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:التقديم
بذذذذذاضة الدذذذذذة الدولذذذذذة أرسذذذذذ   1971عذذذذذاا العربيذذذذذة ا تحذذذذذدة منذذذذذم ديذذذذذاا دولذذذذذة ا مذذذذذارا  

ائم الدذة دعذثذرا  زايذد بذس طذل ا  نه اليذا  هللايذ    الشذي  ا غفور له بذذن    
النمذا  والريذا  كايذة طذب وتذوير  الدولة التي ترتكذ  عىذا اتمتمذاا بالعناذر ال شذر  

. له

 وفذ  مذما السذياو تذو   
 
مذس دناعهلذا الدولذة ملذف تمكذر  ا ذرأة امتمامذا  برذ ا ان  دذا

الرتذ   ع مذشريك اطت اتيج  ف  التنميذة ولاذا وقذوو وواتبذا  متسذاوية بأ  ا رأة 
ما  وضذذاألمذذر الذذم  أ ذذد عليذذه دطذذتور الدولذذة  والتشذذرملعا  فذذ  كايذذة ا  ذذات  ومذذو 

س أتذذذ  اتخذذذم  الدولذذة العديذذذد مذذذس التذذدابر  مذذذا يذذذاديس  مذذا تكذذايا الفذذذرك فذذ  كايذذذة 
.تمكر  ا رأة وومايهلا

وليذذذذذة نا  ويذذذذذأتة التذذذذذإلاا دولذذذذذة ا مذذذذذارا  العربيذذذذذة ا تحذذذذذدة بذذذذذا واثي  واتتفاديذذذذذا  الد
حيذاة الع دة ليا د ورك الدولة عىا اتباع أيدذ  ا مارطذا  لدذما  مقومذا  ا 

مذذذارا  الكريمذذذة  عميذذذع ا قيمذذذر  عىذذذا أرضذذذاا بمذذذا فذذذ  نلذذذك ا ذذذرأة  ويذذذم ر أ  دولذذذة ا  
 خارتيذذذة العربيذذذة ا تحذذذدة مم لذذذة فذذذ  طذذذمو الشذذذي  عبذذذد  بذذذس زايذذذد نه اليذذذا  وزيذذذر ا

ة األمذذذذم والتعذذذاو  الذذذذدو   كانذذذذ  مذذذذس اطذذذذت اا للحملذذذة التدذذذذامنية التذذذذي ن مهلذذذذا مي ذذذذ
عذذاا ( امذذو مذذس أتلاذذ)ا تحذذدة للمذذرأة فذذ  مقذذر األمذذم ا تحذذدة فذذ  نيويذذور  تحذذ  شذذعار 

2014.

دة وتوتااتلذذا تسذذلا إ ذذا تذذوير  أعىذذا مسذذتويا  تذذو 2021إ  رؤيذذة وكومذذة ا مذذارا  
مذا أالذا ا حياة تقوا عىا بي ة اتتماعية وثقايية غنية وخدما  وكومية متمرذإلة   
مفاذذذوا تسذذذلا لشذذذك  مسذذذتمر نحذذذو نبذذذم الت ذذذر  عىذذذا مختلذذذف األ ذذذعدة ع ذذذ  تع يذذذ  

.وثقاية ا حوار والتسامح مس أت  ضما  إرطا  دعائم السعادة للعميع

وفذذذذذ  مذذذذذما التقريذذذذذر نحذذذذذاوه ر ذذذذذد أبذذذذذرز تاذذذذذود الدولذذذذذة فذذذذذ  منذذذذذع العنذذذذذف ضذذذذذد ال سذذذذذا  
.والفتيا 

2



:القوانين والسياسات
ا ذذذذذذرأة فذذذذذذ  أوذذذذذذد ا ت لبذذذذذذا  األطاطذذذذذذية لعمليذذذذذذة تمكذذذذذذر تعت ذذذذذذ  القذذذذذذوانر  والسياطذذذذذذا  

وذذرك ودذذدمختلذذف ا  ذذات   يالتشذذرملع يذذاهللار ا حقذذوو والواتبذذا  وا سذذاوليا   
ة الداعمذذذذة عىذذذذا تذذذذوير  البي ذذذذة التشذذذذرملعيا شذذذذرع فذذذذ  دولذذذذة ا مذذذذارا  العربيذذذذة ا تحذذذذدة 

