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كيف تتم مراقبة
تطبيق االتفاقية؟
تن�شئ االتفاقية �آلية لتقييم مدى جودة
و�ضع مقت�ضياتها مو�ضع التطبيق من الناحية
العملية .وتتكون �آلية التقييم هذه من ركيزتني:
فريق خرباء مكافحة العنف �ضد املر�أة والعنف
املنزيل ( ،)GREVIOوهي هيئة م�ستقلة ،وجلنة
مكونة من
االطراف ،وهي هيئة �سيا�سية
ّ
موظفني ميثلون الدول الأطراف يف االتفاقية .و�إن
من �ش�أن م�ستنتجات هاتني الهيئتني وتو�صياتهما
�أن ت�ساعد على الت�أكد من مدى احرتام الدول
لالتفاقية و�ضمان فاعليتها على الأمد الطويل.
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ي�ضم جمل�س �أوروبا  47دولة ع�ضوا ً حيث يغطي
عمليا ً كل القارة الأوروبية .وي�سعى �إلى تطوير
مبادئ دميوقراطية وقانونية م�شرتكة مبنية على
االتفاقية الأوروبية املتعلقة بحقوق الإن�سان وغريها
من الن�صو�ص املرجعية املتعلقة بحماية الأفراد ،مبا
فيه الن�ساء والفتيات .منذ الت�سعينات ،عمل املجل�س
ب�شكل حثيث على ت�شجيع حماية الن�ساء والفتيات
من العنف اجلن�ساين ،وحتديدا ً باعتماد التو�صية
( 5)2002املتعلقة بحماية الن�ساء من العنف ،وب�إطالق
حملة على ال�صعيد الأوروبي عن العنف �ضد الن�ساء،
مبا فيه العنف املنزيل ،وذلك يف فرتة .2008-2006

�آمن من اخلوف

�آمن من
العنف

االتفاقية ومتطلباتها
من الدول
منع العنف

تغيري الذهنيات والأدوار اجلن�سانية والأفكار النمطية التي
جتعل العنف �ضد املر�أة �أمرا ً مقبوالً؛
تدريب املهنيني العاملني مع ال�ضحايا؛

االتفاقية والهدف منها
االتفاقية اجلديدة املتعلقة مبنع ومكافحة العنف �ضد املر�أة والعنف املنزيل ،التي و�ضعها
جمل�س �أوروبا ،هي املعاهدة الدولية الأبلغ �أثرا ً من حيث معاجلة هذا االنتهاك اخلطري حلقوق
الإن�سان .وهي تهدف �إلى عدم الت�سامح �إطالقا ً مع هذا العنف ،وت�شكل خطوة �أ�سا�سية جتاه
جعل �أوروبا وما �أبعد من �أوروبا مكانا ً �أكرث �أماناً.

ي�شكل منع العنف وحماية �ضحاياه ومقا�ضاة مرتكبي �أعماله ،حجر الزاوية لالتفاقية التي
ت�سعى �أي�ضا ً �إلى التغيري يف قلوب وعقول الأفراد ،يتوجيه النداء �إلى كافة مكونات املجتمع،
وخا�صة الرجال وال�شباب ،كي يغيرّ وا من ذهنياتهم .يف اجلوهر� ،إنه نداء متجدد ،للمزيد من
امل�ساواة بني الرجل وبني املر�أة ،كون العنف �ضد املر�أة متجذرا ً يف العمق يف عدم امل�ساواة بني
الرجل وبني املر�أة يف املجتمع ،وي�ستدمي بف�ضل ثقافة الت�سامح معه و�إنكاره.

االتفاقية وميزاتها الرائدة
تعرف االتفاقية العنف �ضد املر�أة كانتهاك حلقوق الإن�سان و�شكال ً من �أ�شكال التمييز.
ّ
وهذا يعني �أن الدول تُعترب م�س�ؤولة �إذا مل ت�ستجب على النحو املالئم لهذا العنف.

االتفاقية �أول معاهدة دولية تت�ضمن تعريفا ً للجن�سانية .وهذا يعني �أنه قد مت االعرتاف
اليوم ب�أن املر�أة والرجل لي�سا فقط وبيولوجيا ً �أنثى وذكراً ،ال بل �إن هناك �أي�ضا ً فئة من اجلن�سانية،
اجتماعية املن�ش�أ وحتدد للمر�أة وللرجل �أدوارا ً و�سلوكيات خا�صة بكل منهما .وقد بينت الأبحاث
�أن من �ش�أن بع�ض الأدوار وال�سلوكيات �أن ي�ساهم يف جعل العنف �ضد املر�أة �أمرا ً مقبوالً.
تُدخل االتفاقية للمرة الأولى جملة من اجلرائم اجلنائية ،كت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للإناث،
والزواج بالإكراه ،والتحر�ش ،والإجها�ض الق�رسي ،والتعقيم الق�رسي .وهذا يعني �أنه �سيرتتب على
الدول �إدخال جرائم هامة يف �أنظمتها القانونية مل تكن موجودة من قبل.

