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أهداف الجلسة

نية تهدف هذه الجلسة إلى اتاحة المجال للمشاركات والمشاركين للنظر إلى األطر واآلليات الدولية المع
أة، وإعالن ومنهاج بما في ذلك اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المر)بالتصدي للعنف ضد المرأة والفتاة 

(العنف ضد المرأة، وأهداف التنمية المستدامةاألمم المتحدة بشأن القضاء علىعمل بيجين، وإعالن
والخدمات ومسؤولية الدولة وكيفية تعاطيها معها بهدف تطوير السياسات واالستراتيجيات والتشريعات

.كما تستعرض الجلسة بعض التجارب الفضلى في هذا المجال. للتصدي للعنف ضد المرأة

عرض نظري يتبع بنقاش: المنهجية
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انتشار العنف ضد المرأة في العالم وفي المنطقة العربية

في معظم البلدان ▪

العربية، واحدة من

بين كل ثالث 

التي )متزوجات 

تتراوح أعمارهن بين

(  سنة49و15

تعّرضن للعنف 

الجسدي أو الجنسي

المنطقة العربية من ▪

أكثر المناطق التي 

تعانى من العنف ضد

المرأة
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العنف ضد المرأةمبادئ حقوق اإلنسان و

بالنسبة لكافة األفراد في كل بقاع األرضعالميةحقوق اإلنسان ▪

(غير قابلة للتصرف)ال يمكن حرمان اإلنسان من جوهر ما يتمتع به من حقوق ▪

غير قابلة للتجزئة حقوق االنسان ▪

.في كافة أعضاء األسرة اإلنسانيةمتأصلةحقوق اإلنسان ▪

(مبدأ المساواة وعدم التمييز)حقوق اإلنسان مترابطة وال تراتبية فيما بينها ▪

، ال تقتصر آثاره على انتهاك لحقوق االنسان االساسيةالعنف ضد المرأة هو
الضحية وحدها، بل تطال االقتصاد والمجتمع ككل



لية التعاهدية اآلالبروتوكول االختياري االتفاقية 
ى االتفاقية الدولية للقضاء عل.1

يجميع اشكال التمييز العنصر

ريلجنة القضاء على التمييز العنصال يوجد

لعهد الدولي الخاص بالحقوق ا.2

المدنية والسياسية 

.الشكاوى-لالبروتوكول االختياري االو•

.عقوبة االعدام–البروتوكول االختياري الثاني •

اللجنة المعنية بالحقوق المدنية 

والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق .3

االقتصادية واالجتماعية 

وق البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الخاص بالحق•

االقتصادية واالجتماعية

ية اللجنة المعنية بالحقوق االقتصاد

واالجتماعية والثقافية

كال اتفاقية القضاء على جميع اش.4

التميز ضد المرأة 

ييز اللجنة المعنية بالقضاء على التم1999البروتوكول االختياري •

ضد المرأة

ن اتفاقية مناهضة التعذيب  وغيره م.5

ة  ضروب المعاملة او العقوبة القاسي

او الالإنسانية أو المهينة 

.لجنة مناهضة التعذيب1999.1البروتوكول االختياري •

ذيباللجنة الفرعية لمناهضة التع2.

2000-استغالل وبيع  االطفال-البروتوكول االختياري •اتفاقية حقوق الطفل .6

ت اشراك االطفال في النزاعا-البروتوكول االختياري •

2000–المسلحة

2011–النظر في الشكاوى-البروتوكول االختياري •

لجنة حقوق الطفل 

عمل االتفاقية الدولية لحماية حقوق ال.7

المهاجرين وافراد اسرهم 

اللجنة المعنية بالعمال المهاجرينيوجدال

وي اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذ2006البروتوكول االختياري •قةاتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعا.8

اإلعاقة

االتفاقية الدولية لحماية جميع .  9

االشخاص من االختفاء القسري

اللجنة المعنية بحاالت االختفاء ال يوجد

القسري
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قحالة التصدي–االلتزامات الدولية للجمهورية العربية السورية 
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تنفرد بتناول الحقوق الخاصة بالمرأة▪

1979أقرت من قبل الهيئة العمومية لألمم المتحدة في عام ▪

1981دخلت حيز النفاذ في سبتمبر ▪

وجهات االتفاقية تنظر في التزام الحكومات ولكن أيضا في تعديل األفكار والت▪

المجتمعية

مصادقات الدول
دولة186انضمت الى االتفاقية / لتاريخ اليوم صادقت▪

دولة عربية20ن آلاصادقت على االتفاقية ▪

فاقيةإال أن معظم الدول العربية وضعت تحفظات على بعض المواد في االت▪

، (الجنسية)2فقرة 9، المادة (حظر التمييز)2المادة : منها 

(الحقوق في الزواج)16المادة ، 4فقرة (الحقوق المدنية)15المادة 

سيداو–اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
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مع تحفظاتالسيداوالمصادقة على : السورية العربيةدقة على الجمهورية

:، رهنا بتحفظات على2003في عام " سيداو"صدقت سوريا على اتفاقية 

(2)المادة ▪

، (الجنسية)2(9)المادة ▪

، (السكن واإلقامة)4(15)المادة ▪

، (الزواج وفسخه( )ز)، و(و)، و(د)، و(ج)1(16)المادة ▪

، (زواج األطفال)2(16)المادة ▪

(.  التحكيم في حال نشوب نزاع)1(29)المادة ▪
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بنود االتفاقية

سيداو–اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

افة تعريف التمييز وآليات إلغاء التمييز ضد المرأة في ك(: 6–1)الجزء األول 
الميادين االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية

الحقوق السياسية للمرأة(: 9–7)الجزء الثاني 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة(: 14–10)الجزء الثالث 

األهلية المدنية والحقوق األسرية(: 16–15)الجزء الرابع 

آليات تنفيذ االتفاقية(: 22–17)الجزء الخامس 

أحكام عامة(: 30–23)الجزء السادس 
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(:1)في المادة و على مبدأ عدم التمييز  اأكدت سيد

االتفاقية أن سياسات الحكومات وبرامجها ومبادراتها ال تميز ضد المرأةتتطلب▪

اس الجنستعرف االتفاقية التمييز بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أس▪

االتفاقية القضاء على التمييز المباشر وغير المباشرتتطلب▪

لقضاء على التمييز في القطاعين العام والخاصاتتطلب االتفاقية ▪

سيداو-اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
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سيداو–اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

حظر التمييز: 2المادة 
تدابير مناسبة لتقدم المرأة في كافة الميادين: 3المادة 
التدابير الخاصة المؤقتة: 4المادة 
تعديل األنماط االجتماعية: 5المادة 
مكافحة البغاء: 6المادة 
المشاركة السياسية: 7المادة 
التمثيل الدبلوماسي: 8المادة 
الجنسية: 9المادة 
التعليم: 10المادة 
العمل: 11المادة 
الصحة: 12المادة 
التأمينات االجتماعية: 13المادة 
المرأة الريفية: 14المادة 
الحقوق المدنية: 15المادة 
الحقوق في الزواج: 16المادة 

مواد االتفاقية
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الدولية للتصدي للعنف ضد المرأة اآلليات 