 ر منلذذا والتذذي مذس شذذأالا أ  تذوير ا حمايذذة لاذا مذذس العنذف وانهلذذا  وقوداذا نذذمللمذرأة
:التا  

قانون العقوبات1.
وويقذا خخذر التعذدي   بالقذانو  1987لسذنة ( 3)يعت   دانو  اتتحاد  ردذم 

مذذذذذذذذذو ا رتعيذذذذذذذذذة 2006لسذذذذذذذذذنة ( 52)وبالقذذذذذذذذذانو  ردذذذذذذذذذم 2005لسذذذذذذذذذنة ( 34)ردذذذذذذذذذم 
األطاطذذذذذذذذذية فذذذذذذذذذ  ت ذذذذذذذذذريم ا عذذذذذذذذذرائم ا اطذذذذذذذذذة باألطذذذذذذذذذرة  ا عذذذذذذذذذرائم الوادعذذذذذذذذذة عىذذذذذذذذذا 

ة  بحيذذذاة ا ضسذذذا  وطذذذ مة بدنذذذه  اتعتذذذدا  عىذذذا ا حريذذذاألشذذذخاك وا سذذذا  
ادة بأنذه تذذم الغذذا  ا ذذعلمذذا . للخ ذذر  وا عذذرائم الوادعذة عىذذا العذذر التعذري  

مذذذذس دذذذذانو  العقوبذذذذا  لشذذذذأ  تأديذذذذ  الذذذذ و  لل وتذذذذة ممذذذذا يمنذذذذع التذذذذمرع ( 53)
با شروعية ف  ددايا العنف ا نإل  

قوه أو دانو  العقوبذا  وذوادث التحذرا بال سذا  طذوا  كذا  نلذك بذالوملعت   
السذذعس الفعذ  تريمذة يعادذ  عل لذا القذذانو  التحذرا اللف ذة يعادذ  عليذه ب

أمذا . درمذمنت  10لسنة واودة با ضاية إ ذا غرامذة ماليذة تاذ  ديمهلذا إ ذا 
م  فذذذ  وذذذذاه م مسذذذذة ا ذذذذرأة أو محاولذذذذة اتعتذذذدا  ا عسذذذذد  بذذذذا  را  يتعت ذذذذ  مذذذذ

 25ا عنايذذة بم ابذذة محاولذذة اغتاذذاا عقوبهلذذا السذذعس مذذد  ا حيذذاة أو 
 
. عامذذا

  إ ذذا وفذذ  وذذاه تذذم ارتكذذاا يعذذ  اتغتاذذاا يتاذذ  العقوبذذة فذذ  لعذذ  ا حذذات 
 أو اخذذت   الن ذذر مذذس خذذ هأمذذا . ا عذذداا

 
ثقذذ  بال سذذبة   وقذذة ال سذذا  طذذرا

  حيذذاة ا ذذرأة ا خا ذذ
 
ة  وملعادذذ  البذذاا أو الكذذامر ا يتعت ذذ  مذذم  ا عنايذذة انهلاكذذا

.عاا15ا هلم بالسعس  دة تا  إ ا 

الطفل وديمةقانون 2.
ال فذذذذذذذ  وقذذذذذذذوو لشذذذذذذذأ  2016لسذذذذذذذنة ( 3)اتتحذذذذذذذاد  ردذذذذذذذم بموتذذذذذذذ  القذذذذذذذانو  

وذذ  السذذل ا  ا ختاذذة وا عاذذا  ا عنيذذة عىذذا ا حفذذا  عىذذاتعمذذ  « وديمذذة»
اي  نلذذك  ال فذ  فذ  ا حيذاة والبقذذا  والنمذا   وتذوير  كذ  الفذذرك ال زمذة لتسذ

 ومس أووماية ال ف  مس ك  م امر ا مماه واتطتغ ه وطو  ا عاملة  
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مية ا طذذذذذذ  لعقيدتذذذذذذه وت شذذذذذذ ة ال فذذذذذذ  علذذذذذذذ  التمسذذذذذذك   عنذذذذذذف بذذذذذذدضة ونفسذذذذذذذة
اية إ ذذذذذذا بلويتذذذذذه الوهللانيذذذذذذة  وومايذذذذذة ا اذذذذذذا   الفدذذذذذىا لل فذذذذذذ   إضذذذذذواتعتذذذذذإلاز 

