
  

  

 

  

  

  اإلعالن العر�ي 

  ملنا ضة جميع أش�ال العنف ضد املرأة والفتاة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مستوى الوزاري المجلس جامعة الدول العربية على  صادر عن

  9/3/2022تاريخ ب) 8768القرار رقم ( -  )157الدورة العادية (
  



  

  

 

  إلعالن العر�ي ملنا ضة جميع أش�ال العنف ضد املرأة والفتاةا

______  

  جامعة الدول العر)ية، &% األعضاء الدول  إن
  

 
ً
  بالتكر9م اإلل67 لإل4سان؛ إيما0/ا من انطالقا

  

  ؛قيم العر)ية الرفيعة الراIJة ال6H تكرس Fافة حقوق اإل4سان وحر9اتھبال واع<=ازا
  

  الQشر؛وOعز9زا لقيم الMسامح والتضامن والتعاون بKن 
  

  اء بھ إ[\ امل�انة الالئقة بتار9خھ اXYيد،وسعيا للU/وض باإل4سان العر�ي واالرتق
  

وترسيخا لقيم اabر9ة والكرامة والعدالة واملساواة ومنع الصراعات وان_/اFات حقوق اإل4سان، 

&% وOسليما بامل�انة اaYور9ة للمرأة &% اXYتمع، وكو0/ا عe\ درجة واحدة مع الرجل &% التكر9م، 

مية والشراpع السماو9ة األخرى والMشرgعات واملواثيق ظل اإلنصاف الذي أقرتھ الشرgعة اإلسال 

  النافذة لصاqb املرأة؛
  

vقرارا بأن جميع األItاص مMساوون أمام القانون؛   و
  

  وvيمانا بحق Fل إ4سان &% حياة كر9مة آمنة خالية من العنف؛
 

تجسده وتأكيدا لثقافة الرفض املطلق Xbميع أش�ال التميK= والعنصر9ة والعنف واإلر اب وما 

  من ان_/اك صارخ abقوق اإل4سان؛
  

وOعز9زا �Xbود ا الرامية إ[\ بناء أسرة عر)ية قو9ة وحماية أفراد ا وتحصيU/م من Fافة أش�ال 

  العنف واإلساءة؛
  

وvيمانا بخطورة ظا رة العنف املمارس ضّد املرأة والفتاة وما ينجم عU/ا من أضرار �aية 

اقع &% ظل االحتالل وال�=اعات املس�aة وشب�ات  ونفسية واجتماعية وأمنية، بما ف�/ا العنف الو

  اXbر9مة املنظمة والعابرة ل�aدود واإلر اب؛
  

وانطالقا من إيما0/ا بوجود حاجة ماسة العتماد إجراءات وآليات كفيلة بالقضاء عe\ العنف 

  نو4ي صر9ح؛ضد املرأة والفتاة، والوقاية منھ والتصدي لھ بإرادة سياسية ومجتمعية وال<=ام قا
  

واسMنادا إ[\ مقاصد ميثاق جامعة الدول العر)ية وامليثاق العر�ي abقوق اإل4سان واالتفاقيات 

الدولية ذات الصلة كما صادقت عل�/ا الدول العر)ية؛ السيما اتفاقية القضاء عF \eافة أش�ال 

�شأن القضاء عe\  )، واإلعالن العاملي1989)، واتفاقية حقوق الطفل (1979التميK= ضّد املرأة (

)، وvعالن ومU/اج 1994)، وخطة عمل املؤتمر الدو[% للس�ان والتنمية (1993العنف ضّد املرأة (

)؛ وتماشيا مع قرارات مجلس األمن املعنية بحماية املرأة واألمن والسالم، 1995عمل بيجKن (

ق باملرأة والسالم واألمن لعام  1325ومU/ا القرار رقم 
ّ
  ؛2000املتعل



  

  

 

Oعز9زا للت�سيق والتعاون العر�ي ال�ادف لدعم ج�ود الدول العر)ية ومساع�/ا للوفاء بال<=اما�/ا و

بموجب االتفاقيات اإلقليمية والدولية abقوق اإل4سان كما صادقت عل�/ا، ال سيما &% إطار 

  جامعة الدول العر)ية واألمم املتحدة ومنظما�/ما ووFاال�/ما املتخصصة؛
  

 وطنية ومؤسسات املعنية، من  يئات حكومية و)رملانات، األطراف شراك جميعوvدراFا أل مية إ

 املد4ي ذات الصلة، اXYتمع ومنظمات اIbاص والقطاع اإل4سان، و يئات وطنية للمرأة، abقوق 

  اإلعالم، &% العمل عe\ رفع الو¢% وال<¡بية والتثقيف عe\ حقوق اإل4سان؛ ووسائل
 

عر�ي خال من العنف ضد املرأة والفتاة يتمتع جميع أفراده وسعيا نحو إرساء دعائم مجتمع 

  بالكرامة اإل4سانية املكرسة &% جميع الشراpع واألديان السماو9ة؛
  

" 
ً
وتحث عe\  اإلعالن العر�ي ملنا ضة جميع أش�ال العنف ضد املرأة والفتاة"تصدر رسميا

