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الخطوط العريضة

بخصوص التوصيات–اآلليات الدولية و اإلقليمية للتصدي للعنف ضد المرأة •
يعات التشر

ي الدول العربية•
يعات فن نبذة عن التشر

توصيات عامة•
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ضد اآلليات الدولية و اإلقليمية للتصدي للعنف
يعات–المرأة  التوصيات بخصوص التشر
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المعاهدات الدولية للتصدي للعنف ضد المرأة

ن ضد المرأة • (سيداو)اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميت 
ن ض• د المرأةالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء عىل التميت 

ي ت12:1989التوصية العامة رقم •
قارير ، إدراج معلومات عن العنف وعن التدابت  المتخذة لمعالجته فن

الدول
، مبدأ العناية الواجبة1992: 19التوصية العامة رقم •

ي مجال حقوق اإلنسان، يمكن أن تتحمل الدول"
ؤولية عن المس...بموجب القانون الدولي العام و عهود معينة فن

"أفعال األفراد إذا لم تبذل العناية الواجبة لمنع انتهاك الحقوق
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المعاهدات الدولية للتصدي للعنف ضد المرأة

ي ما يتع•
ن
ن ضد المرأة ف لق باألطر التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء عىل التميت 

:القانونية الوطنية
ي أن •

ي األشة، و االغتصاب،تضمن الدول األطراف ينبغن
ن
ي تناهض العنف و إساءة المعاملة ف

ن التر و االعتداء الجنسي أن تتيح القواني 
ه من أشكال العنف القائم عىل النوع االجتماعي  ام سالمتهن و كرامتهنو غت  .حماية كافية لجميع النساء و احتر

ي أن •
ها من التدابت  الالزمة تتخذ الدول األطراف ينبغن من العنف القائم عىل رأة لتوفتر حماية فعالة للمجميع التدابت  القانونية وغت 

، بما فيها التدابت  القانونية و من بينها العقوبات الجزائية و سبل االنتصاف المدنية و أحكام التعويض لحماية المرأة النوع االجتماعي
.من جميع أشكال العنف

يعات للتصدي للعنف ض• ام الدول األطراف بسن تشر ن  إل التر
ً
ي سياق تطرقت اللجنة أيضا

ن
د المرأة ف

وتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشك ن ضد عملها بمقتضن التر ال التميت 
يعات ورصدها ام الدول بتنفيذ تلك التشر ن .المرأة، والتر



أمثلة عن اآلليات اإلقليمية المعنية بالعنف ضد المرأة

( بيليم دو بارا)اله اتفاقية البلدان األمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئص•
 ،1994.

ي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقو •
وتوكول الملحق بالميثاق األفريقر ي التر

ق المرأة فن
، ليبيا، موريتاني).2003، ( بروتوكول مابوتو)أفريقيا  ي

ا، الجزائر، جزر القمر، دجيبوتر
(الصومال، السودان

لي •
ن -201تونس -(اتفاقية اسطنبول)اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المتن

1-
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الصكوك السياساتية الدولية

• 
ً
 دوليا

ً
 كالمعاهدات، ولكنها تمثل إجماعا

ً
.غت  ملزمة قانونيا

ن أن تتخذها الدول االطراف و • ي يتعي 
أصحاب تقدم  هذه الصكوك إرشادات مفصلة بشأن الخطوات  التر

.ةالمصلحة لتعزيز االطر القانونية واالجتماعية من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأ

التعريف )أول آلية دولية تشت  بوضوح إل العنف ضد المرأة–إعالن القضاء عىل العنف ضد المرأة •
(مبدأ العناية الواجبة+ 

ن • (محور العنف ضد المرأة)إعالن و منهاج عمل بيكي 
القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بخصوص العنف ضد المرأة•
و القرارات المكملة له1325قرار مجلس األمن •
أهداف التنمية المستدامة واالستعراض الدوري الشامل•
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يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأ ةدليل التشر