العدالذة  توعية ال ف  بحقودذه والتإلاماتذه وواتباتذه فذ  م تمذع تسذود  دذيم
  وضشذذذذذر وت شذذذذذلته عىذذذذذا التحىذذذذذ  بذذذذذاألخ و الفاضذذذذذلة  وبخا ذذذذذة اوتذذذذذ اا والديذذذذذه

ات  ثقايذذذة وقذذذوو ال فذذذ  عىذذذا أوطذذذع ن ذذذاو  انهلذذذا   بذشذذذرا  ال فذذذ  فذذذ  م ذذذ
 لسنه ودرتة نضعه

 
.ا حياة ا  تمعية  ويقا

االتجار بالبشرقانون 3.
بال شذذذذذر لشذذذذذأ  مكايحذذذذذة اتت ذذذذذار 2006لسذذذذذنة ( 51)اتتحذذذذذاد  ردذذذذذم القذذذذذانو  
عىذا عقوبذا  رادعذة يذن  2015لسذنة ( 1)ردذم بالقانو  اتتحذاد  وا عده 

.  رتكبي ترائم اتت ار بال شر

عقد العمل املوحد للعمالة املنزلية املساندة4.
فذذذذذذ  شذذذذذذأ  عمذذذذذذاه 2017لسذذذذذذنة 10أ ذذذذذذدر  الدولذذذذذذة لقذذذذذذانو  اتتحذذذذذذاد  ردذذذذذذم 

دديذة ا خدمة ا ساعدة  ليحق  التواز  ويدبط وين م ع دذة العمذ  التعا
.ويوير ا حماية القانونية بما يحفظ وقوو تميع أهللارا  مم  الع دة

قانون العمل 5.
وتعدي تذذه بالقذذانو  اتتحذذاد  ردذذذم 1980لسذذذنة ( 8)القذذانو  اتتحذذاد  ردذذم 

والقذذذذذذذذذذذانو  1985لعذذذذذذذذذذاا ( 15)والقذذذذذذذذذذذانو  اتتحذذذذذذذذذذاد  ردذذذذذذذذذذذم 1981لعذذذذذذذذذذاا ( 24)
يذذن م ددذذايا العمذذ   حقذذوو ا ذذودفر   وعقذذود 1986لعذذاا ( 12)اتتحذذاد  

  وغر  العم   وتسوية ا نازعا  العمالية  ودواعد التأدي   وتفتيش العم

(أصحاب الهمم)حماية ذوي اإلعاقة 6.
لشذذذذذأ  وقذذذذذوو أ ذذذذذحاا يدذذذذذمس 2006لسذذذذذنة ( 29)القذذذذذانو  اتتحذذذذذاد  ردذذذذذم 

تسذذذذاوية أل ذذذذحاا الامذذذذم فذذذذ  م ذذذذات  ال
س
ذذذذرك ا  رعايذذذذة ا حقذذذذوو والرعايذذذذة والفس

ر ذذذذذذ  عىذذذذذذا دمذذذذذذ  أ ذذذذذذحاا الامذذذذذذم فذذذذذذ  ا ذذذذذذدار  العامذذذذذذة الصذذذذذذحية والتعلذذذذذذيم ويس
حذذددة أل. وا خاّ ذذة اذذة غرذذ  مس  عىذذا تذذوير  ود

 
 ذذحاا يذذنس  مذذما القذذانو  أيدذذا

ولاذذذذم إلالامم ف  الودائف بالق اعر  العاا وا خاك وتساي   ذذذذذ  ا بانذذذذذةو س
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.  وا سذذذذذذا س  مذذذذذذع ضذذذذذذما  وقاذذذذذذم فذذذذذذ  التذذذذذذدري  والتأميذذذذذذ  ا ناطذذذذذذا حكوميذذذذذذة 
ذذذدرات

س
لم يدذذذمس القذذذانو  أل ذذذحاا الامذذذم تذذذوير  تميذذذع ا خذذذدما  فذذذ  وذذذدود د

 ذ
س
رائلم مذس وإمكاناتلم وتقديم م ايا التقاعد مما يسذمح لاذم بالتقاعذد دبذ  ن

اوه عىا كاية التعويدا  .األشخاك األطويا  مع ا حس

قانون األحوال الشخصية7.
الشخاذذذية لشذذذأ  األوذذذواه 2005لسذذذنة ( 28)يذذذن م القذذذانو  اتتحذذذاد  ردذذذم 