اعتماد اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان

1948

العهد الدولي الخاص 
ية، بالحقوق المدنية والسياس
والعهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية  
واالجتماعية والثقافية

1966

ع اتفاقية القضاء على جمي
أشكال التمييز ضد المرأة 
واللجنة المعنية بالقضاء
على التمييز ضد المرأة 

1979

ة اللجنة المعنية باتفاقي
ز إلغاء كافة أشكال التميي

ضد المرأة 

12التوصية 

1989

اللجنة المعنية باتفاقية 
إلغاء كافة أشكال التمييز 

ضد المرأة 

14التوصية 

1990

اللجنة المعنية باتفاقية 
إلغاء كافة أشكال التمييز 

ضد المرأة 

19التوصية 

1992

المؤتمر العالمي لحقوق 
اإلنسان في فيينا 

1993

اعتماد الجمعية العامة 
لألمم المتحدة إعالن 
القضاء على العنف ضد

المرأة

1993

دة تعيين لجنة األمم المتح
لحقوق اإلنسان مقررا 
خاصا معني بالعنف ضد

مجلس حقوق )المرأة 
(االنسان

1994

إعالن ومنهاج عمل 
بيجين

1995

البروتوكول االختياري 
التفاقية القضاء على 
د جميع أشكال التمييز ض

المرأة

1999

1325القرار االممي 
السالم وبشأن المرأة

واألمن،

2000

، 1820القرار األممي 
يالمتعلق بالعنف الجنس

2008

، 1889القرار األممي 
والية لرصد وتقييم 

المبادرات من أجل المرأة 
والسالم واألمن

2009

2122القرار األممي 
والذي أكد على أهمية 
تنفيذ الدول تعهداتها 
والتزاماتها في القرار 

1325

2013

وأهداف التنمية المستدامة2030خطة 

2015

ز اللجنة المعنية باتفاقية إلغاء كافة أشكال التميي
ضد المرأة 

(19تحديثا للتوصية العامة )35التوصية 

2017
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(هيئات المعاهدات)اآلليات التعاقدية 

بصفتهم )لجان من خبراء مستقلين يتمتعون بكفاءة معترف بها في مجال حقوق االنسان▪

الشخصية، 

خبيرا  25-10تتألف اللجان من ▪

سنوات قابلة للتجديد4يتم ترشيحهم وانتخابهم من قبل الدول األطراف لمدة ▪

يأخذ بعين االعتبار التوزيع الجغرافي▪

دورات في السنة3أو 2تجتمع اللجان ▪

: آليات عمل هذه اللجان

تعمل هذه اللجان من خالل التوصيات 

العامة والمالحظات الختامية لتقارير 

واستقبال البالغات والتحقيق فيالدول،
اختراقات حقوق االنسان
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التوصيات العامة
من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، 17أنشئت حسب المادة ▪

توصية عامة37صدرت عن اللجنة لحد اآلن ▪

يتعين أن تؤخذ بعين االعتبار عند كتابة التقرير الدوري▪

اقيةتتناول بالتفصيل وجهة نظر اللجنة حول االلتزامات التي تترتب على االتف▪

:أمثلة

التحفظات( 4)التوصية العامة ✓

ختان اإلناث( 14)التوصية العامة ✓

العنف ضد المرأة ( 19)التوصية العامة ✓

المرأة المهاجرة( 26)التوصية العامة ✓

المرأة في مناطق النزاعات( 30)التوصية العامة ✓

اللجنة المعنية بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة
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التوصيات العامة
توصية عامة37صدرت عن اللجنة لحد اآلن •

يتعين أن تؤخذ بعين االعتبار عند كتابة التقرير الدوري•

تتناول بالتفصيل وجهة نظر اللجنة حول االلتزامات التي تترتب على االتفاقية•

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 

:ولكنلم تتطرق االتفاقية بشكل مباشر لقضية العنف ضد المرأة 

حماية المرأة من العنف ضمن األسرة وفي مكان العمل 1989-12التوصية العامة 

ختان اإلناث 1990-14التوصية العامة 

صطلحا بوصفه م“ضد المرأةالجنسانيالعنف ”مصطلح يستخدم
أكثر دقة يشير صراحة إلى األسباب واآلثار ذات الطابع 

صفه ويعزز المصطلح كذلك فهم العنف بو. للعنفالجنساني
ا يتجاوز مشكلة اجتماعية، ال فردية، تتطلب استجابات شاملة، بم
.  اتالناجي/االستجابات ألحداث محددة، وفرادى الجناة، والضحايا

1992–19التوصية العامة

والتي تم تحديثها من خالل 

2017-35التوصية العامة 
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:19التوصية العامة رقم -لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
القائم على أساس نوع الجنستعريف العنف 

.  من االتفاقية التمييز ضد المرأة1تعرف المادة ▪
لموجه أي العنف ا-ويشمل هذا التعريف العنف القائم على أساس نوع الجنس▪

.ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر
، ويشمل األعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسديا أو عقليا أو جنسيا بها

. والتهديد بهذه األعمال، واإلكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية
ية والعنف القائم على أساس نوع الجنس قد يخرق أحكاما محددة من االتفاق▪

.رهبصرف النظر عما اذا كانت تلك األحكام ذكرت العنف صراحة أم لم تذك
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سبابه تحت والية مجلس حقوق اإلنسان تم تعيين المقررة الخاصة حول العنف ضد المرأة أ▪

ونتائجه

ل التركيز وضعت المقررة الخاصة إطارا  للتحليل يستند على معيار العناية الواجبة، من خال▪

:على خمسة محاور، وهي

، ((Preventمنع العنف ضد المرأة /الوقاية : أوالا ▪

ا ▪ ، ((Protectالحماية من العنف الموجه ضد المرأة: ثانيا

ا ▪ ، (Prosecute)التحقيق بجرائم العنف المرتكبة ضد المرأة، ومحاكمة مرتكبيها: ثالثا

ا ▪ ، (Punish)معاقبة مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة : رابعا

ا ▪ .(Provide Compensation)تقديم التعويض للضحايا : خامسا

المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة أسبابه ونتائجه
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:منالدوليالمستوىعلىالسياسةصكوكتتشكل
المتحدة،لألممتابعةهيئاتاعتمدتهاوقراراتإعالنات:أوالا •

ا • القمة،واجتماعاتالمتحدةاألمممؤتمراتعنصادرةوثائق:ثانيا

دولالتتخذهاأنيتعينالتيالخطواتبشأنمفصلةإرشاداتالصكوكهذهتقدم•

ديالتصأجلمنواالجتماعيةالقانونيةاالطرلتعزيزالمصلحةوأصحاباالطراف

ا ملزمةغيرأنهامنبالرغموالمرأة،ضدالعنفأشكاللجميع ت،كالمعاهداقانونيا

ا تمثلولكنها ا إجماعا .دوليا

:هذه الصكوكأبرز 

(1993)إعالن فيينا لحقوق االنسان •

(  1993)بشأن القضاء على العنف ضد المرأة اإلعالن•

(  1995)إعالن ومنهاج عمل بيجين، •

والخاص باالتجار بالنساء والفتيات59/166القرار •

والخاص بإلغاء العنف المنزلي ضد النساء58/147القرار •

النساءالخاص بمنع الجريمة وبإجراءات العدالة الجنائية إللغاء التمييز ضد52/86القرار•

صكوك السياسة على المستوى الدولي 
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لمرأةتعريف العنف ضد ا–إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

1المادة 
ويترتب أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس" العنف ضد المرأة "ألغراض هذا اإلعالن ، يعني تعبير 

نفسية بما عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو ال
في الحياة في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك

.العامة أو الخاصة
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: يدعو الدول إلى

سن وتعزيز جزاءات جنائية ومدنية وجزاءات عمل وجزاءات 1.

