
 

 

دليل الترشيعات املتعلقة

بالعنف ضد املرأة



هيئة األمم املتحدة للمرأة هي املنظمة التابعة لألمم املتحدة املكرّسة لتحقيق املساواة 

بني الجنسني ومتكني املرأة، وهي نصري للنساء والفتيات عىل املستوى الدويل، تأسست 

لترسيع وترية التقدم نحو تلبية احتياجاتهن يف جميع أنحاء العامل.

تدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة الدول األعضاء يف األمم املتحدة العاكفة عىل وضع 

معايري عاملية لتحقيق املساواة بني الجنسني، وتعمل مع الحكومات واملجتمعات املدنية 

عىل تصميم القوانني والسياسات والربامج والخدمات الالزمة من أجل تنفيذ تلك املعايري. 

وتساند الهيئة املشاَركة املتساوية للمرأة يف جميع مجاالت الحياة، وتركز عىل خمسة 

مجاالت ذات أولوية، هي: زيادة القيادة واملشاركة النسائية؛ وإنهاء العنف ضد املرأة؛ 

وإرشاك املرأة يف جميع جوانب العمليات املعنية بالسالم واألمن؛ وتعزيز التمكني 

ناً مركزياً يف امليزنة والتخطيط اإلمنايئ  االقتصادي للمرأة؛ وجعل املساواة بني الجنسني مكوِّ

الوطني. وتضطلع هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضاً بتنسيق وتعزيز عمل منظومة األمم 

املتحدة الرامي إىل النهوض باملساواة بني الجنسني.

حقوق الطبع محفوظة لهيئة األمم املتحدة للمرأة 2012
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مالحظة إىل القرّاء
أُعدَّ دليل الترشيعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة )’الدليل‘( يف البداية بواسطة 

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية/ شعبة النهوض باملرأة بهدف مساعدة 

الدول والجهات األخرى صاحبة املصلحة يف تحسني القوانني القامئة أو سن قوانني 

جديدة لحامية املرأة. ويف وقت الحق، أُدمجت شعبة النهوض باملرأة يف هيئة 

األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(، 

وبالتايل فإن اإلصدار الحايل للدليل وجميع اإلصدارات املستقبلية ستكون برعاية 

هيئة األمم املتحدة للمرأة.

وكام أوضح اإلصدار األصيل من هذا الدليل، فإن التوصيات التي يقدمها الدليل 

تفيد يف دعم الجهود الرامية إىل توفري العدالة والدعم والحامية وُسبل االنتصاف 

للضحايا وإخضاع الجناة للمساءلة. وقد باتت معنوياتنا مرتفعة بفضل شعبية 

الدليل والتعليقات واملالحظات اإليجابية التي تلقيناها حول فائدته. ورغم 

التقّدم الكبري املحرز يف صياغة ترشيعات حامية املرأة وإقرارها، ما تزال فجوات 

حرجة كثرية قامئة يف العديد من األطر القانونية حول العامل. وتود هيئة األمم 

املتحدة للمرأة أن تشيد بالخرباء الدوليني والزمالء من الوكاالت املختلفة التابعة 

لألمم املتحدة الذين ساهموا يف إعداد هذا الدليل. ونحن نأمل أن يظل هذا 

الدليل وسيلة مهمة للحكومات وصانعي السياسات يف سياق جهودهم الرامية 

إىل إنهاء اإلفالت من العقاب يف حاالت العنف ضد املرأة، وضامن الحامية 

والدعم املتواصلني للمرأة أينام كانت.

ساراسوايث مينون

مديرة شعبة السياسات

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة

آب/أغسطس 2012

شكر وتقدير
يستند هذا الدليل إىل نتائج اجتامع عقده فريق من الخرباء حول املامرسات 

الجيدة املتبعة يف الترشيعات التي تتصدى للعنف ضد املرأة، وقد دعت إىل 

عقد االجتامع ُشعبة النهوض باملرأة سابقاً والتي باتت اآلن جزءاً من هيئة 

األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(، 

بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، يف أيار/مايو 

2008. وقام املجتمعون باستعراض وتحليل الخربات والُنهج واملامرسات الجيدة 

يف إطار الترشيعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة.

وتُشيد هيئة األمم املتحدة للمرأة بجهود املشاركني يف اجتامع فريق الخرباء 

املنعقد يف أيار/مايو 2008، وهم: كارمن دي ال فونتي منديز )إسبانيا(، سايل ف. 

غولدفارب )الواليات املتحدة األمريكية(، روينا ف. غوانزون )الفلبني(، كلوديا 

هرمانزدورفر )هندوراس(، بينار الكركان )تركيا(، ب. عمرانة جالل )فيجي(، 

أولوفومنياليو )فومني( جونسون )اململكة املتحدة(، ناينا كابور )الهند(، روزا 

لوغار )النمسا(، فلور دي ماريا ميزا تانانتا )بريو(، نجويك ندونغو )كينيا(، تيودورا 

اوبياجيل نوانكوو )نيجرييا(، رينيه رومكنز )هولندا(، كارين ستيفيزين )كندا/

جنوب أفريقيا(، وشرييل أ. توماس )الواليات املتحدة األمريكية(. وشارك أيضاً 

يف االجتامع ممثلون عن كيانات األمم املتحدة واملنظامت الدولية الحكومية 

واملنظامت غري الحكومية، وهم: غلوريا كاريرا ماسانا )املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لحقوق اإلنسان(، دينا ديليجيورجيس )صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ 

للمرأة(. تانيا ديدوفتش )املنظمة الدولية للهجرة(، كارين جربي )االتحاد الربملاين 

الدويل(، دوبرافكا سيمونوفتش )رئيسة لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة(، 

ريتشارد بريزهاوس )الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز(، ونيشا فاريا )منظمة هيومان رايتس ووتش(. وتود هيئة األمم 

املتحدة للمرأة أن تشكر أيضاً جانيت عامر وكريستني بروتيغام )وتعمالن حالياً 

يف هيئة األمم املتحدة للمرأة( وغيام كونيل عىل مساهمتهن يف هذا اإلصدار. 

 ولالطالع عىل مزيد من املعلومات حول اجتامع فريق الخرباء، مبا يف 

 ذلك الورقات التي قدمها الخرباء، يرجى زيارة املوقع الشبيك التايل: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/

.vaw_legislation_2008.htm



املحتويات
1 ............................................................................................................................................ مقدمة  1

اإلطار القانوين والسياسايت اإلقليمي والدويل....................................................................................... 4  2
2-1 الصكوك القانونية والسياساتية والسوابق القضائية الدولية............................................................................................................. 5
5 ......................................................................................................................... املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان  1-1-2
معاهدات دولية أخرى........................................................................................................................................... 6  2-1-2
الصكوك السياساتية الدولية.................................................................................................................................... 7  3-1-2
8 ......................................................................................................... 2-2 الصكوك القانونية والسياساتية والسوابق القضائية اإلقليميية

9 ...................................................................................................................................................... 2-3 قوانني واسرتاتيجيات منوذجية

اإلطار النموذجي للترشيعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة.................................................................. 10  3
3-1 النهج الشامل والقائم عىل حقوق اإلنسان................................................................................................................................... 11
العنف ضد املرأة كشكل من أشكال التمييز القائم عىل نوع الجنس........................................................................ 11  1-1-3
12 ....................................................................................................................................... النهج الترشيعي الشامل  2-1-3
املساواة يف تطبيق الترشيعات عىل النساء والتدابري الرامية للتصدي للتمييز املتعدد................................................. 12  3-1-3
13 .............................................................................................................. الترشيعات املراعية لالعتبارات الجنسانية  4-1-3
العالقة بني القانون العريف و/أو القانون الديني ونظام العدالة الرسمي.................................................................... 14  5-1-3
14 ........................................................................................................ تعديل و/أو إلغاء األحكام القانونية املتضاربة  6-1-3
3-2 التنفيذ...................................................................................................................................................................................... 15
خطة العمل أو االسرتاتيجية الوطنية...................................................................................................................... 15  1-2-3
16 ............................................................................................................................................................... امليزانية  2-2-3
16 ........................................................................................................... تدريب املسؤولني العموميني وبناء قدراتهم  3-2-3
17 ...................................................................................................................... وحدات الرشطة واالدعاء املتخصصة  4-2-3
18 ............................................................................................................................................... املحاكم املتخصصة  5-2-3
19 ................................................................................................. الربوتوكوالت واملبادئ التوجيهية واملعايري واللوائح  6-2-3
19 ......................................................................................................... الحد الزمني بشأن تفعيل األحكام الترشيعية  7-2-3
20 ................................................................................................. فرض عقوبات عىل عدم امتثال السلطات املختصة  8-2-3
3-3 الرصد والتقييم.......................................................................................................................................................................... 21
21 .................................................................................................................. دة لرصد التنفيذ اآللية املؤسسية املحدَّ  1-3-3
جمع البيانات اإلحصائية....................................................................................................................................... 22  2-3-3
23 ................................................................................................................................................................................ 3-4 التعريفات
23 ........................................................................................................................... تعريف أشكال العنف ضد املرأة  1-4-3
24 ......................................................................................................................................... تعريف العنف العائيل  2-4-3
3-4-2-1 التعريف الشامل ألنواع العنف العائيل....................................................................................................................................... 24

3-4-2-2 نطاق األشخاص املحميني مبوجب القانون................................................................................................................................... 25

تعريف االعتداء الجنيس....................................................................................................................................... 26  3-4-3
26 ................................................. 3-4-3-1 تعريف جرمية االعتداء الجنيس تعريفاً واسع النطاق يشمل االغتصاب، مبا فيه االغتصاب الزوجي

3-4-3-2 تعريف التحرش الجنيس............................................................................................................................................................ 27

28 ......................................................................................................................................................................................... 3-5 املنع
28 ........................................................................................................... إدراج األحكام بشأن منع العنف ضد املرأة   1-5-3
التوعية................................................................................................................................................................ 29  2-5-3
املناهج التعليمية................................................................................................................................................. 30  3-5-3
توعية وسائط اإلعالم ........................................................................................................................................... 31  4-5-3
31 ................................................................................................. 3-6 توفري الحامية والدعم واملساعدة للشاكيات/الناجيات من العنف
خدمات الدعم الشاملة واملتكاملة......................................................................................................................... 31  1-6-3
مراكز أزمات االغتصاب......................................................................................................................................... 33  2-6-3



33 ...................................................................................................................... توفري الدعم للناجية يف مكان عملها  3-6-3
حقوق الناجية يف السكن ..................................................................................................................................... 34  4-6-3
الدعم املايل للناجية من العنف............................................................................................................................. 34  5-6-3
3-7 حقوق املرأة املهاجرة................................................................................................................................................................. 35
35 ......................................................... الوضع املستقل التفضييل للهجرة فيام يتعلق بالناجيات من العنف ضد املرأة  1-7-3
36 ............................................. فرض قيود عىل سامرسة الزواج الدوليني وكفالة حقوق “العرائس املستجلبات بالربيد”  2-7-3

3-8 التحقيق.................................................................................................................................................................................... 37
37 ......................................................................................................................................... واجبات ضباط الرشطة  1-8-3
واجبات املدعني العامني........................................................................................................................................ 38  2-8-3
39 ..................................................................................................... السياسات املؤيدة للتوقيف واملؤيدة للمحاكمة  3-8-3

40 ....................................................................................................................................................... 3-9 اإلجراءات القضائية واألدلة 
حظر الوساطة ..................................................................................................................................................... 40  1-9-3
تشجيع اإلجراءات اآلنية واملستعجلة..................................................................................................................... 40  2-9-3
41 .............. مجانية املعونة القانونية والرتجمة الشفوية ودعم املحاكم، مبا يف ذلك املستشار القانوين املستقل والوسطاء  3-9-3
42 ................................................................................. حقوق الشاكية/ الناجية من العنف أثناء اإلجراءات القضائية  4-9-3
43 ................................................................................................................... املسائل املتصلة بجمع األدلة وتقدميها  5-9-3
44 ....................................................................................................... عدم االستدالل السلبي نتيجة التأخر يف اإلبالغ  6-9-3
استئصال العنارص التمييزية من اإلجراءات القضائية فيام يتعلق بالعنف الجنيس..................................................... 45  7-9-3
3-9-7-1 إلغاء اإلنذار التحذيري/قاعدة التثبُّت.......................................................................................................................... 45

3-9-7-2 عدم اآلخذ بأدلة التاريخ الجنيس للشاكية/ الناجية من العنف.................................................................. 46
46 ......................................................................................................................... “االتهام بالباطل” ال يشكل جرمية  8-9-3
3-10 أوامر الحامية ......................................................................................................................................................................... 47
47 ...................................................................................................... أوامر الحامية لجميع أشكال العنف ضد املرأة   1-10-3
العالقة بني أوامر الحامية واإلجراءات القضائية األخرى........................................................................................... 47  2-10-3
48 .......................................................................................................................... مضمون أوامر الحامية وإصدارها  3-10-3
49 .................................................................................................................................................... األوامر العاجلة  4-10-3
50 ........................................................................................................................ أوامر ما بعد جلسة سامع املرافعة  5-10-3
من له الصفة يف تقديم طلب بشأن أوامر الحامية.................................................................................................. 50  6-10-3
51 ...................................................................................... دليل الشاكية/الناجية من العنف يكفي ملنح أمر الحامية   7-10-3
مسائل معنية بأوامر الحامية يف قضايا العنف العائيل............................................................................................. 51  8-10-3
3-10-8-1 يجب أال تتضمن الترشيعات أوامر الحامية املتبادلة وأوامر االستدعاء للمحكمة بسبب السلوك االستفزازي.... 51

3-10-8-2 معالجة حضانة الطفل يف إجراءات أوامر الحامية................................................................................... 52
املخالفة الجنائية املتمثلة يف انتهاك أمر الحامية .................................................................................................... 53  9-10-3
53 ........................................................................................................................................................................ 3-11 إصدار اإلحكام
االتساق يف إصدار األحكام مع جسامة الجرمية املقرتفة........................................................................................... 53  1-11-3
إزالة االستثناءات واالعتبارات املُخففة يف إصدار األحكام......................................................................................... 54  2-11-3
دة ملعاقبة جرمية العنف العائيل املتكررة/الجسيمة............................................................................ 54 جزاءات مشدَّ  3-11-3
اعتبارات يف موضوع فرض غرامات يف حاالت العنف العائيل................................................................................... 55  4-11-3
55 ................................................................................................................... رّد الحق والتعويض للضحايا الناجيات  5-11-3
إصدار األحكام البديلة وبرامج التدخل لتأهيل الجناة............................................................................................. 56  6-11-3
57 ....................................................................................................................................................... 3-12 الدعاوي القضائية املدنية 
57 ........................................................................................ الدعاوى القضائية املدنية ضد مرتكبي األفعال اإلجرامية  1-12-3
58 .......................................................................................................................... دعاوي قضائية ضد أطراف ثالثة   2-12-3
59 ........................................................................................................................................................................... 3-13 قانون األرسة

60 ......................................................................................................................................................................... 3-14 قانون اللجوء 

61 ............... قامئة مرجية بالخطوات املتعنيَّ اتخاذها عند صياغة الترشيعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة  4



1
مقدمة



| 11 | مقدمة

مقدمة
قة ملواجهة العنف  الترشيع الشامل هو عنرٌص أسايس يف االستجابة الفعالة واملنسَّ

ضد املرأة. وتقع عىل عاتق الدول التزامات واضحة مبوجب القانون الدويل بسن 

ترشيعات تتصدى لجميع أشكال العنف ضد املرأة وبتنفيذ تلك الترشيعات 

ورصدها. وعىل مدار العقدين املاضيني، اعتمدت دول كثرية ترشيعات تتعلق 

بالعنف ضد املرأة أو نقَّحت ما كان موجوداً لديها1. ومع ذلك، مثة ثغرات 

بارزة ال تزال ماثلة2. فكثري من الدول ال تزال تفتقر إىل أحكام ترشيعية تتصدى 

بالتحديد للعنف ضد املرأة، وحتى عندما توجد الترشيعات، فإنها غالباً ما تكون 

محدودة النطاق والشمول، أو غري ُمطبَّقة.

ويعترب اعتامد وتنفيذ قوانني وطنية تتصدى لكافة أشكال العنف ضد النساء 

والفتيات وتعاقب عليها، مبا ينسجم واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان، واحداً من 

النواتج األساسية الخمسة التي تهدف إىل تحقيقها حملة األمني العام “اتحدوا 

إلنهاء العنف ضد املرأة” يف جميع البلدان بحلول سنة 3.2015 والقصد من هذا 

لة لجميع أصحاب املصلحة لدعم اعتامد الترشيعات  الدليل توفري إرشادات مفصَّ

التي متنع العنف ضد املرأة، وتعاقب مرتكبيه، وتضمن حقوق الناجيات منه يف 

االً. ويؤمل أن يكون الدليل مفيداً،  كل مكان، ولتنفيذ تلك الترشيعات تنفيذاً فعَّ

وال سيام للمسؤولني الحكوميني، والربملانيني، واملجتمع املدين وموظفي كيانات 

األمم املتحدة والجهات الفاعلة األخرى فيام تبذله من جهود إلرساء أساس قانوين 

متني من أجل التصدي آلفة العنف ضد املرأة.

يُجمل الدليل أوالً األُطر القانونية والسياساتية اإلقليمية والدولية التي تلزم الدول 

الة ومن ثم تنفيذها للتصدي للعنف ضد املرأة. ثم  بسن قوانني شاملة وفعَّ

يعرض إطاراً منوذجياً للترشيعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة يف أربعة عرش فصالً. 

ويف الختام، يوفِّر الدليل للمستخدمني قامئة مرجعية باالعتبارات الواجب مراعاتها 

عند صياغة ترشيعات تتعلق بالعنف ضد املرأة. وتسلِّط هذه القامئة املرجعية 

الضوء عىل أهمية تحديد هدف ترشيعي واضح؛ وإجراء تشاور شامل وجامع 

للكافة مع جميع أصحاب املصلحة وال سيام مع الضحايا/الناجيات من العنف؛ 

واعتامد نهج قائم عىل األدلة يف الصياغة الترشيعية. 

يعرض اإلطار النموذجي للترشيعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة توصيات ملضامني 

الترشيعات، مشفوعًة بتعليقات توضيحية وأمثلة للمامرسات الجيدة. وبينام 

تنطبق الكثري من توصيات اإلطار عىل جميع أشكال العنف ضد املرأة، فإن بعض 

التوصيات تُعنى بأشكال معيَّنة، مثل العنف العائيل أو العنف الجنيس.

يشتمل اإلطار عىل ما ييل: )أ( الجوانب العامة، والتنفيذ والتقييم )3-1 إىل 3-3(؛ 

)ب( تعريفات ألشكال العنف )3-4(؛ )ج( املنع )3-5(؛ )د( الحامية والدعم 

وحقوق الناجيات )3-6 إىل 3-7(؛ )هـ( التحقيق، واملحاكمة وإصدار األحكام 

1  لالطالع عىل مزيد من املعلومات حول الترشيعات الصادرة، يرجى زيارة قاعدة بيانات األمني العام لألمم املتحدة عن 

العنف ضد املرأة واملتاحة عىل املوقع الشبيك http://www.un.org/esa/vawdatabase )آخر دخول إىل املوقع يف 8 

نيسان/أبريل 2009(.

/122/61/A( إنهاء العنف ضد املرأة: من القول إىل الفعل. دراسة من األمني العام )2  انظر األمم املتحدة )2006

Add.1 وCorr.1(. انظر، عىل سبيل املثال، الصفحتني 96 و97 اللتني توضحان شواغل الهيئات الدولية املنشأة مبوجب 

معاهدات حقوق اإلنسان.

3   لالطالع عىل مزيد من املعلومات فيام يتعلق بحملة األمني العام “اتحدوا إلنهاء العنف ضد املرأة” يرجى زيارة املوقع 

http://endviolence.un.org/. الشبيك

)الفصول 3-8 إىل 3-11(؛ )و( املسائل املتعلقة بالدعاوى القانونية املدنية 

)3-12(؛ وباألرسة )3-13( وقانون اللجوء )3-14(. وفيام ييل ملحة عن املسائل 

األساسية املشمولة.

د عىل أهمية اعتامد نهج ترشيعي شامل، يضم تجريم جميع أشكال  3-1- يشدِّ

الة للجناة ومعاقبتهم، فضالً عىل منع العنف،  العنف ضد املرأة واملحاكمة الفعَّ

ومتكني الناجيات من العنف وتوفري الدعم والحامية لهن. ويويص الدليل بأن تقّر 

الترشيعات رصاحة بأن العنف ضد املرأة يعترب شكالً من أشكال التمييز القائم 

عىل نوع الجنس وانتهاكاً لحقوق اإلنسان للمرأة. 

3-2- يويص بأن تحوى الترشيعات أحكاماً تضمن تنفيذها وتقييمها ورصدها عىل 

ال. وينبغي أن توفِّر الترشيعات صلًة عضوية بخطة عمل أو اسرتاتيجية  نحو فعَّ

وطنية شاملة؛ وتُلزِم بوضع ميزانية من أجل تنفيذها؛ وتنص عىل وضع القواعد 

واللوائح والربوتوكوالت الالزمة للتنفيذ التام والفعال للقانون؛ وتتطلب تدريب 

جميع املسؤولني املختصني. ويويص الفصل الثاين أيضاً بأن تُلزم الترشيعات 

استحداث مؤسسات متخصصة وتعيني مسؤولني لتنفيذ الترشيعات املتعلقة 

بالعنف ضد املرأة. 

د عىل األهمية الحاسمة لرصد تنفيذ القانون ويويص بأن تنشئ  3-3- يشدِّ

الترشيعات آليات مؤسسية، من قبيل فرق العمل أو اللجان املتعددة القطاعات 

أو املقررين الوطنيني، لالضطالع بهذه املهمة. ويويص أيضاً بأن تشرتط الترشيعات 

إجراء جمع منتظم للبيانات اإلحصائية والبحوث لضامن وجود قاعدة معارف 

ال. وافية من أجل التنفيذ والرصد بشكل فعَّ

3-4- يدعو إىل تضمني الترشيعات تعريفات واسعًة لجميع أشكال العنف ضد 

دة حول كيفية  م توصيات محدَّ املرأة وفقاً للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان، ويقدِّ

تعريف العنف العائيل والعنف الجنيس.

3-5- يويص بأن يضع القانون يف أولوياته املنع وأن ينص عىل مجموعة من 

التدابري لتحقيق هذه الغاية، مبا يف ذلك حمالت التوعية، وتوعية وسائط 

االتصاالت، وإدراج مواد بشأن العنف ضد املرأة وحقوقها اإلنسانية يف املناهج 

التعليمية.

3-6- يركِّز عىل رضورة أن تنص الترشيعات عىل متكني الضحية/الناجية من 

العنف وتوفري الدعم والحامية لها. ويويص بسن أحكام ترشيعية تكفل حصول 

الناجيات من العنف عىل خدمات دعم شاملة ومتكاملة وعىل املساعدة.

دة لضامن حقوق املرأة املهاجرة التي تكون  3-7- يويص بسن أحكام قانونية محدَّ

ضحية/ناجية من العنف. 

دة للرشطة واالدعاء العام يف قضايا  د عىل أهمية ترشيع واجبات محدَّ 3-8- يشدِّ

العنف ضد املرأة.

3-9- يعرض توصيات تفصيلية تهدف إىل منع وقوع إيذاء غري مبارش عىل 

الضحية/الناجية من العنف أثناء اإلجراءات القانونية. ويتناول هذا الفصل قواعد 

اإلثبات، وجمع األدلة، واإلجراءات القانونية، وحقوق الضحايا/الناجيات من 
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العنف أثناء اإلجراءات القضائية.

م إرشادات مهمة عن كيفية الترشيع ألوامر الحامية يف حاالت العنف  3-10- يقدِّ

ضد املرأة. ويدعو إىل تجريم كل انتهاك ألمر الحامية.

3-11- يدعو إىل وضع ترشيعات تضمن اتساق األحكام الصادرة يف قضايا العنف 

ضد املرأة مع جسامة الجرمية املقرتفة. ويويص بإلغاء االستثناءات وعدم تخفيف 

األحكام الصادرة بحق مرتكبي العنف ضد املرأة يف ظروف معينة، كام يف زواج 

املغتصب من ضحيته أو يف حاالت ما يسمى جرائم الرشف. 

3-12- يسلِّط الضوء عىل الدور القيِّم الذي ميكن أن تؤديه الدعاوى القضائية 

املدنية باعتبارها استكامالً أو بديالً للمحاكمة الجنائية، وأوامر الحامية املدنية 

وغريها من ُسبل االنتصاف القانونية املتاحة. 

3-13- يويص بدراسة قانون األرسة وتعديله مبا يضمن إيالء االعتبار املالئم 

واملراعي للعنف ضد املرأة يف إجراءات قانون األرسة. ويحيط علامً مبجاالت 

دة تسرتعي االهتامم، ومنها مسائل النفقة والحق يف البقاء يف مسكن األرسة.  محدَّ

3-14- يقّر بأن العنف ضد املرأة قد يشكِّل مالحقة قضائية وأن الشاكيات/

الناجيات من هذا العنف ينبغي أن يشّكلن “فئة اجتامعية خاصة” ألغراض 

قانون اللجوء.

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v- :يتوفر عىل العنوان التايل

handbook.htm عرض باستخدام برنامج بوربوينت يقدم اإلطار النموذجي 

للترشيعات، وحواراً بالفيديو بني خبريين يرُبزان التوصيات األساسية يف اإلطار 

النموذجي ويعلقان عىل أهميتها العملية، وتتوفر أيضاً نسخة من هذا الدليل 

بصيغة إلكرتونية. والهدف من هذه املوارد تزويد املستخدم بأدوات إضافية بُغية 

استيعاب اإلطار النموذجي للترشيعات واستعامله.

قد يود مستخدمو هذا الدليل أيضاً الرجوع إىل القانون النموذجي ملكافحة 

االتجار باألشخاص الذي وضعه مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية 

دة بشأن االتجار باألشخاص4.  لالطالع عىل األحكام الترشيعية املحدَّ

ولالطالع عىل مزيد من املعلومات، مبا فيها قرارات اعتمدتها هيئات حكومية 

دولية تابعة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد املرأة، وروابط للجهود التي تبذلها 

كيانات األمم املتحدة وغريها من املنظامت بشأن العنف ضد املرأة، يرجى زيارة 

الصفحة املخصصة ملوضوع العنف ضد املرأة عىل املوقع الشبيك التابع لهيئة 

.http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw :األمم املتحدة للمرأة

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking :4 متاح عىل املوقع الشبيك
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بات العنف ضد املرأة عىل امتداد العقدين املاضيني يعترب شكالً من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق 

اإلنسان للمرأة. وأضحى العنف ضد املرأة وااللتزام بسن قوانني للتصدي له موضوعاً إلطار قانوين 

وسياسايت شامل عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي.

اإلطار القانوين 

والدويل
والسياسايت اإلقليمي 



1.2 | الصكوك القانونية والسياساتية والسوابق القضائية الدولية | 4

1-2

الصكوك القانونية والسياساتية 
والسوابق القضائية الدولية

1-1-2

املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان

ما انفكت الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات لرصد تنفيذ املعاهدات الدولية 

لحقوق اإلنسان تتناول بدرجة متزايدة مع مرور الزمن التزامات الدول األطراف 

للتصدي للعنف ضد املرأة. ويف التوصية العامة رقم 19 )1992( بشأن العنف 

ضد املرأة والصادرة من اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة أكدت 

اللجنة عىل أنه“مبوجب القانون الدويل العام وعهود معيَّنة يف مجال حقوق 

اإلنسان، ميكن أن تتحمل الدول ... املسؤولية عن أفعال األفراد إذا مل تبذل 

العناية الواجبة ملنع انتهاك الحقوق أو للتحقيق يف أعامل العنف ومعاقبة 

مرتكبيها وتقديم التعويض”5. وفيام يتعلق باألُطر القانونية الوطنية، أوصت 

اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة الدول األطراف مبا ييل: 

•  ينبغي أن تضمن الدول األطراف أن تتيح القوانني التي تناهض العنف 	

وإساءة املعاملة يف األرُسة، واالغتصاب، واالعتداء الجنيس وغريه من أشكال 

العنف القائم عىل أساس نوع الجنس حامية كافية لجميع النساء، واحرتام 

سالمتهن وكرامتهن6؛ 

•  ينبغي أن تتخذ الدول األطراف جميع التدابري القانونية وغريها من التدابري 	

الة للمرأة من العنف القائم عىل نوع الجنس، مبا  الالزمة لتوفري حامية فعَّ

فيها التدابري القانونية ومن بينها العقوبات الجزائية وُسبل االنتصاف املدنية 

وأحكام التعويض لحامية املرأة من جميع أنواع العنف7. 

• مة 	  وطلبت اللجنة أيضاً من الدول األطراف أن تُدرج يف تقاريرها املقدَّ

مبوجب االتفاقية معلومات عن التدابري القانونية التي اتُخذت للتغلُّب 

عىل العنف ضد املرأة، وعن مدى فاعلية تلك التدابري8. وطلبت اللجنة 

م الدول األطراف “معلومات عن  املعنية بحقوق اإلنسان باملثل أن تقدِّ

القوانني الوطنية واملامرسة فيام يتعلق بأنواع العنف املنزيل وغريها من 

أنواع العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك االغتصاب”، يف تقاريرها مبوجب العهد 

5 اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية رقم 19 )1992( بشأن العنف ضد املرأة، الفقرة 9.

6 اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، املرجع الوارد يف الحاشية 5، الفقرة 24 )ب(.

7 اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، املرجع الوارد يف الحاشية 5، الفقرة 24 )ر(.

8  اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، املرجع الوارد يف الحاشية 5، الفقرة 24 )د(، انظر أيضاً اللجنة املعنية 

بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة 12 )1989(، الفقرة 1.

الدويل للحقوق املدنية والسياسية9. وهكذا دأبت الدول األطراف عىل توفري 

املعلومات املتعلقة بالعنف ضد املرأة للهيئات املنشأة مبوجب معاهدات 

حقوق اإلنسان.

وتعرب الهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات، أثناء استعراضها تقارير الدول 

األطراف، عن قلقها حيثام افتقرت الُنظم القانونية يف الدول األطراف إىل 

ترشيعات معيَّنة أو أحكام ترشيعية تجرّم العنف ضد املرأة و/أو استبقت قوانني 

متييزية تفاقم عرضة املرأة للعنف. وتعرب تلك الهيئات أيضاً عن قلقها إزاء 

املشاكل يف الترشيعات القامئة، مبا يف ذلك مدى نطاقها وشمولها وعدم تنفيذها 

تنفيذاً فعاالً. وعالوة عىل ذلك، يف البلدان التي يسود فيها القانون العريف إىل 

جانب القانون املدوَّن، ظل القلق يساور الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات إزاء 

استخدام القانون العريف التمييزي واملامرسات التمييزية رغم سّن قوانني لحامية 

املرأة من العنف.

ويف ضوء هذه الشواغل، أهابت الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات، وخصوصاً 

اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، بالدول األطراف عىل أن تكفل ما ييل:

• محاكمة مرتكبي العنف ضد املرأة ومعاقبتهم؛	

• توفري وسائل فورية لالنتصاف والحامية للنساء ضحايا العنف؛	

•  أن يكون املسؤولون العموميون، وخصوصاً موظفي إنفاذ القوانني، والسلطة 	

القضائية، ومقدمي الرعاية الصحية، واألخصائيني االجتامعيني واملعلمني، 

ني إملاماً تاماً باألحكام القانونية السارية وواعني بالسياق االجتامعي  ُملمِّ

للعنف ضد املرأة.