ا خ بذذذة واألوكذذذااأوكذذذاا بوقذذذوو ا ذذذرأة ييمذذذا يتعلذذذ  2005ا مذذذاراتة فذذذ  عذذذاا 
ا ن ذذذذذم العامذذذذذة للذذذذذ وا  واخثذذذذذار ا ت تبذذذذذة عليذذذذذه وأوكذذذذذاا ال ذذذذذ و والتفريذذذذذ    مذذذذذ

. وا ر اثالقانو  أوكاا ا حدانة وال س  واألملية والو ية 

تنظيم املنشآت العقابية8.
لشذذذذذذأ  تن ذذذذذذيم ا  شذذذذذذ   1992لسذذذذذذنة ( 43)ضذذذذذذمس القذذذذذذانو  اتتحذذذذذذاد  ردذذذذذذم 

العقابيذذذذذة مراعذذذذذاة وقذذذذذوو وخاو ذذذذذية ا ذذذذذرأة ا سذذذذذعونة  بمذذذذذا يدذذذذذمس توايذذذذذ 
قذوو ا خدما  ا قدمة لنذإلت  ا اطسذا  العقابيذة وا  ذ وية مذع معذاير   و

ة ا ضسذذا   وتقذذديم خ ذذط إعذذادة تأميذذذ  النذذإلت  مذذس خذذ ه ال ذذ ام  واألضشذذذ 
.التي تن ماا وما توير  مس يرك تعليم ف  تميع ا راو 

تنظيم أخالقيات العمل 9.
القذذذذيم وضذذذذع ا شذذذذرع وثيقذذذذة مبذذذذادو السذذذذلو  ا  ذذذذي ليذذذذوير إهللاذذذذار  ن ومذذذذة مذذذذس

ط ور ذذذذذذة وا بذذذذذذادو األخ ديذذذذذذة التذذذذذذي تحكذذذذذذم السذذذذذذلو  ا  ذذذذذذي والذذذذذذوديفة لتدذذذذذذب
 عىا أيراد ا  تمع

 
.وإيقاع األدا  ا حكومة  وبما ينعكس اي ابا

دوليذذة  مذا ور ذذ  الدولذة عىذذا اتندذماا إ ذذا م موعذة مذذس ا واثيذ  واتتفاديذذا  ال
:ا يى التي مس شأالا ا  توير  ا حماية للمرأة ف  مختلف ا  ات  نم ر منلا م

اتتفادية الدولية للقدا  عىا تميع أشكاه التميرإل العنار ؛•
؛اتفادية القدا  عىا تميع أشكاه التميرإل ضد ا رأة•
؛اتفادية وقوو ال ف •
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مكايحة ا عريمة ا ن مة ع   الوهللانية؛اتفادية •
لشأ  طاعا  العم ؛1919لسنة 1ردم اتتفادية •
لشأ  العم  ا ع    أو ا ل امة؛1930لسنة 29ردم اتتفادية •
لشأ  تفتيش العم ؛1947لسنة 81ردم اتتفادية •
لشأ  عم  ال سا  لي ؛1948لسنة 89ردم اتتفادية •
لشأ  إلغا  العم  القسر ؛1957لسنة 105ردم اتتفادية •
لشأ  ا حد األدض  لسس اتطتخداا؛1973لسنة 138ردم اتتفادية •
لشأ  أطوأ أشكاه عم  األهللافاه1999لسنة 182ردم اتتفادية •

ي وقذذذذوو إ  من ومذذذذة التشذذذذرملعا  السذذذذابقة فذذذذ  تكاملاذذذذا ويذذذذر  بي ذذذذة تشذذذذرملعية تح ذذذذ
رأة إ ذا ا رأة  إ ا تان  توير دنوا  وممارطا  وادعية تا د عىا طاولة و وه ا ذ

ي ذذذذذذة مخذذذذذذاهللار التكنولوتيذذذذذذا ا حد مذذذذذذا تندلذذذذذذ  الدولذذذذذذة أيدذذذذذذا إ ذذذذذذا . اتناذذذذذا  والعدالذذذذذذة
ي لم ا رأة وط   القوانر  التي ت را ا عرائم ا لكت ونية وتح ي األيراد عامة بما

.مس اتبتإلاز اتلكت وضة
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:الشاملةالوقايةاستراتيجيات
اترتقذا  تحرك وكومة دولة ا مارا  العربية ا تحدة عىا تشعيع ماطساتلا عىذا

