 

في  46األمللاكن المتاللللللللللللررة من الوزااللاتة ول،ل فت ة أر عللة أاةامف كللاظللع 

المائة من المةالمات التي ت  قجراؤها اى  الخطةط الهاتفية المدصللللللصللللللة 

 652لمساادة األطفال تتعلق ااالستغ،ل والعنف.

 

 .
 
ُيعد التبإلي  العنيف مشللللللةلة من المشلللللل ،ت التي يةاجهها األطفال أياللللللا

وفي  يل يتعرن األوالإل اةجللله الللام للتلللبإليللل  العنيف زشللللللللللللةلللل أكة ف فقلللد 

 24أالغع  سللللل  االية من الفتيات في الف ة العمرية التي تت اوح ايل اام و

 في ادإل من البلدال في المنطقة ان تعرضهن لتبإلي  انيف من 
 
ل لل ااما با

 79.6في المائةف وفي األرإلل انسللللبة  79.8أولياء أمةرهن )في العراق انسللللبة 

في  84.9في المائةف وفي الج ائر انسللللللللبة  94.3في المائةف وفي مصللللللللر انسللللللللبة 

وبالنسللللللللللللبة ق   البلدال التي  651في المائة(. 82.1الملائلةف وفي اليمن انسللللللللللللبة 

 في لطر )
 
  سنيا

 
 53تتةافر زشلبهها اياظاتف ف ل التبإلي  العنيف ألل شيةاا

في الملائلة من األطفلال الذكةر(ف وهة أمر  46في الملائلة من األطفلال ا ظلا  و

في المائة( في جميا الدول األلرى في  63شلللائا زشلللةل اام )انسلللبة أكة  من 

 المنطقة.

 

تشللللللللللللي  التقلللديرات ق   أل فتلللاة من كلللل لمس فتيلللات تتزوج  .زواج األطفلللال

 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة  28لبل الةج سلن 
 
ااما

 25فللتللللللاة تللتللزوج لللبللللللل الللللةج سلللللللللللللن  15الللللللدول الللعللربلليللللللةف وفللتللللللاة مللن كللللللل 

.
 
ة  15ولللد اظدفض هللذا المعللدل امللا كللال اليلله لبللل  655ف654ف653اللامللا

 
اللامللا

ر افتللل وما ذلللللفف   656اة وا لللدة من كللللل ا،  فتيلللات. يلللا كلللال العلللدإل ُيقلللدَّ

                                                             
 ("t.wde. ft.tpt ept t.wde. Dwh.eht. "الللللللللللعللللللللللةإلة والللللللللللمسلللللللللللللللللللللللارع الللللللللللعللللللللللالللللللللللمللللللللللي ق لللللللللل  األمللللللللللام )1021لشلللللللللللللللللللللللبلللللللللل للللللللللة الللللللللللدوللللللللللليللللللللللة لللللللللللمسلللللللللللللللللللللللااللللللللللدة األطللللللللللفللللللللللالف اللللللللللام ا  652

nddne:  ....cptuti.wh: vttte it.te 24411wPriwt.wde.wChtpdth.nti 
   nddne:  tede.cptuti.wh: dwntu unt.t-nhwdtudtwp mtw.tput mtw.tpd-tteutn.tpt(".itw.tpd dteutn.tpt. "التللللبإليلللل  العنيف )1029اليةظيسلللللللللللللفف اللللام  -منرمللللة األم  المتحللللدة للطفةلللللة   651

ف أو ضللربه اى  مؤلرته أو في ال ظ أل التبإلي  العنيف الذي يندرج في قطار هذا المؤشلر هة أي اقاب جسلدي ُيعرَّل ابظه ه  الطفل أو ضللربه أو  لفعه اى  يدإ ذرااه سلاله  

 ابلصهى أي مةال آلر اى  الجسل  ااسلتددام أإلاة  للبةف أو  فعه أو ضربه اى  مؤلرته اقةة اليد فقطف أو ضربه أو 
 
 وت رارا

 
 فعه اى  وجهه أو رأسه أو أذظيهف وضربه مرارا

 ان إلاةة الطفل اب
 
 االاتداء النف لللللللللهي الذي ُيعرَّل ابظه "الصلللللللللراف أو الصلللللللللياح أو النحي  في وجه الطفلف فاللللللللل،

 
سلللللللللماء مهينةف مًل: "غ ي" أو لةة مم نةف ويشلللللللللمل ذلف أيالللللللللا

 ق   المسن  في أل  جسدي أو ماايقةف ل ن ال يهدل ق   المسن  في ق ااات. "كسةل". العقاب البد و )أو الجسدي( هة فعل يهدل
: لاادة اياظات األم  المتحدة ألهدال التنمية المسلللتدامة. لام  لللندوق األم  المتحدة للسلللةال احسلللاب القي  ا جمالية ا لليمية اسللل 28زواج األطفال في سلللن  653

 
 ااما

 
مناإلا

 البياظات العالمية ألهدال التنمية المستدامة. * ال يشمل ذلف قيرال.ق   البياظات المستقاة من لاادة 
ف االرتقاء ق   مسلللتقبل تسلللتحقه الفتاة: تباي  قسللت اتيعية النمة في التصلللدي للعنف القائ  اى  أسلللاس النةع االجتماعي منطقة الشللرق األوسلللط وشللمال أفريقيامنرمة كي  في  654

 1027ف 27ة )الجندر(ف تقرير التباي  للسنة المالي
 m Chwit.t wi Pnt.t aehhte:t tp dnt attt.t oeed ept) منطقة الشلللللرق األوسلللللط وشلللللمال أفريقيااليةظيسلللللف. "ظبذة ان زواج األطفال في  -منرمة األم  المتحدة للطفةلة  655

iwhdn mihtue .")8102 
 المرجا ظفسه 656
 و 10لاادة اياظات األم  المتحدة ألهدال التنمية المستدامة:  سبة النساء اللةاتو تت اوح أامارهن ايل  657

 
 الذين لد ت وجةا أو ارتبطةا لبل الةج سن  14ااما

 
.  28ااما

 
ااما

 العراق وقيرال.
. المغرب: "التقدم ق   لجنة  قةق 1026ف الام (afmب لة  ةل الحقةق )ف منرملة شلللللللللللللركلاء للتع("snt mtmwuedte iwh rcvep ft:nde"الملدافعةل ان  قةق ا  سلللللللللللللال ) 658

 .1026ف اام ("tcdvteetwp dw dnt rcvep ft:nde Pwvvtddtty ft.edtp: dw dnt ft:nde wi awvtpا  سالف فيما يتعلق احقةق المرأة )
 Chtme.tput wi tpdtvedt nehdpth mtw.tput e:etpedة في العال  العر و: مراجعة منهجية )تاتياظا الغصيل وسارة اةت وشذى اقيق وآلرولف "اظمشار انف العشي  ضد المرأ  659

.wvtp tp dnt mhed .wh.t: e e,edtvedtu htmtt..").  معلةcaP 1029. اام 29الدولية للصحة و قةق ا  سال. 
اليةظيسللللللفف الم ت  ا لليمي للشللللللرق األوسللللللط وشللللللمال أفريقياف  للللللندوق األم  المتحدة للسللللللةالف الم ت  ا لليمي للدول العربيةف اام  -منرمة األم  المتحدة للطفةلة  660

1028. 
مة الّصّحة العالمّيةف اام  662

ّ
 .1010المر د الصحي العالمي التازا لمنر

 .1010ألطفالف اام معمةاة اياظات اليةظيسف  ةل زواج ا 661
 في معدل زواج األطفال ايل ال،ج يل السللللةرييل األك   هشللللاشللللة )663

 
 :it. edct, itpte unt.t vehhte:t htetp للللندوق األم  المتحدة للسللللةالف "إلراسللللة جديدة وجدت ارتفااا

evwp: vwed mc.pthed.t t,htep htic:tte") 1027ف اام. 

هنللاك مدللاول من تع   لطى التقللدم في العقللد المللاوللللللللللللهيف ما وجةإل أإللللة 

مسلللللللللتقاة من زعض البلدال اى  أل زواج األطفال ال ي ال واسلللللللللا االظمشلللللللللار 

ف فعى  سلللللللللللنيل المًال في العراق )الغع  سلللللللللللنته 
 
في المائةف في  17.9 سلللللللللللنيا

(ف 1024في المائةف في اام  34.1 سلللنته (ف وفي السلللةإلال )الغع 1028اام 

وفي المغربف  657(.1023في المائةف في اام  32.9وفي اليمن )الغع  سللللللللللنته 

أل زواج األطفال لد تاللللللللللللااف منذ العقد  1024أفلاإل وزير العلدل في اام 

وت  تحديد الصللةمال وأج اء من مصللر وغ ة في إلولة فلسللطيل  658الماوللهي.

 اى  أههلللا أملللاكن يةةل فيهلللا 
 
.أياللللللللللللللا

 
  سللللللللللللنيلللا

 
 659لطر زواج األطفلللال مرتفعلللا

وأفللاإلت ايللاظللات  لللللللللللللاإلرة ان إلراسلللللللللللللة للبنللف الللدو ي أظلله قذا اسللللللللللللتمر زواج 

األطفال من إلول هةاإلةف فسلللللللمبلغ التةلفة التي سلللللللمت بدها البلدال النامية 

 1030.660تريليةظات الدوالرات احلةل اام 

 

ةجد أظه ال ت -الج ائر وتة س ولطر  -أفاإلت ا،اة الدال فقط في المنطقة 

 تتزوج لبل الةج سن 
 
. 25امرأة تقريبا

 
كما أل معدل زواج األطفال  662ااما

 25في المللائللة لبللل الةج سللللللللللللن  2مندفض في لبنللالف  يللا الغللع  سللللللللللللنتلله 

.
 
 لللللللللللندوق األم  ف أشللللللللللار تقرير  لللللللللللاإلر ان 1027وما ذلفف في اام  661ااما

 ايل المتحللللللدة للسللللللللللللةللللللال ق   ارتفللللللاع مًي  للقلق في معللللللدل زواج األطفللللللال

   663ال،ج يل السللللللللللللةرييل األك   هشللللللللللللللاشللللللللللللللة في لبنلللال.
 
ويرتبط ال  اء أياللللللللللللللا

ااظدفان المداطر اى  مسلللللللتةى األسلللللللرة.  يا تشلللللللي  البياظات الةارإلة من 

مصللللللللللللر واألرإلل واليمن ق   أل الفتيللات من األسللللللللللللر األك   اراء  ألللل ارضلللللللللللللة 

 لل واج من الفتيات من األسر الفقي ة.

https://www.unicef.org/media/files/14422_CHI_Global_Printer.pdf
https://www.unicef.org/media/files/14422_CHI_Global_Printer.pdf
https://www.unicef.org/media/files/14422_CHI_Global_Printer.pdf
https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/violent-discipline/
https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/violent-discipline/


 296 تحليل األوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية

 
 

 
 

تشللللللللمل العةامل األلرى التي تسلللللللله  في لطر زواج الفتيات لبل الةج سلللللللللن 

 اظدفان مسلتةيات التعلي  والمعيشة في المناطق الريفيةة  يا  28
 
ااما

 ق   ال تقلللل هللذإ العةامللل من ليللارات الفتيللات فحسللللللللللللل ف اللل تميللل 
 
أيالللللللللللللا

ا س المملارسللللللللللللات التقليلديلة وتع ي هلا. وتشللللللللللللي  البيلاظلات الةارإلة من لينيا 

و  665وكذلف ايل الناز يل السلةرييل 664واليمن والعراق
ّ
ق   أل الوزاع المس 

 في ارتفاع معدل زواج األطفالف ليس فقط زسللللللللللللن  الفقرف 
 
يسلللللللللللله  أياللللللللللللا

 كةسلللللليلة ل حماية و أو قسللللللت اتيعية لالللللللمال ادم ق
 
لحاق العار ول ن أياللللللا

زشللللللللللللرل العللللائلللللة ظميعللللة أل تمللللارس الفتيللللات النشلللللللللللللللاط الجن للللللللللللهي من غي  

جري في اام  667ف666الشللللللللريف.
ُ
وشللللللللمل  1026كما أشللللللللارت ظتائج اسللللللللتط،ع أ

الللائللللة سللللللللللللةريلللة ظلللاز لللة في ا،  منلللاطق في البقلللاع البنلللال ق   ارتفلللاع  2523

( ايل  27و 25معللللللدل زواج األطفللللللال )الللللللذين تت اوح أامللللللاره  ايل 
 
اللللللامللللللا

                                                             
. "التحديات التي تعت ن سلللللنيل التنمية في أوضلللللاع الوزاع الحالية: تباي  الوزاع في زواج األطفال ولصلللللةبة اليافعات 1029آسلللللياف اام  ال جنة االلتصلللللاإلية واالجتمااية لغرب 664

(Pne..tp:te iwh dtmt.wnvtpd tp Pchhtpd Pwpi.tud ttddtp:e: snt ivneud wi Pwpi.tud wp Pnt.t aehhte:t ept mtw.teutpd Dthdt.td,") 56ف  فحة. 
 .1029ف اام ("aned nwc ittt dw spw. mdwcd t,htep Pnt.t aehhte:tالمعلس الو ويجي ل،ج يل. "ما تحتاج ق   معرفته  ةل زواج األطفال السةرييل )  665
 ("ارجلللللللللللللللللللللا ق للللللللللللللللللللل : ؟an, dwte Pnt.t aehhte:t renntp"فلللللللللللللللللللللتللللللللللللللللللللليلللللللللللللللللللللات ال الللللللللللللللللللللرائلللللللللللللللللللللس. ملللللللللللللللللللللا السللللللللللللللللللللللللللللللللللنللللللللللللللللللللل  وراء زواج األطلللللللللللللللللللللفلللللللللللللللللللللال؟ )  666

nddne:  ....:th.epwddhttte.wh: .n,-twte-td-nenntp  
 (".ارجلللللللللللللللللللللللللا ق للللللللللللللللللللللللل : Pwpi.tud ept rcveptdehtep Phtete"فلللللللللللللللللللللللللتللللللللللللللللللللللللليلللللللللللللللللللللللللات ال الللللللللللللللللللللللللرائلللللللللللللللللللللللللس. اللللللللللللللللللللللللللولللللللللللللللللللللللللزاع واألزملللللللللللللللللللللللللات ا  سلللللللللللللللللللللللللللللللللللللاظللللللللللللللللللللللللليلللللللللللللللللللللللللة )  667

nddne:  ....:th.epwddhttte.wh: dntvte uwpi.tud-ncveptdehtep-uhtete  
اليةظيسللللللفف ارظامج األغذية العالميف "تقيي  ضلللللعف ال،ج يل السللللللةرييل في لبنال  -تحدة للطفةلة لشلللللؤول ال،ج يلف منرمة األم  الم المفةضلللللية السللللللامية للم  المتحدة  668

1028 (ic.pthedt.td, eeeteevtpd wi t,htep ftic:tte tp Ltdepwp 1028") 1029ف مةج  الحالةف اام. 
 لل واج المب ر في األرإللف ينرر في السللةال األرإلظييل والفلسلطينييل والسللةرييل الذين يعيشللةل في  -ف  شلرت منرمة األم  المتحدة للطفةلة 1024في اام   669

 
اليةظيسللف تقييما

في المللائللة من جميا  23ف كللاظللع 1021التقيي  أظلله في اللام  األرإلل. ُيبيل االسلللللللللللللتط،ع االتعللاهللات التي ظهرت لبللل تفعيللل  للالللة الطةار. من المسلللللللللللللتةى الًللالللا و عللدإ. ووجللد هللذا

. وما ذلفف ارتفعع األرلام زشةل  اإل  28في المائة من جميا ال يعات المسجلة للسةرييل في األرإلل ابارة ان زيعات لفتيات إلول سن  28ال يعات المسجلة للرإلظييل و
 
ااما

في المائة في اام  15ة  يا ارتفا زواج األطفال كنسللللللللبة م ةية من جميا ال يعات المسللللللللجلة للسللللللللةرييل من 1024اام  والر ا األول من 1023ايل ال،ج يل السللللللللةرييل في اام 

 . وتاللللللمنع أسللللللباب زواج األطفال المصللللللاا  االلتصللللللاإلية التي تعا و منها أسللللللرة الفتاةف وضللللللمال "الحماية" للفتاة )التي1024في المائة في الر ا األول من اام  32.7ق    1023

ما يعاإلل  ةا ي أر عة أضلللللللعال معدل زواج األطفال  -از يل السلللللللةرييل الن

 )من  سلللبة  28ايل الفتيات إلول سلللن 
 
ق    1009في المائة في اام  6.7ااما

(. وتشللللللللللللي  ا  صلللللللللللللاءات المتةفرة لعللام 1026في المللائللة في اللام  14 سللللللللللللبللة 

ق   ارتفللاع معلدل زواج الفتيلات السللللللللللللةريلات النللاز لات اللذين تت اوح  1028

 في لبنال اما كال اليه في العام السااق احةا ي  29و 25أامارهن ايل 
 
ااما

وتشللللللللللللي  البيلللللاظلللللات   668في الملللللائلللللة(. 30في الملللللائلللللة ق    11في الملللللائلللللة )من  7

ق   ارتفللاع  1024المسللللللللللللتقللاة من األاحللا  التي أجرتهللا اليةظيسللللللللللللف في اللام 

ت اوح ت النسلللبة الم ةية لجميا ال يعات السلللةرية المسلللجلة لفتيات الج ات

 في األرإلل ما اسللللللللللللتمرار األزمللة السللللللللللللةريللة  27و 25أامللارهن ايل 
 
من  -اللامللا

 1023في المائة في اام  15ق    سللللللللللللبلة  1022في الملائلة في الام  21 سللللللللللللبلة 

وتشللللللللللللي  البياظات التي ت  تعميعها  1024.669في الملائلة في أوائل اام  32.7و
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  للةل األرإلل ق لل  أل ارتللفللللللاع مللعللللللدل زواج األطللفللللللال الل

 
يللل اللل،جلل لليللل ال للقللللللا

السللللللللللللةريليلل كللللللال للللللله تللللللباليل  فلي ارتلفللللللاع ملعللللللدالت زواج األطلفللللللال في زعض 

 670المعتمعات الريفية المايفة في األرإلل.

 

في كًي  من  االت زواج األطفالف تتزوج الفتاة من شلللللللللخص ي ة ها اباةام 

الديلدةف مللا ي يلد من مدلاطر الت،ل تةازل القةى التي يم ن أل تسلللللللللللله  في 

لحمي . وما ذلللللللفف فلللللل ل هللللللذا يدتلف اللللللالت،ل ظهةر انف الشللللللللللللريللللللف ا

أظه  1024الًقلافة والبي ة. وجد احا أجرته اليةظيسللللللللللللف في األرإلل في اام 

من ايل جميا الفتيات السلللللللةريات في األرإلل اللةاتو ت وجن في سللللللللن يت اوح 

ف كللاظللع  سللللللللللللبللة الفتيللات المتزوجللات من رجللاٍل ي ة وههن  27و 25ايل 
 
اللامللا

 أو أك   اام 25اباةاٍم تصلللل ق   
 
 اللللللللللللللل  26.1ا

 
في المائة  6.3في المائةف مقارظة

في الملللائلللة من الفتيلللات األرإلظيلللات اللةاتو  7من الفتيلللات الفلسللللللللللللطينيلللات و

وتشللي  البياظات الةارإلة من إلولة فلسللطيل ق   أظه  672ت وجن في سللن مب رة.

يم ن أل تةةل هنللللاك تفللللاوتللللات في معللللدالت زواج األطفللللال إلالللللل الللللدولة 

ومن  671 يا تةجد في لطاع غ ة معدالت أاى  ا ًي  من الاللللللفة الغربيةف

المحتمل أل تتفال  زسلللللللللن  الةضلللللللللا االلتصلللللللللاإلي المتدهةر في غ ة الناتج 

 673ان الحصار المستمر.

 

ن أل تلع  المشلللللللل ،ت ذات الصلللللللللة االحصللللللللةل اى  واائق المسللللللللجيل يم 

 في زواج األطفللال ايل ال،ج يل. في األرإللف اى  سللللللللللللنيللل 
 
 أيالللللللللللللا

 
المللد و إلورا

 ق   ااتبار هذا ال واج غي   25المًلالف يؤإلي زواج أي فتاة إلول سللللللللللللن 
 
ااما

شللللللللللللرعيف واى  الرغ  من أل هللذا األمر يع ز اللدم شللللللللللللرايللة زواج األطفللالف 

ظه يدلق مشلللللللةلة متعلقة االتةايق االنسللللللللبة ق   العروس وكذلف أطفالها ف 

الللذين ال يم نه  الحصللللللللللللةل اى  واللائق تسللللللللللللجيللل المةاليللد من إلول قابللات 

                                                             
ارات في الًقافية. ويت  اتداذ القر  يةفرها ال وجف وألظه يم ن ااتبار الفتيات غي  المتزوجات اللةاتو يتعرضلللللللللن ل،اتداء الجن لللللللللهي غي   لللللللللالحات لل واج(ف والحفاظ اى  التقاليد

  للاإلرة من
 
ل رب األسللرة الذكر. )كاظع كل البياظات المسللتددمة تقريبا با شللرايةف لذلف فاألرلام ال تشللمل ال يعات غي  المسللجلة أو ال يعات غي  المحاك  ال أغل  األ يال من لل

 المسجلة في المحاك  الشراية(.
 m. "إلراسلللللللللللللة ظةايلة تتعلق الاألارال االجتملااية واألسلللللللللللللباب االلتصلللللللللللللاإلية الةامنة وراء زواج األطفال في األرإلل )1029اليةظيسلللللللللللللفف الام  -منرملة األم  المتحلدة للطفةللة   670

ece.tdedtmt tdct, wp dnt iptth.,tp: twute. iwhve ept ouwpwvtu Pecete dned Ltet dw Pnt.t aehhte:t tp nwhtep") .

nddne:  ....cptuti.wh: uwhtep vttte 2796 it.t nwhtep-ftnwhde.nti 
 .1024ف اام ("meeteevtpd wi oeh., aehhte:t tp nwhtepاليةظيسفف "تقيي  ال واج المب ر في األرإلل ) -منرمة األم  المتحدة للطفةلة  672
 ,Chw:htee iwh Pnt.thtp .tdn oectd) منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااليةظيسفف "تحقيق األهدال المتعلقة ااألطفال ا ظصال في  -منرمة األم  المتحدة للطفةلة  671

tp dnt attt.t oeed ept iwhdn mihtue") 1027ف اام. 
 .1026ف اام (",Pnt.t aehhte:t tp dnt  uucnttt Ce.tedtptep sthhtdwhة للسةال. "زواج األطفال في األراوهي الفلسطينية المحتلة ) ندوق األم  المتحد 673
األرإلل  المللد و والقللاظة و في ال جنللة الةللااةلي يللة الللدوليللة للهجرةف "زواج غي  مةاق وغي  معت ل الله ومعّرن ل خطر: وضلللللللللللللا ال،ج يل السلللللللللللللةرييل الللذين يفتقرول ق   التةايق 674

(iptwucvtpdtty ipettp ept ed ftes: snt ttdcedtwp wi t,htep ftic:tte Leustp: Ptmt. ept Lt:e. dwucvtpdedtwp tp nwhtep اام .")21ف  فحة 1027 
. "تشللللللللللةيه األااللللللللللاء التناسلللللللللللية لإلظا  وتحركات السللللللللللةال إلالل المنطقة العربية ومنها 1028الم ت  ا لليمي لصللللللللللندوق األم  المتحدة للسللللللللللةال في الدول العربيةف اام   675

(Dtve.t ttptde. acdt.edtwp ept Cwnc.edtwp awmtvtpde .tdntp ept ihwv dnt mhed ft:twp.") 
 nddne:  ....cpine.wh: itve.t-:tptde.-vcdt.edtwpف ارجا ق  : ("Dtve.t ttptde. acdt.edtwp ندوق األم  المتحدة للسةالف "تشةيه األاااء التناسلية لإلظا  ) 676
 .1021ف اام (odtD CmCDmaلعالميةف والمسو الًا و زشبل صحة األسرة في جيبةتو المشروع العر و لصحة األسرة )تباإلل البياظات الصحية ا677
 1028(" ؟antht twte dnt mhed .wh.t edept wp Dtve.t ttptde. acdt.edtwpويسىي إلوكريف "أين العال  العر و من تشةيه األاااء التناسلية لإلظا ؟ ) 678
-nddne:  tede.cptuti.wh: dwntu unt.tف ارجا ق  : ("Dtve.t ttptde. acdt.edtwpاليةظيسلللللللللللللفف "تشلللللللللللللةيله األاالللللللللللللاء التنلاسلللللللللللللليللة لإلظللا  ) -منرملة األم  المتحلدة للطفةللة  679

nhwdtudtwp itve.t-:tptde.-vcdt.edtwp  
 md .teed 100 vt..twpإلولة لد لاللللللعن لمشللللللةيه األااللللللاء التناسلللللللية لإلظا  ) 32مليةل فتاة وامرأة اى  ليد الحياة يعشللللللن  تى اليةم في  100ظيعيل إلاراف "ما ال يقل ان  680

:th.e ept .wvtp e.tmt dwte, .tmtp: tp 32 uwcpdhtte nemt cptth:wpt Dta 1025(". اام. 
ف (chtti wp dnt atttue.taedtwp wi Dtve.t ttptde. acdt.edtwp لندوق األم  المتحدة للسلةالف "مةج   ةل قضلفاء الطازا الط ي اى  تشةيه األاااء التناسلية لإلظا  ) 682

 1028اام 
 المرجا ظفسه 681

وللذللفف إلاع زعض المنرمات ق   م يد من المروظة في  674زواج الةاللدين.

 امليات تسجيل مةاليد النساء اللةاتو ال يستطعن تقدي  اقةإل ال واج.

تةجد الدال في منطقة الشللرق األوسللط  األااللاء التناسلللية لإلظا . تشللةيه

وشلللللمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية بها زعض من أاى  معدالت اظمشلللللار 

وما ذلف وألسلللباب  675( في العال .Dtaتشللةيه األااللاء التناسلللية لإلظا  )

متنةالةف من الصللللللللللللعل  الحصللللللللللللةل اى  ايلاظلات إلليقة: العديد من البلدال 

 في األااللللللاء والمعت
 
 االممارسللللللة التي تتاللللللمن تغيي ا

 
معات ال تعت ل رسللللللميا

 لليةظيسللللللللللللفف يةجد في 
 
. وفقا

 
التناسلللللللللللللية لإلظا  أو ق للللللللللللااتها أو قزالتها ج ئيا

الصللللللللللللةملال أاى  معلدل الظمشللللللللللللار تشللللللللللللةيه األااللللللللللللاء التناسلللللللللللللية لإلظا  في 

و في المللائللة من ا ظللا  اللةات 98المنطقللةة  يللا تشللللللللللللي  التقللديرات ق   أل 

 لد لاللللللللللللعن لهذإ الممارسللللللللللللة. 49و 25تت اوح أامارهن ايل 
 
وتليها  676ااما

جيبةتوة  يا تشللللللللللي  التقديرات ق   اظمشللللللللللار تشللللللللللةيه األااللللللللللاء التناسلللللللللللية 

ا  مصلللر والسلللةإلالة  يا  677في المائةف 96و 94لإلظا  انسلللبة تت اوح ايل 

في المللللائلللة من الفتيللللات والنسلللللللللللللللاء اللةاتو تت اوح  87لاللللللللللللا مللللا يقرب من 

 لمشللللللللللللةيله األااللللللللللللاء التناسلللللللللللللية لإلظا . 49و 25ارهن ايل أامل
 
 679ف678الاملا

وهناك أإللة اى  تنفيذ هذإ الممارسة في الدال ألرىف وهي اليمن والعراق 

وفي األاةام األلي ةف أ للللللللللللب   680وجنةب األرإلل وا مللارات العربيللة المتحللدة.

 تشللللةيه األااللللاء التناسلللللية لإلظا  ذا طازا ط ي زشللللةل متزايدة  يا يقةم

حية في اي ة سلريريةف وهذا يم ن أل يالفو شراية  اه مقدمة الّرااية الصلّ

 غإلاب مهنللة الطلل .
 
 682اى  الممللارسلللللللللللللةف وذلللف اى  الرغ  من كةههللا اظتهللاكللا

 في مصللللللللللللر والسللللللللللللةإلالة  يا جرت ما 
 
وُيعد هذا االتعاإ هة األك   شلللللللللللليةاا

في الملللائلللة من امليلللات تشللللللللللللةيللله األااللللللللللللللاء التنلللاسللللللللللللليلللة التي  80يقرب من 

 681اعع لها للنساء والفتيات اى  يد مقدم رااية صحية.ل

 

https://www.unfpa.org/female-genital-mutilation
https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/
https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/
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اظدفاللللع هذإ الممارسللللة زشللللةل اام في زعض البي ات وإلالل معمةاات 

فرايللة معينللة. اى  سللللللللللللنيللل المًللالف تقللل ا تمللاليللة إلا  المهللاجرين إلالللل 

المنطقة ولارجها ألظةاع تشلللللةيه األاالللللاء التناسلللللللية لإلظا ف مًل: الختال 

وربما يع ى ذلف ق   زياإلة فرم الحصلللللللللةل اى  تعلي  والختال التدييطوف 

 683 ةل المداطر الصللللللحية المرتبطة امشللللللةيه األااللللللاء التناسلللللللية لإلظا .

و رر قللي  كرإلسلللللللتال العراق تشلللللللةيه األاالللللللاء التناسللللللللية لإلظا  في اام 

 منللذ ذلللف الحيل. 1022
 
 كبي ا

 
ف ولللد شللللللللللللهللدت هللذإ الممللارسلللللللللللللة اظدفللاضلللللللللللللا

 في معدالت  وأظهرت إلراسلللللة أجرتها منرمة
 
 كبي ا

 
هارت،ظد أالينس اظدفاضلللللا

تشللةيه األااللاء التناسلللية لإلظا  في شللمال العراق ايل األجيال المدتلفةة 

في المائة  20.7في الملائة ايل األمهات ق    44.8 يلا اظدفض المعلدل من 

كما تشللللللللي  األإللة المسللللللللتقاة من الدراسللللللللات االسللللللللتقصلللللللللائية  684ايل اناتهن.

في مصلللللر ق   أل معدل  1024و 1008و 1005ية لعام الديمغرافية والصلللللح

ممارسللة تشللةيه األااللاء التناسلللية لإلظا  وإلامه في اظدفان مسللتمرف ال 

 685سيما في المناطق الحارية.

 

في الةالاف تشللللللللللللي  البيللاظللات الةارإلة من العللديللد من البلللدال في المنطقللة ق   

ألَّ النسلللللللاء والفتيات اللةاتو يعشلللللللن في اائ،ت في المناطق الحالللللللرية ألل 

ارضلللللللة ل خالللللللةع لمشلللللللةيه األاالللللللاء التناسللللللللية لإلظا  مقارظة ابلراههن في 

ة للللللللللللةل المنلللاطق الريفيللللةف ويرجا هللللذا ق   ارتفللللاع مسللللللللللللتةيللللات التعلي  وال

زشلللللللةل أفالللللللل ق   المعلةمات المتعلقة االتباي  السلللللللل ي لمشلللللللةيه األاالللللللاء 

وفقا الدراسلللللة االسلللللتقصلللللائية الديمغرافية والصلللللحية  686التناسللللللية لإلظا .

في الملللائلللة من النسللللللللللللللاء اللةاتو  93ف ُيعتقلللد ألَّ 1024التي أجريلللع في الللام 

ه ييعشلن من المناطق الريفية في مصلر لد لالعن لشلةل من أشلةال تشلة 

في الملللائلللة في المنلللاطق  77األااللللللللللللللاء التنلللاسللللللللللللليلللة لإلظلللا  مقلللارظلللة انسللللللللللللبلللة 

تبدو هذإ الفعةة واضحة زشةل لام لدى الفتيات األ غر  687الحارية.

ة  يا تتعرَّن الفتيات الصللغي ات اللةاتو يعشللن في المناطق  24من 
 
ااما

الريفيلللة لمشللللللللللللةيللله األااللللللللللللللاء التنلللاسللللللللللللليلللة لإلظلللا  امعلللدالت أاى  ا ًي  من 

تيللات اللةاتو يعشللللللللللللن في المنللاطق الحاللللللللللللريللة. وما ذلللفف فلل لَّ اظمشلللللللللللللار الف

ظاهرة تشلةيه األاالاء التناسللية لإلظا  زشةل اام ايل الفتيات إلول امر 

 في البلللدال المةجةإلة في  24الللللللللللللللللللللللللل 
 
 ألللل ا ًي  من ألراههن األكة  سللللللللللللنللا

 
اللامللا

 688اى (.ف في األ 3.4المنطقللة التي تتةافر انهلللا البيللاظلللات )ارجا ق   الشللللللللللللةلللل 

 االلت،ل في معدالت تشللللةيه األااللللاء التناسلللللية لإلظا  اند 
 
يتضللللو أياللللا

فصللللل البياظات ق   تقسلللليمات لمسللللية  سلللل  ال  وةة  يا أفاإلت  سلللللبة 

 اةجةإل معدالت أاى  ا ًي  من تشلللللةيه  10
 
في المائة من األسلللللر األشلللللد فقرا

األك    في المائة من األسلللللللللر  10األاالللللللللاء التناسللللللللللية لإلظا  مقارظة انسلللللللللبة 

.  689اراء 
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ept ipiwhvedtwp iwdt: ihee: Dtve.t ttptde. acdt.edtwp )Dta(") 1010ف اام. 
: تحليل الف ات العمرية في الدراسلللللللات االسلللللللتقصلللللللائية 2987تشلللللللةيه األاالللللللاء التناسللللللللية لإلظا  في مصللللللر منذ اام . "تراجا 1010روظال فال روسلللللل  وإلومينيف مي رزف اام  685

. ("snt dtu.tpt wi Dta tp o:,nd ttput 2987 :m Pwnwhd mpe.,ete wi dnt o:,nd dtvw:henntu ept rte.dn tchmt,eالللللللللديللللللللمللللللللغللللللللرافلللللللليللللللللة والصللللللللللللللللللللحلللللللليللللللللة فللللللللي مصللللللللللللللللللللر )

nddne:  dvu.wvtpente.dn.dtwvttutpdhe..uwv ehdtu.te 20.2286 e21905-010-00954-1 
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عد امالة  امالة األطفال ا ظا .
ُ
االمقارظة ما المناطق األلرى في العال ف ت

 في منطقة الشلللللللللللرق األوسلللللللللللط وشلللللللللللمال أفريقيا 
 
األطفال مندفالللللللللللة  سلللللللللللنيا

(. تشللللللللللللي  البياظات المتةافرة 3.5ومنطقلة اللدول العربية )ارجا ق   الشللللللللللللةل 

ل مشللللللةلة تؤار في الفتيال )انسللللللبة  ل
ّ
في  5للمنطقة ق   ألَّ امالة األطفال تمً

وما ذلفف  690في المائة(. 4أك   زعض الشلللللللهيء من الفتيات )انسلللللللبة المائة( 

انلد وضللللللللللللا العملاللة الموزلية غي  مدفةاة األجر في الحسللللللللللللبال في البياظاتف 

ف ما قإلراج العمالة الموزلية غي  مدفةاة األجر 
 
تتغيَّ  األرللام. في األرإللف مً،

( في ا  صللللللللاءاتف سلللللللليت اوح اظمشللللللللا 10)ألك   من 
 
ر امالة سللللللللااة أسللللللللبةايا

في المللائللةف مللا ياللللللللللللعهن اى   1.4و 0.3األطفللال اللالنسللللللللللللبللة ق   الفتيللات ايل 

و األإللللة الةارإلة من تة س ألَّ الل ء  692للدم المسللللللللللللاواة ما الفتيللال. ل
تةضللللللللللللّ

هذا العمل يقا اى  ااتق الفتيات في العائ،ت الفقي ة. وتشلللللللي  البياظات ق   

نتمي ق   أطرال االًةة أظه من الةارإل قرسلللللال الفتيات ق   العمل لدى أسلللللر ت

 ويعملن  26و 22وتت اوح أامار هؤالء الفتيات ايل 
 
  20ااما

 
سللللللللللللااات يةميا

.
 
 691امعدل ستة أيام أسبةايا
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 100 تحليل األوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية

 
  :3.5الشةل 

 المشاركيل في امالة االطفال في و  27و 5النسبة الم ةية للطفال الذين تت اوح أاماره  ايل 
 
 لع قجراء هذا االستنيالف  س  المنطقةااما

 
ل التقديرات ا لليمية البياظات الةارإلة من البلدال التي تغطو  م حةظلات: ل

ّ
في المائة اى  األلل من معمةاة السللللللللللللةال ا لليمية من األطفال الذي تت اوح  50تمً

. كاظع التغطية المسللمندة ق   البياظات غي  كافية لحسللاب التقديرات العالمية وا لليمية لمناطق شللرق  27و 5أاماره  ايل 
 
 آسلليا والمحيط الهاإل.ف وشللرق ااما

 أوروبا وآسيا الةسطىف وأمريةا ال،تينية ومنطقة الةاري يف وأمريةا الشماليةف وجنةب آسيا وغرب أوروبا.