يا إدارية في التشريعات المحلية لمعاقبة من يصيب الضحا

باألضرار وتعويضهن عن األضرار ، 

تجاءوااللللعنف،المعرضاتالنساءحمايةلضمانتدابيراتخاذ2.

لتعويضاتادفعذلكفيبما،الفعَالةاالنتصافوسبلالعدالةإلى

يمرتكبتأهيلوإعادةللضحاياالعالجوتوفيراألضرارعن
.العنفأعمال

إعالن ومنهاج عمل بيجين 

محاور منهاج عمل بيجين 

اآلليات المؤسسية 9.

للنهوض بالمرأة

المرأة ووسائط اإلعالم10.

المرأة والبيئة11.

الطفلة12.

المرأة والنزاع المسلح5.

المرأة واالقتصاد6.

المرأة في مواقع السلطة وصنع7.

القرار

حقوق االنسان للمرأة8.

المرأة والفقر1.

المرأة والتعليم2.

المرأة والصحة3.

العنف ضد المرأة4.
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2030خطة التنمية المستدامة لعام : تحويل عالمنا
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.مكانكلفيأشكالهبجميعالفقرعلىالقضاء1الهدف▪

الزراعوتعزيزالمحّسنةوالتغذيةالغذائياألمنوتوفيرالجوععلىالقضاء2الهدف▪

.المستدامة

.األعمارجميعفيوبالرفاهيةصحيةعيشبأنماطالجميعتمتّعضمان3الهدف▪

مدىمالتعلّ فرصوتعزيزللجميعوالشاملالمنصفالجيدالتعليمضمان4الهدف▪

.للجميعالحياة

.والفتياتالنساءلجميعوالتمكينالجنسينبينالمساواةتحقيق5الهدف▪

إدارةوإدارتهماللجميعالصحيالصرفوخدماتالمياهتوافرضمان6الهدف▪

.مستدامة

وقةالموثالحديثةالطاقةخدماتعلىميسورةبتكلفةالجميعحصولضمان7الهدف▪

.والمستدامة

املةالكوالعمالةوالمستدام،للجميعوالشاملالمطرداالقتصاديالنموتعزيز8الهدف▪

.للجميعالالئقالعملوتوفيروالمنتجة،

ميع،للجالشاملالتصنيعوتحفيزالصمود،علىقادرةأساسيةبُنىإقامة9الهدف▪

.االبتكاروتشجيع

أهداف التنمية المستدامة
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.الحد من التباين داخل البلدان وفيما بينها10الهدف ▪

جْعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود11الهدف ▪

.ومستدامة

.ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة12الهدف ▪

اقات مع اإلحاطة علما باالتف)تخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره 13الهدف ▪

(.التي أبرمها منتدى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

قيق حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتح14الهدف ▪

.التنمية المستدامة

لى نحو حماية النظم اإليكولوجية البّرية وإعادتها إلى حالتها وتعزيز استخدامها ع15الهدف ▪

مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 

.األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

تنمية التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق ال16الهدف ▪

وإتاحة إمكانية لجوء الجميع إلى القضاء، وبناء مؤسسات فعالةالمستدامة، 

.وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

.ة المستدامةتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمي17الهدف ▪

أهداف التنمية المستدامة
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انالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مك•

مجالين القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في ال•
ير ذلك العام والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وغ

االستغاللمن أنواع

القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال والزواج•
(اإلناثختان)المبكر والزواج القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

أهداف التنمية المستدامة

للتنمية المستدامة2030العنف ضد المرأة في أجندة 
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يع تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين لجم: الهدف الخامس
النساء والفتيات

نساءاللجميعوالتمكينالجنسينبينالمساواةتحقيق:5الهدف

.والفتيات

. الصيغة المختصرة للهدف متوافقة مع صياغة الهدف، وهي اختصار له

مكمين همو والت. صيغة الهدف الخامس تتضممن اإلشمارة المحمددة المى تمكمين النسماء والفتيمات

. هدف قائم بذاته، باإلضافة الى كونه الطريق الى تحقيق المساواة

همداف االشارة الى الفتيمات فمي صميغة المنص، وهمي إضمافة المى صميغة الهمدف الثالمث ممن ا

، باعتبمار ان االلفية، هي للفت النظر الى االهتمام بالفئة العمريمة الشمابة بمما فيهما المراهقمات

ثمر حمدة، المراهقة هي المرحلة التي تبرز فيها األدوار االجتماعية للنسماء والرجمال بشمكل اك

. وكي ال يجري اهمال هذه الفئة في السياسات و التدخالت

كثيمف وال الصيغة المختصرة تعبر عن جوهر الهدف وغايته النهائية، لكنه مع ذلمك شمديد الت

انشمائي يؤشر الى مضمون السياسات واالولويات الفعلية، وهو يمكن ان يتحول المى خطماب

لجنسين، في ال اكثر، إضافة الى احتمال اثارته لخالفات بشكل قبول او رفض المساواة بين ا

صمار هنما حين ان النص الكامل وتفصيل األهداف، يكون اكثر وضوحا واكثمر قبموال، فاالخت

.  ليس مفيدا في كل الحاالت ويقتضي استخدام الصيغة المختصرة بشكل ذكي
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ن قضممميّة المسممماواة بمممي▪

ة الجنسمممين همممي قضممميّ 

قائمة بمذاتها وهمي فمي

الوقممت عينممه يجممب أن

عمماد تلحممظ فممي كممّل األب

. ةوالتدخالت التنموي

من هنما، ممن الطبيعمي ▪

أن يكون هنماك تمرابط

بمممين الهمممدف الخمممامس 

واألهمممممداف األخمممممرى 

. تعبيرا  عن ذلك

الهدف الخامس وعالقته باألهداف األخرى

5

المساواة 
الجنوسيّة

وتمكين المرأة

1

القضاء على
الفقر 2

األمن 
الغذائي

3

الصّحة

4

التعليم

8

التنمية 
ةاالقتصاديّ 

10

المساواة

11

مدن 
تضمينية 
ومستدامة

16

مجتمعات 
مسالمة 

ومؤسسات 
فعّالة

17

التنفيذ 
والشراكة
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المقاصد: الهدف الخامس

5لهدف ا

الجنوسيةالمساواة 
وتمكين المرأة

1

التمييز

2

العنف 
واالستغالل

3

الممارسات 
الضارة

4

تقييم الرعاية 
والعمل 
المنزلي

5

المشاركة 
وتكافؤ 
الفرص

6

الصحة 
والحقوق 
االنجابية

التزويج المبكر 
والقسري

ختان االناث

خدمات عامة وبنى تحتية

حماية اجتماعية

تقاسم المسؤوليات العائلية

سياسية

عامة

اقتصادية

خدمات صحية

حقوق انجابية

كل االشكال

كل االشكال
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وسائل التنفيذ: الهدف الخامس