تطرقت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة أيضاً إىل التزام الدول 

األطراف بسن ترشيعات للتصدي للعنف ضد املرأة يف سياق عملها مبقتىض 

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة، والتزام الدول األطراف بتنفيذ تلك الترشيعات ورصدها. ويف القضية 

املرفوعة من أ.ت )AT( ضد هنغاريا10، وجدت اللجنة أن االفتقار إىل ترشيعات 

9 املالحظة العامة 28 )2000( من اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان بشأن املادة 3 )املساواة يف الحقوق بني املرأة والرجل(.

 10  أ.ت ).A.T( ضد هنغاريا، البالغ رقم 2003/2، اعتُمدت اآلراء يف 26 كانون الثاين/يناير 2005. انظر 

http://www2.ohchr.org/english/law/docs/Case2_2003.pdf.
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دة ملكافحة العنف العائيل والتحرش الجنيس إمنا يشكل انتهاكاً لحقوق  محدَّ

اإلنسان والُحريات األساسية، وخصوصاً حق الفرد يف األمن. ويف القضيتني 

املرفوعتني من شهيده غويكشه )متوفاة( ضد النمسا11، وفاطمة يلديريم 

)متوفاة( ضد النمسا12، أوصت اللجنة الدولَة الطرف بأن “تعزِّز تنفيذ ورصد 

القانون االتحادي للحامية من العنف داخل األرسة والقانون الجنايئ ذي الصلة، 

وذلك بالترصف بجدية عىل النحو الواجب ملنع هذا العنف ضد املرأة والتصدي 

 11  شهيده غويشكه )متوفاة( ضد النمسا، البالغ رقم 2005/5، اعتُمدت اآلراء يف 6 آب/أغسطس 2007. انظر 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/495/43/PDF/N0749543.pdf?OpenElement.

 12  فاطمة يلديريم )متوفاة( ضد النمسا، البالغ رقم 2005/6، اعتُمدت اآلراء يف 6 آب/أغسطس 2007. انظر 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/495/37/PDF/N0749537.pdf?OpenElement

له والنص بشكل واٍف عىل جزاءات فيام يتعلق بعدم القيام بذلك”13. ويف 

التحقيق الذي أجرته اللجنة، مبوجب املادة 8 من الربوتوكول االختياري، بشأن 

اختطاف النساء واغتصابهن وقتلهن يف منطقة سيوداد خواريز، بوالية تشيهواهوا 

املكسيكية، أوصت اللجنة بأن تقوم املكسيك “بتوعية جميع سلطات الوالية 

والسلطات البلدية برضورة اعتبار العنف ضد املرأة انتهاكاً للحقوق األساسية، 

بُغية إجراء مراجعة جوهرية للقوانني من وجهة النظر تلك”14.

13  شهيده غويشكه )متوفاة( ضد النمسا، الحاشية 8 أعاله، الفقرة 12-3 )أ( وفاطمة يلديريم )متوفاة( ضد النمسا، 

الحاشية 9 أعاله، الفقرة 12-3 )أ(.

14  تقرير عن املكسيك أصدرته اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة مبوجب املادة 8 من الربتوكول االختياري 

امللحق باالتفاقية، والرد الوارد من حكومة املكسيك، OCIXEM/8.PO/2005/C/WADEC، الفقرة 286. انظر 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw32/CEDAW-C-2005-OP.8-MEXICO-E.pdf
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معاهدات دولية أخرى
باإلضافة إىل املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، مثة صكوك دولية أخرى تُلزِم 

الدول األطراف بسن ترشيعات تتصدى للعنف ضد املرأة. وهذه الصكوك تشمل 

ل  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال املكمِّ

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظَّمة عرب الوطنية )بروتوكول بالريمو(، 

ونظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية )نظام روما األسايس(. 

يقتيض بروتوكول بالريمو من الدول األطراف أن:

•  تعتمد ما قد يلزم من تدابري ترشيعية وتدابري أخرى لتجريم االتجار 	

باألشخاص يف حال ارتكابه عمداً )املادة 5(؛ 

• م للضحايا 	  تكفل أن يتضمن نظامها القانوين أو اإلداري الداخيل تدابري تقدِّ

معلومات عن اإلجراءات القضائية واإلدارية ومساعدات لتمكينهم من 

عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعني االعتبار أثناء اإلجراءات الجنائية ضد 

الجناة )املادة 6(؛

• م للضحايا إمكانية 	  تكفل أن تتضمن نظمها القانونية الداخلية تدابري تقدِّ

الحصول عىل تعويض عن األرضار املتكبَّدة )املادة 6(؛ 

•  تعتمد الدولة الطرف أو تعزِّز تدابري ترشيعية أو تدابري أخرى من أجل 	

ز جميع أشكال استغالل األشخاص، وبخاصة النساء  صد الطلب الذي يحفِّ

واألطفال، مام يفيض إىل عملية االتجار )املادة 9(؛ 

•  تنظر كل دولة طرف يف اعتامد تدابري ترشيعية أو تدابري أخرى مناسبة 	

تسمح لضحايا االتجار باألشخاص، يف الحاالت التي تقتيض ذلك، بالبقاء 

داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دامئة )املادة 7(.

يقدم نظام روما األسايس أوسع اعرتاف قانوين حتى اآلن للعنف القائم عىل 

نوع الجنس باعتباره جرمية مبقتىض القانون الجنايئ الدويل. ففي املادة 7 )1( 

)ز( يصنِّف نظام روما األسايس “االغتصاب أو االستعباد الجنيس، أو اإلكراه عىل 

البغاء، أو الحمل القرسي، أو التعقيم القرسي، أو أي شكل آخر من أشكال 

العنف الجنيس عىل مثل هذه الدرجة من الخطورة” تُرتكب “يف إطار هجوم 

ه ضد أية مجموعة من السكان املدنيني”   واسع النطاق أو منهجي موجَّ

 تعرَّف عىل أنها جرائم ضد اإلنسانية. وتصنَّف هذه الجرائم نفسها يف املادة 

8 )2( )ب( )22( باعتبارها انتهاكات خطرية للقوانني واألعراف املطبَّقة عىل النزاع 

الدويل املسلَّح وبالتايل ميكن تصنيفها كجرائم حرب. ومبقتىض مبدأ التكاملية 

الذي وضعه النظام األسايس، تقع عىل الدول األطراف املسؤولية األساسية عن 

تقديم أولئك املسؤولني عن اإلبادة الجامعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم 

الحرب إىل العدالة. وتشري ديباجة نظام روما األسايس إىل أنه “من واجب كل 

دولة أن متارس واليتها القضائية الجنائية عىل أولئك املسؤولني عن ارتكاب جرائم 

دولية”. ولذلك حاجج البعض بأنه “من الرضوري لجميع الدول األطراف، فضالً 

عن الدول األخرى، تعديل الترشيع الحايل أو سن ترشيع وطني جديد يُعرِّف 

الجرائم وفقاً للقانون الدويل”15.

 15  منظمة العفو الدولية، املحكمة الجنائية الدولية: إرشادات للتنفيذ الفعال. متاح عىل املوقع الشبيك التايل: 

http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR40/013/2004/en/.
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الصكوك السياساتية الدولية
استُكملت االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املُجملة أعاله بوضع صكوك خاصة 

لة بشأن الخطوات التي  م إرشادات مفصَّ بالسياسات عىل الصعيد الدويل تقدِّ

يتعنيَّ أن تتخذها الدول وأصحاب املصلحة اآلخرون لتعزيز اإلطار القانوين من 

أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد املرأة. وتشمل هذه الصكوك إعالنات 

وقرارات اعتمدتها هيئات تابعة لألمم املتحدة، وتشمل وثائق صادرة عن 

املؤمترات واجتامعات القمة التي تعقدها األمم املتحدة. وعىل سبيل املثال، فإن 

املادة 4 من إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة الصادر سنة 16،1993 واملعتمد 

من الجمعية العامة، تقتيض من الدول األعضاء ما ييل: 

•  أن تدين العنف ضد املرأة وأالّ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية 	

للتنصل من التزاماها بالقضاء عليه؛

•  أن تُدرج يف القوانني املحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل أو 	

جزاءات إدارية بحق من يصيبون الضحايا باألرضار وتعويضهن عن هذه األرضار؛

•  أن تتيح ُسبل الوصول إىل آليات العدالة، وحسبام تنص عليه الترشيعات 	

الة؛ الوطنية، ُسبل االنتصاف العادلة والفعَّ

•  أن تكفل أال يتكرر إيذاء املرأة بسبب وجود قوانني ومامرسات إنفاذية 	

وأشكال تدخل أخرى ال تراعي االعتبارات الجنسانية.

 وباملثل، يدعو منهاج عمل بيجني، املعتمد يف املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة 

يف بيجني سنة 17،1995 الحكومات إىل ما ييل:

•  سن وتعزيز جزاءات جنائية ومدنية وجزاءات عمل وجزاءات إدارية يف 	

الترشيعات املحلية ملعاقبة من يصيب الضحايا باألرضار وتعويضهن عن 

األرضار؛

•  اعتامد وتنفيذ واستعراض الترشيعات لضامن فعاليتها يف القضاء عىل العنف 	

ضد املرأة، والتأكيد عىل منع العنف ومحاكمة الجناة؛

16 قرار الجمعية العامة 104/48 املؤرخ 19 كانون األول/ديسمرب 1993.

17  تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة، بيجني، الصني، 4-15 أيلول/سبتمرب 1995 )منشورات األمم املتحدة، رقم 

املبيع VI.96.E.13(، الفقرة 124.

•  اتخاذ تدابري لضامن حامية النساء املعرَّضات للعنف، وااللتجاء إىل العدالة 	

الة، مبا يف ذلك دفع تعويضات عن األرضار وتوفري  وُسبل االنتصاف الفعَّ

العالج للضحايا وإعادة تأهيل الجناة.

•  وأعيد التأكيد عىل هذا النداء أثناء استعراض السنوات الخمس ملنهاج عمل 	
بيجني يف سنة 18.2000

ويف السنوات األخرية، تناولت الجمعية العامة لألمم املتحدة قضية العنف ضد 

دة لهذا العنف، مبا يف ذلك  املرأة بوجه عام، وتناولت كذلك أشكاالً ومظاهر محدَّ

االتجار بالنساء والفتيات، واملامرسات التقليدية أو العرفية التي متس صحة املرأة 

والفتاة، والجرائم املقرتفة ضد املرأة باسم “الرشف”، والعنف العائيل ضد املرأة19. 

وقد دأبت الجمعية العامة يف القرارات ذات الصلة عىل دعوة الدول األعضاء 

إىل تعزيز أُطرها القانونية20. وعىل سبيل املثال، يؤكد القرار 143/61 املؤرخ 19 

كانون األول/ديسمرب 2006 بشأن مضاعفة الجهود للقضاء عىل جميع أشكال 

العنف ضد املرأة عىل رضورة تجريم جميع أشكال العنف ضد املرأة، ويحث 

الدول عىل مراجعة أو إلغاء جميع القوانني واللوائح التي متيز ضد املرأة أو لها 

أثر متييزي عىل املرأة، ويحثها أيضاً عىل ضامن امتثال أحكام الُنظم القانونية 

املتعددة لاللتزامات الدولية لحقوق اإلنسان. ويحث القرار 155/63 املؤرخ 18 

كانون األول/ديسمرب 2008، بشأن املوضوع نفسه، الدول عىل استخدام أفضل 

املامرسات إلنهاء اإلفالت من العقاب وثقافة التسامح إزاء العنف ضد املرأة، مبا 

يف ذلك عن طريق تقييم وتقدير أثر الترشيعات والقواعد واإلجراءات املتعلقة 

بالعنف ضد املرأة؛ وتعزيز القانون الجنايئ واإلجراءات الجنائية املتعلقة بجميع 

أشكال العنف ضد املرأة؛ وإدراج تدابري يف القانون تهدف إىل منع العنف ضد 

املرأة.

18 انظر قرار الجمعية العامة د أ - 3/23، املرفق، الفقرة 69.

19  اللجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتامعي، ومن ضمنها لجنة وضع املرأة، ولجنة حقوق اإلنسان )حل 

محلها مجلس حقوق اإلنسان( ولجنة منع الجرمية والعدالة الجنائية، اعتمدت أيضاً بانتظام قرارات بشأن العنف 

ضد املرأة.

20 انظر عىل سبيل املثال قرارات الجمعية العامة 155/63، 143/61، 166/59، 147/58 و128/56.
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الصكوك القانونية والسياساتية 
والسوابق القضائية اإلقليمية

يرتافق مع اإلطار القانوين والسياسايت الدويل املجمل أعاله اعتامد أُطر قانونية 

وسياساتية إقليمية مختلفة. وتعترب اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة مبنع 

العنف واملعاقبة عليه والقضاء عليه، املعروفة أيضاً باسم اتفاقية بيليم دو بارا، 

هة حرصاً إىل القضاء عىل العنف ضد املرأة. وتتطلب  االتفاقية الوحيدة املوجَّ

االتفاقية من الدول األطراف استخدام الحرص الواجب ملنع العنف ضد املرأة 

والتحقيق فيه واملعاقبة عليه، وهي تتضمن أحكاماً تفصيلية فيام يتعلق 

بالتزامات الدول بسن ترشيعات. ومبقتىض املادة 7، تلتزم الدول األطراف مبا ييل:

•  اعتامد تدابري قانونية تقتيض من الجاين االمتناع عن مضايقة املرأة أو 	

ترهيبها أو تهديدها؛

•  اتخاذ جميع التدابري املناسبة، مبا فيها التدابري الترشيعية، لتعديل القوانني 	

القامئة أو تعديل املامرسات القانونية أو العرفية التي تُديم استمرار العنف 

ضد املرأة والتسامح فيه؛

• الة من أجل الضحايا؛	 إقرار إجراءات قانونية عادلة وفعَّ

•  إنشاء اآلليات القانونية واإلدارية الالزمة ليك تتوفَّر للضحايا إمكانية 	

الة. الوصول الفّعالة لُسبل االنتصاف العادلة والفعَّ

ويتناول بروتوكول امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة 

يف أفريقيا مسألة العنف ضد املرأة يف الكثري من أحكامه، ويقر التزامات تتصل 

باإلصالح القانوين. ومبقتىض الربوتوكول، فإن الدول األطراف مطالبة مبا ييل:

• سّن وتنفيذ قوانني لحظر جميع أشكال العنف ضد املرأة )املادة 4 )2((؛ 	

•  اعتامد تدابري ترشيعية وإدارية واجتامعية واقتصادية لضامن منع جميع 	

أشكال العنف ضد املرأة واملعاقبة عليها والقضاء عليها )املادة 4 )2((؛

•  اتخاذ كل ما يلزم من التدابري الترشيعية والتدابري األخرى للقضاء عىل 	

املامرسات الضارة )املادة 5(؛

•  سّن تدابري ترشيعية وطنية لضامن أالّ يتم أي زواج دون املوافقة الحرة 	

والكاملة للطرفني وأن يكون الحد األدىن لعمر املرأة من أجل الزواج 18 سنة 

)املادة 6(.

ويف جنوب آسيا، اعتمدت رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي االتفاقية املتعلقة 

مبنع ومكافحة االتجار بالنساء واألطفال ألغراض البغاء والتي تلزم الدول األطراف، 

الة لتجريم االتجار يف قوانينها الجنائية  مبقتىض املادة الثالثة، باتخاذ تدابري فعَّ

واملعاقبة عليها بعقوبات مناسبة.

ويف شباط/فرباير 2008، دخلت اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة االتجار 

بالبرش حيز النفاذ. وتلزم االتفاقية الدول األطراف بتجريم االتجار بالبرش 

والجرائم ذات الصلة21. وتقتيض من الترشيعات أن تعاقب عىل تلك الجرائم 

الة ومتناسبة ورادعة”22. وتلزم االتفاقية أيضاً الدول األطراف  بفرض “جزاءات فعَّ

باعتامد تدابري ترشيعية أو تدابري أخرى ملساعدة الضحايا يف التعايف وتعويضهن23.

وعهد مجلس أوروبا يف توصيته )2002( 5 الصادرة من لجنة الوزراء إىل الدول 

األعضاء بالعمل بشأن حامية املرأة من العنف. وتحث تلك التوصية الدول 

األعضاء عىل:

• املعاقبة عىل جميع أعامل العنف؛	

• الة ضد الجناة؛	 اتخاذ إجراءات رسيعة وفعَّ

• توفري ُسبل االنتصاف والتعويض والحامية والدعم للضحايا.	

وباإلضافة إىل وضع صكوك قانونية وسياساتية عىل الصعيد اإلقليمي، مثة 

مجموعة متزايدة من السوابق القضائية بشأن العنف ضد املرأة مبقتىض 

هت القضايا التي استمعت إليها  املعاهدات اإلقليمية لحقوق اإلنسان. وقد وجَّ

املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ولجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان 

الدول إىل ما ييل:

• وضع ترشيعات جنائية مناسبة؛	

• استعراض القوانني والسياسات القامئة وتنقيحها؛	

• ذ بها الترشيعات.	 رصد الطريقة التي تنفَّ

ويف قضية سني وصاد )Y dna X( ضد هولندا24، خلصت املحكمة األوروبية 

لحقوق اإلنسان أن هولندا خرقت مسؤولياتها عن حقوق اإلنسان مبوجب 

االتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية )املادة 8( حيث 

أخفقت يف وضع ترشيعات جنائية مناسبة تنطبق عىل اغتصاب شابة معوقة 

عقلياً. وقد تطرقت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان إىل رضورة استعراض 

القوانني والسياسات القامئة ومراجعتها للقضاء عىل التمييز ضد املرأة، وذلك يف 

قضية ماريا مامريتا مستانزا شافيز ضد بريو25 التي انطوت عىل إجراء تعقيم 

21 اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة االتجار بالبرش، املواد 18 إىل 20.

22 املرجع نفسه، املادة 23 )1(.

23 املرجع نفسه، املادتان 12-1 و15.

http://cmiskp. ضد هولندا، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 80/8978، 1985. انظر املوقع الشبيك )Yو X(  24
echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=x%20%7C%20

y%20%7C%20netherlands&sessionid=21406792&skin=hudoc-en

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=x%20  25

%7C%20y%20%7C%20netherlands&sessionid=21406792&skin=hudoc-en 

ماريا مامريتا مستانزا شافيز ضد بريو، لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، االلتامس 12-191، التقرير رقم 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003eng/Peru.12191.htm. 03/71، 2003 انظر
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قرسي. ويف قضية ميم يس )MC( ضد بلغاريا26، ركَّزت املحكمة األوروبية 

ذ بها الترشيعات. وخلصت  لحقوق اإلنسان عىل أهمية رصد الطريقة التي تنفَّ

القضية إىل أنه رغم أن املادة التي تحظر االغتصاب يف القانون الجنايئ لبلغاريا مل 

تشرتط املقاومة البدنية من جانب الضحية، فإن املامرسة العملية تشرتط وجود 

مقاومة بدنية من جانب الضحية لتوجيه تهمة االغتصاب. وأكدت لجنة البلدان 

األمريكية لحقوق اإلنسان عىل أهمية تنفيذ الترشيعات بشكل مناسب يف قضية 

MC  26 ضد بلغاريا، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 272 98/39، 4 كانون األول/ديسمرب 2003. انظر 

=http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action 

html&highlight=Bevacqua%20%7C%20bulgaria&sessionid=21408082&skin=hudoc-en

ماريا دا بنها ضد الربازيل27 وفيها خلصت اللجنة إىل أن الحكومة الربازيلية 

خرقت التزاماتها الخاصة بحقوق اإلنسان بسبب التأخري القضايئ الجوهري وعدم 

االختصاص يف التحقيق يف العنف العائيل.

 27  ماريا دا بنها ضد الربازيل، القضية 12-051، التقرير رقم ta .ver 20 .coD 111.II/V/L.reS/AEO ،01/54 704 انظر 

http://www.cidh.oas.org/women/Brazil12.051.htm.
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بعد أن اتضحت التزامات الدول بالتصدي للعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك عن 

طريق إصدار ترشيعات، وضع العديد من أصحاب املصلحة قوانني واسرتاتيجيات 

وتدابري منوذجية لتيسري اتخاذ اإلجراءات وتحفيزها. ويف سنة 1996، عرضت 

املقررة الخاصة التابعة لألمم املتحدة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه 

إطاراً لترشيع منوذجي بشأن العنف العائيل28. ويحث اإلطار الدول عىل اعتامد 

ترشيعات من شأنها، ضمن جملة أمور، أن:

•  تحتوي عىل أشمل تعريف ممكن ألعامل العنف العائيل والعالقات التي 	

يحدث يف إطارها العنف العائيل؛

•  تشتمل عىل آليات للشكاوى وواجبات لضباط الرشطة، مبا يف ذلك وجوب 	

استجابة الرشطة لطلبات املساعدة والحامية يف حاالت العنف العائيل وبيان 

الحقوق القانونية لضحايا العنف؛

• تنص عىل إصدار أوامر تقييدية وأوامر حامية غيابياً؛ 	

• تتطرق إىل اإلجراءات الجنائية واملدنية؛	

•  تنص عىل تقديم خدمات الدعم للضحايا وتوفري برامج للجناة وتدريب 	

للرشطة واملسؤولني القضائيني.

ويف سنة 1997، اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة اسرتاتيجيات منوذجية 

وتدابري عملية بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة يف مجال منع الجرمية والعدالة 

الجنائية29. وتحث الجوانب ذات الصلة يف هذا النموذج الدول األعضاء عىل ما ييل:

• تنقيح قوانينها لضامن حظر جميع أعامل العنف ضد املرأة )الفقرة 6(؛ 	

•  تنقيح إجراءاتها الجنائية بحيث تقع املسؤولية األساسية عن إقامة الدعوى 	

عىل سلطات االدعاء، وتستطيع الرشطة الدخول إىل املباين وإجراء أعامل 

التوقيف يف حاالت العنف ضد املرأة؛ وتوفري تدابري لتيسري إدالء الضحايا 

/E ”28  تقرير املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه )1996( “إطار لترشيع منوذجي

ddA/53/1996/4.NC.2 انظر أيضاً خمسة عرشة سنة من أعامل املقررة الخاصة التابعة لألمم املتحدة املعنية 

بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه )1994-2009( - استعراض نقدي، املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بالعنف 

http://www2.ohchr.org/english/issues/ :ضد املرأة وأسبابه وعواقبه )2009(، وهو متاح عىل املوقع التايل

women/rapporteur/docs/15YearReviewofVAWMandate.pdf

29 مرفق بقرار الجمعية العامة 86/52، تدابري منع الجرمية والعدالة الجنائية للقضاء عىل العنف ضد املرأة. 

بشهاداتهم، وأخذ األدلة املتعلقة بأفعال العنف التي ارتكبها الجاين سابقاً 

بعني االعتبار أثناء إجراءات املحاكمة، وتكون للمحاكم سلطة إصدار أوامر 

حامية وأوامر تقييدية )الفقرة 7(؛

•  ضامن التصدي ألعامل العنف وأن تُراعى يف إجراءات الرشطة رضورة سالمة 	

الضحية )الفقرة 8 )ج((؛

•  ضامن محاسبة الجناة يف سياسات إصدار األحكام، مع مراعاة أثرهم عىل 	

الضحايا، وأن تكون سياسات إصدار األحكام مامثلة لتلك الخاصة بجرائم 

عنيفة أخرى )الفقرة 9 )أ((؛

•  النص عىل تدابري لحامية سالمة الضحايا والشهود قبل اإلجراءات الجنائية 	

وأثناءها وبعدها )الفقرة 9 )ح((؛

• النص عىل تدريب الرشطة ومسؤويل العدالة الجنائية )الفقرة 12 )ب((.	

اتُخذت أيضاً مبادرات لوضع نُهج منوذجية يف التصدي للعنف ضد املرأة من 

طرف أمانة الجامعة الكاريبية يف سنة 1991؛30 ومن منظمة الصحة للبلدان 

األمريكية، وهي مكتب إقليمي تابع ملنظمة الصحة العاملية، وذلك بالتنسيق مع 

لجنة البلدان األمريكية املعنية باملرأة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وصندوق 

األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة، ومنظامت غري حكومية إقليمية، يف سنة 2004؛31 

ومن طرف دول مختلفة مثل أسرتاليا32، ومن كيانات أخرى مثل املجلس الوطني 
لقضاة محاكم األحداث واألرسة يف الواليات املتحدة األمريكية.33

http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/model_legislation_ :30  متاح عىل املوقع التايل

women_issues.jsp

http://www.paho.org/Spanish/DPM/GPP/GH/LeyModelo.htm :31 متاح عىل املوقع التايل

 32  رشاكة ضد العنف العائيل )1999( تقرير عن القوانني النموذجية بشأن العنف العائيل، متاح عىل املوقع التايل: 

http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/Publications_Modeldomesticviolencelaws-report-April1999

33  اللجنة االستشارية ملؤسسة كونراد م. هيلتون مرشوع املدونة النموذجية الخاصة مبرشوع العنف األرسي )1994( 

 املدوَّنة النموذجية بشأن العنف العائيل والعنف األرُسي، متاح عىل املوقع التايل: 

http://www.ncjfcj.org/images/stories/dept/fvd/pdf/modecode_fin_printable.pdf
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العنف ضد املرأة كشكل من أشكال التمييز القائم عىل نوع الجنس

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تُقرَّ بأن العنف ضد املرأة شكل من أشكال التمييز، وتجٍل لعالقات القوة غري املتكافئة تاريخياً بني  ●
الرجل واملرأة، وانتهاك لحقوق اإلنسان للمرأة؛

 أن تُعرَِّف التمييز ضد املرأة بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس الجنس ويكون من آثاره  ●
أو أغراضه توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية يف امليادين السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر؛ أو توهني أو إحباط متتعها بهذه الحقوق 
أو مامرستها لها برصف النظر عن حالتها الزوجية وعىل أساس املساواة بينها وبني الرجل؛

أن تنص عىل عدم جواز التذرُّع بالعرف أو التقاليد أو االعتبارات الدينية لتربير العنف ضد املرأة. ●

التعليق
 بات العنف ضد املرأة منذ العقدين املاضيني يعترب انتهاكاً لحقوق اإلنسان 

للمرأة وشكالً من أشكال التمييز القائم عىل نوع الجنس. وينبغي أن تكون 

الترشيعات بشأن العنف ضد املرأة متسقة مع إعالن الجمعية العامة لألمم 

املتحدة بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة )القرار 104/48 املؤرخ 1993(، 

مع االقرتان باملادة 1 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 

والتوصيتني العامتني رقم 12 )1989( ورقم 19 )1992( الصادرتني من اللجنة 

املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة. 

وقد وضعت نصوص ترشيعية مختلفة تُقر رصاحة بأن العنف ضد املرأة ميثل 

شكالً من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق اإلنسان. ويشري بعضها تحديداً إىل 

الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان. وعىل سبيل املثال، تنص املادة 1 

من قانون تجريم العنف ضد املرأة )2007( الكوستارييك عىل أن “هذا القانون 

مصمم لحامية حقوق ضحايا العنف واملعاقبة عىل ما يُرتكب ضد املرأة الراشدة 

من أشكال العنف الجسدي والنفيس والجنيس والعنف املرتكب ضد ممتلكاتها، 

باعتبار تلك األشكال مامرسات متييزية تستند إىل نوع الجنس، وال سيام يف إطار 

العالقة الزوجية، واالقرتان الفعيل املعلن أو غري املعلن امتثاالً لاللتزامات التي 

قطعتها الدولة مبوجب اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 

والقانون رقم 6968 الصادر يف 2 ترشين األول/أكتوبر 1984 وكذلك اتفاقية 

البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه، والقانون 

رقم 7499 الصادر يف 2 أيار/مايو 1995”. ويشري مصطلح العنف ضد ممتلكات 

املرأة يف ترشيعات كوستاريكا إىل الحرمان من امللكية أو املرياث. وتنص املادة 9 

من قانون غواتيامال ملكافحة قتل اإلناث وما سواه من أشكال العنف ضد املرأة 

)2008( عىل أنه ال يجوز التذرُّع بالعرف أو التقاليد أو الثقافة أو الدين لتربير 

العنف ضد املرأة أو لتربئة أي جاٍن يرتكب هذا العنف. 
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النهج الترشيعي الشامل

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تكون شاملة ومتعددة التخصصات وتجرِّم جميع أشكال العنف ضد املرأة، وأن تتضمن مسائل املنع  ●
والحامية ومتكني الناجيات ودعمهن )يف املجاالت الصحية واالقتصادية واالجتامعية والنفسية( وفرض 

العقوبة الكافية عىل الجناة وتوفري ُسبل االنتصاف للناجيات.

التعليق
ظلت الكثري من القوانني املتعلقة بالعنف ضد املرأة لغاية اآلن تركز عىل عىل 

مسألة التجريم. ومن األهمية مبكان أن تتجاوز األُطر القانونية هذا النهج 

املحدود بهدف استغالل املجاالت القانونية املتنوعة عىل نحو فّعال، ومنها 

القانون املدين والجنايئ واإلداري والدستوري، وأن تتطرق إىل منع العنف، وتوفري 

الحامية والدعم للناجيات. وعىل سبيل املثال، يتضمن القانون التأسييس اإلسباين 

بشأن تدابري الحامية املتكاملة من العنف الجنساين )2004( أحكاماً بشأن التوعية 

واملنع واالكتشاف وحقوق الناجيات من العنف؛ وهو ينشئ آليات مؤسسية 

معينة للتصدي للعنف ضد املرأة؛ ويستحدث لوائح يف إطار القانون الجنايئ؛ 

ويقّر الحامية القضائية للناجيات. ومن األهمية مبكان أن تتضمن الترشيعات 

نهجاً متعدد التخصصات للتصدي للعنف ضد املرأة. ويف هذا الصدد، تؤكد 

اإلصالحات املدخلة عىل القانون الجنايئ السويدي بخصوص العنف ضد املرأة 

والتي طرحها برنامج “كفينوفريد” سنة 1998 عىل أهمية التعاون بني الرشطة 

وأجهزة الخدمات االجتامعية ومقدمي الرعاية الصحية.

3-1-3

املساواة يف تطبيق الترشيعات عىل النساء كافة والتدابري الرامية للتصدي 
للتمييز املتعدد

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تحمي جميع النساء دون متييز بسبب العنرص أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو سواه،  ●
أو األصل القومي أو االجتامعي، أو امللكية أو الحالة الزوجية، أو امليل الجنيس، أو اإلصابة بفريوس نقص 

املناعة البرشية/اإليدز أو عدمه، أو مركز الالجئني أو املهاجرين، أو السن أو اإلعاقة؛

 أن تُقّر بأن تعرُّض املرأة للعنف تحكمه عوامل مثل عنرصها أو لونها أو ديانتها أو رأيها السيايس أو سواه،  ●
أو أصلها القومي أو ملكيتها، أو ملكيتها أو حالتها الزوجية، أو ميلها الجنيس، أو إصابتها بفريوس نقص 

املناعة البرشية/اإليدز أو عدم إصابتها، أو مركزها كالجئة أو مهاجرة، أو سنها أو إعاقتها، وينبغي أن تشمل 
هة لفئات معيَّنة من النساء، حسب االقتضاء.  الترشيعات تدابري مستهدفة موجَّ

التعليق
نت الترشيعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة يف بعض األحيان أحكاماً، و/أو  تضمَّ

ن إصالح  طبقها نظام العدالة بطريقة، متيِّز بني فئات النساء املختلفة. فقد تضمَّ

القانون الجنايئ الرتيك يف سنة 2004 إلغاء أحكام كانت تفرض عقوبات مخففة، 

أو ال تفرض عقوبات البتة، يف حاالت العنف املرتكب ضد املرأة غري املتزوجة أو 

املرأة غري العذراء وبات القانون اآلن يحمي جميع النساء عىل قدم املساواة.