تدعو االتفاقية �إلى التزام كافة الهيئات واملرافق املعنية يف الدول ،ب�أن تتم معاجلة العنف
�ضد املر�أة والعنف املنزيل بطريقة من�سقة .وهذا يعني �أنه يرتتب على الهيئات واملنظمات غري
احلكومية �إال تعمل فردياً ،و�أن ت�ضع بروتوكوالت للتعاون.

حتفيز الوعي ملختلف �أ�شكال العنف ولطبيعتها ال�صادمة؛

�إدراج املواد الرتبوية املتعلقة بق�ضايا امل�ساواة يف كافة
م�ستويات املناهج التعليمية؛
التعاون مع املنظمات غري احلكومية والإعالم والقطاع
اخلا�ص لبلوغ اجلمهور.

احلماية

الت�أكد من جعل احتياجات و�أمن ال�ضحايا يف �صميم كل
التدابري؛
�إن�شاء خدمات داعمة متخ�ص�صة توفر امل�ساعدة الطبية
املرفقة بامل�شورة النف�سية والقانونية لل�ضحايا و�أوالدهم؛
�إن�شاء مالذات ب�أعداد كافية وا�ستحداث خطوط م�ساعدة
هاتفية جمانية عاملة على مدار ال�ساعة.

املقا�ضاة

�ضمان جترمي العنف �ضد املر�أة ومعاقبته بال�شكل املالئم؛

�ضمان عدم قبول الذرائع املحتجة بالثقافة �أو التقاليد �أو
الدين �أو مبا ي�سمى بـ»ال�رشف» ،وذلك لأي عمل عنف كان؛
�ضمان ولوج ال�ضحايا �إلى تدابري حماية خا�صة �أثناء
التحقيق والدعاوى؛

�ضمان ا�ستجابة هيئات �إنفاذ القانون فورا ً لطلبات
امل�ساعدة و�إدارتها احلاالت اخلطرية بال�شكل املالئم.

املراقبة

�ضمان اعتبار جميع التدابري �أعاله جزءا ً من ت�شكيلة
�شاملة ومتنا�سقة من ال�سيا�سات ور ّدا ً على العنف �ضد
الن�ساء والعنف املنزيل.

�أي �رشيحة
تغطيها االتفاقية؟
تغطي االتفاقية الن�ساء والفتيات ويف �أي �سياق كان ،وب�رصف النظر عن العمر �أو العرق �أو
الدين �أو الأ�صل االجتماعي �أو الو�ضع من حيث الهجرة �أو امليل اجلن�سي ،وهذا على �سبيل املثال
ال احل�رص .وت�شري االتفاقية �إلى �أن ثمة جموعات من الن�ساء والفتيات غالبا ً ما تتعر�ض �أكرث من
�سواها للعنف ،ما يرتب على الدول �ضمان �أخذ احتياجاتها اخلا�صة بعني االعتبار.
ت�شجع الدول �أي�ضا ً على تطبيق االتفاقية على �سائر �ضحايا العنف املنزيل ،كالرجال والأوالد
َّ
وامل�سنني.

ما هي الأفعال التي جت ّرمها االتفاقية؟

تطالب االتفاقية الدول الأطراف بتجرمي �أو فر�ض اجلزاء على الت�رصفات التالية:

العنف املنزيل (العنف اجل�سدي ،اجلن�سي ،النف�سي �أو االقت�صادي)
التحر�ش؛

العنف اجلن�سي ،مبا فيه االغت�صاب؛
امل�ضايقة اجلن�سية؛

الزواج بالإكراه؛

ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للإناث؛

الإجها�ض الق�رسي والتعقيم الق�رسي.
وهذا يوجه ر�سالة وا�ضحة مفادها �أن العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل لي�سا من �ضمن
اخل�صو�صيات ،بل �إنه وبالعك�س ،فللت�شديد على الأثر ال�صادم للجرائم احلا�صلة داخل الأ�رسة،
ميكن �إنزال عقوبة �أ�شد مبركبيها حني تكون ال�ضحية الزوجة �أو الع�شرية �أو �أحد �أع�ضاء الأ�رسة.