 . يم ن الة للللللللللللةل قليهللللللا اى  الرااط اغتو:1029("ف اللللللام Pnt.t Ledwchالليلةظليسللللللللللللفف "امللللللالللللللة األطفللللللال ) -اللمصللللللللللللللللللدر: ملنلرلمللللللة األمل  اللملتلحللللللدة للللطلفلةلللللللة 

nddne:  tede.cptuti.wh: dwntu unt.t-nhwdtudtwp unt.t-.edwch . 

 

أشلللارت البياظات الةارإلة من  انف الشلللريف الحمي  ضلللد النسلللاء والفتيات.

مللة ا
ّ
ة لعللام تقرير  لللللللللللللاإلر ان منر ة العللالميللّ حللّ  ةل التقللديرات  1023لصللللللللللللّ

في  35.4العالمية وا لليمية الظمشللللللللللار العنف ضللللللللللد النسللللللللللاء ق   ألَّ  سللللللللللبة 

 من المتةسللللللللط العالميف من النسللللللللاء اللةاتو 
 
المائةف وهي  سللللللللبة أاى  للي،

ضلللللن  سلللللبق لهن ال واج في منطقة الشلللللرق األوسلللللط وشلللللمال أفريقيا لد تعرَّ

وملا ذلللللللفف ال تل ال هنللللللاك فعةة كبي ة في   693.للللعلنلف الىل  يللللللد أزواجلهلن

البياظات ذات الصللللللللة االعنف ضلللللللد النسلللللللاء والفتيات الذي يرت به األزواج 

في منطقلة الشللللللللللللرق األوسللللللللللللط وشللللللللللللمللال أفريقيلا ومنطقللة اللدول العربيلة. في 

للللللاالللللدة ايلللللاظلللللات أهلللللدال التنميلللللة المسللللللللللللتلللللداملللللة العلللللالميلللللة التلللللازعلللللة للم  

ياظيتيل اى  المسللللللللللللتةى الُقطري المتحلدةف ليسللللللللللللع هناك سللللللللللللةى ظقطتيل ا

ل ال اى  النسللبة الم ةية للنسللاء والفتيات زعمر 
ّ
 أو أكة  وسللبق  26)ترك

 
ااما

ضللللللللللللن لعنف اللللد و أو جن للللللللللللهي أو ظف للللللللللللهي اى  يللللد  لهن ال واجف اللةاتو تعرَّ

 لبل جما البياظات(: و لللللللللللللع النسللللللللللللبة في  21أزواجهن في غاللللللللللللةل 
 
شللللللللللللهرا

في المائة في اام  29ف وفي مصر ق   1021في المائة في اام  24.2األرإلل ق   

 من ايل هذإ النسلللللل  هن النسللللللاء اللةاتو 1024
 
. كاظع الف ة األك   تاللللللررا

لع إلراسللللة أجراها الجهاز المرك ي  19و 10تت اوح أامارهن ايل  . تة للللَّ
 
ااما
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Ce.tedtptep twuttd,") 1029ف اام. 
ضللللللللهن للعنف اى  يد أزواجهن في الفت    695  1029ق    1028ة من م ت  تنسلللللللليق الشللللللللؤول ا  سللللللللاظّية التازا للم  المتحدةف "أفاإلت وا دة من أ للللللللل ا،  فلسللللللللطينيات اتعرُّ

(m.vwed  pt tp snhtt Ce.tedtptep awvtp ftnwhdtt itw.tput d, dntth rcedepte tp 1028-1029") 1029ف اام 
 mtmeputp: o:,ndtep ewuttd, d, tpttp: mtw.tput e:etped. "النهةن االمعتما المصللللري من ل،ل القاللللاء اى  العنف ضللللد النسللللاء )1025 نال مصلللل و وآلرولف اام  696

.wvtp")ف مةج  للسياسة 

في المائة من ا ظا  اللةاتو  19ق   ألَّ  1029لإل صللللاء الفلسللللطي ي في اام 

ضلللن لشلللةل من أشلللةال العنف سلللبق لهن ال واج ف ي إلولة فلسلللطيل لد تعرَّ

 المللاضلللللللللللليللة. 21اى  يللد أزواجهن في الللللللللللللللللللللللللل 
 
أفللاإل وفي المغربف  695ف694شللللللللللللهرا

 ةل العنف  1029اسللللللتنيال أجرته المندوبية السللللللامية للتدطيط في اام 

القللائ  اى  النةع االجتمللاعي اللبلَّ  سللللللللللللبللة اظمشلللللللللللللار العنف القللائ  اى  النةع 

في  46المائة و سلللللللبة انف الشلللللللريف الحمي  الغع في  57االجتماعي الغع 

في  23في المللائللةف وبللد و:  24في المللائللةف والتصلللللللللللللاإلي:  47المللائللة )ظف للللللللللللهي: 

ضلللللللللع  23المائةف وجن لللللللللهي:  في المائة من الفتيات )زعمر  70في المائة(. تعرَّ

( لشللللللللةل من أشللللللللةال العنف في غاللللللللةل اام لبل  29و 25يت اوح ايل 
 
ااما

 قجراء االستنيال.

 

تشللللللللللللي  األإلللة العالمية ق   ألَّ النسللللللللللللاء الحةامل أك   ارضللللللللللللة لخطر الةلةع 

ضللللللللللللمن ضللللللللللللحللللايللللا العنفة وُيرشو ألَّ هللللذا هة الحللللال في منطقتي الشللللللللللللرق 

األوسللللط شللللمال أفريقيا. اى  سللللنيل المًالف كشللللفع إلراسللللة أجرليع إلالل 

 النسللللللللاء الحةاملف اللةاتو يحصلللللللللن اى  
ا

مسللللللللمشللللللللفى كبي  في مصللللللللر ألَّ الا

ضللللللللللللن للعنف اى  يللللد أزواجهن.لللللدمللللات ملللل من   696ا لبللللل الةالإلةف لللللد تعرَّ
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 اى  

 
المه  م، رة ألَّ االغتصللللاب في قطار ال واج ينرر قليه المعتما غالبا

 ان األارال 
 
 ف ُيدرج ضللللللللللمن تصللللللللللنيفات العنف. و عيدا

ا
أظه جريمةة ومن ا

االجتمااية واسعة االظمشار التي تتغاوهى ان العنف ضد النساء والفتيات 

لمللللا تمللللع منللللالشللللللللللللتلللله ام يللللد من التفللللا لللللللللللليللللل أإلظللللاإ(ف تتعى  العةامللللل )مً

ا ضللللللللللللللللافيلللللة المسللللللللللللهملللللة في ذلللللف اى  النحة اغتو: زواج األطفلللللال وال واج 

القسللللللللللللريف وارتفاع مسللللللللللللتةيات العنف المحيطف واالكتراظف والاللللللللللللغةط 

النللاتعللة ان الفقر والحروب التي تشللللللللللللهللدهللا المنطقللةف مللا ُيعّرلن ال،ج للات 

 استثنائو.والناز ات لخطر 

 

و إلراسلللة اسلللتقصلللائية إلولية زشلللبل الرجال والمسلللاواة ايل الجنسللليلف  ل
تةضلللّ

أجرليع في المنطقة  ةل سلللللللللللمات الرجال والفتيال وممارسلللللللللللاته  المرتبطة 

االعنف القائ  اى  أسللللللللللللاس النةع االجتماعي )الجندر( )في إلولة فلسللللللللللللطيل 

ن الرجلللال ولبنلللال والمغرب ومصللللللللللللر(ف التحلللديلللات التي يةاجههلللا ال،ج ةل م

والفتيال وكيف يم ن أل يؤإلي ا  باط ق   ارتفاع مسللللتةيات العنف ضللللد 

كشلللللف اسلللللتنيال  ةل األسلللللر المعيشلللللية أجرته وكالة  697النسلللللاء والفتيات.

األم  المتحدة  غااة وتشلللللغيل ال،ج يل الفلسلللللطينييل في الشلللللرق األإل ى في 

رإلل في األ  ايل العائ،ت الفلسللللللللللللطينية في أ د مديمات ال،ج يل 1021اام 

ضللللللللللللن للاللللللللللللرب اى  يلللللد  44.7ألَّ  في الملللللائلللللة من النسللللللللللللللللاء في المدي  تعرَّ

ر  قإلارة معلةمات الخدمات  698أزواجهن.
ُ
كما تشلللللللللي  البياظات الةارإلة من ظ

 اى  تناول مةضللللللةع العنف ضللللللد 
 
التي جمعتها المنرمات التي تعمل قلليميا

ل  النسللللللللللاء والفتيات في األزمة السللللللللللةرية ق   ألَّ انف الشللللللللللريف ل
ّ
الحمي  ُيمً

اى  سللللللنيل المًالف وفقا لدمات قإلارة  699مشللللللةلة ايل معتمعات ال،ج يل.

المعلةمات المتعلقة االعنف القائ  اى  أسلللاس النةع االجتماعي )الجندر( 

للللللع األظةاع الرئيسللللللللللللللللة التي أفلللللاإل بهلللللا ال،ج ةل 1029في األرإلل لعلللللام 
َّ
ف تمً

المعاملة النفسلية )انسبة  السلةريةل أو العراليةل أو السلةإلاظيةل في سلةء

اى    700في الملللائلللة(. 14.3في الملللائلللة( واالاتلللداء الجسللللللللللللللدي )انسللللللللللللبلللة  48.4

الرغ  من ألَّ البيللاظللات في المنطقللة محللدوإلة للغللايللة اللالنسللللللللللللبللة ق   النسلللللللللللللاء 

                                                             
ااية لغرب آسلللليا والجامعة اللبناظية األمري ية وهي ة األم  المتحدة . مًلما هة مذكةر في ال جنة االلتصللللاإلية واالجتم4)واشللللنطن العا للللمةف م ت  المراجا السللللةاظية(  للللفحة 

 tdedce wi mhed awvtp ftnwhd: itw.tput m:etped awvtpyالالللرر؟ ) حج للمسلللاواة ايل الجنسللليل وتم يل المرأةف "تقرير ان  الة المرأة العربية: العنف ضلللد النسلللاءف ما 

aned ie ed tdest")1027ف اام ؟. 
 .1027ف اام ("iptthedepttp: aeeuc.tptdtteاألم  المتحدة للمساواة ايل الجنسيل وتم يل المرأة ومنرمة ارومةظدوف "فه  الخصائص الذكةرية )هي ة  697
لجنة األم  المتحدة . مقتنس من 2ف  لللللللللللللفحة 1021ة ووكالة األم  المتحدة  غااة وتشلللللللللللللغيل ال،ج يل الفلسلللللللللللللطينييلف اام 6ف  لللللللللللللفحلة 1021لجنلة ا ظقلاذ اللدوليلةف الام  698

( ) 10. "في مه  العةا ف واألمةاج: مراجعة  الة المرأة والمساواة ايل الجنسيل في المنطقة العربية )ا يل زعد 1026االلتصاإلية واالجتمااية لغرب آسياف اام 
 
 m:etpedااما

atpt ept sttte: m ftmtt. wi dnt tdedce wi awvtp ept ttptth oece.td, tp dnt mhed ft:twp )cttutp: +10.")) 
  قارير الُقطرية وا لليمية. ارجا ق تت  مشاركة اياظات لدمات قإلارة المعلةمات المتعلقة االعنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي )الجندر( ايل األزواجف وقإلراجها في الت  699

nddne:  ....ncveptdehtephtenwpet.tpiw tp wnthedtwpe .nw.t-wi-e,hte :tptth-deett-mtw.tput-:dm 
 .1029ف اام ("mppce. ftnwhdفريق امل لدمات قإلارة المعلةمات المتعلقة االعنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي )الجندر( في األرإللف "التقرير السنةي )  700
 .1029ف اام (",itw.tput deett wp ttptth ept dteedt.tdدر وا االة )لدار كاريتاسف قغااة أطفال ايع لح ف "العنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي )الجن 702
  nddne:  ....pudt.p.v.ptn.:wm nvu ehdtu.te CaP4926158اى  سنيل المًالف ارجا ق    701
 ق   الدراسلات االستقصائية الديمغرافية والصحيةف في الفت ة من 1027اليةظيسلفف  -لةااد البياظات العالمية التازعة لمنرمة األم  المتحدة للطفةلة  703

 
ق    1005ف اسلمناإلا

1026. 
 10المرأة والمسلللللاواة ايل الجنسللللليل في المنطقة العربية )ا يل زعد لجنة األم  المتحدة االلتصلللللاإلية واالجتمااية لغرب آسلللللياف "في مه  العةا لللللف واألمةاج: مراجعة  الة  704

 )
 
 .1026ف اام ((("m:etped atpt ept sttte: m ftmtt. wi dnt tdedce wi awvtp ept ttptth oece.td, tp dnt mhed ft:twp )cttutp: +10(ااما

-nddne:  ....ededt.:wm dheiitustp:-tp-nthewpe-htnwhd(". يتةافر اى  sheiitustp: tp Cthewpe ftnwhdف "تقرير ان ا تعللار اللالنشلللللللللللللر )1029وزارة الخللارجيللة األمري يللةف  705

1029  
 ف طراالسف لينياف المعلس الو ويجي ل،ج يل.("mtw.teutpd tth.e meeteevtpd ftnwhd. "تقرير يتعلق اتقيي  اليافعات )1029آل ماري آل ماريف اام  706

والفتيلللات ذوي ا الللاللللةف كشللللللللللللف تحليلللل أجري اى  إلوللللة فلسللللللللللللطيل أههن 

 إلالل المنازل.
 
 702يتعرَّضن للعنف غالبا

 ايل العنف الذي تتعرَّن له النسلللاء اى  هناك رو 
 
إلت االميا ااط لةية ُ ّدل

يد أزواجهن والعنف ضد األطفال في الموزلف اا ضافة ق   التباي ات طةيلة 

ضللللللللللللةل للعنف القلللائملللة ايل واللللديه . اى   701األجللل في األطفلللال اللللذين يتعرَّ

ةف الرغ  من وجةإل ايلاظات محدوإلة للغاية  ةل هذإ المشللللللللللللةلة في المنطق

ف ق   اليةظيسلللل -تشللللي  األاحا  التي تعريها منرمة األم  المتحدة للطفةلة 

في المائة من  11في الملائة من األطفال إلول امر الرازعة في األرإلل و 15ألَّ 

 ما أمهات تعرَّضن لشةل 
 
األطفال إلول امر الرازعة في مصر يعيشةل  اليا

يد أزواجهن أاناء  من أشللةال العنف الجسللدي أو الجن لللهي أو العاطفو اى 

 الماضية. 21الل 
 
 703شهرا

 

ن م االاتداء واالسللللللللللللتغ،ل والتحرش الجنسللللللللللللييل اى  يد أفراإل غي  األزواج.

ضللللللللمن أ للللللللع  البياظات التي يت  الحصللللللللةل اليها في المنطقة هي البياظات 

المتعلقللة اللاالاتللداء الجن للللللللللللهية ويرجا ذلللف ق   أسللللللللللللبللاب ليس أللهللا أظلله في 

ضلللللها الاتداء زعض البلدالف يم ن أل  تةاجه الضلللللحية التي أالغع ان تعرُّ

ف اما في ذلف ما ُيسللللللللمى "اعرائ  الشللللللللرل" )ارجا ق   
 
 شللللللللديدا

 
جن للللللللهي اقااا

أإلظاإ(. وتتفال  هذإ المشلللللللةلة في البي ات التي تتطل  قا،ج السللللللللطات ان 

قة ان ارتفاع لطر تعرُّن 
َّ
العنف الجن هي. وما ذلفف هناك تقارير غي  مةا

زل الةافدات زشللللةل لام للعنف واالسلللللتغ،ل الجنسلللللّييل في اام،ت المنا

المتبا في زعض الللللدال  ال فللللالللللةالمنطقللللة العربيللللة. يم ن أل يت ك ظرللللام 

المنطقةف ويع ي ق لللدار تبشلللي ة إللةل ارااية أصلللحاب العمل الذين تعمل 

للديه  العملالة الةافدةف اام،ت المنازل ارضللللللللللللة لحاالت االسللللللللللللتغ،لة أللَّ 

تشلللللي   705ف704في الب،إل تداللللا لسللللليطرة أصللللحاب املهن. شللللراية وجةإلهن

تقلارير قضللللللللللللافيلة ق   تعرُّن ال،ج يل والمهاجرين وطال ي ال جةء الاتداءات 

تشللللي  األاحا   706واسللللتغ،الت جنسللللية في مراك  اال تعازف لا للللة في لينيا.

يللللع في األرإلل ولبنللللال ق   ألَّ الفتيللللات ال،ج للللات ارضلللللللللللللللة  النةايلللة التي أجرل

ش الجن للللللللهي اند ذهابهن ق   المدرسللللللللة ومعي هن منهاف لا للللللللة لخطر التحر 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2019/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2019/


 101 تحليل األوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية

 
عد  707اندما تتطل  أولات الدراسللللللللة منهن السللللللللي  ق   منازلهن في الر،م.

ُ
وت

النسللللللللللاء ال،ج ات السللللللللللةريات غي  المتزوجات وا ظا  اللةاتو تعلن األسللللللللللر 

أك   ارضلللللللللللللللة لخطر االسللللللللللللتغ،ل زشللللللللللللةلللل للللام اى  يلللد ملللالةو العقللللارات 

عرى  708وأصلللللحاب العمل كذلف.
ُ
ة ز التقييمات الةارإلة من سلللللةرياف التي ت

ُ
ت

 من املية المراجعة الشاملة ل، تياجات ا  س
 
 اة فها ج ءا

 
يةف اظسلنةيا

الاسللللللللللللتمرار المدلاول التي يشللللللللللللعر بها اليافعات تعاإ االاتداء واالسللللللللللللتغ،ل 

يل. كشلللفع األاحا  التي أجرليع في لبنال وإلولة فلسللللطيل  ةل  709الجنسللليا

ضللللللللن لمسللللللللتةيات  ا ظا  ذوي ا االة ألَّ العديد منهن يتصللللللللةرل أههن يتعرَّ

يل مقللارظللة اللا   ظللا  غي  مرتفعللة للغللايللة من االسللللللللللللتغ،ل واالاتللداء الجنسلللللللللللليا

 720المعةلات.

 

 
 

 للتحرش الجن هي في 
 
 إلليل يصلف الطازا واسلا االظمشلار  سلنيا

 
يتةافر أيالا

جميا أظحلللاء منطقلللة الشللللللللللللرق األوسللللللللللللط وشللللللللللللملللال أفريقيلللا ومنطقلللة اللللدول 

الدورة الخامسلللة من الباروميت   العربية. ووفقا األإللة التي ت  جمعها ضلللمن

ف تللتللعللرَّن ا ظللللللا  اللللللةاتللو تللتلل اوح 1029ق لل   1028الللعللر للو فللي الللفللتلل ة مللن 

 للتحرش اباى  المسللللللللللللتةيات. أفاإل تسللللللللللللعةل في  18و 27أامارهن ايل 
 
ااما

 وأجريلللللع  18و 27المللللائللللة من ا ظللللا ف اللةاتو تت اوح أامللللارهن ايل 
 
اللللاملللللا

ضللللن للتحرش الجن للللهي في العام الذي معهن المقاا،ت في مصللللرف ابههن تعرَّ 

و األاحا  3.6سللللبق قجراء االسللللتنيال )الشللللةل  ل
(. اا ضللللافة ق   ذلفف تةضلللللّ

في المللللائللللة من  90التي أجرتهللللا منرمللللة "قيقللللال التحرش في الشللللللللللللةارع" ألَّ 

ضللللللهن  النسللللللاء التي أجرليع معهن مقاا،ت في اا للللللمة اليمن لد أفدل اتعرُّ

امةة وفي تة سف كشلللللللفع إلراسلللللللة شلللللللملع للتحرش الجن لللللللهي في األماكن الع

 ألَّ أك   من ظصفهن لد تعرَّضن  64و 28امرأة زعمر يت اوح ايل  3000
 
ااما

                                                             
 tcvveh, ftnwhd: ft:twpe. meeteevtpd wpجاي وارإلف "تقرير مةج  التقيي  ا لليمي  ةل العنف القائ  اى  أسللللللللللللاس النةع االجتماعي )الجندر( في الشللللللللللللرق األوسللللللللللللط )707

ttptth-deett itw.tput tp dnt attt.t oeed") 1027السةيسرية للتعاولف اام ف الةكالة. 
 المرجا ظفسه 708
 "األ للللةات .1010 اام )الجندر(ف االجتماعي النةع أسللللاس اى  القائ  العنف ان المسللللؤولية ومعال للسللللةال المتحدة األم   للللندوق  ق   ارجا تقريرف أ د  اى  ل حصللللةل 709

 iwtute ihwv t,hte 1010: meeteevtpd Dtpttp:e wi dnt rcveptdehtep ittte) ا  سلللللللاظية اال تياجات اى  الشلللللللاملة المراجعة تقيي  ظتائج :1010 سلللللللةريا من الصلللللللاإلرة

 mthmtt..") 
والة للللللةل ق   المنرمات المعنية االحقةق في الالللللللفة الغربية ولطاع غ ة ومديمات  ذوي ا االة. "األشللللللخام غي  المرئييل: النسللللللاء والفتيات 1023قيمال الصللللللي فيف اام  720

 awvtp ept tth.e .tdn dteedt.tdtte ept muutee dw ft:nde  h:eptaedtwpe dw tp dnt ated cepsy teae tdhtny ept Ce.tedtptep ftic:ttسلللللطينييل في لبنال )ال،ج يل الفل

Pevne tp Ltdepwp.") nddne:  iete.dthattd.ttc dtdedhtev 10.500.22889 127 2 ipmtetd.t nth utpd10ntwn.t nth utpd10.wvtp nth utpd10ept nth utpd10:th.e 

nth utpd10.tdn nth utpd10tteedt.tdtte.nti 
 تتةافر من  (".tdedtedtue: dnt nhtme.tput wi edhttd neheeevtpd. "ا  صلللللللللللللللللللاءات: اظمشلللللللللللللللللللار التحرش في الشلللللللللللللةارع )1027ملنلرملللللللة قيقلللللللال التحرش في الشلللللللللللللةارعف الللللللام   722

nddn:  ....edwnedhttdneheeevtpd.wh: htewchute  ededtedtue ededtedtue-euettvtu-edcttte ف مًلما هة مذكةر في 

للمسلللللاواة ايل الجنسللللليل وتم يل المرأةف "تقرير ان  الة المرأة العربية: العنف  ال جنة االلتصلللللاإلية واالجتمااية لغرب آسللللليا والجامعة اللبناظية األمري ية وهي ة األم  المتحدة

 ق للللللللل  1027ف الللللللللام ؟("tdedce wi mhed awvtp ftnwhd: itw.tput m:etped awvtpy aned ie ed tdestضللللللللللللللللللللللد اللللللللللنسللللللللللللللللللللللاءف ملللللللللا حلللللللللجللللللللل  الاللللللللللللللللللللللرر؟ )
 
. ارجلللللللللا أياللللللللللللللللللللللا

nddne:  w:.tdhtt.uwv tpdthpedtwpe.-tvn.w,vtpd-cntedt ehdtu.te uc.,-1010 eectt-ehedte 1010-06-08 eectt-ehedte-etde-wcd-nhwuttchte-iwh-tvn.w,the-dw-

nhtmtpd-ettce.-neheeevtpd-tp-dnt-.whsn.eut   لمنا أصحاب العمل من القيام ل حصةل اى  م يد من المعلةمات  ةل ا جراءات التي تتدذها الممل ة العربية السعةإلية

 .1010 االتحرش الجن هي في مةال العملف وهي ا جراءات التي أتع امارها في اام

لعنف ظف للللللللللللهي أو جسلللللللللللللدي مرة وا للدة اى  األلللل في األمللاكن العللامللةة وفي 

في المائة من النسللللللللاء المشللللللللاركات  80الممل ة العربية السللللللللعةإليةف أفاإلت 

  48و 28زعمر يت اوح ايل 
 
ضلللن للتحرش الجن لللهيف اما في ذلف ااما أههن تعرَّ

 722في الشةارع.

 

 في التحرش الجن لللهي الذي يحد  من 
 
 سلللريعا

 
تشلللهد األاةام األلي ة ارتفااا

ل،ل ا ظت ظللع واة  ت نةلةجيللات المعلةمللات واالتصلللللللللللللاالت. اى  الرغ  من 

يلللللع في إلوللللللة  ألَّ البيلللللاظلللللات محلللللدوإلة في المنطقلللللةف فللللل لَّ األاحلللللا  التي أجرل

 أو اللةاتو  8يل تشللللللي  ق   ألَّ فلسللللللط
 
في المائة من النسللللللاء المتزوجات  اليا

ضلللللللن أل د أظةاع  64و 28سلللللللبق لهن ال واج )زعمر يت اوح ايل  ( لد تعرَّ
 
ااما

العنف ا ل ت و و اى  يد آلرين من ل،ل اسلتددامهن شلبةات التةا ل 

(  19و 28في المائة من الشللللللللباب )زعمر يت اوح ايل  20االجتماعية وألَّ 
 
ااما

http://www.stopstreetharassment.org/resources/
http://www.stopstreetharassment.org/resources/
http://www.stopstreetharassment.org/resources/
https://ogletree.com/international-employment-update/articles/july-2020/saudi-arabia/2020-06-08/saudi-arabia-sets-out-procedures-for-employers-to-prevent-sexual-harassment-in-the-workplace/
https://ogletree.com/international-employment-update/articles/july-2020/saudi-arabia/2020-06-08/saudi-arabia-sets-out-procedures-for-employers-to-prevent-sexual-harassment-in-the-workplace/
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الذين ل  يسبق له  ال واج لد تعرَّضةا أل د أظةاع العنف ا ل ت و و اى  

في  7يد آلرين من ل،ل اسلللللللتددامه  شلللللللبةات التةا لللللللل االجتماعية وألَّ 

 أو سللللللللللللبق له  ال واج )زعمر يت اوح ايل 
 
الملائلة من الرجلال المتزوجيل  اليا

ضللللللللللللةا أل للد أظةاع العنف  64و 28 ( لللد تعرَّ
 
ا ل ت و و اى  يللد آلرين اللامللا

في المائة من  9من ل،ل اسللللللتددامه  شللللللبةات التةا لللللللل االجتماعية وألَّ 

ضللللللللللللةا أل للد أظةاع العنف  27و 21األطفللال )زعمر يت اوح ايل  ( لللد تعرَّ
 
اللامللا

ا ل ت و و اى  يلللللد آلرين من ل،ل اسللللللللللللتدلللللدامللللله شللللللللللللبةلللللات التةا للللللللللللللللل 

ل  معر  الجهةإل المبللللللذولللللللة امنا   721االجلتلمللللللاعي.
ّ
العنف اة  ا ظت ظلللللللع ترك

لللة في  ل
ّ
 من المشلللللللللللل ،ت المتمً

 
واالسللللللللللللتعللااللة للله اى  األظةاع المتطرفللةف اللدال

ا غةاء والماللللايقة اة  ا ظت ظع ومشللللل ،ت ألرى. وما ذلفف ف لَّ األاحا  

األولية التي أجرليع في الج ائر ومصلللللللر واألرإلل والمغرب أشلللللللارت ق   ألَّ هذإ 

ل مشلللللللللةلة كبي ة أمام مسلللللللللتددمو األشلللللللللةال األلل  دة من العنف لد  ل
ّ
مً

ُ
ت

 723ت نةلةجيا المعلةمات واالتصاالتف ولا ة األطفال.

 

يشللللي  مصللللط و "لتل  لتل النسللللاءف اما في ذلف ما ُيسللللمى "اعرائ  الشللللرل".

 ق   األارال الجنسللللاظية.
 
ُيعد  724النسللللاء" ق   لتل النسللللاء والفتيات اسللللمناإلا

 
 
  لللعبا

 
لة في الغال  جما البياظات  ةل هذإ المشلللةلة أمرا ف ألهها غي  مسلللجَّ

وما ذللللفف فللل لَّ هنلللاك زعض المعلةملللات   725في ق صللللللللللللللاءات جرائ  القتلللل.

الةارإلة من منطقة الشلرق األوسلط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية 

 ةل ظاهرة ما ُيسللللللمى اعرائ  الشللللللرل ذات الصلللللللة االممارسللللللات الًقافية 

العائلة العنفف و تى القتلف  واالجتملاايلةة  يلا يرت ل  األفراإل الذكةر في

ضلللللللللللللد أ للد ا ظللا  التي ُينرر قليهللا اى  أههللا جلبللع العللار ق   العللائلللة. تشللللللللللللي  

 في الشللللرق األوسللللط 
 
األاحا  ق   ألَّ هذا الشللللةل من العنف يحد  أسللللاسللللا

أظهرت الدراسللللات التي أجرليع  ةل العنف ضللللد النسللللاء  726وجنةب آسلللليا.

ومنطقة الدول العربية ألَّ ما  في منطقة الشلللللللرق األوسللللللللط وشللللللللمال أفريقيا

في المللللائللللة من جرائ  القتللللل ضللللللللللللللللد ا ظللللا  ظميعللللة "جرائ   62يصللللللللللللللللل ق   

ا   727الشللللللللللللرل". وفي األرإللف أشلللللللللللللللللار معهللللللد األلتيللللللة العللللللالميللللللةف الللللللذي يتمبَّ

المشلللللللل ،ت المتعلقة احقةق النسللللللللاء في الب،إلف ق   ارتفاع في جرائ  القتل 

                                                             
 Cht.tvtpeh, ftec.de wi dnt itw.tput tchmt, tp dntالجهاز المرك ي لإل صللللاء الفلسللللطي يف "النتائج األولية ل،سللللتنيال الذي أجري  ةل العنف في المعتما الفلسلللللطي ي ) 721

Ce.tedtptep twuttd, 1029اام ("ف. 
 .1026ف اام ("Pnt.t Chwdtudtwp tp dnt aoim ft:twp) األوسط وشمال أفريقيا منطقة الشرق جةليا إليفيدسةل وباتريف اي تةلف " ماية الطفل في   723
. "إلراسة االمية  ةل جرائ  القتل: جرائ  القتل ذات الصلة االنةع االجتماعي ضد النساء والفتيات 1029ارجا ق   م ت  األم  المتحدة المع ي االمددرات والجريمةف اام 724

(t.wde. tdct, wp rwvtuttt: ttptth-ht.edtt st..tp:e wi .wvtp ept :th.e") 
مة الّصّحة العالمّيةف "فه  العنف ضد النساء والتصدي له: جرائ  القتل )  725

ّ
 .1021ف اام ("iptthedepttp: ept mtthteetp: itw.tput m:etped awvtp: Dtvtutttمنر

 المرجا ظفسه 726
: قاداإل لرائط الميدال ومعالجة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(. "النساء والنةع االجتماعي في 1029اةاترينا إلاالكةرا ) 2449: 1022اسمشهد كةلمشيسةو وويندل  727

 awvtp ept ttptth tp dnt attt.t oeed ept iwhdn mihtue: aenntp: dnt Dtt.t ept mtthteetp: Cw.tu, dt.tvvee ed) 1022المعا،ت السياسية في مر لة ما زعد اام 

dnt Cwed-1022 ncpudcht")  1029ف اام 3ف التقارير النهائية لمشروع المنارةف رل. 
لة آلذة في االرتفاع في األرإلل ) 728  .1026اام (". هيةمن رايمس ووت ف ftuwhttt ‘nwpwh ’st..tp:e wp dnt htet tp nwhtepآإلم كةغلف "جرئ  "الشرل" المسجَّ
 twute. ept( )1028ق   يةظية  1026)من يةلية  . "الةضلعال االجتماعي وااللتصلاإلي للنساء والفتيات الفلسطينيات1029ال جنة االلتصلاإلية واالجتمااية لغرب آسلياف اام  729

ouwpwvtu ttdcedtwp wi Ce.tedtptep awvtp ept tth.e )nc., 1026 - ncpt 1028")) 
 .1021ف اام ("tdwn ttt sheiitustp: wi Pnt.thtp ept nwcp: Ctwn.tل محمي من ا تعار االنشر"ف "قيقال ا تعار في األطفال والشباب  س  الجنس )منرمة "كل طف 710
 .1027و 1026ف ااما ("tdedt wi dnt awh.t’e rcvep ft:ndeارجا ق   منرمة العفة الدوليةف " الة  قةق ا  سال في العال  )  712
 ttptth-ceett itw.tput ftese ept Ptmt. ft:tedhedtwpما ايلف "مداطر العنف القائ  اى  أسلاس النةع االجتماعي )الجندر( والمسلجيل المد و في السليالات ا  ساظية )قي 711

tp rcveptdehtep Pwpdttdeق   ال جنة الةااةلي ية 1010در(ف اام (". م ت  المسلللللاادة لمعال المسلللللؤولية ان العنف القائ  اى  أسلللللاس النةع االجتماعي )الجن 
 
. ارجا أيالللللا

ضللللللللللللةل ل خطر: وضللللللللللللا ال،ج يل السللللللللللللةرييل الذين يفتقرول ق   التةايق المد و والقاظة و ف1027الدولية للهجرةف اام  قيل وغي  المرئييل والمعرَّ
َّ
األرإلل  ي. "األشللللللللللللخام غي  المةا

(iptwucvtpdtty ipettp ept ed ftes: snt ttdcedtwp wi t,htep ftic:tte Leustp: Ptmt. ept Lt:e. dwucvtpdedtwp tp nwhtep.") 

جريمة متعلقة "االشرل"  16نها ف م1026في المائة في اام  53هذإ انسبة 

 728اللالةلللامللل. 1025جريمللة لتلللل في اللام  27ة مقللارظلللة اللللللللللللللللللللللللل 1026في أكتةبر 

ف 1029وبالمًلف كشللللللف تقرير  ةل النسللللللاء الفلسللللللطينياتف  للللللدر في اام 

رت لللل  ال ًي  منهللللا في شللللللللللللةللللل جرائ  شللللللللللللرلف آلللللذة في 
ُ
ألَّ جرائ  القتلللللف ت

 729االرتفاع.

 

ا تعار االنشلر في منطقة الشرق األوسط اى  الرغ  من ألَّ حج   ا تعار.

وشللللللللللللمللال أفريقيللا ومنطقللة الللدول العربيللة ال يحرى اللاألهميللة ظفسللللللللللللهللا التي 

تحرى بهلللا زعض المنلللاطق األلرى في العلللال ف فللل لَّ البللللدال في جميا أظحلللاء 

منطقة الشلللللللرق األوسلللللللط وشلللللللمال أفريقيا مصلللللللاإلر مدتلفة أل لللللللل ضلللللللحايا 

تشلللللللللللي  األإللة ق   ألَّ البحرين وقيرال  ا تعار و أو ابةره  و أو مقصلللللللللللده .

وقسللللللللللللرائيلللل واألرإلل والةةيلللع ولبنلللال ولطر والممل لللة العربيلللة السللللللللللللعةإليلللة 

وسللللللللللللةريلا وا مللارات العربيلة المتحلدة والعراق هي اللدال المقصللللللللللللد لإلتعللار 

اللاألطفللال الللذين يصلللللللللللللةل من لللارج المنطقللة ألغران العمللالللة القسللللللللللللريللة 

وإلالل المنطقةف هناك تقارير تفيد  واالسلللللتغ،ل الجن لللللهي وجما األاالللللاء.

اا تعار في األطفال من قيرال ق   لطر والةةيع وا مارات العربية المتحدةف 

ُيعد ا تعار االنشللللللر ق دى سللللللمات الوزاع في سللللللةرياف  710ومن اليمن كذلف.

 مًل: ما سمت  منالشته أإلظاإ.

 

ذلللللف  قلَّ الللدم وجةإل  ملللايلللة للعملللال الةافلللدينف مًلملللا تملللع ا شلللللللللللللللارة ق  

أا،إف تععله  ارضلة لحاالت ا تعار. وفقا منرمة العفة الدولية والمقرر 

الخام التازا للم  المتحدة المع ي اا تعار االنشللللللللللللرف ولا للللللللللللة النسللللللللللللاء 

واألطفللالف تةةل النسلللللللللللللاء الةافللدات اللةاتو تعملن كعللام،ت منللازل ويت كن 

غرن أصللللللللللللحلاب العملل اللذين يسللللللللللللي ةل معلاملتهن ارضللللللللللللة لخطر ا تعار ل

يم ن أل يؤإلي الللدم وجةإل والللائق ملللدظيلللة للنسلللللللللللللللاء والفتيلللات   712جن للللللللللللهي.

ضلللللللللللهن لخطر ا تعار زشلللللللللللةل أكة . في زعض البلدال في  711الناز ات ق   تعرُّ

لع ظاهرة ال واج المؤلع ا تعار الجن هي. في اليمنف  الشلرق األوسلطف سهَّ

ة للللاظةل يسللللللللللللم  للرجلللال من اللللدال الخليج الللال واج من الفتيللل ف املللَّ
 
 اتمً،



 104 تحليل األوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية

 
لفت ة زمنية لصللللي ةة وفي زعض الحاالتف لد يعةإل "العرسللللال" االفتيات ق   

 713الداهه  ويستغلةهن كعام،ت منازل أو ألغران جنسية.

