
اضية حول    "ورشة عمل افتر
 
خدمات حماية النساء الناجيات من العنف ف

"المنطقة العربية

2021يوليو 27
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الخطوط العريضة

تذكت  -اآلليات الدولية و اإلقليمية للتصدي للعنف ضد المرأة •
يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة• التشر
  الدول العربية•

 
يعات ف نبذة عن التشر

إطار العمل النموذج   لخطط العمل الخاصة بالعنف ضد المرأة•
نقاش•
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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

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

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

الدول
، مبدأ العناية الواجبة1992: 19التوصية العامة رقم •

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

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

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

:القانونية الوطنية
  أن •

  األرسة، و االغتصاب،تضمن الدول األطراف ينبغ 
 
  تناهض العنف و إساءة المعاملة ف

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

  أن •
ها من التدابت  الالزمة تتخذ الدول األطراف ينبغ  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 االجتماع 
.من جميع أشكال العنف

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

 
د المرأة ف

وتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشك ال التميت   ضد عملها بمقتض  الت 
يعات ورصدها ام الدول بتنفيذ تلك التشر .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.

  لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقو •
وتوكول الملحق بالميثاق األفريقر   الت 

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

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

ل  •
-201تونس -(اتفاقية اسطنبول)اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المت  

1-
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الصكوك السياساتية الدولية

• 
ً
 دوليا

ً
 كالمعاهدات، ولكنها تمثل إجماعا

ً
.غت  ملزمة قانونيا

  يتعي   أن تتخذها الدول االطراف و •
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+ 

(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 المرأة التشر
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يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأ ةدليل التشر

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

 
صدي للتميت   المساواة ف
المتعدد

يعات المراعية لالعتبارات النوع االجتماع  • التشر
  و نظم العدالة الرسمية•

 
العالقة بي   القانون العرف

تعديل أو إلغاء األحكام القانونية المتضاربة•
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يعات المتعلقة بالعنف ن اتخاذها عند صياغة التشر ضد المرأةالخطوات المتعير

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

يعات التشر
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يعات بالنسبة للخدمات؟ما أهمية التشر

ام الدول  بمبدأ العناية الواجبة إنشاء تدابت  فعالة ل•
منع حاالت يتطلب اإللتر 

.  العنف ضد المرأة والتحقيق فيها وإقامة الدعوى ضد مرتكبيها

بهة يشمل هذا وسائل فعالة لإلستجابة لكل حالة عنف، باإلضافة إل مجا•
السياسية األأسباب الهيكلية للعنف وعواقبه، من خالل ضمان األطر القانونية و 
طة المراعية العتبارات الجنسانية وإتاح ة الشاملة، وأنظمة العدالة والشر

.دابت  الخدمات الصحية واإلجتماعية وأنشطة رفع الوع  وضمان جودة جميع الت



تجربة تونس -المؤسسات الضامنة لمناهضة العنف و تقديم الخدمات

❑  
 
نفالعلمناهضةاالساس  القانونعىلالمصادقةوقعت2017ف

ا بابا فاتحةالنساءضد  .يةاألساسالخدماتتطوير امامكبت 

ةبصفةالقانوننص❑ ورةعىلمبارسر دد حو الخدماتتوفت  ض 
المعنيةالهيئاتمختلفمسؤوليات

  المرصد أيضا قانونالاقر❑
همااحد هو و العنفلمناهضةالوطت 

  الهيئات
ضمانو العنفمنللناجياتالخدماتمراقبةيمكنها التر
استمراريتها
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ي الدول العربية
ن
يعات ف نبذة عن التشر
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ي منطقة الدول العربية
ن
2019-ما هو الوضع ف
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ي الدول العربیة 
ن
ن ف حة لتطوير القوانير آليات مقتر

  االتفاقیات الدولیة•
 
أن تكون مبنیة عىل أساس اإلطار الدول  المحدد ف

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

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

نقابات المحامي   /المحامون

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

  تحد من توافر الخدمات المتكاملة•
أن تحدد وتراجع الفجوات القانونیة التر
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خطط العمل الوطنية المتعلقة
بالعنف ضد المرأة
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ي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة اإلطار النموذج 

  لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن•
:ينبغ 
تقر بأن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان؛•
تعرف العنف ضد المرأة وفقا للمعايت  الدولية؛•
ةتستجيب إلتزامات الدول بموجب معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصل•
.تتعرف عىل األشكال المتعددة للعنف ضد المرأة وتتصدى لها•
ف ضد المرأة تستفيد من األبحاث الدولية المتعلقة باألسباب الجذرية للعن•

وطبيعته وأثره
  يجب تقوم بتجميع البيانات حول العنف ضد المرأة وتحديد الثغرات ال•

تر
العمل عليها
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؟ما أهمية خطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة بالنسبة للخدمات

  اإل •
ستجابة تكفل خطط العمل الوطنية أن تعمل جميع المؤسسات المشاركة ف 

طة والمحاكم )لحاالت العنف ضد المرأة    منظ( مثل الخدمات والشر
 
ومة معا ف

.متكاملة
  اإلست•

جابة تتضمن مبادئ توجيهية موحدة لجميع المؤسسات المشاركة ف 
ى لسالمة المرأة و مساءلة الجناة بوص ف ذلك للعنف ضد المرأة، تول  أهمية كت 

طة والعدالة والخدمات كة بي   أجهزة الشر
.مسؤولية مشتر

-والعدالة؛ توفت  الحماية-الناجيات ودعمهن وتمكينهن؛ /تكفل رعاية الضحايا•
.  تنسيق المنظومة وتكاملها
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مجموعات العمل
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  بل-1
 
يعات و السياسات الخاصة بالعنف ضد المرأة ف دانكم؟ما ه  التشر

ت هذه السياسات و القواني   -2 ات؟الولوج إل الخدم( إن وجدت)كيف غت 
يعات خاصة بالعنف، ما ه  التح-3   حال عدم وجود سياسات أو تشر

ديات ف 
  تواجه توفت  الخدمات للناجيات؟

التر
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شكراً لكم