ن االعتبار النقاط التالي• :ةاعتماد نهج شامل و قائم عىل حقوق اإلنسان يأخذ بعي 
ن القائم عىل النوع• العنف ضد المرأة شكل من أشكال التميت 
يغي الشامل• النهج التشر
يعات عىل النساء كافة و التدابت  الرامية للت• ي تطبيق التشر

ن
ن المساواة ف صدي للتميت 

المتعدد
يعات المراعية لالعتبارات النوع االجتماعي • التشر
ي و نظم العدالة الرسمية•

ن
ن القانون العرف العالقة بي 

تعديل أو إلغاء األحكام القانونية المتضاربة•
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ي ظل جائحة كوفيد 
 
19العنف ف

ي نيسان•
ن العام لألمم المتحدة إل 2020أبريل /فن ي جميع أنحاء العالم، دعا األمي 

ي الجائحة فن
لسالم ا"، مع تفسر

ي المنازل
امها القويدولة عضو146واستجابت ،"فن ن .  وأدلت ببيان يوضح التر

ي ظل جائ•
ن العام لألمم المتحدة للمشاركة السياسية إلنهاء العنف ضد المرأة فن اتيجية األمي 

19حة كوفيد استر

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/statement-inter-agency-statement-on-violence-against-women-and-girls--in-the-context-of-covid-19
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ي الدول العربية
 
يعات ف نبذة عن التشر
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ي منطقة الدول العربية
 
2019-ما هو الوضع ف
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يعات نحو منهجية شاملة لتحليل التشر

يعات عن التشر

لي يشمل جميع أشكال العنف الجسدي؟. 1•
ن ي    ع خاص بالعنف المتن هل هناك تشر

؟. 2• ي    ع خاص بالعنف األشي يشمل جميع أشكال العنف الجنسي هل هناك تشر
ي    ع خاص بالعنف األشي يشمل جميع أشكال العنف النفسي . 3• ؟/ هل هناك تشر ي

العاطقن
لي يشمل العنف المالي . 4•

ن ي    ع بشأن العنف المتن االقتصادي؟/ هل هناك تشر
ي تجرم االغتصاب تقوم عىل عدم الرضا ، دون الحاجة إل إثبات القوة الجسد. 5•

ن التر ية أو اإليالج؟هل القواني 
ي يكون لخرقها . 6•

(  جنائيةيعتتر جريمة)هل هناك أوامر حماية جنائية ومدنية متاحة لضحايا العنف والتر
عواقب قانونية؟

ي ضد النساء والفتيات؟. 7•
وتن ي القانون يجرم العنف االكتر

ن
هل يوجد نص ف
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يعات نحو منهجية شاملة لتحليل التشر

عن آليات التفيذ و المتابعة

انية منصوص عليها من قبل الكيانات الحكومية لتنفيذ التشر . 1• ن ي المت 
امات فن ن ي تعالج هل توجد التر

يعات التر
انية أو تخصيص التمويل لتنفيذ  ن امج أو األنشطة ذات العنف ضد النساء والفتيات يلزم الحكومة بتوفت  المت  التر

الصلة؟
يعات. 2• انية تنص عليها الكيانات الحكومية من أجل تنفيذ التشر ن ي المت 

امات فن ن ي تعالج العنف هل توجد التر
التر

انية محددة وتمويل و  ن الحكومية أو حوافز لدعم المنظمات غت  / ضد النساء والفتيات من خالل تخصيص مت 
ألنشطة التصدي للعنف ضد النساء والفتيات؟

ف عليها آل. 3• ية وطنية هل هناك خطة عمل أو سياسة وطنية للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات تشر
معنية برصد ومراجعة التنفيذ؟

ا ومعايت  محد. 4•
ً
دة؟هل توجد خطة عمل أو سياسة وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة تتضمن أهداف
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بعض النتائج األولية

