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اتفاقية يطلقون آخر  ا بلد 126وبـ ـ  المغرب و تونس ب النساءحقوق  نشطاء
 فتيات للقضاء عىل العنف ضد النساء وال دولية

 
 

ي 
وع االتفاقية اآلن جاهزا إلتمامه والمصادقة عليه   بعد ثمان   سنوات من العمل، أصبح مشر

 من طرف الدول األعضاء باألمم المتحدة 
 
قبل   من  حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم عىل النوع االجتماع    ةانطالقاليوم و أسبوع قبل  (  2021نونبر    16)

  ذلك    128من    النساءحقوق    ات/ نشطاء قام    –هيئة األمم المتحدة للمرأة  
بإطالق عملية توزي    ع    المغرب و تونس دولة بما ف 
النساء والفتيات العنف ضد  للقضاء عىل  الدولية  لالتفاقية  األوىل    المسودة 

ثمان  بعد  البح  ، وذلك  المكثف  سنوات من  ث 
ل اآلن  يتبقى  ولم  اء،  الخبر مع  المتحدة  لدواالستشارة  باألمم  األعضاء  إحالول  إال   ة بعد  عليهم  إتمامها    االتفاقية  مسؤولية 

 والمصادقة عليها باعتبارها اتفاقية دولية بالغة األهمية.  
 

   وحظر األلغام ومناهضة التعذيب"    " لدينا اتفاقيات بشأن مكافحة التبغ
إحدى مؤسسات   مارينا بسكالكوفا باركر   ترصي    ح لف 

  روسيا،  اتفاقية كل امرأة
نا اتفاقية دولية  ن لما ال يكون لديذإ"  وأول من أنشأ خطا للمساعدة والمرافعة من أجل تغيبر القانون ف 

  تأكيد لهالحماية النساء والفتيات ضد العنف". 
 ف 

 
  العالم"ينتشر بشكل مدمر"،  العنف ضد النساء    بأن  منظمة الصحة العالمية  حسب

ه  ضحية    امرأة من كل ثالث نساء ف 
ت هفقد س  هيئة األمم المتحدة للمرأة    أما .  لهالفتيات الشابات األكبر عرضة    وتعتبر ،  عنف ة "بالجائحة الظل"  ذه الظاهر مَّ
.  %48من النساء بالمغرب و   57%  بتونس تؤكدن تعرضهن عىل األقل ألحد أشكال العنف القائم عىل النوع االجتماع 
 

  تعتمد المقاربة الشاملة " اليد الكاملة" رصحت 
  سعيدة كوزي "مسودة اتفاقية عالمية هده، ستكون األوىل من نوعها التى

يكة المؤسسة لمنظمة كاء للتعبئة من أجل الحقوق " الشر عضوة  و بالرباط، منظمة دولية نشيطة بالدول المغاربية  "امرأةشر
  فريق 

اء اتفاقية كل امرأةلعمل اف  بية ،  بحيث تشمل، " الدوىل  و لجنة خبر ، البى ، تكوين الفاعلير  العموميير  انية  الالقوانير  مبر 
 . "و البيانات

 
ي والوزير السابق لشؤون المرأة بأفغانستان وأربعة من الحاصلير  عىل    األمريكية  الدولاألمير  العام لمنظمة  و   الرئيس النيجبر

 . لهذه االتفاقية الدوليةجميعهم أعلنوا من قبل عن تأييدهم  جائزة نوبل
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ت  العنف ضد النساء والفتيات "يمكن الوقاية من  "   

نايال أيونر    ل   ح ي    رص ف  ،  إحدى المؤسسات ل إتفاقية كل إمرأة  القاضية 
 ". أن تكون فعالةلسياسات والقوانير  "يمكن ل

 
   بالنسبة للدول    عىل سبيل المثال: 

، بسبب العنفوفيات النساء    أقل من  %32لها    العنف األشيب   خاصة  قوانير    تتوفر عىلالتى
العنف   الوقاية من  التكوين عىل      الزوجر  العنف  نسبة  فإن  وبعد 

بأوغندا    بثمان  أما  .    %52  بمعدلانخفضت  قد  مقاطعات 
 بعد سن قانون العنف ضد النساء.    %53بنسبة انخفضت   الزوجر  نسبة العنف  فإنالواليات المتحدة األمريكية  ب
 