5لهدف ا

المساواة 
وتمكين الجنوسية

المرأة

اصالح 
للمساواة 
االقتصادية

تكنولوجيا 
تمكينية

اطار سياساتي 
وتشريعي 
مساواتي

خاصة تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت

سياسات 

تشريعات

الميراث ملكية األرض 

الخدمات المالية

1

23



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

الترابط على مستوى المقاصد: الهدف الخامس

المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في األهداف األخرى

المقصد الهدف

على الفقر للناس اجمعينالقضاء: 1-1

حماية اجتماعيّة للجميع: 1-2

حق في الوصول على الموارد االقتصادية للجميع:1-4

1الهدف 

الفقر

حصول الجميع على الغذاءضمان: 2-1

للنساء الحوامل والمراضعالتغذويةمعالجة االحتياجات : 2-2

مضاعفة االنتاجيّة الزراعيّة ودخل النساء : 2-3

2الهدف 

الغذائياألمن

خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية:3-7

تغطية صحية شاملة للجميع: 3-8

3الهدف 

الصحة

وثانوي مجاني وجيّد للجميعتعليم ابتدائي: 4-1

لجميع نوعية جيدة من النماء والرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة ل: 4-2

لي  للجميعفرص الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العا: 4-3

القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم: 4-5

تعليم الكتابة والقراءة والحساب للجميع: 4-6

ة  المعرفة والمهارات لجميع المتعلّمين لدعم التنمية المستدام: 4-7

4الهدف 

التعليم
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الترابط على مستوى المقاصد: الهدف الخامس

المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في األهداف األخرى

المقصد الهدف

يع العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجمتحقيق: 8-5

االتجار بالبشر انهاء : 8-7

8الهدف  

التضمينيالنمو االقتصادي 

تعزيز االدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع: 10-2

ائجضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النت:10-3

اعتماد سياسات وتحقيق قدر أكبر من المساواة : 10-4

10الهدف 

المساواة

ضمان الحصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة : 11-1

وآمنة 

ء نقل مأمونة ومستدامة مع ايالتوفير وصول الجميع الى نظم: 11-2

...اهتمام خاص الحتياجات النساء 

وشاملة للجميع وال سيما عامة آمنة مساحات خضراء وأماكن : 11-7

...  بالنسبة للنساء 

11الهدف 

التضمينية المستدامةالمدن

الحد من جميع أشكال العنف : 16-1

فرص وصول الجميع الى العدالةضمان تكافؤ: 16-3

16الهدف 

والحوكمةالسلم 
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القوانين الجنائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة: السوريةالعربيةالجمهورية
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نقاش



الجلسة الثانية

األطر واآلليات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 

في الجمهورية العربية السورية

محمد أكرم القش . د

رئيس الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان
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نقاش



الجلسة الثالثة

التشريعات الدولية المتعلقة بالعنف ضد المرأة

االسكوا-أكرم خليفة 

اإلسكوا-مستشار إقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
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أهداف الجلسة

التشريعات تهدف هذه الجلسة إلى تبيان المعايير الدولية لوضع أسس حماية المرأة من العنف في الدساتير و
.الى جانب تسليط الضوء على أهمية استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة

عرض نظري يتبع بنقاش: المنهجية



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

االلتزامات القانونية للدول فيما يتعلق بحقوق اإلنسان

ان تمتنع الدول عن انتهاك الحقوق: االحترام

مان أن تتخذ الدول االجراءات المناسبة لض: الحماية

عدم انتهاك الحقوق من قبل طرف ثالث

يق أن تضمن الدول التمتع بالحقوق عن طر: الوفاء

هذه الحقوقتسهيل وتوفير الخدمات األساسية للتمتع ب
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المسؤولية في مجال حقوق اإلنسان 

الدولةمسؤولية

تحترم تحمي تفعّل

تمنع اآلخرين من مصادرة 

الحق

تمتنع عن مصادرة الحق تتوخى اإلجراءات الالزمة 

لتوفير الحق

عدم التعرض  حق
للعنف

محاسبة مرتكبي جرائم العنف
تعتمد التدابير التشريعية واإلدارية

مرأةوالقضائية الالزمة لحظر العنف ضد ال

الى تسهيل وصول الناجيات من العنف

العيادات الصحية المختصة
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مبدأ العناية الواجبة: إلزامية مناهضة العنف ضد المرأة

مسؤولية الدولة عن انتهاكات االفراد لحقوق اإلنسان▪

ت التي أصبحت االنتهاكات التي تجري في الحيز الخاص تحمل ذات األهمية كاالنتهاكا▪

تجري في الحيز العام

ي ل عن اإلجراءات التي اتخذتها لضمان عدم انتهاك الحقوق فاءسأصبحت الدول تُ ▪

الحيز الخاص
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التشريعات في المنطقة العربية لمكافحة العنف ضد المرأة

سياسات 

واستراتيجيات مواد الدستور
مواد القانون 

الجزائي

قوانين العنف 

ضد المرأة 
المستقلة

م التوصيتان العامتان رق)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

مبدأ | إعالن القضاء على العنف ضد المرأة | منهاج عمل بيجين | ( 35و 19

دليل التشريعات | المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة | العناية الواجبة  
المتعلقة بالعنف ضد المرأة
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األطر الدولية

(سيداو)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ▪

العنف ضد المرأة هو شكل من أشكال التمييز على أساس النوع االجتماعي: 1المادة ▪

ضد المرأة تدعو الدول األطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز(: هـ)2المادة ▪

من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة

حول العنف ضد المرأة19التوصية العامة رقم ▪

19حول العنف القائم على النوع االجتماعي، تحديث التوصية العامة 35التوصية العامة رقم ▪

إعالن القضاء على العنف ضد المرأة ▪

؛ يوفر التعريف المستخدم دوليا؛ ويدعو إلى استجابة منسقة" القانون اللين"▪

إعالن ومنهاج عمل بيجين▪

الخاص بمعالجة العنف ضد المرأة"د"االلتزام بموجب مجال االهتمام الحاسم ▪

المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة▪

التقارير السنوية والزيارات القطرية▪

دليل األمم المتحدة للتشريع حول العنف ضد المرأة▪

أمثلة على الممارسات العالمية الجيدة▪
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البيئة العامة

أن تنضم الدول إلى المعاهدات الدولية▪

أن تتوفر الضمانات الدستورية التي تقر بالمساواة بين المرأة والرجل▪

ايا العنفأن تتوفر تشريعات وطنية أو آليات إدارية تستجيب بشكل مناسب مع النساء ضح▪

أن تتوفر سياسات أو خطط وطنية لمكافحة العنف▪

ماعيأن يكون النظام القضائي والمكلفين بإنفاذ القانون حساسين لقضايا النوع االجت▪

أن تتوفر معطيات تشير إلى رغبة الدول باتخاذ إجراءات لزيادة الوعي وتعديل▪

45
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معايير تقييم  التزام الدول بمبدأ العناية الواجبة