رملع فذذذ  ا سذذذتمر ب ذذذودة خذذذدماتلا فذذذ  كايذذذة ا  ذذذات   يعىذذذا دذذذدر أمميذذذة التذذذدخ  السذذذ
بقذ  مسذألة ير  ا حماية لل سا  والفتيا  مس دوامر العنذف بأشذكالاا ا ختلفذة ت

  التذي الوداية مسألة مامذة مذس خذ ه العمذ  تذوير  التشذرملعا  والسياطذا  وال ذ ام
  مذذذذذما تقضذذذذذ ي عىذذذذذا ا مارطذذذذذا  السذذذذذلبية فذذذذذ  ا  تمذذذذذع  وييمذذذذذا يىذذذذذ  لعذذذذذ  ا عاذذذذذود فذذذذذ

:ا  اه

2021-2015االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة املرأة 1.
إ  تذذذذذوير  ا حمايذذذذذة ومقومذذذذذا  ا حيذذذذذاة الكريمذذذذذة للمذذذذذرأة وخا ذذذذذة الف ذذذذذا  نا 

ت اتي ية ا خاو ية التي بحاتة إ ا ا  يد مس الرعاية يعت   أوذد ركذائ  اتطذ
والتذذي تذذوير إهللاذذارا مرتعيذذا لكايذذة 2021-2015الوهللانيذذة لتمكذذر  وريذذادة ا ذذرأة 

 ذذدضة ا اطسذذا  اتتحاديذذة وا حليذذة والق ذذاع ا خذذاك وماطسذذا  ا  تمذذع ا
ياديذة  مس أت  تحقي  رؤية اتطت اتي ية الرامية إ ا إي اد امرأة متمكنة  ر 
حقذذذذ  مبذذذذادرة  تشذذذذار  فذذذذ  كايذذذذة م ذذذذات  العمليذذذذة التنمويذذذذة ا سذذذذتدامة بمذذذذا ي

.تودة ا حياة

لل سذذذذا  إن تدذذذذمن  اتطذذذذت اتي ية مذذذذديا يسذذذذلا إ ذذذذا تذذذذوير  ا حمايذذذذة والودايذذذذة
إ ذذذا نفذذذةا عبلذذذد  تذذذوير  الودايذذذة وا حمايذذذة وتسذذذاي  و ذذذوه ا ذذذرأة ا عنفذذذا 

لذك مذع الدعم وا ساندة  وملعم  اتتحاد ال سائة العاا عىا متالعة تنفيذم ن
  ا اطسذذذا  نا  الع دذذذة إ ذذذا تانذذذ  عقذذذد ورشذذذة عمذذذ  تدري يذذذة للعذذذاملر  فذذذ

. وزارة الداخلية ف  مما ا  اه

واتاذذذة  مذذذا تدذذذمن  اتطذذذت اتي ية مذذذديا يسذذذلا إ ذذذا تع يذذذ  دذذذدرة ا ذذذرأة عىذذذا م
ميلاذذذا وتأالتحذذذديا  وال ذذذوامر اتتتماعيذذذة ا سذذذت دة ع ذذذ  بنذذذا  دذذذدرا  ا ذذذرأة 

  ا رشذذذاد مذذذع ا شذذذك   فذذذ  مراولاذذذا ا ختلفذذذة وتذذذويرالتعامذذذ  بمذذذا يمكنلذذذا مذذذس 
وا خذذذذذذذدما  اتطتشذذذذذذذارية الداعمذذذذذذذة لاذذذذذذذا والعمذذذذذذذ  عىذذذذذذذا وضذذذذذذذع اتطذذذذذذذت اتي يا 

.الودائية والع تية لل وامر الدخيلة عىا ا  تمع
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توفير اإلطار املؤسس ي الداعم للمرأة2.
دعم ور ذذذ  الدولذذذة عىذذذا إضشذذذا  اخليذذذا  ا اطسذذذة التذذذي مذذذس شذذذأالا تذذذوير  الذذذ

طتشذارا  وا حماية وا ساندة للمذرأة فذ  كايذة ا  ذات  مذس بينلذا التوعيذة وات 
:وغر ما مس ا بادرا   وييما يى  أمم مم  ا اطسا 