وتتشكل تجارب املرأة مع العنف، ومع نظام العدالة أيضاً بسبب عنرصها أو 

لونها أو ديانتها أو رأيها السيايس أو سواه أو بسبب أصلها القومي أو االجتامعي، 

أو ملكيتها أو حالتها الزوجية أو ميلها الجنيس، أو إصابتها بفريوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز أو عدم إصابتها، أو مركزها كالجئة أو مهاجرة، أو سنها أو إعاقتها. 

ويف كثري من املجتمعات، تتعرَّض املرأة املنتمية إىل مجموعات عرقية أو إثنية 
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معيَّنة لعنف قائم عىل نوع الجنس ولعنف يستند إىل هويتها العرقية أو اإلثنية. 

ومن األهمية مبكان أن تتضمن الترشيعات، أو الترشيعات الفرعية، حسب 

دة تتعلق باملعاملة الالئقة واملعاملة التي تراعي الشاكيات/ الرضورة، أحكاماً محدَّ

الناجيات من العنف الاليئ يقاسني أشكاالً متعددًة من التمييز. 

إن من شأن الباب السادس من مرشوع قانون القانون والنظام الَقبَيل األمرييك 

دة تتعلق مبحاكمة ومنع العنف  )2008(، إذا ما اعتُمد، أن يسّن أحكاماً محدَّ

العائيل واالعتداء الجنيس املرتكب ضد نساء الشعوب األصلية األمريكية.

4-1-3

الترشيعات املراعية لالعتبارات الجنسانية

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تكون مراعيًة لالعتبارات الجنسانية وأال تُغفلها. ●

التعليق
تُقّر مراعاة االعتبارات الجنسانية بوجود تفاوتات بني النساء والرجال، وبوجود 

دة تخص النساء والرجال. وأي نهج يراعي االعتبارات الجنسانية  حاجات محدَّ

يف الترشيع املتعلق بالعنف ضد املرأة يُقّر بأن تعرُّض املرأة للعنف يختلف عن 

تعرُّض الرجل، وأن العنف ضد املرأة يعترب مظهراً من مظاهر عالقات القوة غري 

املتكافئة تاريخياً بني الرجل واملرأة والتمييز ضد املرأة.

ويدور جداٌل منذ وقت طويل بشأن الوسيلة األفضل لضامن مراعاة االعتبارات 

الجنسانية يف الترشيعات املتعلقة بالعنف. تُعترب الترشيعات الجنسانية مهمًة، 

وخصوصاً يف أمريكا الالتينية، حيث أنها تُقّر بأن العنف ضد املرأة شكل من 

أشكال التمييز القائم عىل نوع الجنس وتتناول االحتياجات الخاصة بالشاكيات/

الناجيات من العنف. ومع ذلك، ال تسمح الترشيعات الجنسانية املتعلقة 

بالعنف ضد املرأة مبحاكمة مرتكبي العنف ضد الرجال والفتيان وميكن الطعن 

يف دستوريها يف بعض البلدان. وقد اعتمد عدد من البلدان ترشيعات محايدة 

جنسانياً، تنطبق عىل النساء والرجال كليهام. ومع ذلك، ميكن أن تخضع هذه 

الترشيعات للتالعب من جانب الجناة مرتكبي األفعال العنيفة. فعىل سبيل 

املثال، تعرَّضت الناجيات من العنف أنفسهن للمحاكمة يف بعض البلدان بسبب 

عدم قدرتهن عىل حامية أطفالهن من العنف. وتنزع الترشيعات املحايدة 

جنسانياً إىل إيالء األولوية إىل استقرار األرسة عىل حساب حقوق الشاكني/الناجني 

من العنف )ومعظمهم من اإلناث( وذلك ألن الترشيعات ال تعكس بالتحديد أو 

تعالج تعرُّض املرأة للعنف املرتكب ضدها.

تجمع بعض الترشيعات بني األحكام املحايدة جنسانياً واألحكام الجنسانية 

لتعكس التجارب واالحتياجات املحددة الخاصة بالشاكيات/الناجيات من العنف، 

ولتسمح، يف الوقت نفسه، مبحاكمة العنف املرتكب ضد الرجال والفتيان. وعىل 

سبيل املثال، يتضمن البند 4 أ من الفصل 4 من القانون الجنايئ السويدي، 

له برنامج “كفينوفريد” يف 1998، جرميًة محايدة جنسانياً  عىل النحو الذي عدَّ

ترد بعبارة “انتهاك جسيم للسالمة” وتقع عندما يرتكب أحد الجناة انتهاكات 

متكررة، مثل االعتداء البدين أو الجنيس ضد شخص توجد معه أو كانت توجد 

معه عالقة وثيقة، ويتضمن كذلك جرميًة جنسانية ترد بعبارة “انتهاك جسيم 

لسالمة امرأة” وتقع بثبوت العنارص نفسها، عندما يقرتفها رجل ضد امرأة. 

وينص قانون اإلجراءات الجنائية النمساوي منذ سنة 2006 عىل منح الشاكيات/

دة يف إجراءات العدالة الجنائية بغية  الناجيات من العنف إجراءات وحقوق محدَّ

تجنُّب إيذائهن إيذاًء غري مبارش.
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5-1-3

العالقة بني القانون العريف و/أو القانون الديني ونظام العدالة الرسمي

التوصية
ينبغي أن تنص الترشيعات عىل ما ييل:

 حيثام يوجد تضارب بني القانون العريف و/أو القانون الديني ونظام العدالة الرسمي، ينبغي حسم املسألة  ●
املتعلقة بحقوق اإلنسان للضحية الناجية وفقاً ملعايري املساواة بني الجنسني؛

 أن النظر يف قضية ما مبوجب القانون العريف و/أو القانون الديني ال مينع من النظر فيها أمام نظام العدالة  ●
الرسمي.

التعليق
 ال تزال قضايا العنف ضد املرأة يف كثري من البلدان تعامل من خالل إجراءات 

وتدابري القانون العريف و/أو القانون الديني، مثل تقديم ’ التعويض‘ ألرسة الناجية 

من العنف أو مجتمعها املحيل، ومامرسات املصالحة العرفية الخاصة باحتفاليات 

العفو. وقد ثبتت إشكالية تطبيق هذه القوانني ألنها ال تركِّز عىل معالجة الناجية 

وتعافيها وتوفري ُسبل االنتصاف لها. وإضافة إىل ذلك، يثني القانون العريف و/أو 

القانون الديني يف كثري من الحاالت الناجية عن التامس ُسبل اإلنصاف يف إطار نظام 

العدالة الرسمي. ويف املقابل، تشري بعض األدلة إىل فوائد بعض آليات العدالة غري 

الرسمية، مثل “محاكم النساء” التي يكون الوصول إليها يف كثري من األحيان متاحاً 

أكرث من الوصول إىل نظام املحاكم الرسمي بالنسبة للناجيات من العنف من حيث 

املوقع الجغرايف واللغة والطريقة التي تجري بها إجراءات املحكمة.

ولهذا، يجدر توضيح العالقة بني القانون العريف و/أو القانون الديني ونظام العدالة 

الرسمي وتدوين حق الناجية يف أن تعاَمل وفقاً لحقوق اإلنسان ومعايري املساواة 

بني الجنسني يف إطار النظامني. ومثة مثال مهم لتكامل القانون العريف مع نظام 

العدالة الرسمي يتمثَّل يف قانون )التعويض( يف القانون الجنايئ الصادر يف 1991 يف 

بابوا غينيا الجديدة، وهو يسمح للناجني من الجرائم، مبا فيها جرائم العنف الجنيس 

والعنف العائيل، بطلب تعويض من الجاين. وطلب التعويض عن اإلساءة يعترب سمة 

شائعة يف القانون العريف يف بابوا غينيا الجديدة، والقصد من سن ترشيع للتعويض 

هو الحد من وقوع جرائم “الثأر”. 

6-1-3

تعديل و/أو إلغاء األحكام القانونية املتضاربة

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تنص عىل تعديل و/أو إلغاء األحكام الواردة يف مجاالت أخرى من القانون، مثل قانون األرسة أو قانون  ●
الطالق، وقانون امللكية، والقواعد واللوائح الخاصة باإلسكان، وقانون الضامن االجتامعي، وقانون التوظيف 

التي تتعارض والترشيعات املعتمدة، وذلك لضامن وجود إطار قانوين متسق يعزِّز حقوق اإلنسان للمرأة 
واملساواة بني الجنسني والقضاء عىل العنف ضد املرأة.

التعليق

ينبغي أن يقرتن اعتامد ترشيعات جديدة متعلقة بالعنف ضد املرأة، ليك تكون 

الة متاماً، بإجراء عمليات مراجعة وتعديل، حيثام لزم األمر، لجميع القوانني  فعَّ

األخرى ذات الصلة لضامن اإلدراج املستمر لحقوق اإلنسان للمرأة والقضاء 

عىل العنف ضد املرأة. وعىل سبيل املثال، جرى باالقرتان مع القانون األسايس 
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2-3

التنفيذ
1-2-3

خطة العمل أو االسرتاتيجية الوطنية

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 حيثام ال توجد خطة عمل أو اسرتاتيجية وطنية قامئة بشأن العنف ضد املرأة، أن تُلزم صياغة خطة  ●
تتضمن مجموعة من األنشطة مبعايري ومؤرشات، لضامن وجود إطار لنهج شامل ومنسق إزاء تنفيذ 

الترشيعات؛ أو

 حيثام توجد خطة عمل أو اسرتاتيجية وطنية قامئة، أن تشري إىل الخطة باعتبارها إطار التنفيذ الشامل  ●
واملنسق للترشيعات.

التعليق
يكون تنفيذ الترشيعات فعاالً عىل األرجح عندما يرافقها إطار سياسايت شامل 

يتضمن خطة عمل أو اسرتاتيجية وطنية. فالقانون الصادر يف أوروغواي الخاص 

مبنع العنف العائيل والكشف املبكر عنه وإيالء االهتامم له والقضاء عليه 

)2002( يُلزم بتصميم خطة وطنية ملكافحة العنف العائيل. واملادة 46 من 

قانون الجرائم الجنسية الصادر يف كينيا )2006( تقتيض أن يُعد الوزير املختص 

إطاراً سياساتياً وطنياً ليسرتشد به يف تنفيذ القانون وإدارته، وأن يراجع اإلطار 

السياسايت مرة واحدة عىل األقل كل خمس سنوات. ويويل القانون املكسييك 

بشأن متتع املرأة بحياة خالية من العنف )2007( أولويًة إلدراج تدابري وسياسات 

للتصدي للعنف ضد املرأة يف الخطة اإلمنائية الوطنية ويلزم الحكومة بصياغة 

وتنفيذ سياسة وطنية ملنع العنف ضد املرأة والتصدي له وفرض جزاءات عليه 

واستئصاله.

بشأن تدابري الحامية املتكاملة ضد العنف الجنساين )2004( يف إسبانيا، تعديل 

عدد من القوانني األخرى لضامن عدم التضارب، ومنها النظام األسايس للعامل، 

وقانون الجرائم االجتامعية والجزاءات، وقانون الضامن االجتامعي العام، 

واألحكام اإلضافية لقانون امليزانية الوطنية، والقانون املدين، والقانون الجنايئ، 

وقانون اإلجراءات املدنية وقانون اإلجراءات الجنائية، والقانون الخاص باملساعدة 

القانونية املجانية، والقانون األسايس الذي ينظِّم الحق يف التعليم، وقانون 

اإلعالن العام. ويف الواليات املتحدة األمريكية، أنشأ قانون التوفيق بني املسؤولية 

الشخصية وفرص العمل )1996( خياراً خاصاً بالعنف األرُسي، الذي يسمح بإعفاء 

الناجيات من العنف العائيل من بعض تقييدات التوظيف املتصلة بتلقي مبالغ 

من املساعدات العامة. وأصدرت وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية يف الواليات 

املتحدة األمريكية لوائح تتعلق بتنفيذ الخيار الخاص بالعنف األرسي يف نيسان/

أبريل 1999.
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امليزانية

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تُلزم بتخصيص ميزانية للتنفيذ عن طريق ما ييل: ●

 خلق التزام عام عىل الحكومة بتوفري ميزانية وافية لتنفيذ األنشطة ذات الصلة؛ و/أو	•

د كإنشاء مكتب متخصص ضمن االدعاء العام عىل سبيل املثال؛ و/أو	• طلب تخصيص متويل لنشاط محدَّ

دة من األنشطة ذات الصلة بتنفيذ 	• دة للمنظامت غري الحكومية ملجموعة محدَّ  تخصيص ميزانية محدَّ
الترشيعات.

التعليق
ال ميكن تنفيذ الترشيعات بفاعلية دون متويل كاٍف. ولذلك، ما انفكت 

الترشيعات بشأن العنف ضد املرأة تتضمن بوترية متزايدة أحكاماً تتطلب 

مخصصات يف امليزانية من أجل تنفيذها. وعىل سبيل املثال، ينشئ القانون 

املكسييك بشأن متتع املرأة بحياة خالية من العنف )2007( التزامات عىل الدولة 

والبلديات لتتخذ تدابري إدارية وتدابري متعلقة بامليزانية لضامن حقوق املرأة يف 

حياة خالية من العنف. ويف الواليات املتحدة األمريكية، يوفر القانون الخاص 

بالعنف ضد املرأة )1994( والصيغ املجازة الحقاً من هذا القانون، مصدراً مهامً 

لتمويل املنظامت غري الحكومية العاملة يف مجال العنف ضد املرأة. ومن األهمية 

مبكان أن يستند أي تخصيص يف امليزانية إىل تحليل كامل للتمويل املطلوب 

لتنفيذ جميع التدابري الواردة يف الترشيعات.

3-2-3

تدريب املوظفني العموميني وبناء قدراتهم

التوصية
ينبغي أن تلزم الترشيعات مبا ييل:

تدريب املوظفني العموميني وبناء قدراتهم دورياً ومؤسسياً مبا يراعي االعتبارات الجنسانية يف مجال  ●
العنف ضد املرأة؛

 تدريب املسؤولني العموميني املختصني تدريباً خاصاً وبناء قدراتهم عندما تسن ترشيعات جديدة، لضامن  ●
أن يكونوا عىل دراية وأهلية لالضطالع بواجباتهم الجديدة؛

 وضع هذه التدريبات وجهود بناء القدرات وتنفيذها بالتشاور الوثيق مع املنظامت غري الحكومية ومع  ●
مقدمي الخدمات للشاكيات/الناجيات من العنف ضد املرأة.

التعليق
من األهمية ضامن أن ميتلك املَُكلفون بتنفيذ الترشيعات املتعلقة بالعنف ضد 

املرأة، مبن فيهم أفراد الرشطة واملدعني العامني والقضاة، فهامً متعمقاً لهذه 

الترشيعات، وأن يكونوا قادرين عىل تنفيذها بطريقة مناسبة ومراعية لالعتبارات 

الجنسانية. وعندما يكون املسؤولون العموميون املنخرطون يف تنفيذ القانون 

غري مدربني تدريباً شامالً فيام يتعلق مبضمون الترشيعات، تكون هناك خطورة 

ال أو متناسق. وهناك جهود كثرية ومتنوعة تُبذل  ذ بشكل فعَّ بأن القانون لن ينفَّ

لتدريب املسؤولني العموميني، و/أو إلدراج بناء القدرات بشأن العنف ضد املرأة 

يف املناهج الرسمية لهذه املهن. فقد ُوجد أن مثل هذه التدريبات وجهود بناء 
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ذ بقوة، عندما تكون ملزمة يف القانون وعندما  الة للغاية، وأنها تنفَّ القدرات فعَّ

توضع بالتعاون الوثيق مع املنظامت غري الحكومية.

تقتيض املادة 47 من القانون التأسييس اإلسباين بشأن تدابري الحامية املتكاملة 

من العنف الجنساين )2004( من الحكومة واملجلس العام للسلطة القضائية 

أن يكفال اشتامل الدورات التدريبية املخصصة للقضاة واملدعني العامني وكتبة 

املحاكم وموظفي األجهزة الوطنية إلنفاذ القوانني وأفراد األمن واألطباء الرشعيني، 

عىل تدريب محدد بشأن املساواة بني الجنسني وعدم التمييز ألسباب تتعلق 

بنوع الجنس، وقضايا العنف ضد املرأة. ومبوجب املادة 7 من القانون األلباين 

بشأن تدابري مكافحة العنف يف العالقات األرُسية )2006(، كُلفت وزارة الداخلية 

بتدريب الرشطة عىل معالجة حاالت العنف العائيل، وكُلفت وزارة العدل 

بتدريب خرباء طبيني-قانونيني بشأن العنف العائيل وإيذاء األطفال وتدريب 

املحرضين بشأن تبليغ أوامر الحامية. ويقتيض البند 42 من القانون الفلبيني 

ملناهضة العنف ضد املرأة وأطفالها )2004( من جميع الهيئات املتصدية للعنف 

ضد املرأة وأطفالها أن تخضع للتعليم والتدريب بشأن ما ييل: )أ( طبيعة العنف 

ضد املرأة وأطفالها وأسبابه؛ )ب( الحقوق القانونية وُسبل االنتصاف للشاكيات/

الناجيات من العنف؛ )ج( الخدمات املتاحة؛ )د( الواجبات القانونية املفروضة 

عىل ضباط الرشطة املتمثلة يف إجراء التوقيف وتقديم الحامية واملساعدة؛ 

)هـ( طرائق معالجة حاالت العنف ضد املرأة وأطفالها. أما مرشوع قانون أوامر 

الحامية يف هولندا، فإنه إذا ما صدر، سوف يلزم بإجراء برنامج تدريب للرشطة.

4-2-3

وحدات الرشطة واالدعاء العام املتخصصة

التوصية
ينبغي أن تكفل الترشيعات/الترشيعات الفرعية ما ييل:

 استحداث أو تعزيز وحدات رشطة متخصصة ووحدات ادعاء عام متخصصة يف مجال العنف ضد املرأة،  ●
وتوفري التمويل الكايف ألعاملها وتدريب متخصص ملوظفيها؛

 امتالك الشاكيات/الناجيات من العنف خيار االتصال بضابطات رشطة أو عضوات من االدعاء العام. ●

التعليق
تعترب سلطات الرشطة واالدعاء العام عىل درجة رئيسية من األهمية لضامن 

معاقبة الجناة مرتكبي العنف، وخصوصاً فيام يتعلق بأعامل التحقيق يف العنف 

ضد املرأة، واالحتفاظ باألدلة، وإصدار لوائح االتهام. وتعترب نوعية أعامل الرشطة 

واالدعاء العام حاسمة يف تحديد ما إذا كان إلجراءات املحكمة أساس ويف إصدار 

قرار اإلدانة من عدمها. ومع ذلك، فإن أفعال العنف ضد املرأة يف كثري من 

البلدان ال تخضع لتحقيق متعمق وال توثيق دقيق، وال يزال العنف العائيل يف 

تلك البلدان يُعترب مسألة خاصة وليس جرميًة جنائية، وال يزال الشك يشوب 

طريقة التعامل مع شكاوى التعرض للعنف الجنيس.

ومثة أدلة تشري إىل أن الوحدات املتخصصة أكرث استجابة وفاعلية يف التصدي 

للعنف ضد املرأة. وقد أظهرت التجارب أن إنشاء هذه الوحدات قد ييرسِّ تطوير 

الخربة يف هذا املجال وقد يسفر عن زيادة يف عدد الحاالت التي يطالها التحقيق، 

وعن إجراءات أفضل وأنجع للشاكية/الناجية من العنف. ومع ذلك، تبني التجارب 

يف بعض البلدان أن إنشاء هذه الوحدات قد يسفر عن تهميش قضايا املرأة. 

ولهذا فإن من األهمية مبكان أن يُصاحب إنشاء الوحدات الخاصة متويٌل كاٍف 

وتدريٌب واٍف للموظفني.

أقيمت يف كثري من مراكز الرشطة يف إيطاليا أجهزة تحقيق خاصة هدفها 

االستجابة بشكل أكرث كفاءة للنساء الاليئ يُبلغن عن تعرضهن للعنف الجنيس. 

ويف جامايكا، أنشئت وحدة للجرائم الجنسية ضمن مؤسسة الرشطة، بهدف 

ع الشاكيات/الناجيات من العنف عىل اإلبالغ عن حوادث  إيجاد بيئة تشجِّ

االعتداء الجنيس وإيذاء األطفال؛ والتحقيق بفاعلية يف شكاوى االعتداء؛ وتقديم 

الخدمات اإلرشادية والعالجية. وورد يف املبادئ التوجيهية الوطنية لالدعاء 

العام يف قضايا الجرائم الجنسية )1998( التابعة لوزارة العدل يف جنوب أفريقيا 

“املدعي العام املتخصص هو الشخص املثايل لهذا النوع من القضايا”. وإذا أُقّر 

مرشوع قانون حامية النساء من العنف األرُسي يف لبنان، فإنه سيقتيض إنشاء 

وحدة متخصصة بالعنف األرُسي ضمن املديرية العامة لقوى األمن الداخيل 

مهمتها تلّقي الشكاوى والتحقيق يف شأنها.
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5-2-3

املحاكم املتخصصة

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تنص عىل إنشاء محاكم متخصصة أو إجراءات قضائية خاصة تكفل النظر يف قضايا العنف ضد املرأة  ●
برسعة وفاعلية؛

 أن تكفل أن يتلقى الضباط املنتدبون للمحاكم املتخصصة تدريباً متخصصاً وأن توضع تدابري لتقليل  ●
اإلجهاد وفتور الهمة لدى هؤالء الضباط.

التعليق
تشري تجارب الشاكيات/الناجيات من العنف مع موظفي املحاكم يف املحاكم 

النظامية إىل أن هؤالء املوظفني كثرياً ما يفتقرون إىل ما يلزم من مراعاة 

االعتبارات الجنسانية أو الفهم الشامل ملختلف القوانني التي تنطبق عىل قضايا 

العنف ضد املرأة؛ وقد ال يراعون حقوق اإلنسان للمرأة؛ وقد يكونون مثقلني 

بقضايا أخرى مام يُسفر عن تأخري وزيادة يف التكاليف بالنسبة للشاكية/الناجية 

من العنف. وتوجد محاكم متخصصة يف عدد من البلدان من بينها الربازيل 

وإسبانيا وأروغواي وفنزويال واململكة املتحدة وعدد من الواليات يف الواليات 

املتحدة األمريكية. ولهذه املحاكم فاعلية يف كثري من الحاالت ألنها تزيد فرصة 

أن تكون املحكمة واملوظفون القضائيون متخصصون وأكرث مراعاًة لالعتبارات 

الجنسية فيام يتعلق بالعنف ضد املرأة، وغالباً ما تتضمن تلك املحاكم إجراءات 

لترسيع النظر يف قضايا العنف ضد املرأة.

تتعامل املحاكم املتكاملة املتخصصة التي أنشئت مبوجب الباب الخامس من 

القانون التأسييس بشأن تدابري الحامية املتكاملة من العنف الجنساين )2004( 

يف إسبانيا واملادة 14 من قانون ماريا دا بنها )2006( يف الربازيل مع جميع 

الجوانب القانونية للقضايا املتعلقة بالعنف العائيل، مبا يف ذلك إجراءات الطالق 

وحضانة األطفال واإلجراءات الجنائية. وبتبسيط إجراءات املحاكم وإضفاء الطابع 

ن ظروف سالمة  املركزي عليها، تقيض املحاكم املتكاملة عىل تناقض األوامر وتحسِّ

الشاكية/الناحية من العنف، وتقلل الحاجة إىل تكرار اإلدالء بشهادة الشاكيات/

الناجيات من العنف. ومع ذلك، فإن من األهمية مبكان ضامن أن تظل الشاكية/

الناجية من العنف متحكمة باإلجراءات وأالّ تشعر بأنها مجربة عىل اتخاذ 

إجراءات، مثل الطالق أو االنفصال، عندما ال تكون جاهزة لذلك. وتشري التجربة 

اإلسبانية إىل أن اإلجراءات يف املحاكم املتخصصة متيض أحياناً برسعة أكرب مام 

ينبغي بالنسبة للشاكيات/الناجيات من العنف، ونتيجة لذلك، تنسحب بعض 

الشاكيات/الناجيات من العنف من الدعوى. ومن األهمية مبكان أيضاً الحرص 

عىل تواجد جميع الفنني املعنيني يف املحاكم املتخصصة. ويف جنوب أفريقيا، تزوَّد 

محاكم الجرائم الجنسية املنشأة كجزء من اسرتاتيجية مكافحة االغتصاب بكادر 

من املدعني العامني واألخصائيني االجتامعيني وضباط التحقيق وقضاة التحقيق 

واملوظفني الفنيني يف املجال الصحي والرشطة.
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6-2-3

الربوتوكوالت واملبادئ التوجيهية واملعايري واللوائح

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تقتيض أن يضع الوزير املختص )الوزراء املختصون(، بالتعاون مع الرشطة واملدعني العامني والقضاة  ●
والقطاع الصحي وقطاع التعليم، لوائح وبروتوكوالت ومبادئ توجيهية وتعليامت وتوجيهات ومعايري مبا يف 

دة، من أجل تنفيذ الترشيعات تنفيذاً شامالً ويف حينه؛ ذلك مناذج موحَّ

 أن تنص عىل وضع هذه اللوائح والربوتوكوالت واملبادئ التوجيهية واملعايري يف غضون شهور قليلة عقب  ●
دخول الترشيعات حيز النفاذ.

التعليق
ذ  بدون إصدار اللوائح والربوتوكوالت واملبادئ التوجيهية واملعايري، لن تنفَّ

الة. ويتضمن  الترشيعات تنفيذاً شامالً ولن يسفر تدريب املسؤولني عن نتائج فعَّ

ل للقانون الجنايئ )الجرائم الجنسية واملسائل  البندان 66 و67 من القانون املعدِّ

لة حول وضع التوجيهيات  ذات الصلة( يف جنوب أفريقيا )2007( إجراءات مفصَّ

والتعليامت واللوائح الوطنية. وينص البند 47 من قانون الجرائم الجنسية يف 

كينيا )2006( عىل إصدار لوائح. وتوجه املادة 21 )3( من قانون جورجيا بشأن 

القضاء عىل العنف العائيل، وتقديم الحامية والدعم لضحاياه )2006( وزارة 

الشؤون الداخلية بأن تضع وتقر، يف غضون شهر واحد من نرش القانون، منوذجاً 

داً خاصاً بأمر الحامية العاجلة الصادر من الرشطة. ويقتيض قانون الحامية  موحَّ

من العنف العائيل الصادر يف بلغاريا )2005( من وزراء الداخلية والعدل 

والصحة وغريهم وضع برامج ملنع العنف العائيل والحامية يف غضون ستة أشهر 

من دخول القانون حيز النفاذ.

7-2-3

الحد الزمني بشأن تفعيل األحكام الترشيعية

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تضع موعداً نهائياً بشأن طول الوقت املستغرق منذ اعتامد الترشيعات إىل حني دخولها حيز النفاذ. ●

التعليق

أظهرت التجربة أنه قد يقع تأخري كبري بني اعتامد الترشيع ودخوله حيز النفاذ. 

د املوعد  وبغية معالجة هذه املسألة، أدرج بعض البلدان حكامً ترشيعياً يحدِّ

الذي ستدخل فيه الترشيعات ذات الصلة وجميع أحكامها حيز النفاذ. وعىل 

ل للقانون الجنايئ )الجرائم الجنسية  سبيل املثال، ينص البند 72 من القانون املعدِّ

واملسائل ذات الصلة( يف جنوب أفريقيا )2007( عىل أن ُجّل أحكام القانون 

د أن الفصلني 5 و6 من  تدخل حيز النفاذ يف 16 كانون األول/ديسمرب 2007 ويحدِّ

القانون ينفذان يف 21 آذار/مارس 2008 و16 حزيران/يونيه 2008، عىل التوايل.
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تحتاج الترشيعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة ألْن تنص عىل عقوبات لعدم 

االمتثال ليك تضمن تقيُّد املسؤولني املكلَّفني بتنفيذها تقيداً تاماً مبسؤولياتهم. 

تنص املادة 5 من قانون تجريم العنف ضد املرأة يف كوستاريكا )2007( عىل أن 

املسؤولني العموميني الذين يتعاملون مع العنف ضد املرأة “يجب أن يترصفوا 

ال، مع احرتام اإلجراءات وحقوق اإلنسان للمرأة املترضرة،”  برسعة وبشكل فعَّ

وإال فإنهم سيواجهون اتهاماً بجرمية التقصري يف أداء الواجب. وتفرض املواد 22 

و23 و24 من القانون الخاص بالعنف ضد املرأة واألرسة )1998( يف فنزويال، 

عقوبات عىل السلطات يف مراكز التوظيف والتعليم وغريها من األنشطة، 

واملوظفني الفنيني يف املجال الصحي، وموظفي نظام العدالة الذين ال يضطلعون 

باإلجراءات ذات الصلة يف نطاق اإلطار الزمني املطلوب.

8-2-3

فرض عقوبات عىل عدم امتثال السلطات املختصة

التوصية
ينبغي للترشيعات:

الة ضد السلطات املختصة التي ال تتقيد بأحكام الترشيعات. ● أن تنص عىل جزاءات فعَّ

التعليق

3-3

الرصد والتقييم
1-3-3

دة لرصد التنفيذ اآللية املؤسسية املحدَّ

التوصية
ينبغي للترشيعات:

دة متعددة القطاعات لإلرشاف عىل تنفيذ الترشيعات ورفع تقرير إىل مجلس  ●  أن تنص عىل إنشاء آلية محدَّ
النواب بصفة منتظمة. وينبغي لوظائف هذه اآللية أن تشمل ما ييل:

جمع املعلومات وتحليلها؛	•

إجراء لقاءات شخصية مع الشاكيات/الناجيات من العنف، واملنارصين، واملحامني، واملدعني العامني، 	•
والرشطة، والقضاة، ومراقبي السلوك، ومقدمي الخدمات فيام يتعلق بُسبل وصول الشاكيات/الناجيات 

من العنف إىل النظام القضايئ ومدى فاعلية ُسبل االنتصاف، مبا يف ذلك العقبات التي تواجهها فئات 
دة من النساء؛ محدَّ

اقرتاح التعديالت عىل الترشيعات إذا دعت الرضورة؛	•

أن تُلزم بتقديم متويل واٍف لآللية. ●

التعليق
ذ بشكل  يعترب الرصد الدقيق واملنتظم غاية يف األهمية لضامن أن الترشيعات تنفَّ

ال وال تتمخض عن آثار سلبية غري متوقعة. فرصد تنفيذ الترشيعات قد  فعَّ

يكشف عن ثغرات يف نطاق القانون وفاعليته، وعن الحاجة إىل تدريب الفنيني 

قة،  القانونيني وغريهم من أصحاب املصلحة، وعن افتقار إىل االستجابة املنسَّ
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وعن وقوع آثار غري متوقعة عىل الشاكيات/الناجيات من العنف بسبب القانون، 

وبالتايل تستبني املجاالت التي تتطلب إصالحاً قانونياً. ويكون الرصد غاية يف 

الفاعلية عندما تضطلع به الحكومة بالتعاون مع املنظامت غري الحكومية، 

ومبشاركة الشاكيات/الناجيات من العنف ومقدمي الخدمات، من أجل ضامن أن 

تعكس التقييامت كيفية مامرسة القانون عىل أرض الواقع.