((Preventالوقاية ومنع العنف ضد المرأة▪

((Protectالحماية من العنف الموجه ضد المرأة▪

((Prosecuteالتحقيق بجرائم العنف الموجه ضد المرأة ومحاكمة مرتكبيها▪

((Punishمعاقبة مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة▪

((Provide Compensationتقديم التعويضات للضحايا ▪
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التشريع الوطني

قانون جزائي▪

(المنزلي)تجريم العنف ▪

(بخالف الزوج)تجريم االغتصاب ▪

أحكام الدستورية▪

مواد حول العنف ضد المرأة أو العنف األسري▪

استراتيجيات وخطط عمل وطنية▪

استراتيجيات بشأن العنف ضد المرأة▪

االستراتيجيات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين▪

مراسيم وأوامر▪

آليات اإلحالة▪

توفير المأوى▪

...الدعم النفسي واالجتماعي ▪
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قوانين مستقلة خاصة بالعنف ضد المرأة

األردن▪

(2017، المعدل في 6/2008القانون رقم )قانون الحماية من العنف األسري 

المملكة العربية السعودية▪

(2013)قانون الحماية من سوء المعاملة 

لبنان▪

(  2014)293األسري رقم العنفمنأفراد األسرةوسائرقانون حماية النساء

البحرين▪

(2015)بشأن الحماية من العنف األسري 2015لعام 17القانون رقم 

المغرب▪

(2018)بشأن مكافحة العنف ضد المرأة 13-103القانون رقم 

تونس▪

(2017)58القانون األساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة رقم 
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متطلبات القانون النموذجي

امأن يكون قانونا شامال يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة سواء في الحيز الخاص أو الع▪

يتناول االلتزام بمنع العنف▪

يلتزم الحماية من العنف▪

يفرض العقوبات الالزمة على مرتكبي الجرائم▪

يتضمن االلتزام بتقديم الدعم للضحية ▪

يوفر سبل االنتصاف والتعويض لضحايا العنف▪

األسرةيلتزم إلغاء كافة التشريعات التي تتعارض معه ومنها التشريعات الخاصة بقوانين▪
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محتويات القوانين الوطنية

حضانة الطفل

أنواع العنف 

المجرمة

الوصول إلى 

المأوى

تعريف الضحية 

الناجية/

أحكام خاصة 

بالتعويض

تقديم خدمات إضافية

توفير أوامر الحماية
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أدوات التطبيق

إجراءات محاكم متخصصة، تعالج قضايا العنف بشكل سريع وفعال▪

توفر خطط وطنية واستراتيجية وطنية للحماية من العنف▪

رصد الميزانية الالزمة ▪

(حظر الوساطة، توفير مساعدة قانونية مجانا)تدريب وبناء قدرات العاملون في إنفاذ القانون▪

(مسؤولية المالحقة القضائية تقع ضمن سلطة النيابة العامة)توفير قطاعات شرطية وادعاء عام متخصص▪

تطوير معايير وتوجيهات وأنظمة▪
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القوانينمقترحة لتطويرآليات 

على أساس اإلطار الدولي المحدد في االتفاقيات الدوليةمبنيةأن تكون ▪

التشاور مع األطراف المعنية: أن تعمل بشكل تشاركي وتشاوري وتكاملي▪

من العنفالناجياتالضحايا ▪

بالمرأةبالنهوضالمعنيةالوطنيةاآللياتجميع، بما في ذلك الحكوميةاإلدارات ▪

بالعنف ضد المرأةالمعنيةالحكوميةغيرالمنظمات ▪

من العنفالناجياتمقدمو الخدمات إلى الضحايا ▪

بحقوق اإلنسانالمعنيةالوطنيةالمؤسسات ▪

القوانينبإنفاذ المعنيونالشرطة والموظفون اآلخرون ▪

المدعون العامون▪

القضاة▪

المحاميننقابات /المحامون▪

الصحيةبالرعاية المعنيونالفنيونالموظفون ▪

أنحاء الدولةجميعالخدمات واألطراف المختلفة في بينالتنسيقأن تضمن ▪

التي تحد من توافر الخدمات المتكاملةالقانونيةأن تحدد وتراجع الفجوات ▪
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خطة العمل أو االستراتيجية الوطنية

:ينبغي أن تشمل التشريعات ما يلي
نف ضد حيثما ال توجد فعال  خطة عمل أو استراتيجية وطنية حالية بشأن الع▪

المرأة، تلزم صياغة خطة تتضمن مجموعة من األنشطة ذات نقاط إرشادية
؛ أوومؤشرات، لضمان وجود إطار لنهج شامل ومنسق إزاء تنفيذ التشريعات

ية إلى حيثما توجد خطة عمل أو استراتيجية وطنية حالية، توضع إشارة مرجع▪
.الخطة باعتبارها إطار التنفيذ الشامل والمنسق للتشريعات

امل تنفيذ التشريعات على األرجح بشكل فعّال عندما يرافقها إطار ش
.للسياسة العامة يشتمل على خطة عمل أو استراتيجية وطنية
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(1)في المنطقة العربية والسياساتيةاألطر الوطنية القانونية 
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(2)في المنطقة العربية والسياساتيةاألطر الوطنية القانونية 
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نقاش



الجلسة الرابعة

التشريعات الوطنية في مجال التصدي للعنف ضد المرأة

ياسر كلزي. د

الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان
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نقاش



الجلسة الخامسة

خدمات التصدي للعنف ضد المرأةاألطر 

تمرين جماعي

عروض مجموعات العمل
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أهداف الجلسة

ة بتوفير الخدمات التي تحتاجها الناجية من العنف ضد المرأة والمؤسسات والجهات المعنيهذه الجلسة إلى تحديد الهدف من 

ه المرأة الناجية تستهل هذه الجلسة بتمرين جماعي يقوم المشاركون من خالله بالتفكير في السلوك الذي تنتهج. هذه الخدمات

حة في هذا الضحية في بحثها عن المساعدة بناء على دراسة حالة وبالتالي تحديد مختلف مكونات سلسلة الخدمات المتا/ 

. التمرين عروض مجموعات العمل ونقاشيتبع هذا . السياق والنقائص
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دراسة حالة ونقاش

(العنفناجية من)عاماا  25،لياع

وهوعاما   12بـيكبرهاعليازوج .زوجهامنزلفيوتسكنأشهرخمسةمنذمتزوجةهي .سنة 25العمرمنتبلغعليا

 .يكسبهالذيالمالكلوالدتهتأخذ،فيهايعملالتيالنادرةالحاالتفي .لمرضهنتيجةيتلقّاهاإعالةمقابلويعيش،مريض

قبلمنلهتتعّرضالذيالجسديالعنفعنفضال  ،وعائلتهزوجهاقبلمنواالقتصاديالنفسيللعنفعلياوتتعرض

ويريدونيكرهنيالمنزلفيالجميعبأنأشعر":علياتقول .المنزلفيالبقاءعلىوتقصرهامالبسهاتنتقدحماتها .زوجها

اعدتسوهي،رفضهعلىحماتهاأجبرتها،للعملعرضا  علياتلقتأنوبعد ."الحياةنمطحيثمنعنهمأختلفألننيطردي

