
 

 

 

 

ي اعتمدها مؤتمر  1توصية لدعم اتفاقية اسطنبول 
 الت 

ا الجتماع 
ً
 2020أكتوبر  15ولية الموافق لدال مية و ظمات الغير حكالمنتم اعتماده وفق
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 اإلطار العام: 

،    يجسدالنساء من العنف    2امرأة من كل ثالث   تتعرض،  عاًما   15منذ سن   من كل   امرأةو و/أو الجنسي

    ةدمطار س نساء  خم
ا
ن تواجه شكًل أو أكثر من أشكال التحرش الجنسي  أو مهددة، وواحدة من كل امرأتي 

ي   3000للتحرش القائم عىل نوع الجنس.    تعرضت  جميع النساء تقريًبا الشديدة،  
امرأة يقتلن كل عام فن

األشة  أفراد  من  آخر  فرد  أي  أو  حميم  يك  يد شر عىل  محنة  3أوروبا  بعد  وعادة  مع   سنواتلت  تد ام، 

   األطفال كشهود. 

مسبو  غث   عالمي  وباء  سياق  ي 
العام  وفن ن  األمي  يقول  الق،  والفتيات    ألمممنظمة  "النساء  إن  المتحدة 

تبة   المثر العواقب  أسوأ  من  ن  الوباء"  نعيعاني  لهذا  الهائل  واالقتصادي  االجتماعي  العنف    نإ.  4األثر 

لي  
ن ي المثن

الجرائم  تفاقم فن وكذلك  وختانألطفالل  القرسي  اجو ز المثل    5األخرى،  بالنساء ،  واالتجار   ،

المهاجراتوالفت والفتيات  للنساء  الجنسي  ي    يات، واالستغالل 
فن والعنف  والتحرش    الفضاءوالالجئات، 

 . العام

 
حت هذه التوصية نائبة الرئيس المسؤولة عن المساواة بمشاركة   1 ي (AFEM)نساء جنوب أوروبا   رابطة   -اقثر

،  (AE)  ، وأوروبا أندانتر
الدولي   للمجلس  ي  األوروب  وكني(CECIF)  ءللنسا والمركز  الطريق،  عىل  األوروبية  الشبكة  الدولي  والتحا  (EN-RE) سة    للمرأة لف 

(IAW) ومنظمة أخوات أوروبا الدولية ،(SIE) أوروبا   نساء ، وجامعات  (UWE)ومنظمة زونتا الدولية ، (ZONTA International)     
األ2004آذار/مارس    5  2 االتحاد  وكالة   ،" ي األوروب  االتحاد  نطاق  عىل  استقصائية  دراسة  المرأة:  ضد  "العنف  للحقوق  ،  ي  وروب 

enquete-une-femmes-des-legard-violence-https://fra.europa.eu/fr/publication/2014/la-األساسية،  
fbre-en-resultats-les-lue-de-lechelle 
3  87,000   

ً
تلن عمدا

ُ
ي جميع أنحاء العالم،    2017  سنة  امرأة ق

يك حميم أو فرد آخر من أفراد األشة،  58فن امرأة    137% عىل يد شر
ة  الدراسة العالمي  UNODOC ،الجنسي  نوعال  عىلالقائم  القتل، قتل النساء والفتيات  ، الدراسة العالمية حول14ص  .يقتلن كل يوم

 Homicide_UNODC.pdfالقتل  حول 
4https://www.un.org/press/fr/2020/dbf201001.doc.htm   
5https://data.undp.org/gendertracker     

https://fra.europa.eu/fr/publication/2014/la-violence-legard-des-femmes-une-enquete-lechelle-de-lue-les-resultats-en-bref
https://fra.europa.eu/fr/publication/2014/la-violence-legard-des-femmes-une-enquete-lechelle-de-lue-les-resultats-en-bref
https://www.un.org/press/fr/2020/dbf201001.doc.htm
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ح عىل الدول األعضاء فيه اتفاقية    تصدىوقد   ومكافحة العنف ضد   منع مجلس أوروبا لهذه اآلفة واقثر