تشكِّلت لجنة خاصة مشرتكة بني املؤسسات لرصد تنفيذ قانون مكافحة العنف 

العائيل، مكوَّنة من أعضاء من الحكومة ومن املجتمع املدين، وذلك عقب صدور 

القانون بشأن العنف العائيل )1997( يف هندوراس. ويف سنة 2004، اقرتحت 

اللجنة تعديالت عىل القانون، مبا يف ذلك التوسع يف األحكام املتعلقة بأوامر 

الحامية وتجريم حاالت العنف العائيل املتكرر. ووافق الكونغرس عىل هذه 

التعديالت وصارت سارية املفعول منذ سنة 2006. وينص القانون التأسييس 

لتدابري الحامية املتكاملة من العنف الجنساين )2004( الصادر يف إسبانيا، عىل 

إنشاء مؤسستني. األوىل هي الوفد الحكومي الخاص املعني بالعنف ضد املرأة 

وهو مكلَّف بوضع سياسات ملعالجة العنف الجنساين، وتعزيز الوعي العام من 

خالل الخطط والحمالت الوطنية، وتنسيق جهود مختلف أصحاب املصلحة، 

وتجميع البيانات وإجراء الدراسات. ويستطيع رئيس الوفد الحكومي الخاص أن 

يتدخل يف إجراءات املحكمة للدفاع عن حقوق املرأة. وكلّفت املؤسسة الثانية، 

وهي مرصد الدولة بشأن العنف ضد املرأة، بتقديم تقرير سنوي واستشارة 

مستمرة للحكومة. وإضافة إىل ذلك، يتعنيَّ عىل الحكومة، بالتعاون مع مختلف 

املناطق، إعداد تقرير لتقييم مدى فاعلية القانون بعد دخوله حيز النفاذ 

بثالث سنوات وتقدميه إىل مجلس النواب. وينص البند 39 من القانون الفلبيني 

ملناهضة العنف ضد املرأة وأطفالها )2004( عىل إنشاء مجلس مشرتك بني 

الوكاالت يُعنى بالعنف ضد املرأة وأطفالها لرصد مدى فاعلية مبادرات التصدي 

للعنف ضد املرأة ووضع برامج ومشاريع للقضاء عىل هذا العنف. 

ينص قانون أوروغواي املعني بالعنف العائيل واكتشافه املبكر واالهتامم به 

واستئصاله )2002( عىل إنشاء مجلس وطني استشاري ملكافحة العنف العائيل 

ليدعو إىل اتباع نهج شامل لتلبية احتياجات الشاكيات/الناجيات من العنف. 

ويف إندونيسيا، أنشئت مبوجب املرسوم الرئايس رقم 1998/181 اللجنة الوطنية 

املعنية بالعنف ضد املرأة، وهي هيئة مستقلة مكلَّفة بتعزيز إعامل حقوق 

اإلنسان للمرأة والقضاء عىل العنف ضد املرأة يف إندونيسيا. ومن شأن مرشوع 

القانون النيجريي بشأن حظر العنف، إذا ما أُصدر، أن يستحدث لجنة وطنية 

معنية بالعنف ضد املرأة متّولها الحكومة بالكامل، ويكون من جملة مهامها، 

رصد تنفيذ أحكام القانون واإلرشاف عليه. 

2-3-3

جمع البيانات اإلحصائية

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تقتيض تجميع البيانات اإلحصائية عىل فرتات منتظمة بشأن أسباب جميع أشكال العنف ضد  ●
املرأة ونتائجها وتواتر ارتكابها، وبشأن فاعلية التدابري الرامية إىل منع العنف ضد املرأة، واملعاقبة عليه 

واستئصاله، وحامية الشاكيات/الناجيات من العنف ودعمهن؛

 أن تقتيض تبويب البيانات اإلحصائية حسب الجنس والعنرص والعمر واالنتامء اإلثني وغريها من  ●
الخصائص ذات الصلة.

التعليق
يعترب جمع البيانات، مبا يف ذلك البيانات اإلحصائية، أمراً أساسياً لرصد فاعلية 

الترشيعات. وينبغي أن يشمل هذا البحث تجميع البيانات عام إذا كان امليسء 

يعود إىل ارتكاب اإلساءة ومتى يفعل ذلك وعام إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة 

م املحرز يف السنوات األخرية،  ضد الضحية نفسها أو ضحية أخرى. ورغم التقدُّ

تبقى هناك رضورة ُملحة لتعزيز قاعدة املعرفة بشأن جميع أشكال العنف 

املرتكب ضد املرأة لتهتدي بها التنمية القانونية. ومن األهمية مبكان، حيثام 

أمكن، إرشاك املكتب اإلحصايئ الوطني يف جمع البيانات اإلحصائية.

استجاب بعض البلدان لرضورة االستمرار يف جمع البيانات وذلك بإلزام القيام 

بهذه األنشطة يف الترشيعات. وأنشأ القانون املايل اإليطايل )2007( مرصداً 

ص مبلغ 3 ماليني يورو سنوياً لهذا املرصد  وطنياً ملراقبة العنف ضد املرأة وخصَّ

عىل مدار السنوات الثالث القادمة. ويُلزم قانون مكافحة قتل اإلناث وغريه من 

أشكال العنف ضد املرأة يف غواتيامال )2008( املكتب اإلحصايئ الوطني بجمع 

بيانات ووضع مؤرشات بشأن العنف ضد املرأة. ويُلزم القانون األلباين بشأن 

تدابري مكافحة العنف يف العالقات األرُسية )2006( وزارة العمل والشؤون 

االجتامعية وتكافؤ الفرص باالحتفاظ ببيانات إحصائية بشأن مستويات العنف 

العائيل. وتقتيض املادتان 7 و8 من القانون البولندي بشأن العنف العائيل 

)2005( من وزير الشؤون االجتامعية توجيه البحوث والتحليالت بشأن العنف 

العائيل ومتويلها. ويلزم القانون بشأن متتع املرأة بحياة خالية من العنف )2007( 

يف املكسيك بإنشاء مرصف بيانات وطني عن حاالت العنف ضد املرأة، مبا يف 
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التعريفات
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تعريف أشكال العنف ضد املرأة

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تنطبق عىل جميع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص: ●

العنف العائيل؛	•

العنف الجنيس، مبا يف ذلك االعتداء الجنيس والتحرش الجنيس؛	•

 املامرسات الضارة، ومنها الزواج املبكر، والزواج القرسي، وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، ووأد اإلناث، 	•
واختيار نوع الجنس قبل الوالدة، وفحوص البكارة، والتطهري فيام يتعلق بفريوس نقص املناعة البرشية/

اإليدز، وما يسمى بجرائم الرشف، واالعتداءات بإلقاء األحامض، والجرائم املرتكبة فيام يتعلق مبهر العروس، 
وإساءة معاملة األرامل، والحمل القرسي، ومحاكامت النساء عىل خلفية مامرسة الشعوذة/السحر؛

قتل اإلناث/قتل النساء؛	•

االتجار باألشخاص؛	•

االسرتقاق الجنيس؛	•

دة، مبا يف ذلك: ● دون ويف سياقات محدَّ  أن تُقرَّ بالعنف ضد املرأة الذي يرتكبه فاعلون محدَّ

العنف ضد املرأة يف األرسة؛	•

العنف ضد املرأة يف املجتمع املحيل؛	•

العنف ضد املرأة يف حاالت النزاع؛	•

 العنف ضد املرأة الذي تتغاىض عنه الدولة، مبا يف ذلك العنف املرتكب أثناء االحتجاز لدى الرشطة 	•
والعنف الذي ترتكبه قوات األمن.

التعليق

تتباين أشكال العنف ضد املرأة وتجلياته حسب السياقات االجتامعية 

دة. ومع ذلك، تناولت الترشيعات  واالقتصادية والثقافية والسياسية املحدَّ

املتعلقة بالعنف ضد املرأة عنف العشري بشكل أسايس. وأصدر عدد من البلدان 

دة تعالج أشكاالً أخرى من العنف، مثل قانون منع جرائم إلقاء  ترشيعات محدَّ

األحامض )2002( وقانون مراقبة األحامض )2002( يف بنغالديش، والبند 304ب 

من القانون الجنايئ الهندي التي تجرِّم “الوفيات بسبب املهر،” وقانون جمهورية 

بنن بشأن قمع مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )رقم 3 الصادر يف سنة 

2003(. وأصدرت بلدان أخرى ترشيعات تعالج عدة أشكال من العنف. وعىل 

سبيل املثال يعالج قانون املكسيك بشأن متتع املرأة بحياة خالية من العنف 

)2007( أشكال العنف يف األرسة، ويف مكان العمل، ويف املؤسسات التعليمية، 

ذلك أوامر الحامية واألشخاص الخاضعني لها. ومن شأن مرشوع القانون بشأن 

العنف العائيل يف أرمينيا، إذا ما أصدر، أن يقتيض من الحكومة أن تقوم بجمع 

اإلحصاءات، وإجراء البحوث، ورصد مراكز اإلرشاد واملالجئ ومتويلها.
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تعريف العنف العائيل
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التعريف الشامل ألنواع العنف العائيل

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تشمل تعريفاً شامالً للعنف العائيل، مبا يف ذلك العنف الجسدي والجنيس والنفيس واالقتصادي. ●

التعليق

تنزع الترشيعات املتعلقة بالعنف العائيل إىل التصدي للعنف الجسدي وحسب. 

ومع ذلك، قام عدد من البلدان، بعد أن تحّقَق فهم أدق لطبيعة العنف العائيل، 

بسن و/أو تعديل ترشيعات العتامد تعاريف تشمل بعض األنواع التالية من 

العنف أو جميعها: العنف الجسدي والجنيس والعاطفي و/أو العنف النفيس 

واملرتكب ضد املمتلكات و/أو العنف االقتصادي. وعىل سبيل املثال، يشمل 

الفصل الثاين من القانون الهندي الخاص بحامية املرأة من العنف العائيل 

)2005( االعتداء البدين والجنيس واللفظي والعاطفي واالقتصادي، وتنص املادة 

5 من قانون ماريا دا بنها الربازييل )2006( عىل “أن العنف العائيل واألرُسي ضد 

املرأة يعرَّف بأنه القيام بفعل أو االمتناع عن القيام بفعل استناداً إىل نوع الجنس 

مام يسبِّب وفاة املرأة أو األذى لها أو معاناتها الجسدية أو الجنسية أو النفسية 

أو يسبب أرضاراً معنوية أو مادية لها”. ويف حال صدور مرشوع القانون املعني 

بالعنف األرُسي يف لبنان، فإنه سيقدم تعريفاً للعنف األرُسي يشمل أّي فعل عنف 

يرتكبه أحد أفراد األرسة ضد املرأة يف األرسة بسبب دورها االجتامعي كامرأة 

وقد يرتتب عليه أذى أو معاناة لألنثى، سواًء من الناحية الجسدية أو النفسية أو 

الجنسية أو االقتصادية.

أّما من الناحية العملية، قد تثري تعاريف العنف العائيل التي تشمل العنف 

النفيس واالقتصادي إشكاالت. فقد أظهرت التجارب أن الجناة مرتكبي العنف 

قد يحاولون استغالل هذه األحكام بالتقدم بطلب الحصول عىل أوامر حامية 

زاعمني أن رشيكهم يسئ إليهم نفسياً. وعالوة عىل ذلك، قد ال يتوقع كثري من 

النساء استجابًة حازمة من نظام العدالة ملا يسمى أفعال العنف النفيس أو 

االقتصادي املرتكبة ضدهن. إضافة إىل ذلك، يصعب جداً إثبات وقوع العنف 

النفيس. لذا فإنه ال بد أن يُطبق أي تعريف للعنف العائيل املشتمل عىل العنف 

النفيس و/أو العنف االقتصادي بطريقة مناسبة ومراعية لالعتبارات الجنسانية. 

وينبغي االستفادة من الخربة الفنية للفنيني املختصني، مبن فيهم علامء النفس 

واملستشارون، واملحامون ومقدمو الخدمات من أجل الشاكيات/الناجيات من 

العنف، واألوساط األكادميية، وذلك لتحديد ما إذا كان السلوك املعني يشكِّل عنفاً.

ويف املجتمع املحيل، ويف مؤسسات الدولة كام يعالج قتل اإلناث. ويعترب قتل 

اإلناث شكالً متطرفاً من أشكال العنف التي تنتهي بقتل املرأة ورمبا تنطوي عىل 

التعذيب والتشويه والقسوة والعنف الجنيس.

وبغض النظر عام إذا كانت أشكال العنف تعالج يف ترشيعات منفصلة أو يف 

ترشيع واحد، فال بد أن ينطبق إطار قانوين شامل عىل كل شكل من أشكال 

العنف، مبا يف ذلك التدابري الرامية ملنع العنف، وحامية الشاكيات/الناجيات 

من العنف ودعمهن، ومعاقبة الجاين، والتدابري الرامية لضامن التنفيذ الدقيق 

والتقييم املتعمق للقانون.
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نطاق األشخاص املحميني مبوجب القانون

التوصية
ينبغي أن تنطبق الترشيعات كحّد أدىن عىل ما ييل:

 األفراد الذين تربطهم عالقة حميمة أو كانت تربطهم عالقة حميمة، ومنها العالقات الزوجية وغري  ●
الزوجية وعالقات املثليني الجنسيني وعالقات غري املتعارشين؛ واألفراد ذوي العالقات األرُسية مع بعضهم 

البعض؛ واألفراد يف األرسة املعيشية نفسها.

التعليق
ظلت األحكام بشأن العنف العائيل تقترص يف تطبيقها يف الغالب عىل األشخاص 

الذين تربطهم عالقات حميمة وال سيام القرينني املتزوجني. ومبرور الوقت 

توُسعت الترشيعات لتشمل أشخاصاً آخرين من الشاكني/الناجني من العنف 

العائيل، مثل الرشكاء الحميمني غري املتزوجني أو املرتبطني بعالقة معارشة، 

واألشخاص املرتبطني بعالقات أرُسية أو األفراد يف لألرسة املعيشية الواحدة، 

مبن فيهم خدم املنازل. ويعرِّف القانون التأسييس اإلسباين بشأن تدابري الحامية 

املتكاملة من العنف الجنساين )2004( العالقات املنزلية تعريفاً عاماً يشمل 

العالقات بني األزواج، واألزواج السابقني، والعالقات غري الزوجية، وعالقات غري 

املتعارشين، والعالقات العاطفية والجنسية، وكذلك العالقات بني أفراد األرسة أو 

األرسة املعيشية، مثل األسالف واألحفاد واألقرباء بالدم واألشخاص املقيمني معاً 

والُقرصَّ أو األفراد املعوقني الخاضعني للوصاية أو الحضانة. وتشمل املادة 5 من 

قانون ماريا دا بنها الربازييل )2006( العنف املرتكب داخل “الوحدة العائلية”، 

واملعرَّف بأنه الحيز الدائم الذي يشرتك فيه األشخاص الذين تربطهم أو ال 

تربطهم عالقات أرُسية؛ والعنف املرتكب داخل “األرسة”، املعرَّفة بأنها املجموعة 

التي يشكلها األفراد الذين تربطهم صلة قرابة أو يعتربون أنفسهم أقرباء، أو 

تجمع بينهم عالقات طبيعية، أو قرابة مصاهرة أو إرادة رصيحة؛ ويف إطار أي 

عالقة حميمية. وسوف يعرِّف مرشوع القانون النيجريي الخاص بحظر العنف، 

إذا ما أصدر، العالقة العائلية تعريفاً عاماً يشمل األزواج، واألزواج السابقني، 

واألشخاص املخطوبني أو املتواعدين أو املرتبطني بعالقة عرفية، والوالدين، وأفراد 

ع القانون اإلندونييس املتعلق  األرسة، واملقيمني يف األرسة املعيشية نفسها. ويوسِّ

بالقضاء عىل العنف داخل األرسة املعيشية )القانون رقم 23 الصادر يف سنة 

2004( النطاق ليك يشمل خدم املنازل.

ويف النمسا، أسفر االشرتاط بأن تُثبت الشاكيات/الناجيات من العنف عالقاتهن 

مع الجاين بغية توفري الحامية لهن مبوجب القانون عن تعرضهن يف بعض األحيان 

لألذى غري املبارش. فقد كان الجناة ينكرون وجود عالقة لتاليف خضوعهم ألمر 

الحامية. وتصدياً لذلك، طُلب من الشاكيات/الناجيات من العنف إثبات وجود 

عالقة، وهو ما أّدى إىل تساؤالت بشأن تعريف “العالقة،” مبا يف ذلك ما إذا كان 

يتحتم عىل الشاكية/الناجية من العنف أن تثبت أنها أقامت عالقة جنسية مع 

الجاين بغية استحقاق الحامية.
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تعريف االعتداء الجنيس
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تعريف جرمية االعتداء الجنيس تعريفاً واسع النطاق يشمل االغتصاب، مبا فيه االغتصاب الزوجي

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تُعرِّف االعتداء الجنيس بأنه انتهاك للسالمة البدنية واالستقالل الذايت الجنيس؛ ●

أن تستعيض عن الجرائم القامئة املتمثلة يف االغتصاب و“هتك العرض” بجرمية ذات تعريف واسع النطاق  ●
لالعتداء الجنيس مصنفة إىل مراتب بحسب درجة الرضر؛

 أن تنص عىل ظروف مشّددة للعقوبة، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، عمر الناجية، وعالقة الجاين  ●
والناجية، واستخدام التهديد بالعنف، وتعدد الجناة، واآلثار البدنية أو النفسية الجسيمة التي يخلفها 

االعتداء عىل الضحية؛

 أن تُلغي أي اشرتاط بأن يكون اقرتاف االعتداء الجنيس بالقوة أو العنف، وأي اشرتاط بإثبات اإليالج، وأن  ●
تقلل إىل أدىن حد اإليذاء غري املبارش الواقع عىل الشاكية/الناجية من العنف يف إجراءات الدعوى وذلك 

بإصدار تعريف لالعتداء الجنيس:

 يشرتط وجود “اتفاق طوعي ال لبس فيه” ويشرتط إثباتاً من جانب املتهم بالخطوات املتخذة للتأكد مام 	•
إذا كانت الشاكية/الناجية من العنف راضية بذلك؛ أو

يشرتط أن يقع الفعل يف “ظروف قرسية” ويشتمل عىل طائفة عريضة من الظروف القرسية؛ 	•

 أن يُجرِّم عىل وجه التحديد االعتداء الجنيس يف إطار عالقة )أي “االغتصاب الزوجي”(، وذلك إما من خالل: ●

 النص عىل أن أحكام االعتداء الجنيس تنطبق “بغض النظر عن طبيعة العالقة” القامئة بني الجاين 	•
والشاكية؛ أو

 النص عىل أن “الزواج أو أي عالقة أخرى ال يشكِّل دفاعاً يف مواجهة االتهام بارتكاب االعتداء الجنيس يف 	•
إطار الترشيعات.”

التعليق
يجرى يف كثري من األحيان تناول العنف الجنيس يف اإلطار اإلشكايل املتمثل يف 

األخالقيات واآلداب العامة والرشف، وباعتباره جرمية ضد األرسة أو املجتمع، 

دم إيجايب يف  بدالً من اعتباره انتهاكاً للسالمة البدنية للفرد. وقد أُحرز تقُّ

تناول هذه املسألة. فقد قام عدد من بلدان أمريكا الالتينية، ومنها األرجنتني 

وبوليفيا والربازيل وإكوادور، مبراجعة قوانينها الجنائية لتظهر العنف الجنيس 

باعتباره انتهاكاً للشاكية/الناجية من العنف، بدالً من كونه تهديداً لـ“رشفها” 

و“أخالقياتها”. وجاء إصالح القانون الجنايئ الرتيك يف سنة 2004 وعرَّف االنتهاكات 

الجنسية باعتبارها “جرائم ضد الفرد” بدالً من كونها “جرائم ضد األعراف 

األخالقية واملجتمع” وأزال كل ما يشري إىل “األخالقيات” و“العفة” و“الرشف”، 

كام فعلت إصالحات برنامج كفينوفريد للقانون الجنايئ السويدي يف سنة 1998.

يُعترب االغتصاب ’الشكل‘ الرئييس للعنف الجنيس الذي يتناوله القانون الجنايئ، 

وتركز تعاريف االغتصاب يف كثري من األحيان عىل إثبات اإليالج. وهذه 

التعريفات ال تغطي كامل نطاق االنتهاكات الجنسية التي تتعرَّض لها املرأة وأثر 

تلك االنتهاكات عىل الشاكية/الناجية من العنف. ولهذا السبب، قام بعض البلدان 

بدالً من ذلك بإدراج تعريف واسع يف قانونها الجنايئ ’لالعتداء الجنيس‘ بحيث 

يشمل الجرمية املصنَّفة اغتصاباً يف السابق وال يعتمد عىل إثبات اإليالج. وعىل 

سبيل املثال، ينص القانون الجنايئ الكندي عىل تدرج جرائم االعتداء الجنيس 

)البند 271(، واالعتداء الجنيس باستخدام سالح، أو تهديد طرف ثالث، أو إلحاق 

األذى البدين )البند 272( واالعتداء الجنيس الجسيم، حيث يتسبب الجاين بجرح 

أو تشويه الشاكية أو تعريض حياتها للخطر )البند 273(. ويعرِّف البند 102 من 
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القانون الجنايئ الرتيك )2004( االعتداء الجنيس بأنه جرمية تنتهك السالمة البدنية 

لشخص آخر باستخدام السلوك الجنيس؛ واالغتصاب باعتباره جرمية تنتهك 

السالمة البدنية لشخص آخر، مبا يف ذلك الرشيك يف الزواج، بواسطة إيالج عضو 

أو جسم آخر يف البدن. 

لقد تطوَّر تعريف االغتصاب الجنيس مبرور الزمن، من اشرتاط استخدام القوة 

أو العنف، إىل اشرتاط عدم وجود املوافقة. وعىل سبيل املثال، يتضمن القانون 

الجنايئ الكندي معيار املوافقة اإليجابية الذي ينص عىل: “املوافقة” تعني، ألغراض 

هذا البند، املوافقة الطوعية من الشاكية لالشرتاك يف النشاط الجنيس املعني. 

وعمل قانون الجرائم الجنسية )2004( الصادر يف اململكة املتحدة عىل تعزيز 

ن التدابري الوقائية وحامية األفراد من  قانون الجرائم الجنسية وتحديثه، وحسَّ

مرتكبي الجرائم الجنسية. ومثة ثالثة أحكام رئيسية يف هذا القانون، هي: تعريف 

قانوين للموافقة، واختبار لالعتقاد املعقول باملوافقة ومجموعة من االفرتاضات 

اإلثباتية والقطعية بشأن املوافقة، واعتقاد املتهم يف املوافقة. ومع ذلك، أظهرت 

التجارب أن تعاريف االعتداء الجنيس استناداً إىل عدم املوافقة، قد ينجم عنها 

من الناحية العملية إيقاع أذى غري مبارش بالشاكية/الناجية وذلك بإجبار االدعاء 

عىل أن يثبت مبا ال يدع مجاالً للشك أن الشاكية/الناجية من العنف مل توافق. ويف 

محاولة لتجنُّب إيقاع األذى غري املبارش، وضعت بعض البلدان تعاريف لالغتصاب 

ترتكن إىل وجود ظروف معيَّنة، بدالً من إثبات عدم املوافقة. وعىل سبيل املثال، 

يقتيض تعريف االغتصاب مبقتىض قانون مكافحة االغتصاب يف ناميبيا )2000( 

وجود“ظروف قرسية” معينة، بدالً من إثبات عدم املوافقة. وقد اعتُمد تعريف 

مامثل يف قانون الجرائم الجنسية يف ليسوتو )2003(. ويف الحاالت التي يستند 

فيها التعريف إىل “الظروف القرسية”، فإن من األهمية مبكان أن تكون الظروف 

املدرجة فضفاضة، وال تعود إىل التأكيد عىل استخدام القوة أو العنف. 

ومن الناحية التاريخية مل يكن االغتصاب واالعتداء الجنيس يُجرمان عندما 

يُرتكبان داخل إطار العالقة الحميمية. ويف حني ال يزال مفهوم االغتصاب داخل 

العالقات الحميمية ميثِّل مشكلة عويصة يف كثري من البلدان، يعكف عدد 

متزايد من البلدان عىل إلغاء اعفاءات االغتصاب/االعتداء الجنيس املرتكب يف 

دة لتجريم  إطار العالقة الحميمية من قوانينها الجنائية و/أو سن أحكام محدَّ

هذا الفعل. وقد جرَّمت ليسوتو وناميبيا وجنوب أفريقيا وسوازيلند جميعها 

االغتصاب الزوجي. ويفعل نفس اليشء قانون مكافحة االغتصاب الصادر يف 

ناميبيا )2000( وذلك بالنص عىل ما ييل: “ال يشكِّل الزواج أو أية عالقة أخرى 

دفاعاً يف مواجهة اتهام باالغتصاب مبقتىض هذا القانون”. ويف سنة 2002، خلصت 

املحكمة العليا يف نيبال يف قضية املنتدى املعني باملرأة والقانون والتنمية ضد 

حكومة صاحب الجاللة يف نيبال أن اإلعفاء من االغتصاب الزوجي أمر غري 

دستوري ومناٍف للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة. ويف سنة 2003، أسفر تنفيذ القانون 

الجنايئ )الجرائم الجنسية والجرائم املرتكبة ضد األطفال( الصادر يف سنة 2002 

يف بابوا غينيا الجديدة عن إلغاء الحصانة الزوجية فيام يتعلق باالغتصاب.

2-3-4-3

تعريف التحرش الجنيس

التوصية
ينبغي للترشيعات:

أن تُجرِّم التحرش الجنيس؛ ●

 أن تُقرَّ بالتحرش الجنيس كشكٍل من أشكال التمييز وانتهاك لحقوق اإلنسان للمرأة له عواقب عىل صعيد  ●
الصحة والسالمة؛

 أن تُعرِّف التحرش الجنيس باعتباره سلوكاً غري مرحب فيه ذا دوافع جنسية يف العالقات األفقية والرأسية،  ●
مبا يف ذلك يف قطاع العاملة )مبا يف ذلك قطاع العاملة غري النظامي(، والتعليم، وتلقي البضائع والخدمات، 

وأنشطة األلعاب الرياضية، ومعامالت امللكية؛

 أن تنص عىل أن السلوك غري املرحب فيه ذا الدوافع الجنسية يشمل )سواًء بشكل مبارش أو ضمناً( السلوك  ●
البدين واملراودة؛ واملطالبة بخدمات جنسية أو طلبها؛ واملالحظات ذات الطابع الجنيس، وعرض صور أو 
ملصقات أو رسوم وكتابات رصيحة جنسياً؛ وأي سلوك آخر غري مرحب فيه ذي طابع جنيس سواء كان 

جسدياً أم لفظياً أم غري لفظي.

التعليق
ارتبط التحرش الجنيس تاريخياً بالجرائم ذات الصلة بالعمل حرصاً، وُعرِّف بأنه 

ال يحدث سوى يف إطار عالقات القوة غري املتكافئة )مثل رئيس العمل ضد 

املوظف(. ونتيجة لذلك، عوِمل التحرش الجنيس يف كثري من األحيان يف نطاق 

قوانني العمل لدى البلدان ومل يطبَّق سوى عىل الذين يتعرضون لهذا السلوك يف 

قطاع العاملة النظامي. ومبرور الوقت، اعرتفت البلدان بهذه التقييدات وبدأت 

يف التصدي للتحرش الجنيس بطريقة أشمل ويف مختلف مجاالت القانون، مثل 
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إدراج األحكام بشأن منع العنف ضد املرأة

التوصية
ينبغي أن تويل الترشيعات األولوية ملنع العنف ضد املرأة وأن تشمل أحكاماً، عىل النحو املبنيَّ أدناه يف األجزاء 

5-باء إىل 5 - دال من اإلطار، بشأن التدابري التالية ملنع العنف ضد املرأة:

 أنشطة التوعية بحقوق اإلنسان للمرأة، واملساواة بني الجنسني، وحق املرأة يف التمتع بحياة خالية من  ●
العنف؛

 استخدام املناهج التعليمية لتعديل أمناط السلوك االجتامعية والثقافية التمييزية، وكذلك التنميطات  ●
الجنسانية االزدرائية؛ و

توعية وسائط اإلعالم فيام يتعلق بالعنف ضد املرأة. ●

التعليق

مالت االستجابات الترشيعية املبكرة للعنف ضد املرأة إىل االقتصار يف تركيزها 

عىل التجريم ومن ثم مل تحاول معالجة األسباب األساسية للعنف ضد املرأة. 

ولكن مع مرور الوقت، جرى التأكيد بشكل متزايد عىل أهمية إدراج تدابري 

خاصة باملنع يف الترشيعات. وينص قانون مكافحة قتل اإلناث وغريه من 

أشكال العنف ضد املرأة )2008( املعتمد يف اآلونة األخرية يف غواتيامال، أن 

الحكومة مسؤولة عن التنسيق بني الوكاالت، وتعزيز حمالت التوعية ورصدها، 

وإقامة الحوار وتعزيز السياسات العامة ملنع العنف ضد املرأة. وتنص املادة 

8 من القانون الربازييل ماريا دا بنها )2006( عىل تدابري منع متكاملة، مبا فيها 

تشجيع وسائط االتصاالت عىل تجنب األدوار النمطية املقولبة التي تبيح العنف 

العائيل واألرُسي أو تشجع عليه، والحمالت التثقيفية العامة، والرتكيز يف املناهج 

التعليمية مبستوياتها املختلفة عىل حقوق اإلنسان وعىل مشكلة العنف العائيل 

واألرُسي ضد املرأة. وينص الفصل الثاين من القانون الفنزوييل بشأن العنف 

ضد املرأة واألرُسة )1998( عىل سياسات بشأن منع العنف وتقديم املساعدة 

للناجيات من العنف. واشرتطت املحكمة العليا يف الهند، يف قضية فيشاكا ضد 

والية راجستان وأورز )AIR 1997 S.C.3011( عىل أصحاب العمل ضامن 

إيجاد ظروف مناسبة فيام يتعلق بالعمل ووقت الفراغ والصحة والنظافة العامة 

بغية منع التحرش الجنيس يف مكان العمل. ومن شأن مرشوع القانون اإليطايل 

بشأن تدابري منع وقمع الجرائم ضد األفراد داخل األرسة، وامليل الجنيس، والنوع 

الجنساين وكل سبب آخر للتمييز، إذا ما أُصدر، أن يؤكد عىل سياسات املنع.