 

 العنف المتعلق االوزااات.

 

اى  الرغ  من وجةإلهللا في البي للات اليةميللةف تتفللال  أشللللللللللللةللال مدتلفللة من 

دة. العنف ضلللللد النسلللللاء والفتيات زسلللللن  الوزااات و االت  الطةار. المعقَّ

تةةل النسللللللللاء والفتيات أك   ارضللللللللة للعنف أاناء الوزااات و عدهاة ويرجا 

 714ذلف ق   اههيار سلللللللياإلة القاظةل اا ضللللللللافة ق   تدااي  الحماية المعتمعية.

تت  االسللللتعاظة االعنف الجن للللهي في الغال  كب د أسللللالي  الوزااات  ذالل 

تم يق روااطهن االجتملللاايلللة. في النسللللللللللللللاء والفتيلللات أو السلللللللللللليطرة اليهن أو 

  
َّ
منطقلة الشللللللللللللرق األوسللللللللللللط وشللللللللللللمللال أفريقيللا ومنطقللة الللدول العربيللةف ترك

االهتمام اى  العنف الجن لللللللهي المرت   في الغال  ضلللللللد النسلللللللاء اليزيديات 

والمسلللللللليحيات اللةاتو لاللللللللعن للسللللللللر واالسللللللللتعباإل اى  يد تنري  "الدولة 

ول ن للسفف  715لعراق وسةريا.ا س،مية في العراق والشام" )إلاا ( في ا

ة  يللا ت  تةايق امليللات اغتصلللللللللللللاب اى  
 
ل  ي ن هللذا العنف اسللللللللللللتثنللائيللا

ظطاق واسلللللا وغي ها من أشلللللةال العنف الجن لللللهي التي يرت عها أطرال الوزاع 

ف ترهر 
 
في العديد من الوزااات التي تشلللللللللللهدها المنطقة. في السلللللللللللةإلالف مً،

صلللللللللللللاب النسللللللللللللللاء والفتيلللات كلللال ظتللائج منرملللة هيةمن رايمس ووت  ألَّ اغت

 اى  ظطلاق واسللللللللللللا  سلللللللللللل  التقلارير في الوزاع اللذي شللللللللللللهدإ قللي  
 
منمشللللللللللللرا

وفي الوزاع الللللذي يشللللللللللللهللللدإ اليمنف ت  تسللللللللللللجيللللل  للللاالت للعنف   716إلارفةر.

 
 
الجن للللهي كذلفف اما في ذلف العنف ضللللد الناشللللطات السللللياسللللياتف فاللللل،

 717ان لينيا والصةمال.

 

ضللللن للعديد من أظةاع العنف من المه  م، رة ألَّ النسللللاء والف تيات يتعرَّ

الجن للللللللللللهي في سلللللللللللليللاق الوزااللاتف وال يع ي الهروب من الوزااللات اللالاللللللللللللرورة 

تحسللللللللللليل السللللللللللل،مة. كال من المرشو زشلللللللللللةل كبي  أل تبلغ الفتيات التي ت  

 في تنري  الدولة ا س،مية في العراق وب،إل الشام )إلاا ( 
 
تعنيدهن لسرا

ضللللللللللللهن للعنف الجن للللللللللللهي: ظص ان م تلل   1028تقرير  لللللللللللللدر في اللام  اتعرُّ

                                                             
اللتصلللللللاإلية واالجتمااية لغرب  لللللللندوق األم  المتحدة للسلللللللةالف وبرظامج األم  المتحدة ا ظمائوف وهي ة األم  المتحدة للمسلللللللاواة ايل الجنسللللللليل وتم يل المرأةف وال جنة ا  713
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 من اام 
 
وما  1024المفةضلللللللللللليلة السللللللللللللامية لحقةق ا  سللللللللللللال اى  أظه ادءا

زعلدإف كلال ال واج القسللللللللللللري للنسللللللللللللاء والفتيات السللللللللللللنة من مقاتىي تنري  

 زشةل متزايدف وألَّ 
 
الدولة ا سل،مية في العراق وب،إل الشام )إلاا ( ظاهرا

قللة كللاظللع من فتيللات تت اوح أامللارهن "الغللالبيللة العرمى" من الحللاالت ا
َّ
لمةا

. 26و 21ايل 
 
إل الخةل من التعرُّن ل،غتصلللللللللللللاب   718اللامللا ّدل

في سللللللللللللةريللاف  للُ

 اى  أظه من ضمن األسباب الرئيسة لفرار العائ،ت.

 

وما ذلللللللفف فلللللل ظلللللله امعرإل الوزوحف تةاجلللللله النسللللللللللللللللللاء والفتيللللللات النللللللاز للللللات 

ل في التعرُّن للعنف الجن لللهي
َّ
 يتمً

 
ة زسلللن  ادم المسلللاوا وال،ج ات لطرا

في المائة من ال،ج يل السللللللللللللةرييل الذين شللللللللللللمله   45ايل الجنسلللللللللللليل: أفاإل 

في المللللللائللللللة من ال،ج يل السللللللللللللةرييل في قللي   47االسللللللللللللتنيللللللال في لبنللللللال و

ل مشللللللللللللةلة إلالل  ل
ّ
كرإلسللللللللللللتال في العراق ابلَّ العنف ضللللللللللللد النسللللللللللللاء كال ُيمً

ارتفعع  دة العنف  ومًلما تمع ا شللللللللللللارة قليه أا،إف 719معتما ال،ج يل.

 لبعض الفتيات السةريات ال،ج اتف 
 
الجن هي في شةل ال واج المب ر أياا

 ق   مداول الةالدين 
 
و األاحا  ألَّ ال واج المب ر يرجا سلللنبه ج ئيا ل

وتةضلللّ

مللن تللعللرُّن الللفللتلليللللللات للل،اللتللللللداء الللجللن للللللللللللهللي فللي الللمللعللتللمللعللللللات الللتللي ظلل  للةا 

اللةاتو أفقرهن  ومن سللللللللللللمات العنف ضللللللللللللد النسللللللللللللاء والفتيات 732ف730قليها.

: التحرش الجن هي واالستغ،ل وا كراإ اى  ممارسة الداارة.
 
 الوزاع أياا

 

 ان اال ت،ل ا سرائيىي 
 
 ظاجما

 
تةاجه النسلاء والفتيات الفلسلطينيات انفا

زوح وانف المسللللللللللللتةطنيل والغلللارات العسلللللللللللل ريلللة 
ّ
)مًلللل: هلللدم المنلللازل والو

دورإف ق   تفللللال   للللاالت والقصللللللللللللف(. يؤإلي العنف المرتبط اللللاال ت،لف الللل

ف كما يؤإلي ق   ارتفاع العنف 
 
ادم المسلاواة ايل الجنسليل المةجةإلة سلفا

ضللللللللللد النسللللللللللاء والفتيات في المعتما الفلسللللللللللطي ي. من ضللللللللللمن  االت ادم 

 ملا يلبتو: اظدفان معدالت تةظيف النسللللللللللللاءف 
 
المسللللللللللللاواة المةجةإلة سلللللللللللللفلا

 مرار العنف القائ والمشلاركة السلياسلية الرسمية المحدوإلة للنساءف واست

اى  أسلللللللللاس النةع االجتماعي )الجندر( وال واج المب رف والصلللللللللةر النمطية 

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/yemen/
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السللبية المتةا لة القائمة اى  النةع االجتماعيف وقطار لاظة و ال يستطيا 

 731االستعااة ال تياجات النساء والفتيات زشةل سريا.

 

 الفتيات تيؤار العنف ضللللللد النسللللللاء و  تباي  العنف ضللللللد النسللللللاء والفتيات.
 
باي ا

 في الحالة الجنسللللللللللللية والبدظية وااللتصللللللللللللاإلية والنفسللللللللللللية المباشللللللللللللرة 
 
شللللللللللللديدا

للنلاجيلف كملا يسلللللللللللله  في ارتفلاع لطر المشلللللللللللل ،ت الصللللللللللللحيلة في المسللللللللللللتقبل. 

 في الغال  اندما يتدالل ما أشللللةال ألرى من 
 
يصللللب  تباي  العنف أك   امقا

 ق   وجةإل مش التهمي  واالضلطهاإل تتعرَّن لها النسلاء والفتيات ا
 
،ت سلمناإلا

ل في ا االة والميل الجن لللللللللهي والهةية الجنسلللللللللاظية والعرق والدين وما ق   
َّ
تتمً

ذلفة وتدلل ف ات ألرى من النسللللاء والفتيات التي تتعرن لذلفف من اينها: 

النسللللللللللللللاء غي  المتزوجلللات واألرامللللف واألسللللللللللللر التي تعةلهلللا ا ظلللا ف وغي هن من 

 لد ي ن منع الت زشةل لام.النساء والفتيات اللةاتو 

 

من ضللللللللللللمن تباي ات انف الشللللللللللللريف الحمي  اى  الصللللللللللللحة البدظية ما يبتو: 

ولةع ق للااات لد تمسللن  في أمران  اإلة وم منةف تؤار في الجهاز العصلل ي 

والجهاز الهاللللللللللللمي والجهاز العاللللللللللللىي والجهاز البة ي والجهاز التناسللللللللللللىية كما 

ةت. كشللللفع إلراسللللة شلللللملع يم ن أل يؤإلي انف الشللللريف الحمي  ق   الم

في الملللائلللة من النسلللللللللللللللاء اللةاتو أفلللدل  43.2 سللللللللللللللاء كرإليلللات في العراق ألَّ 

يل ق لااات شديدةف اما في ذلف 
ا
اتعرُّضلهن للعنف اى  يد أزواجهن لد ااظ

ق للللللللللللللللااللللات في العينيلف واظد،اللللات في المفللللا للللللللللللللللل أو التةاءات أو  روقف 

يلية اى  الصللللللعيد في إلراسللللللة تمً 733وطعناتف وارام أو أسللللللنال م سللللللةرة.

الةط ي أجرليع في األرإللف أفاإل الا النساء اللةاتو يتعرَّضن لعنف الشريف 

في  9.4الحمي  اةلةع ق لللللاااتف واى  الرغ  من أهها معرمها طفيفف ف لَّ 

المللللائللللة أفللللدل احللللدو  ق لللللللللللللللااللللات في العينيل أو التةاءات أو اظد،اللللات في 

ضلللهن   لللااات شلللديدةف اما في المائة اتعرُّ  4.3المفا لللل أو  روقف وأفاإل 

تتاللللللللمن التباي ات  734في ذلف جروح اميقة وكسللللللللر في العرام أو األسللللللللنال.

المحتملة اى  الصلللللحة الجنسلللللية الناتعة ان التعرُّن للعنف الجن لللللهي ما 

يلللللبتو:  لللللاالت  ملللللل غي  مرغةب فيهلللللاف ومالللللللللللللللللاافلللللات ا جهلللللاإل غي  اغمنف 

.  واضللللللللللللطراب في ا اارة الجنسللللللللللللية لدى ا ظا ف والعدوى 
 
المنقةلة جنسلللللللللللليا
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طية واالجتمااية األسللاسللية للنسللاء والفتيات ضللحا للندوق األ  738 را

ُ
 يا الناجيات منم  المتحدة للسللةالف أسللمهال واإليف "مراجعة الخدمات الصللحية والمتعلقة االعدالة والشلل

 ftmtt. wi rte.dny ncedtut ept Cw.tuty ept twute. oeetpdte. tthmtute iwh awvtp ept tth.e itudtve tchmtmwhe wi itw.tput tp dnt mhedالعنف في الدول العربية: تة س )

tdedte: scptete") 1028ف اام. 

 لماللللللللللللللللاافلللللات لطي ة في الغلللللالللللل  
 
تتعرَّن الفتيلللللات اللةاتو ت وجن مب را

ظلللاتعلللة ان الةالإلة في امر مب رف وارتفلللاع لطر التعرُّن لعنف الشللللللللللللريلللف 

 735الحمي .

 

تتاللللللللللللمن المشلللللللللللل ،ت المحتملللة اى  الصللللللللللللحللة العقليللة مللا يللبتو: االكت للاب 

واالضللطرااات النفسلللية  والقلق وتعاطو ال حةل وقإلمال المددرات الاللارة

ال، قللللة لإل للللللللللللللللاالللللة والتف ي  في االظتحلللللار. من الةارإل أل تعلللللا و النلللللاجيلللللات 

مشللللللللل ،ت قضلللللللللافية زسلللللللللن  و لللللللللمة العار المرتبطة االعنف ضلللللللللد النسلللللللللاء 

والفتيلات. في سللللللللللللةريلاف كلاظلع هنلاك تقلارير ان الشللللللللللللعةر الالخ ي والة لللللللللللل  

اء أو تحار النسلللللاالعار تحيط االعنف الجن لللللهيف وهة األمر الذي تسلللللن  في اظ

تشللللللللللللي  األإلللللللة الةارإلة من تة س وإلوللللللة   736تةليلللللد أفةلللللار اظتحلللللاريلللللة للللللديهن.

فلسللطيل ق   ألَّ ا تمالية قا،ج العديد من النسللاء ان العنف ضللد النسللاء 

والفتيات أو اسللللللتددام الخدمات المتعلقة االعنف ضللللللد النسللللللاء والفتيات 

ضللللهن ل،ظتقام من لليلةة ويرجا ذلف ق   الشللللعةر االخ ي والخةل من تعرُّ 

 738ف737أفراإل العائلة والمعتما.

 

ال تمنا العةال  البدظية والنفسلللللللللللية للعنف ضلللللللللللد النسلللللللللللاء والفتيات امل 

 ق   التللباي  في الع،لللات ما أفراإل 
 
النللاجيللة فحسللللللللللللل ف اللل يمتللد األمر أيالللللللللللللا

العائلة. يم ن أل يؤار العنف ضللللللللد النسللللللللاء والفتيات في اقاء األطفال اى  

ا ليد الحياة وظم ةه ف ويتعى  هذا األمر في رفا معدالت الةفيات ايل الرضللللّ

واظدفان أوزال المةاليد وا سلللللللللهام في سلللللللللةء التغذية والتباي  في االلتحاق 

نلللة انلللدملللا يةةل   ق   قالللاللللات معيَّ
 
الللالملللدارس. يم ن أل يؤإلي ذللللف أياللللللللللللللا

األطفال شلللللللاهدين اى  هذا العنفة  يا يم ن أل تمسلللللللن  ا  لللللللااات في 

ةف ويم ن أل يؤإلي الحرمال من التغذية السللليمة أو التحفيز أضللرار جسللدي

ق   تلبلر في النمةف ويم ن أل تؤإلي اةال  ا سللللللللللللاءة ق   مشلللللللللللل ،ت طةيلة 

األمد اى  الصللللللحة العقلية. أشللللللارت التقديرات في إلراسللللللة أجرليع في مصللللللر 

اللائلللة لللد اللاظةا من الةةاايس والخةل ظميعللة  300000ق   ألَّ األطفللال في 

من هذإ العائ،ت أفدل ابلَّ  220000اللذي تشللللللللللللهدإ منازله ف وألَّ العنف 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_ecw_12_tp-2_e.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_ecw_15-tp-2_e.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/situation-of-palestinian-women-2014-2016-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-economic-situation-palestinian-women-2016-2018-english.pdf
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 الللبظفسلللللللللللله .

 
   739األطفللال لللد أ للللللللللللبحةا أك   انفللا

 
د هللذا تلللباي ا ل

ّ
يم ن أل يةللل

 ايل األجيلللال. من الصللللللللللللعللل  ربط العلللديلللد من تللللف 
 
ف ويسللللللللللللنللل  انفلللا

 
إلوريلللا

 ق   ادم 
 
التباي ات زشلللللللةل مباشلللللللر ما العنف ضلللللللد النسلللللللاء والفتياتة ظررا

ن
ُّ
 من  تم 

 
مو الخلللدملللات إلومللا حيلللة وغي ه  من مقلللّدل مو الّرالللايلللة الصللللللللللللّ مقللّدل

تحلديلدهلا البههلا إلليلل اى  العنف ضللللللللللللد النسللللللللللللاء والفتياتف وهة األمر الذي 

أسلللللللللللله  ادورإ في طرح افت اضللللللللللللات لاط ة تفيد ابلَّ العنف ضللللللللللللد النسللللللللللللاء 

ل مشةلة. ل
ّ
 والفتيات ال يمً

 

 
 
ل مرت بة العنف ضللللد النسللللاء والفتيات اب ا ل

ّ
 اى  المعتم يشللللة

 
ا التصللللاإليا

زسن  أفعاله . وفي الةلع الذي يمسن  فيه العنف ضد النساء والفتيات 

ق   ارتفاع تةاليف الخدمات الصلللللللللحية العامة وأظرمة الرااية االجتماايةف 

ف ظه يؤإلي ق   اظدفان لدرات النسلللاء واألطفال اى  المشلللاركة في التنمية 

ف تعلللد الفتيلللاُتف االجتملللاايلللة وااللتصللللللللللللللاإليلللة. في  لللاللللة زوا
 
ج األطفلللالف مً،

اللللةاتلو تل وجلن فلي الملر ملبل لر للللتلدلفليلف ملن العلللللل ء المللللللا ي الةالا اى  

تتامن  740اائ،تهنف أظفسهن محا رات إلالل إلائرة من الفقر واال ع ال.

إلة النللاتعللة ان العنف ضلللللللللللللد النسلللللللللللللاء والفتيللات مللا يللبتو:  التةللاليف المحللدَّ

لتعةيض ان العنف وقاللاإلة إلمج المنا والحمللايللة والم، قللة القالللللللللللللائيللة وا

اى  الرغ  من محلدوإليلة قجراء األاحا   742النسللللللللللللاء واألطفلال في المعتما.

ف لَّ إلراسلللللللة أجرليع في مصلللللللر كشلللللللفع أظه في غالللللللةل اام 741في المنطقةف 

وا للللد فقطف و لللللللللللللللللع تقللللديرات التةلفللللة ا جمللللاليللللة للعنف )امللللا في ذلللللف 

  النسللللللللللللاء واائ،تهن ق التةلاليف المبلاشللللللللللللرة وغي  المبلاشللللللللللللرة( التي تتحملها 

 العنف في مصلللللللللر ق   ادم لدرة  743مليار جنيه اى  األلل. 1.27
 
أإلى أياللللللللا

النسللللاء اى  المشللللاركة في القةى العاملةف وهذا الفقد في األجةر والعمل له 

.
 
 744تباي ات سلبية في األفراإل والعائ،ت وأصحاب العمل والمعتما امةما

 

 وس كةروظا المسلللللللتعد كةفيد العنف ضلللللللد النسلللللللاء والفتيات في سلللللللياق في

التي ال ت ال  29أسللللللللللللهملللع جلللائحلللة في وس كةروظلللا المسللللللللللللتعلللد كةفيلللد  .29

مسلللللللللللتمرة في تفال  أشلللللللللللةال اديدة من العنف ضلللللللللللد النسلللللللللللاء والفتيات في 
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المنطقللةة  يلللا كللاظلللع النسللللللللللللللاء والفتيللات ذوي ا الللالللة والعملللالللة الةافلللدة 

 زس
 
  ن  ادم القدرة اىوال،ج ات والناز ات من ايل الف ات األك   تاررا

 الة ةل ق   ما ي فو من الدا  والرااية.

 

 
 
وربملللا أارز ملللا تملللع م، رتللله هة ارتفلللاع انف الشللللللللللللريلللف الحمي  ارتفلللاالللا

 في العلديلد من البللدال. ووفقا تحليلل أجرته تعاوظية المسللللللللللللاادات 
 
م حةظلا

وا غللللاالللللة في كلللللل مةلللللال )منرملللللة ا غلللللااللللة كي (ف أإلى التلللللباي  االلتصللللللللللللللللاإلي 

والقيةإل المفروضللللللللللللللللللة اى  الحركللللللة ل ب  اظمشللللللللللللللللللارإ ق   ارتفللللللاع  للفي وس

التةترات العائليةف ما أسه  في ارتفاع معدالت العنف ايل األزواجف في  يل 

أإلى فقدال الدلل ق   ارتفاع لطر اسللللللللللتغ،ل النسللللللللللاء والفتيات وزواجهن 

 لتدفيف األابلللاء الملللاليلللة اى  الللائ،تهن.
 
 أو لسللللللللللللريلللا

 
أفلللاإلت وزيرة   745مب را

 امعدل لمسللة أضللعال في  االت شللؤو 
 
ة ارتفااا ل المرأة التة سللية ابلَّ امَّ

العنف العائىي التي يت  ا ا،ج انها اى  الخط السللللالن المتةافر اى  مدار 

اسللللللللتقبلع الخطةط السللللللللالنة  746اليةم منذ فرن ليةإل ا غ،ق في الب،إل.

 لالمدصللللللللصللللللللة ل،اتداءات العائلية في المغرب ما يقرب من ا،اة أضلللللللللعا

 المةالمات الةارإلة  747ادإل المةالمات السلللااقة منذ ا غ،ق.
 
ارتفعع أياللللا

ق   أ د الخطةط السلللللللللالنة المدصلللللللللصلللللللللة للعنف العائىي أاناء ا غ،ق في 

إلولة فلسللللللللللللطيلف ول ن شللللللللللللهدت المةالمات الةارإلة ق   الخط السللللللللللللالن في 

 زسلللللن  ظقص الخصلللللة لللللية للمتصلللللليل احسللللل  ما ورإل في 
 
األرإلل اظدفاضلللللا

 748ر.التقاري

 

من ضللللمن األشللللةال ا ضللللافية للعنف ضللللد النسللللاء والفتياتف الذي يشللللهد 

 في المنطقلللة ظميعلللة الحلللائعلللةف زواج األطفلللال وتشللللللللللللةيللله األااللللللللللللللاء 
 
ارتفلللاالللا

 في 
 
التناسللللللللللللية لإلظا . احسللللللللللل  ما ورإل في التقاريرف شلللللللللللهدت األرإلل ارتفااا

معلللدالت زواج األطفلللال في مديمي األزرق وال ات ي زسللللللللللللنللل  فقلللدال فرم 

في الصلللةمالف أشلللارت  749العمل غي  الرسلللمي وارتفاع ا عدام األمن الغذائو.

ظتائج االسلللللتنيال ق   ارتفاع وتي ة تشلللللةيه األاالللللاء التناسللللللية لإلظا ة  يا 

 في  ةاإل  تشللللللللللللةيه  32ذكر 
 
في الملائلة من أفراإل المعتما ألَّ هنلاك ارتفلااا
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عد كةروظا المسللللللتاألااللللللاء التناسلللللللية لإلظا  مقارظة افت ة ما لبل في وس 

يرللللللل العنف اة  ا ظت ظللللللع أ للللللد مصلللللللللللللللللاإلر القلق األلرىف   29.750كةفيللللللد 

ولا للة في ضللةء ارتفاع االاتماإل اى  ا ظت ظع. أفاإلت التقارير ألَّ التحرش 

في المائة في لبنال أاناء  284الجن هي واالاتزاز اة  ا ظت ظع لد ارتفا انسبة 

 752ا غ،ق.

 

 االعنف ضد النساء والفتيات القةاظيل والسياسات ذات الصلة

 

تسللللللاراع المنالشلللللللات الةطنية وااللتزامات وآليات المسللللللاءلة ذات الصللللللللة 

االعنف ضللللللللللد النسللللللللللاء والفتيات زشللللللللللةل م حةظ في العديد من البلدال في 

منطقة الشلللللرق األوسلللللط وشلللللمال أفريقيا ومنطقة الدول العربيةف ولا لللللة 

ت كبي ة. و تى اى  في العقلللللد الملللللاوللللللللللللهي. وما ذللللللفف ال ت ال هنلللللاك فعةا

ف يةةل االات ال امشللللللللللةلة العنف ضللللللللللد 
 
مسللللللللللتةى الدسللللللللللاتي  الةطنيةف مً،

. يرإل في كل إلسللللللللللتةر تنةيه واسللللللللللاا النطاق يتعلق 
 
النسلللللللللاء والفتيات محدوإلا

احرر العنف والتصلللللللللللللللدي لللله )اى  سللللللللللللنيلللل المًلللالف التعلللذيللل  والمعلللامللللة 

لللف( اللاسللللللللللللتثنللاء القللاسلللللللللللليللة واالاتللداء والعنف البللد و أو المعنةيف ومللا ق   ذ

إلسلللللاتي  لبنال ولينيا والممل ة العربية السلللللعةإلية. يمن  إلسلللللتةر الصللللللةمال 

جميا العملالف وللا للللللللللللة النسللللللللللللاءف  ق الحملايلة من االاتلداء الجن للللللللللللهي في 

مةال العمل. ول ن مصللللللللللللر وتة س والصللللللللللللةمال واليمن والعراق هي البلدال 

ء في الة يللدة التي أإلرجللع لغللة تتعلق اللالقالللللللللللللاء اى  العنف ضلللللللللللللد النسلللللللللللللا

من الدسللللللللللتةر المصللللللللللري  22تطال  الماإلة  753ف 751إلسللللللللللاتي ها زشللللللللللةل اام.

الدولة احماية النسللللللللاء من جميا أشللللللللةال العنفف في  يل تشللللللللي  تة س ق   

ألَّ الدولة سلللللمتدذ الخطةات الالللللرورية ال،زمة للقالللللاء اى  العنف ضلللللد 

من الدستةر  25تحرر الماإلة  754من إلستةرها. 46النسلاء امةج  الماإلة 

للصللةمال أي شللةل من أشللةال العنف ضللد النسللاءف وتشللي  الماإلة  المؤلع

من اللللدسللللللللللللتةر اليم ي ق   ألَّ اللللدوللللة سللللللللللللتحمي النسللللللللللللللاء من العنف.  218

 اى  تدااي   ماية للنسللللللللللللاءة  يا تدين 
 
يشللللللللللللتمل الدسللللللللللللتةر العراةي أياللللللللللللا

اى  ظطللاق واسللللللللللللا جميا أشللللللللللللةللال العنف واالاتللداء في العللائلللة  19المللاإلة 

 755ا.والمدرسة والمعتم

                                                             
صةمالف ورااطة شباب الحدوإل الشماليةف "تقيي   ندوق األم  المتحدة للسةالف والمعمةاة الفراية المعنية االعنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي )الجندر( في ال  750

 سريا  ةل العنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي )الجندر( تشةيه األاااء التناسلية لإلظا 

(". tci Dta fentt meeteevtpd ftnwhd tp dnt Pwpdttd wi P iid-29 Cepttvtu tp twve.teفي الصللللللةمال ) 29تقرير في سللللللياق جائحة في وس كةروظا المسللللللتعد كةفيد 

 .1010اام 
ف ("ttptth m.thd wp P iid-29 Ltdepwpفي لبنال ) 29هي ة األم  المتحدة للمساواة ايل الجنسيل وتم يل المرأةف "تننيه جنسا و  ةل في وس كةروظا المستعد كةفيد  752

 .1010ف اام 3العدإل رل  
ت الدساتي  االلغة ا ظعليزية لةل الد من  751 دَّ  .:nddne:  ....uwpedtdcdtnhwutud.whاى  المةلا ا ل ت و و اغتو  Pwpedtdcdtاْسُتمل
(  10)ا يل زعد  ةال جنة االلتصلاإلية واالجتمااية لغرب آسلياف "في مه  العةا ف واألمةاج: مراجعة  الة المرأة والمساواة ايل الجنسيل في المنطقة العربي 753

 
 m:etped(ااما

atpt ept sttte: m ftmtt. wi dnt tdedce wi awvtp ept ttptth oece.td, tp dnt mhed ft:twp )cttutp: +10"))) 1026ف اام. 
 ct,wptلعنف األسلللللللللللللري والمنطقة العربية )ال جنلة االلتصلللللللللللللاإليلة واالجتملاايلة لغرب آسللللللللللللليلاف "ملا وراء الحلدوإل: االسلللللللللللللتفلاإلة من أوامر الحملاية في تةفي  اسلللللللللللللتعااة شلللللللللللللاملة ل 754

cwcptehtte: idt.tatp: Chwdtudtwp  htthe dw Pc.dtmedt e rw.tedtu ftenwpet dw dwvtedtu itw.tput ept dnt mhed ft:twp 43ق    41ف الصفحات من 1029(". اام. 
 ct,wptنطقة العربية )ال جنلة االلتصلللللللللللللاإليلة واالجتملاايلة لغرب آسللللللللللللليلاف "ملا وراء الحلدوإل: االسلللللللللللللتفلاإلة من أوامر الحملاية في تةفي  اسلللللللللللللتعااة شلللللللللللللاملة للعنف األسلللللللللللللري والم 755

cwcptehtte: idt.tatp: Chwdtudtwp  htthe dw Pc.dtmedt e rw.tedtu ftenwpet dw dwvtedtu itw.tput ept dnt mhed ft:twp") 43ق    41ف الصفحات من 1029ف اام 
 ,it. ievt., nhwdtudtwp nw.tuارجا ق   صلحيفة لليج تايم ف "سياسة  ماية العائ،ت الجديدة في ا مارات العربية المتحدة من شبهها أل تحد من االاتداءات: الخة اء )  756

tp imo .t.. uchd edcet: otnthde") 1029ف اام. 
ل اارلة أمل للنسلللللللاء الةةيميات )ارجا ق   منرم 757 ل

ّ
ف اام ("dwvtedtu itw.tput Le. tt:pe.e rwnt iwh sc.etd’e awvtpة هيةمن رايمس ووت ف "لاظةل العنف العائىي يمً

1010. 
 snt dct dt.t:tput tdeptehty itw.tputال جنة االلتصلللاإلية واالجتمااية لغرب آسللللياف "معيار العناية الةاجبةف العنف ضللللد النسللللاء وطلبات الحماية في المنطقة العربية ) 758

e:etped awvtp ept Chwdtudtwp  htthe tp dnt mhed ft:twp") 7ف  فحة 1028ف اام 

االمًلف ف لَّ االهتمام االعنف ضللللللللللد النسللللللللللاء والفتيات في المشللللللللللريعات غي  

ممسللقف ولا للة فيما يتعلق االعنف الذي يحد  في سللياق العائلةف اما في 

ذلف انف الشللللريف الحمي  واالغتصللللاب في قطار ال واج وما تسللللمى اعرائ  

ل أإلظاإ. اى  الرغ  من ادم تناولها زشللل ةل مباشلللر الشلللرلف مًل: ما هة مبيَّ

 قإلراك ألَّ غياب تشلللللللللريعات  ماية المعمةاات 
 
هناف ف ظه من المه  أياللللللللا

المهمشللة زشللةل لامف مًل: األشللخام ذوي ا االة وال،ج يل واأللليات 

عد من القيةإل الشللائعة في األطر المشللريعية في 
ُ
العرلية وما ق   ذلفف والتي ت

أفريقيا ومنطقة جميا أظحاء البلدال في منطقة الشللللللللرق األوسللللللللط وشللللللللمال 

الللدول العربيللةف يم ن أل تؤإلي ق   تفللال  مدللاطر التعرُّن للعنف والتمييز 

  العنصري ضد النساء والفتيات من إلالل هذإ المعمةاات(. 

 

 المشريعات المتعلقة االعنف ضد النساء والفتيات

 

هنلاك تشللللللللللللريعلات للائملة الذاتهلا تتعلق الالعنف ضللللللللللللد النسللللللللللللاء والفتيات في 

امللللاظيللللة الللللدال في المنطقللللة العربيللللة: البحرين وا مللللارات العربيللللة المتحللللدة 
واألرإلل ولبنللللللال والمغرب والممل للللللة العربيللللللة السللللللللللللعةإليللللللة   757والةةيللللللع756

إل هللللذإ المشللللللللللللريعللللات اللللاإلة مسللللللللللللؤوليللللات الحةةمللللة والجهللللات  حللللّدل
ُ
وتة س. ت

المعتما المد و لمنا العنف ضد النساء والفتيات واالستعااة  الفاالة في

 اتطةير المشلللللللللريعات وتحسللللللللللينها  758لذلف.
 
لامع العديد من البلدال أيالللللللللا

ل أإلظاإ. نة من العنفف اى  النحة المبيَّ  للتعامل ما ف ات أو أظةاع معيَّ

 

ف يؤار 
 
كر سلللللللللللللللااقللللا

ُ
 في الفتيللللات ف التللللبإليلللل  العنيفمًلمللللا ذ

 
 م حةظللللا

 
 يتللللباي ا

العللديللد من البلللدال في المنطقللة. اى  الرغ  من ألَّ الحمللايللة من التللبإليلل  

فه  زشللللللللللةل أكة  ااإلة في قطار تشللللللللللريعات العنف ضللللللللللد األطفالف 
ُ
العنيف ت

ف هها مهمة ل حد من العنف ضد األطفال ا ظا . وما ذلفف ف لَّ تة س هي 

 دول البلد الة يد في منطقة الشلللللللللرق األوسلللللللللط وشلللللللللمال أفريقيا ومنطقة ال

العربية التي تحرر العقاب البد و للطفال في أي مةالف اما في ذلف الموزل 

وأمللللاكن الرالللللايللللة البلللللديلللللة وأمللللاكن الرالللللايللللة النهللللاريللللة والمللللدارس. البحرين 

 احرر العقةبللللة البللللدظيللللةف كمللللا تحررال 
 
وا مللللارات الللللدال ملتزمللللال لللللاظةظللللا

https://www.constituteproject.org/
https://www.constituteproject.org/


 108 تحليل األوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية

 
ة أملاكن الراللايلل اعلديللة العقلاب البلد و في الملدارس ول ن ليس في الموزل أو 

البلديللة أو أملاكن الراللايلة النهلاريلة. تحرر كلل من الج ائر وجيبةتو والةةيللع 

العقلاب البلد و في المدارسف ول ن ليس في الموزل  759ولينيلا واليمن وُاملال

أو أماكن الرااية البديلة. وفي الةلع ظفسللللهف ف لَّ إلولة فلسللللطيل والممل ة 

 البدظية زشةل تام في أي مةال.العربية السعةإلية ال تحررال العقةبة 

 

 :  3.1الجدول 

 الةضا القاظة و للعقاب البد و للطفال

الف ة  س  

ال جنة االلتصاإلية 

واالجتمااية لغرب 

 آسيا

 البلد
محرةر 

 في الموزل 

محرةر في أماكن 

 الرااية البديلة

محرةر في أماكن 

 الرااية النهارية

في محرةر 

 المدارس

محرةر في 

المؤسسات 

 ا  ، ية

محرةر 

كعقةبة 

 جنائية

الدال معلس 

 التعاول الخليجي

 

         البحرين

       الةةيع

        ُامال

        لطر

الممل ة العربية 

 السعةإلية
      

         ا مارات العربية المتحدة

 المغرب العر و

         الج ائر

    لينيا
 
     تقريبا

         المغرب

            تة س

 المشرق العر و

        مصر

   األرإلل
 
        تقريبا

    قيرال
 
     تقريبا

      العراق
 
   تقريبا

        لبنال

     إلولة فلسطيل
 
  تقريبا

 
  تقريبا

 
 تقريبا

        سةريا

 
 
 البلدال األلل ظمةا

         جيبةتو

       الصةمال

     السةإلال
 
    تقريبا

    اليمن
 
      تقريبا

م ظحة  رر جميا أشلللللللللةال العقاب البد و في منطقة الشلللللللللرق األوسلللللللللط وشلللللللللمال أفريقيا )المصلللللللللدر: "قههاء جميا أشلللللللللةال العقاب البد و للطفالف   ..opt eالتقدُّ

Pwhnwhe. Ccptenvtpd wi Pnt.thtpy Chw:htee dw.eht hwntdtdtp: e.. uwhnwhe. ncptenvtpd tp dnt attt.t oeed ept iwhdn mihtue") ف يم ن 1010ف يناير

-nddn:  tptuwhnwhe.ncptenvtpd.wh: .n-uwpdtpd cn.wete .t:e.td,-ded.te attt.t-oeed-ept-iwhdn-mihtue-nhw:htee-ded.tاللة للللللللللللةل قليلللللله من ل،ل: 

uwvvtdvtpd.nti 

 

 ف هناك تباينات م حةظةا واج األطفالفيما يتعلق االمشلللللللريعات الخا لللللللة 

اة  البلللدال فيمللا يدص الحمللايللة من هللذا األمرف وفي تنفيللذهللا كللذلللف. ومن 

ف وهة العمر الللللذي 
 
النللللا يللللة ا يعللللاايللللةف يةةل امر ال واج المعتمللللد لللللاظةظللللا

                                                             
)ح( ممارسة أي شةل من أشةال العنف ضد الطفل..."ف ما ]…[ الطفل في ُامال اى  أظه "ال يعةز ألي شخص ارتةاب أي من األفعال اغتية:  ح من لاظةل  56تنص الماإلة   759

د ا سلللللللللللللت اتيعيللة الةطنيللة للطفةلللة التي وضلللللللللللللعتهللا وزارة التنميللة االجتمللاايللة اللالتعللاول م ل
ّ
د  رر العقللاب البللد و. وفي الةلللع ظفسلللللللللللللهف تؤكلل ل

ّ
 -ةلللة األم  المتحللدة للطف ا منرمللةيؤكلل

ف ق   جاظ  أشللللللةال ألرى من اسللللللتغ،ل األطفالف امةج   1015ق    1026اليةظيسللللللف في الفت ة ايل 
 
أظه في  يل ال ي ال العقاب البد و يحد  في المنازلف ف ظه أ للللللب  محرةرا

 لاظةل الطفل ولاظةل العقةبات ولاظةل مةافحة ا تعار االنشر.