آثارا  تاركبضربهازوجهايقومماوكثيرا  ،واللعناتلإلهاناتعلياتتعرضماكثيرا   .الزراعيةاألنشطةفياألسرةاآلن

 .بالضربزوجهاهالتعّرضأنبعدالمستشفىفيغيبوبةفيأسبوعينبالفعلعلياقضت،لذلكونتيجة .جسدهاعلىوندوب

،يومكلسوءا  يزدادالوضعأنعلياوترى .أصدقائهاأوأقاربهاأووالديهازيارةمنزوجهاأهليمنعها،ذلكالىإضافة

وتكرارا  مرارا  ينصحها،عاطفيا  ويدعمهاماليا  يساعدهاالذي،عمهاابن .األطفالأنجبتإذاأسوأحياتهاتصبحأنوتخشى

حاولتأنبعد ".أكبرمشكلةأخلقأنأريداللكن،مساعدتيوالداييستطيعقد":علياتقولولكن،والديهامعبالتحدث

،للعنفيتعرضنياللواتللنساءالنفسيالدعمأنعلياتعتقد،شديداكتئابمنتعانيوكونها،سكينبواسطةواحدةمرةاالنتحار

األيامأفضل" :وتقول .تساعدأنيمكن،األسرةداخلالنساءهذهشأنمنترفعقدالتيالصغيرةاألعمالمشاريعالىإضافة

 .معاملتييحسنونكانواعندها .زوجيلعائلةبدوريفأقدمهالمالمنمبلغلييقدمانوالديكانعندماهيا أقضيهكنتالتي

."معاملتييسيئونهم،القليلةاأليامهذهعنعدالكن



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

نقاش



اليوم الثاني



04/07/2019
المحاضرالموضوعالتوقيت

ي
ان
لث
 ا
وم

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـيـ
ال

10.00–11.15
نف ضد السياسات واالستراتيجيات والخدمات للتصدي للع

المرأة
عروض مجموعات العمل-تمرين جماعي 

االسكوا-أكرم خليفة . دالمعايير الدولية لخدمات التصدي للعنف ضد المرأة12.15–11.15

اســـــــــــــــــتراحــــــة12.30–12.15

االسكوا-أكرم خليفة . دد المرأةالتنسيق بين الجهات الوطنية للتصدي للعنف ض13.30–12.30

التقييم واالختتام14.00–13.30

غــــــــــــــــــــــــــذاء14.00-15.00



الجلسة السادسة

السياسات واالستراتيجيات والخدمات للتصدي للعنف ضد المرأة

تمرين جماعي

عروض مجموعات العمل
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أهداف الجلسة

خدمات ودور تهدف هذه الجلسة إلى تبيان أسس حماية المرأة والفتاة من العنف على مستوى السياسات واالستراتيجيات وال

تائج التي تواصل مجموعات العمل مناقشاتها بناء على الن. الجهات المختلفة في وضعها وتطبيقها على المستوى الوطني

جموعات العمل يتبع هذا التمرين عروض م. والثغراتتوصلت اليها في التمرين السابق وذلك بالتركيز على ما هو متوفر 

. ونقاش
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نقاش



الجلسة السابعة

المعايير الدولية لخدمات التصدي للعنف ضد المرأة

االسكوا-أكرم خليفة 

اإلسكوا-مستشار إقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
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أهداف الجلسة

ادة الوعي أو تهدف الجلسة الى مناقشة الخدمات المتعددة التي تسهم في التصدي للعنف سواء من خالل الخدمات الخاصة بزي

(.يالخط اآلمن، مراكز اإليواء، الخدمات األمنية، اإلرشاد القانوني واالجتماع)الخدمات المقدمة لمساعدة وحماية الناجيات 

عرض نظري يتبع بنقاش: المنهجية
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لما الحاجة الى خدمات أساسية عالية الجودة؟

ارتفاع نسبة االنتشار العالمي للعنف
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لما الحاجة الى خدمات أساسية عالية الجودة؟

.عواقب خطيرةالعنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك لحقوق اإلنسان وله
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لما الحاجة الى خدمات أساسية عالية الجودة؟

.نعلم أن معظم النساء ال يتلقّين المساعدة التي يحتاجونها

قدللعنفتعّرضننساء10كلمن4فقطالمعدل،وفي

المساعدةطلبنمنهن%6وفقط.المساعدةطلبالىسعين

دةوالقاوالمحامون،الشرطة،مثلالمختصة،السلطاتمن

.الصحيينواألخصائيينالدينيين،
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لما الحاجة الى خدمات أساسية عالية الجودة؟

ول على االقتصادية التي تحول دون سعي المرأة للحص-للمساعدة في إزالة الحواجز الهيكلية واالجتماعية
.الدعم والمساعدة
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إطار حزمة الخدمات األساسية

حزمة 
الخدمات 
األساسية

المبادئ

الخصائص 
المشتركة

الخدمات

العناصر 
التأسيسية
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مخطط اإلطار الشامل: حزمة الخدمات األساسية

.Iالمبادئ

نهج قائم على الحقوق1.

الناجيات/نهج يرّكز على الضحايا2.

النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة3.

السالمة أمر بالغ األهمية4.

مناسبة ومراعية لالعتبارات الثقافية والعمرية5.

مساءلة مرتكب الجريمة6.
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نهج قائم على الحقوق: المبادئ

نف تقع على عاتق االدراك بأن المسؤولية األساسية عن الوفاء بحقوق النساء والفتيات الالتي يتعّرضن للع▪
الدولة؛

علق على الدول ممارسة العناية الواجبة في الوقاية، والحماية، والمحاكمة، والمعاقبة، والحكم فيما يت▪
بالعنف ضد المرأة؛

العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق اإلنسان؛▪
؛يتطلب النهج القائم على حقوق اإلنسان خدمات تولي األولوية لسالمة ورفاه النساء والفتيات▪
. كما يتطلّب أعلى معايير تقديم الخدمات▪
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الناجيات/نهج يرّكز على الضحايا: المبادئ

برامجروتطويتصميمعلىينطويالناجيات/الضحاياعلىيرّكزالذيالنهج
.شيءكلوقبلأوال  وحاجاتهنالناجياتحقوقتأتيأنتضمن

األثار السلبية على 
الناجية/الضحية

مقابل

الناجية/حقوق الضحية

مواقف توجيه اللوم للضحايا أن تعامل بكرامة واحترام

الشعور بالعجز الحق في الخيار

العار والوصمة االجتماعية الحق في الخصوصية والسرية

، تمييز على أساس نوع الجنس
...والعرق

الحق في عدم التمييز

أن يملى عليها ما يجب فعله الحق في الحصول على المعلومات
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النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: المبادئ

عنف ضد يعتبر كل من التمييز وعدم المساواة بين الجنسين أسباب جذرية لل▪
المرأة والعواقب الناجمة عنه، ولذلك ال بد من تطبيق سياسات وممارسات

مراعية لالعتبارات الجنسانية وتستجيب لها

في يجب أن تعّزز الخدمات دور المرأة، حيث يكون للنساء والفتيات الحق▪
اتخاذ قراراتهن الخاصة، بما في ذلك قرارات رفض الخدمات األساسية
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السالمة أمر بالغ األهمية: المبادئ