ي    المرأة
ي اعتمدتها لجنة الوزراء فن

لي التر
ن ي اسطنبول. وقد    2011  أفريلنيسان/   7والعنف المثن

تحفن
ُ
باب   ف

ي    ا عليهالتوقيع  
ن   تدخلو   2011  مايأيار/   11فن ي    النفاذ   حث 

يها من عل  ةقداصمال، مع  2014  وتأآب/   1فن

ين األول/أكتوبر  لو دأول عرسر    طرف ي ترسر
ي مجلس2020. وفن

الدول األعضاء فن  أوروبا   ، وقعت جميع 

االتحاد   ي وكذلك  الروسي   االتفاقية  هذه  عىل  األوروب  واالتحاد  أذربيجان    34عليها    دقتاصو   باستثناء 

ي مجلس أوروبا. وتجدر اإلشارة إل أن هذ
تعتث  رائدة عىل    ه االتفاقية الملزمةدولة من الدول األعضاء فن

 . المي عولها طابع  الصعيد الدولي 

يتم تعليقها أو أنها   من ناحية أخرى كن  ل. و 6اسطنبول مستمرة   تفاقيةعىل ا  صادقةمالوال تزال عملية  

ي    الرغبة  ظا ايأو  تواجه معارضة قوية بشأن تنفيذها  
ي ذلك بلغاريا    د يعدالانسحاب  فن

من البلدان بما فن

ي هذه البلدانما نالحظه  فاكيا وبولندا ورومانيا والمجر وتركيا. و وسلو 
ي السلطة أنظمة محافظة   انه  فن

فن

تمتحال األكثر  الدينية  القوى  مع  اسطنبول    اتلطغمو   قليديةفة  اتفاقية  ألحكام  ي 
القانوبن الواقع  ن  بي 

ي كبح تحرير  
ن    النساءورغبتها فن جنسي لمواطنيها. ال  لو الميوحرية اختيار    لاوالرج  النساءوالمساواة بي 

ي   جاخلفهذه الدول األعضاء تخلق مناخا من عدم الثقة والرفض  
ورته  م منبالرغ  المجتمع المدبن  ا ضن

ضد   العنف  ومكافحة  .    النساءلمنع  لي
ن المثن عملية    إنوالعنف  تعرقل  الدول  االتحاد    ةق داصمبعض 

ي   . اتفاقية إسطنبول عىلاألوروب 

 

الحكومية،   غير  الدولية  المنظمات  ندوة  نحن،  الحكوميةأعضاء  غير  الدولية  لمجلس    المنظمات 

 وروبا، األ

امنا بالصكوك القا ن ي تكرسنؤكد من جديد الثر
ن  المساواة    نونية الدولية واألوروبية التر   ل اوالرج  النساءبي 

ي جميع المجاالت. 
 كمبدأ لحقوق اإلنسان، وكأهداف عالمية فن

لمنع ومكافحة قانونيا وطنيا  إطارا  الدولية تضع  القانونية  الصكوك  أن هذه  نذكر إل  وقمع جميع   وإذ 

ن والعنف ضد  ي ذلك: ما  ، بء النسا أشكال عدم المساواة والتميث 
 فن

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، والسوابق القضائية  •

 للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 

ن إلنشائه  الميثاق التأسيسي لألمم المتحدة، الذي يحتفل بالذكرى السنوية الخامسة •  والسبعي 
 

6   convention/home?-e.int/en/web/istanbulowww.c/https:/  
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ن ضد  •   7( )سيداومرأة لااتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميث 

  PIDCPالدولي للحقوق المدنية والسياسية،  لعهد ا •

 ، PIDESCالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •

القاسية   • العقوبة  أو  المعاملة  وب  ضن من  ه  وغث  التعذيب  مناهضة  أو اتفاقية  الالإنسانية  أو 

 المهينة

ي  •
ن جي بخطة عمل المؤتمر العالمي لحقوق المرأة فن الذي يحتفل بالذكرى السنوية الخامسة  ي 

ين  والعرسر

ي  • األوروب  االتحاد  ي   معاهدات  األوروب  لالتحاد  األساسية  الحقوق  ميثاق  سيما  يحتفل    وال  الذي 

ين إلنشائه )المادة  (.  من ميثاق  2بالذكرى السنوية العرسر ي  االتحاد األوروب 

 

 كما نذكر: 

ن الجنسي ومكافحته منع التوصية لجنة الوزراء إل الدول األعضاء بشأن  •  تميث 

لمانية لمجلس أوروبا رقم   • ( بشأن اتفاقية اسطنبول "اإلنجازات  2019)   2289قرار الجمعية الث 

 والتحديات" 

ن   • ي    ء والرجالالنسا توصية المساواة بي 
يوم    ليةدو كومية الحالغث     نظمات  الماعتمدها مؤتمر  التر