قانون مناهضة التمييز، والقانون الجنايئ. وينص قانون مناهضة التمييز )1977( 

يف والية نيو ساوث ويلز، اسرتاليا، عىل أن التحرش الجنيس يعترب مخالفاً للقانون 

عندما يحدث يف مجال العمل، واملؤسسات التعليمية، وعند تلقي البضائع أو 

الخدمات؛ واستئجار أو محاولة استئجار أماكن اإلقامة؛ ورشاء أراٍض أو بيعها؛ 

وأنشطة األلعاب الرياضية. ويف تركيا كان من أهم اإلصالحات األساسية يف 

القانون الجنايئ يف سنة 2004 تجريم التحرش الجنيس. ويف كينيا، يندرج التحرش 

الجنيس يف ثالثة قوانني: البند 23 من قانون الجرائم الجنسية )2006( )فعل 

جنايئ يُسند إىل َمن يكون يف مركز سلطة أو شاغالً لوظيفة عمومية(، والبند 6 

من قانون العاملة )2007( )التحرش من أصحاب العمل أو الزمالء يف العمل(، 

والبند 21 من قانون أخالقيات املوظف العمومي )2003( )التحرش ضمن إطار 

الخدمة العامة وتوفري الخدمات العامة(. ويف قضية فيشاكا ضد والية راجستان 

وأورز )AIR 1997 S.C.3011(، طبَّقت املحكمة العليا يف الهند املواد 11 و22 

و23 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وكذلك التوصية 

العامة رقم 19 الصادرة من اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، 

والبنود ذات الصلة يف منهاج عمل بيجني )فيام يتعلق بتعزيز الصحة والسالمة يف 

مكان العمل(، وذلك من أجل وضع تعريف للتحرش الجنيس ملزم قانوناً، استناداً 

إىل تعريف واسع ‘ملكان العمل’.
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التوعية

التوصية
ينبغي أن تُلزم الترشيعات بتوفري الدعم والتمويل من الحكومة لحمالت التوعية العامة بشأن العنف ضد 

املرأة، ومن ضمنها:

 حمالت عامة لتوعية السكان بشأن العنف ضد املرأة كمظهر من مظاهر عدم املساواة وانتهاك لحقوق  ●
اإلنسان للمرأة؛

دة تهدف إىل زيادة املعرفة بالقوانني الصادرة للتصدي للعنف ضد املرأة وُسبل  ●  حمالت توعية محدَّ
االنتصاف التي تتضمنها الترشيعات.

التعليق
تعترب حمالت التوعية العامة غاية يف األهمية لإلفصاح عن رفض العنف ضد 

املرأة، وينبغي أن تنقل هذه الحمالت رسالة عدم التسامح إزاء العنف ضد 

املرأة، وأن تتضمن النهوض بحقوق اإلنسان للمرأة، وتؤكد عىل اإلدانة املجتمعية 

للمواقف التمييزية التي تُديم العنف ضد املرأة، وتتصدى للمواقف التي تُوصم 

الشاكيات/الناجيات من العنف. وتعترب حمالت التوعية العامة أيضاً أداة مهمة 

من أجل إعالم الشاكيات/الناجيات من العنف بحقوقهن وبشأن القوانني القامئة 

وُسبل االنتصاف التي تتضمنها الترشيعات. ويف كثري من البلدان، تؤدي املنظامت 

غري الحكومية دوراً أساسياً يف التوعية حول رفض العنف ضد املرأة، وخصوصاً 

من خالل إقامة ائتالف عريض والتوعية الفعالة عىل املستوى الشعبي ووسائط 

اإلعالم. وقد اضطلعت حكومات كثرية بحمالت للتوعية، وتعاونت يف أغلب 

األحيان مع املنظامت غري الحكومية واملنظامت الدولية.

تنص املادة 3 من القانون التأسييس األسباين بشأن تدابري الحامية املتكاملة من 

العنف الجنساين )2004( عىل إطالق خطة وطنية للتوعية بشأن العنف ضد 

املرأة ومنعه باستهداف الرجال والنساء عىل السواء بغية زيادة الوعي بالقيم 

استناداً إىل احرتام حقوق اإلنسان واملساواة بني الرجل واملرأة. وسوف ترشف عىل 

الخطة لجنة تضم ناجيات من العنف، وأعضاء يف مؤسسات مختصة، وفنيون 

يعملون للتصدي للعنف ضد املرأة، وخرباء معنيون باملوضوع. وتوجه املادة 11 

من قانون حامية املرأة من العنف العائيل )2005( يف الهند الحكومة املركزية 

وكل حكومة والية التخاذ تدابري تضمن التعريف بأحكام القانون عىل أوسع 

نطاق ممكن من خالل وسائط اإلعالم الجامهريية، كالتلفاز واإلذاعة والوسائط 

املطبوعة، عىل فرتات منتظمة.
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3-5-3

املناهج التعليمية

التوصية
ينبغي أن تنص الترشيعات عىل:

 وجود تعليم إلزامي عىل جميع مستويات الدراسة، من رياض األطفال إىل املستوى بعد الثانوي، بشأن  ●
حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة، وتعزيز املساواة بني الجنسني، وخصوصاً حق املرأة والفتاة يف التمتع بحياة 

خالية من العنف؛

 أن يراعى التعليم االعتبارات الجنسانية ويشمل معلومات مناسبة بخصوص القوانني الحالية التي تعزِّز  ●
حقوق اإلنسان للمرأة وتتصدى للعنف ضد املرأة؛

 أن يتم وضع مناهج مختصة بالتشاور مع املجتمع املدين. ●

التعليق
يعترب النظام التعليمي من أكرث نقاط الدخول فاعلية للتصدي للمواقف التمييزية 

فيام يتعلق باملساواة بني الجنسني والعنف ضد املرأة. وتكون املبادرات الرامية 

ملنع العنف ضد املرأة أكرث فاعلية عندما يتم استئصال القوالب النمطية 

االزدرائية واملواقف التمييزية إزاء املرأة من املناهج التعليمية وعندما تُدرج 

مضامني تعزِّز حقوق اإلنسان للمرأة واملساواة بني الجنسني وتدين العنف ضد 

املرأة يف املستويات التعليمية كافة. ويركِّز الفصل األول من القانون التأسييس 

األسباين بشأن تدابري الحامية املتكاملة من العنف الجنساين )2004( عىل تعزيز 

املساواة بني الجنسني وفض النزاعات بطرق سلمية عىل مختلف مستويات 

التعليم، مبا يف ذلك من خالل تدريب املهنيني الرتبويني. وتتطلب املادة 6 من 

القانون أن تكفل سلطات التعليم إزالة القوالب النمطية القامئة عىل التحيز 

الجنساين والتمييزية من جميع املواد التعليمية. ونتيجة لهذا الحكم جرت 

مراجعة كثري من الكتب املدرجة يف املناهج التعليمية. ويقتيض القانون املكسييك 

بشأن متتع املرأة بحياة خالية من العنف )2007( تطوير برامج تعليمية عىل 

جميع مستويات الدراسة تعزِّز املساواة بني الجنسني ومتتع املرأة بحياة خالية من 

العنف. وتنص املادة 3 )أ( من قانون شييل بشأن العنف داخل األرسة )1994( 

عىل رضورة احتواء املناهج الدراسية مضامني عن العنف داخل األرسة، مبا يف ذلك 

ع عليه أو تعمل عىل  كيفية تغيري أنواع السلوك التي تعزِّز هذا العنف أو تشجِّ

إدامته.

4-5-3

توعية وسائط اإلعالم

التوصية
ينبغي للترشيعات:

أن تشجع عىل توعية الصحفيني وغريهم من موظفي وسائط اإلعالم فيام يتعلق بالعنف ضد املرأة. ●

التعليق
يؤثر ما تعرضه وسائط اإلعالم تأثرياً جوهرياً يف تصورات املجتمع حول السلوك 

واملواقف املقبولة. وقد يؤثر تدريب الصحفيني وسائر موظفي وسائط اإلعالم 

عىل حقوق اإلنسان للمرأة، واألسباب الجذرية للعنف ضد املرأة يف طريقة 

تغطيتهم للقضية وبالتايل تؤثر يف مواقف املجتمع. وينص القانون التأسييس 

اإلسباين بشأن تدابري الحامية املتكاملة من العنف الجنساين )2004( يف املادة 14 

عىل“أن تعمل وسائط االتصاالت من أجل حامية املساواة بني الجنسني والحفاظ 

عليها، وتاليف أي متييز بني الرجل واملرأة” وينص عىل “رضورة بذل أقىص الجهد 

يف التقارير بشأن العنف ضد املرأة، يف إطار املتطلبات املوضوعية الصحفية، 

للدفاع عن حقوق اإلنسان وُحرية وكرامة اإلناث ضحايا العنف الجنساين وعن 

أوالدهن”. وتدعو املادة 8 من قانون ماريا دا بنها الربازييل )2006( إىل أن 

تتجنَّب وسائط االتصاالت األدوار النمطية املقولبة التي تبيح العنف العائيل 

واألرُسي أو تشجع عليه.
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للشاكيات/الناجيات من العنف

1-6-3

خدمات الدعم الشاملة واملتكاملة

التوصية
ينبغي للترشيعات:

أن تُلزم الدولة بتوفري التمويل و/أو املساهمة يف إنشاء خدمات الدعم الشاملة واملتكاملة ملساعدة  ●
الناجيات من العنف؛

مة للناجيات من العنف ينبغي أن توفِّر أيضاً الدعم إىل أطفالهن؛ ● أن تُشري إىل أن جميع الخدمات املقدَّ

 أن تُشري إىل أن موقع الخدمات ينبغي أن يتيح فرصاً متكافئة للحصول عىل تلك الخدمات، وخصوصاً  ●
للسكان يف املناطق الحرضية والريفية؛

 أن يستحدث، حيثام أمكن، املعايري الدنيا التالية لتوفري خدمات الدعم للشاكيات/الناجيات من العنف: ●

 خط هاتفي ساخن معني باملرأة عىل املستوى الوطني يتيح أن تحصل جميع الشاكيات/الناجيات من العنف 	•
مة للخدمات؛ عىل املساعدة عرب الهاتف مجاناً وعىل مدار الساعة ويتيح إحالتهن إىل جهات أخرى مقدِّ

 مأوى أو ملجأ واحد لكل 000 10 نسمة، وتوفري اإلقامة العاجلة اآلمنة، واملشورة املؤهلة واملساعدة يف 	•
إيجاد مكان لإلقامة الطويلة األجل؛ 

م الدعم االستباقي والتدخل يف األزمات 	•  مركز للدعوة واإلرشاد معني باملرأة لكل 000 50 امرأة، يقدِّ
لخدمة الشاكيات/الناجيات من العنف، مبا يف ذلك االستشارة القانونية والدعم، وكذلك الدعم طويل 

األجل للشاكيات/الناجيات من العنف، وخدمات متخصصة لفئات نسائية معيَّنة )مثل الخدمات 
املتخصصة للمهاجرات الناجيات من العنف أو الناجيات من املتاجرة بهن أو النساء الاليت يعانني من 

التحرش الجنيس يف مكان العمل(، حسب االقتضاء؛

 مركز ملعالجة أزمات االغتصاب لكل 000 200 امرأة؛	•

 فرصة الحصول عىل الرعاية الصحية، مبا يف ذلك الرعاية الصحية اإلنجابية والوقاية من فريوس نقص 	•
املناعة البرشية.

التعليق
تحتاج الناجيات من العنف ضد املرأة إىل الحصول عىل الرعاية الصحية وخدمات 

الدعم بصورة آنية لالستجابة ملا يصيبهن يف األجل القصري من أرضار، وحاميتهن 

من التعرض ملزيد من االنتهاكات، والوفاء باحتياجاتهن األطول أجالً. ويف كثري 

م يف كثري من  من البلدان، ال ينص القانون عىل هذه الخدمات. ولذلك، فإنها تُقدَّ

األحيان بجهود املنظامت غري الحكومية ذات القدرات املالية املحدودة وبتمويل 

ال ميكن التنبؤ به من الحكومة، مام يسفر عن محدودية توفر تلك الخدمات. 
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ونتيجة لذلك، ال يتلقى كثري من النساء الاليئ تعرضن للعنف خدمات دعم، أو 

يتلقني خدمات غري كافية. ومع ذلك، ال تعترب الدولة يف كثري من األحيان، رغم 

قدرتها عىل االضطالع بدور مهم يف وضع الخدمات ومتويلها، الجهَة األنسب 

إلدارة الخدمات. بل ينبغي، حيثام أمكن، أن تُدار الخدمات بواسطة منظامت 

نسائية مستقلة غري حكومية ذات خربة يف تقديم دعم جنساين وشامل لتمكني 

الناجيات من العنف، استناداً إىل مبادئ نسائية. 

ظلت غالبية الخدمات، حتى اآلن، تستهدف الناجيات من عنف العشري، يف حني 

تظهر التجارب أن الناجيات من جميع أشكال العنف ضد املرأة يحتجن الحصول 

عىل تلك الخدمات. وعىل سبيل املثال، تطرق الناجيات من العنف الجنيس أبواب 

املالجئ التي تديرها منظامت غري حكومية للناجيات من العنف العائيل يف 

هندوراس طلباً للجوء إليها.

تعمل الدول بشكل متزايد عىل إرساء واليات ترشيعية لوضع الخدمات. فاملادة 

17 من قانون غواتيامال ملكافحة قتل اإلناث واألشكال األخرى من العنف ضد 

املرأة )2008( تقتيض من الحكومة أن تكفل للناجيات من العنف الحصول عىل 

مراكز خدمات متكاملة، مبا يف ذلك توفري املوارد املالية لهن. ويقتيض القانون 

املكسييك بشان متتع املرأة بحياة خالية من العنف )2007( من الدولة دعم 

إنشاء املالجئ وصيانتها. ويف تركيا، يقتيض قانون اإلدارة املحلية إنشاء مالجئ 

يف البلديات التي تضم ما يزيد عىل 50,000 نسمة. ويقيض قانون الحامية من 

العنف )1997( يف النمسا أن تنشئ جميع األقاليم مراكز تدّخل تبادر إىل تقديم 

املساعدات إىل الشاكيات/الناجيات من العنف العائيل بعد تدّخل الرشطة. وتدير 

مراكز التدخل تلك منظامت غري حكومية نسائية ومتوَّل من وزارة الداخلية 

والوزارة املعنية باملرأة عىل أساس عقود مدتها خمس سنوات.

2-6-3

مراكز أزمات االغتصاب

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تنص عىل حق الشاكيات/ الناجيات من العنف الجنيس يف الحصول الفوري عىل الخدمات الشاملة  ●
واملتكاملة عىل حساب الدولة، مبا يف ذلك اختبار الحمل، والوسائل العاجلة ملنع الحمل، وخدمات 

اإلجهاض، ومعالجة األمراض املنقولة عن طريق االتصال الجنيس، ومعالجة اإلصابات، والعالج الوقايئ بعد 
التعرُّض للفريوس واإلرشاد النفيس- االجتامعي؛

 أن تنص عىل أن الحصول عىل هذه الخدمات ال ينبغي أن يكون مرشوطاً بقيام الشاكية/الناجية من  ●
العنف بإبالغ الرشطة.

التعليق
تحتاج الناجيات من العنف الجنيس للحصول فوراً عىل خدمات شاملة ومتكاملة. 

ومن أمثلة هذه الخدمات التي طورتها الحكومات واملنظامت غري الحكومية 

عىل مر الزمن مراكز أزمات االغتصاب يف الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا؛ 

واملراكز الجامعة للخدمات يف ماليزيا؛ واملراكز الرفيقة بأحوال املرأة امللحقة 

باملستشفيات يف الهند. ويف بعض البلدان، يبقى الحصول عىل الخدمات مرشوطاً 

بأن تقوم الناجية من العنف بإبالغ الرشطة عن االنتهاك املعني. وهذا االشرتاط 

إشكايل ألنه قد مينع املرأة من التامس املساعدة الطبية والنفسية. ويقتيض قانون 

مساعدة ضحايا االغتصاب يف الفلبني )1998( إنشاء مركز ألزمات االغتصاب يف 

كل إقليم أو مدينة. ومع ذلك، تواجه الحكومات املحلية، ألنها ال تُلزم بتخصيص 

األموال املطلوبة، صعوبًة يف إنشاء تلك املراكز.



| 6.331 | توفري الحامية والدعم واملساعدة للشاكيات/الناجيات من العنف

3-6-3

توفري الدعم للناجية يف مكان عملها

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تحمي حقوق الناجيات من العنف ضد املرأة يف العمل، مبا يف ذلك مبنع أصحاب األعامل من التمييز  ●
ضد هؤالء الناجيات من العنف أو معاقبتهن بسبب ما لحق بهن من اإلساءة.

التعليق

تفقد بعض الناجيات من العنف ضد املرأة وظائفهن لتغيبهن عن العمل بسبب 

ما لحق بهن من إصابات أو عواقب أخرى ناجمة عن العنف، مبا يف ذلك حاجتهن 

إىل إيجاد مسكن أو التوجه إىل املحكمة. واملادة 21 من القانون التأسييس األسباين 

بشأن تدابري الحامية املتكاملة من العنف الجنساين )2004( متنح الناجيات من 

العنف حقوقاً متنوعة خاصة بالعمل والضامن االجتامعي، مبا فيها الحق يف تخفيض 

ساعات العمل أو إعادة تنظيمها. وتقيض املادة 43 من قانون مكافحة العنف ضد 

املرأة وأطفالها )2004( يف الفلبني بأنه يحق للضحايا الناجيات من العنف أخذ 

إجازة مدفوعة األجر متتد إىل عرشة أيام باإلضافة إىل إجازات أخرى مدفوعة األجر. 

وعقب إجراء التعديالت عىل قانون العنف العائيل الصادر يف هندوراس يف سنة 

2006، بات أصحاب األعامل يف القطاعني العام والخاص مطالبني مبنح إذن ملوظفيهم 

لحضور برامج ذات صلة، مبا فيها مجموعات الدعم الذايت بالنسبة للناجيات من 

العنف وجلسات إعادة التثقيف للجناة.

4-6-3

حقوق الناجية يف السكن

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تحظر التمييز يف السكن ضد الناجيات من العنف، مبا يف ذلك منع املالكني من طرد أي مستأجرة أو  ●
رفض التأجري إىل طالبة االستئجار لكونها ناجية من العنف؛

أن تسمح للناجية من العنف بأن تفسخ عقد اإليجار دون عقوبة بغية البحث عن سكن جديد. ●

التعليق
يؤثر العنف ضد املرأة تأثرياً مبارشاً يف سكن الناجيات من العنف. ويف حاالت 

كثرية، تبقى الناجيات من العنف يف مواقف يكن فيها عرضة لإليذاء بسبب 

عجزهن عن إيجاد مكان إقامة الئقة. فالناجيات من العنف املستأجرات يطرَدن 

يف كثري من الحاالت من املسكن وواجهن متييزاً ضدهن يف طلبات التقديم 

للحصول عىل سكن. لقد استحدث قانون الواليات املتحدة األمريكية الخاص 

بالعنف ضد املرأة وإعادة إصداره من وزارة العدل )2005( أحكاماً وبرامج 

ل القانون  جديدة لتوفري حقوق إضافية يف املسكن للناجيات من العنف. وعدَّ

قوانني عديدة لضامن عدم طرد الناجيات من العنف العائيل من السكن أو 

حرمانهن من اإلسكان العام لكونهن ناجيات من العنف. ووفَّر القانون متويالً 

نة  لتثقيف موظفي وكاالت اإلسكان العام وتدريبهم، واستحداث سياسات محسَّ

ومامرسات سليمة عىل صعيد القبول يف السكن واإلشغال، وتحسني التعاون بني 

وكاالت اإلسكان العام واملنظامت العاملة ملساعدة الناجيات من العنف. ويف 

النمسا، تساعد مدينة فيينا النساء الاليئ يتعرضن للعنف ويصبحن مرشدات 

يف استئجار شقق بأسعار معقولة. ومنذ سنة 2001، أصبحت املهاجرات أيضاً 

مؤهالت للحصول عىل سكن من هذا النوع.
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5-6-3

الدعم املايل للناجية من العنف

التوصية
ينبغي للترشيعات:

الة للناجيات من العنف بغية تلبية احتياجاتهن. ●  أن تنص عىل توفري املساعدة املالية اآلنية والفعَّ

التعليق
تتكبَّد الناجيات من العنف ضد املرأة تكاليف مالية كبرية يف األجلني القريب 

والبعيد عىل خلفية األمل واملعاناة، وتقصري فرتة العمل وانخفاض اإلنتاجية، 

واإلنفاق عىل الخدمات. ومن األهمية مبكان أن تتاح للناجيات من العنف ُسبل 

الحصول عىل املساعدة املالية خارج إطار أمر الحامية )املشار إليه يف االقسم 

3-10(، وقانون األرسة )املشار إليه يف القسم 3-13(، وإجراءات إصدار األحكام 

)املشار إليها يف القسم 3-11( بسبب عدم اليقني فيام يتعلق باملدة التي 

تستغرقها هذه اإلجراءات واملساعدة املالية التي قد تقدمها. ومبقتىض البندين 

لة  1061JA و1061JH يف قانون الضامن االجتامعي يف أسرتاليا، بصيغته املعدَّ

يف سنة 2006، يتسنى للناجيات من العنف العائيل الحصول عىل “مبلغ مايل 

ملواجهة األزمة” من وكالة الرعاية االتحادية “Centrelink”، حيثام يكن قد 

غادرن املنزل بسبب العنف، و/أو حيثام بقني يف البيت عقب مغادرة الجاين 

وهن يتعرضن لضائقة مالية شديدة. وتبعاً للسياق القانوين، ميكن أن تصبح 

هذه املساعدة متاحة من خالل صندوق استئامين للناجيات من العنف يجوز 

أن تساهم فيه الدولة وعنارص فاعلة أخرى من غري الدول. وينشئ البند 29 من 

قانون العنف العائيل يف غانا )سنة 2007( صندوقاً لدعم ضحايا العنف العائيل. 

ويتلقى الصندوق تربعات من األفراد واملنظامت والقطاع الخاص؛ وأمواالً يقرها 

مجلس النواب، وأمواالً من أي مصدر آخر يوافق عليه وزير املالية. وتستخدم 

مة من الصندوق يف مجموعة متنوعة من األغراض، من بينها الدعم  األموال املقدَّ

املادي األسايس لضحايا العنف العائيل، وأية أمور تتصل بإنقاذ ضحايا العنف 

العائيل وإعادة تأهيلن وإعادة إدماجهن، وإنشاء أماكن إليواء الناجيات من 

العنف العائيل؛ وتدريب وبناء قدرات األشخاص املعنيني بتوفري املأوى وإعادة 

التأهيل وإعادة اإلدماج. وينص مرشوع قانون حامية النساء من العنف األرُسي 

يف لبنان، يف حال صدوره، عىل إنشاء صندوق يتوىل مساعدة ضحايا العنف 

األرسي وتأمني الرعاية لهم.

7-3

حقوق املرأة املهاجرة
1-7-3

الوضع املستقل التفضييل للهجرة فيام يتعلق بالناجيات من العنف ضد املرأة

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تنص عىل عدم ترحيل الناجيات من العنف ضد املرأة أو إخضاعهن إلجراءات عقابية أخرى تتصل  ●
بوضعهن الخاص بالهجرة عندما يبلغن عن العنف للرشطة أو لسلطات أخرى؛

 أن تسمح للمهاجرات الناجيات من العنف بأن يتقدمن بشكل رسي بطلب الحصول عىل الوضع القانوين  ●
للهجرة مبعزل عن الجاين.

التعليق
تحجم الناجيات من العنف العائيل أو العنف يف مكان العمل الاليئ يرتبط 

وضعهن من حيث الهجرة بوضعهن الزوجي أو األرسي أو الوظيفي عن إبالغ 

الرشطة عن هذا العنف يف كثري من األحيان. ومبرور الوقت، وضعت الدول 

ترشيعات و/أو ترشيعات فرعية تنص عىل حق هؤالء الناجيات من العنف يف 
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تقديم طلب للحصول عىل وضع الهجرة مبعزل عن الجاين. وعىل سبيل املثال، 

فإن قانون العنف ضد املرأة وإصداراته الالحقة )1994( يف الواليات املتحدة 

األمريكية يسمح للناجيات من العنف العائيل الاليئ يعتمد وضعهن من حيث 

الهجرة عىل وضع مواطن/أو مقيم رشعي دائم يف الواليات املتحدة األمريكية 

بتقديم طلبات مبفردهن لتعديل وضعهن من حيث الهجرة يف ظل ظروف 

معيَّنة. ويسمح القانون أيضاً للناجيات من العنف العائيل الاليئ يستوفني 

اشرتاطات معيَّنة بالحصول عىل وقف إجراءات الرتحيل وأن يصبحن مقيامت 

رشعيات بشكل دائم. ويسمح قانون الهجرة وحامية الالجئني يف كندا )2002( 

للناجية من العنف العائيل بتقديم طلب الحصول عىل وضع اإلقامة الدامئة بغض 

النظر عام إذا كان زوجها يؤيد هذا الطلب، كام يفعل قانون األجانب السويدي 

)2005(. ويف هولندا، يشكِّل إثبات وقوع العنف الجنيس أو غريه من أشكال 

العنف يف إطار العالقة أساساً مستقالً ملنح وضع اإلقامة لألشخاص الحاصلني عىل 

ترصيح إقامة بطريق التبعية. وينص امللحق املؤقت بقانون األجانب واملبادئ 

التوجيهية لتنفيذه )TBV 2003/48( يف هولندا أنه إذا تعرضت فتاة لخطر 

تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، يجوز أن متنح هي وأرستها وضع اإلقامة يف 

هولندا. وتسمح قواعد التنازل بشأن العنف العائيل يف اململكة املتحدة للمرأة 

م بطلب للبقاء يف  التي يعتمد وضع إقامتها عىل جاٍن مرتكب للعنف بأن تتقدَّ

اململكة املتحدة إىل أجل غري مسمى.

2-7-3

 فرض قيود عىل سامرسة الزواج الدوليني وكفالة حقوق “العرائس 
املستجلبات بالربيد”

التوصية
ينبغي أن تشمل الترشيعات:

 تدابري تقلّل املخاطر التي يثريها سامرسة الزواج الدوليون، ومن تلك التدابري: فرض قيود عىل عمليات  ●
سامرسة الزواج الدوليني، وتقييد قدرة الرجال املسيئني عىل استخدام سامرسة الزواج الدوليني، وضامن أن 
تكون املرأة املستجلبة من خالل سامرسة الزواج الدوليني فوق سن الرشد وقد أعطت موافقتها الطوعية 

واملستنرية، وتزويد كل امرأة مستجلبة مبعلومات عن الزوج املرتقب وعن حقوقها القانونية؛

 حق العرائس الدوليات الناجيات من العنف يف الطالق ويف الحصول عىل الوضع املستقل كمهاجرات.  ●

التعليق
تثري صناعة سامرسة الزواج الدوليني عدداً من األخطار عىل املرأة. فعن طريق 

“تسويق” النساء من البلدان املحرومة اقتصادياً كعرائس للرجال يف بلدان 

ثرية، كثرياً ما تجد املرأة نفسها يف حاالت من العزلة وال حول لها وال قوة حيث 

تكون معتمدة عىل رشيك بالكاد تعرف شيئاً عنه، وال تكون عىل دراية بحقوقها 

القانونية. وبسب دافع الربح لدى السامرسة وألنهم يتقاضون أجورهم من 

الرجال، فإنهم كثرياً ما ميلكون الحافز إلرضاء الرجال أكرث من املحافظة عىل رفاه 

املرأة. وهذه العوامل باجتامعها تخلق خطورة جدية الرتكاب العنف العائيل ضد 

النساء املستجلبات عرب سامرسة الزواج الدوليني.

اتخذت البلدان املرسلة والبلدان املتلقية للعرائس الدوليات إجراءات ترشيعية 

للتصدي لهذه القضية. فالقانون الصادر يف الفلبني إلعالن عدم رشعية مامرسة 

تخطيب النساء الفلبينيات للزواج من رعايا أجانب بناًء عىل أمر بالربيد وغري 

ذلك من املامرسات املامثلة )1990( يحظر قانوناً جملًة من األمور منها قيام 

أي شخص أو رشكة بتأسيس أو مواصلة عمل يكون غرضه خطبة امرأة فلبينية 

للزواج من رعايا أجانب إما عىل أساس أمر بالربيد أو التعارف الشخيص؛ 

واإلعالن أو النرش أو الطبع أو التوزيع أو التسبب يف اإلعالن أو النرش أو الطبع 

أو التوزيع ألي نرشات مطوية أو إعالنية أو مواد دعائية الغرض منها تشجيع 

األفعال املحظورة. ويشرتط قانون الواليات املتحدة األمريكية الخاص بتنظيم 

سامرسة الزواج الدوليني )2005( أن تزوَّد املرأة األجنبية مبعلومات عن الخلفية 

الجنائية والزوجية لزوجها املرتقب وكذلك مبعلومات عن الحقوق واملوارد املتاحة 

للناجني من العنف العائيل يف الواليات املتحدة األمريكية. ويشرتط عىل سامرسة 

الزواج الدوليني الحصول عىل موافقة كتابية من املرأة قبل توزيع أية معلومات 

عنها، ويحظر توزيع املعلومات عن أي شخص يقل عمره عن 18 سنة. ويفرض 

كذلك قيوداً عىل قدرة الشخص يف الواليات املتحدة األمريكية عىل الحصول عىل 

تأشريات دخول لسلسلة من الفتيات املخطوبات.
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8-3

التحقيق
1-8-3

واجبات ضباط الرشطة

التوصية
ينبغي أن تنص الترشيعات عىل أن يقوم ضباط الرشطة مبا ييل:

 االستجابة فوراً لكل طلب للمساعدة والحامية يف حاالت العنف ضد املرأة حتى عندما ال يكون الشخص  ●
املبلِّغ عن العنف هو الشاكية/الناجية من العنف؛

 إيالء أولوية للنداءات بشأن حاالت ارتكاب العنف ضد املرأة كام للنداءات املتعلقة بوقوع أفعال أخرى  ●
من العنف وإيالء أولوية للنداءات بشأن العنف العائيل كام للنداءات املتعلقة بأي شكل آخر من أشكال 

العنف ضد املرأة؛

ق ملخاطر مرسح الجرمية واالستجابة وفقاً لذلك باللغة التي تفهمها  ●  عند تلقي الشكوى، إجراء تقييم منسَّ
الشاكية/الناجية من العنف مبا يف ذلك عن طريق:

 مقابلة األطراف والشهود، مبن فيهم األطفال، يف غرف مستقلة، لضامن وجود فرصة التكلم بحرية؛	•

 تسجيل الشكوى بكل التفاصيل؛	•

إعالم الشاكية/الناجية بحقوقها؛	•

تعبئة ورفع تقرير رسمي بالشكوى؛	•

 توفري أو ترتيب وسيلة نقل للشاكية/الناجية إىل أقرب مستشفى أو مرفق طبي من أجل العالج، إذا ما 	•
كان رضورياً أو مطلوباً؛

توفري أو ترتيب وسيلة نقل للشاكية/الناجية وألطفالهاأو ُمعاليها، إذا كان األمر رضورياً أو مطلوباً؛	•

 توفري الحامية للمبلِّغ عن العنف.	•

التعليق
قة للعنف ضد املرأة. ومع ذلك،  تضطلع الرشطة بدور أسايس يف االستجابة املنسَّ

ترتد الشاكيات/الناجيات من العنف ضد املرأة يف كثري من األحيان يف استدعاء 

الرشطة ألنهن يخشني من أن ال تؤخذ شكواهن مأخذ الجد أو أن يُعتربن كاذبات، 

وقد تكون ثقتهن ضعيفة يف نظام العدالة. وتشمل القوانني بشكل متزايد أحكاماً 

بشأن واجبات ضباط الرشطة يف حاالت العنف ضد املرأة. وتنص املادة 7 من 

قانون العنف العائيل الذي أصدرته غانا )2007( عىل أن ضباط الرشطة ال بد وأن 

“يستجيبوا للطلب الذي يقدمه أي شخص التامساً للمساعدة من العنف العائيل، 

وينبغي أن يقدموا الحامية التي تتطلبها ظروف الحالة أو الشخص الذي قام 

بالتبليغ، حتى عندما ال يكون الشخص املبلِّغ هو ضحية العنف العائيل” وتُسهب 

املادة 8 يف رشح واجبات ضابط الرشطة. ويفرض البند 30 من قانون الفلبني 

ملناهضة العنف ضد املرأة وأطفالها )2004( غرامة ضد املسؤولني القرويني أو 

املسؤولني عن إنفاذ القوانني الذين يخفقون يف اإلبالغ عن حوادث العنف. ويلزم 

مرشوع قانون حامية النساء من العنف األرُسي يف لبنان، يف حال صدوره، أفراد 

الضابطة العدلية بعدم إهامل الشكاوى أو البالغات املقدمة إليها تحت طائلة 

املسؤولية.
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2-8-3

واجبات املدعني العامني

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تنص عىل أن املسؤولية عن املالحقة القضائية للعنف ضد املرأة تقع عىل عاتق سلطات االدعاء العام  ●
وليس عىل الشاكيات/الناجيات من العنف، بغض النظر عن مستوى الرضر أو نوعه؛

 أن تقتيض إبالغ الشاكيات/الناجيات، يف جميع مراحل الدعوى القانونية، عىل نحو آين وواٍف باللغة التي  ●
يفهمنها مبا ييل:

 حقوقهن؛	•

تفاصيل اإلجراءات القانونية ذات الصلة؛	•

الخدمات وآليات الدعم والتدابري الحامئية املتاحة؛	•

فرص الحصول عىل رد الحق والتعويض من خالل النظام القانوين؛	•

دة لسامع الجلسات؛	• تفاصيل املجريات يف قضيتهن، مبا يف ذلك األماكن واألزمنة املحدَّ

اإلفراج عن الجاين من االحتجاز قبل املحاكمة أو من السجن؛	•

ح للشاكية/الناجية السبب  ●  أن تقتيض من أي مدٍع عام ال يواصل الرتافع يف قضية عنف ضد املرأة أن يوضِّ
وراء إسقاط القضية.