.  سالمة النساء والفتيات أمٌر بالغ األهمية عند تقديم الخدمات عالية الجودة▪
ي المزيد يجب أن تعطي الخدمات األساسية األولوية لسالمة وأمن مستخدمي الخدمة وأن تتجنب التسبب ف▪

.من األذى
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مناسبة ومراعية لالعتبارات الثقافية والعمرية: المبادئ

يجب أن تستجيب الخدمات األساسية للظروف الفردية؛▪
ي يواجهن يجب أن تستجيب الخدمات األساسية المقدمة للنساء والفتيات الالت▪

.صورا  متعددة من التمييز
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مساءلة مرتكب الجريمة: المبادئ

يتطلّب من الخدمات األساسية مساءلة مرتكب العنف▪
ة، مع ضمان الناجيات في عملية العدال/ينبغي أن تقوم الخدمات األساسية بدعم وتيسير مشاركة الضحايا▪

.  أال يوضع عبئ البحث عن العدالة عليها بل على الدولة
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مخطط اإلطار الشامل: حزمة الخدمات األساسية

.IIالخصائص المشتركة

التوافر

التكيّف

إعطاء أولوية للسالمة

جمع البيانات وإدارة المعلومات

اإلتاحة

مناسبة

الموافقة الواعية والسرية

التواصل الفعال

الربط مع القطاعات والوكاالت األخرى من خالل اإلحالة والتنسيق
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التوافر: الخصائص المشتركة

مكان يجب أن تتاح الخدمات األساسية بالكم والجودة الكافية، بغض النظر عن
...    اإلقامة، والحالة االجتماعية، واالنتماء العرقي، واللغة

:موجز عن المبادئ التوجيهية
من إتاحة يجب إنشاء اطار لتقديم الخدمات وتطويره والحفاظ عليه بطريقة تض•

د، بما في الخدمات الشاملة للنساء والفتيات بدون تمييز في جميع انحاء البال
ذلك المناطق النائية والريفية والمنعزلة؛

تقّدم الخدمات لكي تصل الى جميع الفئات المجتمعية؛•
تمرة عبر تُنظم عملية  تقديم الخدمات لكي يقدم للنساء والفتيات رعاية مس•

شبكة من الخدمات وعلى مدار دورة حياتهن؛
قديم يجب النظر في طرق مبتكرة لتقديم الخدمات لتوسيع نطاق تغطية ت•

.الخدمات
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اإلتاحة: الخصائص المشتركة

ا ، ومتاحة متاحة ماديا ، ومتاحة اقتصادي–يجب أن تكون الخدمات األساسية متاحة لجميع النساء والفتيات 
(لغويا  

:  موجز عن المبادئ التوجيهية
يجب أن تكون الخدمات األساسية ذات أـسعار مقبولة؛•
يجب على الخدمات األساسية  أن تراعي االحتياجات اللغوية للمستخدم الى أقصى حد؛•
يجب على الخدمات األساسية  أن تكون متاحة للجميع، ال سيما لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ •
ة للمستخدم، يجب أن تتوّفر المعلومات حول الخدمات األساسية  وإجراءات تقديمها بصيغ متعّددة وصديق•

لفئات التي تعاني وبلغة واضحة لتعظيم اإلتاحة وللوفاء باحتياجات مختلف الفئات المستهدفة ال سيما تلك ا
من األمية
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التكيّف: الخصائص المشتركة

لمختلفة من يجب أن تدرك الخدمات األساسية اآلثار المتفاوتة للعنف على الفئات ا
.  النساء والمجتمعات المحلية

قوق ويجب أن تستجيب الحتياجات الضحايا والناجيات بطرق تراعي مبادئ ح
.اإلنسان والمبادئ المراعية لالعتبارات الثقافية

:موجز عن المبادئ التوجيهية
فردية  على الخدمات األساسية أن تتفهم وتستجيب للظروف واالحتياجات ال•

ضحية؛/ لكل ناجية
ون لديهن يجب تقديم نطاق شامل من الخدمات للسماح للنساء والفتيات بأن يك•

.خيارات من الخدمات التي تالئم ظروفهن الفردية على أفضل نحو
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مناسبة: الخصائص المشتركة

ريقة تحترم يتم تقديم الخدمات األساسية المناسبة بطريقة مقبولة للناجية، أي بط
يذاء كرامتها، وتضمن سريتها، وتراعي احتياجاتها ووجهات نظرها؛ وتقلل من اإل

.الثانوي

:موجز عن المبادئ التوجيهية
ها إلى نقل تقليل عدد المرات التي تضطر في: تقليل اإليذاء الثانوي من خالل•

ة قصتها؛ وعدد األشخاص الذين ينبغي عليها التعامل معهم؛ وضمان إتاح
األشخاص المدربين؛ 

ة؛تتلقى النساء والفتيات الدعم لكي يتفهمن خياراتهن بصورة كامل•
وعلى طلب يتم تمكين النساء والفتيات ليشعرن بالقدرة على مساعدة أنفسهن•

المساعدة؛
المتاحة تحترم قرارات النساء والفتيات بعد ضمان تفهمهن الكامل للخيارات•

لهن؛
وف الناجيات ينبغي تقديم الخدمات األساسية بطريقة تستجيب الحتياجات ومخا•

.دون التطّفل على استقاللهن
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إعطاء األولوية للسالمة: الخصائص المشتركة

توى هذه ويمكن خفض مس. تواجه النساء والفتيات مخاطر عديدة تؤثر على سالمتهن اللحظية والمستمرة
.  المخاطر من خالل  تقييمها وإدارتها

:موجز عن المبادئ التوجيهية
؛د المرأةتستخدم الخدمات  أدوات تقييم وإدارة المخاطر تم تطويرها بشكل خاص لالستجابة للعنف ض•
تستخدم  الخدمات مجموعة واسعة من خيارات إدارة المخاطر؛•
ينبغي على مقّدمي الخدمات ضمان تلقي النساء والفتيات لخطط فردية للسالمة؛•
الة بما في ذلك الخدمات الصحية واالجتماعية وخدمات العد)يجب أن تعمل الخدمات مع جميع الوكاالت•

.  لتنسيق نهج تقييم المخاطر وإدارتها( والشرطة
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الموافقة الواعية والسرية: الخصائص المشتركة

لفتاة، يجب تقديم جميع الخدمات األساسية بطريقة تحمي خصوصية المرأة أو ا
قصى وتضمن سريتها، وال تفصح عن أي معلومات إال بموافقتها الواعية، إلى أ

.حٍد ممكن
.ة يمكن أن يؤدي تبادل هذه المعلومات بأسلوب غير مناسب إلى عواقب وخيم

:موجز عن المبادئ التوجيهية
الخدمات لها قواعد سلوك محددة لتبادل المعلومات•
الفتيات يتم إعالم مقدمي الخدمات الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع النساء و•

بمدونة قواعد السلوك ويلتزمون بها
ت بسرية، ويتم يتم التعامل مع المعلومات التي تتعلق باألفراد من النساء والفتيا•

.  خزنها بصورة آمنة
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صحاب التواصل الفعّال والمشاركة من قِبل أ: الخصائص المشتركة
المصلحة في تصميم الخدمات وتنفيذها وتقييمها