 CONF/PLE(2019)REC3 2019أكتوبر  30األربعاء 

 بموجب قانون لجنة البندقية.  2019/ 961عار المفوضية األوروبية للديمقراطية شإ •

 

اسطنبول    ؤكد نوإذ   اتفاقية  المذكورة   تؤكد بأن  واألوروبية  الدولية  القانونية  الصكوك  معايير 

 . أعاله وتعززها 

 

ي تنص ديباجتها عىل  نؤكد وإذ  
عنف  "إيجاد أوروبا خالية من ال  عىل هدف اتفاقية اسطنبول، الت 

ن  "، فإن "ضد المرأة والعنف المثن ن المرأة والرجل بحكم القانون وبحكم الواقع  لي تحقيق المساواة بي 

ومنع   ، العنف"  أشكال  جميع  من  المرأة  "حماية  المرأة"،  ضد  العنف  منع  ي 
فن أساسي  عنرص  هو 

)المادة عليه"  والقضاء  مرتكبيها  ومقاضاة  لي 
ن المثن والعنف  المرأة  ضد  اتفأ   1.1  العنف  اقية  ، 

 
ن ضد اا7 امات األ 28لمرأة، التوصية العامة  للجنة المعنية بالقضاء عىل التميث  ن من اتفاقية القضاء   2ساسية للدول األطراف بموجب المادة  : االلثر

ن ضد المرأة،   5، الفقرة  2010كانون األول/ديسمث    16عىل جميع أشكال التميث 



أشكال ينطبق عىل "جميع  الذي   اسطنبول(. وهو   ، لي
ن المثن العنف  ذلك  ي 

فن بما  المرأة،  العنف ضد 

 ، اتفاقية اسطنبول(. 2يؤثر عىل المرأة بشكل غث  متناسب" )المادة 

 

ي أنشأتها االتفاقية لهذا الغرض: اننا و 
 نؤكد دعمنا للهيئات الت 

ي  لجنة األطراف   •
ي اتفا  طرافأل الدول ا  معجتالتر

ي  قية اسطفن
 تنتخب   ،2015  مايأيار/   4نبول فن

ضد   العنف  بمكافحة  ي 
المعتن اء  الخث  ن المرأة  فريق  المثن  التقييم  ارير قت  عىل  د عتمتو   لي والعنف 

ي اتفاقية اسطنبول مع توصيات،  لدولل
 . تنفيذ االتفاقية  ابعتتو األطراف فن

•   ، لي
ن ي بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المثن

اء المعتن ،  69-66،  10)المواد    غريفو فريق الخث 

االتفاقيةاسطنب  اتفاقية رصد  آلية  هو  مرجعيا    أعد   يذال  ،ول(  ا  ا موجهاستبيانا  لدول  إل 

األطراف  تبادلالب  للقياماألطراف،   الدول  أجل  مع  التقييم  اعداد   من  اح  تقارير  تدابث    واقثر

ي غضون وعملية تنفذ   اجرائية
ي ز ار طافن

 محدد لحل المشاكل الملموسة.  متن

 

عىل    نذكروإذ   تشدد  اسطنبول  اتفاقية  و   متض   ةشامل  مقاربة أن  والمحاكمة الوقاية  الحماية 

.    ءالنسا لضمان القضاء عىل العنف ضد    عةمبادئ األربال  وهي   والسياسات المتكاملة لي
ن والعنف المثن

يعكس عالقات القوة غث  المتكافئة   النساءكما تشدد عىل المبدأ الثابت بوضوح وهو أن العنف ضد  

ن  تق بي  للعنف ضد ل اوالرج  ءالنسا ليديا  العديدة  ن األشكال  بي  االتفاقية  اوح    النساء  . وتجمع  تثر ي 
التر

ن  عىل    بي  القائم  "العنف  عنوان  تحت   ، لي
ن المثن والعنف  لإلناث  التناسلية  األعضاء    نوعالتشويه 

ن  و   "االجتماعي  بي  المساواة  عدم  أن  عىل  ك    لاوالرج  ءالنسا تشدد  المشثر الهيكىلي  السبب    لهذا هو 

ر المختلفة لعالقات الدول إل تقديم استجابة شاملة لمكافحة جميع هذه المظاه  دعو تو   . لعنفا

ن القوة غث  المتكافئة  ي هذا المج لاوالرج ءالنسا بي 
 . 8ومجلس أوروبا هو قوة دعم فر