ا  لس األعىا لألمومة وال فولة•
ماطسة التنمية األطرية•
ماطسة دبة للمرأة•
األطرةا  لس األعىا لشاو  •
مرا   إيوا  ال سا  واألهللافاه•
دبة لل سا  واألهللافاه ماطسه •
ا خيمةف  امارة رأ  « مر   أما »•
مرا   الدعم اتتتماع  ف  وزارة الداخلية•
العامة للوداية وا حماية مس ا عريمة بوزارة الداخلية ا دارة •
وماية ال ف  بوزارة الداخلية إدارة •
دبةوماية ال ف  وا رأة لشرهللاة إدارة •
تمعية ا مارا   حقوو ا ضسا •
ا عمعيا  ال سائية•

مشروع قانون العنف األسري 3.
تقذذوا تاذذذا  اتختاذذاك بالدولذذذة واليذذا عىذذذا إعذذداد مسذذذودة مشذذروع دذذذانو  

ير العنذذذف األطذذذر  لعرضذذذه ع ذذذ  القنذذذوا  الدطذذذتورية والذذذم  مذذذس شذذذأنه أ  يذذذو 
.ا حماية للمرأة ضمس من ومة األطرة

االسري وزارة الداخلية للعنف سياسة 4.
لذذذذذذذد  وزارة الداخليذذذذذذذة اطذذذذذذذت اتي ية وطياطذذذذذذذة معتمذذذذذذذدة مذذذذذذذس رئاطذذذذذذذة م لذذذذذذذس 

ع وذذات  الذذوزرا  تعمذذ  عىذذا تذذدري  وتأميذذ  الكذذوادر التذذي تسذذتقب  وتتعامذذ  مذذ
العنذذذذف ضذذذذد ال سذذذذا  واألهللافذذذذاه لتكذذذذو  دذذذذادرة عىذذذذا تقذذذذديم أيدذذذذ  ا خذذذذدما 

د تمر بلالام  الف ة بما يتواي  مع خاو يهلا وال رو  النفسية التي د
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:الخدمات والبرامج
الراميذذة فذذ  إهللاذذار طذذل  دولذذة ا مذذارا  العربيذذة ا تحذذدة نحذذو تذذوير  ا خذذدما  وال ذذ ام 
الع دذة  إ ا منع العنف ضد ال سا  والفتيا   يذ  ماطسا  ا  تمذع ا ذدضة نا 

:بتمكر  ا رأة تقدا عدد مس ال  ام  وا خدما  نم ر منلا التا  
خدمات الخط الساخن1.

تيذذا  توتذذد بالدولذذة عذذدد مذذس ا خ ذذول ا  انيذذة لابذذ ء بذمكذذا  ال سذذا  والف
:اللعو  إل لا ف  واه تعرضاس أل  وات  عنف مس بينلا

ويذ  تأطذذس ؛8007283ا خذط السذاخس  را ذ  إيذوا  ال سذا  واألهللافذاه •
فذذذذذذ  أبذذذذذذودبي  ويذذذذذذ  يقذذذذذذدا ا ر ذذذذذذ  خذذذذذذدما  ا غاثذذذذذذة  2008ا ر ذذذذذذ  عذذذذذذاا 

طاسذذذ ي الرعايذذذة  إعذذذادة التأميذذذ   ا تالعذذذة والودايذذذة  علمذذذا بذذذأ  الت  رذذذإل األ 
مذذذذو ومايذذذذة تذذذذحايا اتت ذذذذار بال شذذذذر  ولذذذذد  ا ر ذذذذ  يذذذذرع فذذذذ  إمذذذذارة الذذذذرأ 

.ا خيمة

ويذذ  ؛800111ا خذذط السذذاخس  اطسذذة دبذذة لرعايذذة ال سذذا  واألهللافذذاه •
أ  ماطسذذذذذة دبذذذذذة لرعايذذذذذذة ال سذذذذذا  واألهللافذذذذذاه  ذذذذذذ  أوه دار إيذذذذذوا  ورعايذذذذذذة 

ة لرعايذة إضسانية غر  ربحية مارح بلذا فذ  دولذة ا مذارا  العربيذة ا تحذد
ال سذذذا  واألهللافذذذاه مذذذس تذذذحايا العنذذذف األطذذذر   طذذذو  معاملذذذة األهللافذذذاه 

مس أت  2007ودد تم تأطيساا ف  أواخر عاا . وتحايا ا ت ار بال شر
مذذذذذذنح الضذذذذذذحايا خذذذذذذدما  إيذذذذذذوا  وومايذذذذذذة ودعذذذذذذم يذذذذذذور   وبمذذذذذذا يتفذذذذذذ  مذذذذذذع 