يعةز للفرإل ال واج فيه من إلول الحصةل اى  مةافقة والديهف للفتيات في 

ة  28عربيلللللة المتحللللدة هة مصللللللللللللر والعراق وُاملللللال ولطر وا ملللللارات ال
 
الللللاملللللا

 لإلظا . وما ذلفف تعدر ا شللللللارة ق   ألَّ الحد  10ويصللللللل في تة س ق   
 
ااما

http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/legality-tables/Middle-East-and-North-Africa-progress-table-commitment.pdf
http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/legality-tables/Middle-East-and-North-Africa-progress-table-commitment.pdf
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األإل ى لعمر ال واجف العمر الذي يم ن للفرإل ال واج فيه في  الة الحصةل 

اى  مةافقة والديهف للنسللللللللللللاء الفتيات والرجال الفتيال يتفاوت زشللللللللللللدة في 

 الحد األإل ى ظفسلللللللللللله للعمر القاظة و  12من أ للللللللللللل  22المنطقة. لدى 
 
الدا

لل واج اللنسللللللللللللللللللاء اللفلتيللللللات والرجللللللال الفتيللللللالة ويةةل الحللللللد األإل ى للعمر 

ة  6القاظة و ل واج النسللاء الفتيات ألل من الرجال الفتيال في  الدالة وامَّ

الللدال ال تةجللد فيهللا  للد أإل ى للعمر القللاظة و ل واج النسلللللللللللللاء الفتيللات أو  4

 760الرجال الفتيال.

 

 أإل ى للعمر 
 
طبق  للللللدا

ُ
تلةل ز جلمليلا البلللللللدال من ايل تلللللللف البلللللللدال التي ت

القاظة و لل واج فيما ادا مصلللر التي تسلللم  اةجةإل اسلللتثناءات تتعلق بهذإ 

ل في مةافقة الةصلللللهي والتفةيض القاظة و.
َّ
في قيرالف  762الحدوإل الدظيا وتتمً

ف العمر القلاظة و لل واج هة 
 
ف ما إلام هناك قذ 23مً،

 
ل من الةصللللللللللللهية الاما

 اى  قذل  23وفي  الة زواج الفتيات إلول امر 
 
ف يل م الحصلللللةل أيالللللا

 
ااما

في لبنالف الحد األإل ى لعمر ال واج غي  منصةم اليه في  761من المح مة.

القللاظةل المللد وف ول ن تح ملله لةاظيل األ ةال الشللللللللللللخصلللللللللللليللة المعمةل بهللا 

ي واج الفتيات فلدى الطةائف الدينية. وفي هذا السللياقف يم ن السللماح ل  

إلالل  21.5امر التاسلللللللللللعة إلالل الطائفتيل السلللللللللللنية والشللللللللللليعية وفي امر 

اللىل  الللرغل  مللن ألَّ الللقللللللاظلةل األرإل للو يلحللرللر زواج   763اللعللقليللللللدة اللليلهللةإليللللللة.

ف ف لَّ زواج األطفال الذين تت اوح أاماره   25األطفال إلول امر اللللللللللللل 
 
لاظةظا

 مم نف ول ن يل م الحصللللللللللللةل اى  م 27و 25ايل 
 
ةافقللة لللا للللللللللللة من اللامللا

عللد هللذإ االسللللللللللللتثنللاءات المتعلقللة ا واج  764لللاوللللللللللللهي المح مللة الشللللللللللللرايللة.
ُ
ت

األطفال في البي ات المسللتالليفة ل،ج يل أ د العةامل المسللهمة في ارتفاع 

 معدل زواج األطفال ايل السةرييل الناز يل.

 

ل في الجللدول أإلظللاإف يةةل متةسللللللللللللط امر ال واج القللاظة و في  مًلمللا هة مبيَّ

 زشللللللللللللةللل م حةظة  يللا يبلغ  البلللدال
 
 للي،

 
 للفتيلللاتف  24األلللل ظمةا

 
اللامللا

مقلارظلة اللالبللدال المتبقيللة في المنطقلة. ال تةجلد  لدوإل إلظيلا للعمر القللاظة و 

في ا،اللللللة من البلللللللدال الًمللللللاظيللللللة اشللللللللللللر المللللللذكةرة في الجللللللدول. في اليمن 

والصللللللللللللةملال والممل لة العربيلة السللللللللللللعةإليلةف تح   الممارسللللللللللللات التقليدية 

ل  اى  السلللللللللللللطللللات القللللاظةظيللللة والللللد
ينيللللة ال واج زشللللللللللللةللللل كبي ف مللللا يصللللللللللللعللللّ

 والحةةمية تنري  ال واج.

 

 :  3.3الجدول 

 765تشريعات ال واج المب ر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية

الف للة  سللللللللللللل  

اللللللللللللللل لللللللللللللللجلللللللللللللللنلللللللللللللللة 

االلتصللللللللللللللللاإليلللللة 

واالجللتللمللللللاالليللللللة 

 آسيالغرب 

 الفتيال الفتيات البلد

الفتيللللللات 

مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 

مللةافلللقللللللة 

 الةالدين

اللللفلللتللليللللللال 

ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 

مللللةافللللقللللللة 

 الةالدين

 المعلةمات ا ضافية

الللللللدال معلس 

اللللللللللللللللللتلللللللللللللللللعلللللللللللللللللاول 

 الخليجي

   28 25 البحرين

  25وفلقا اللقللللللاظلةل اللملعلملةل اللللللهف يلبلغ الحللللللد األإل ى لعمر ال واج 
 
الللللللاملللللللا

ة  االت لا ة  28للفتيات و  للفتيالف ول ن امَّ
 
تسم  ا تمام ال واج ااما

ملن إلول اللة للللللللللللةل ق ل  هللللللذيلن اللعمرينف ول ن امةافقللللللة من المح ملللللللة 

 متاللللللللللللللافرة من أجللل تركيز االظمبلللاإ ق   
 
الشللللللللللللرايللة. اللذللللع الحةةمللة جهةإلا

األلطار المحيطة االفتيات زسللن  ال واج المب ر والتباي  السللل ي في صللحة 

 األطفال.

   27 25 الةةيع 

 للرجلللال و 27لل واج يبلغ العمر القلللاظة و 
 
 للنسللللللللللللللاءف ول ن  25الللاملللا

 
الللاملللا

تشللللللللللللهد زعض الجمااات القبلية اسللللللللللللتمرار زواج الفتيات في امر  للللللللللللغي . 

أشللللللللللللارت تقديرات وزارة العدل ق   ألَّ معدالت ال واج إلول العمر القاظة و 

ل من  ل
ّ
 .1023في المائة من ال واج كةل في اام  3ق    1تشة

                                                             
في الج ائر والبحرين وجيبةتو ومصر والعراق وقيرال واألرإلل والةةيع ولبنال ولينيا والمغرب وُامال  1029المؤسسات االجتمااية والجنساظية لعام  المةج  القطري لمؤشلر  760

 .tptthtpttt.wh: uwcpdhtte:وإلولة فلسطيل ولطر والممل ة العربية السعةإلية والصةمال والسةإلال وسةريا وتة س وا مارات العربية المتحدة واليمن. يتةافر اى  
 opttp: Pnt.t aehhte:t: Lt:e. m:t iwh aehhte:tyووإلول وآلرولف "قيقلال زواج األطفلال: العمر القلاظة و لل واجف وزواج األطفلال غي  القلاظة وف والحلاجة ق   التدل،ت ) 762

i..t:e. Pnt.t aehhte:tey ept dnt ittt iwh ipdthmtpdtwpe( لندل وواشلللللنطن العا لللللمة: "منرمة قظقاذ الطفل والبنف الدو ي .")temt dnt Pnt.thtp ept dnt awh.t ceps .")

 .4ف  فحة 1027اام 
: قاداإل لرائط الميدال ومعالجة قة الشرق األوسط وشمال أفريقيامنط(. "النساء والنةع االجتماعي في 1029ف ت  االسمشهاإل اةاترينا إلاالكةرا. )15 1024سي ىي وآلرول.   761

 awvtp ept ttptth tp dnt attt.t oeed ept iwhdn mihtue: aenntp: dnt Dtt.t ept mtthteetp: Cw.tu, dt.tvvee ed) 1022المعا،ت السياسية في مر لة ما زعد اام 

dnt Cwed-1022 ncpudcht")1029ف اام 3روع المنارةف رل  ف التقارير النهائية لمش. 
في الج ائر والبحرين وجيبةتو ومصر والعراق وقيرال واألرإلل والةةيع ولبنال ولينيا والمغرب وُامال  1029المةج  القطري لمؤشلر المؤسسات االجتمااية والجنساظية لعام  763

 تة س وا مارات العربية المتحدة واليمن.وإلولة فلسطيل ولطر والممل ة العربية السعةإلية والصةمال والسةإلال وسةريا و 
 .1024ف اام ("m tdct, wp oeh., aehhte:t tp nwhtepاليةظيسفف "إلراسة  ةل ال واج المب ر في األرإلل ) -منرمة األم  المتحدة للطفةلة   764
طرية  ةل ممارسات  قةق ا  سال لعام  765

ُ
 .1025وزارة الخارجيةف تقارير ل

https://www.genderindex.org/countries/
https://www.genderindex.org/countries/
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   28 28 ُامال 

ف ول ن يعةز أل يسللللم   28القاظة و للرجال والنسللللاء هة  امر ال واج
 
ااما

القاوللللللللهي أل د األشللللللللخام اال واج في امر أ للللللللغر اندما يرى القاوللللللللهي أو 

 العائلة ألَّ مص حة القا ر تداة ق   ال واج.

   28 26 لطر 

 للفتيلللال و 28امةجللل  القلللاظةلف يةةل الحلللد األإل ى لعمر ال واج 
 
 26الللاملللا

 للفتيللات. ال 
 
يسللللللللللللم  القللاظةل ل واج األشللللللللللللخلام األ للللللللللللغر من هللذين  الامللا

العمرينف قال املللللا يتفق ما األارال اللللللدينيلللللة والًقلللللافيلللللة. تشللللللللللللتملللللل هلللللذإ 

د من 
ُّ
األارال اى  ضللللللللرورة الحصللللللللةل اى  مةافقة الةصللللللللهي القاظة و للتبك

م اطل  ل حصةل اى  قذل من  مةافقة ك، الشلخصليل اى  ال واج والتقدُّ

ن إلول الة للللللللللللةل ق   العمر القلللاظة و أمر المح ملللة المدتصللللللللللللللةة ال واج م

 ظاإلر.

اللململ لللللللة  

اللللللعلللللربللللليللللللة 

 السعةإلية

    

ورإلت تقلللارير ان زواج األطفلللال ل،ل العلللامة وكلللاظلللع مقتصللللللللللللرة الللالةلللاملللل 

 اى  المنللاطق الريفيللة. أارب كبللار المسللللللللللللؤوليل الحةةمييلف امللا في 
 
تقريبللا

ذلف مسلللللللؤولةل من معلس  قةق ا  سلللللللال الحةةمو والجمعية الةطنية 

لحقةق ا  سللال شللبه الحةةميةف ان اات اضلله  اى  الممارسللة وإلاةا ق   

 أإل ى لعمر ال واجف ااتمللللاإل 
 
إل ال واج  للللدا  للللد أإل ى لعمر ال واج. ال ُيحللللّدل

و الشللللللللريعة أظه يعةز للفتيات ال واج زعد الة للللللللةل ق   سللللللللن  ل
ول ن تةضللللللللّ

 
 
البلةج. وبحسلللللللل  زعض كبار ال اماء الدينييلف يعةز للفتيات ال واج ادءا

 مًل هذا ال واج لمسللللللللللللةية إلي
 
ل  العائ،ت أ ياظا

ّ
رت

ُ
ةل من امر العاشللللللللللللرة. ت

العائلةف ومن إلول مةافقة الفتاة الصلللللغي ة. ر لللللد معلس  قةق ا  سلللللال 

والجمعيلللة الةطنيلللة لحقةق ا  سللللللللللللللال  لللاالت ل واج األطفلللالف وللللد أفلللاإلا 

غ انهلاف كملا أههما اتدذا لطةات لمنا 
ا
 ملا ُيبل

 
البههلا ظلاإلرة أو اى  األللل ظلاإلرا

 للاالت زواج  قتمللامهللا. ظقلللع تقللارير قا،ميللة ان لالللللللللللللاة لةله  قلَّ غللالبيللة

األطفال في الب،إل تدص فتيات سةرياتف تليهن أاداإل ألل من المصريات 

واليمنيللات. أفللاإلت تقللارير قا،ميللة اللبلَّ زعض الرجللال سلللللللللللللافروا ق   الخللارج 

للبحللا ان ارائسف وكللاظللع زعاللللللللللللهن لللا للللللللللللرات في ظرر القللاظةل. يتطللل  

م اطل  لت ليص ال واج تدوين امر العروسف وُيعد تسجي اج ل ال و التقدُّ

  تمام ال واج. و سلللللل  التقارير الةارإلةف أ للللللدرت 
 
 لاظةظيا

 
 أسللللللاسلللللليا

 
مطلبا

ىي ال واج زعللدم تسللللللللللللجيللل ال واج الللذي يةةل  الحةةمللة تةجيهلللات لمسللللللللللللّجل

 766طرفاإ أو أ دهما من األطفال. 

مللتللةسلللللللللللللط الللعللمللر الللقللللللاظللة للو 

 لل واج
26 27.75     

الللللللللللللللللمللللللللللللللللغلللللللللللللللللرب 

 العر و

   29 29 الج ائر

 لةللللللل من الرجلللللللال  29للعمر القللللللاظة و لل واج  يةةل الحللللللد األإل ى
 
اللللللامللللللا

ر امةافقة الةالدينف زغض النرر  والنسلللللللللللاءف ول ن يعةز أل يتزوج الُقصللللللللللللَّ

ر  ان النةع االجتماعي. يحرر القاظةل اى  األو ياء القاظةظييل قجبار الُقصَّ

المةجةإلين تحع راايته  اى  ال واجف اى  ل،ل رغبة القا ر. اشت طع 

ول الدينية تقدي  األزواج شللللللللهاإلة زواج  للللللللاإلرة ان الحةةمة وزارة الشللللللللؤ 

لبل السلللللللللللماح للئمة ا جراء مراسلللللللللللل  ال واج الدينية. أظهرت ق صللللللللللللاءات 

في المائة من النساء اللةاتو  6ألَّ  1023األم  المتحدة التي تعةإل ق   اام 

 لد ت وجن احلةل امر الللللللللللللللللل  49و 10تت اوح أامارهن ايل 
 
 أو  28ااما

 
ااما

 ه.لبل

   28 28 لينيا 
 لةلللل من الرجلللال والنسللللللللللللللاءف اى   28يبلغ الحلللد األإل ى لعمر ال واج 

 
الللاملللا

.  28الرغ  من ألَّ القاوللللللهي يم نه من  قذل ال واج ألول ف األلل من 
 
ااما

                                                             
 اى  زواج األشللللخام الذين تقل 1029اليةظيسللللفف في إليسللللمة   -لتازا لمنرمة األم  المتحدة للطفةلة م ت  منطقة الخليج ا 766

 
ف أ للللدرت الممل ة العربية السللللعةإلية  ررا

 ل ، النةايل االجتمااييل. 28أاماره  ان 
 
 ااما
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ليسللللللللع هناك ق صللللللللاءات متةافرة  ةل معدل ال واج المب ر أو القسللللللللري 

 ل،ل العام.

   28 28 تة س 

ف ول ن يعةز  28لعمر ال واج ل ، الجنسلللللللللللليل  يةةل الحللللللد األإل ى
 
اللللللامللللللا

 28للمحاك  في زعض الحاالت السللللللللللللماح ا واج األشللللللللللللخام األ للللللللللللغر من 

 اناء  اى  طل  ك، الةالدين ومةافقة  ريحة منهما.
 
 ااما

ملتلةسللللللللللللط اللعلملر اللقللللللاظة و  

 لل واج
28.33 28.33     

اللللللللللللللللللمشلللللللللللللللللللللللللللللرق 

 العر و

   28 28 مصر

. ووفقا لجنة المنالشلة التي اسلتاافها  28العمر القاظة و لل واج هة 
 
ااما

ف ف لَّ 1024م ت  المفةضية السامية لحقةق ا  سال في جنيف في اام 

ة وما يصلللللل  28في المائة من الفتيات لد ت وجن لبل امر  13
 
في  12ااما

ل  سلللللللبة زواج األطفال ما يصلللللللل  25المائة لد ت وجن لبل امر  ل
ّ
. تمً

 
ااما

ن ال واج كةل في الب،إلف احسلللللل  تعليقات أإل   بها وزير في المائة م 25ق   

السللللللللللللةللال أمللام وسلللللللللللللائللل ا ا،م في أغسللللللللللللطس. في فة ايرف ألغللع الحةةمللة 

تحفرهللللا السلللللللللللللللااق اى  ق للللدى مةاإل الميًللللاق ا فريقو المتعلقللللة احقةق 

. ذكرت وسللللللللللللللائلللل  28الطفلللل ورفلللاهيتللله التي تحرر ال واج إلول امر 
 
الللاملللا

واج األطفلللللال كلللللاظلللللع مؤلتلللللة تهلللللدل ق   قلفلللللاء ا ا،م ألَّ زعض  لللللاالت ز 

 الفتيللات اليللافعللات 
 
اسللللللللللللتغ،ل األطفللال في البغللاء. أجة ت العللائ،ت أ يللاظللا

 الللللاسلللللللللللل  ال واج 
 
اى  ال واج من رجلللللال أجلللللاظللللل  أاريلللللاء فيملللللا ُارل محليلللللا

"السلللللليا ي" أو "الصلللللليفو" لغرن االسللللللتغ،ل الجن للللللهي أو البغاء او العمالة 

قع وزارة العدل تدااي ا تهدل ق   سد القسلرية. في الًامن من إليس مة ف طبَّ

الًغرات القاظةظية وجعل قتمام ال واج السلللللللليا ي أك    للللللللعةبة. ولد غيَّ ت 

 منلللذ أملللد طةيللللة  يلللا يعللل  اى  الرجلللل األجن يف 
 
 وللللائملللا

 
 مةجةإلا

 
ظرلللاملللا

ف  15اللذي يرغل  في ال واج من امرأة مصللللللللللللريلة أ للللللللللللغر منه ابك   من 
 
ااما

 5100) 40000هللذا التللداي  ق   ارتفللاع الغرامللة من  إلفا غرامللة. كمللا أإلى

إلوالر(. كللللاظللللع منرمللللات  قةق  6500جنيلللله مصللللللللللللري ) 50000إلوالر( ق   

المرأة ترى ألَّ السللللللللللللماح للرجال األجاظ  ادفا غرامة من أجل ال واج من 

ا اى  زواج   من أشللللللللللةال ا تعار ويشللللللللللّجل
 
ل شلللللللللل ، ل

ّ
 يمً

 
 سللللللللللاء أ للللللللللغر سللللللللللنا

ةمة ا لغاء النرام ابكمله. تتة   و دة مةافحة األطفلال. وللد طلالبلع الحة

ا تلعللللللار فلي اللملعلللس القةمو للطفةلللللللة واألمةمللللللةف وهي هي للللللة  ةةميلللللللةف 

 التةاية بهذإ المشةلة.

  9 25 23 قيرال

ف ول ن يعةز  23يةةل الحللللد األإل ى للعمر القللللاظة و ل واج الفتيللللات 
 
اللللاملللا

 من امر التاسلللعة ما الحصلللةل اى 
 
قذل من المح مة  زواج الفتيات ادءا

ووالللدهن. يتطللل  القللاظةل مةافقللة المح مللة انللد زواج الفتيللات األ للللللللللللغر 

. احسلل  صللحيفة شللهروظدف كال هناك أك   من  25من 
 
 الة  40000ااما

لة لفتيات إلول امر   في اام  25زواج مسللللللللللللجَّ
 
. ولد يةةل الرل  1024ااما

 ق   ألَّ المنرمللللللات غي  الحةةميللللللة أفللللللاإلت اللللللبلَّ 
 
العللللللديللللللد من  أاى ة ظررا

ل  االت ال واج إلول العمر القاظة و. وفي الًالا اشلللللللللر  العائ،ت ل  تسلللللللللّجل

ذت السللللللللللطات     ا ادام احق المذظبة اليافعة فاطمة  من أكتةبرف ظفَّ

. 26 لبيحي لقتلها زوجهاف الذي أجة ت اى  ال واج منه في امر 
 
 ااما

 25 25 28 28 العراق

 ما الحصللللللللللللةل  25وبمةج  القاظةلف يةةل الحد األإل ى لعمر ال واج 
 
ااما

 ما ادم الحصللللللللةل اى  قذل. اذلع الحةةمة  28اى  قذل الةالدين و
 
ااما

 لليلللة لفرن القللاظةل. ال ي ال ال واج القسللللللللللللري التقليللدي للفتيللات 
 
جهةإلا

ف ولللا لللللللللللللة في المنللاطق الريفيللة. وفقا 
 
 من امر الحللاإليللة اشللللللللللللر لللائمللا

 
 اللدءا

اليةظيسفف الغع  سبة الفتيات اللةاتو  -منرمة األم  المتحدة للطفةلة 

  25ت وجن في امر 
 
  28في المائةف واللةاتو ت وجن في امر  6الاما

 
 14ااما

ف  28و 22في المللللائللللة. ذكرت الفتيللللاتف اللةاتو تت اوح أامللللارهن ايل 
 
اللللامللللا
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مب ر كلللللال اليةظيسللللللللللللف ألَّ ال واج ال -لمنرملللللة األم  المتحلللللدة للطفةللللللة 

العقبة األسللللللللللللاسللللللللللللية أمام قكمال تعليمهن. كال ال واج المب ر والقسللللللللللللريف 

 في 
 
اللا ضللللللللللللللافللة ق   ال واج المؤلللع القلللائ  اى  االاتلللداءاتف أك   اظمشللللللللللللللارا

المنلللاطق الخلللاضللللللللللللعلللة لسلللللللللللليطرة إلاا . في فة ايرف أجرت منرملللة هيةمن 

امرأة وفتلللاة ي يلللديلللة للللد هربن من لباللللللللللللللة  10رايمس ووت  مقلللاا،ت ما 

 أههن أجة ل اى  ال واج أو 
 
األسلللللللللللر لدى إلاا ة ولد ذكرل جميعهن تقريبا

من كهلللللدايلللللا.  ّدل
ُ

ُارضللللللللللللن للبيا )لعلللللدإل من المرات في زعض الحلللللاالت( أو لللللل

 احدو  الط،ق 
 
أفاإلت المنرمات غي  الحةةمية المحلية والدولية أياللللللللللللا

القسللللللللللللريف وهة مملللارسللللللللللللللة يقةم من ل،لهلللا األزواج أو الللائ،ته  الللالتهلللديلللد 

 ا
 
ط،ق ال وجلللات اللةاتو ت وجهن انلللدملللا كلللاظلللع الفتيلللات  للللللللللللغي ات جلللدا

(ف وذلللف للاللللللللللللغط اى  اللائ،ت الفتيللات  26و 21)اللبامللار تت اوح ايل 
 
اللامللا

 مداإل أزواجهن واائ،ته  ابمةال قضلللللللللللافيةف ولا لللللللللللة في الجنةب. أجةل ت 

ضللللللللللحايا الط،ق القسللللللللللري اى  ترك أزواجهن واائ،ت أزواجهنف وتمنا في 

العاإلات االجتمااية المتعلقة زشلللرل العائلة الضلللحايا من العةإلة الغال  

 ق   اائ،ته ف األمر الذي يؤإلي ق   ترك زعض الفتيات اليافعات و دهن.

 25 25 28 28 األرإلل

  28الحللد األإل ى لعمر ال واج هة 
 
. يعةز أل يتزوج الفرإل اليللافا اللدءا

 
اللامللا

ف ويةةل فتلللاة في معر   25من امر 
 
الحلللاالتف انلللد الحصللللللللللللةل اى  الللاملللا

مةافقة كل من القاوللللللهي والةصللللللهي. أفاإلت المح مة الشللللللراية ابلَّ ال واج 

ل 
َّ
لة في اام  23المب ر لد شلللللللة في المائة من جميا  االت ال واج المسلللللللجَّ

ة  لليللللللا الللللغ مللعللللللدل اللل واج الللمللبلل للر الليللل  للللللاالت زواج اللل،جلل لليلللل 1024

لة  . ال 1024ة األول من اام في المائة في ر ا السللن 32.4السللةرييل المسللجَّ

 ق   
 
لللللةف ول ن ظررا تتةافر أي ايللللاظللللات  ةل اللللدإل  للللاالت ال واج المسللللللللللللجَّ

وجةإل الت،فات ايل األطر القاظةظية واالجتمااية األرإلظية والسللللللللللةريةف كال 

ل ال ًي  من  االت ال واج ايل ال،ج يل السةرييل.  يتةلا أال تسجَّ

إلولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة 

 فلسطيل
28 28 25 25 

إل الحلللد األإل ى لعمر ال واج اى  الرغ   من ألَّ القلللاظةل الفلسللللللللللللطي ي ُيحلللّدل

 من امر  28اند 
 
ف ف لَّ الشللللريعة الدينية تسللللم  للشللللخام ادءا

 
 25ااما

 اال واج. يبدو ألَّ زواج األطفال غي  منمشللر اى  ظطاق واسللاف احسلل  
 
ااما

المنرملللللات غي  الحةةميلللللةف املللللا في ذللللللف مرك  المرأة لإلرشللللللللللللللللاإل القلللللاظة و 

اليةظيسللللللللللللف  -الجتملللاعي. وفقا ايلللاظلللات منرملللة األم  المتحلللدة للطفةللللة وا

. 25في المائة من الفتيات احلةل امر  1للعامف ت وج 
 
 ااما

 25 25 28 27 سةريا

اى  أل يةةل الحد األإل ى لعمر  1029 4ينص لاظةل األ ةال الشللخصلللية 

 لةللللل من الرجللللال والنسلللللللللللللللاء. يعةز للفتيللللال أو  28ال واج 
 
الفتيللللاتف اللللامللللا

 أو أك  ف ال واج قذا رأى القاولللللللهي ألَّ ك،  25الذين يبلغةل من العمر 
 
ااما

"ف وقذا وافق اغااء أو األجداإل 
 
الطرفيل راغ  في ذلف و"ظاضللللللللجةل جسللللللللديا

ل ، الطرفيل. اى  الرغ  من اظدفان ال واج إلول العمر القاظة و زشلللللةل 

 ولللللد 
 
 للللد  في جميا م حةظ في العقةإل المللللاضلللللللللللليللللةف فلللل ظلللله كللللال شلللللللللللللللائعللللا

. أفاإلت 
 
المعتمعاتف وقل كال اباداإل أكة  في المناطق الريفية واأللل ظمةا

وسلائل ا ا،م والمنرمات غي  الحةةمية ابلَّ ال واج المب رف ولا ة ايل 

الفتياتف لد ارتفا ايل ال،ج يل السلةرييل. التطفع إلاا  زشةل منهجي 

 في العر 
 
  ظقلتهن ق  الفتيللللات اليزيللللديللللات واسللللللللللللتغلتهن جنسلللللللللللليللللا

ا
 اقف ومن ا

 سةريا من أجل ال واج القسري.

ملتلةسللللللللللللط اللعلملر اللقللللللاظة و  

 لل واج
27 27.5     

البللللدال األللللل 

 
 
 ظمةا

 28 28 جيبةتو
ألللللللل من 

28 

ألللللللل ملللن 

28 

إل الحللد االإل ى للعمر القللاظة و لل واج انللد  اى  الرغ  من ألَّ القللاظةل ُيحللّدل

ف ف ظه ينص اى  ألَّ "زواج  28
 
رف الذين ل  يبلغةا سللللللن البلةج ااما الُقصللللللَّ

القلاظةظيلةف يداللللللللللللا لمةافقلة األو لللللللللللليلاء اليه ". يحلد  زواج األطفلال من 
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 يل ق   آلر في المنللاطق الريفيللةة  يلا كللال ُينرر قليله اى  أظلله ممللارسلللللللللللللة 

تقليدية وليسللع مشللةلة. تعاوظع وزارة النهةن االمرأة وتنري  العائلة ما 

ا أظحاء الب،إل لحماية  قةق الفتياتف اما المعمةاات النسللللللللللللائية في جمي

ن يتزوجن.  في ذلف الحق في تقرير متى وما

     الصةمال

إل اللدسللللللللللللتةر الفيلدرا ي المؤللع الحد األإل ى للعمر القاظة و لل واج.  ال ُيحلّدل

ويشللللللللللللي  ق   ألَّ ال واج يتطلللللل  المةافقلللللة الحرة لةلللللل من الرجلللللل والمرأة 

.  للد  ال واج 
 
ة  يللا ت وجللع ليصللللللللللللب  لللاظةظيللا

 
 وت رارا

 
في  45المب ر مرارا

 28احلةل امر  14و 10الملللائلللة من النسللللللللللللللاء اللةاتو تت اوح أاملللارهن ايل 

ف وت وجلللع 
 
. في المنلللاطق الريفيلللةف  25في الملللائلللة احلةل امر  8الللاملللا

 
الللاملللا

 من امر 
 
 اناته  اى  ال واج ادءا

 
. في المناطق  21أجة  الةاللدال غالبا

 
ااما

نلع  ركلة الشللللللللللللبلاب  لاالت زواج لسللللللللللللريلة ايل الخلاضللللللللللللعلة لسلللللللللللليطر  تهلاف رتَّ

جنةإلها وفتيات  لللللللللغي اتف واسلللللللللتددمع قغراء ال واج كبإلاة للتعنيد. ل  

 معروفة لمنا ال واج المب ر 
 
تبذل الحةةمة أو السلللللطات ا لليمية جهةإلا

 والقسري.

   25 20 السةإلال

إل القاظةل العمر القاظة و لل واج اللللللللللللللللللللللل   أو  25للفتيات وأاةام  20ُيحّدل
 
ااما

اند الة لللللللةل ق   سلللللللن البلةج للفتيال. ل  ت ن هناك ق صللللللللاءات مةاةلة 

 ةل مدى اظمشللللار زواج األطفالف ل ن المدافعيل ان األطفال أفاإلوا ابظه 

ل مشلللللةلةف ولا لللللة في المناطق الريفية. وفقا تقديرات منرمة  ل
ّ
ال ي ال ُيمً

في المائة من النسلللللللللللاء  21اليةظيسلللللللللللفف ت وجع  -األم  المتحدة للطفةلة 

 ألول مرة أو إلللن في مر لللللة  14و 10اللةاتو تت اوح أامللللارهن ايل 
 
اللللامللللا

طبللة لبللل الةج امر  ف وت وجللع  25لل
 
 28في المللائللة لبللل الةج امر  34اللامللا

 أاناء اليةم العالمي للفتاة 
 
. في أكتةبرف أ للللللللللللدرت السلللللللللللليدة األو   اياظا

 
ااما

المب ر والقسلللريف وأالنع ان مباإلرة  أاربع فيه ان للقها زشلللبل ال واج

  ةةمية سيت  قط،لها لمعالجة هذإ المشةلة.

     اليمن

كال ال واج المب ر والقسلللللللللري مشلللللللللةلة كبي ة وواسلللللللللعة االظمشللللللللللار. ل  ي ن 

 من امر الًامنةف 
 
هنلاك  لد أإل ى لعمر ال واجف وللد ت وجع الفتيات ادءا

التللبكيللد اى  أههن كن اللذارى في وهة مللا اإلع  التقليللديةل أهه  املةا اى  

ولع ال واج. ال تنص المشلللللريعات الةطنية اى  أي  د أإل ى لعمر ال واجف 

ااسللللللللللللتثناء أهها تنص اى  أظه ينبغي أل تتزوج الفتيات في  الة الةج سللللللللللللن 

الناللللللللللللةج الجن للللللللللللهي. يؤار الوزاع الحللللا ي في الب،إل والةضللللللللللللا االلتصلللللللللللللللاإلي 

 في الخدمات األسللللللللللاسلللللللللليةف 
 
اما في ذلف الصللللللللللحة والتعلي  المتدهةر سلللللللللللبا

والعلللداللللةف ملللا يعّرلن الفتيلللات والفتيلللال لم يلللد من المدلللاطر المت تبلللة اى  

زواج األطفال. أظهرت آلر إلراسللللللللللللة اسللللللللللللتقصللللللللللللائية إليمةغرافية وصللللللللللللحية 

يللللللع في اللللللام  في المللللللائللللللة من النسلللللللللللللللللاء اللةاتو تت اوح  32.9ألَّ  1023أجرل

 لللد ت وجن لبللل امر  14و 10أامللارهن ايل 
 
 اينمللا ت وجللع  28اللامللا

 
اللامللا

  25في المائة لبل امر  9.4
 
. أظهرت الدراسلللللللة االسلللللللتقصلللللللائية زشلللللللبل ااما

المعللللارل والمةالف والممللللارسلللللللللللللللاتف التي أجرتهللللا منرمللللة األم  المتحللللدة 

والتي اسلللتهدفع سلللع محافراتف ألَّ  1026اليةظيسلللف في اام  -للطفةلة 

لمسللللللللللللتهللدفللة لللد في المللائللة من ا ظللا  المشلللللللللللللاركللات في المعتمعللات ا 71.5

. و لللللللللللللع النسللللللللللللبة الم ةية لإلظا  المشللللللللللللاركات  28ت وجن لبل الةج 
 
ااما

في المائة. يشلللللللي   44.5اللةاتو ت وجن في امر الخامسلللللللة اشلللللللرة أو ألل ق   

هللللذا ق   ألَّ زواج األطفللللال آلللللذ في االرتفللللاع اة للللللللللللفلللله من آليللللات التللللبلل  

 السلبية في سياق الوزااات. 

مللتللةسلللللللللللللط الللعللمللر الللقللللللاظللة للو 

  واجلل
24 26.5     
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د مراجعة القةاظيل الجنائية التي تمناول األشلللللللللةال األلرى للعنف ضلللللللللد  ل

ّ
تؤك

النسلاء والفتيات اى  االلت،ل ال بي  في تشريعات الحماية المعمةل بها في 

ل في الجللللدول جميا أظحللللاء المنطقللللةف مًللللل: مللللا هة  عّرلم  3.4مبيَّ
ُ
)أإلظللللاإ(. ت

  28من أ لللللللللللللل  21غللالبيللة البلللدال )
 
 انللدملللا 767الللدا

 
( االغتصللللللللللللللاب تحلللديللدا

عّرلم البللللدال السللللللللللللتلللة المتبقيلللة 
ُ
يرت بلله شللللللللللللخص آلر غي  ال وج. اينمللا ال ت

.
 
من ظللللللا يللللللة ألرىف من المحتمللللللل أل يتعنلللللل    768االغتصللللللللللللللللللاب تحللللللديللللللدا

ب من ل،ل ال واج من المغتصلللللللللللللل  في زعض الةاليلللات القاللللللللللللللائيلللة العقلللا

 القةاظيل 
 
 من الللللدول لللللد ألغ  مؤلرا

 
ضللللللللللللحيتللللهف اى  الرغ  من ألَّ اللللدإلا

( واألرإلل 511المتعلقللة اللال واج في  للاالت االغتصلللللللللللللاب: وهي لبنللال )المللاإلة 

( وإلولللللللة فلسللللللللللللطيل 117( وتة س )المللللللاإلة 475( والمغرب )308)اللمللللللاإلة 

  لغللاء هللذإ  كمللا تللدرس الحةةمللة البحرينيللة 770ف769(.5)القللاظةل رل  
 
لللاظةظللا

772الممارسة.