التعليق

يف ضوء الخوف والرتهيب اللذين تتعرض لهام الشاكيات/الناجيات من العنف، 

فإن من األهمية مبكان أن يُكلَّف املدعون العامون أو من يف حكمهم بتويل 

قضايا العنف ضد املرأة. ولقد كان إرشاك املدعني العامني هؤالء يعترب واحداً من 

العنارص األساسية يف اإلصالح القانوين األصيل يف مجال العنف العائيل يف الواليات 

املتحدة األمريكية. ويف النمسا، ميارَس االدعاء بحكم منصب أعضائه يف القضايا 

املتعلقة بجميع أشكال العنف، بغض النظر عن مستوى الرضر. ويف بعض البلدان 

حيث تجب متابعة قضايا العنف ضد املرأة بواسطة الشاكية/الناجية من العنف 

من خالل محامي دفاع خاصني، ويسعى الدعاة واملنارصون إىل إحداث تعديالت 

عىل الترشيعات بغية اإللزام بزيادة مشاركة االدعاء العام. 

ميكن أن يكون االفتقار إىل املعلومات و/أو الحصول عىل معلومات مغلوطة فيام 

يتعلق بالدعوى القانونية أمراً مخيفاً للشاكية/الناجية؛ حيث يثنيها عن املشاركة 

الكاملة والتامة يف القضية؛ ويردعها عن متابعة املالحقة القضائية، وخصوصاً يف 

د سالمتها. فإذا طرأ تغري يف وضع الجاين من حيث  قضايا العنف العائيل؛ ويهدِّ

اإلفراج عنه بكفالة و/أو وضعه من حيث الحبس ومل يتم إخطار الشاكية/الناجية 

بذلك، فإنها قد ال تستطيع أن تحافظ عىل سالمتها. وإذا مل يتم إبالغ الشاكية/

الضحية مبواعيد املحاكمة واإلجراءات، فإنها قد تعجز عن فهم ما يجري و/أو 

قد تفوتها مواعيد مهمة. يُسند البند 9 من قانون مكافحة االغتصاب يف ناميبيا 

)2000( واجبات إىل املدعني العامني لضامن أّن تتلقى الشاكية/الناجية جميع 

املعلومات املتصلة بالقضية. وقد أكدت إصالحات قانون اإلجراءات الجنائية 

النمساوي الصادرة يف سنة 2006 عىل حق الشاكية/الناجية يف أن يتم إبالغها يف 

حال أُفرج عن الجاين من االعتقال. وينص القانون األسباين املنظِّم ألوامر حامية 

ضحايا العنف العائيل )2003( عىل حق الشاكيات/الناجيات يف أن يتم إبالغهن 

بشكل مستمر عن اإلجراءات القانونية الخاصة بهن، مبا يف ذلك عن أي تغيري 

يف الدعوى وعن اإلفراج عن الجاين. ويقتيض البند 29 من قانون الفلبني الخاص 

مبكافحة العنف ضد املرأة وأطفالها )2004( أن يقوم املدعون العامون وموظفو 

املحكمة بإعالم الشاكية/الناجية بحقوقها وُسبل االنتصاف. 

وغالباً ما يتم إسقاط قضايا العنف ضد املرأة دون أي توضيح للشاكية/الناجية. 

وبغية معالجة هذه القضية، أصدرت بلدان مختلفة أحكاماً يف الترشيعات مثل 

األمر 2005/8 الصادر من مكتب النائب العام للدولة يف إسبانيا والذي يقتيض أن 

يُبنيِّ املدعون العامون للشاكيات/الناجيات السبب يف إسقاط قضاياهن.
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السياسات املؤيدة للتوقيف واملؤيدة للمحاكمة

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تنص عىل تطبيق سياسات مؤيدة للتوقيف وسياسات مؤيدة للمحاكمة يف حاالت العنف ضد املرأة  ●
حيثام يوجد سبب كاٍف يحمل عىل االعتقاد بأن الجرمية قد وقعت.

التعليق
رغم تثقيف ضباط الرشطة واملدعني العامني وتدريبهم، ال يزال الكثريون منهم 

يعتقدون أن العنف ضد املرأة، وخصوصاً العنف العائيل، ال يشكِّل جرمية. ويقوم 

ضباط الرشطة يف كثري من األحيان بتحذير الجناة مرتكبي العنف ضد املرأة 

أو تأنيبهم، بدالً من اتخاذ إجراءات أكرث جدية، كإلقاء القبض عليهم. ويف كثري 

من الحاالت، ال يقوم االدعاء العام بإقامة الدعوى يف قضايا العنف ضد املرأة 

لتصورهم أن الشاكيات/الناجيات من العنف يف هذه الحاالت ال ميكن الوثوق 

بهن و/أو بسبب الصعوبات يف جمع أدلة اإلثبات. وقد اعتُمدت سياسات 

متنوعة للتصدي لهذه املسائل ومنها إلزامية التوقيف واملحاكمة، والسياسات 

املؤيدة للتوقيف والسياسات املؤيدة للمحاكمة وسياسات املحاكمة يف غياب 

الناجية. 

تتطلب سياسات التوقيف اإللزامي أن يقوم ضابط الرشطة بإلقاء القبض عىل 

الجاين إذا ما كان تقييمه للحالة يعطيه سبباً كافياً لالعتقاد بأن جرمية قد وقعت. 

فإذا طُبقت هذه السياسة، ال يجوز للرشطة أن تفرض عقوبة بديلة ويجب 

مالحقة القضية قضائياً دون أي استثناء. وتوجد هذه السياسات يف عدد من 

البلدان، من بينها بلدان عديدة يف جزر املحيط الهادئ. ومبوجب قانون الجرائم 

الجنسية )2006( يف كينيا، يجب عىل الرشطة أن ترفع مذكرة بكل اتهام وال 

يستطيع أحٌد أن يسحب القضية سوى املدعي العام. وسوف ينص مرشوع قانون 

حظر العنف يف نيجرييا، إذا ما صدر، عىل أن “املدعي العام: )أ( ال يستطيع 

أن يرفض إقامة الدعوى؛ أو )ب( يسحب اتهاماً فيام يتعلق مبخالفة البند 18 

دة، من مدير  )1( إالّ إذا صدر له إذن بذلك، سواء بشكل عام أو يف قضية محدَّ

دوائر االدعاء العام”. ويف حني يرحَّب البعض بقوة هذه السياسات، مثة آخرون 

يشعرون بالقلق إزاء إزالة عنرص الوكالة من الشاكية/ الناجية من العنف، 

وخصوصاً يف قضايا العنف العائيل.

ومثة نهج بديل يتمثَّل يف السياسات املؤيدة للتوقيف والسياسات املؤيدة 

للمحاكمة التي تعترب أكرث مرونة من النهج اإللزامي وتحتفظ مبستوى الوكالة 

للشاكية/الناجية من العنف، يف حني تكفل التعامل مع القضية عىل محمل الجد 

من جانب الرشطة واالدعاء العام. ويف إسبانيا. توجد سياسة مؤيدة للتوقيف 

واالعتقال يف الحاالت التي تعتربها الرشطة ذات خطورة شديدة عىل الشاكية/

الناجية من العنف أو عندما تشهد الرشطة الجاين وهو يرتكب الجرمية. ويف 

هندوراس، استُحدثت سياسة مشابهة بتعديل قانون العنف العائيل يف 2006، 

وتفيد أنه إذا رغبت الشاكية/الناجية من العنف يف أن تسقط القضية، فإن 

القايض ال يستطيع أن يغلق ملف القضية دون التحقيق يف األسباب التي جعلت 

الشاكية/الناجية من العنف ترغب يف إسقاط الدعوى.

تنطوي سياسات التوقيف اإللزام و السياسات املؤيدة للتوقيف عىل مشكلة 

محتملة تتمثل يف إمكانية اعتقال الضحايا املتواجدين يف مرسح االعتداء إذا مل 

يتمكَّن ضابط الرشطة من التعرُّف إىل املعتدي األصيل )رمبا تكون الضحية قد 

دافعت عن نفسها ضد االعتداء مسببًة إصابًة للجاين(. واستجابة لهذه املشكلة، 

وضعت الواليات املتحدة األمريكية اسرتاتيجيات لتحديد املعتدي األصيل تقابلها 

مناذج تدريبية للرشطة.
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حظر الوساطة

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تحظر الوساطة يف جميع قضايا العنف ضد املرأة حظراً رصيحاً سواء أكانت قبل الرشوع يف اإلجراءات  ●
القضائية أم أثناءها.

التعليق
يجري التشجيع عىل إجراء الوساطة أو عرضها كبديل للعدالة الجنائية وإجراءات 

قانون األرسة يف القوانني املعنية بالعنف ضد املرأة يف العديد من البلدان. غري 

أن مشاكل عديدة تنشأ عندما تستخدم الوساطة يف قضايا العنف ضد املرأة. 

فهي تزيل قضايا من التدقيق القضايئ، وتفرتض أن للطرفني قوة تفاوض متكافئة، 

وتعكس افرتاضاً بأن الطرفني مسؤوالن بالقدر نفسه عن وقوع العنف، وتقلل 

من مدى مساءلة الجاين. ومثة عدد متزايد من البلدان يحظر الوساطة يف قضايا 

العنف ضد املرأة. وعىل سبيل املثال، يحظر القانون التأسييس اإلسباين بشأن 

تدابري الحامية املتكاملة من العنف الجنساين )2004( الوساطة من أي نوع يف 

قضايا العنف ضد املرأة.

2-9-3

تشجيع اإلجراءات اآلنية واملستعجلة

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تنص عىل اتخاذ إجراءات قضائية آنية ومستعجلة، وأن تشجع التعجيل بقضايا العنف ضد املرأة، عند  ●
االقتضاء.

التعليق
قد يعمل التأخري يف إجراء املحاكامت عىل زيادة الخطورة عىل الشاكية من 

االنتقام، وخصوصاً إذا مل يكن الجاين محتجزاً لدى الرشطة. وعالوة عىل ذلك، 

يعمل التأخري يف كثري من األحيان عىل ثني الشاكية عن امليض قُدماً يف إجراءات 

املالحقة القضائية. ويف الهند، وُكلت اللجان املعنية بشكاوى التحرش الجنيس 

 AIR 1997( املفوضة من املحكمة العليا يف قضية فيشاكا ضد والية راجستان

دة بزمًن. ويف  S.C.3011( ملعالجة شكاوى التحرش الجنيس بإقامة دعوى محدَّ

عدد من البلدان، من بينها إسبانيا وجنوب أفريقيا واململكة املتحدة ومختلف 

الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية، أُدخلت إجراءات للتعجيل )أي قضايا 

“املسار الرسيع”( يف قضايا العنف ضد املرأة يف املحاكم. وقد استحدث القانون 

التأسييس اإلسباين بشأن املراجعات املهمة ملدونة اإلجراءات الجنائية )2002( 

دة، ويتيح البت يف قضايا العنف  املحاكامت الرسيعة فيام يتعلق مبخالفات محدَّ

العائيل يف غضون 15 يوماً من تاريخ ارتكاب الفعل اإلجرامي. ومع ذلك، فإن من 

األهمية مبكان ضامن أن تحتفظ الشاكية/الناجية من العنف بالتحكم يف إجراءات 

الدعوى وأال تشعر أنها مضطرة التخاذ إجراءات، مثل الطالق أو االنفصال، 

عندما ال تكون جاهزة لذلك. وتشري التجربة اإلسبانية إىل أن إجراءات الدعوى يف 

م أحياناً بشكل رسيع للغاية بالنسبة للشاكيات/الناجيات  املحاكم املتخصصة تتقدَّ

من العنف، ونتيجة لذلك، تنسحب بعض الشاكيات/الناجيات من العنف من 

الدعوى. ومن األهمية مبكان أيضاً ضامن أن يتوافر جميع الفنيني املختصني يف 

املحاكم املتخصصة.
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املساعدة القانونية املجانية والرتجمة الشفوية ودعم املحاكم، مبا يف ذلك 
املستشار القانوين املستقل والوسطاء

التوصية
ينبغي للترشيعات أن تكفل للشاكيات/الناجيات من العنف الحق يف:

 املساعدة القانونية املجانية يف جميع اإلجراءات القضائية، وخصوصاً اإلجراءات الجنائية، بغية ضامن ُسبل  ●
الوصول إىل العدالة وتجنُّب إيقاع اإليذاء غري املبارش؛ 

 الدعم املجاين يف املحكمة، مبا يف ذلك الحق يف أن يكون لهن مرافق وممثل يف املحكمة ينتسب إىل خدمة  ●
متخصصة و/أو وسيط للشاكيات/الناجيات من العنف، مجاناً، ودون املساس بقضيتهن، وُسبل الوصول إىل 

مراكز الخدمات يف دار املحكمة للحصول عىل اإلرشادات واملساعدات يف اجتياز النظام القانوين؛

 الحصول مجاناً عىل خدمات مرتجم شفوي كفؤ وغري منحاز وترجمة الوثائق القانونية، عندما يكون األمر  ●
رضورياً أو مطلوباً.

التعليق
تعترب املساعدة القانونية، مبا فها املشورة القانونية املستقلة، أمراً حاسامً لوصول 

الشاكيات/الناجيات من العنف إىل النظام القانوين وفهمه والحصول عىل ُسبل 

االنتصاف املستحقة لهن. ويزيد التمثيل القانوين من احتامل تحقيق نتيجة 

إيجابية للشاكية/الناجية يف الدعوى القضائية. فعىل سبيل املثال، أظهرت عملية 

رصد قانون بلغاريا بشأن الحامية من العنف العائيل )2005( أنه يف حني ال 

م بطلب الحصول عىل أمر بالحامية،  تحتاج الناجية من العنف إىل محاٍم ليتقدَّ

فإن طلبها عىل األرجح سيحظى باملوافقة بوجود التمثيل القانوين. وتعترب 

الحواجز اللغوية عقبًة رئيسية أمام املهاجرات الناجيات من العنف، مبن فيهن 

العامالت املهاجرات والناجيات من العنف العائيل، عندما يلتمسن السالمة 

ألنفسهن وألطفالهن، ومحاسبة املعتدين عليهن. 

لقد ظهرت مامرسات جيدة كثرية يف الترشيع من أجل توفري املساعدة القانونية 

املجانية وحق الشاكية/الناجية من العنف يف الحصول عىل استشارة قانونية 

م مراكز أزمات االغتصاب املنشأة  ودعم قانوين مستقلني. وعىل سبيل املثال، تقدِّ

يف إطار قانون الفلبني ملساعدة ضحايا االغتصاب )1998( املعونة القانونية 

املجانية. وتلزم املادة 21 من قانون غواتيامال ملكافحة قتل اإلناث واألشكال 

األخرى من العنف ضد املرأة )2008( الحكومة بتوفري املساعدة القانونية 

املجانية للناجيات من العنف. ويف أرمينيا، يلزم مرشوع القانون الحكومة بتمويل 

مراكز تقديم االستشارات واملالجئ لتوفري املساعدة النفسية والطبية والقانونية 

واالجتامعية املجانية لضحايا العنف العائيل. وضمن واليات قضائية عديدة يف 

الواليات املتحدة األمريكية، توجد مراكز مموَّلة من الحكومة تقدم خدمات 

متصلة بسوء املعاملة املنزلية، وهي موجودة يف مباين املحاكم لتوفري الُسبل 

الة واليسرية لالستشارة القانونية وغريها من الخدمات مبختلف اللغات،  الفعَّ

للشاكيات/الناجيات من العنف العائيل. ويف إسبانيا، يحق ألي امرأة شاكية/ناجية 

من العنف أن تتلّقي مساعدة قانونية متخصصة وفورية، مبا يف ذلك املعونة 

القانونية املجانية للتقايض يف جميع الدعاوى اإلدارية واإلجراءات القضائية 

املرتبطة عىل نحو مبارش أو غري مبارش بالعنف الذي يتعرضن له.

ويف كينيا، ينص قانون الجرائم الجنسية )2006( عىل إمكانية قيام شخص ثالث 

برفع القضية حني تكون الشاكية/الناجية من العنف غري قادرة عىل التوجه 

بنفسها إىل املحكمة. وتنص مدوَّنة اإلجراءات الجنائية )1999( يف هندوراس عىل 

سة بحسب األصول، كإحدى منظامت حقوق املرأة،  إمكانية أن تقوم منظمة مؤسَّ

بتمثيل الشاكية/الناجية من العنف،. فعىل سبيل املثال، ينوب مركز حقوق املرأة 

يف هندوراس عن الشاكيات/ الناجيات من العنف، بالتنسيق مع مكتب املدعي 

العام، يف قضايا العنف الجنيس.

ويف اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية، تقع عىل عاتق االدعاء 

مسؤولية التعاقد مع مرتجم شفوي للشاكيات/ الناجيات من العنف العائيل 

ودفع أتعابه، مبجرَّد إدراك الحاجة إىل مرتجم شفوي.
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حقوق الشاكية/ الناجية من العنف أثناء اإلجراءات القضائية

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تكفل أثناء الدعوى القانونية، حق الشاكية/ الناجية من العنف يف: ●

م األدلة بوسائل بديلة، مبا يف ذلك صياغة بيان/	•  أن تقرر ما إذا كانت ستمثل أمام املحكمة أو أن تقدِّ
إقرار مشفوع بقسم، و/أو الطلب من املدعي العام أن يقدم املعلومات ذات الصلة نيابًة عنها، و/أو 

لة؛ تقديم شهادة مسجَّ

 عند املثول أمام املحكمة، اإلدالء باألدلة بطريقة ال تتطلب من الشاكية/ الناجية من العنف مواجهة 	•
املتهم، ومنها عىل سبيل املثال عقد الجلسات املغلقة، وتوفري أماكن لحامية الشهود، واستخدام دوائر 

تلفزيونية مغلقة ووصالت الفيديو؛

 الحامية داخل مبنى املحكمة، مبا يف ذلك وجود أماكن انتظار ومداخل ومخارج مستقلة للشاكيات 	•
وللمتهمني، وتوفري مرافقني من الرشطة، وتعيني مواعيد مختلفة للوصول واملغادرة؛

 اإلدالء بالشهادة مرات عديدة بقدر ما هو رضوري فقط؛	•

 طلب إغالق قاعة املحكمة أثناء مجرياتها، حيثام يكون ذلك ممكناً من الناحية الدستورية؛	•

 التعتيم اإلعالمي بخصوص األفراد املشاركني يف القضية، مع توفري ُسبل االنتصاف يف حال عدم االمتثال؛	•

 أن تشري إىل ترشيعات حامية الشهود حيثام ُوجدت. ●

التعليق
توقع اإلجراءات القضائية الشاكيات/ الناجيات من العنف، يف كثري من األحيان، 

ضحيًة لإليذاء مرًة ثانية. ولهذا فإن من األهمية مبكان ضامن أن تجري اإلجراءات 

م لها خيارات  القضائية بطريقة تحمي سالمة الشاكية/ الناجية من العنف وتقدِّ

بشأن مشاركتها يف الدعوى. وينص قانون مكافحة االغتصاب يف ناميبيا )2000( 

عىل حق الشاكية يف حضور املحكمة شخصياً، أو أن تطلب أن يعرض املدعي 

م طلباً للخروج بكفالة.  املعلومات ذات الصلة نيابًة عنها إذا كان املتهم قد قدَّ

وينص البند 5 من قانون مساعدة ضحايا االغتصاب وحاميتهم )1998( يف الفلبني 

عىل إجراء التحقيقات واملقاضاة أو املحاكمة وراء أبواب مغلقة وعىل عدم 

البوح علناً باسم الطرف املعتدى عليه و/أو املتهم وبظروفهم الشخصية أو أية 

معلومات أخرى من شأنها أن تعرف بهوية هؤالء. ويشري قانون العنف العائيل 

)2007( الغاين يف البند 13 )2( إىل أن حضور املدعى عليه سيُخلِّف عىل األرجح 

أثراً سلبياً خطرياً عىل الضحية أو الشاهد، وأنه يجوز للمحكمة أن تتخذ الخطوات 

التي تراها رضورية لفصل املدعى عليه عن الضحية أو الشاهد، دون التضحية 

بنزاهة اإلجراءات. وقد قضت املحكمة العليا يف الهند، يف قضية فيشاكا ضد والية 

راجستان وأورز )AIR 1997 S.C.3011(بأن تكفل أماكن العمل وغريها من 

املؤسسات، عندما تتعامل مع شكاوى التحرش الجنيس، أالّ تتعرض الشاكيات وال 

الشهود لإليذاء أو التمييز، وأن يكون للشاكية حق التامس نقل الجاين أو نقلها 

شخصياً من مكان العمل.

إن عدم السامح بدخول الجمهور إىل قاعة املحكمة و/أو عدم السامح بنرش 

املجريات يف قاعة املحكمة ميكن أن يحمي الشاكية/ الناجية من العنف 

والتخويف واإلحراج وإمكانية التعرض ملقابالت مؤذية عند حضور املحكمة 

وعند اإلدالء بالشهادة. ويفرض قانون مكافحة االغتصاب يف ناميبيا )2000( قيوداً 

صارمة عىل نرش هوية شخص الشاكية حاميًة لخصوصيتها. وسوف يضع مرشوع 

قانون الجرائم الجنسية املطروح قيد النظر يف موريشيوس قيوداً عىل نرش أية 

معلومات حول الشاكية/ الناجية من العنف، ويجرِّم “نرش أو توزيع أو استنساخ 

ح أن تقود،  أو إذاعة أو إفشاء، بأي وسيلة، الخصوصيات التي تقود، أو يُرجَّ

الجمهور للتعرف إىل هوية الشخص الذي تعرَّض للجرمية املدعي أنها ارتكبت”. 

ويف قانون الجرائم الجنسية يف كينيا )2006( ميتد التعتيم عىل املنشورات وعىل 

ت املحكمة العليا يف الهند، يف قضية فيشاكا  الدعوى ليشمل هوية األرسة. ونصَّ

ضد والية راجستان )AIR 1997 S.C.3011(، عىل الرسية يف القضايا املعروضة 

أمام لجان شكاوى التحرش الجنيس التي تحدث يف أماكن العمل ويف مؤسسات 

أخرى. وفيام يتعلق بجرمية االغتصاب، جرى يف اآلونة األخرية تعديل قانون األدلة 

الهندي ليحظر إفشاء هوية الشاكية يف أي منشور )البند 228(.

ومن األهمية مبكان أن يُشار إىل الترشيعات القامئة لحامية الشهود، كام هي 

الحال يف قانون الجرائم الجنسية يف كينيا )2006(، وذلك لضامن أن تكون 

الشاكيات يف قضايا العنف ضد املرأة عىل وعي تام بوجود الترشيعات وبفحواها.
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5-9-3

املسائل املتصلة بجمع األدلة وتقدميها

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تُلزم بجمع وتقديم األدلة الطبية وأدلة الطب الرشعي إىل املحكمة كام ينبغي، حيثام أمكن؛ ●

عة؛ ● أن تُلزم بإجراء الفحص اآلين لألدلة الطبية وأدلة الطب الرشعي املتجمِّ

 أن تتيح معالجة الشاكية و/أو فحصها عىل يد طبيب رشعي دون اشرتاط موافقة أي شخص أو طرف آخر  ●
كأحد األقرباء الذكور؛

 أن تضمن منع تعدد عمليات جمع األدلة الطبية واألدلة الطبية الرشعية بُغية الحد من إيقاع األذى غري  ●
املبارش بالشاكية؛

أن تنص عىل عدم اشرتاط وجود أدلة طبية وأدلة طبية رشعية إلدانة الجاين؛ ●

 أن تنص عىل إمكانية إجراء املحاكمة يف غياب الشاكية/ الناجية من العنف يف حاالت العنف ضد املرأة،  ●
حيثام ال تتمكَّن الشاكية/الناجية من العنف أو ال ترغب يف اإلدالء باألدلة.

التعليق

يعترب جمع األدلة الطبية واألدلة الطبية الرشعية بِجٍد وعناية واجباً مهامً من 

واجبات السلطات العامة. وما فتئت بلدان عديدة تويل عناية أكرب يف جمع األدلة 

يف حاالت العنف ضد املرأة، ويهاب بالشاكيات عىل نحو متزايد أن يحصلن عىل 

الخدمات حيث ميكنهن االحتفاظ باألدلة الطبية واألدلة الطبية الرشعية بسالمة 

ورسية. ومبقتىض قانون مكافحة العنف ضد املرأة وإعادة إصداره من وزارة العدل 

)2005( يف الواليات املتحدة األمريكية، يجب أن تكفل الواليات للناجيات إمكانية 

الحصول عىل فحص الطب الرشعي مجاناً حتى لو اخرتن أالّ يبلغن الرشطة عن 

الجرمية أو رفضن التعاون مع نظام العدالة الجنائية أو مع سلطات إنفاذ القوانني. 

ويف كينيا، تنص املبادئ التوجيهية التي وضعت مبوجب قانون الجرائم الجنسية 

)2006(، عىل حامية كرامة الناجية من العنف عند جمع األدلة واالشرتاط عىل أن 

تُجمع األدلة بأقل األساليب اقتحاميًة وتطفالً؛ وأن يكون هناك عدد محدود من 

الجلسات، وأن يكون النموذج الطبي مفصالً ويسهل فهمه من جميع األطراف، مبا 

يف ذلك املحكمة.

ومع ذلك، قد ال تتوافر األدلة الطبية وأدلة الطب الرشعي يف إجراءات املحكمة 

لعدة أسباب مختلفة، منها جهل الشاكيات بأهمية هذه األدلة؛ والخوف من 

الفحص الطبي؛ واإلجراءات املتخذة التي قد تعرِّض األدلة للخطر بشكل غري 

مقصود، كاالغتسال بعد التعرض لالعتداء جنسياً أو انقضاء وقت يف البحث عن 

الخدمات؛ وعدم توفر املرافق أو املوظفني املدرَّبني عىل جمع األدلة يف حاالت 

العنف ضد املرأة بطريقة تراعي الشاكية/ الناجية من العنف؛ وطبيعة العنف 

املرتكب. ولهذا، فإن من األهمية مبكان أن تسمح الترشيعات مبحاكمة الجاين 

وإدانته باالعتامد حرصاً عىل شهادة الشاكية/ الناجية من العنف، عىل النحو املبنيَّ 

 بالتفصيل يف القسم 3-10-7 من اإلطار فيام يتعلق بأوامر الحامية، والقسم 

3-9-7-1 بشأن إلغاء قاعدة التثبُّت/اإلنذار التحذيري.

وستكون هناك حاالت ال ترغب فيها الشاكية/ الناجية من العنف يف اإلدالء 

بالشهادة و/أو ببيان مكتوب، بسبب الخوف من تهديدات الجاين، أو العار، أو 

ألسباب أخرى. ونظراً ألهمية شهادة الشاكية/ الناجية من العنف يف أدلة االدعاء يف 

حاالت العنف ضد املرأة، اختار بعض البلدان اعتامد سياسة الشهادة اإللزامية من 

الشاكية/ الناجية من العنف. غري أن هذه املامرسة قد تثني الشاكية/ الناجية من 

العنف عن االتصال بالرشطة. ومثة بديل للشهادة اإللزامية من الشاكية/الناجية من 

العنف يتمثَّل يف إمكانية املحاكمة يف غياب الشاكية/ الناجية من العنف. وتشري 

هذه املحاكمة إىل أن الجرمية قد أُخذت عىل محمل الجد يف نظام العدالة، وميكن 

أيضاً أن تعزِّز سالمة الشاكية/ الناجية من العنف. وبغية تعزيز وكالة الشاكية/ 

الناجية من العنف، فإن من األهمية البالغة مبكان أن تظل الشاكية/الناجية من 

العنف عىل علم طوال مراحل اإلجراءات يف املحاكمة املنعقدة يف غيابها.
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6-9-3

عدم االستدالل السلبي نتيجة التأخر يف اإلبالغ

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تحظر عىل املحاكم استخالص أي استدالل سلبي من التأخر يف اإلبالغ عن التعرض للعنف بعد وقوع  ●
العنف املزعوم، مهام طالت مدة هذا التأخري؛

 أن تقتيض بأن يقوم املوظف القضايئ الذي يرأس الجلسة يف أية قضية خاصة بالعنف ضد املرأة بإبالغ  ●
املحلفني والخرباء القضائيني أو نفسه بأن التأخر يف اإلبالغ ال ينبغي أن يُستخدم ضد الشاكية.

التعليق
تتأخر الشاكيات/ الناجيات من العنف يف الغالب يف إبالغ السلطات العامة عن 

االنتهاك. ومثل هذا التأخري قد يرجع إىل عدد من األسباب، منها خوف الشاكية/ 

الناجية من العنف من الوصم، أو اإلذالل، أو عدم تصديقها، أو االنتقام منها؛ 

واالعتامد املايل أو العاطفي عىل الجاين؛ وعدم الثقة يف املؤسسات املسؤولة 

واالفتقار إىل ُسبل الوصول إليها بسبب بُعد املحاكم جغرافياً وعدم وجود 

املوظفني املتخصصني يف مجال العدالة الجنائية. ورغم هذه الشواغل املرشوعة، 

فإن التأخر يف اإلبالغ عن العنف ضد املرأة كثرياً ما يُفرسَّ كإثبات عىل أن 

الشاكية/ الناجية من العنف غري جديرة بالثقة. 