التواصل بطريقة تمكينية للنساء والفتيات/يجب استخدام المعلومات

:موجز عن المبادئ التوجيهية
فين يجب أال يصدر مقدمو الخدمات أحكام ا على المتلقين وأن يكونوا متعاط•

وداعمين؛
يجب أن يتحّلى مقدمو الخدمات بمهارات االستماع والمصادقة؛•
اعدة يجب أن يكون مقدمو الخدمات قادرين على توفير المشورة واإلرشاد لمس•

.الناجيات من العنف على اتخاذ قراراتهن بنفسهن
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جمع البيانات وإدارة المعلومات: الخصائص المشتركة

لتحسين إن الجمع المتسق والدقيق للبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة للنساء والفتيات أمر هام في دعم ا
.المستمر للخدمات

:موجز عن المبادئ التوجيهية
ضمان وجود نظام موّثق ومؤّمن لجمع وتخزين وتسجيل جميع المعلومات والبيانات؛ •
جميع المعلومات عن النساء والفتيات الالتي يتلقين الخدمات تخّزن بصورة آمنة؛ •
دعم الموظفين لفهم واستخدام أنظمة جمع البيانات؛•
ضمان عدم تبادل المعلومات اال باستخدام بروتوكوالت متفق عليها بين المنظمات؛•
.همةتعزيز تحليل جمع البيانات للمساعدة في فهم انتشار العنف ضد المرأة وغيره من األنماط الم•
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التنسيق: الخصائص المشتركة

تيات يساعد الربط مع القطاعات والوكاالت األخرى من خالل التنسيق، مثل مسارات اإلحالة، النساء والف
على تلقي خدمات موقوتة ومناسبة؛

يجب أن تتضمن عمليات اإلحالة معايير للموافقة الواعية؛
. ينبغي أن توجد بروتوكوالت واتفاقات بشأن عملية اإلحالة بين األطراف المختلفة

:موجز عن المبادئ التوجيهية
، ويتم يجب أن تكون إجراءات تبادل المعلومات واإلحالة بين الخدمات متسقة ومعروفة لموظفي الوكالة•

إيصالها بكل وضوح إلى النساء والفتيات؛
الخدمات لها آليات للتنسيق ولرصد فعالية عمليات اإلحالة؛•
.تقوم الخدمات باإلحالة إلى خدمت محددة بالنسبة للطفل حسب الحاجة وحسب االقتضاء•
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مخطط اإلطار الشامل: حزمة الخدمات األساسية

:التي يجب وضعها لدعم توفير كل من الخدمات األساسيةالعناصر التأسيسية 

األطر التشريعية والقانونية الشاملة•

الحكم والرقابة والمساءلة•

الموارد والتمويل•

التدريب وتطوير القوى العاملة•

الرصد والتقييم•

السياسات والممارسات المراعية لالعتبارات الجنسانية•

.IIIالعناصر التأسيسية
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مخطط اإلطار الشامل: حزمة الخدمات األساسية

.IVالخدمات
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نقاش



الجلسة الثامنة

التنسيق بين الجهات الوطنية للتصدي للعنف ضد المرأة

االسكوا-أكرم خليفة 

اإلسكوا-مستشار إقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
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أهداف الجلسة

د المرأة تهدف الجلسة الى إلقاء الضوء على دور مختلف الجهات الوطنية، الحكومية وغير الحكومية في مجال التمييز ض

. والتصدي للعنف ضد المرأة والفتاة واهمية بناء الشراكات بينها

نقاش: المنهجية
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العمل التشاركي في التصدي للعنف ضد المرأة

:أهمية العمل بشكل تشاركي وتشاوري وتكاملي مع األطراف المعنية

من العنفالناجياتالضحايا ▪

رأةبالمبالنهوضالمعنيةالوطنيةاآللياتجميع، بما في ذلك الحكوميةاإلدارات ▪

بالعنف ضد المرأةالمعنيةالحكوميةغيرالمنظمات ▪

من العنفالناجياتمقدمو الخدمات إلى الضحايا ▪

بحقوق اإلنسانالمعنيةالوطنيةالمؤسسات ▪

القوانينبإنفاذ المعنيونالشرطة والموظفون اآلخرون ▪

المدعون العامون▪

القضاة▪

المحاميننقابات /المحامون▪

الصحيةبالرعاية المعنيونالفنيونالموظفون ▪
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أنواع الخدمات التي توفّرها للنساء : المنظمات غير الحكومية 
الناجيات من العنف

واالرشاد االجتماعيخدمات االستماع▪

االستماع والمشورة والدعم النفسي واالجتماعي▪

(عالج جسدي لمعالجة آثار العنف)الخدمات الطبية ▪

اعادة التأهيل▪

مركز الزيارة الواحدة▪

مراكز االيواء▪
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الفئات المستهدفة: المنظمات غير الحكومية

المنظمات الفئات المستفيدة من الخدمات المتاحة للناجيات من العنف ضد المرأة من قبل

:  غير الحكومية

النساء المتزوجات، ▪

غير المتزوجات، ▪

الالجئات، ▪

األجنبيات، ▪

.العامالت في المنازل▪
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خدمات الحماية والوقاية: المنظمات غير الحكومية 

خدمات المساعدة القانونية▪

خدمات الخّط الساخن ونظم اإلحالة▪

خدمات إعادة التأهيل وخدمات اإليواء في المالجئ▪

(برامج الدعم النفسي واالجتماعي واالقتصادي(برامج بناء القدرات ▪

تلف برامج الدعوة وكسب التأييد ورفع مستوى الوعي لدى مخ: الوقاية ▪

الفئات المستهدفة والشركاء
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المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان  

ان أو تشريعية لحماية حقوق االنس/هيئات رسمية لها والية دستورية و▪

.وهي جزء من جهاز الدولة وتقوم الدولة بتمويلها. وتعزيزها

ليست بمنظمات مجتمع مدني▪

(مبادئ باريس)مستقلة عن الحكومة ▪

: نمن بين الدول العربية التي أنشأت مؤسسات وطنية لحقوق االنسا▪

األردن، والبحرين، وتونس، والسودان، والعراق، وعمان، وفلسطين، 

.وقطر، والمغرب، ومصر، ولبنان
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مهامها : المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان

:من أهم األدوار التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان
مد الجسور بين الحكومة والمجتمع▪
ضمان مساءلة الحكومة على أساس المعايير الدولية لحقوق االنسان▪
سات حقوق تعمل على تيسير المشاورات حول االستراتيجيات لزيادة العناية الواجبة بسيا▪

االنسان
(حسب التشريعات)تلقي الشكاوى بشان انتهاكات حقوق االنسان ▪
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الشراكة مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية حقوق االنسان

رأة والتصدي تبني تشريعات منسجمة والمعايير الدولية وتطوير القوانين لمناهضة التمييز ضد الم▪

.للعنف

تطوير االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ▪

تبادل البيانات والمعلومات الموثوقة حول وضع العنف ضد المرأة▪

رصد التقدم المحرز وتحديد الثغرات▪
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نقاش
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توصيات 

تقييم الورشة

اختتام أعمال الورشة



االستماع وعلى تفاعلكمعلى حسن شكرا  

أكرم خليفة
مستشار إقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

مركز المرأة

(اإلسكوا)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
khalifaa@un.org 