 

 :  3.4الجدول 

 771تحديد القةاظيل الجنائية الةطنية المتعلقة االعنف ضد النساء والفتيات

  سلللللللللللللللللللللل  اللللللللللفللللللللل لللللللللة

 االلتصلللاإلية ال جنة

 لغرب واالجتمللللاايللللة

 آسيا

 البلد
 الللللللللللعللللللللللنلللللللللللف

 األسري 

 جللللللللللللللللللرائلللللللللللللللللل 

 الشرل

 االغتصلللاب

 ال و ي

 االغتصلللاب
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ر ادالة النةع االجتماعي والقاظةل وتقيي  القةاظيلف التي تؤار في المساواة ايل  767 ل

ّ
الجنسيل في منطقة الدول العربية ) ندوق األم  المتحدة للسةال وبرظامج األم  المتحدة تةف

ف النتائج المتعلقة االقةاظيل 1028اام  ا ظمائو وهي ة األم  المتحدة للمساواة ايل الجنسيل وتم يل المرأة وال جنة االلتصاإلية واالجتمااية لغرب آسيا(ف التي  شرت في أوالر 

 شملها تحليل األوضاع هذا. 12من أ ل  28تي تؤار في المساواة ايل الجنسيل والحماية من العنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي )الجندر( في والسياسات ال
 
 الدا
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 م حةظات:

 الةامل. التقرير  ق   ارجا المةضةعف  س  التصنيف  ةل  التفا يل من م يد اى  ل حصةل  أإلظاإ. األلةال لرمةز  اام شرح

 

 المسللللاواة اى  تنص المةضللللةع هذا في القةاظيل أل ق   األلاللللر  الرم   يشللللي 

 االجتمللللللاعي النةع اى  القللللللائ  العنف من الحمللللللايللللللة و أو  اللجلنسلللللللللللليلل اليلل

 أل   ق الخاللللللللللراء الف ة تشللللللللللي   ال  الدولية. المعايي   ما كبي   زشللللللللللةل وتتةافق

 ةعاالمةضللللللللل المتعلق المعال في الجنسللللللللليل ايل العدالة أل أو  مًا ي القاظةل 

 لةامل.اا تحققع لد

 

 يف االجتمللاعي النةع جةاظلل  زعض تنللاول  ت  أظلله ق   ال هرمللا و الرم   يشللللللللللللي 

 مسللللللللللاواة ادم أوجه هناك ت ال ال  ول ن المةضللللللللللةعف بهذا المتعلق القاظةل 

 الجنسيل. ايل مهمة

 

 اى  ينص ال  معيل امةضللللللللللللةع المتعلق القللاظةل  أل ق   األ مر  الرم   يشللللللللللللي 

 من الحملللايللة لتةفي   أإل ى  لللد يةجلللد ال  أظللله و أو  الجنسلللللللللللليل ايل المسللللللللللللللاواة

  االجتماعي. الجنس النةع أساس اى  القائ  العنف

 

 المعلةمات. كفاية ادم أو  البياظات تةفر  ادم ق   الرماإلي الرم   يشي 

 

 العربية وا مارات والةةيع قيرال ان اياظات الدراسلللللللة مصلللللللدر  يتالللللللمن ل 

 المتحدة.

 

يطبق أك   من ظصلللللللف الدال المنطقة زعض وسلللللللائل الحماية من التحرش 

ففو األرإلل ولبنالف  773الجن للللللللللللهي في مةال العمل و أو ظطاق الحياة العامة.

يسلللللللللم  القاظةل لمن يتعرن للتحرش الجن لللللللللهي )أو الالللللللللرب أو ا هاظة( في 

ت  الت اح تعديل  775ف774صللللللبه إلول قشللللللعار.مةال العمل ااالسللللللتقالة من من

وفي الممل ة  776اى  لاظةل العقةبات في اليمنف ول ن ل  يت  ااتماإلإ زعد.

العربية السلعةإليةف يم ن ججن مرت  ي التحرش الجن هي للمرة األو   مدة 

ريال سللللعةإليف اينما يم ن أل  200000تصللللل ق   ااميل وغرامة تصللللل ق   

ُيعللاللل  م ررو ارتةللاب الجريمللة اللالسللللللللللللجن مللدة تصلللللللللللللل ق   لمسلللللللللللللة أاةام 

 وفي المغربف يم ن أل ُيح   777ريللال سللللللللللللعةإلي. 300000وغرامللة لللدرهللا 

                                                             
 ق   معمةاة البنف الدو يف "النساء واألامال والقاظةل ) 773
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اى  مرت  ي التحرش الجن لهي في األماكن العامة االسلجن من شهر ق   ستة 

 778إلره  مغر و. 20000ق    1000أشهر وغرامة لدرها 

 

في منطقة الشلللللرق األوسلللللط وشلللللمال أفريقيا ومنطقة الدول العربيةف ُيحرر 

في جيبةتو ومصلللللر والعراق )كرإلسلللللتال(  تشلللللةيه األاالللللاء التناسللللللية لإلظا 

ال واليمن )في المنشللللللللللللليت الطبيللةف وليس في الموزل(. والصللللللللللللةمللال والسللللللللللللةإل

ق  طبَّ
ُ
 غي  شلللللللللللللاملللةف وال ت

 
و تى في ظللل وجةإل المشللللللللللللريعللاتف فلل ههللا تبقى غللالبللا

 اى  الرغ  من تعري  هذإ الممارسللللللللللللة في 
 
اقةة في اديد من األماكن. فمً،

ف ف ظه يم ن التحايل اى  القاظةل من ل،ل الماإلة 1008مصللللللللللللر منلذ الام 

العقةبات التي تسلللم  ااتداذ قجراءات ضللللارة لحماية النفس  من لاظةل  62

ضللليفع الصلللبغة الطبية اى  تشلللةيه األاالللاء التناسللللية 
ُ
أو الغي . ومن ا  أ

 من  ررإ في مصللللللللللللر.
 
 اللدال

 
ول ن هنللاك قظفللاذ في البلللد. اللل   779لإلظللا  طبيللا

ف أ للللللللدرت ق دى المحاك  المصللللللللرية للمرة 1025جدير االذكر أظه في اام 

 ضللللللد طبي  متةرط في تشللللللةيه األااللللللاء التناسلللللللية لإلظا .األو     م
 
 780ا

ومن المه  م، رة أل العديد من الدول في المنطقة ل  تعتمد تشلللللللريعات 

 
 
تحرر هذإ الممارسةة ألل تشةيه األاااء التناسلية لإلظا  لد يةةل ظاإلرا

 أو ال ُيمارس فيها.

 

ال أفريقيا ااتمدت العديد من البلدال في منطقة الشلللللللللرق األوسلللللللللط وشلللللللللم

 تشللللللللللللريعللات تتعلق 
 
 زعنف الشللللللللللللريللف الحمي ومنطقللة الللدول العربيللة مؤلرا

)مًللل: الج ائر والبحرين واألرإلل ولبنللال والمغرب وتة س والممل للة العربيللة 

السلللللللللللعةإليةف وكذلف قللي  كرإلسلللللللللللتال االعراق(ف وهناك الدال ألرى لديها 

 لةاظيل ليلد المراجعلة. واند قجراء فحص قجما يف سللللللللللللنعد أل 
 
 وا دا

 
الدا

 782فقط من كل ا،اة الدال في منطقة الشللللللللللرق األوسللللللللللط وشللللللللللمال أفريقيا

( أو غي إ من أشلللللللللللةال العنف األسلللللللللللري iCiيةاجه انف الشلللللللللللريف الحمي  )

 أل لللد التقلللديرات ا لليميلللةف ومنلللذ الللام 
 
األلرى اقةاظيل تشللللللللللللريعيلللة. ووفقلللا

 ف اقيللع ا،  من كللل أر ا  سلللللللللللللاء غي  محميللات من العنف األسللللللللللللري 1027

-وجلدير االذكر أل كل البلدال التي ُوجدت لها اياظات  781امةجل  القلاظةل.



 126 تحليل األوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية

 
تفتقر ق   أطر لاظةظية تعرم االغتصلللللاب ال و ي.  -ااسلللللتثناء الد وا د فقط

من لللللللاظةل  343وهللللللذا البلللللللد الة يللللللد هة جيبةتوف  يللللللا تحللللللدإل المللللللاإلة 

االغتصلللللللللللللللابف ويحق للمحللللاك  ا مسلللللللللللللللاب  2995لعللللام  59العقةبللللات رل  

ال و ي جريمةة ول ن ال يدالللللا االغتصلللللاب ال و ي للمقاضلللللاة  االغتصلللللاب

.
 
وللللد تبقو القةاظيل التمييزيلللة الخلللا للللللللللللللة الللال واج والحاللللللللللللللاظلللة   783قال ظلللاإلرا

( اى  النسللللللللللللاء 4والة للللللللللللايلة )المة للللللللللللةفة ام يد من التفصلللللللللللليل في الركيزة 

 والفتيات في ا،لات مسي ة.
 

تفشللللللللللل  فجرائ  الشللللللللللرلاندما يمتد العنف األسللللللللللري ليشللللللللللمل ما يسللللللللللمى 

العللديللد من الللدال المنطقللة في تةفي  الحمللايللة الةللافيللة للضللللللللللللحيللةف مللا ية ر 

 -الحملاية للمعتدي. لد تةةل األ ةام ممسللللللللللللاهلة أو مدففة ل جناة الذكةر 

وهي ميزة ال تمتللللللد اللللللالمسللللللللللللللللللاوي ق   ا ظللللللا  اللةاتو يرت ةل العنف ضللللللللللللللللللد 

اى  - ول ن في لبنال وفلسللللللطيل والجمهةرية العربية السللللللةرية 784أزواجهن.

لغيع القةاظيل التي تمن  الررول المدففة للمسللؤولية  -وجه الخصللةم
ُ
أ

 785اى  القتلة في لاايا ما يسمى جرائ  الشرل.
 

ل ن جللدير اللالللذكر أل العللديللد من البلللدال في المنطقللة لللد أ لللللللللللللدرت أوامر 

اى  أههلا من ايل أك   التللدل،ت  -اى  الصللللللللللللعيلد العلالمي- ملايلة ُينرر قليهللا 

انف الشللللللللللللريلف الحمي  وغي إ من أشللللللللللللةال العنف األسللللللللللللري  فلائلدة في منا

 لبحا أجرته منرمة ا سلللللللللةةاف تشلللللللللمل العنا لللللللللر المشلللللللللت كة 
 
األلرى. وفقا

 :786لتةفي  أوامر الحماية اة  هذإ البلدال ما يبتو
 

  رر الجناة من االتصال االناجيات وأطفالهن وغي ه  من 

 و غي  مباشر أفراإل العائلة أو قلحاق الارر به  اى  ظحة مباشر أ

 )ان طريق طرل االا(ة
 

  قل ام الجناة االبقاء اى  زعد مسافة محدإلة من الناجيات

 وأطفالهن أينما كاظةاة
 

  رر الجناة من ا ضرار االممتلةات الشخصية للناجيات أو 

 االممتلةات المشت كة )السياراتف والمنازلف واألاا (ة
 

 لناجياتة رر الجناة من استددام األ ةل المشت كة ما ا 
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e:etped awvtp ept Chwdtudtwp  htthe tp dnt mhed ft:twp") 7ف  فحة 1028ف اام. 
 .8المرجا ظفسهف  فحة  787
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  السماح للناجيات االة ةل ق   موزل العائلة أو التماس ا يةاء

 في مةال آلر قذا ل م األمرة
 

 قجبار الجناة اى  مغاإلرة موزل العائلة لفت ة محدإلةة 
 

  قجبار الجناة اى  تقدي  المساادة المالية المدصصة لإلاالة

وبدل التةاليف المت بدة زسن  العنفف اما في ذلف الع،ج 

 الط ي والمبوى.
 

وفي  يل أل للصللللللللع ال جنة االلتصللللللللاإلية واالجتمااية لغرب آسلللللللليا ق   أل 

هذإ األ ةام تتماشلللللللهى ما أفالللللللل الممارسلللللللات العالمية في تشلللللللريعات أوامر 

 ق   أظللله ل  يةجلللد اللللد ]في المنطقلللة 
 
الحملللايلللةف فللل ل تقريرهلللا يشللللللللللللي  أيالللللللللللللللا

تشلللللللللللمل جميا  العربية[ لام زسلللللللللللن تشلللللللللللريعات متةاملة  ةل أوامر الحماية

الة وتةكةالت ال،زمللللة اى  النحة المبيل في "إلليللللل المشللللللللللللريعللللات المتعلقللللة 

(. وفي  االت ألرىف 1021االعنف ضد المرأة" التازا للم  المتحدة )اام 

يعلللل   للللذل زعض انللللا للللللللللللر المشللللللللللللريعللللات التي ال تحقق هللللدل الحمللللايللللة 

ل حفلللاظ المرجّة. ومنهللا آليللات الةسللللللللللللللاطللةف التي اى  الرغ  من أههللا مفيللدة 

 787اى  س،مة العائلةف ف هها ال تتمحةر  ةل مص حة الناجيات.
 

م في ادإل من البلدال العربية. وتميل هذإ البلدال ق    ا تعار االنشللللللللللللر  معرَّ

اسللللللتهدال األفعال الجنسلللللليةف ومنها الداارة واالسللللللتغ،ل الجن للللللهي والعنف 

وقكراإ النسللللللللللللاء والفتيللات والفتيلال اى  ارتةللاب أفعلال جنسلللللللللللليللة. ل ن هللذإ 

ليسلللع راإلاة اما فيه ال فايةف كما أهها ليسلللع  -احسللل  التقارير-القةاظيل 

ففو  788ة ادرجة كافية لمشلللمل مدتلف أشلللةال االسلللتغ،ل الجن لللهي.واسلللع

من  العام،ت 
ُ
أ لد األمًللة المهملة المرتبط زعديد من الدال المنطقةف ال ت

األجننيللللات الحمللللايللللة امةجلللل  لةاظيل العمللللل قال في  للللاالت ظللللاإلرةف اللللل قههللللا 

تسللللللمبعد في الغال  وبصللللللةرة  للللللريحة العمالة الةافدة من ظطاق تطبيقهاف 

ولد  789عرضلللها لخطر ا تعار االنشلللر واالاتداء واالسلللتغ،ل الجنسلللييل.ما ي

يمي  االكتفاء افرن الغراماتف أو قزعاإل المهاجرين غي  الشللللراييلف ل جناة 

 ق   
 
الللذين اةلبةا اى  هللذإ الجرائ  ت رارهللا واسللللللللللللتًنللال أ شللللللللللللطته ف ظررا

 790أهه  يدفعةل غرامات  غي ة.
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في المنطقللةف ال تةجللد تشللللللللللللريعللات في اى  الرغ  من ظطللاق الوزاع المسلللللللللللل و 

العنف الجن للللللللللللهي المرتبط معر  البللللدال تسللللللللللللتهلللدل اى  وجللله التحلللديلللد 

 يا تعرم المشللريعات الةطنية  ةاإل  ف وتبتو السللةإلال كاسللتثناء االوزاع.

 ضلللللللمن جرائ  الحرب. 
 
  لللللللريحا

 
العنف الجن لللللللهي المرتبط االوزااات تعريما

 وزار 
 
 )وللللللد ااتملللللد وزير العلللللدل اللي ي لرارا

 
يحلللللدإل  1024( في الللللام 229يلللللا

ضلللللللللحايا العنف الجن لللللللللهي أاناء االظتفاضلللللللللة اللينية ضلللللللللمن ضلللللللللحايا الحرب 

ل ن  792ويمنحه  الحق في التعةيااتف ل ن يبدو أل القرار ل  يت  تنفيذإ.

تعمل زعض البلدال اى  تطةير لطط امل زشللبل النسللاء والسلل،م واألمن 

تيات في  االت الوزاع تشلللللللمل االهتمام االعنف الجن لللللللهي ضلللللللد النسلللللللاء والف

 (.4)ارجا ق   الركيزة 

 

 سياسات العنف ضد النساء والفتيات
 

 ان المعال المشلللري يف تصلللاادت االلتزامات السلللياسلللية زشلللةل كبي  
 
زعيدا

في منطقللة الشللللللللللللرق األوسللللللللللللط وشللللللللللللمللال أفريقيللا ومنطقللة الللدول العربيللة في 

مي. المسلللللللللللتةى ا للياألاةام األلي ة كدليل اى  التغيي  ا يعا وف  تى اى  

 في الللام 
 
ف ااتملللدت اللللدول األااللللللللللللللاء في ال جنلللة االلتصللللللللللللللاإليلللة 1024فمً،

واالجتمللاايللة لغرب آسلللللللللللليللا قا،ل الةةيللعف الللذي أإلاظللع جميعهللا فيلله جميا 

أشللللللللللللةللال العنف ضلللللللللللللد النسلللللللللللللاء والتزمللع امةاجهتلله من ل،ل اسللللللللللللتحللدا  

"لةااللللد وقجراءات واضللللللللللللحللللة تحللللدإل المسللللللللللللؤوليللللات ]...[ وتحللللد من  للللاالت 

قضللللللللللللللللافلللللة ق   ذللللللفف تلللللبسللللللللللللس تحلللللالف النسللللللللللللللللاء   791ا ف،ت من العقلللللاب."

الة لمللاظيللات من المنطقللة العربيللة لمةللافحللة العنف ضلللللللللللللد النسلللللللللللللاء في اللام 

: لينياف واألرإللف والسللللللللللللةإلالف 1024
 
ف ويالللللللللللل  ظلائبلات من ا،الة اشللللللللللللر اللدا

وللبلنللللللالف ومصللللللللللللرف واللبلحلريلنف وتلة لسف واللملغربف وفلسللللللللللللطيلف والعراقف 

والممل للة العربيللة السللللللللللللعةإليللة. و لللللللللللللاج هللذا التحللالف وجيبةتوف والةةيللعف 

مسلللللللةإلة اتفالية اربية لمةافحة العنف ضلللللللد النسلللللللاء واألطفالف وتدالللللللا 

 793اغل للمراجعة النهائية.
 

تبنع العديد من البلدال في المنطقة مباإلرات وقسلللللللت اتيعيات وسلللللللياسلللللللات 

مًال الل حد من العنف ضللد النسللاء والفتيات. وتشللمل األمًلة )اى  سللنيل 

 :795ف794ال الحصر(
 

  وضا السةإلال مسةإلة  ست اتيعية وطنية ل حد من زواج

 .1025األطفال في اام 

                                                             
 وممارسللللللة الةاليات القاللللللائية الةطنية في  هي ة األم  المتحدة للمسللللللاواة ايل الجنسلللللليل وتم يل المرأةف "المسللللللاءلة 792

 
ان العنف الجن للللللهي في الوزااات: تحديد الفعةات ظرريا

ف اللام ("muuwcpdedt.td, iwh tttce. itw.tput tp Pwpi.tud: ittpdti,tp: tene tp sntwh, ept Cheudtut wi iedtwpe. nchtettudtwpe tp dnt mhed ft:twpالمنطقللة العربيللة )

1028  . 
 الفقرتال ق 791

 
. مقتنس من لجنة األم  المتحدة االلتصاإلية 1024. ظص هذا ا ا،ل مدرج اى  مةلا ا سةةاف 4و 1ا،ل الةةيع زشبل مناهاة العنف ضد النساءف وتحديدا

( ) 10)ا يل زعد  واالجتمااية لغرب آسللللللياف "في مه  العةا للللللف واألمةاج: مراجعة  الة المرأة والمسللللللاواة ايل الجنسلللللليل في المنطقة العربية
 
 m:etped atpt ept sttte: mااما

ftmtt. wi dnt tdedce wi awvtp ept ttptth oece.td, tp dnt mhed ft:twp )cttutp: +10")) 1026ف اام. 
  nddne:  .....it.wh: nhw:hevvte vtpe-.wvtpو  nddne:  ume.-eheduwe.tdtwp.wh: tpارجا ق    793
 tttce. ept ftnhwtcudtmt rte.dn Le.e ept لندوق األم  المتحدة للسلةالف التقرير ا لليميف "لةاظيل الصلحة الجنسلية وا ظعااية وسياساتها في الدال اربية محدإلة ) 794

Cw.tutte tp tt.tudtt mhed Pwcpdhtte") 1026ف اام. 
منطقة  ل،ج يل فيالسامية للم  المتحدة لشؤول ال،ج يلف "منا العنف الجن هي والعنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي )الجندر( والتصدي له في أوضاع االمفةضیة  795

ف اام ("tttce. ept ttptthdeett itw.tput Chtmtpdtwp ept ftenwpet tp ftic:tt ttdcedtwpe tp dnt attt.t oeed ept iwhdn mihtue) الشللللللرق األوسللللللط وشللللللمال أفريقيا

1025. 
: iedtwpe. tdhedt:, iwh dnt ovnw.thvtpd wi o:,ndtep awvtp 1030: الرؤية والركائ  )1030المعلس القةمو للمرأةف "ا سللللت اتيعية القةمية لتم يل المرأة المصللللرية  796

itetwp ept Ct..ehe") 1027ف اام. 

 

  ولد هدفع ا ست اتيعية الةطنية السةإلاظية الخا ة االتدىي

ان جميا أظةاع تشةيه لطا ج ء من األاااء التناسلية 

( ق   القااء اى  جميا أظةاع 1028ق    1008لإلظا  )من 

ألاااء التناسلية لإلظا  من ل،ل ظهج متةامل تناول تشةيه ا

األزعاإل الدينية واالجتمااية والصحية والًقافية لمشةيه 

األاااء التناسلية لإلظا ف تامن جهات فاالة من 

المؤسسات األكاإليمية والةزارات التنفيذية والخة اء 

 القاظةظييل.

 

 ي قاداإل كما شاركع اليمن من ل،ل لجنتها الةطنية للمرأة ف

ا ست اتيعية العربية لحماية النساء من العنف للفت ة من 

 .1010ق    1022

 

  ووضعع ا ست اتيعية الةطنية لمةافحة العنف ضد النساء

 قست اتيعية لتع ي   1029ق    1022من 
 
في فلسطيل أهدافا

آليات  ماية النساء الفلسطينيات وتم ينهنف اما يشمل تع ي  

غليات المؤسسية لحماية النساء من العنف ا طار القاظة و وا

وتحسيل الحماية االجتمااية والدا  االجتماعيف ما تقدي  

الدا  ق   الناجيات من العنف وتحسيل معالجة  االت العنف 

 ضد النساء والفتيات من ل،ل الخدمات الصحية.

 

  ولد ُوضعع ا ست اتيعية الةطنية لمةافحة العنف ضد

جري أول استط،ع وط ي  ةل 1008 النساء في تة س اام
ُ
ف وأ

 .1020ق    1009العنف ضد النساء والفتيات في الفت ة من 

 

  ف ظفذت سةريا إلراسات وطنية 1020ق    1008وفي الفت ة من

 ةل العنف ضد النساء و اغع قست اتيعية لمةافحة 

العنف. كما تامنع ا ست اتيعية الةطنية للنهةن االنساء 

 والفتيات كب د محاور تركيزها.العنف ضد النساء 

 

  اى   1030وترك  ا ست اتيعية الةطنية لتم يل المرأة المصرية

 796القااء اى  التمييز ضد النساء وإلا  تم ينهن.

https://cvaw-arabcoalition.org/en/
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  ولد وضعع وزارة الشؤول االجتمااية في لبنال الخطة

الةطنية لةزارة الشؤول االجتمااية لحماية األطفال والنساء 

 1024.797وت  التةليا اليها في أكتةبر )"الخطة الةطنية"(ف 

لدمع الخطة الةطنية قطار العمل األول الذي ُوضعع امةجبه 

ارامج وبروتةكةالت العنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعيف 

ما قاطاء أولةية تقدي  الخدمات ق   المعمةاات األك   

ف أطلقع وزيرة 1029هشاشة كافةف ومنها ال،ج ةل. وفي اام 

ة للتم يل االلتصاإلي للنساء والشباب ا ست اتيعية الدول

ق    1029الةطنية لمةافحة العنف ضد النساء والفتيات )من 

1019.)798 

 

 : 3.5الجدول 

 799ق ،ح السياسات المتعلقة االعنف ضد النساء والفتيات

الف ة  س  ال جنة 

االلتصاإلية 

واالجتمااية لغرب 

 آسيا

 البلد

 ا  ،ح السياسهي

قست اتيعية مستقلة زشبل العنف ضد 

 النساء
 ج ء من قست اتيعية شاملة لا ة االنساء

الدال معلس التعاول 

 الخليجي

 البحرين
ا سللللللت اتيعية الةطنية لحماية النسللللللاء من 

 العنف األسري 

ق    1023اللخلطللللللة اللةطلنليللللللة للتلقللللللدم اللمرأة البحرينيللللللة )من 

1011) 

 غي  متةفر غي  متةفر الةةيع

 غي  متةفر غي  متةفر ُامال

 غي  متةفر غي  متةفر لطر

اللللللللملللللللمللللللللللللللل لللللللة اللللللللعلللللللربللللللليلللللللة 

 السعةإلية
 800غي  متةفر غي  متةفر

ا ملللللللللللارات اللللللللللللعللللللللللللربللللللللللليللللللللللللة 

 المتحدة
 غي  متةفر 802غي  متةفر

 المغرب العر و

 غي  متةفر غي  متةفر لينيا

 المغرب
 العنفا سللللللللللللت اتيعيلللة الةطنيلللة لمةلللافحلللة 

 (1001ضد النساء )اام 

ق    1021للطللللللة اللحلةلةمللللللة للللمسللللللللللللللللللاواة )قكلرام( )الفت ة من 

 1012ق لل   1027ف الللمللر لللللللللة الللًللللللاظلليللللللة فللي الللفللتلل ة مللن 1026

 مستمرة(

 المشرق العر و 

 مصر
ا سللللللللللللت اتيعيلللة الةطنيلللة لمةلللافحلللة العنف 

 (1010ق    1025ضد النساء )الفت ة من 
 1030المرأة المصرية ا ست اتيعية القةمية لتم يل 

 العراق 
ا سللللللللللللت اتيعيلللة الةطنيلللة لمةلللافحلللة العنف 

 (1027ق    1023ضد النساء )الفت ة من 
 غي  متةفر
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 األرإلل
ا سللللللللللللت اتيعيلللة الةطنيلللة لمةلللافحلللة العنف 

 (1027ق    1024ضد النساء )الفت ة من 

ق    1023ا سللللللللللللت اتيعيلللة الةطنيلللة للمرأة األرإلظيلللة )الفت ة من 

1027) 

 لبنال

ا سللللللللللللت اتيعيللة الةطنيللة لمةللافحللة العنف  

 1029ضللللللللللد النسللللللللللاء والفتيات )الفت ة من 

 (1019ق   

 

 إلولة فلسطيل
ا سللللللللللللت اتيعيلللة الةطنيلللة لمةلللافحلللة العنف 

 (1029ق    1022ضد النساء )الفت ة من 

ا ست اتيعية الةطنية اة  القطااية زشبل المساواة والعدالة 

 (1011ق    1027)الفت ة من ايل الجنسيل وتم يل المرأة 

 غي  متةفر غي  متةفر سةريا

 
 
 البلدال األلل ظمةا

 السةإلال

اللخطللللللة الةطنيللللللة الخمسلللللللللللليللللللة لمةللللللافحلللللللة 

العنف ضللللللللد النسللللللللاء واألطفال )الفت ة من 

 (1026ق    1021

 غي  متةفر

 غي  متةفر اليمن
ق    1006ا سللللللللللللت اتيعيللللة الةطنيللللة لتنميللللة المرأة )الفت ة من 

1025) 

المرأةف  يل وتم يلالمصللللللدر: مقتنس من ال جنة االلتصللللللاإلية واالجتمااية لغرب آسللللللياف والجامعة اللبناظية األمري ية وهي ة األم  المتحدة للمسللللللاواة ايل الجنسلللللل
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األارال والممارسلللات االجتمااية والًقافية المرتبطة االعنف ضلللد النسلللاء 

 والفتيات

 

تبقى األارال النمطية القائمة اى  أسلللللللللاس النةع االجتماعي والممارسلللللللللات 

التمييزية أ لللللل أشلللللةال العنف المتعدإلة ضلللللد النسلللللاء والفتيات. وال تدرج 

منطقة الشلللللللرق األوسلللللللط وشلللللللمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية ان هذإ 

 القلاالدةة  يا تةجد معتقدات أاةية تدا  من  الذكةر االمتياز والقةة في

. فما التقدم الُمحرز في النهةن االمسللللللللللللاواة ايل 
 
كل شللللللللللللؤول الحياة تقريبا

الجنسيل وتم يل المرأة في اديد من البلدال في المنطقةف ظعد أل القبةل 

اى  المسللللللللتةى -الةاسللللللللا لمدتلف أشللللللللةال العنف ضللللللللد النسللللللللاء والفتيات 

يع س أوجللللله التحيز الراجللللللللللللخللللللة ايل  -الفرإلي والجمللللللاعي و تى المعتم ي

نسلللللللليل ويع زها. اى  سللللللللنيل المًالف لد تحدإل أارال "شللللللللرل" العائلة الج

المرتبطة زعفة األظثى لرارات العائ،ت اتزويج فتياتها الصلللللللللللغي ات. ولد يت  

تع ي  هللللللذإ األارال من ل،ل العقةبللللللات االجتمللللللاايللللللة المفروضللللللللللللللللللة من 

المعتما والتي ت حق و للللللللللللمللللات العللللار اللللالعللللائ،ت والفتيللللات أظفسللللللللللللهن غي  

 801ت في سن "مقبةلة" )ااإلة فةر البلةج مباشرة(. المتزوجا

 

في اللديللد من البلللدال العربيللةف ُينرر ق   الجهةإل المبللذولللة لحمللايللة النسلللللللللللللاء 

من انف الشللللللللللللريف الحمي  وغي إ من أشللللللللللللةال العنف األسللللللللللللري اة للللللللللللفها 
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 .1028العربية ومنهاف اام 

عد 
ُ
 للقي  األاةية التقليديةف مًل: سلللطة الرجل كرئيس للسللرة. وت

 
تقةياللا

 القةاظيل المقت  لللة أو الجلللديلللدة التي تؤكلللد اى   قةق ا  سلللللللللللللللال الفرإليلللة

  -المنشللللللللللقات ان سلللللللللليطرة أفراإل العائلة الذكةر -للنسللللللللللاء 
 
محل جدل غالبا

زسللللللللللللنل  هلذإ األارال الاللللللللللللارة المتعلقلة االنةع االجتماعي. ولد يةةل هذا 

أ د أسللللباب تعليق مشللللرواات القةاظيل ذات الصلللللة االعنف ضللللد النسللللاء 

 803أو العنف األسري في العديد من البلدال.

 

ا من  النساء زعض الحماية امةج  القاظةلف و تى في الحاالت التي يت  فيه

فللل ههن للللد يتعرضللللللللللللن هن والللائ،تهن لاللللللللللللغط اجتملللاعي لةي للتنلللازل ان 

- قةلهن. ولد كشللللللللفع إلراسللللللللة للمعلس الةط ي األرإل و لشللللللللؤول العائلة 

أل مرت  ي جرائ  لتل ا ظا  في البلد لد اسللتفاإلوا من  -اى  سلنيل المًال

ن القالللللللللللايا زسلللللللللللن  تنازل العائ،ت ان في المائة م 78تدفيف األ ةام في 

وفي  الة تشلللةيه األاالللاء التناسللللية لإلظا ف تشلللي  الدالئل ق   أل  804الته .

األارال االجتملاايلة ت مسلللللللللللل  لةة شللللللللللللديدة في زعض المعتمعاتف لدرجة 

أهها تدلق ما و لللللللفه أ د البا ًيل ابظه "فخ االاتقاإل:: الذي امةجبه يةةل 

لمعتما يدا  هذإ الممارسللللللللةف  تى لة لدى األشللللللللخام تةلا راجلللللللل  ابل ا

ل  يتغللاضللللللللللللةا انهللاف كمللا هة الحللال ما للقه  زشلللللللللللللبل و للللللللللللمللة العللار لعللدم 

كملللللا تةجلللللد أإلللللللة اى  ليلللللام   805التةافق ما أارال المعتما المتصللللللللللللةرة.

شللللللخصلللللليات إلينية االت ويج لممارسللللللة تشللللللةيه األااللللللاء التناسلللللللية لإلظا . 



 110 تحليل األوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية

 
 ال االعراق أل العديدف شلللفع إلراسلللة اى  سلللنيل المًال في قللي  كرإلسلللت

من القاإلة الدينييل المحلييل يدامةل تشللللللةيه األااللللللاء التناسلللللللية لإلظا  

ل حلد من الع،للات لبلل ال واج وللارج ظطلاق ال وجية. واى  الرغ  من أل 

 ات ويعه  لمشللللللللللللةيه األااللللللللللللاء التناسلللللللللللللية 
 
هؤالء القاإلة ل  يصللللللللللللر ةا النا

ل ن في الدال ألرى في   806لإلظلا ف فل هه  الارضللللللللللللةا  رر هلذإ الممارسللللللللللللة.

المنطقةف إلاع الشلللللخصللللليات الدينية ق   منا تشلللللةيه األاالللللاء التناسللللللية 

لإلظا . ففو مصلللرف اجتما األزهر الشلللريف وجامعته ما ال نيسلللة القبطية 

األراةذكسللللللللية في قطار مباإلرة "السلللللللل،م والح  والمسللللللللام "ة جهد يسللللللللتهدل 

فة اما فيه تشلللللةيه مةافحة الممارسلللللات الالللللارة و ماية األطفال من العن

 807األاااء التناسلية لإلظا .

 

اى  الرغ  من وجةإل للللدر كبي  من األإلللللة المةاقلللة اى  اظمشللللللللللللللار المةالف 

والمعتقدات التي تدا  األشللللةال المدتلفة للعنف ضللللد النسللللاء والفتياتف 

فللل ل هنلللاك ايلللاظلللات وتحلي،ت سلللللللللللللللائللللدة محللللدوإلة تحللللاول ر لللللللللللللللد المةالف 

لق االشللللللللللللراية المتصللللللللللللةرة ألشللللللللللللةال العنف والمعتقدات الفرإلية فيما يتع

سمً ى من ذلف اياظات استقصاءات المسو العنقةإلي متعدإل 
ُ
المدتلفة. وت

 (drt( والدراسلة االستقصائية الديمغرافية والصحية )aiPtالمؤشلرات )

نف او  امشللللللللللللةيلله األاالللللللللللللاء التنللاسللللللللللللليللة لإلظللا التي ت  جمعهللا فيمللا يتعلق 

 .الشريف الحمي 

 

جري اام في مسللللو انقةإلي متع
ُ
في السللللةإلالف أشللللار  1020دإل المؤشللللرات أ

في المائة من المشلاركيل الذكةر الذين كاظةا اى  ال  امشةيه األاااء  64

التناسلللللللللللية لإلظا  ق   أهه  يعتقدول أل هذإ الممارسللللللللللة يع  أل تتةلفف 

واى  جاظ  آلرف وجد اسللللللللللتط،ع  808في المائة من ا ظا . 53مقارظة انحة 

كع ء من ارظامج الدراسة -في مصر  1025جري في اام للقالايا الصلحية أ

في المائة فقط من الرجال  18أل  -االسلللللللتقصلللللللائية الديمغرافية والصلللللللحية

والفتيال الذين كاظةا اى  إلراية امشللةيه األاالللاء التناسللللية لإلظا  رأوا أظه 

في المائة من النسللاء المصللريات اللةاتو  38يع  أل يتةلفف مقارظة انحة 

الدراسلللة االسلللتقصلللائية الديمغرافية والصلللحية التي أجريع اام  شلللاركن في

وجللد مسللللللللللللو انقةإلي متعللدإل المؤشللللللللللللرات أجري في العراق اللام  1025.809

في المائة من ا ظا  اللةاتو شلللللللملهن االسلللللللتط،ع يعتقدل أل  94أل  1028

الممارسللللللللللة يع  أل تتةلف )من إلول الحصللللللللللةل اى  اياظات من الذكةر(ف 
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dw tpt itve.t :tptde. vcdt.edtwp d, 1030") 1028ف اام. 
 ق   1020ف السللللةإلالف اام (")aiPt( ,ac.dtn.t ipttuedwh P.cedth tchmt)( aiPt"المسللللو العنقةإلي متعدإل المؤشللللرات ) 808

 
. يع  تةخي الحذر اند تفسللللي  هذإ األرلام. ظررا

 أل ادإل الذكةر 
 
يقال تشةيه قفي السةإلال الذين يريدول  أل االستط،ع التار فقط الذكةر الذين كاظةا اى  إلراية امشةيه األاااء التناسلية لإلظا ف ال ينبغي أل ظفت ن تلقائيا

 بهذإ الممارسةف و 
 
ن كاظةا اى  إلراية بها يريدول اى  األرشواألاااء التناسلية لإلظا  أكة  من ادإل ظررائه  من ا ظا . في الةالاف ربما كال هؤالء المشاركةل الذكةر ألل وايا  ما

 أل تتةلف.
 .1025ف اام (drtف مصر )(")drt( ,dtvw:henntu ept rte.dn tchmt"الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية ) 809
 .1028ف العراقف اام (")aiPt( ,ac.dtn.t ipttuedwh P.cedth tchmt) (aiPt"المسو العنقةإلي متعدإل المؤشرات ) 820
 .1023ف اليمنف اام (",dtvw:henntu ept rte.dn tchmt"الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية ) 822
 1028ق    1027ف من اام ("nwhtep drt"الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية في األرإلل )  821
 1023ف اام ("ntvtp drt"الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية في اليمن ) 823
للمسللللللللللللاواة ايل الجنسلللللللللللليل وتم يل المرأةف "تقرير ان  الة المرأة العربية: ال جنة االلتصللللللللللللاإلية واالجتمااية لغرب آسلللللللللللليا والجامعة اللبناظية األمري ية وهي ة األم  المتحدة  824

 .1027ف اام ؟("tdedce wi mhed awvtp ftnwhd: itw.tput m:etped awvtpy aned ie ed tdestالعنف ضد النساءف ما حج  الارر؟ )

ل  لدو  هلذإ الممارسللللللللللللة في العراق ألل ا ًي  منه اى  الرغ  من أل معلد

 لدراسلللللة اسلللللتقصلللللائية إليمةغرافية وصلللللحية  820في السلللللةإلال ومصلللللر.
 