ا واثي  الدولية  حقوو ا ضسا 

يذذة ا خذذط السذذاخس  ر ذذ  ومايذذة ا ذذرأة التذذالع لذذدائرة ا خذذدما  اتتتماع•
ا لدذذذذذذذذما  2011ويذذذذذذذذ  تأطذذذذذذذذس ا ر ذذذذذذذذ  عذذذذذذذذاا ؛800800700بالشذذذذذذذذاردة 

اذذذذذا فذذذذذ  إمذذذذذارة الشذذذذذاردة  وتذذذذذوير  ا حيذذذذذاة الكريمذذذذذة لا عنفذذذذذةومايذذذذذة ا ذذذذذرأة 
س خذذذ ه وتوعيهلذذذا بحقوداذذذا وتمكينلذذذا مذذذس العذذذيش باطذذذتق لية و رامذذذة مذذذ

.تقديم خدما  ا يوا  والرعاية ال وقة
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ة أردذذاا مواتذذف م انيذذتوتذذد ؛الدا خيذذةالتذذالع لذذوزارة ا خذذط السذذاخس •
.الداخليةلاب ء عس وات  العنف ضد ا رأة تالعة لوزارة 

االجتماعيالدعم 2.
؛ ويذذذذذذذذ  تقذذذذذذذذوا ا را ذذذذذذذذ  2005مرا ذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدعم اتتتمذذذذذذذذاع  أضشذذذذذذذذأ  منذذذذذذذذم عذذذذذذذذاا 

القدذايا مع ددايا العنف األطر  وا درس ي  والتدخ  ا بكر  حذ التعام  ب
ي ال سذذذذذذي ة  تقذذذذذذديم الذذذذذذدعم النف ذذذذذذ وا شذذذذذذاترا  ا عرذذذذذذ ا  التذذذذذذي تحذذذذذذدث مذذذذذذع 

را ذذذ     مذذذا تذذذوير ا واألهللافذذذاهواتتتمذذذاع  لضذذذحايا وا عريمذذذة وخا ذذذة ال سذذذا  
مرا ذ  تحذ  اشذرا  3ويذم ر أ  منذا  . خدما  ا يوا  إنا ت ل  األمر نلك

مرا ذذذ  أخذذذذر  3و( أبذذذودبي  العذذذر   الغربيذذذة)القيذذذادة العامذذذة لشذذذرهللاة أبذذذودبي 
(.الشاردة  ععما   رأ  ا خيمة  الف ر ة)تح  اشرا  وزارة الداخلية 

مؤسسات وإدارات الحقوق اإلنسان3.
ة إ ذذذا تقذذوا ماطسذذا  ا  تمذذذع ا ذذدضة م ذذذ  تمعيذذة وقذذوو ا ضسذذذا  با ضذذاي

فذذ  إدارا   وقذوو ا ضسذذا  فذذ  كذذ  مذذس وزارة الداخليذذة ومي ذذة تنميذذة ا  تمذذع
حليذذة ضشذذر ثقايذذة وقذذوو ا ضسذذا  فذذ  ا  تمذذع  والتأ ذذد مذذس أ  ا مارطذذا  ا 

.تتواي  مع ا عاير  الدولية ف  م اه وقوو ا ضسا 

نيابة األسرة 4.
والتي تخت  2009أضشأ  دائرة القدا  نيابة األطرة ف  إمارة أبودبي عاا  

قذذذذع فذذذذ  بذذذذالتحقي  والتاذذذذر  فذذذذ  تذذذذرائم األوذذذذداث  وا عذذذذرائم ا عنائيذذذذة التذذذذي ت
عايذذذذة ن ذذذاو األطذذذرة الواوذذذدة  وإبذذذدا  الذذذذرأ  فذذذ  القدذذذايا ا تعلقذذذة باألطذذذرة ور 

(ا عرائم التي تقع عىا ال ف )شاو  القّار  وترائم ال ف  

التدريب وبناء القدرات5.
ا ذدضة تحرك ا اطسا  ا حكومية اتتحادية وا حليذة وماطسذا  ا  تمذع

ليميذة عىا عقد ورا العم  والندوا  إ ا تان  ا شار ة ف  الفعاليذا  ا د
.والدولية بما يع ز بنا  ددرا  العاملر  ف  ددايا العنف ضد ا رأة
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التوعويةالحمالت 6.
ة ت لذذذذذذ  ا اطسذذذذذذا  نا  الع دذذذذذذة بذذذذذذر  ا حذذذذذذر  واخخذذذذذذر ومذذذذذذ   بلذذذذذذد  توعيذذذذذذ