مع  ليس فقط  بعد المشاورة  تم صياغتها،  المسودة األوىل لالتفاقية الدولية بشأن القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات  
اء الطبيير   و من العنف    الناجيات بل أيضا مع    الخطوط األماميةنشطاء   ومحام  حقوق اإلنسان والباحثير     واألكاديميير  الخبر
القانو    

السيف  تعتبر اسات،  ن والدبلوماسيير  وصناع  أوىل"  و  األعضاء إلتمام    "مسودة  للدول  فيها ترجع  النهائية  الكلمة  ألن 
 النسخة النهائية والمصادقة عليها.  

اتجاه    لقد " األوىل  الخطوة  تشكل  أن  ونرجو  للتطبيق،  قابلة  وه   األوىل  المسودة  هذه  إنشاء  أجل  من  جبارا  جهدا  بدلنا 
  ترصي    ح ل المفاوضات"
ا شانون  ف   كل امرأة،   إلتفاقية، المديرة التنفيذية لبر 

 
    حسب

ة بلغونى أخرى ما يجب عليها القيام به، إنما  ما تمىل  عىل دولة    ةن األمر ال يتعلق بدولأ"  ساء تونسمرصد نمنسقة    منبر
 األمم للوقوف ضد العنف ضد النساء والفتيات بشكل حاسم وإىل األبد".   بتوحيد األمر يتعلق  

 
،  ةبأمريكا الالتيني  اتفاقية بيليم دو بارا من قبيل  إقليمية  و لحدود اليوم هناك اتفاقيات  إن القانون الدوىل  ال يوفر الحماية الكافية،  

  ابانت جميعها عن    بأوروبا،    واتفاقية اسطنبولبأفريقيا    وبرتوكول مابوتو 
ن نجاعتها، إال أنها أقصت ثالثة أرباع من  عو التى

لتشمل مناهضة العنف لم    اتفاقية القضاء عىل جميع أنواع التميبر  ضد المرأةسكان العالم، كما أن الجهود المبذولة لتعديل  
بوء ب

ُ
 نجاح.  الت
 

 :  النساء والفتيات، حيث ستعمل خصيصا عىلرد وتكوينات أساسية للقضاء عىل العنف ضد ستمدنا االتفاقية الدولية بموا

 والفتيات؛العنف ضد النساء ة القضاء وإدانمن أجل الوقاية، الحماية،  توضيح المبادئ •

ات للقياستوفبر إطار خاص لكتابة تقارير مبنية عىل  •  ؛مؤشر

 تأسيس هيئة دولية للرصد؛  •

طة و محاسبة تكوينفرض  •  الصحة؛ ومهنتر   القضاة، الشر

، المساعدة    خدماتالتمويل المخصص للزيادة   •  
الموجهة للناجيات من قبيل مراكز استقبال النساء، الدعم الهاتق 

 القضائية؛ و

 الوقاية من العنف.   و تحسيس إعطاء األولوية لل •
 
الطالع عىل المسودة كاملة  ه  متوفرة و يمكن امع نشيطات حقوق النساء عبر العالم حول هده المسودة األولية    مقابالتال

 . هنا ضغط  لامن خالل  صفحاتوملخصها المكون من ثالث 

https://everywoman.org/who-we-are/najla-ayoubi/
https://documents1.worldbank.org/curated/en/180811501135102564/pdf/117707-ENGLISH-Closing-the-Gap-Improving-Laws-Protecting-Women-from-Violence-PUBLIC.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/180811501135102564/pdf/117707-ENGLISH-Closing-the-Gap-Improving-Laws-Protecting-Women-from-Violence-PUBLIC.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/180811501135102564/pdf/117707-ENGLISH-Closing-the-Gap-Improving-Laws-Protecting-Women-from-Violence-PUBLIC.pdf
https://raisingvoices.org/sasa/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61775-X/fulltext
https://everywoman.org/who-we-are/lisa-shannon/
https://mrawomen.ma/about-us/our-team/mounira-balghouthi/
https://marsadnissa.tn/
https://marsadnissa.tn/
https://marsadnissa.tn/
https://www.oas.org/en/mesecvi/convention.asp
https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-women-africa
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home?
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home?
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home?
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://everywoman.org/drafttreaty