ووفقا

في الملللائلللة من النسللللللللللللللاء في اليمن أظللله يعللل  ولف  75ف ترى 1023من الللام 

 822تشةيه األاااء التناسلية لإلظا .

تةضللللللللللللو ايلاظات المسللللللللللللو العنقةإلي متعدإل المؤشللللللللللللرات وبياظات الدراسللللللللللللة 

السلللللللللتقصلللللللللائية الديمغرافية والصلللللللللحية من ادإل من البلدال مدى ارتباط ا

المةالف الراجللللللللللللخلللة زعمق زعنف الشللللللللللللريلللف الحمي ف  تى ايل الشللللللللللللبلللاب. 

 في زعض البلدال(  ةل ما قذا 
 
وأجري مسلللللللو اى  الفتيال )والفتيات أيالللللللا

كللللال لللللدى األزواج مة ر لاللللللللللللرب زوجللللاته  لسللللللللللللنلللل  وا للللد اى  األلللللل من 

 قذا كاظع زوجته تحرق الطعامف أو تتعاإلل معهف األسللللللللللللبلاب المحدإلةف 
 
مً،

أو تدرج إلول أل تدة إف أو تهملللل الطفللللف وملللا ق   ذللللف )ارجا ق   الشللللللللللللةلللل 

(. ومللن الليللل الللمللراهللقلليللل الللللللذكللةر الللللللذيللن شلللللللللللللملللللهلل  االسلللللللللللللتللطلل،عف اللّرر 3.7

في  64المةجةإلول في األرإلل ضللللللللللللرب ال وجلللات الللباى  معلللدل في المنطقلللة )

في الملللائلللة من الفتيلللات األرإلظيلللات  63،هتملللام أل ومن المًي  ل  821الملللائلللة(.

 لد وافقن اى  ضلللرب ال وجة في  29و 25اللةاتو تت اوح أامارهن ايل 
 
ااما

ل ن في لطرف ارر المراهقةل ضللللللللللللرب ال وجات امعدالت  823ظرول معينة.

أاى  ا ًي  من ظررائه  من ا ظا . وتشلللللللللي  ظتائج اليمن والج ائر ومصلللللللللر ق   

 
 
من لبةل ضلللللللللرب ال وجة ايل المراهقات. كما تشلللللللللي   مسلللللللللتةى ااٍل  سلللللللللنيا

األاحا  من الدراسللللة االسللللتقصللللائية الديمغرافية والصللللحية ق   أل النسللللاء 

 في ظرول معينة )ال 
 
 مقبةال

 
 لد يةافقن اى  كةل ضللللرب ال وجة أمرا

 
أياللللا

 تةجد اياظات لاالة للمقارظة للرجال الراشدين(.

 

ق   قاطلاء األولةية لحقةق الجا و  ليس من المسللللللللللللتغربف الالنرر ق   الميلل

اى   قةق الضللللللللحية فيما يتعلق زعديد من أشللللللللةال العنف ضللللللللد النسللللللللاء 

والفتياتف أل تةةل األارال التي ال تشللجا اى  ا ا،ج منمشللرة. فقد يت ت  

اى  ادم وجةإل ضلماظات للسرية قلحاق و مة اار إلائمة للناجية واائلتها. 

من االظتقللللللام في قاللللللارة المدللللللاول كمللللللا يم ن أل يسلللللللللللله  غيللللللاب الحمللللللايللللللة 

المتعلقللللة اللللا ا،ج. في اسللللللللللللتط،ع أجري في البلللللدال المشلللللللللللللللاركللللة في ال جنللللة 

ف ال ظ اللديلللد من 1027االلتصلللللللللللللاإليلللة واالجتملللاايللة لغرب آسلللللللللللليللا في اللام 

وفي زعض  824المشلللللللللللللاركيل أل المدللاول زشلللللللللللللبل الجللا و لللد ليللدت ا ا،ج.

المتحدةف ظهرت تقارير  المنلاطقف مًلل: البحرين ومصللللللللللللر وا ملارات العربيلة

تفيد ابل الشللللللرطة سللللللت فض التدلل في  االت انف الشللللللريف الحمي ف أو 
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كما كاظع رسللللللةم الخدمات  826ف825لن تتعامل ما النسللللللاء اى  محمل الجد.

واألميلللة والتحلللديلللات المرتبطلللة الللالحصللللللللللللةل اى  معلةملللات  ةل الخلللدملللات 

 من األسللللللللللللبللاب التي ت  
 
ذكرهللا والمدللاول من لطر فقللدال األطفللال أيالللللللللللللا

لعدم ا ا،ج ان انف الشللللللللللريف الحمي  وغي إ من أشلللللللللللةال العنف القائ  

اى  أسلللللاس النةع االجتماعي األلرى. وفي  الة اليمنف وجد االسلللللتط،ع أظه 

 827ت  منا الفتيات من ا ا،ج ان العنف في زعض المدارس.
 

 
 

تتفال  تحديات ا ا،ج زسلللللللللن  المحرمات  ااالاتداء الجن لللللللللهيففيما يتعلق 

االجتملللاايلللة المتعلقلللة زسللللللللللللةء السلللللللللللللةك الجن للللللللللللهي المتصللللللللللللةر من جلللاظللل  

الضحية. ففو إلراسة احًية أجريع  ةل انف الشريف الحمي  في مصرف 

المشلللللللللاركات في االسلللللللللتط،ع في المائة( من  93.5أشلللللللللارت الغالبية العرمى )

اللةاتو ذكرل تعرضللهن للعنف الجن للهي اى  يد الشللريف  مي  ق   أههن ل  

ف  828يطلةل المساادة أو يفصحن ان العنف ألي شخص.
 
كر سااقا

ُ
وكما ذ

                                                             
م ق   لجنة القالاء اى  جميا أشةال التمييز ضد المرك  الدو ي للعدالة و قةق ا  سلالف "وضلا  د لةل أظةاع الرل  ضلد النسلاء  825 في إلولة ا مارات العربية المتحدة الُمقدَّ

 opt m.. ipucedtut e:etped awvtp tp dnt iptdtt mhed ovthedte tcdvteetwp dw) 61الجلسلللللة رل   -المرأة في اسلللللتعراضللللله للتقرير الدوري لدولة ا مارات العربية المتحدة 

dnt Podma Pwvvtddtt tp tde htmtt. dw dnt iptdtt mhed ovthedte ’Cthtwttu ftnwhd - 61pt tteetwp") 1025ف اام. 
: "تقرير ان  الة المرأة العربيةال جنة االلتصللللللللللللاإلية واالجتمااية لغرب آسلللللللللللليا والجامعة اللبناظية األمري ية وهي ة األم  المتحدة للمسللللللللللللاواة ايل الجنسلللللللللللليل وتم يل المرأةف  826

 .1027ف اام ؟("tdedce wi mhed awvtp ftnwhd: itw.tput m:etped awvtpy aned ie ed tdestضد النساءف ما حج  الارر؟ ) العنف
 المرجا ظفسه 827
 snt o:,nd ouwpwvtu Pwed wi ttptth-ceett itw.tput ندوق األم  المتحدة للسةالف "مسو التةلفة االلتصاإلية للعنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي )الجندر( ) 828

tchmt,") 1025ف اام. 
 10منطقة العربية )ا يل زعد لجنة األم  المتحدة االلتصلللللاإلية واالجتمااية لغرب آسلللللياف "في مه  العةا لللللف واألمةاج: مراجعة  الة المرأة والمسلللللاواة ايل الجنسللللليل في ال 829

( )
 
 .1026ف اام (("m:etped atpt ept sttte: m ftmtt. wi dnt tdedce wi awvtp ept ttptth oece.td, tp dnt mhed ft:twp )cttutp: +10ااما

ته  النسلللللللاء اللةاتو يبلغن ان ااتداء جن لللللللهي اتهمة 
ُ
في زعض البلدالف لد ت

ن قياها األظرمة القاظةظية التي الفح  أو ال ظاف ما للة الحماية التي تمنحه

 في المنطقةف 
 
تميز شللللللللللللهلاإلة اللذكةر. وفي البي لات والمعتمعلات األك   تحفرا

تقيللد األارال االجتمللاايللة )و عض القةاظيل والسلللللللللللليللاسلللللللللللللات(  ريللة الحركللة 

للنسلللللللللللاء والفتياتف ما يحةل إلول و لللللللللللةلهن ق   لدمات الدا  إلول وجةإل 

 829مرافق من الذكةر.



 111 تحليل األوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية

 
 

 امدى اقة المةاطنيل في مؤسسات الدولة  ترتبط مشةلة ادم
 
ا ا،ج أياا

وظ اهلللة الشللللللللللللرطلللة وأظرملللة العلللداللللة. ففو  لللاللللة الفلسللللللللللللطينييل في القلللدس 

أشلللللللللارت الدالئل ق   ترإلإل النسلللللللللاء في ا ا،ج  -اى  سلللللللللنيل المًال-الشلللللللللرلية 

لشلللللللللللليلة تعريض أسللللللللللللرتهن الالةلاملل ل خطر زسللللللللللللنل  ادم اقتهن االشللللللللللللرطة 

ويتفال  ترإلإل  810سلللللللتهدال أفراإل العائلة الذكةر.ا سلللللللرائيلية والخةل من ا

النساء هذا في ا ا،ج ان الجرائ  من ل،ل إلرايتهن االحاالت التي تعرضع 

ل،اتلللداء من لبلللل رجلللال  -ومن اينهن الفتيلللات القلللا للللللللللللرات-فيهلللا النسلللللللللللللللاء 

الشللللللللللللرطلة أو غي ه  من مةظفو اللدوللة. وانلدملا تحلد  هلذإ االظتهلاكات ما 

تتةلا النساء ا تمال تعرضهن لإليذاء مرتيل أو ا،  ا ف،ت من العقابف 

 812مرات قذا  اولن ا ا،ج ان تعرضهن للعنف.

 

في الحللاالت ا  سلللللللللللللاظيللةف يم ن ت ًيف األارال والممللارسلللللللللللللات االجتمللاايللة 

التقليدية ذات الصللللللللللللة االنةع االجتماعي. و سلللللللللللبما تمع منالشلللللللللللتهف ت يد 

تياتف مًل: انف الشللللللللريف الوزااات من اظمشلللللللار العنف ضللللللللد النسللللللللاء والف

الحمي ف واالسلللتغ،ل الجن لللهيف وزواج األطفال. في منطقة الشلللرق األوسلللط 

وشلللللمال أفريقيا ومنطقة الدول العربيةف تبقى الفتيات ااإلة أول من ُيدراج 

من المدرسللة في أولات الوزاااتف ومن ا  يتقيد تعليمهن وي إلاإل شللعةرهن 

ف ومن ا  ت
 
 ماليا

 
كما  811 إلاإل معدالت زواج األطفال.ابههن لد يصبحن اب ا

 ق   اظتةاسللللللللات التصللللللللاإلية للنسللللللللاء والفتياتف 
 
يم ن أل يؤإلي الوزاع أياللللللللا

 يا تصللللللللللللب  الةظائف ظاإلرة وتفقد النسللللللللللللاء قمةاظية الة للللللللللللةل ق   األرن 

 انقص الغللللللذاء 
 
 كبي ا

 
واللململتلللةللللللاتة لللللللد تلتللللللبالر النسللللللللللللللللللاء والفتيللللللات تللللللبارا

 يا يتدليل ان الطعام  تى والمشللل ،ت الصلللحيةف مًل: سلللةء التغذيةف 

 813يتم ن الرجال من تناوله.

 

اى  الرغ  من هللذإ التحللديللاتف وكمللا هة مةضللللللللللللو أإلظللاإف فلل ل العللديللد من 

 في تةفي  للللللدملللللات آمنلللللة وأل،ليلللللة وإلااملللللة 
 
اللللللدول العربيلللللة تحرز تقلللللدملللللا

 للناجيات.

 

 الخدمات والة امج الخا ة االعنف ضد النساء والفتيات

 

ق   النللللللاجيللللللاتف ياللللللللللللطلا اللللللدإل من القطللللللااللللللات انللللللد تقللللللدي  الخللللللدمللللللات 

والمؤسللللللللللللسلللللللللللللات اللبإلوار مهمللة. يتاللللللللللللمن النهج "متعللدإل القطللااللات" لراللايللة 

لطلللاالللات الصللللللللللللحلللة واللللدا  النف للللللللللللهي واالجتملللاعي  -كحلللد أإل ى-النلللاجيلللات 

والقطللااللات القللاظةظيللة القالللللللللللللائيللة واألمنيللة التي تعمللل اى  ظحة متنللاسللللللللللللق 

 لمبلللاإل. مشللللللللللللت كلللة آمنللللة وأل،ليلللة تتمحة 
 
ر  ةل النللللاجيلللات لتلبيللللة ووفقلللا

ا تيللاجللاتهن المتنةاللة. وبينمللا ظوحللع الحةةمللات في جميا أظحللاء المنطقللة 

في تحقيق تقدم كبي  في ااتماإل لطط امل وطنية ووضللللا آليات للتصللللدي 

للعنف ضلد النسلاء والفتياتف ظلع وتي ة التقدم أاطب فيما يتعلق اامال 

ة لللللللللةل قليها وببسلللللللللعار رااية شلللللللللاملة متعدإلة القطااات للناجيات يم ن ال

 معقةلة.

 

ف أجرت ال جنللللة االلتصللللللللللللللللاإليللللة واالجتملللللاايلللللة لغرب آسلللللللللللليلللللا 1026في الللللام 

 لللدول األااللللللللللللاء  ةل لنةات ا ا،ج ان  االت العنف ضللللللللللللد 
 
اسللللللللللللتط،الا

 مشللللللللللللي ة ق   أل ظقللاط الة للللللللللللةل  21النسلللللللللللللاء والفتيللاتف وجللاءت رإلوإل 
 
الللدا

زارة الللللدالليللللة الةطنيللللة لإلا،ج متللللا للللة من ل،ل الشللللللللللللرطللللة والمحللللاك  وو 

 (.3.6والةزارات األلرى والمسمشفيات الحةةمية )ارجا ق   الجدول 

 

 :  3.6الجدول 

 القنةات الرسمية ألظرمة ا ا،ج  س  البلد

الف ة  س  ال جنة االلتصاإلية 

 واالجتمااية لغرب آسيا
 الشرطة البلد

المحاك

 م

ألسام ألرى ضمن 

 الداللية وزارة

المسمشفيا

 ت الحةةمية

لنةات 

 ألرى 

 الدال معلس التعاول الخليجي

 

 ●    ● البحرين

  ● ● ● ● الةةيع

 ● ● ● ● ● الممل ة العربية السعةإلية

 ● ●  ● ● ُامال

 المغرب العر و
  ●  ● ● المغرب

 ●  ● ● ● تة س

 المشرق العر و

 ●  ● ● ● مصر

  ● ● ● ● األرإلل

    ● ● لبنال
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 ● ● ● ● ● إلولة فلسطيل

  ● ● ● ● سةريا

 
 
  ● ● ● ● اليمن البلدال األلل ظمةا

 1026المصدر: استنيال ال جنة االلتصاإلية واالجتمااية لغرب آسياف اام 

 

 للة امج التي تمنللللاول العنف ضلللللللللللللللد النسلللللللللللللللاء 
 
تةفر مراجعللللة م ًفللللة  سللللللللللللنيللللا

 )والفتيللللات 
 
جريللللع ال قللللا

ُ
 من التفللللا لللللللللللليللللل المحللللدإلة  ةل 1028أ

 
( م يللللدا

الخدمات المتا ة للنساء والفتيات في اديد من البلدال في منطقة الشرق 

األوسللللللط وشللللللمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية. وتقدم سلللللللسلللللللة التقارير 

اى  مسللتةى الدولة هذإ تفا لليل ان لدمات الصللحة والشللرطة والعدالة 

وتتمًل النقاط الرئيسلللللللة  814ية واالجتمااية في المنطقة.والخدمات النفسللللللل

للمملللللارسللللللللللللللللات الجيلللللدة في المنطقلللللة في تطةير قجراءات معيلللللاريلللللة لتحلللللديلللللد 

مسللللللللللللللللارات ا  لللللاللللللة وللللللدملللللاتهلللللاة وظملللللاذج طبيلللللة للللللاظةظيلللللة في مةلا وا لللللدة 

واسللللتحدا  و دات وقإلارات شللللرطية متدصللللصللللة وجهةإل تسللللتهدل تعنيد 

نسللللللللللللاء والفتياتف ومنها الم،   التي م يد من الشللللللللللللرطياتة وأماكن آمنة لل

تةفر رااية شللللللللاملةة وقضلللللللللفاء طازا مؤسللللللللل لللللللللهي اى  لةااد اياظات منسلللللللللقة 

 ومة دة زشبل  ةاإل  العنف ضد النساء والفتيات.
 

ف فيما يتعلق 
 
ف تالللمنع زعض أفالللل اقطاع الصلللحةوبصلللةرة أك   تحديدا

 الممارسات المحدإلة لبعض البلدال اى  المستةى الةط ي ما يبتو:
 

  تقدم الحةةمة المصرية لدمات صحية معاظية ق   الناجيات

من العنف الجن هيف ومنها الخدمات الطبية والنفسيةف وت فل 

لهن الة ةل ق   الخدمات الطبية األلرى في العياإلات 

والمسمشفيات الخا ة من ل،ل ا ااظات. وتتةافر هذإ 

ء االخدمات للنساء والفتيات المستاعفاتف ومن اينهن النس

ذوي ا االة والمصااات افي وس ظقص المنااة النشرية 

 وال،ج ات.
 

  لتقدي  الخدمات 
 
 وطنيا

 
طبقع وزارة الصحة المغربية ارظامعا

اة  ق شاء و دات متدصصة في المسمشفيات واستحدا  

قجراءات تشغيل مة دة ومسارات ق الة لتةجيه امل مقدمو 

 تمااية.الخدمات ما الدرك الشرطو والقطااات االج

 

 اإللع وزارة الصحة العرالية اى  قإلارة سريرية لة وتةكةل  ▪

وأ شبت و دات  1027التعامل في  االت االغتصاب في اام 

 متدصصة للتعامل ما الحاالت.
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 ال لعمرة والةطنو للسرال الديةتقدم وزارة الصحة وا

ي في تة س معمةاة واسعة من الخدمات الصحية لبشرا

الضحايا الناجيات من العنف القائ  اى  للنساء والفتيات 

أساس النةع االجتماعي من ل،ل مراك  متدصصة تشمل 

الفحص البد و والنف هي وفحص الط  الشرعي والع،ج الط ي 

 في وس ظقص 
 
العاجل )التبار العدوى المنقةلة جنسيا

المنااة النشريةف ووسائل منا الحمل الطارئةف ورااية الحمل 

 ا  الة ق   لدمات ألرى.أو التدلص منه( و 

 

وما ذللللفف ظهرت مشللللللللللللةلللة واضللللللللللللحلللة في الللدإل من البلللدال في جميا أظحلللاء 

المنطقلللة تتمًلللل في القلق زشللللللللللللللبل رسللللللللللللةم الخلللدملللات. الللل قل البللللدال التي 

 معاظية الخدمات الصللللحية التمهيد ق   الناجيات )كما 
 
فرن فيها  للللرا ة

ُ
ت

طل  في زعض المناطق في األرإلل ولطر والسةإلالف من ايل الدال ألرى(ف يُ 

بهللا من النللاجيللات إلفا امن األإلويللة أو الراللايللة المتدصللللللللللللصلللللللللللللةف ولللد ال تت  

قتللللللا للللللة اللخللللللدمللللللات للغليل  اللملةاطنللللللات )أي ال،ج للللللات أو المهللللللاجرات(. وفي 

المغربف للللدرت إلراسللللللللللللللة أجراهلللا المرك  اللللدو ي للبحة  المتعلقلللة الللالمرأة 

إل  انيف متةسلللللللط ا ظفاق الشلللللللخصلللللللهي اى  الخدمات الصلللللللحية جراء  ا

. 122املللللا يعلللللاإلل 
 
 أمري يلللللا

 
تحلللللد مشلللللللللللل ،ت الرسللللللللللللةم )ق   جلللللاظللللل  815إلوالرا

الصلللللللللعةبات األلرى المرتبطة االة لللللللللةل ق   الخدمةف كما يحد  في زعض 

قلدم في المنلاطق الريفيلة( من طل  المسللللللللللللاادة من جاظ  
ُ
الخلدملات التي ت

 تالنسلللللاء المهمشلللللاتف ومنهن اى  سلللللنيل المًال األلليات العرلية وال،ج ا

.
 
 والناز ات إلالليا

 

حية الذين يقدمةل ا إلارة  قضللللللافة ق   ذلفف لد يمن  مقدمة الّرااية الصللللللّ

السللريرية لخدمات االغتصللاب في زعض األماكن األولةية اللتبارات العذرية 

 والتي 
 
والتبلللارات الحمللللف ملللا يع س األارال االجتملللاايلللة األوسللللللللللللا ظطلللاللللا

لنسلللللللللللللللاء اقبلللات قجرائيلللةف مًلللل: كملللا تةاجللله ا  816ت حق التعيي  الللالنلللاجيلللات.

مطالبتهن اا ا،ج في غاللللللةل فت ة زمنية محدإلة )اى  سلللللللنيل المًالف ا،اة 

أشهر من الحاإل  للنساء الفلسطينيات(ف واليهن تقدي  إلليل اى  ا  ااة 

 817ال بي ة  تى يمس ى ادء المحاكمة.

 

إلة دوجدت التقارير الةارإلة من الدال متع االعدالة والشللللللللرطةففيما يتعلق 

بل الحةةمة:  أل هذإ الممارسات الجيدة من لل



 114 تحليل األوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية

 
 

 ( تةفر قإلارة  ماية العائلةDCd والجهات الفاالة في قظفاذ )

القاظةل في لطاع الشرطة والعدالة في األرإلل وسائل للتحقيق 

في الحاالت ومتازعتها وتقدي  الدا  القاظة و والقاائوف 

فسية والة ةل ق   مراك  ا يةاء اغمنة والخدمات الن

واالجتمااية ولدمات الط  الشرعي وا  الة ق   القطااات 

ف 
 
األلرى. ويت  تةفي  لدمات قإلارة  ماية العائلة معاظا

 لإلا،ج 
 
وتتامن تغطية جغرافية وطنية ولط مساادة معاظيا

 ان الحةاإل .

 

  وتةفر لةى األمن الدالىي والشرطة القاائية في لبنال-

التحقيقاتف واألمن  -الحةةميةاالتعاول ما المنرمات غي  

والحمايةف واالسمشارات والتمًيل فيما يتعلق االنةا ي 

القاظةظيةف ق   جاظ  لط سالن للطةار. لإلا،ج ان العنف 

 األسري.

 

  في ُامالف يتة   م ت  المدعي العام التحقيق وجما األإللة

وقإلاظة الجناة وا  الة للناجيات. ويت  تةفي  المساادة 

.
 
 القاظةظية معاظا

 

  تقدم الشرطة والجهات الفاالة في قظفاذ القاظةل في تة سف

ومنها الشرطة القاائية لمةافحة العنف ضد النساء وو دات 

الحرس الةط يف لدمات معاظية اى  المستةى الةط يف تشمل 

التحقيق ومتازعة الحاالتف والس،مة واألمن للناجيات 

ة واالسمشارات القاائيةف وأطفالهنف والمساادة القاظةظي

والة ةل ق   مراك  ا يةاءف والدا  النف هيف ولدمات الط  

الشرعيف وا  الة اغمنة ق   القطااات األلرى اما يشمل 

لدمات  ماية الطفل. ويت  تع ي  الة ةل ق   العدالة من 

ل،ل المساادة القاظةظية ال،زمة ولط المساادة والة ةل 

 لطاع الصحة. ق   الع،ج النف هي في

 

  منحع العديد من األماكن األولةية لتدري  الشرطةف ما اتداذ

البعض لطةات ملمةسة ألرى لامال قإلارة الشرطة ل حاالت 

اى  ظحة مسؤول. أ درت لطر قرشاإلات جديدة للشرطة 

والنيااة العامةف في  يل أالنع لبنال ان أل ادم تعامل 

د النساء والفتيات مسؤو ي قظفاذ القاظةل ما  االت العنف ض

زشةل مناس  سيؤإلي ق   اتداذ قجراءات تبإلينية وا يقال ان 

 818الخدمة.

 

ر لللللللللللدت التقارير الةارإلة من ادة الدال  االخدمات النفسللللللللللليةففيما يتعلق 

 هذإ الممارسات الجيدة اى  المستةى الةط ي:

                                                             
( ) 10ة )ا يل زعد ال جنة االلتصلاإلية واالجتمااية لغرب آسلياف "في مه  العةا ف واألمةاج: مراجعة  الة المرأة والمساواة ايل الجنسيل في المنطقة العربي 818

 
 m:etpedااما

atpt ept sttte: m ftmtt. wi dnt tdedce wi awvtp ept ttptth oece.td, tp dnt mhed ft:twp )cttutp: +10")) 1026ف اام. 
 المرجا ظفسه 819
 مقرر األم  المتحدة الخامف مذكةر في المرجا ظفسه.  830
اللتصللللللللاإلية واالجتمااية لغرب ارظامج األم  المتحدة ا ظمائوف و للللللللندوق األم  المتحدة للسللللللللةالف وهي ة األم  المتحدة للمسللللللللاواة ايل الجنسلللللللليل وتم يل المرأةف وال جنة ا 832

 .1028ف اام ("ttptth ncedtut ept dnt Le.: nwhtepنسيل والقاظةل: األرإلل )آسياف "العدالة ايل الج

 

  تةفر وزارة التاامن االجتماعي في مصر لدمات المبوى وتنشر

 فرق ال
 
 طةار. لمساادة الناجيات.أياا

  تةفر وزارة العمل والشؤول االجتمااية في العراق العاملة في

المناطق الفيدرالية وقللي  كرإلستال العراق معمةاة من 

الخدمات االجتمااية المتدصصة اى  المستةى الةط ي 

للنساء والفتيات المعرضات لخطر العنف ضد النساء و أو 

رة والدا  النف هي واالجتماعي الناجيات منهف مًل: االسمشا

 وقإلارة الحالة وا  الة ق   لدمات ألرى.

 

  تعمل وزارة الشؤول االجتمااية في األرإلل االتعاول ما ال جنة

الةطنية األرإلظية لشؤول المرأة واالتحاإل النسائو األرإل و واألم  

المتحدة والمنرمات غي  الحةةمية لتقدي  معمةاة واسعة 

ااية ق   النساء والفتيات الناجيات من من الخدمات االجتم

العنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعيف مًل: الحماية 

ولدمات االسمشارة النفسية واالجتمااية والقاظةظيةف ومراك  

ا يةاءف ولطةط المساادة المعاظية لحماية الطفل والعنف 

القائ  اى  أساس النةع االجتماعي اى  مدار السااة طةال أيام 

 األسبةعف والتم يل االلتصاإلي وا  الة ق   لطااات ألرى.

 

  تقدم وزارة الشؤول االجتمااية في لبنال معمةاة من

الخدمات االجتمااية المتدصصة ق   النساء والفتيات 

المعرضات لخطر العنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي أو 

ر الناجيات منهف اما يشمل لط المساادة المعا و اى  مدا

السااة طةال أيام األسبةعف ولدمات قإلارة الحاالت وا  الةف 

واالسمشارات النفسية واالجتمااية والقاظةظيةف والمنازل اغمنة 

 ارامج تةفي  النقد في 
 
ولدمات ا يةاء. وتشمل الخدمات أياا

  االت الطةار..

 

اى  الرغ  من هلللللذإ النعلللللا لللللاتف فللللل ل التحيز القلللللائ  اى  أسللللللللللللللللاس النةع 

ين اى  ظطاق االج تماعي وقي،ء مصلل حة العائلة اى   ماية األفراإل المنمشلللرا

، تحديات لا للة أمام مقدمو الخدمة والناجيات اى   ل
ّ
واسللا يم ن أل يمً

 د سلللللللللللةاء اة  منطقة الشلللللللللللرق األوسلللللللللللط وشلللللللللللمال أفريقيا ومنطقة الدول 

العربيلةف ال سلللللللللللليملا فيملا يتعلق الالخلدملات المداةمة من الحةةمة التي لد 

ز األارال الجنسلللللللللللللاظيللة الالللللللللللللارة. فنعللد اى  سللللللللللللنيللل المًللال أل ق للدى تع  

النتلللللائج المعلنلللللة للتلللللدل،ت االسللللللللللللمشللللللللللللللللاريلللللة في البحرين تتمًلللللل في تًنيط 

وفي مًال آلرف ُوجد أل  819الط،قف اى  الرغ  من  االت العنف األسلللللري.

ت زيعللللا -احسلللللللللللللللل  التقللللارير-مةفري مراك  ا يةاء في الج ائر كللللاظةا يرتبةل 

لنسلللللللللللاء الع بات ك سلللللللللللت اتيعية لمسلللللللللللاادتهن اى  قإلارة التحديات جديدة ل

في األرإللف لد  830والتغل  اى  و للللللللمة العار المتمًلة في كةههن ا، شللللللللريف.

 832يحاول امال المبوى التةسط في  ل الوزااات ايل المعتدين والناجيات.
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 الفعةات التي ال ت فو  (it eالمنرملللللات غي  الحةةميلللللة )

 
تسللللللللللللللللد غلللللالبلللللا

لحةةمية لسللللدها. واى  الرغ  من أهها تعمل في كًي  من األ يال الخدمات ا

إلول الحصللةل اى  إلا  ما ي من الحةةماتف ما يصللّع  اى  زعاللها تبميل 

اسللللللتدامة التمةيلف ف هها تقدم ااإلة رااية معاظية أو ميسللللللةرة التةلفة. وال 

ُيعد وجةإل المنرمات النسلللائية في منطقة الشلللرق األوسلللط وشلللمال أفريقيا 

رة جلديلدةف اى  الرغ  من أل أالداإلهلا للد ارتفعلع زسللللللللللللراة منذ فت ة ظلاه

الًملللللاظينيلللللات. تشللللللللللللي  األاحلللللا  التي أجرتهلللللا منرملللللة ال جنلللللة االلتصللللللللللللللللاإليلللللة 

ق   أل المنرمات غي  الحةةمية تشةل  1026واالجتمااية لغرب آسيا اام 

 ظقطة الة لللللةل المفاللللللة للناجياتف ولد تنطةي اى  أهمية لا لللللة 
 
غالبا

و لللللةل معمةاات فراية محدإلة من النسلللللاءف مًل: المهاجرات  في تسلللللهيل

 831وال،ج اتف وغي هن.
 

للمنرمللات النسللللللللللللائيللة إلور محةري في الللداةة ق   تلبيللة ا تيللاجللات النللاجيللاتف 

وتةفي  الخدماتف ال سلللللللللليما قإلارة الحاالت وتقدي  االسللللللللللمشللللللللللارات والمسللللللللللاادة 

االجتماعي وااللتصاإلي. ومن القاظةظية وسبل العي  وغي ها من أشةال الدا  

ايل التطةرات المهملة زشلللللللللللةلل للام في معتما المنرملات غي  الحةةميلة تبتو 

 ألاحا   ديًة-للدملات تةفي  الملبوىف التي  شلللللللللللبت 
 
 في الج ائر والبحرين -وفقا

وتشلللللللللللمللل الخللدمللات التي تقللدمهللا  833واألرإلل ولبنللال وفلسلللللللللللطيل وتة س واليمن.

خطةط السلللللللللللللالنلللةف ومراك  ا يةاءف وللللدملللات مراك  ا يةاء هلللذإ التةايلللةف وال

ا رشلللللللللللاإل النف لللللللللللهي للزواج اغالاء المسلللللللللللي يلف والمسلللللللللللااللدة القلاظةظيللة للنسلللللللللللاء 

،تف ولدمات التم يل االلتصللللللاإليف والداةة ق   تعديل المشللللللريعات. 
ا
المسللللللتغ

وتتميز مراك  ا يةاء هذإ التي تديرها المنرمات غي  الحةةمية اقدرة أكة  زشةل 

بية ا تياجات الناجياتف ومن اينهن المهمشلللات زشللللةل لامف من اام اى  تل

لدرة مراك  ا يةاء التي تديرها الحةةمة. ول ن تشي  الدالئل ق   أل النساء ذوي 

ا االة وال،ج ات والمهاجرات والنسلللللللللاء اللةاتو يعاظيل من مشللللللللل ،ت صلللللللللحية 

 لن يةاجهنوال،ج للات والمًليللات وم إلوجللات الميللل الجن لللللللللللهي والمتحةالت ال ي  

 3.2 لللللللللعةبات لا لللللللللة في الة لللللللللةل ق   مراك  ا يةاء هذإ )ارجا ق   المدطط 

 أإلظاإ(.
 

 :  3.2المدطط 

 834الة ةل ق   مراك  ا يةاء التي تديرها المنرمات غي  الحةةمية

 
 

ق   جاظ  الدور المه  الذي تاللللللللطلا اه المنرمات النسللللللللائية المحليةف ترتنع 

زيللاإلة  في زعض البي للات الللدا  الللدو ي في البلللدال المتللبارة اللالوزااللاتاى  تللدفق 

التلدريل  وأظرمة البياظات والة امج. وتمسللللللللللل  زعض األسلللللللللللالي  ااالاتةارية وتبدو 

ف ُاذلع جهمنشلللللرة فيما يتعلق اتحسللللليل سللللل،مة الناجيات ورفاه
 
ةإل يتهن. فمً،

فلي ملعمةاللللللة متنةاللللللة من البي للللللات تسلللللللللللتهللللللدل تحسللللللللللليل قإلراك المسلللللللللللؤوليل 

الحةةمييل ألهمية الةلاية من العنف ضلللللللللد النسلللللللللاء والفتيات واالسلللللللللتعااة له 

كع ء من امليلللة التعلللافي والتطةير المسلللللللللللتلللداملللة. وفي األرإلل وسلللللللللللةريلللاف تعلللاول 

تحدا  لطة امل وطنية وقطار الشللللركاء الدوليةل ما الحةةمات الةطنية السلللل

ذت  -اى  التةا ي-امللل قسلللللللللللت اتيجي  السلللللللللللتعللااللة لطللاع الصلللللللللللحللة. وفي لبنللالف ظفللّ

                                                             
: "تقرير ان  الة المرأة العربيةال جنة االلتصللللللللللللاإلية واالجتمااية لغرب آسلللللللللللليا والجامعة اللبناظية األمري ية وهي ة األم  المتحدة للمسللللللللللللاواة ايل الجنسلللللللللللليل وتم يل المرأةف  831

 .1027ف اام ؟("tdedce wi mhed awvtp ftnwhd: itw.tput m:etped awvtpy aned ie ed tdestرر؟ )العنف ضد النساءف ما حج  الا
لناجيات من العنف: مدى تةافرها ال جنة االلتصاإلية واالجتمااية لغرب آسياف و ندوق األم  المتحدة للسةالف وأزعاإلف و ساء ضد العنف في أوروبا. "مراك  قيةاء للنساء ا 833

 .46ف  فحة 1010ف اام ("tnt.dthe iwh awvtp tchmtmwhe wi itw.tput: mmet.edt.td, ept muuteetdt.td, tp dnt mhed ft:twpلة ةل قليها في المنطقة العربية )وقمةاظية ا
 المرجا ظفسه  834
 .1027ف اام (":anw.t-wi-Deut.td, Paf shetptpف Peet tdct, Ltdepwp) :Paf shetptpاليةظيسفف "لبنالف إلراسة  الةف تدري  شامل اى   835
. "تقيي  1025لدوليةف اام  للللللندوق األم  المتحدة للسللللللةالف والمفةضللللللیة السللللللامية للم  المتحدة لشللللللؤول ال،ج يلف ولجنة ا ظقاذ الدوليةف اليةظيسللللللفف والهي ة الطبية ا 836

االنسللللللبة ق   تدل،ت العنف القائ  اى  أسللللللاس النةع االجتماعي )الجندر( في  1005ت كة ايل الةكاالت لعام املية تنفيذ المباإل. التةجيهية الصللللللاإلرة ان ال جنة الدائمة المشلللللل

 لمقللدمو الخللدمللات الصلللللللللللحيللة تالللللللللللمن 
 
 تعرينيللا

 
وكللاالت األم  المتحللدة ارظللامعللا

 اى  ا إلارة السللللريرية لحاالت االغتصللللابف بهدل تحسلللليل و للللةل 
 
 شللللام،

 
تدريبا

اية المناسلللللللللللبةة وبناء لدرات مقدمو الّرااية الناجيات من االغتصلللللللللللاب ق   الرا

حليللللللةة وتلعل يل  اللتلنسللللللللللليلق ما وزارة الصلللللللللللحللللللة العللللللامللللللة ووزارة الشلللللللللللؤول  الصلللللللللللّ

تمًلللل "المسلللللللللللللا لللات اغمنلللة" الًلللااتلللة والمتنقللللة  لللللللللللةرة ألرى   835االجتملللاايلللة.