ي •
ن
يعات المعنية بالعنف ضد المرأة ف .دولة عربية18تم تحليل التشر

يعات مكافحة العنف األشي• :تشر
.دول فقط بها قانون يجرم العنف األشي8•
لي غت  واضح وال يشمل جميع أشكال العنف خصوصا العنف النفسي •

ن  أو غالًبا يكون تعريف العنف المتن
.االقتصادي

لي " الحق"قد يكون لرب األشة •
ن ي ارتكاب العنف المتن

ن
ف

ن تجريم االغتصاب• :قواني 
ف جريمة االغتصاب بأنها تتطلب إثب• عرَّ

ُ
ي ليبيا والمملكة العربية السعودية والسودان ، ت

ن
ات القوة الجسدية أو ف

ف"اإليالج أو جريمة ضد  .مةال توجد إشارة رصيحة إل عدم الموافقة كعنرص من أركان الجري. أو األشة" الشر
ي القانون عىل أنه يقوم عىل عدم الموافقة ويتطل•

ن
ي جميع البلدان األخرى ، ُيعّرف االغتصاب ف

ن
ا عىل القوة ف

ً
ب إثبات

الجسدية أو اإليالج
ا االتصال الجنسي مع أشخاص •

ً
ي الصومال ، سوريا ، تجرم أيض

ن
يعات ف ، أو " وافقتهمغت  قادرين عىل إعطاء م"التشر
ي قطر ، يعتتر االتصال الجنسي مع امرأة باإلكر . أو تم خداعهم" إعاقة جسدية أو نفسية"يعانون من 

ن
اه أو ف

ا" بالحيلة"
ً
.جريمة جنائية أيض
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بعض النتائج األولية

ي •
وتن ن عن العنف اإللكتر :قواني 

ي 10•
وتن .دول فقط بها قانون يجرم العنف اإلكتر

ي ضد النساء والفتيات ، ولكن هناك أحكام ي•
وتن ي القانون يخص العنف اإللكتر

ن
مكن تطبيقها غالًبا، ال يوجد نص ف

نت نت وعنف اإلنتر .عىل كل من العنف خارج اإلنتر

انية• ن :المت 
انية لتنفيذ ت• ن ي المت 

ن
امات ف ن ي المنطقة ، باستثناء البحرين وتونس ، لديها التر

ن
يعات العنف ضد ال توجد دولة ف شر
.المرأة والفتاة

ي ( بدون استثناء)ال توجد دولة •
انية محددة لدعم منظمات المجتمع المدتن ن تخصص مت 
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توصيات عامة
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يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأةالخطوات المتعير  اتخاذها عند صياغة التشر

يغي :الخطوة األول• تعريف الهدف التشر
ن : الخطوة الثانية• التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيي 
اعتماد نهج قائم عىل األدلة عند صياغة : الخطوة الثالثة•

يعات التشر
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ي الدول العربیة 
 
حة لتطوير القوانير  ف آليات مقتر

ي االتفاقیات الدولیة•
ن
أن تكون مبنیة عىل أساس اإلطار الدولي المحدد ف

التشاور مع األطراف المعنية: أن تعمل بشكل تشاركي وتشاوري وتكامىلي •
الضحايا الناجیات من العنف•
ي ذلك جمیع اآللیات الوطنیة المعنیة بالنھوض بالمرأة•

اإلدارات الحكومیة، بما فن
المنظمات غت  الحكومیة المعنیة بالعنف ضد المرأة•
مقدمو الخدمات إل الضحايا الناجیات من العنف•
المؤسسات الوطنیة المعنیة بحقوق اإلنسان•
، المدعون العامون، القضاة، • ن طة والموظفون اآلخرون المعنیون بإنفاذ القواني  الشر

ن /المحامون نقابات المحامي 

ي جمیع أنحاء الدولة•
ن
ن الخدمات واألطراف المختلفة ف أن تضمن التنسیق بي 

ي تحد من توافر الخدمات المتكاملة•
أن تحدد وتراجع الفجوات القانونیة التر
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شكراً لكم