 أ "يجب أن ُيفهم مصطلح العنف ضد المرأة  3إل أن المادة وإذ نذكر 

ا  لحقوق  انتهاك  أنه  العىل  أشكال  من  وشكل  أعمال  إلنسان  جميع  إل  ويشث   المرأة،  ضد  ن  تميث 

 أو معاناة جسدية أو جنسية أو  العنف القا
ً
را ي تسبب أو يحتمل أن تسبب ضن

ئم عىل نوع الجنس التر

للمرأة اقتصادية  أو  من    ، نفسية  ي 
التعسفن الحرمان  أو  واإلكراه  األعمال،  بهذه  التهديد  ذلك  ي 

فن بما 

ي ا
 لحياة العامة أو الخاصة" الحرية، سواء فن

ي الدول،  1
ن فن ن الجنسي   16809fd99e/-31-https://rm.coe.int/newsletterعمل لجنة المساواة بي 

 
 

https://rm.coe.int/newsletter-31-/16809fd99e


لي و 
ن ي  يشث  إل  أن "العنف المثن

ي أو الجنسي أو النفسي أو االقتصادي التر
 جميع أعمال العنف البدبن

، بغض النظر عما إذا   ن ن أو الحاليي  ن السابقي  يكي  ن أو الرسر ن الزوجي  ل أو بي  ن
تحدث داخل األشة أو المثن

ل الذي تتقاسمه الضحية أو يتقاسمهاكان  ن ي يتقاسم نفس المثن
 . ب 3وفقا للمادة  "الجابن

يشث  إل األدوار والسلوكيات واألنشطة والمسؤوليات   ،ج3أن "مصطلح نوع الجنس، وفقا للمادة  

ي "تولد عالقات هرمية  
ها المجتمع مناسبا للمرأة والرجل" والتر ي يعتث 

ي ُيبتن عليها المجتمع، والتر
التر

ن المرأة والرجل، وتسفر عن توزي    ع للسلطة والحقوق والحرمان ن للرجل" بي   . المالئمي 

للمادة    
ً
"العنف د 3ووفقا ألنها    يشث   المرأة  أي عنف ضد  إل  المرأة"  الجنس ضد  نوع  القائم عىل 

 امرأة أو أنها تؤثر عىل المرأة بشكل غث  متناسب". 

 

من  شير نوإذ   تتطلب  ال  اسطنبول  اتفاقية  أن  ي   إل 
فن الجنس  لنوع  تعريف  إدخال  األعضاء  الدول 

 . أداة للتفاهم  رها اعتبا يمكنهم ولكن نظامها القانون

فنوإذ   ي يربط  بأن ا  عي  ي أوروب 
بالقوالب  هذه الظواهر  ضاحة  تفاقية اسطنبول هي أول صك قانوبن

 . بيةالسبالنمطية 

ي   ؤكدنوإذ   ن    أن اتفاقية اسطنبول هي أول صك أوروب  القوالب النمطية الجنسانية  يربط ضاحة بي 

ي  النساءالمرتكبة ضد  المخالفات الجنائية
 . حتر الجرائم لتص التر

 

خاص  التكلفة    الحظ نوإذ   بشكل  الجنس  للعنف  المرتفعة  نوع  عىل  كاء   والعنفالقائم  الرسر ن   بي 

ي تقدر بحوالي  
ي والتر ي االتحاد األوروب 

ي الدول األعضاء فن
ن فن يعطي   ، وهو ما 9يورو  مليار   256الحميمي 

ي مجلس أوروبا البالغ عددها  
ي الدول األطراف فن

ي تبلغ أكثر   ،دولة  47فن
 لحجم تكلفة العنف التر

ً
ترتيبا

.  ر مليا 400من 
ً
 يورو سنويا

 أن الوقاية عاجلة، تنقذ حياة الضحايا، وأقل تكلفة بالنسبة للدول.  وإذ يالحظ 

 

ي مختلف األديان  من استخدام التيارات المحافظة والتق  نا عن استيائ   عربنوإذ  
 ما بليدية المتطرفة فن

جنسانية بأيديولوجية  سلطة    يسم  ير  تث  الاالرجوكيفية  عىل  بمماوبالتالي    نساءل  رسة السماح 