للتللدلللل لللدا  الة لللللللللللةل ق   النسلللللللللللاء والفتيللاتف ومن اينهن النسلللللللللللاء والفتيللات 

ف االخدمات الصلللللحية ولدمات الدا  النف لللللهي اللةاتو يصلللللع  الة لللللةل قليهن

 836واالجتماعيف ولد زاإل اظمشارها زشةل كبي  في كل سةريا.



 116 تحليل األوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية

 
تعمل الجهات الفاالة الدولية في جميا أظحاء المنطقة ما شللللللركاء محلييل 

في أ للد األمًلللة البللارزةف  جما البيللاظلات اصللللللللللللةرة آمنلة وأل،ليللة.لتحسلللللللللللليل 

امل المعتما الدو ي اى  تة يد األاحا  الخا للللللللة االعنف ضللللللللد النسللللللللاء 

والفتيات في األزمة السلللللةرية التي تسلللللت مل النررة العامة اى  اال تياجات 

ا  سلللللللللاظية السلللللللللنةية لالللللللللمال إلمج أ لللللللللةات النسلللللللللاء والفتيات في الخطط 

الفلللااللللة اللللدوليللللة  كملللا امللللع الجهلللات  837ا  سلللللللللللللللاظيلللة وامليلللات التمةيلللل.

 في البلللللدال المتللللبارة اللللاألزمللللة السللللللللللللةريللللة لتحسلللللللللللليل رفللللاهيللللة 
 
والةطنيللللة معللللا

المراهقلللللات ال،ج لللللات وتقليلللللل مدلللللاطر زواج األطفلللللال من ل،ل معمةالللللة 

متنةاة من التدل،ت التي تسللللللللللل   ق   تع ي  التغيي  في األارال االجتمااية 

 ع ي  تعلي  الفتياتفوالمعتمعات وكذلف المةالف تعاإ زواج األطفالف وت

وفي مًال آلرف اشلت كع اليةظيسف و ندوق  839ف838وتع ي   قةق الطفلة.

( fmDاألم  المتحلدة للسللللللللللللةلال في ق شللللللللللللاء قطلار املل المسللللللللللللاءلة ا لليمي )

 ههللاء زواج األطفللال في منطقللة الللدول العربيللة منطقللة الشللللللللللللرق األوسللللللللللللط 

يات من ل،ل وشللللللللللللملال أفريقيلا. يلدا  قطلار امل المسللللللللللللاءلة ا لليمي الفت

الجهةإل المبلذولللة لتع ي  المشللللللللللللاركلة والحملايللة والتم يل والرفللاهيلة وكللذلللف 

 840تدفيف  دة تباي  األزمات ا  ساظية في لااياف مًل: زواج األطفال.

 

 فيامنا العنف ضللللد النسللللاء والفتياتفيما يتعلق 
 
 ف ر للللدت التقارير جهةإلا

غ  من ادم وجةإل جميا أظحاء المنطقة تشللللللللمل الةعي المعتم يف اى  الر 

إلليللللللل اى  كيفيللللللة ق للللللدا  التغيي . ولللللللد أظهر زعض العمللللللل ما القللللللاإلة 

الدينييل في األرإلل فيما يتعلق ا إلراج لالللايا العنف ضلللد النسلللاء والفتيات 

في لطللل  الجمعلللة زعض التلللباي  في مةالف اللللذين اسللللللللللللتمعةا ق   الخطللل . 

ا  في لإلظوأسللفر مشللروع تًقيفو وتةاةي  ةل تشللةيه األااللاء التناسلللية 

في  200لريللة تةتدللال في قللي  كرإلسللللللللللللتللال اللالعراق ان اظدفللان انسللللللللللللبللة 

ول نف  842المائة في معدل تشللللللللللللةيه األااللللللللللللاء التناسلللللللللللللية لإلظا  في القرية.

 اى  المعللايي  االجتمللاايللة لمنا العنف 
 
اقيللع جهةإل العمللل األوسللللللللللللا ظطللالللا

 841ضد النساء والفتيات محدوإلة اصةرة  سنية في المنطقة.

                                                             
 ome.cedtwp wi tvn.tvtpdedtwp wi 1005 imtP tcttt.tpte iwh ttptth deett itw.tput ipdthmtpdtwpe tp االت الطةار. ا  سللللاظية في قطار االسللللتعااة للزمات السللللةرية )

rcveptdehtep ttddtp:e tp dnt t,hte Phtete ftenwpet"). 
: iwtute ihwv t,hte 1010: ظتائج تقيي  المراجعة الشللللللللاملة اى  اال تياجات ا  سللللللللاظية )1010ف وأ للللللللةات من سلللللللةرياف اام tci mwf لللللللندوق األم  المتحدة للسللللللللةال و 837

meeteevtpd Dtpttp:e wi dnt rcveptdehtep ittte  mthmtt.")1010 ف اام. 
نطقة مي أوضاع ال،ج يل في المفةضیة السامية للم  المتحدة لشؤول ال،ج يلف "منا العنف الجن هي والعنف القائ  اى  أساس النةع االجتماعي )الجندر( والتصدي له ف 838

ف اام ("tttce. ept ttptthdeett itw.tput Chtmtpdtwp ept ftenwpet tp ftic:tt ttdcedtwpe tp dnt attt.t oeed ept iwhdn mihtue) الشللللللرق األوسللللللط وشللللللمال أفريقيا

1025. 
 m Chwit.t wi Pnt.t aehhte:t tp dnt attt.t oeed ept) منطقة الشلللرق األوسلللط وشلللمال أفريقيااليةظيسلللف ف "ظبذة ان زواج األطفال في  -منرمة األم  المتحدة للطفةلة  839

iwhdn mihtue 1028("ف اام. 
 المرجا ظفسه  840
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vest utdtte eeit ept uwvded mtw.tput e:etped .wvtp") 1029ف اام. 
اللتصلللللللاإلية واالجتمااية لغرب ارظامج األم  المتحدة ا ظمائوف و لللللللندوق األم  المتحدة للسلللللللةالف وهي ة األم  المتحدة للمسلللللللاواة ايل الجنسللللللليل وتم يل المرأةف وال جنة ا  844

 .  1028ف اام ("ttptth ncedtut ept dnt Le.: o:,ndآسياف "العدالة ايل الجنسيل والقاظةل: مصر )
في المنطقة  29لقائ  اى  لاللللية العدل والمسللللاواة ايل الجنسلللليل التازا للم  المتحدةف "العنف ضللللد النسللللاء والفتيات وجائحة في وس كةروظا المسللللتعد كةفيد االتحاإل ا 845

 .9ف  فحة 1010ف اام ("itw.tput m:etped awvtp ept tth.e ept P iid-29 tp dnt mhed ft:twpالعربية )

المعلللللاالت البلللللارزة ل،اتةلللللار من لبلللللل المعمةالللللات المحليلللللة يلللللبتو  من ايل

تسللخي  الت نةلةجيات لتع ي   ماية الناجيات اصللةرة آمنة وأل،ليةة ولد 

انللع أل هللذا النهج مفيللد زشللللللللللللةللل لللام في معللالجللة التحرش الجن للللللللللللهي في 

الشللللللللةارع. ولد ُاذلع جهةإل في العديد من البلدال السللللللللتددام الت نةلةجيا 

سللللل  لريطة لحةاإل  التحرش الجن لللللهيف وزياإلة الةعي اددمات كةسللللليلة لر 

النللللاجيللللاتف وربط النللللاجيللللات امقللللدمو الخللللدمللللات المعنييلف مًللللل: لريطللللة 

في  teititeفي المغربف و  Dtptvuntفي مصللللللللللللرف و  .tdhttdCeالتحرشف و

في مصللللللللللرف ت  تبسلللللللللليس و دات في الحةةمة والجامعات للتعامل  843تة س.

 844ما لاايا التحرش الجن هي.

 

في الخللدمللات المتعلقللة  29تللباي  جللائحللة في وس كةروظللا المسللللللللللللتعللد كةفيللد 

ف  االعنف ضلد النساء والفتيات.
 
احس  تقرير  شرته األم  المتحدة مؤلرا

في معر  اللللللدال المنطقللللةف ل  ت ن الخللللدمللللات المتعلقللللة الللللالعنف ضللللللللللللللللد 

النسلللاء والفتيات من الخدمات "األسلللاسلللية" أاناء الجائحةف ما أإلى ق   منا 

السلللللللللتعااة المناسلللللللللبة من لبل مقدمو الخدمات في ذروة تصلللللللللااد العنف ا

ضللللللللللللد النسللللللللللللاء والفتيلات. وت  تعليق للدملات الصللللللللللللحلة النفسلللللللللللليلة والدا  

النف لللللللللللهي االجتماعي والم،   وغي ها من األماكن اغمنة ولدمات الصلللللللللللحة 

 .
 
 شللللللللللللديدا

 
 أو تقييلدها تقييدا

 
ا ظعلاايلة وللدملات الشللللللللللللرطلة والعلداللة مؤلتلا

فقد ظهرت ممارسللات جيدة في زعض الدال المنطقة متمًلة في وما ذلفف 

مةاءملللة ارامعهلللا المتعلقلللة الللالعنف القلللائ  اى  النةع االجتملللاعي )الجنلللدر( 

 تى يمسلللللللللللل ى تسللللللللللللهيلللل تقلللدي  الخلللدملللات ان ُزعلللد. وفي زعض الحلللاالتف ت  

تنفيللللذ هللللذإ الخلللللدمللللات ان ُزعللللد ألول مرةف كمللللا هة الحللللال في السللللللللللللةإلال 

 845ومصر.

 

المًالف أ شلللللللبت كيالف وهي منرمة فلسلللللللطينية معنية احقةق اى  سلللللللنيل 

 اى  تطبيق 
 
 سلللللللللللالنا

 
 تى يمسللللللللللل ى  anedemnnالمرأة مقرها في  يفاف لطا

لضللللللللللللحللايلللا العنف الموز ي الة للللللللللللةل قليللله ان ُزعلللد ل حصللللللللللللةل اى  المةارإل 

http://www.stopfgmkurdistan.org/html/english/updates/update017e.htm
http://www.wadinet.de/blog/?p=11248
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وفي العراقف ت  تةفي  م تلللل  للمسللللللللللللللللااللللدة من أجللللل إلا    846والخللللدمللللات.

ول لتةفي  ق االت لا لللللة االعنف ضلللللد النسللللللاء العامليل في لط الدفاع األ 

وت  ق شلللللللللللاء لط سلللللللللللالن  847والفتيات في الحاالت التي يت  الة لللللللللللةل قليها.

وتطةير تطبيق لتقللللدي  المشللللللللللللةرة وقإلارة الحللللاالت وتةفي  الللللدا  القللللاظة و 

لمن ه  احاجة ق   لدمات ومةارإل متعلقة االعنف ضللللد النسلللللاء والفتيات 

م  للللللللللللندوق األم  المتحدة ق    وفي مباإلرة ألرى  848في األرإلل. في األرإللف لدَّ

السللللللةال والمفةضللللللية السللللللامية للم  المتحدة لشللللللؤول ال،ج يل جلسللللللات 

تعليميلة اة  ا ظت ظلع لتةجيله العامليل في لط الدفاع األول زشللللللللللللبل كيفية 

مةاءملة للدملاته  ل،ل فت ات األزملاتف ما الت كيز اى  مةضللللللللللللةالاتف مًل: 

 849طيط للس،مة.انف الشريف الحمي  والتد

 الللالغ األهميلللةف فقلللد 
 
وفي  يل أل التحةل ق   الخلللدملللات ان ُزعلللد كلللال أمرا

أوجد العديد من التحديات الجديدة.  يا لد ال تتم ن الفتيات والنسللللاء 

اللةاتو يحتعن ق   الخلللدملللات أك   من غي هن من الة للللللللللللةل قليهلللا ألههن ال 

 
 
اى  الفتيللللات  يمل ن هةاتف أو قظت ظللللع. ولللللد يةةل من الصللللللللللللعلللل  أياللللللللللللللللا

والنسللللللللللللاء اللةاتو يداللللللللللللعن ل رجر الصللللللللللللحي إلالل الموزل قجراء مةالمات. 

وتشللللللللللللملل المشلللللللللللل ،ت األلرى المتعلقلة اتةفي  الخلدملات ان ُزعد ضللللللللللللعف 

الهياكل األسللللللاسللللللية ل،تصللللللاالت السللللللل ية وال،سللللللل يةف وتعطل المةالماتف 

 قلللةوظقص التغطيلللةف واظقطلللاع ال هربلللاءف وهلللذا ق   جلللاظللل  المدلللاول المتعل

 850االس،مة.
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 الوصول إلى العدالة

3الركيزة 
 

 الوصول إلى العدالة
 

 تمهيد

 

ال يتعلق الحصووووووووووووول بإى العودالوة ضوةمفواميوة  فا ونووووووووووووية في مح مة وامومية 

عرال الحصووووووووووووول بإى العووودالوووة ضووو مووو   وووود ة األ وووووووووووو وووا  بإى  فقط. حيوووُ رَّ

اإلمصووووال والحصووووول بلي  مم سسل المرسووووسووووات الرسوووومية أو  ي  التماس 

 لمعهد الواليات المتحدة للسووووووسمك ال يم م الحصووووووول  251الرسوووووومية .
ً
ووفقا

بإى العدالة بندما يخشوووولم الموا نوخ صوساصووووة الفمات المهمشووووة  الن ام 

وين روخ إليوو  بإى أموو   ووووووووووووليء  ريوو  وال يم و ع الوصووووووووووووول إليوو ك أو بنوودمووا 

إلى م ووام العوودالووة مم النوواحيووة الموواليووةك أو بنوودمووا ال يفوخ يتعوو   الوصووووووووووووول 

لوووووودا األفراو محوووووواموخك أو بنوووووودمووووووا ال تفوخ لوووووود  ع معلومووووووات أو معرفووووووة 

وبنوووودمووووا ال   252ضووووالحقوقك أو بنوووودمووووا يفوخ انوووواف م ووووام بوووودالووووة ضووووووووووووعي .

تسووووووووووووتطيا الفموووووات المهمشوووووووووووووووووة أو الفموووووات األوووووول ووة أخ تتووا الحموووووايوووووة 

ول بإى الوعي والمسووووووووووووابودة القواموميوة وإمفا  القواموميوة أو ال يم و وا الحصوووووووووووو

القاموخ والوصول إلى المحاكعك ال تفوخ اناف بدالة. وبالنسبة إلى النساء 

 مم أ وول تحقيق 
ً
 أسووووووووووووواسوووووووووووويووا

ً
عوود الحصووووووووووووول بإى العوودالووة أمرا والفتيوواتك رَّ

المسوووووووووووواواة ضيخ العنسوووووووووووويخ في  ميا محواالت الحيواة. وفي حيخ أخ حصووووووووووووول 

 ما يركز بإى العدالة المتعلقة ضحرائع النسوووووووووواء والفتيات بإى العدال
ً
ة  البا

العن  الصوووووووووووري ك فةخ مطاق الحصوووووووووووول بإى العدالة في الواوا أوسوووووووووووا مم 

تتحوواوا العوودالووة ضيخ  253 ك2112 لووب ض ري . وكمووا و و في إبسخ مسووووووووووووقط ص

العنسوووووووووووويخ التمييز والعن  القووووائع بإى النوع اال تموووواعي  ل شووووووووووووموووول  ليووووات 

 254متفاوتة ضيخ العنسيخ .للمساءلة وتعويض الفحوات ال
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 .2112ك بام 3 وع 
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؛ صندوق األمع المتحدة للسفاخك وبرمامج األمع المتحدة اإلممائيك وايمة األمع 2112ك بام   rtprw f:iitir itp igr  iou ersrt القاموخu اليمم ص العدالة ضيخ العنسيخ و 

 rtprw f:iitir itp igr  iou رب صالمتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة االوتصاوية واال تمابية لغرب  سياك  العدالة ضيخ العنسيخ والقاموخu المغ

gwwwiiw   ؛ صندوق األمع المتحدة للسفاخك وبرمامج األمع المتحدة اإلممائيك وايمة األمع المتحدة للمساواة ضيخ 12ك صفحة 2112ك  ضرمامج األمع المتحدة اإلممائي ك بام

ك ضرمامج األمع المتحدة   rtprw f:iitir itp igr  iou shaui عدالة ضيخ العنسيخ والقاموخu مصر صالعنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة االوتصاوية واال تمابية لغرب  سياك  ال

كر في ايمة األمع المتحدة 2112ك بام   wsrt  tetth etprw g:iits  ioi  النساء اللواتي رعشم في ظل القواميخ اإلسسمية ص؛ 21ك صفحة 2112اإلممائيك بام 
َّ
ك مرلما و و/ 

 

وكما سوويو ووا ا ا الفصوول ضالتفصوويلك فةخ سوويطرة النسوواء والفتيات بإى 

 في  ميا أمحاء 
ً
العودالوة أو وصووووووووووووولهم إلج وا أول مم الر ال والفتياخ بموما

المنطقووة؛ ويت ووووووووووووا  لووب بشووووووووووووفوول سووا  في األم مووة القووائمووة بإى القوواموخ 

 الديني أو المت ثرة ض .

 

 والعدالة ضيخ العنسيخ في المنطقةالفق  القنائي 

 

في منطقة الشووووورق األوسوووووط وشووووومال أفريقيا ومنطقة الدول العربيةك اناف 

تبووايم في أم مووة الفقوو  القنوووووووووووووائي؛ حيووُ تسووووووووووووتخوودم بعض البلووداخ أم مووة 

 إلى النصووووووووووووو  والقيع الوودينيووة صالممل ووة العربيووة 
ً
تسوووووووووووو نوود ضووالفوواموول تقريبووا

 
ً
ك وتركد بعض البلداخ أخ  السووووووعووية ك وتطبق أ لبية البلداخ م عا

ً
تعدويا

خووووودموووووو   اإل راءات القووووواموميوووووة مسووووووووووووتقلوووووة بم الوووووديم صتو   . ووووووود اسووووووووووووتَّ

التفسووووووووووووي ات المحاف ة بإى الشوووووووووووور عة الدينية كم    لهيمنة ال كو ك بإى 

الر ع مم و وو بعض الحواالت التي وبم  فج ا التفسووووووووووووي ات األك   حداثة 

ا او الحال في واموخ األسوووووووورة للشوووووووور عة اإلسووووووووسمية تقنيخ حقوق المرأةك كم

واإلصوووووووووووسحات السحقةك وفي مدومة األسووووووووووورة المغربية  1257التو سووووووووووولي لعام 

 2114.255لعام 

 

 للشوووووووور عة الدينيةك بإى سوووووووو يل 
ً
في األم مة المت ثرة ضتفسووووووووي ات أك   تحف ا

 ما تفوخ شووووووووووهاوة 
ً
المرالك في ال شوووووووووور عات في اليمم ومصوووووووووور والمغربك  البا

وبسوة بإى  لبك ود تفوخ شوووهاوة  252ة   ل واحد.امرأتيخ مسووواوية لشوووهاو

المرأة أو الفتاة وحداا  ي  كافية إلصووووووودا  ح ع في القنوووووووية. في األ وخ بإى 

https://www.usip.org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/rule-law/access-justice
https://www.usip.org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/rule-law/access-justice
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عد أحد أسووووووووباب الطسقك فقد  سووووووو يل المرالك وبإى الر ع مم أخ العن  رَّ

يفوخ مم الصووووووووووووعوو  أخ تح ع المح مووة ضطسق المرأة أو الفتوواة ألموو  يتعيخ 

وفي لي ياك  257كو  اإلوالء بشووووووووووهاو  ما إلثبات العن .بإى شووووووووووااديم مم ال 

عرال في الشوووووووووووور عوووووة اإلسووووووووووووسميوووووة ضووووو   وووووا العمووووواع  ي   الزموووووافي حوووووالوووووة 
َّ
صالتي ت

المشووووووروع ك ال يم م اسووووووتخدام شووووووهاوات النسوووووواء والفتيات إلثبات  ريمة 

 ما   يمم ال كو  بإى ا ه األم مة. وما  لبك وكما يو ووووووا  252.الزما
ً
وباوة

 اناف تقدم وابد في تمريل المرأة في المحال القامو ي. القسع التاليك

 

 حنو  المرأة في المحال القامو ي

 

يت اوح معدل مشوووووووووا كة النسووووووووواء كمحاميات في القطاع  النسووووووووواء كمحاميات.

في المووووووائووووووة صمم محموع المحوووووواميخ  في  55القوووووامو ي/وطوووووواع العووووودالووووووة ضيخ 

خ أسرا في المنطقووووة في المووووائووووة في المغرب. وال تمتلووووب ضلوووودا 13البحريم و

ضيوووامووووات حول اوووو ا الموضوووووووووووووع. ويتمروووول التحوووودي المسووووووووووووتمر الوووو ي توا هوووو  

م إلى ضودء حيوا  م المهنيوة في ووو  الحق مم الحياة 
 
المحواميوات في أ  م يْمل

 في المحال مم م رائ م مم الر ال. 
ً
صبعد اإلمحاب ك ل ا فقد ي ّم أول ثقس

 بإى أخ يصوووووووبحم ما
ً
ئبات بامات أو محاميات وود ال يتع تشوووووووعيعهم أينوووووووا

وفاع بسوووو   األبرال واالتحااات السووووائدة المتعلقة ضمزاولة النسوووواء لمهم 

 .252 محفوفة ضالمخا ر 

 

فيموا يتعلق ضمشووووووووووووا كوة النسوووووووووووواء في القطوواع  النسوووووووووووواء كنوووووووووووواضطوات شوووووووووووور وة.

 مم 
ً
القامو ي/وطاع العدالة كنوووواضطات شوووور ةك تشووووي  التقا ير إلى أخ بدوا

 سطوات لبووودء  -مووواخ واليمم ك مرووولu لبنووواخ وبَّ -البلوووداخ 
ً
وووود اتخووو ت مرسرا

وفي بعض الحاالتك كما لوحظ في   221إشووووووووراف النسوووووووواء في صووووووووفول ووا  ا.

القسوووووووع السووووووواضق المتعلق ضالعن  ضووووووود النسووووووواء والفتياتك أ شووووووو ت إوا ات 

الشووووووووووور ة مفات  ل دمة النسووووووووووواء واأل فال بشوووووووووووفل سا ك ال سووووووووووويما فيما 

 ت والعن  ضد األ فال. وتشفليتعلق ضقنوايا العن  ضود النسواء والفتيا

ا ه المفات  المتخصوووصوووة سطوة مهمة في وبع حصوووول النسووواء والفتيات 

 بإى العدالة.
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األبرال والمما سوووووووووات اال تمابية والرقافية التي تقّون حصوووووووووول النسووووووووواء 

 والفتيات بإى العدالة

 

 في أم موووة العووودالوووة في المنطقوووةك فوووةخ األولوووة 
ً
 كبي ا

ً
في حيخ أخ انووواف تبووواينوووا

 ما تفوخ  ي  مواتية 
ً
بل المروية إلى العدالة الرسوومية  البا تشووي  إلى أخ السووَّ

ك ال 
ً
للنسووووووووووووواء والفتيووات. وال تشووووووووووووعا األبرال اال تمووابيووة بإى اإلضس  إ سوووا

ك يم م أخ 
ً
سووووووويما في الحاالت التي تشووووووومل أفراو األسووووووورة. وكما  كرما سووووووواضقا

لشووووووفواك ضما ود يصوووووول يروي اإلضس  إلى إلحاق المزيد مم النوووووور  ضتمهيد ا

 إلى الموت مم سسل ما رسمم ضو   رائع الشرل .

 

وحتم في الحوواالت التي ال يفوخ فج ووا مخووا ر  سوووووووووووووديووة م يحووة ل ضس ك تفوخ 

انووووواف بقبوووووات كبي ة أسرا تتعلق ضووووواألبرال والمموووووا سوووووووووووووووووات اال تموووووابيوووووة 

والرقووافيووة في منطقووة الشوووووووووووورق األوسووووووووووووط وشوووووووووووومووال أفريقيووا ومنطقووة الوودول 

عد بقبة ضالنسبة إلى العربية. 
َّ
وبإى سو يل المرالك فةخ المعرفة القامومية ت

ال ري  مم اإلماث في المنطقةك ال سوووووووويما في المنا ق الريفية التي ترتفا فج ا 

 سوووو  األمية ضيخ اإلماث بشووووفل بام. وتسووووهع األبرال التي تحد مم وصووووول 

الونسوووووووووووووووووواء والوفوتويووووووات إلوى الومعلومووووووات العووووووامووووووة في بوووووودم فهمهم لحقووهم 

 مووووا يفوخ انوووواف و 
ً
اإل راءات القوووواموميووووة الوا بووووة. وبسوة بإى  لووووبك  ووووالبووووا

مقص في المعلوموووات المخصووووووووووووصووووووووووووووة للنسوووووووووووووواء والفتيوووات بشوووووووووووووو خ سيوووا ا  م 

ضل إخ النسوووووواء والفتيات  وي اإلباوة تتعرضووووووم لحرماخ أك  .  221القامومية.

ز بإى النسووووووووووووواء والفتيووات أ ووووووووووووحوواب اإلبوواوووة في وولووة 
ا
كشوووووووووووو  اسووووووووووووتطسع  ك

مع ع النسوووووواء ال يد كم حقووهم أو  ي  مت كدات مم كيفية فلسووووووطيخ أخ 

الوصووووووووووووول الفعإي إلى م ع العووودالوووة وبرامحهوووا. وأضلغووو  ارالء النسوووووووووووووواء بم 

شووعو ام ضاالسوو بعاو مم األم مة القائمة ضالفعلك مرلu مرسووسووات حقوق 

 222اإل ساخ.

 

ي ضما ف -ود تفوخ الرسووووووووووم المرتبطة ضالوصوووووووووول إلى م ام العدالة الرسووووووووومي 

ا ة ضا -التفالي  المرتفعة للرسووووووووووم القامومية والدباوا القنووووووووووائية   لب

ضوووالنسووووووووووووبوووة إلى العوووديووود مم النسوووووووووووووواء والفتيوووات في األمووواكم التي تفرن فج وووا 

األبرال والمما سوووات أخ النسووواء والفتيات ال يتح مم في شووورو  م المالية. 

 ضالنقل المطلوب 
ً
وال ترتبط الرسووووووم ضال دمات مفسوووووها فحسووووو ك ضل أينوووووا



 231 تحليل األوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية

 
ل مشووووووووووووفلووة ضووالنسووووووووووووبووة إلى ل ْ

ّ
لوصووووووووووووول إلى المحوواكع. وووود لوحظ أخ اوو ا يمروو

 ال يم رعيشوووووووخ في المخيمات والمسووووووتو نات 
ً
الس ميخ والمشوووووورويم واسليا

 بم محووواكع الووودولوووة.
ً
وتتووو ثر   223ضو ووو  سوووا ؛ حيوووُ يفوموخ بعيوووديم بووواوة

 ضالمسائل المتعلقة ضةمفامية الوصولu تشي  
ً
الفمات النوعيفة األسرا أينا

مات الوا وة مم سووو يا إلى أخ الحوا ز الماوية ود تتفاوع ضالنسووبة إلى البيا

كبوا  السووووووووووووم أو األ وووووووووووو وا   وي اإلبواوة بسوووووووووووو   العوائق التي تحول ووخ 

 224الوصول إلى المرافق أو وسولها.

 

ود يفوخ الشوووليءاألك   أامية أخ المعايي  اال تمابية والرقافية تشوووي  إلى أخ 

لقووامو ي/القنوووووووووووووائيك وأخ  ووالبيووة ممرإي اوو ه الوو كو    يمنوخ بإى الن ووام ا

 -مم أفراو الشوووووووووووور ووة والمحوواميخ وموظفي المحوواكع والقنووووووووووووواة-القطووابووات 

تميل إلى تعزيز وصوومة العا  اال تمابية المرتبطة ضالنسووواء والفتيات اللواتي 

ضّينوو  و اسوووووووووووووة أ ر  ووا من مووة   225يقصووووووووووووودخ المحوواكع للمطووالبووة ضحقووهم.

ى العدالة في مصووووورك واأل وخك ولبناخك بم الوصوووووول إل 2112أوكسووووفام بام 

عووود المس  األسي  للنسوووووووووووووواءك وإ ا  ا خ إلى  واليمم أخ اللعوء إلى المحووواكع رَّ

 لحل العزابات المتعلقة ضمسوووووووووووائل األحوال 
ً
المحاكعك فسووووووووووويفوخ  لب  البا

 أخ القنوووووووواة ال يم يرأسوووووووووخ ووائر  222الشوووووووو صووووووووية.
ً
وبّين  الد اسووووووووة أينووووووووا

 مم الوووو كو . وبإى الر ع مم بعض األحوال الشوووووووووووو صوووووووووووويووووة يفوموخ  ووووالبوووو
ً
ا

العهوو المبووو ولوووة في المنطقوووة لتووود يووو  السوووووووووووولطوووة القنووووووووووووووائيوووة بإى حقوق 

النساء والفتيات وحمايت م ضمو   القاموخك فةخ ارالء القناة ال يد كوخ 

في كري  مم األحيووواخ االحتيووووا وووات المتبوووواينوووة والوووووائا اال تمووووابيوووة للموووودعى 

 في
ً
 ما يتعلق ضالعوام  العنسامية للعدالة.بلج مك ويبقى إو اكهع محدووا

 

 إلى المعرفووة ضووالتغيي ات الطووا ئووة بإى القوواموخ 
ً
وووود يفتقر القنووووووووووووواة أينوووووووووووووا

المتعلقوووة ضحقوق النسووووووووووووووواء والفتيوووات وحموووايت مك ضموووا في  لوووب إصووووووووووووسحوووات 

وواميخ األحوال الش صيةك ووواميخ العقوباتك واياوة سبل حماية النساء 

                                                             
 ومما سة ال 223

ً
 واليات القنائية الو نية فيايمة األمع المتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك  المساءلة بم العن  العنسلي في العزاباتu تحديد الفحوات م ريا

 .2112ك بام   siiw:tiittitia uww irn:ii Atwirtir tt uwtuitiiu tprtituatth  iui tt tgrwwa itp dwiiitir wu diitwtii f:wtiptiitwti tt igr swit rrhtwtالمنطقة العربية ص
u متائج 1212.  األصوات الصاو ة مم سو يا 2121صندوق األمع المتحدة للسفاخ والمحموبة المسرولة بم العن  القائع بإى أساس النوع اال تماعي صالعند  ك بام   224

 .55.  صفحة 2121ك بام   Awtiri uwws iawti 2121 usiiriisrti rttptthi wu igr a:sittiiwtit drrpi eerwetroتقييع المرا عة الشاملة بإى االحتيا ات اإل سامية ص
سياك الوتصاوية واال تمابية لغرب  ضرمامج األمع المتحدة اإلممائيك وصندوق األمع المتحدة للسفاخك وايمة األمع المتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة ا  225

 .2112ك بام   rtprw f:iitir itp igr  iou ersrt  العدالة ضيخ العنسيخ والقاموخu اليمم ص
 tgr uwii wu f:iitiru snuiwwiiwwa siiriisrti wt  wsrt’i كلفة العدالةu تقييع است شافي حول وصول النساء إلى العدالة في لبناخ واأل وخ ومصر واليمم صأوكسفامك  222

siirii iw f:iitir tt  rtitwt  fwwpit  shaui itp ersrt   2112ك بام. 
متحدة اإلممائيك وايمة األمع المتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة االوتصاوية واال تمابية لغرب  سياك صندوق األمع المتحدة للسفاخك وبرمامج األمع ال 227

  rtprw f:iitir d se:iitia eruwwr igr  io  stiiaiti wu dwwhwrii itp ugiiirthri tt igr swit iiiiri wrhtwt  2112ك بام. 
 ومما سة الواليات القنائية الو نيةايمة األمع المتحدة للمس 222

ً
ي ف اواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك  المساءلة بم العن  العنسلي في العزاباتu تحديد الفحوات م ريا

ك 2112ك بام   siiw:tiittitia uww irn:ii Atwirtir tt uwtuitiiu tprtituatth  iui tt tgrwwa itp dwiiitir wu diitwtii f:wtiptiitwti tt igr swit rrhtwtالمنطقة العربية ص

 .2صفحة 
ك   shauiu rruwwi wt Atwirtir shittii  wsrt tt shauiالشب ة األو وبية المتوسطية لحقوق اإل ساخك  مصرu تقرير حول تصابد العن  ضد النساء في مصر ص       222

 .4ك صفحة 2112بام 
المتحدة للسفاخك وايمة األمع المتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة االوتصاوية واال تمابية لغرب  سياك  ضرمامج األمع المتحدة اإلممائيك وصندوق األمع  271

 .2112ك بام   rtprw f:iitir itp igr  iou diiriittr  العدالة ضيخ العنسيخ والقاموخu فلسطيخ ص
 2ك صفحة   Atwirtir shittii  wsrt tt twie riiiigrriيفة ووائا بم العن  ضد النساء في العراق ص.   ح2111وحدة المعلومات والتحليل في العراقك بام   271

giiuiu//ooo.wruowwip.wwh/uputp/4iu4i27p2.upu 
توصيات  -متحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك  الت ثي  االوتصاوي واال تماعي للعزابات بإى المرأة اللي ية الم ت  اإلوليمي في لي يا والدول العربية لهيمة األمع ال 272

 tgr siwtwsti itp iwitii tsuiii wu uwtuitii wt  ttait  wsrtبش خ االمتعاش االوتصاويك اإلصسح القامو ي والحوكمة مم أ ل ضناء سسم مراع لمن و  النوع اال تماعي ص

rriwssrtpiitwti uww siwtwsti rriwerwa   rhii rruwws itp  werwtitir uww  rtprw-rriuwtiter driirt:tiptth 2121  . بام. 

شوووووووووووومووول معرفوووة االلتزاموووات الووودوليوووةك مرووولu واووو ا ر 227والفتيوووات مم العن .

اتفاوية حقوق الطفل واتفاوية القنوووووووووواء بإى  ميا أشوووووووووووفال التمييز ضووووووووووود 

النسوووواء. وفي بعض الحاالتك يتطل  التخطيط الماوي للمح مة أخ توا   

وفي مصوووووووووووورك يتعيخ بإى المرأة أو   222النووووا يووووات العنوووواة في  رفووووة االمت ووووا .

 222ك ما إ با اا بإى موا هت .الفتاة أخ تتعرل بإى المعتدي بلج ا

 

وفي حووووواالت أسراك ترفض المحووووواكع القنوووووووووووووووووايوووووا المرتبطوووووة ضوووووالمشوووووووووووو ست 

بوخ ود يرفض المد -بإى سوو يل المرال-المحلية. ففي الن ام الفلسوطيني 

العموميوخك وأفراو الشووور ةك والسووولطة القنوووائية تصوووني  بن  الشوووريب 

العرائع بسوووووو   الحميع أو  ي ه مم أشووووووفال العن  األسووووووري األسرا ضوووووومم 

المخاول التي تتعلق ضوحدة األسوورة؛ أو ود يرفنوووخ من  النسوواء والفتيات 

 وحمووووايووووات ينص بلج ووووا القوووواموخ صووووووووووووراحووووة ضوووودافا أ  ووووا تتعووووا ن ما 
ً
حقوووووا

كما أخ بدم توبية الطواوع الطبية وووات الشر ة  271األبرال التقليدية.

  ضالعا  بسوووووو يم م أخ يت ف النسوووووواء والفتيات برضووووووة لسمتقام أو الوصووووووع 

وتزيوووووود اوووووو ه ال رول مم تقويض ثقووووووة النسوووووووووووووووووواء   271اإلضس  بم حووووووالت م.

 والفتيات ضالن ام القامو ي/القنائي.

 

لي  مم المسوووووتغرب إ خ أخ تلع  النسووووواء والفتيات إلى معالعة ونووووواياام 

 مم اللعوء إلى 
ً
مم سسل أم مووووة العوووودالووووة  ي  الرسووووووووووووميووووة أو العرفيووووة ضوووودال

لي ياك ضّيخ أحد االسووووووووتطسبات أخ احتمالية لعوء المحاكع الرسوووووووومية. ففي 

النسواء إلى تسوية  رائع العن  مم سسل شب ت م األسرية تنايي ضع  

 القواميخ والتدسست  272احتمالية ويام الر ال ض لب.
ً
سوووووووتخدم أينوووووووا

َّ
كما ت

القبليوة و/أو التقليووديووة للح ع في الشووووووووووووفوواوا وحوول العزابوات. وفي أ زاء مم 

https://www.refworld.org/pdfid/4cf4a67d2.pdf
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والسووووووووووواخ و يبوتيك رعتمد مع ع الناس بإى  ليات الصوووووووووومالك واليممك 

 273القاموخ العرفي.