وتقوم بلدان كثرية حالياً بإصدار ترشيعات لضامن عدم استخالص استدالالت 

سلبية نتيجة لتأخر النساء بعد تعرضهن للعنف يف إبالغ السلطات عاّم تعرضن 

له من انتهاك. وينص البند 7 من قانون مكافحة االغتصاب يف ناميبيا )2000( 

عىل ما ييل: “يف اإلجراءات الجنائية حيث يوجه االتهام إىل املتهم بارتكاب جرمية 

ذات طابع جنيس أو هاتك للعرض، ال ينبغي أن تستخلص املحكمة أي استدالل 

فقط من طول مدة التأخري ما بني ارتكاب الفعل الجنيس أو هاتك للعرض 

وتقديم الشكوى”. ويتضمن البند 59 من القانون الجنايئ )الجرائم الجنسية 

واملسائل ذات الصلة( )2007( يف جنوب أفريقيا صياغة مامثلة. وينص البند 

16 من قانون مناهضة العنف ضد املرأة وأطفالها )2004( يف الفلبني عىل أنه 

ال ينبغي للمحكمة أن ترفض إصدار أمر حامية بسب انقضاء وقت بني ارتكاب 

العنف وتقديم طلب للحصول عىل أمر الحامية.

7-9-3

استئصال العنارص التمييزية من اإلجراءات القضائية فيام يتعلق بالعنف الجنيس
1-7-9-3

إلغاء اإلنذار التحذيري/قاعدة التثبُّت

التوصية
ينبغي للترشيعات أن تلغي اإلنذار التحذيري/قاعدة التثبُّت فيام يتعلق بالشاكيات يف قضايا العنف الجنيس 

عن طريق:

 النص عىل“أنه من غري املرشوع طلب التثبُّت من دليل الشاكية”؛ أو  ●

 خلق افرتاض مبصداقية الشاكية يف حاالت العنف الجنيس؛ أو ●

 النص عىل “أن مصداقية الشاكية يف حالة العنف الجنيس تعادل مصداقية الشاكية يف أي إجراء جنايئ آخر”. ●

التعليق
اإلنذار التحذيري هو مامرسة تلجأ إليها املحكمة لتحذر نفسها أو املحلفني 

من خطورة إصدار إدانة بناًء عىل أدلة غري متثبت منها مقدمة من جانب 

الشاكية/ الناجية من العنف )تُسمى “قاعدة التثبُّت”(. وتستند هذه املامرسة 

إىل االعتقاد بأن املرأة تكذب بشأن االغتصاب وأنه ينبغي التثبت من أدلتها عىل 
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8-9-3

“االتهام بالباطل” ال يشكِّل جرمية

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن ال تتضمن حكامً يجرِّم االتهامات/االدعاءات بالباطل. ●

التعليق
تتضمن الترشيعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة يف بعض األحيان حكامً ينص عىل 

أن اتهام أي شخص بالباطل مبقتىض الترشيعات يشكِّل جرمية جنائية. واألحكام 

من هذا النوع قد تثني الشاكيات عن رفع دعاوى خوفاً من عدم تصديقهن، 

ومثة خطورة شديدة تتمثل يف أن هذه األحكام قد تُطبق بشكل غري صحيح 

وقد يستخدمها املتهم/الجاين لغرض االنتقام. ومن الشائع أن تضليل املحكمة 

عن عمد يعالج يف مجاالت أخرى من القانون وال ينبغي إدراجه يف الترشيعات 

املتعلقة بالعنف ضد املرأة. ولهذا هناك عدد من الترشيعات األحدث صدوراً 

واملعنية بالعنف ضد املرأة مثل قانون تعديل القانون الجنايئ )الجرائم الجنسية 

واملسائل ذات الصلة( يف جنوب أفريقيا )2007( ال تشتمل عىل مثل هذا الحكم.

ذ يف عدد من البلدان، وال سيام ضمن  نحو مستقل. وال تزال هذه املامرسة تنفَّ

اختصاصات القانون العام واالختصاصات “الرشعية”. ومع ذلك، قام كثري من 

البلدان بإلغاء اإلنذار/القاعدة من نُظمها القانونية. وينص قانون تعديل األدلة 

يف جزر كوك )1986-1987(، استناداً إىل ترشيعات نيوزيلندا، عىل أنه حيثام كان 

القانون أو املامرسة تتطلب يف السابق أن تُدعَّم أدلة الناجية من االغتصاب أو 

االعتداء الجنيس بالتثبُّت بُغية إصدار اإلدانة، فإن ذلك مل يعد مطلوباً. وباملثل، 

ينص البند 5 من قانون مكافحة االغتصاب يف ناميبيا )2000( عىل أنه “ال ينبغي 

أن تعاِمل املحكمة أدلة أية شاكية يف اإلجراءات الجنائية التي يواجه فيها املتهم 

اتهاماً بارتكاب جرمية ذات طابع جنيس أو هاتك للعرض معاملًة بحذٍر خاص 

ألن املتهم يواجه اتهاماً من هذا القبيل”. ويف إصدار حكم عىل الجاين الغتصابه 

فتاًة قارصًة، استشهدت محكمة يف هندوراس بحكٍم سابق صادٍر من املحكمة 

الدستورية يف إسبانيا لتأييد قرارها بإعطاء قيمة إثباتية لشهادة الشاكية/ الناجية 

من العنف عندما تكون شهادتها هي الدليل الوحيد املتاح أمام القايض.

2-7-9-3

عدم األخذ بأدلة التاريخ الجنيس للشاكية/الناجية من العنف

التوصية
ينبغي للترشيعات:

 أن تحظر األخذ بالتاريخ الجنيس للشاكية يف اإلجراءات املدنية والجنائية عىل السواء. ●

التعليق

ما زال التاريخ الجنيس السابق للشاكية/الناجية من العنف يُستخدم يف كثري 

من البلدان إلبعاد األنظار عن املتهم وتوجيهها إىل الشاكية. وعند قبول التجربة 

الجنسية السابقة التي جرت مبوافقة الشاكية/الناجية كدليل، فإنه ميكن 

استخدامه للتأثري يف مصداقيتها لدرجة عدم تصديقها وإخفاق االدعاء. ولقد 

استُخدمت األدلة املتصلة بالتاريخ الجنيس السابق للشاكية/الناجية من العنف 

أثناء إصدار الحكم عىل الجاين من أجل تخفيف من شدة العقوبة. ويف كثري من 

الحاالت تتعرض الشاكيات/ الناجيات من العنف الجنيس إىل “اإليذاء ثانيًة” 

عندما يسألهن محامو الدفاع عن تفاصيل سلوكهن الجنيس الخاص. 

إن القوانني التي تحظر تقديم األدلة القامئة عىل السلوك الجنيس للناجية من 

العنف الذي ال يتصل باألفعال موضوع اإلجراء القضايئ ميكن أن تساعد يف حامية 

خصوصية املرأة وتجنُّب تقديم األدلة التي ميكن أن تدفع القايض أو املحلفني إىل 

التحامل ضد الناجية من العنف. وتحظر القاعدة االتحادية لألدلة رقم 412 يف 

لة بقانون العنف ضد املرأة )1994(، تقديم أدلة  الواليات املتحدة، بصيغتها املعدَّ

غري ذات صلة تتعلق بالتاريخ الجنيس للشاكية يف اإلجراءات املدنية والجنائية. 

وينص البند 293 )2( يف قانون اإلجراءات الجنائية )1986( الصادر يف نيو ساوث 

ويلز بأسرتاليا، عىل أن “األدلة ذات الصلة بالسمعة الجنسية للشاكية غري 

مقبولة”. وقد ألغى قانون األدلة )تعديل( يف الهند )2003( البند الوارد يف قانون 

األدلة السابق الذي كان يسمح بالنيل من مصداقية الشاكية/الناجية فيام يتعلق 

باالغتصاب/الرشوع يف االغتصاب. ومن األهمية مبكان ضامن عدم إضعاف هذه 

الترشيعات بفعل الثغرات أو التأويالت القضائية غري املواتية.
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أوامر الحامية
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أوامر الحامية لجميع أشكال العنف ضد املرأة

التوصية
ينبغي أن تشمل الترشيعات ما ييل:

 جعل أوامر الحامية متاحة للضحايا الناجيات من جميع أشكال العنف ضد املرأة. ●

التعليق
تعترب أوامر الحامية بني ُسبل االنتصاف القانونية األكرث فاعلية املتاحة للشاكيات/

الضحايا الناجيات من العنف ضد املرأة. وقد أخذ بهذه الوسائل يف الواليات 

املتحدة األمريكية ألول مرة يف منتصف السبعينات من القرن املايض، حيث 

تعرض وسيلة انتصاف فورية للشاكيات/الضحايا الناجيات من العنف العائيل 

وذلك باإلذن للمحاكم بأن تأمر ببقاء الجاين بعيداً عن البيت. وتنص جميع 

الواليات األمريكية اآلن عىل أوامر الحامية. وتتباين هذه األوامر بدرجة كبرية يف 

نوعيتها فيام يتعلق بطول أمر الحامية، ومدى تنفيذه، والشخص الذي قد يطلبه 

ويصدره وعام إذا كان سيأمر بتقديم دعم مايل أو بنوع آخر من اإلغاثة. 

وقد أظهرت التجارب أن الشاكيات/الضحايا الناجيات من أشكال العنف غري 

العنف العائيل يسعني أيضاً إىل أوامر حامية، وقاد عدد من التطورات الترشيعية 

األخرية إىل توسيع نطاق تطبيق هذه األوامر وفقاً لذلك. ويتضمن الفصل 6 

من القانون املكسييك بشأن متتع املرأة بحياة خالية من العنف )2007( بجعل 

أوامر الحامية متاحة للضحايا الناجيات من أي شكل من أشكال العنف املعرَّف 

يف القانون، مبا يف ذلك العنف يف األرسة، والعنف يف مكان العمل أو األماكن 

التعليمية، والعنف يف املجتمع املحيل، والعنف املؤسيس وقتل اإلناث. ويسمح 

قانون الزواج القرسي )الحامية املدنية( الصادر سنة 2007 يف اململكة املتحدة 

للمحاكم بإصدار أمر ألغراض حامية )أ( شخص من إجباره عىل الزواج أو من أية 

محاولة يجرب عليها للدخول يف زواج؛ أو )ب( شخص أُجرب عىل الزواج.

2-10-3

العالقة بني أوامر الحامية واإلجراءات القضائية األخرى

التوصية
ينبغي أن تشمل الترشيعات ما ييل:

م الشاكية/الناجية من  ●  جعل أوامر الحامية متاحة للشاكيات/الناجيات من العنف دون أي اشرتاط بأن تقدِّ
العنف إجراءات قضائية أخرى، مثل اإلجراءات الجنائية أو إجراءات الطالق، ضد املتهم/الجاين؛

 النص عىل أن تصدر أوامر الحامية باإلضافة إىل وليس بدالً من إجراءات قضائية أخرى. ●

 السامح بإصدار أمر حامية ليؤخذ به كحقيقة مادية يف اإلجراءات القضائية التالية. ●

التعليق

يتوقف إصدار أوامر الحامية يف بعض البلدان عىل الشاكية/الضحية الناجية من 

العنف يف اتخاذها مزيداً من اإلجراءات القانونية، مثل توجيه اتهامات جنائية و/

أو تقديم دعوى للطالق. وهذا االشرتاط قد مينع الضحايا الناجيات من العنف 

من التامس أوامر الحامية وميكن أن يسفر عن فرض عقوبة عىل الشاكيات/

الضحايا الناجيات من العنف إذا ما فشلن يف االمتثال لهذا االشرتاط. ويقيض 

م األفراد للحصول عىل أوامر  قانون العنف العائيل )2007( يف غانا، بأن يتقدَّ

الحامية بشكل مستقل عن أية إجراءات أخرى وإقامة دعوى جنائية أو دعوى 

مدنية ال يؤثر عىل حقوق الطالب الذي يسعى للحصول عىل أمر حامية مبقتىض 

القانون. ويف فيجي، قد يتم تقديم طلبات ألوامر الحامية مبقتىض البند 202 من 

قانون األرسة )2003( بشكل مستقل عن اإلجراءات القضائية األخرى. ويقيض 
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مضمون أوامر الحامية وإصدارها

التوصية
ينبغي أن تنص الترشيعات عىل ما ييل:

 يجوز ألوامر الحامية أن تتضمن التدابري التالية: ●

دة بعيداً عن الشاكية/الضحية الناجية من العنف 	•  إصدار أمر للمتهم/الجاين بأن يبقى عىل مسافة محدَّ
وأطفالها )واألشخاص اآلخرين حسب االقتضاء( وبعيداً عن األماكن التي يرتادها هؤالء؛

م املساعدة املالية إىل الشاكية/الضحية الناجية من العنف، مبا يف ذلك تسديد 	•  إصدار أمر للمتهم بأن يقدِّ
الفواتري الطبية، وأجور االستشارات وأجور املأوى، والتعويض النقدي وإضافة إىل ذلك، يف حاالت العنف 

العائيل، توفري الرهن العقاري واإليجار والتأمني والنفقة وإعالة األطفال؛

 فرض حظر عىل املتهم/الجاين من االتصال بالشاكية/الضحية الناجية من العنف أو الرتتيب لشخص ثالث 	•
للقيام بذلك؛

 فرض تقييد عىل املتهم/الجاين يك ال يتسبب يف مزيد من العنف للشاكية/الضحية الناجية، واألشخاص 	•
املعالني لها وغريهم من األقارب واألشخاص ذوي الصلة؛

 فرض حظر عىل املتهم/الجاين فال يقوم برشاء أو استخدام أو امتالك سالح ناري أو أي سالح من النوع 	•
الذي تحدده املحكمة؛

 االشرتاط بأن تراقب تحركات املتهم/الجاين بشكل إلكرتوين؛	•

 إصدار أوامر للمتهم/الجاين يف حاالت العنف العائيل بإخالء منزل األرسة، دون االعتامد عىل ملكية هذا 	•
العقار و/أو تسليم استخدام وسيلة نقل )مثل السيارة( و/أو األغراض الشخصية األساسية األخرى إىل 

الشاكية/الضحية الناجية من العنف؛

 إتاحة إصدار أوامر الحامية يف اإلجراءات الجنائية أو املدنية عىل السواء؛ ●

 ال يجوز للسلطات إخالء الشاكية/الناجية من العنف من املنزل ضد إرادتها. ●

التعليق

قانون مناهضة العنف ضد املرأة وأطفالها )2004( يف الفلبني، بأنه يجوز للشاكية 

م بطلب للحصول عىل أمر الحامية بشكل مستقل عن دعوى جنائية أو  أن تتقدَّ

دعوى مدنية أخرى. 

اتسع مبرور الزمن نطاق التدابري املدرجة يف أوامر الحامية. وينص قانون تنظيم 

أمر الحامية لضحايا العنف العائيل يف إسبانيا )2003( عىل طائفة منوعة من ُسبل 

االنتصاف، مثل فرض منع الجاين من أن يقرتب من الشاكية/الضحية الناجية من 

العنف بشكل مبارش أو من خالل أشخاص آخرين؛ وإصدار أمر للمتهم بأن يبقى 

دة بعيداً عن الشاكية/الضحية الناجية من العنف ومن أطفالها  عىل مسافة محدَّ

وأرستها ومكان إقامتها ومكان عملها أو أي مكان آخر قد تزوره أو ترتاده، مبا يف 

ذلك االلتزام برتك السكن املشرتك؛ وحضانة الطفل املؤقتة؛ وتقرير اإلجازة؛ ودفع 

مرصوفات إعالة الطفل ومرصوفات املعيشة األساسية، مبا يف ذلك اإليجار والتأمني. 

ويف بعض البلدان، من بينها ألبانيا وهولندا والواليات املتحدة، قد تصدر املحاكم 

أمراً إىل الجاين بأن يدفع مرصوفات إعالة األطفال وبدفع كذلك مبالغ أخرى 

مقابل اإليجار للضحية الناجية من العنف والرهن العقاري والتأمني كرشط ملنح 

أمر الحامية. وتذكر املادة 20 من قانون حامية املرأة من العنف العائيل الهندي 

)2005( “يجوز لقايض التحقيق أن يأمر املدعى عليه بأن يدفع إعانات مالية 

لتغطية املرصوفات املتكبَّدة والخسائر التي تعرض لها الشخص املترضر وأي طفل 

ينتمي للشخص املترضر نتيجة للعنف العائيل”. 
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األوامر العاجلة

التوصية
حيثام يوجد ادعاء بخطر داهم بالعنف، ينبغي للترشيعات أن تتضمن ما ييل:

 تفوض املسؤولني املختصني سلطة إصدار أمر للمدعى عليه بالبقاء بعيداً عن البيت وأن يظل بعيداً عن  ●
الضحية الناجية من العنف؛

 أن تنص عىل أن اإلجراء ينبغي أن يحدث عىل أساس طلب من طرف واحد دون جلسة استامع، وينبغي  ●
أن تضع األولوية لسالمة الضحية الناجية قبل حقوق امللكية وغريها من االعتبارات.

التعليق
تنص الترشيعات يف عدد متزايد من البلدان عىل إصدار أوامر حامية عاجلة يف 

الحاالت حيث يوجد خطر وشيك بحدوث عمل من أعامل العنف. وتختلف 

املتطلبات اإلجرائية ألوامر الحامية العاجلة من بلد إىل آخر. ففي النمسا وبعض 

البلدان األوروبية األخرى، مبا يف ذلك أملانيا والجمهورية التشيكية وهولندا 

وسلوفينيا، يجوز للرشطة بحكم املنصب إصدار أمر يطرد أي شخص يعرِّض 

للخطر حياة شخص آخر أو صحته أو حريته من املسكن املشرتك لفرتة عرشة 

أيام. ويف بلغاريا، ميكن للشاكيات/الضحايا الناجيات من العنف أن يتقدمن 

مبقتىض قانون الحامية من العنف العائيل )2005( إىل طلب أمر حامية عاجل 

من خالل املحكمة أو من خالل أقرب إدارة للرشطة. ويقيض البند 14 من قانون 

مناهضة العنف ضد املرأة وأطفالها يف الفلبني )2004( بأنه يجوز للمسؤولني 

القرويني املنتخبني إصدار أوامر حامية من طرف واحد لفرتة خمسة عرشة يوماً. 

ويف حاالت حيث تسمح الترشيعات للسلطات التقليدية مبامرسة سلطات شبه 

قضائية، من األهمية أن يتصف اإلجراء بالشفافية وأن يضع أولوية لحقوق 

الشاكية/الضحية الناجية من العنف عىل االعتبارات األخرى، مثل مصالحة األرُس 

أو املجتمعات املحلية. وتنص قوانني متعلقة بالعنف العائيل يف كثري من بلدان 

أمريكا الالتينية، من بينها الربازيل وشييل وباراغواي وأورغواي وفنزويال، عىل 

إصدار أوامر مامثلة تسمى تدابري “عاجلة” أو “تدابري الحامية”. ويف فيجي، يجوز 

للمحكمة أن تصدر أمراً مبقتىض قانون األرسة )2003( عقب طلب مقّدم من 

طرف واحد من الشاكية/الناجية من العنف.

5-10-3

أوامر ما بعد سامع املرافعة

التوصية
ينبغي أن تشمل الترشيعات ما ييل:

 منح املحاكم السلطة إلصدار أوامر طويلة األجل أو نهائية أو ما بعد سامع املرافعة وذلك بعد إصدار  ●
إشعار وإعطاء فرصة للمرافعة الكاملة استناداً إىل ادعاءات بارتكاب العنف. 

التعليق
بغية تعزيز سالمة الشاكية/الضحية الناجية من العنف، أدخلت بعض االختصاصات 

القضائية أوامر حامية طويلة األجل أو أوامر حامية نهائية. وبتخفيض عدد املرات 

التي يجب أن تظهر فيها الشاكية/الناجية من العنف يف املحكمة، تقلل هذه 

األوامر األعباء املالية والعاطفية والنفسية التي تتكبدها الشاكيات/الناجيات من 

العنف وكذلك عدد املرات التي تُجرب فيها عىل مواجهة الجاين. وعىل سبيل املثال، 

يف والية نيو جرييس، الواليات املتحدة األمريكية، يجوز إصدار أمر حامية نهايئ 

عقب سامع جلسة كاملة يف املحكمة. ويبقى أمر الحامية النهايئ سارياً ما مل تؤيد 

املحكمة شطب هذا األمر. ومبوجب البند 14 من قانون العنف العائيل )2007( يف 

غانا، يصبح أمر الحامية املؤقت )إذا كان ال يزيد عىل ثالثة أشهر( نهائياً إذا مل ميثل 

املدعى عليه أمام املحكمة ليبني السبب الذي ال يجعل األمر املؤقت نهائيا.

وتأذن املادة 10 )1( من قانون ألبانيا بشأن تدابري مكافحة العنف يف العالقات 

األرُسية )2006( للمحاكم بأن تأمر الجاين بأن يرتك املسكن املشرتك، و/أو بأن 

يدفع قيمة اإليجار لإلقامة الدامئة أو املؤقتة للشاكية/الضحية الناجية من 

العنف. ومبوجب البنود 33 إىل 41 من قانون األرسة )1996( يف اململكة املتحدة، 

من بطلب للحصول عىل  يجوز للشاكيات/الضحايا الناجيات من العنف أن يتقدَّ

أمر إشغال، باإلضافة إىل أمر حامية وهو يسمح لها بالبقاء يف البيت و’مينع‘ 

د  مرتكب الجرم من دخول املبنى أو يقيده أو يفرض تقييداً عليه يف جزء محدَّ

من البيت. ويف البند 20 من قانون العنف العائيل يف غانا )2007( ينص عىل 

أوامر مامثلة وكام ينص عىل ذلك البند 19 من القانون الهندي لحامية املرأة من 

العنف العائيل )2005(.
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من له الصفة يف تقديم طلب بشأن أوامر الحامية

التوصية
ينبغي أن تتضمن الترشيعات أحد األمرين التاليني:

 إما تقييد الصفة يف تقديم طلب أوامر الحامية لتقترص عىل الشاكية/الضحية الناجية من العنف، ويف  ●
الحاالت حيث تكون الشاكية/الناجية من العنف فاقدة األهلية قانوناً فلويص قانوين؛ أو

 السامح لعنارص فاعلة أخرى، مثل عنارص فاعلة من الدولة، أو أفراد األرسة واملهنيني املختصني بأن تكون لهم  ●
الصفة يف تقديم هذه الطلبات، ويف الوقت نفسه ضامن احرتام رغبة الشاكية/الضحية الناجية من العنف.

التعليق
م الطلب للحصول عىل أوامر الحامية.  توجد تجارب مختلفة فيام يتعلق مبن يقدِّ

ويزعم البعض بأن الشاكية/الناجية من العنف فحسب هي من تستطيع 

التقديم، يف حني يرى آخرون أن الرشطة واألخصائيني االجتامعيني وآخرين من 

أفراد األرسة يجب أن يكونوا قادرين عىل تقديم الطلب نيابة عن الشاكية/

الناجية من العنف بغض النظر عام إذا كانت هي توافق عىل ذلك. ومبقتىض 

القانون التأسييس لتدابري الحامية املتكاملة من العنف الجنساين )2004( يف 

إسبانيا، يستطيع أفراد األرسة الذين يعيشون يف نفس املنزل واملدعون العامون 

تقديم طلب للحصول عىل أوامر حامية مبقتىض القانون الجنايئ، بالرغم من 

رضورة أخذ رغبات الشاكية/الناجية من العنف يف الحسبان يف املرافعة الكاملة 

يف املحكمة. ومبقتىض قانون مناهضة العنف ضد املرأة وأطفالها )2004( يف 

م للحصول عىل أمر الحامية،  عة من األشخاص التقدُّ الفلبني، ميكن لقامئة موسَّ

مبا يف ذلك الشاكية/الناجية من العنف؛ واآلباء واألمهات، واألوصياء، وأسالف 

النسب واألحفاد وغريهم من أقرباء الشاكية/الناجية من العنف؛ واألخصائيون 

االجتامعيون، وضباط الرشطة؛ واملسؤولون القرويون؛ واملحامون، واملستشارون؛ 

ومقدمو الرعاية الصحية للشاكية/الناجية من العنف.

وبالنسبة الولئك الذين يرون أن الشاكية/الناجية من العنف وحدها ينبغي أن 

تكون قادرة عىل تقديم الطلب يؤكدون أن تفويض أطراف ثالثة بتقديم طلب 

ألوامر الحامية، بشكل مستقل عن رغبات الضحية الناجية من العنف، قد يعرِّض 

للخطر مصالحها وسالمتها. ومن األغراض األساسية لُسبل االنتصاف الخاصة بأمر 

الحامية هو متكني الشاكية/الناجية من العنف. واألطراف الثالثة الذين ال تكون 

دوافعهم للمصلحة العليا للضحية الناجية من العنف أو ألطفالها قد يسيئون 

استخدام القدرة عىل تقديم طلب للحصول عىل أمر الحامية. عالوة عىل ذلك، 

فإن الناجيات من العنف يف كثري من األحيان هن أفضل قضاة للخطر الطارئ 

عليهن من خالل رشيك عنيف والسامح لآلخرين بتقديم طلبات بشأن أوامر 

الحامية إمنا يزيل من أيديهن السيطرة عىل اإلجراء القانوين.

7-10-3

دليل الشاكية/الناجية من العنف يكفي ملنح أمر الحامية

التوصية
ينبغي أن تنص الترشيعات عىل ما ييل:

 أن الشهادة الشفوية املبارشة أو البيان أو اإلقرار املشفوع بقسم من جانب الشاكية/الناجية يعترب دليالً  ●
كافياً إلصدار أمر حامية؛

 ال ينبغي اشرتاط تقديم دليل مستقل - طبي أو من الرشطة أو غري ذلك - من أجل إصدار أمر حامية عقب  ●
اإلدالء بشهادة شفوية مبارشة أو اإلدالء ببيان أو إقرار مشفوع بقسم من جانب الشاكية/الناجية من العنف.

التعليق
قد تشرتط الترشيعات و/أو املامرسة القانونية يف بعض األحيان وجوب تقديم األدلة 

باإلضافة إىل بيان أو إقرار الشاكية/الضحية الناجية من العنف، بغية الحصول عىل 

أمر حامية. ومثل هذا االشرتاط قد يعرِّض للخطر سالمة الشاكية/الناجية وذلك 

بإحداث تأخريات كبرية وإعادة جدولة ملواعيد جلسات االستامع. ومبقتىض قانون 

الحامية من العنف العائيل )2005( يف بلغاريا، يجوز للمحاكم أن تصدر أمر حامية 

عاجل أو أمر حامية عادي فحسب بناًء عىل طلب من الشاكية/الناجية من العنف 

مة منها. واألدلة املقدَّ
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2-8-10-3

معالجة حضانة الطفل يف إجراءات أوامر الحامية

التوصية
ينبغي للترشيعات أن تشمل األحكام التالية فيام يتعلق بحضانة الطفل والزيارة يف إجراءات أوامر الحامية:

 قرينة ضد منح حضانة الطفل للجاين؛ ●

 قرينة ضد الزيارة من الجاين دون إرشاف؛ ●

 االشرتاط أنه يجب عىل الجاين، قبل منح الزيارة مع اإلرشاف، أن يثبت انقضاء ثالثة أشهر منذ آخر فعل  ●
عنف ارتكبه، وأنه قد توقف عن استخدام أي شكل من العنف، وأنه يشارك يف برنامج للمعالجة فيام 

يتعلق بالجناة؛

 ال مُتنح حقوق زيارة ضد إرادة الطفل. ●

التعليق

8-10-3

مسائل معنية بأوامر الحامية يف قضايا العنف العائيل
1-8-10-3

يجب أال تتضمن الترشيعات أوامر الحامية املتبادلة وأوامر االستدعاء للمحكمة بسبب السلوك االستفزازي

التوصية
ينبغي أن تشمل الترشيعات ما ييل:

 عدم منح سلطة للمسؤولني الرسميني باستدعاء الناجيات من العنف بذريعة “السلوك االستفزازي”؛ ●

 عدم اإلذن للمسؤولني الرسميني بإصدار أوامر حامية متبادلة. ●

التعليق
تسمح الترشيعات يف بعض البلدان للرشطة بإصدار إنذار للشاكية/الناجية من 

العنف إذا ارتكبت ما يدعى أنه “سلوك استفزازي”. وقد أظهرت التجارب أنه من 

غري املحتمل أن متنح املحاكم الشاكية/الناجية من العنف أمر حامية إذا ما كانت 

قد استُدعيت إىل املحكمة سابقاً بسبب “سلوك استفزازي”. ونتيجة لذلك، يقرتح 

املدافعون حالياً يف البلدان حيث توجد هذه األحكام، ومن بينها أوكرانيا، إدخال 

تعديالت عىل هذه البنود.

م  ويف الواليات املتحدة األمريكية، أصدر بعض القضاة الذين عرض عليهم طلب مقدَّ

من الشاكية/الناجية من العنف للحصول عىل أمر حامية أوامر حامية متبادلة تحد 

من سلوك الطرفني. وهذه األوامر تقتيض ضمناً أن كالً من الشاكية/الناجية والجاين، 

عىل قدم املساواة، عىل خطأ ومساءل عن االنتهاكات، وميكن لألوامر أن تنشئ 

ع الترشيعات  مشاكل قانونية مستمرة للشاكية/الناجية من العنف. ويف حني ال تشجِّ

منح أوامر حامية متبادلة، يواصل بعض القضاة منح هذه األوامر.

يف كثري من البلدان استخدم مرتكبو األفعال العنيفة حضانة األطفال كطريقة 

ملواصلة إساءة املعاملة ونيل وسائل للوصول إىل الضحايا الناجيات من العنف. 

ويف جورجيا يأذن قانون القضاء عىل العنف العائيل، وحامية ضحاياه ودعمهم 

)2006( للمحاكم بأن تنظر يف سالمة الطفل يف قرارات الحضانة يف إجراءات 

أوامر الحامية. ويف بلغاريا، يجوز للمحاكم أن تعيد مؤقتاً نقل مكان “إقامة 

الطفل مع أحد الوالدين الذي هو الضحية أو مع أحد الوالدين الذي مل يرتكب 
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عمالً عنيفاً يعرضه للخطر”. وينص البند 28 من قانون مناهضة العنف ضد 

املرأة وأطفالها يف الفلبني )2004( عىل ما ييل: يحق للمرأة ضحية العنف حضانة 

الطفل ودعم طفلها/أطفالها “وال يجوز بأي حال من األحوال حضانة األطفال 

القرص للجاين عىل امرأة تعاين من متالزمة املرأة املعّنفة”.

وتشري التجارب يف بعض البلدان والحاالت إىل أن قرارات حضانة الطفل يف 

إجراءات أوامر الحامية ينبغي أن تكون مؤقتة وينبغي التعامل مع قضايا 

الحضانة الدامئة فحسب يف إجراءات الطالق أو يف محكمة األرسة. ومثة رأي بديل، 

وهو أن تقرير مسائل الحضانة يف حاالت أوامر الحامية ينطوي عىل فهم للعنف 

العائيل أفضل من قرار املحكمة بشأن الحضانة يف سياق الطالق أو يف املسائل 

األخرى لقانون األرسة، وينبغي بالتايل منحها الصالحية إلصدار أوامر الحضانة 

الدامئة. وترد يف القسم 3-13 من اإلطار توصيات أخرى بشأن كيفية معالجة 

حضانة الطفل يف إجراءات قانون األرسة.