ة للحذد ا حملذة ال  تقاليذكانذ  ا  تمع ووه ددايا العنف ضد ا رأة نخرمذا 
اه فذذ  مذذس العنذذف ضذذد ا ذذرأة التذذي ن مهلذذا ماطسذذة دبذذة لرعايذذة ال سذذا  واألهللافذذ

 كايحذذذذذذذه   مذذذذذذا توتذذذذذذذد لذذذذذذد  دائذذذذذذذرة القدذذذذذذا  بذذذذذذذأبودبي بذذذذذذرام  توعويذذذذذذذة 2017
.ا رأةضد العنف 

املساعدات الخارجية7.
أة فذذ  إ  دولذذة ا مذذارا  العربيذذة ا تحذذدة ورياذذة عىذذا دعذذم بذذرام  تمكذذر  ا ذذر 

يذذذذة مختلذذذذف أد ذذذذار العذذذذالم وتقذذذذدا العديذذذذد مذذذذس ا سذذذذاعدا  ا ضسذذذذانية وا غاث
.للمنكوبر  والتي يستفيد منلا لشك   بر  ال سا  واألهللافاه

بذالذا  التذإلاا إعذ   "التذي ودعذ  عىذا 155مس الدوه الذ وتعت   الدولة واودة 
  التإلم  با ساممة بمبلغ 2013وف  عاا ". وات  الاراعف  العنف ا ع س 

كومذذة باتشذذت ا  ا ملكذذة ا تحذذدة لذذدعم تاذذود ا حأمريكذذة  ر دوت مليذذو  1.5
عذذذال ي المذذذاتمر القمذذة وفذذ  . النإلاعذذذا فذذ  العنذذف ا عذذذ س  كايحذذذة الاذذومالية 

  القدذذذذا  عىذذذذا العنذذذذف ا ع  ذذذذ ي فذذذذ  وذذذذات  الاذذذذراع  والذذذذم  اضعقذذذذد فذذذذلشذذذذأ  
1مقذذدار  إضذذاف  دولذذة اتمذذارا  عذذس ت ذذ ع أعلنذذ    2014لنذذد  فذذ  شذذار يونيذذو 

بلذدا   ا تحذدة فذ  تع يذ  دذدرة المذم ونلذك لذدعم بذرام  أأمريكة  مليو  دوتر 
ة دذرار  ما أ  للدولة تاود واتحة فذ  متالعذ. بلد  معا عة العنفا تأثرة 

.لشأ  أمس وط ا ا رأة1325م لس األمس 



والبحوثالبيانات

ة مذس أتذ  التذي ويرتلذا دولذة ا مذارا  العربيذة ا تحذدوا حمائيةإ  ا عاود الودائية 
ف مذذس ومايذذة ال سذذا  والفتيذذا  ضذذد العنذذف تشذذر  إ ذذا أ  ضسذذبة أعذذداد تذذحايا العنذذ

ة مذذع أعذذداد ال سذذا  التذذي تسذذتقبلاا ا اطسذذا  نا  الع دذذة تعذذد منخفدذذة با قارنذذ
اا تذذذذحايا مذذذذم  الف ذذذذة فذذذذ  العديذذذذد مذذذذس دوه العذذذذالم  ونلذذذذك بفدذذذذ  ا عاذذذذود واتمتمذذذذ

كانذذذة ا ذذذرأة الكبرذذذ  الذذذم  توليذذذه ديادتنذذذا الرشذذذيدة فذذذ  دولذذذة ا مذذذارا  ودبذذذة فذذذ  تع يذذذ  م
.ورعاية وقوداا

تعمذ  وإيما  مس الدولة بأممية البيانا  وا اشرا  فذ  دعذم عمليذا  اتخذان القذرار 
دذذذامرة الاي ذذذة اتتحاديذذذة للتنايسذذذية وا واذذذا  واليذذذا عىذذذا ت ميذذذع ماشذذذرا  ديذذذا 

اشذذذرة إ ذذذا العنذذذف فذذذ  الاذذذعيد ا حىذذذ   علمذذذا بذذذأ  اخليذذذا  ا عنيذذذة بتذذذوير  خذذذدما  مب
.وات  العنف لديلا إواا ا  وتقوا بدراطا  دورية ف  مما ا  اه
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