  Oعميمھ عe\ أوسع نطاق والعمل بھ:
  

 1املادة 

  اإلعالن، يقصد باملصط�aات التالية:  ذا ألغراض

 عشر. الثامنة سّن  الفتاة: األن©¨ ال6H لم تتجاوز  - 

من  وال6H العنف عe\ مستوى األسرة واXYتمع، العنف ضد املرأة والفتاة: Fافة أعمال - 

سQب أن شأ0/ا
ُ
O حد سواء، أضرارا \eمادية أو معنو9ة بما ف�/ا العنف  للمرأة والفتاة، ع

 6¬�Xbسدي واXbأو اإلكراه أو األعمال  ذه بمثل بالقيام ال_/ديد والنف¬6، أوا 

واabر9ات، وgشمل  ذا العنف عe\ سQيل املثال ال  من اabقوق  اabرمان التعسفي

 اabصر العنف األسري وامل�=[% واXYتم¯% والرق®6.

  2املادة 

9زا �Xbود القضاء عe\ وOعز  العنف Fافة أش�ال والفتاة من املرأة حماية°عد  ذا اإلعالن ال<=اما ب

 Fل أش�ال التميK= ضد ن.
  

  3املادة 

Oعمل عO \eعز9ز التدابK¡ الMشرgعية واإلجراءات القانونية abماية املرأة والفتاة وضمان وصول�ما 

وضمان عدم إفالت مرتك±6 جرائم العنف &% حق�ما من  للعدالة حال Oعرض�ما ألي عنف

  العقاب.

  

  



  

  

 

 4املادة 

ز9ز سياسات املساواة بKن املرأة والرجل، وتطو9ر برامج وخطط عمل وطنية تل<=م باعتماد وOع

فاعلة وشاملة لتمكKن املرأة وحماي_/ا، وخاصة خالل حاالت الطوارئ وال�=اعات املس�aة وما 

عe\ تضمKن تدابK¡ منا ضة العنف ضّد املرأة والفتاة &% السياسات  ي<¡تب عU/ا، مع العمل

  التنمو9ة الوطنية.
  

  5دة املا

Oعزز التعاون فيما بيU/ا، و&% إطار مؤسسات وأج�زة جامعة الدول العر)ية، وعe\ أوسع نطاق 

ممكن السيما من خالل تبادل املمارسات الفضe\ ذات الصلة بالوقاية من Fافة أش�ال العنف 

ضد املرأة والفتاة، وحماية الaµايا ومساعد�/ن للوصول إ[\ العدالة واabصول عe\ املساعدة 

 لقانونية.ا
  

  6املادة 

تؤكد عe\ أ مية إ4شاء قاعدة بيانات وطنية ضمن األطر املؤسسية املناسبة خاصة بحاالت 

العنف ضد املرأة والفتاة تكون مرتكزا ل��Xود الرامية التخاذ التدابK¡ والسياسات املنا ضة 

واXYتمعية &%  Xbميع أش�ال العنف ضد ما، عالوة عe\ دعم و4شر البحوث االFاديمية والعلمية

  اXYاالت ذات الصلة حO ¨Hسا م &% رفع الو¢% والتثقيف ملنا ضة العنف.
  

  7املادة 

تؤكد عe\ أ مية تقديم الدعم الص¸% والنف¬6 واالجتما¢% واملساعدة القانونية للمرأة والفتاة 

«aايا العنف وت�º¬¹ وتدعم مراكز إيواء ورعاية وvعادة تأ يل متخصصة &%  ذا اXYال 

  لaµايا ومساعد�/ن عe\ االندماج &% اXYتمع.ل
  

  8املادة 

Oشدد عe\ أ مية التوعية من خالل ال¾¡امج واملنا½¼ التعليمية &% Fافة مراحل التعليم بحقوق 

املرأة والفتاة وم�ان_/ما &% اXYتمع وفق مبادئ حقوق اال4سان بما يرJ¿ قيم وثقافة الMسامح 

  واالح<¡ام املتبادل.

  

  9املادة 

ؤكد عe\ أ مية دعم وتطو9ر اIbطاب اإلعالمي واالستفادة من منصات التواصل االجتما¢% &% ت

  4شر ثقافة اabوار والMسامح ورفض جميع أش�ال العنف ضد املرأة والفتاة.

  

  



  

  

 

  10املادة 

 منا ضة مجال املد4ي، املعتمدة &% الدول األعضاء، والعاملة &% تدعم عمل منظمات اXYتمع

  ، وOعز9ز التعاون والشراكة بيU/ا و)Kن ا�Xbات الرسمية املعنية.رأة والفتاةالعنف ضد امل
  

  11املادة 

لÀس &%  ذا اإلعالن أي مساس بما قد تتضمنھ أية Oشرgعات وطنية سار9ة &% دولة ما من أح�ام 

  Â% أكÁ¡ تÀسK¡ا ملنا ضة العنف ضد املرأة والفتاة.

  

  ***انت7¨***

  

  

 

  

  

  

  

  

  