9-10-3

املخالفة الجنائية املتمثلة يف انتهاك أمر الحامية

التوصية
ينبغي للترشيع أن يتضمن ما ييل:

تجريم انتهاكات أوامر الحامية. ●

التعليق

يف البلدان حيث ال تجرِّم الترشيعات انتهاك أمر الحامية املدنية، أعرب املدعون 

العامون ومسؤولو الرشطة عن مشاعر اإلحباط إزاء عدم القدرة عىل اعتقال 

الجاين. ويف إسبانيا، يجرّم القانون أي انتهاك ألمر الحامية، وعندما ينتهك أمر 

الحامية، يحق للضحية الناجية من العنف انعقاد جلسة استامع كاملة عام إذا 

كان ال بد من تعديل جوانب أمر الحامية، مبا يف ذلك املسافة التي يجب أن 

يبقى الجاين عىل بُعد من الضحية الناجية، والفرتة التي يستغرقها أمر الحامية، أو 

استخدام الوسائل اإللكرتونية لتعقُّب الجاين. ويف حالة وجود خطورة شديدة أو 

رضر جسيم، ميكن وضع املجرم يف االحتجاز االحتياطي السابق للمحاكمة. ويعترب 

انتهاك أمر الحامية فعالً إجرامياً مبقتىض البند 17 من قانون العنف العائيل يف 

جنوب أفريقيا )1998(. وعندما تصدر محكمة أمراً للحامية مبوجب هذا القانون، 

فإنها تصدر أيضاً أمراً بإلقاء القبض عىل املدعى عليه ويظل موقوفاً رشيطة 

االمتثال لهذا األمر. كام أن قانون جرمية العنف العائيل وضحاياه )2004( الصادر 

يف اململكة املتحدة يجرِّم بالتحديد انتهاك أمر الحامية، ويف تركيا، ميكن إصدار 

حكم بالسجن لفرتة ثالثة إىل ستة شهور عىل الجاين الذي ينتهك أمر الحامية. 

ومبقتىض قانون مناهضة العنف ضد املرأة وأطفالها )2004( يف الفلبني، يعترب 

انتهاك أمر الحامية فعالً إجرامياً يستحق العقوبة بفرض غرامة و/أو الحبس ملدة 

ستة أشهر. وبعض البلدان، مثل بلغاريا، بصدد النظر يف إصدار تعديالت عىل 

الترشيعات القامئة لتجريم االنتهاكات. وينص مرشوع قانون حامية النساء من 

العنف األرُسي يف لبنان يف حال صدوره عىل معاقبة املّدعى عليه يف حال مخالفة 

أمر الحامية أو أي رشط من رشوطه بالحبس مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر و/

أو بغرامة مالية. وإذا ما رافق املخالفة استخدام للعنف، عوقب املّدعى عليه 

بالحبس مدة ال تزيد عن سنة.
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2-11-3

إزالة االستثناءات واالعتبارات املُخففة يف إصدار األحكام

التوصية
ينبغي أن تزيل الترشيعات األحكام التي من شانها:

فة و/أو تربِّئ الجناة يف قضايا ما يسمى جرائم الرشف؛ ●  النص عىل عقوبات مخفَّ

 تربئة أحد مرتكبي العنف إذا ما تزوج بعد ذلك من الضحية الناجية؛ ●

دة من النساء، مثل املشتغالت بالجنس  ●  النص عىل فرض عقوبات أخف يف قضايا تشمل ‘فئات’ محدَّ
واإلناث غري العذارى.

التعليق
مازالت الترشيعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة يف كثري من البلدان تتضمن 

أحكاماً تعفي مرتكبي العنف ضد املرأة يف بعض الظروف و/أو تفرض عليهم 

أحكاماً مخففة. وعىل سبيل املثال، تتضمن بعض قوانني العقوبات أحكاماً تنص 

عىل أنه لو تزوج الجاين من ضحية العنف الجنيس، فلن يكون مسؤوالً عن 

الجرمية. ويتضمن كثري من القوانني الجنائية أحكاماً تنص عىل فرض عقوبات 

أخف يف قضايا ما يسمى بجرائم الرشف.

وقد اتخذ عدد من البلدان إجراءات إلزالة هذه األحكام من قوانني العقوبات. 

وعىل سبيل املثال، يف سنة 2003، ُحذفت املادة 462 من قانون العقوبات يف 

فة عىل شخص يقتل أو يجرح فرداً من  تركيا، والتي كانت تعرض أحكاماً مخفَّ

لت الربازيل قانون العقوبات  أفراد األرسة ارتكب جرمية الزنا. ويف سنة 1994، عدَّ

مبوجب القانون 8-930 وذلك إلزالة البندين السابع والثامن من املادة 107، ويف 

لت أوروغواي املادة 116 من قانون العقوبات، وكل منها كانت  سنة 2006، عدَّ

تربئ الجناة الذين يتزوجون الضحية الناجية من العنف الجنيس.

11-3

إصدار األحكام
1-11-3

االتساق يف إصدار األحكام مع جسامة الجرائم املقرتفة

التوصية
ينبغي أن تنص الترشيعات عىل ما ييل:

 أن تتناسب األحكام مع خطورة جرائم العنف ضد املرأة؛ ●

 ينبغي وضع مبادئ توجيهية إلصدار األحكام لضامن االتساق يف نتائج إصدار األحكام. ●

التعليق
مثة تنّوع يف األحكام املفروضة يف حاالت العنف ضد املرأة داخل البلدان، وتتسم 

بعد االتساق، ويف كثري من األحيان تستند إىل مواقف متييزية يتخذها مسؤولو 

القضاء فيام يتعلق بالشاكيات/الضحايا الناجيات من العنف ضد املرأة. وقد 

بُذلت جهود للحد من التفاوتات يف إصدار األحكام ولضامن أن تكون األحكام 

الصادرة يف قضايا العنف ضد املرأة متناسبة مع جسامة الجرائم املقرتفة. وتظهر 

التجربة أن إقرار مبادئ توجيهية خاصة بإصدار األحكام قد يساهم يف إضفاء 

طابع االعتيادية عىل األحكام املفروضة يف قضايا العنف ضد املرأة. ويف اململكة 

املتحدة، وضع مجلس املبادئ التوجيهية إلصدار األحكام يف سنة 2007 الصيغة 

النهائية للمبادئ التوجيهية إلصدار األحكام بشأن قانون الجرائم الجنسية 

)2003(. وقد تم تطبيق حد أدىن إلزامي لألحكام يف عدد من البلدان يف محاولة 

للحد من التفاوتات يف إصدار األحكام. ومع ذلك، تتباين التجارب فيام يتعلق 

مبدى فعاليتها وقيمتها الرادعة.
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3-11-3

دة ملعاقبة جرمية العنف العائيل املتكررة/الجسيمة جزاءات مشدَّ

التوصية
ينبغي أن تنص الترشيعات عىل ما ييل:

أحكام متزايدة الشدة بشأن الحوادث املتكررة الخاصة بالعنف العائيل، بغض النظر عن مستوى الرضر؛ ●

 تشديد األحكام مقابل االنتهاكات املتعددة ألوامر الحامية. ●

التعليق

تعترب الحوادث املتكررة الخاصة بالعنف العائيل أمراً شائعاً، وعندما تُطبق 

العقوبة نفسها عىل كل اعتداء، يصبح األثر الرادع موضع شك. ويف الواليات 

املتحدة األمريكية وبعض البلدان األوروبية، أثبتت العقوبات األشد املفروضة 

الة. وأدخلت مجموعة األحكام اإلصالحية  عىل الحوادث املتكررة أنها فعَّ

السويدية ’كفينوفريد‘ يف سنة 1998 جرمية جديدة هي “االنتهاك الجسيم 

لسالمة امرأة” يف القانون الجنايئ ولذلك للتصدي للحاالت حيث يقوم رجل 

بارتكاب أفعال إجرامية معيَّنة بصفة متكررة ضد امرأة يتزوجها أو كان يتزوجها 

أو يعيش معها. وهذه الجرمية تستحق عقوبة السجن ملدة ال تقل عن ستة أشهر 

وال تزيد عىل ست سنوات. وينص البند 215 )أ( من القانون الجنايئ للجمهورية 

التشيكية عىل تغليظ العقوبات يف قضايا العنف العائيل املتكرر. وتنص تعديالت 

جديدة عىل القوانني يف الواليات املتحدة األمريكية عىل أن القضاة ميكنهم إعطاء 

أوامر حامية تستمر 50 عاماً عندما يكون قد صدر للضحية الناجية من العنف 

أمران سابقان من أوامر الحامية ضد املعتدي أو عندما يكون املعتدي قد انتهك 

أمراً للحامية يف مناسبتني.

4-11-3

اعتبارات يف موضوع فرض غرامات يف حاالت العنف العائيل

التوصية
ينبغي أن تذكر الترشيعات ما ييل:

ال ينبغي فرض غرامات يف حاالت العنف العائيل إذا كان هذا سيسبب مشقة مالية للضحية الناجية و/أو  ●
أطفالها؛

 عندما تفرض الغرامات، ينبغي أن يصاحب ذلك عالج الجاين واإلرشاف عليه من خالل وقف تنفيذ الحكم  ●
ووضعه تحت املراقبة.

التعليق
ميكن يف كثري من قضايا العنف ضد املرأة، إصدار حكم عىل الجاين، يف اإلجراءات 

الجنائية، أو إصدار أمر له يف اإلجراءات املدنية بدفع غرامة. والغرامة هي مبلغ 

من املال يدفعه الجاين إىل الدولة بسبب انتهاكه القانون الجنايئ أو القانون 

املدين. ولوحظ أن فرض غرامات عىل الجناة مرتكبي العنف العائيل يحتمل أن 

يثقل كاهل الضحية الناجية من العنف وبالتايل فإنه ميثِّل شكالً غري الئق من 

أشكال العقوبة عىل الجاين. ولهذا السبب، استبعدت بعض البلدان، مثل إسبانيا، 

فرض غرامات من نوع هذه الجرمية. إضافة إىل ذلك، أشارت التجارب إىل أن 

الغرامات ليست شكالً كافياً من أشكال العقوبة لتغيري سلوك الجاين. 
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6-11-3

إصدار األحكام البديلة وبرامج التدخل لتأهيل الجناة

التوصية
ينبغي أن تتضمن الترشيعات ما ييل:

 النص عىل أنه يجوز إصدار أحكام بإخضاع الجناة لربامج تأهيل، والتكليف بأن يعمل املسؤولون عن هذه  ●
الربامج بتعاون وثيق مع مقدمي الخدمات للشاكيات/الضحايا الناجيات من العنف؛

 التوضيح بأن استخدام إصدار أحكام بديلة، مبا يف ذلك األحكام التي يكلَّف بها الجاين لحضور برنامج من  ●
برامج التدخل للجناة وال تفرض عقوبة أخرى وهذه ميكن استخدامها بحذر جدي وال تصدر إالّ يف الحاالت 

حيث تكون هناك مراقبة مستمرة للحكم من جانب مسؤويل القضاء واملنظامت غري الحكومية النسائية 
لضامن سالمة الشاكية/الضحية الناجية من العنف وضامن مدى فاعلية الحكم الصادر؛

 التكليف بإجراء عمليات استعراض ورصد دقيقة لربامج التدخل املعنية بتأهيل الجناة وإصدار األحكام  ●
البديلة التي تشارك فيها املنظامت غري الحكومية النسائية والشاكيات/الضحايا الناجيات من العنف.

التعليق

5-11-3

رّد الحق والتعويض للضحايا الناجيات

التوصية
ينبغي أن تشمل الترشيعات ما ييل:

 أن تنص عىل أن األحكام الصادرة يف القضايا الجنائية قد تأمر بدفع تعويض ورد الحق من الجاين إىل  ●
الضحية الناجية من العنف؛

 أن تذكر أن التعويض رمبا يكون عنرصاً يف معاقبة الجناة مرتكبي العنف ضد املرأة، ويف الوقت نفسه ال  ●
ينبغي أن يحل محل عقوبات أخرى، مثل السجن؛

 أن يتضمن تدابري من أجل إنشاء برنامج ترعاه الحكومة خاص بالتعويض، وهو يعطي للضحايا الناجيات  ●
من العنف ضد املرأة الحق يف أن يتقدمن بطلب وأن يتلقني مبلغاً معقوالً من التعويض.

التعليق
مثة جانب من جوانب إصدار األحكام مل يستغل بشكل تام يف إمكانية أن يُطلب 

إىل الجاين بأن يدفع تعويضاً إىل الضحية الناجية. ومع ذلك، يقوم عدد متزايد من 

البلدان بسن ترشيعات تسمح بإعطاء تعويض يف القضايا الجنائية، مثل املادة 

11 من قانون غواتيامال ملكافحة قتل اإلناث واألشكال األخرى من العنف ضد 

املرأة )2008( الذي يعرض من التعويض ما يتناسب مع األرضار التي نجمت عن 

العنف؛ وقانون التعويض عن اإلصابات الجنائية الصادر يف اململكة املتحدة سنة 

)1995(. ويف إسبانيا أنشئ صندوق خاص للضحايا الناجيات من جرائم العنف 

والجرائم ضد الحرية الجنسية وذلك مبوجب القانون بشأن املعونات واملساعدات 

مة لضحايا الجرائم العنيفة والجرائم ضد الحرية الجنسية )1995(. املقدَّ

يشري إصدار األحكام البديلة إىل جميع األحكام والعقوبات الصادرة غري السجن، 

مبا يف ذلك خدمة املجتمع و/أو االشرتاط بأن يحرض الجاين برنامجاً من برامج 

التدخل املعنية بالجناة. وينص عدد متزايد من البلدان عىل خيار إصدار حكم 

بتكليف الجاين بأن يحرض برنامجاً من برامج التدخل املعنية بالجناة إما إضافة 
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إىل عقوبات أخرى أو كبديل عنها. ويف حني كانت بعض التجارب إيجابية مع 

بعض الربامج، أكد مقدمو الخدمات للضحايا الناجيات من العنف، أنه حيثام 

مة للضحايا  يتوافر متويل محدود، ينبغي أن توضع أولويات للخدمات املقدَّ

الناجيات من العنف عىل الربامج املعنية بالجناة، وأن ال تفرض هذه األحكام 

إالّ عقب تقييم لضامن أالّ تكون هناك خطورة عىل سالمة الضحية الناجية من 

م املواد 11 إىل 20 من قانون تجريم العنف ضد املرأة )2007( يف  العنف. وتقدِّ

كوستاريكا، تعليامت مفّصلة بشأن متى ميكن فرض أحكام بديلة وما هي البدائل 

املتاحة. ويف إسبانيا، يقدم القانون التأسييس لتدابري الحامية املتكاملة من العنف 

الجنساين )2004( إمكانية تعليق أو استبدال عقوبات أخرى يف حاالت العنف 

ضد املرأة، عندما تكون عقوبة السجن املمكنة أقل من سنتني. ويف الحاالت حيث 

يتم تعليق تنفيذ الحكم، يُلزم الجاين باملشاركة يف برنامج للتأهيل. كام سلَّطت 

التجارب الضوء عىل أهمية وضع برامج معّدة جيداً لضامن سالمة الضحية 

الناجية من العنف وأن يستفيد مرتكب الجرمية من الربنامج. ولدى اململكة 

املتحدة تجارب إيجابية مع الربنامج املتكامل الخاص بإساءة املعاملة املنزلية 

كخيار يف إصدار األحكام. ويستغرق الربنامج 26 أسبوعاً ويرتكَّز حول دفع مرتكبي 

األفعال اإلجرامية إىل تحمل املسؤولية عن سلوكهم وااللتزام بتغيري سلوكهم 

ومواقفهم. وال بد أن ترتبط الربامج املعتمدة مبنظمة تدعم الضحايا الناجيات، 

ليك تتوفَّر معلومات مرتجعة من الضحية الناجية فيام يتعلق باستمرار العنف 

من عدمه.

12-3

الدعاوى القضائية املدنية
1-12-3

الدعاوى القضائية املدنية ضد مرتكبي األفعال اإلجرامية

التوصية
ينبغي أن تتضمن الترشيعات ما ييل:

 السامح للشاكيات/الضحايا الناجيات من العنف ضد املرأة برفع دعاوى قضائية مدنية ضد مرتكبي  ●
العنف؛

إلغاء املتطلبات التي متنع املرأة من رفع دعاوى قضائية ضد زوج أو ضد فرد آخر من أفراد األرسة أو  ●
اشرتاط موافقة الزوج أو فرد آخر من أفراد األرسة ليك يتسنى للمرأة رفع دعوى قضائية.

التعليق

تعترب الدعاوى القضائية املدنية إضافة قيمة أو بديالً قيامً للمحاكمة الجنائية 

وأوامر الحامية املدنية وُسبل االنتصاف القانونية األخرى املتاحة. واعتامداً عىل 

حقائق القضية وقانون االختصاص القضايئ، قد تشمل أشكال االنتصاف املتوافرة 

من أجل نجاح املدعني يف الدعاوى القضائية املدنية تعويض األرضار، وتعويضات 

عقابية وانتصاف إعالمي وانتصاف زجري وأمر من املحكمة يطلب إىل املتهم 

دفع أجور محامي املدعي القائم. ويف كثري من الُنظم القانونية، توجد للدعاوى 

املدنية مزايا عىل الدعاوى الجنائية. فالدعاوى املدنية ينظمها عبء إثبات أدىن 

من القضايا الجنائية، وميكن للشاكيات/الضحايا الناجيات من العنف التحّكم يف 

إجراءات الدعوى، ويعترب بعض الشاكيات/الضحايا الناجيات بأن أنواع اإلنصاف 

املمنوحة يف دعوى قضائية مدنية ناجحة هي أكرث فائدة لهن من الحكم بحبس 

مرتكب العنف. ويف الواليات املتحدة األمريكية، جعلت التغيريات الفقهية 

األخرية من األيرس للشاكيات/الضحايا الناجيات من العنف العائيل رفع دعاوى 

ع بعض الدول نطاق تقادُّم دعاوى العنف  مدنية ضد مرتكبي أفعال العنف. ووسَّ

العائيل وجرى يف معظم الدول إلغاء نظرية القانون العام القدمية الخاصة 

بالحصانة من الرضر الذي يقع بني األزواج، والتي منعت أحد الزوجني من 

مقاضاة اآلخر.
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قانون األرسة
التوصية

ينبغي تعديل جميع األحكام ذات الصلة يف قانون األرسة وتوفري ضامنات يف الترشيعات ليك تعكس ما ييل:

 الطالق من زوج ميارس العنف وتوفري نفقة كافية للمرأة واألطفال؛ ●

 حق الضحية الناجية من العنف أن تبقى يف مسكن األرسة بعد الطالق؛ ●

 التأمني االجتامعي وحقوق املعاش التقاعدي للضحية الناجية من العنف التي تطلق مرتكب الفعل اإلجرامي؛ ●

توزيع عاجل للملكية والرسعة يف اإلجراءات األخرى ذات الصلة؛ ●

د ما إذا كان هناك تاريخ للعنف؛ ● فحص دقيق لجميع قضايا الحضانة والزيارة ليك يتحدَّ

قرينة قانونية ضد منح حضانة الطفل ملرتكب أفعال إجرامية؛ ●

2-12-3

دعاوى قضائية ضد أطراف ثالثة 

التوصية
ينبغي أن تسمح الترشيعات مبا ييل:

 للشاكيات/الناجيات ضحايا العنف ضد املرأة برفع دعاوى ضد األفراد والهيئات التابعة للحكومة أو غري  ●
التابعة للحكومة التي مل متارس العناية الواجبة ملنع العنف والتحقيق فيه واملعاقبة عليه؛

 دعاوى قضائية عىل أساس القوانني الخاصة مبناهضة التمييز و/أو الحقوق املدنية. ●

التعليق
تتيح الدعاوى القضائية املرفوعة ضد أطراف ثالثة فرصة إضافية لجعل الوكاالت 

الحكومية واملؤسسات األخرى خاضعة للمساءلة عن العنف ضد املرأة، 

ورمبا تعرض أيضاً مصدراً للتعويض النقدي للضحية الناجية من العنف. ويف 

MANU/( قضية رئيس مجلس إدارة السكك الحديدية ضد شاندرميا داس

SC/0046/2000(، أكدت املحكمة العليا الهندية قراراً غري مسبوق بتقديم 10 

ماليني روبية إىل ضحية بنغالديشية ناجية من االغتصاب من مسؤولني يف السكك 

الحديدية يف غرب البنغال كتعويض عن انتهاك حق املرأة األسايس يف الحياة ويف 

املساواة مبوجب الدستور الهندي، بغض النظر عن كونها تحمل مواطنة أجنبية. 

 595 F. Supp. 1521 D. Conn.( ويف قضية ثورمان ضد مدينة تورينغتون

1984( حيث رفعت مدعية قضية عىل مدينة تورنغتون يف والية كونيتيكت يف 

الواليات املتحدة األمريكية مدعية أن ضباط الرشطة تجاهلوا مراراً شكاواها 

عن العنف من زوجها املنفصل عنها بل ووقفوا ساكتني يتفرجون وهو يهاجمها 

بوحشية ورأى محلفو املحكمة منحها تعويضاً مببلغ 2.3 ماليني دوالر أمرييك عن 

األرضار. وعقب هذه القضية، قام كثري من إدارات الرشطة بتعزيز سياساتها بشأن 

التصدي للعنف العائيل.

مثة مجموعة فرعية من الدعاوى القضائية املدنية ضد مرتكبي األفعال اإلجرامية 

أو أطراف ثالثة، وهي الدعاوى القضائية املرفوعة مبقتىض قوانني مناهضة التمييز 

أو الحقوق املدنية. واستناداً إىل قانون االختصاص القضايئ، قد تأذن قوانني 

مناهضة التمييز أو الحقوق املدنية باتخاذ إجراءات جنائية أو إجراءات مدنية أو 

كليهام. وتضع هذه الدعاوى القضائية أفعال العنف ضد املرأة يف اإلطار األوسع 

لالمساواة العامة بني الجنسني وتوّضح أن للمرأة الحق يف املساواة والحق يف 

السالمة البدنية. وتقر القوانني يف عدة بلدان بالعنف ضد املرأة باعتباره شكالً 

من أشكال التمييز، مبا يف ذلك قانون تعزيز املساواة ومنع التمييز املجحف الذي 

أصدرته جنوب أفريقيا. ويعرِّف قانون حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا )1993( 

التحرش الجنيس بأنه نوع من التمييز وانتهاك لحقوق اإلنسان للمرأة. ويف 

الواليات املتحدة األمريكية، تسمح بعض الواليات واملجالس املحلية للشاكيات/

الضحايا الناجيات من العنف الجنساين برفع دعوى قضائية بسبب انتهاك 

حقوقهن املدنية. 
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ينبغي أن تكون الحامية من العنف العائيل والحق يف التمتع بحياة خالية من 

العنف مبدأً ليس فقط يف الترشيعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة بل أيضاً يف 

جميع املجاالت املختصة يف قانون األرسة وقانون الطالق. ويشكِّل منح حضانة 

الطفل إىل مرتكب ألفعال العنف ضد املرأة خطراً للضحية الراشدة الناجية 

من العنف وضد الطفل. ويستخدم مرتكب أفعال العنف الحاجة إىل االتصال 

املستمر بعد االنفصال إلمتام ترتيبات الحضانة والزيارة يف كثري من األحيان 

ملواصلة إيذاء الضحية الناجية من العنف.

ويف الواليات املتحدة األمريكية، أصدر الكونغرس باإلجامع قراراً يف سنة 1990 

يحّث فيه كل والية عىل اعتامد قرينة قانونية ضد منح الحضانة إىل أحد الوالدين 

الذي يرتكب عنفاً منزلياً. وتتطلب بعض البلدان أن يرشف طرف ثالث عىل تبادل 

األطفال يف بداية ونهاية الزيارة التي يقوم بها مرتكب فعل العنف. ومع ذلك، 

يظهر يف هذا النهج عدد من املسائل. فحتى عندما تتوافر مراكز الزيارة الخاضعة 

لإلرشاف، كام هو الحال يف الواليات املتحدة األمريكية ويف البلدان األوروبية، مثل 

إسبانيا واململكة املتحدة، فإنها تتكلّف مبالغ طائلة إلنشائها وتشغيلها وتعترَب 

نوعية هذه املراكز غري متناسقة. عالوة عىل ذلك، فإن الزيارة الخاضعة لإلرشاف 

ال تقيض عىل خطورة أن يستخدم مرتكب فعل العنف الزيارة كفرصة إليقاع 

األذى بالضحية الناجية و/أو طفلها.

ويف اإلجراءات القضائية الخاصة بإيذاء األطفال وإهاملهم، يقع اللوم يف بعض 

األحيان عىل الضحايا الراشدين الناجني من العنف لتعريض أطفالهم للعنف 

العائيل. ويف الواليات املتحدة األمريكية تعاون ممثلو املنظامت املعنية بالعنف 

العائيل ووكاالت الخدمات الحامئية للطفل بشأن كتابة مجموعة من التوصيات 

هة إىل املحاكم ومنظامت املجتمع املحيل وآخرين بغية حامية سالمة ورفاه  موجَّ

املرأة واألطفال. وأظهر تقييم حدوث بعض التحسينات يف الوعي واملامرسات 

بشأن العنف العائيل يف وكاالت رعاية الطفل يف املجتمعات املحلية التي تلقت 

متويالً اتحادياً لتنفيذ التوصيات؛ ومع ذلك، كان من الصعب تحقيق تغيري 

مؤسيس والحفاظ عليه.

يف القضايا املناسبة توافر مراكز الزيارة التي يديرها ويرشف عليها مسؤولون فنيون؛ ●

 ال تصنَّف الضحية الناجية من العنف التي ترصَّفت دفاعاً عن نفسها أو هربت بغية تجنُّب مزيد من  ●
العنف بأنها مرتكبة لفعل إجرامي أو إجراء استدالل سلبي ضدها يف قرارات خاصة بالحضانة والزيارة؛

 اإلجراءات القضائية املعنية بإيذاء األطفال وإهاملهم ينبغي أن تستهدف مرتكبي أفعال العنف وأن تقر  ●
بأن حامية األطفال تتحقق غالباً بحامية أمهاتهم.

التعليق
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قانون اللجوء
التوصية

ينبغي أن تتضّمن الترشيعات ما ييل:

 النص عىل أن العنف ضد املرأة قد يشكِّل نوعاً من االضطهاد وينبغي أن تشكِّل الشاكيات/الضحايا  ●
الناجيات من هذا العنف “فئة اجتامعية خاصة” ألغراض قانون اللجوء.

التعليق
ينبغي أن تكون للضحايا الناجيات من العنف أهلية للحصول عىل اللجوء يف 

ظل الظروف املناسبة. وقد تضمنت التطورات اإليجابية يف االختصاص القضايئ 

اعرتافاً متزايداً بأن العنف ضد املرأة يعترَب أساساً ملنح اللجوء. وعىل سبيل 

املثال، اتخذ مجلس اللوردات اإلنكليزي يف سنة 1999 قراراً ميثّل َمعلاَمً فيام 

يتعلق بطلب اللجوء استناداً إىل العنف العائيل. وتناولت قضية R ضد محكمة 

االستئناف الخاصة بالهجرة؛ و )Ex Parte Shah [1990] 2 AC 629( مطالِب 

امرأتني باكستانيتني متزوجتني واضطرهام زوجاهام لرتك منزلهام وكانتا معرّضتني 

التهامهام بالباطل بجرمية الزنا يف باكستان. وَمنح مجلس اللوردات االمرأتني 

اللجوء عىل أساس أنهام كانتا عضوين يف فئة اجتامعية خاصة ميكن تصنيفها عىل 

أوسع نطاق بأنها تضم نساء باكستانيات تعرّضن للتمييز وبأنها فئة ال تحميها 

الدولة. ويف مسألة فوزية كاسينجا I. & N. Dec. 357 21، القرار املؤقّت ،3278 

WL 379826 1996 )مجلس الطعون املتصلة بالهجرة 1996(، منح مجلس 

الطعون الخاصة بالهجرة التابع لوزارة العدل بالواليات املتحدة األمريكية، حق 

اللجوء إىل امرأة كانت قد هربت من توغو لتتجنَّب تعرُّضها لتشويه األعضاء 

التناسلية لديها. ومع ذلك، مل تطبق املحاكم يف الواليات املتحدة األمريكية هذا 

املنطق بشكل متسق عىل جميع حاالت العنف الجنساين.
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قامئة مرجعية بالخطوات املتعنيَّ اتخاذها عند صياغة الترشيعات 
املتعلقة بالعنف ضد املرأة

الخطوة 1: 
تعريف الهدف الترشيعي

يف بداية أي عملية ترشيعية ال بد من تعريف هدف ترشيعي واضح. وينبغي أن 

يتمثل هدف الترشيع بشأن العنف ضد املرأة يف منع العنف ضد املرأة، لضامن 

التحقيق مع مرتكبي أفعال العنف ومالحقتهم قضائياً ومعاقبتهم، وتوفري الحامية 

والدعم للشاكيات/الضحايا الناجيات من العنف.

الخطوة 2: 
التشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني

يُعترَب التشاور الشامل مع جميع أصحاب املصلحة الذين هم إّما متأثرون 

ذون الترشيعات عنرصاً أساسياً يف العملية التحضريية.  بالترشيعات أو سوف ينفِّ

فهذا التشاور يكفل أن يتم بِدقة تصوير الحقائق الواقعة الخاصة باملرأة التي 

تتعرّض للعنف وأن تكون االستجابة الترشيعية مناسبة. وهو يعزِّز إمكانية 

م القامئة غري الحرصية التالية ألصحاب املصلحة  التنفيذ الفعال للترشيعات. وتقدِّ

دليالً عّمن ينبغي التشاور معه يف إعداد الترشيعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة:

•  الضحايا الناجيات من العنف/الشاكيات؛	

•  املنظامت غري الحكومية املعنية بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك املنظامت 	

املهتمة بالعنف ضد فئة خاصة من النساء مثل النساء من الشعوب 

األصلية، واملهاجرات واملعّوقات أو املنتميات ألقليات إثنية؛

• مقدمو الخدمات إىل الضحايا الناجيات من العنف/الشاكيات؛	

•  اإلدارات الحكومية، مبا يف ذلك جميع اآلليات الوطنية املعنية بالنهوض 	

باملرأة؛

• املؤسسات الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان؛	

• الرشطة واملوظفون اآلخرون املعنيون بإنفاذ القوانني؛	

• املدعون العامون؛	

• القضاة؛	

• املحامون/نقابات املحامني؛	

• املوظفون الفنيون املعنيون بالرعاية الصحية؛	

• موظفو الطب الرشعي؛	

• مو العمل االجتامعي/االستشارات؛	 مقدِّ

• املعلِّمون واملوظفون اآلخرون يف نظم التعليم؛	

• املكاتب اإلحصائية الوطنية؛	

• مسؤولو السجون؛	

• القيادات الدينية واملجتمعية املحلية؛	

• موظفو وسائط اإلعالم.	

الخطوة 3: 
اعتامد نهج قائم عىل األدلّة إزاء صوغ الترشيعات

يكفل أي نهج قائم عىل األدلة أن يرتكز وضع وتصميم الترشيعات عىل حسن 

املعرفة، وميكن أن يعزِّز النوعية والفاعلية املستقبلية املمكنة للترشيعات. 

وينبغي إعداد الترشيعات اعتامداً عىل األدلّة املوثوقة مبا يف ذلك البيانات 

والبحوث بشأن النطاق ومدى انتشار ووقوع جميع أشكال العنف ضد املرأة، 

وبشأن أسباب وعواقب هذا العنف، وبشأن الدروس املستفادة واملامرسات 

الجيدة من بلدان أخرى يف منع العنف ضد املرأة والتصّدي له.
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