النفسي   ي و العنف 
عليها   نساءالتجاه    والجنسي   البدبن التبعية  مركز  فرض  ي 

فن من    ا وحرمانه  والرغبة 

ن تنتهك حقوقها األساسية. ومحاولة إصد عىل أجسادها وصحتها اإلنجابية السيطرة  ار قواني 

 
9union-european-in-costs-violence/estimating-based-https://eige.europa.eu/gender  
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نذكر   الدين  وإذ  أو  العرف  أو  الثقافة  اعتبار  "عدم  بضمان  الدول  ام  ن الثر يسم إل  ما  أو  التقاليد  أو 

ف"   تكون"الرسر ال  العنف  أن  ألعمال   
ً
را اتفاقية  النساء ضد    "مث  ي 

فن عليه  المنصوص  النحو  عىل   ،

ي المادة 
 لو  من االتفاقية 5-12اسطنبول فن

ً
. وفقا  لقانون الدولي

 

أعضاء   الحكومية،  غير  الدولية  المنظمات  حكو المنمؤتمر  نحن،  الغير  الدظمات    ولية مية 

 ، مجلس أوروبا ل

 

ي   نحث
المدن  ع  المجتمع  الدفاع  ن  عىل  بي  المساواة  قوضت لاالرج  و   نساءالن  ي 

التر والظروف   ،

ضمان   عىل  العمل  األعضاء.  الدول  هذه  ي 
فن والديمقراطية  القانون  اتفاقية    قةدمصا لا سيادة  عىل 

اماتها. وتهدف   ن  اللثر
ً
ي مجلس أوروبا وفقا

ي جميع الدول األعضاء فن
  هذه اسطنبول وتنفيذها الفوري فن

ن الفتيات وال  من الجريمة.  الذي يصل حد نساء من العنف االتفاقية إل حماية ماليي 

 

حماية    نحث  كما  عىل  أوروبا  مجلس  ي 
فن األعضاء  العنف  ءا النسالدول  النوع   القائم  من  عىل 

، وبالتالي إعطاء نفسها األدوات الالزمة من خالل  االجتماعي   لي
ن عىل اتفاقية    قةدمصاالوالعنف المثن

ي  ي تنصال  اسطنبول
التر الجنائية  الجرائم  عىل  عليها يص  جميع ضحايا    عاقب  لحماية  تدابث   واتخاذ 

 . االجتماعي العنف القائم عىل نوع ا

 

ي إىل   استعجال  كلبعىل اتفاقية اسطنبول  التصديقدعوة االتحاد األورون 

 

األعضاءو  الدول  الفتيات    ندعو  ن  بي  ن  التميث  وعدم  للمساواة  وإعالمية  تثقيفية  برامج  وضع  إل 

المواقف   لتغيث   ي ، وو والعقلياتوالفتيان منذ سن مبكرة 
التر الجنسانية  النمطية  للقوالب  ضع حد 

خمر من هذا العنف وفقا للمادة  
ُ
الجمهور بالوقاية من العنف وإعالمه    وعيةتو من االتفاقية.    14ت

ن  ن عدم المساواة بي   . ء النسا والعنف ضد   لاالرجو  نساءالبالصلة الهيكلية بي 

 

 النسائيةالحركات  و   وليةمية الدظمات الغير حكو المنو  جمعياتالإل دعم    دعو الدول األعضاءن

ي تناضل م
ن  التر  حرم تو   عليها   ا هجومشهد  تهي  ف،  وضد الظالمية  لاالرجو   نساءالن أجل المساواة بي 



الرغم من ب  الطويل  مدىعىل الختفاء  باال   ةهددمهي  و   مومي العالقليل من التمويل    لفر توت  من النضال

ي العمل العام
ي المادة    أهمية أعمالها ودورها الرئيسي فن

ف به فن اصة  وخ  من اتفاقية اسطنبول  8المعثر

ي هذه األوقات من األزمات. 
 فن

 

ي تعرف اآلن أسس العنف ضد  دعو الدول األعضاء،  ن
لي   النساءالتر

ن اماتها    والعنف المثن ن ام الثر إل احثر

ن  ل  ا  ا كما ندعوه.  الدولية واألوروبية ي جميع المجاالت    لاالرجو   نساءالتعزيز المساواة الحقيقية بي 
فن

األساسية   شاملة    للنساء والحقوق  اتيجية  اسثر أجلمن خالل  وتنفيذ   من  اسطنبول  اتفاقية   تنفيذ 

ن لمجلس أوروبااسثر  ن الجنسي   . 10اتيجية المساواة بي 
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