 

ومم ضيخ األشوووووووووووفوووال الشوووووووووووووائعوووة ألم موووة العووودل  ي  الرسوووووووووووميوووة التقليوووديوووة اووو ه 

المختصة ض سوية العزابات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة 

وترتبط  274 .الوسوووووووووا ة  وصالمصوووووووووالحة  وصالصووووووووولاالدول العربية ت تي  قوس ص

او ه الطقوس ضوالمموا سوووووووووووات التقليوديوة لحول العزابات. وتت ت  بإى اسوووووووووووتخدام 

 ترف المسوووووووووووائل القامومية 
ً
وال -القواميخ القوائمة بإى تفسوووووووووووي ات الشووووووووووور عة  البا

وبسووووووووو   المعايي   275في وبنوووووووووة الشووووووووو صووووووووويات الدينية. -سووووووووويما واموخ األسووووووووورة

 ضالمما سات الد
ً
 م ينية في المنطقةك يماال تمابية والرقافية المرتبطة بموما

قبل   لصلااأخ يروي  لب إلى صودو  أحفام تمييزية ضود النساء والفتيات. وال يَّ

حيُ ال رعت ل ض  الن ام القنووائي الرسوومي  -كما في المغرب-في  ميا البلداخ 

ضصووووووووفت  مما سووووووووة وامومية في تسوووووووووية العزابات األسوووووووورية.  ي  أخ المرسووووووووسووووووووات 

ي األ وخك ما تد ي  بعض القنوووووووووواة بإى ف الصوووووووووولاالقنووووووووووائية الرسوووووووووومية تقبل 

 272المصالحة القبلية.

 

وفي حيخ أخ ادل ا ه اآلليات التقليدية او التوصووووول إلى تسووووووية ووية للعزاعك 

 بإى يووود الشووووووووووويو . وبنووود 
ً
فوووةخ العووودالوووة التقليوووديوووة أو العرفيوووة تتع إوا   وووا  وووالبوووا

ميل ال ت الت كيد بإى توافق اآل اء والوصووول إلى حل وسووط وتحقيق المصووالحةك

اوو ه العمليووات إلى وبع الحقوق الفرويووة للنسووووووووووواء والفتيووات أو توو ييووداوواك ضوول إلى 

وبع األم مووووة األضويووووة التقليووووديوووووة التي تقون اووووو ه الحقوق. ضوووول إخ األم موووووة 

ك أو  ي ام 
ً
العرفيوة أوول مسءموة لتلبيوة احتيوا ات الس مات أو النااحات واسليا

ة إلى  لبك تفتقر ا ه األم مة باوة إضاف 277ممم ينتميخ إلى الفمات المهمشة.

 272إلى  ليات الرصد واإلشرال.

 

أشووووورف بدو مم ضلداخ المنطقة المحاكع الدسوووووتو ية كةسوووووت اتيحية لدبع 

سووووووووووووياوة القاموخ بإى الصووووووووووووعيد الو ني. وتتمتا ا ه المحاكع ضالقد ة بإى 

وبع حقوق النسوواء والفتيات والمسوواواة ضيخ العنسوويخ الم رسووة في وسوواتي  

                                                             
 سياك  صاوية واال تمابية لغربالوتضرمامج األمع المتحدة اإلممائيك وصندوق األمع المتحدة للسفاخك وايمة األمع المتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة ا 273

حرا والتحديات في منطقة الدول العربية ص م المَّ  stiiaiti wu dwwhwrii itp ugiiirthri tt igr swit iiiiriوالعدالة والمساواة ضيخ العنسيخ أمام القاموخك  تحليل التقدُّ

wrhtwt   2112ك بام. 
ك صفحة 2117ك بام   tgr iiiir wu  rtprw f:iitir tt igr swit rrhtwtلعدالة ضيخ العنسيخ في المنطقة العربية صاللعنة االوتصاوية واال تمابية لغرب  سياك  وضا ا 274

31. 
رسميةu   الاليوميس ك وبرمامج األمع المتحدة اإلممائيك  أم مة العدالة  ي -ايمة األمع المتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك ومن مة األمع المتحدة للطفولة   275

 .2112ك بام   ttuwwsii f:iitir iaiirsiu ugiwitth i uw:wir uww a:sit rthgii eiirp sthihrsrti سع مسا  للمشا كة القائمة بإى حقوق اإل ساخ ص
ك صفحة 2117  . بام tgr iiiir wu  rtprw f:iitir tt igr swit rrhtwtاللعنة االوتصاوية واال تمابية لغرب  سياك  وضا العدالة ضيخ العنسيخ في المنطقة العربية ص  272

31. 
سياك الوتصاوية واال تمابية لغرب  صندوق األمع المتحدة للسفاخك وبرمامج األمع المتحدة اإلممائيك وايمة األمع المتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة ا  277

 rtprw f:iitir d se:iitia eruwwr igr  io  stiiaiti wu dwwhwrii حليل التقدم المحرا والتحديات في منطقة الدول العربية ص العدالة والمساواة ضيخ العنسيخ أمام القاموخك ت

itp ugiiirthri tt igr swit iiiiri wrhtwt   2112ك بام. 
اواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة االوتصاوية واال تمابية لغرب  سياك صندوق األمع المتحدة للسفاخك وبرمامج األمع المتحدة اإلممائيك وايمة األمع المتحدة للمس 272

 .2112ك بام   rtprw f:iitir itp igr  iou diiriittr  العدالة ضيخ العنسيخ والقاموخu فلسطيخ ص
يخ العنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة االوتصاوية واال تمابية لغرب  سياك صندوق األمع المتحدة للسفاخك وبرمامج األمع المتحدة اإلممائيك وايمة األمع المتحدة للمساواة ض 272

  rtprw f:iitir d se:iitia eruwwr igr  io  stiiaiti wu dwwhwrii itp ugiiirthri tt igr swit iiiiri wrhtwt  2112ك بام. 
مع المتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة االوتصاوية واال تمابية لغرب  سياك صندوق األمع المتحدة للسفاخك وبرمامج األمع المتحدة اإلممائيك وايمة األ  221

 rtprw f:iitir d se:iitia eruwwr igr  io  stiiaiti wu dwwhwrii  العدالة والمساواة ضيخ العنسيخ أمام القاموخك تحليل التقدم المحرا والتحديات في منطقة الدول العربية ص

itp ugiiirthri tt igr swit iiiiri wrhtwt   17ك صفحة 2112ك بام. 

داخ مم سسل ضووووووماخ فرن األحفام الدسووووووتو ية في تفسووووووي ات القاموخ البل

المحإيك ومم ضيو ا وواميخ األحوال الشووووووووووو صوووووووووووية. ول م ا ه المحاكع تحد 

 -بإى سوووووو يل المرال-مم إمفامية الوصووووووول إلى األفراو؛ فس يحق للموا نات 

ك تقديع  ل  مباشووووووور إلى المح مة لتوضوووووووي  
ً
في ضلداخك كاأل وخ ولبناخ مرس

 272قووهم الدستو ية في المساواة.ح

 

 ال دمات وال  امج التي تدبع الوصول إلى العدالة

 

ال تزال االبتبوووا ات المتعلقوووة ضوووالحقوق واالحتيوووا وووات ال ووواصووووووووووووووة ضوووالنسوووووووووووووواء 

 بإى 
ً
محدووة مم حيُ الوصووووول إلى العدالةك ويبدو إحراا التقدم مقتصووووورا

إضافة إلى  لبك تبدو  221النحاح في حاالت فروية ووخ تحقيق تغيي  شامل.

المعلومووات المتعلقووة ضوصووووووووووووول النسووووووووووووواء والفتيووات إلى العوودالووة متحهووة محو 

ونوووووووووووووايووا العن ك ومم ثع ضووات مم الصووووووووووووعوو  إو اف بعض  واموو  التقوودم 

 ضالنسوووووووووبة إلى النسووووووووواء والفتيات فيما يتعلق ضالعدالة 
ً
األسرا األوسوووووووووا مطاوا

 ضيخ العنسيخ.

 

 في ال  محة لدبع وما مراباة ا ه المحا يرك يبدو أخ 
ً
 تد يحيا

ً
اناف تقدما

وصوووووووووول النسوووووووووواء إلى العدالة في منطقة الشوووووووووورق األوسووووووووووط وشوووووووووومال أفريقيا 

 . وووووود حققوووو  من مووووات 3.2ومنطقووووة الوووودول العربيووووة صا  ا إلى العوووودول 

المحتما المود ي وشووووووووووووبفوات حقوق النسوووووووووووواء مفاسوووووووووووو  كبي ة في العديد مم 

مم المسرولية واإلشرال  ضلداخ المنطقة مم حيُ ضماخ تطبيق ود  أك   

الحفومَييخ فيما يتعلق ضمسوووووو لة وصووووووول النسوووووواء إلى العدالةك وال سوووووويما مم 

سسل إيسء االاتمام ضالوصووووووووول إلى العدالة في السووووووووياسووووووووات وسطط العمل 

المتعلقة ضدمج النوع اال تماعيك ومعالعة العن  ضووووووود النسووووووواء والفتياتك 

 وال يركز بإى النا يات إال حتم وإخ ظل التنفي  ضوووووع -والسوووووسم واألماخ 
ً
يفا

ك كما أشرما مم وبل.
ً
 ماو ا

 



 232 تحليل األوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول العربية

 
م سدمات المسابدة القامومية إلى النساء مم  قدا

َّ
وفي العديد مم البلداخك ت

سسل الودمج ضيخ ال ودمات الحفومية و/أو مقاضات المحاميخ و/أو من مات 

المحتما الموووووود يك ويم م أخ تشووووووووووووموووووول المشووووووووووووو ةك والتمريوووووولك والتوبيووووووة 

ومية صكما في البحريمك ومصووورك والعراقك واأل وخك ولبناخك وفلسوووطيخك القام

 في بعض األماكمك 
ً
وسووووووووووووو يواك وتو   . وتفوخ او ه ال ودموات محواميوة  والبا

ماخك  221مرلu لبناخك ل م بدم استمرا ية التمويل ود رعوق توافراا. وفي بَّ

ء تقووودم واا ة التنميوووة اال تموووابيوووة األسصووووووووووووووائيوووات اال تموووابيوووات إلى النسووووووووووووووا

ضووووووووووووعووو  كتيبوووات  اللواتي يلعووو خ إلى محووواكع األحوال الشوووووووووووو صوووووووووووويوووةك كموووا وَّ

 222لمسابدة النساء بإى فهع حقووهم القامومية.

 

   3.2u العدول 

 العدالة إلى النساء وصول  فر  تفافر  لنماخ السامة اإل راءات

 الفوي  فلسطيخ  حالة البحريم المغرب األ وخ لبناخ مصر اليمم 

 المحوووواالت في المحوووواميووووة القوووواموميووووة المسوووووووووووووووابوووودة سوووودمووووات تقوووديع

 المد ي والقاموخ  األسرة ضقاموخ  المتعلقة
● ● ● ●  ● ●  

 اإل ساخك وحقوق  المرأة حقوق  لحماية ونائية  ي    ليات إ شاء

uالم الع أميخ أو  المفون ومفات  اإل ساخ حقوق  مفات  مرل 
● ●  ●  ● ●  

 راكز م في والعامليخ المسوووووووتقليخك النسووووووواء بم المدافعيخ تشوووووووعيا

 واال تصووووووووووووووابك العنسوووووووووووولي االبتووداء أامووات في والمووودافعيخ اإليواءك

 همحقوو فهع بإى مسابد  م بإى النساءك مراكز  في والموظفيخ

 ●  ●  ● ●  

 نسوووووووواءال وصووووووووول  ت ناول  ال  لماخ إلى إلزامية سوووووووونوية تقا ير  تقديع

 القناء إلى
     ●   

 والمعلوموووات المشووووووووووووو ة تقووودم محووواميوووة اووواتفيوووة سووودموووة تشووووووووووووغيووول

 لغات بعدة القامومية
 ●  ●  ● ●  

 الووووودو ات سسل والعيووووودة اآلمنوووووة الطفووووول  بوووووايوووووة سووووودموووووات توفي  

 القامومية االس شا ية
 ●      ● 

u1 4 1 2 4 1 5 2  اإل مالي 

u ماعياال ت للنوع الو نية األ ر  حول  االوتصووووووووواوي الميداخ في أفريقيا وشووووووووومال األوسوووووووووط الشووووووووورق  منطقة في والتنمية التعاوخ  من مة أ رت  اسوووووووووت ياخ المصووووووووود 

  .2114 بام في التحديُ صتع والقياوة العامة والسياسات

 

ضو   بامك ال تح ى سدمات المسووووووووووووابدة القامومية العامة ضتمويل  يد في 

أفريقيا ومنطقة الدول العربيةك ضل إخ منطقة الشوووووووووورق األوسووووووووووط وشوووووووووومال 

وحيرما تتوافر المسووووووووووووابدة القامومية  223 وو  وا متغي ةك ضحسوووووووووووو  التقا ير.

التي تمولهوووا الحفوموووةك يتع تقوووديمهوووا بووواوة حسوووووووووووووو  معوووايي  صووووووووووووووا موووة تخص 

األاليوة. وفي بعض البلوداخك ال يتع توفي  المسووووووووووووابودة القواموميوة التي تمولها 

وفي ضلداخ أسراك ود تعزا  224نووووووووووووايوا العنوائيوة.الحفوموة إال للمت ميخ في الق

سوودمووات الحفومووات القيع والتوودسست التقليووديووةك فنحوود أخ بعض البلووداخ 

وضووووووع  بإى سوووووو يل المرال  ليات   دل إلى توفي  ضديل للمحاكع الرسوووووومية 

موووواخك تع تعييخ لعوووواخ للوسوووووووووووووووا ووووة والمصوووووووووووووووالحووووة لحوووول  أو العرفيووووة. ففي بَّ

ت محوووواميووووة وتحتوووواج إلى موافقووووة كس وتبقى ال وووودمووووا  225العزابووووات العووووائليووووة.

                                                             
 tgr euutitii rruwwi wt dwwhwriiالعمهو ية اللبناميةك  المرا عة الو نية الرسمية حول التقدم المحرا في تنفي  مو اج بمل ض يخ وتحديد التحديات التي توا   تنفي ه ص 221

sipr tt igr tsuirsrtiiitwt itp tprtitutiiitwt wu ugiiirthri iw tsuirsrti igr ertetth diiiuwws uww siitwt   41ك صفحة 2112ك ضي وتك بام. 
سياك الوتصاوية واال تمابية لغرب  صندوق األمع المتحدة للسفاخك وبرمامج األمع المتحدة اإلممائيك وايمة األمع المتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة ا  222

ماخ ص   .2112ك بام   rtprw f:iitir itp igr  iou esit العدالة ضيخ العنسيخ والقاموخu بَّ
سياك الوتصاوية واال تمابية لغرب  صندوق األمع المتحدة للسفاخك وبرمامج األمع المتحدة اإلممائيك وايمة األمع المتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة ا  223

  rtprw f:iitir d se:iitia eruwwr igr  io  stiiaiti wu dwwhwrii itp ugiiirthri tt igr swit iiiiri wrhtwt  2112ك بام. 
 المر ا مفس  224
ياك الوتصاوية واال تمابية لغرب  سصندوق األمع المتحدة للسفاخك وبرمامج األمع المتحدة اإلممائيك وايمة األمع المتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة ا 225

ماخ ص  .2112ك بام   rtprw f:iitir itp igr  iou esit  العدالة ضيخ العنسيخ والقاموخu بَّ
 .2117ك بام   tgr iiiir wu  rtprw f:iitir tt igr swit rrhtwtوتصاوية واال تمابية لغرب  سياك  وضا العدالة ضيخ العنسيخ في المنطقة العربية صاللعنة اال  222

الطرفيخ بإى المشا كة. وفي األ وخك تقدم ووات الشر ة ضرامج للمصالحة 

وإبوواوة التوو ايوولك يطووالوو  العووديوود مو ووا بوواوة العنوواة ضووالتعهوود بعوودم إسووووووووووووواءة 

وال تزال اوو ه الن ت ت هر وَيع التموواسوووووووووووووب اال تموواعي  222معوواملووة النووا يووات.

وفتاةك ويي ض لب ود تعزا المعايي  التي واألسوووووووووووري بشووووووووووو خ  فااية كل امرأة 

 تقون حقوق النساء والفتيات وتعرضهم لمزيد مم ال طر.

 

رضووووة للعن  إلى حد كبي ك أو  في البيمات التي تفوخ فج ا النسووواء والفتيات بَّ

التي ين ر إلج م فج ا ضوصووووووووفهم يخروم األبرالك تو د احتمالية لوضووووووووعهم 

شووووووووووووووا  إليووو  ضوووالح   الوووووائيك واو في  االحتحووواا اإلوا ي . و َّ
ً
 أينووووووووووووووا

ً
  أحيووواموووا

يصوووووووووووو  المواو  التي يتع فج ووووا احتحوووواا  وووووووووووو ص مووووا وح   حريتوووو  ووخ 
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محاكمة أو الحصووووووووول بإى وبع وامو ي. وبالنسووووووووبة إلى النسوووووووواء والفتيات في 

منطقة الشووورق األوسوووط وشووومال أفريقيا ومنطقة الدول العربيةك يم م أخ 

ك  كرت 2112األضويوة. في بام يفوخ او ا االحتحواا وسوووووووووووويلوة لفرن األم موة 

طبق في األ وخ بإى  من موووووة العفو الووووودوليوووووة أخ االحتحووووواا اإلوا ي ال يزال يَّ

النسوووووووووووووواء والفتيوووات اللواتي لووود  م بسووووات سوووا ج مطووواق الزواجك أو اللواتي 

رغاو خ المعزل ووخ إ خ مم األوصوووووووووياء ال كو ك أو  ي   لب مم المخالفات 

 227فتيات مم حقووهم األساسية.المتصو ة التي تحرم النساء وال

 

ويم م أخ يزيد اإلضس  اإللزامي للشوووووووووووور ة بم حاالت العن  العنسوووووووووووولي مم 

 وسوووووووووووويلوووة لقما النسووووووووووووووواء   222سطر االحتحووواا اإلوا ي.
ً
وكووواخ االحتحووواا أينوووووووووووووووا

ومريدي حقوق اإل سوووووواخ ال يم يدافعوخ بم العدالةك إلى  ام  القنووووووايا 

وبإى النقيض مم  لوبك ومم أ وول  222األسرا المتعلقوة ضحقوق اإل سوووووووووووواخ.

تيسووووووووووي  الرباية والدبع للنسوووووووووواء والفتيات اللواتي رعاميخ مم  رائع العن  

بإى و ووو  التحوووديووودك ت ووول ضرامج اإليواء التي تركز بإى النوووا يوووات  سووو ة في 

 ال يتحزأ 
ً
عوود ال وودمووات القوواموميووة  زءا

َّ
الزيوواوة في بعض ضلووداخ المنطقووة. وت

عض مراكز اإليواء ا هك مرلما أشوووووووووووورما مم وبلك مم  باية الم وا.  ي  أخ ب

 مم الوصوووول إلى العدالة 
ً
 الوسوووا ة والمصوووالحة التقليدية ضدال

ً
تدبع أينوووا

 221الرسمية.

 

-يبدو أخ ال دمات الهاوفة إلى تعزيز وصووووول النسوووواء والفتيات المهمشووووات 

 و موووابوووات الس موووات
ً
بإى و ووو  التحوووديووود إلى  -ومم ضيو م النوووااحوووات واسليوووا

ة محووودووة للغوووايوووة. وتشووووووووووووفووول بوووامست المعزل المهوووا رات محموبوووة العووودالووو

معرضووووووة لل طر بشووووووفل سا  في منطقة الشوووووورق األوسووووووط وشوووووومال أفريقيا 

ك ويفوواو يفوخ الوصووووووووووووول إلى ال فووالووةومنطقووة الوودول العربيووة م يحووة لن ووام 

. وكما سووووبق  اإلشووووا ةك فةخ اللواتي يحاولم 
ً
العدالة ضالنسووووبة إلج م معدوما

الت االسووووووووتغسل واالبتداء يتعرضووووووووم ل طر ف وووووووو  ت شووووووووي ا  ع. الفرا  مم حا

ويم م احتحوواا النسووووووووووووواء اللواتي تقبض بلج م الشوووووووووووور ووة وبوول ترحيلهمك مووا 

يومو وم أخ روعورضووووووووووووهوم ل طر العن  مم  وووووواموووووو  الشوووووووووووور ووووووة وووات األمم 

وتصوووووووووب  بامست المناال المها رات اللواتي رسوووووووووتطعم اإلفست  221األسرا.

بووامست  ي  موثقوواتك مووا يزيوود مم  مم اك شوووووووووووووافهم مم  وواموو  السوووووووووووولطووات

 تفاوع المخا ر.
 

                                                             
 .2112ك بام   tsuwtiwtrp  wsrt  iiwirt ugtipwrtمن مة العفو الدوليةك  النساء الم عومات واأل فال المخطوفوخ ص 227
َر ية واال تمابية األساسية للنساء والفتيات  حايا/النا يات مم العن 222

َّ
  في الدول العربيةu األ وخ أسمهاخ واويك  مرا عة ال دمات الصحية والمتعلقة ضالعدالة والش

 .2112ك بام   rretro wu ariiig  f:iitir itp dwitir  itp iwitii siirtitii irwetiri uww  wsrt itp  twii Atiitsi/i:wetewwi wu Atwirtir tt igr swit iiiiriu fwwpitص
 a:sit rthgii tt igr gtppir siii itp dwwig suwtiiuص 2112من مة العفو الدوليةك  استعران حالة حقوق اإل ساخ في الشرق األوسط وشمال أفريقياu مرا عة لعام  222

rretro wu 2112   2112ك بام. 
إمفامية ا و  تمابية لغرب  سياك وصندوق األمع المتحدة للسفاخك وأبعاوك و ساء ضد العن  في أو وباك  مراكز إيواء للنا يات مم العن u مدا توافرااللعنة االوتصاوية واال  221

 .2121ك بام   igriirwi uww  wsrt i:wetewwi wu Atwirtiru seitiittitia itp siiriitttitia tt igr swit rrhtwtالوصول إلج ا في المنطقة العربية ص
 ك وا و في    أوخ.2112ك بام   iwtii trirtitwt dwwerii itp gthwiti-rthgii.wwh ص gthwiti-rthgii.wwhو iwtii trirtitwt dwwerii  مرسسة   221
. المحل  الع ويجي لس ميخك بام 2112ا س إلى إضريل ك  راضل ك لي ياك مم م  spwiriirti  twii siiriisrti rruwwi خ ما ي بقيقيك  تقرير يتعلق ضتقييع اليافعات ص 222

2112. 
 تيات النا يات مم العن صندوق األمع المتحدة للسفاخ  السوواخu الن ر في ال دمات الصحية والقنائية وسدمات الشر ة وال دمات اال تمابية األساسية للنساء والف 223

ك بام   i:pitu rretro wu ariiig  f:iitir itp dwitir  itp iwitii siirtitii irwetiri uww  wsrt itp  twii i:wetewwi wu Atwirtir tt igr swit iiiiriفي الدول العربية ص

 .13إلى  12ك الصفحات مم 2121
 .5211ك بام   diit wu siitwtu siwia giwwtihrاليوميس  في األ وخك  سطة بملu الزواج المب ر ص -من مة األمع المتحدة للطفولة  224
 rtprw-eiirp Atwirtir rtiCi itp uteti rrhtiiwiitwt إيما ضيلك  مخا ر العن  القائع بإى أساس النوع اال تماعي صالعند   وال  عيل المد ي في السياوات اإل سامية ص 225

tt a:sittiiwtit uwtirnii2121ي صالعند  ك بام   . م ت  المسابدة لمحال المسرولية بم العن  القائع بإى أساس النوع اال تماع. 

وتوا وو  المرااقووات ضو وو  سووا  حوا ز متعوودوة تحول ووخ الوصووووووووووووول إلى 

العدالة في المنطقة. وفي بعض البلداخك ال تسووووووتطيا الفتيات الوصووووووول إلى 

أم مووة العوودالووة بسوووووووووووو وو  الحوا ز العمريووة. فعإى سوووووووووووو يوول المرووالك في لي يوواك 

ي الروامنوة بشوووووووووووورة مم بمراوا حتم تتم م مم إووامة يحو  أخ تفوخ الفتواة ف

وبوا  نوووائيوووةك موووا يح   النوووا يوووات بإى االبتمووواو بإى األوصوووووووووووويووواء للم وووووووووووولي 

.
ً
ويم م لل وووودمووووات التي تقوووودم مسوووووووووووووووابوووودة ووووواموميووووة مبوووواشوووووووووووورة إلى   222ووووودمووووا

المرااقات أخ تسووووووابد بإى التخفي  مم حدة ا ه العوامل. وود أ شوووووو ت 

 2117ل واسل الشوووووووووووور ة في بام السوووووووووووووواخ وحدات حماية األسوووووووووووورة والطف

كخدمة حماية متعدوة القطابات لأل فالك ما سدمات تشوووووووووووومل التحقيق 

ومتوابعووة الحوواالتك واالسوووووووووووو شووووووووووووا ةك وسوودموات الطو  الشوووووووووووورعيك واإلحووالوة إلى 

ال دمات الصوووووحية و/أو اال تمابية و/أو القامومية. وما  لبك تشوووووي  األولة 

ة الفتياتك إلى أخ الشر ضخصو  االستحاضة لتقا ير العن  ضد النساء و 

السووووووامية ود تدبع األبرال المحتمعية ل شووووعيا المصووووالحة ومما سووووات 

.
ً
 223الحلول األسريةك وال يزال الوصع ضالعا  مو ووا

 

وبزات بدة من مات  ي  حفومية و نية ووولية ومن مات وولية  هوواا 

وال  كلتقوديع سودموات المسووووووووووووابودة القواموميوة في المنوا ق المتو ثرة ضالعزابات

سوووووووووووويموووووا فيموووووا يتعلق ضزواج األ فوووووالك ووواميخ من  العنسوووووووووووويوووووةك والوثوووووائق 

 بم العن  ضوووووووود المرأة و ي ه مم 
ً
القامومية الشوووووووو صووووووووية لس ماتك فنووووووووس

أشووووووفال العن  األسووووووري. وفي األ وخك تقدم من مة األمع المتحدة للطفولة 

 اليوميسوووو  ال دمات القامومية والدبع القامو ي للمسووووابدة بإى تخفي  -

كما تدبع المفوضووووووية السووووووامية  224أثر اواج األ فال ضالنسووووووبة إلى الفتيات.

 -لوألموع الوموتحوووووودة لشووووووووووووروخ الس ميخ ومن مووووووة األمع المتحوووووودة للطفولووووووة 

اليوميسوووووووووووو  و هووات أسرا ال وودمووات المتعلقووة ضووالوثووائق الموودميووة لس ميخ؛ 

ويم م أخ تفوخ لها ت ثي ات بعيدة المدا في تسووووهيل الوصووووول إلى العدالةك 

بم  ريق الحد مم الحرماخ مم الحصووول بإى العنسووية وضووماخ الحق في 

عوود الوثووائق 
َّ
المسوووووووووووووابوودة القوواموميووة والقوود ة بإى الوصووووووووووووول إلى المحوواكع. وت

المدمية مهمة لعميا الس ميخك ول م ود تفوخ لها ويمة ساصووووووووووة ضالنسووووووووووبة 

إلى النسوووواء والفتيات في الحد مم تعرضووووهم للعن  واالسووووتغسلك والوصووووول 

 225العدالة. إلى
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وفي النوفة الغربيةك تقدم المن مات  ي  الحفومية المشو ة القامومية إلى 

النسووووووووووووووووواء والفتيوووووات الفلسووووووووووووطينيووووواتك والتمريووووول أموووووام المحووووواكعك والووووودبع 

اال تمواعيك وسودمات مراكز اإليواء في حاالت الطوا و ومراكز اإليواء  ويلة 

يوووووة التوووووابعوخ األ ووووول. وفي الصوووووووووووووموووووالك يوفر مقووووودمو المسوووووووووووووووووابووووودة القووووواموم

للمن موات  ي  الحفوميوة التمريل أمام المحاكع إلى النسوووووووووووواء النا يات مم 

العن ك وتقووديع المسووووووووووووابوودة فيمووا يتعلق ضووالمسحقووات القنووووووووووووائيووة وفي حوول 

وما  لووووبك فووووةخ الوووودبع   222المنوووواابووووات البووووديلووووة بم  ريق الن ووووام العرفي.

 القووامو ي في البيمووات المتوو ثرة ضووالعزابووات يم م أخ يفوخ معقوود
ً
يمووا وال سوووووووووووو-ا

 بسوووووووووووو وو  -ضوالنسووووووووووووبوة إلى النوا يوات مم العن  العنسوووووووووووولي المتعلق ضوالعزابوات

 إ ا كام  الحفومة متوا مة في العرائع. والحظ 
ً
مسووائل الحمايةك سصوووصووا

ال   اء أخ تنفيوو  ضرامج العوودالووة االمتقوواليووة ووود رسووووووووووووم  للنووا يووات ضوواإلضس  

زاباتك كما او محهول الهوية بم  رائع العن  العنسووووولي  ات الصوووووولة ضالع

 227الحال في تو  .

 

وووووود تتعرن النسووووووووووووووواء والفتيووووات في البيمووووات المتوووو ثرة ضووووالعزابووووات لسحتحوووواا 

حرمم مم الوصووووووووووول إلى ال دمات القنووووووووووائية. وفي أحد  التعسووووووووووفيك حيُ يَّ

-مراكز االحتحووواا في لي يووواك تع احتحووواا  سووووووووووووووواء وفتيوووات مهوووا رات وال موووات 

  لفت ات  ويلوووة ووخ أي صألسووووووووووووبووواب  ي  معروفوووة  وووا -ضحسوووووووووووووو  التقوووا ير
ً
لبوووا

حزت العووديووود  وصووووووووووووول ووووامو ي أو ووود ة بإى الطعم في احتحووااام. كمووا احتَّ

مو م ووخ و وو حووا سووووووووووووات مم النسوووووووووووواءك مووا برضووووووووووووهم للتحرش العنسوووووووووووولي 

 222والعن .

 

لدا بديد مم البلداخ مرسوسات لحقوق اإل ساخ يم م أخ تعمل كلليات 

النسووووووووووووواء والفتيووات وحمووايت م. لتعزيز ووابوود القوواموخ فيمووا يتصووووووووووووول ضحقوق 

ك ابتمد التحال  العالمي للمرسوووووووووووسوووووووووووات الو نية 2112وبداية مم موفم   

 لمبوواوو ضووا   -لحقوق اإل سووووووووووووواخ 
ً
سمسوووووووووووووة ضلووداخ في المنطقووة  222-امتروواال

 ما مباوو ضا    sضووووووومم فمة  الحالة 
ً
 تاما

ً
  ضما رشوووووووي  إلى أ  ا تتفق اتفاوا

ر ك وسووووتة ضلداخ أسرا ضوووومم صمصوووورك واأل وخك والمغربك وفلسووووطيخك ووط

 ك مووا رشووووووووووووي  إلى أ  ووا تتفق ضصووووووووووووو ة  زئيوة ما مبوواوو ضووا    eفموة  الحووالووة 

                                                             
ياك الوتصاوية واال تمابية لغرب  سصندوق األمع المتحدة للسفاخك وبرمامج األمع المتحدة اإلممائيك وايمة األمع المتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة ا 222

  rtprw f:iitir d se:iitia eruwwr igr  io  stiiaiti wu dwwhwrii itp ugiiirthri tt igr swit iiiiri wrhtwt  2112ك بام. 
 ومما سة ال 227

ً
 واليات القنائية الو نية فيايمة األمع المتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك  المساءلة بم العن  العنسلي في العزاباتu تحديد الفحوات م ريا

ك 2112ك بام  siiw:tiittitia uww irn:ii Atwirtir tt uwtuitiiu tprtituatth  iui tt tgrwwa itp dwiiitir wu diitwtii f:wtiptiitwti tt igr swit rrhtwtالمنطقة العربية ص

 .13صفحة 
 st:ir ergttp eiwiu swttiwiwa itp etiiou:iمفوضية األمع المتحدة السامية لحقوق اإل ساخك  إساءة المعاملة سل  القنباخu االحتحاا التعسفي و ي  القامو ي في لي يا ص 222

trirtitwt tt  ttai   2112ك المفوضیة السامية لألمع المتحدة لشروخ الس ميخك بام. 
222   uا  ا إلىgiiuiu//ooo.wgigw.wwh/rt/uwwuriitwtiittirwrii/uihri/iiii:iwutiitwtiittiiti:itwti.iiun. 
 ugiwi wuق اإل ساخ صالتحال  العالمي للمرسسات الو نية لحقوق اإل ساخك  مخطط وضا المرسسات الو نية التي رعتمداا التحال  العالمي للمرسسات الو نية لحقو  211

igr iiii:i wu diitwtii ttiiti:itwti siiwrptirp ta igr  iwtii siititir wu diitwtii a:sit rthgii ttiiti:itwti   2112ك بام. 
ياك الوتصاوية واال تمابية لغرب  سصندوق األمع المتحدة للسفاخك وبرمامج األمع المتحدة اإلممائيك وايمة األمع المتحدة للمساواة ضيخ العنسيخ وتم يخ المرأةك واللعنة ا 211

  rtprw f:iitir d se:iitia eruwwr igr  io  stiiaiti wu dwwhwrii itp ugiiirthri tt igr swit iiiiri wrhtwt  2112ك بام. 
 صض يخ بعد  25م ت  إيراخ للشروخ الدوليةك  المرأة اإليرامية بعد تنفي  سطة بمل ض يخ بعد  212

ً
  ص 25باما

ً
 twittit  wsrt 25 eriwi iuirw igr ertetth siitwt diitباما

 ertetth+25    2112ك بام. 
 rruwwi wt dwwhwrii itpص  edus.  تقرير بم التقدم المحرا والتحديات القائمة في تنفي  مو اج بمل ض يخ ص2112محل  شروخ األسرةك الممل ة العربية السعوويةك بام   213

sntiitth ugiiirthri wt igr tsuirsrtiiitwt wu igr ertetth diiiuwws uww siitwt  edus2112ك بام   ص. 
حرا في تنفي  إبسخ ومو اج بمل ض يخ  214 م المَّ  tgr diitwtii rruwwi wu igrص 2121المحل  األبإى للمرأةك ممل ة البحريمك  التقرير الو ني لممل ة البحريم بش خ التقدُّ

rtthpws wu eigwitt rrhiwptth igr dwwhwrii wu tsuirsrtitth igr ertetth triiiwiitwt itp diiiuwws uww siitwt 2121   22ك صفحة 2112ك بام. 

موووووواخك وتو   . ولع تطلوووووو    211صالوعوزائورك والوبوحوريومك والعراقك ولي يوووووواك وبَّ

 212وتشوووووووي  التقا ير الوا وة مم إيراخ 211 يبوتي والسووووووووواخ بعد ابتماواما.

أ شوووووووووووو تووا أو تقوموواخ ضووة شوووووووووووواء  إلى أ  موا ووود 213والممل وة العربيووة السووووووووووووعوويووة

مرسوووووووووسوووووووووات و نية لحقوق اإل سووووووووواخ. وفي حيخ أخ المرسوووووووووسوووووووووات ال تتمتا 

ضالمسووروليات أو القد ات مفسووهاك فةخ أ شووطة المرسووسووة الو نية لحقوق 

 بإى مطاوهاu  صوووووود حاالت امت اكات حقوق 
ً
اإل سوووووواخ في البحريم تقدم مراال

باه السووووولطات المختصوووووة اإل سووووواخك وإ راء التحقيقات السامةك وتو ي  ام 

إلج ووواك وتقوووديع مقت حوووات تتعلق ضوووالمبووواو ات الهووواوفوووة إلى وضووووووووووووا حووود لهووو ه 

الحووواالتك وتلقي الشووووووووووووفووواوا المتعلقوووة ضحقوق اإل سووووووووووووووواخك وإ راء البحوث 

وتو كر أ ل  ا ه المرسووووووووووووسووووووووووووات المسوووووووووووواواة ضيخ   214والود اسووووووووووووات بشوووووووووووو   وا.

 اتالعنسوووووووويخ كهدل؛ ل م لع يت ووووووووا بعدَّ مدا اسووووووووتخدام النسوووووووواء والفتي

 
ً
لهوو ه اآلليووات. وبإى الر ع مم  لووبك ووود تفوخ اوو ه المرسووووووووووووسوووووووووووووات موودسس

 لبناء فر  وصول النساء والفتيات إلى العدالة.
ً
 مهما

 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/statusofnationalinstitutions.aspx
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