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إطار اتفاقّية اسطنبول 
 وأحكامها

 البلدان
 مصر المغرب تونس تركيا قبرص فرنسا

الصكوك 
اإلقليمّية 
 والدولّية

 اتفاقّية سيداو 

مع إبداء  عليهاصادقت 
 رفعها تم قد ،تحّفظات

 ذلك بعد
هي طرف في 

 البروتوكول اإلضافي 

صادقت على 
 بتحفظ االتفاقّية
 بعد رفعه تمقد  واحد،
 ذلك

صادقت على 
إبداء  معاالتفاقّية 
 تحّفظات

صادقت عليها 
 تم قد ،بتحفظات

  ذلك بعد رفعها
هي طرف في 

البروتوكول 
 اإلضافي

صادقت عليها مع 
 ،إبداء تحّفظات

 البعض رفع تم قد
 امنه

هي طرف في 
البروتوكول 

 اإلضافي

صادقت عليها مع 
إبداء تحّفظات وهي 

غير طرف في دولة 
البروتوكول 

 اإلضافي

اتفاقّية 
 اسطنبول

 لم توّقع لم توّقع لم توّقع صادقت عليها وّقعت عليها صادقت عليها

سياسات 
 -متكاملة
اإلطار 

القانوني 
 الوطني

سياسات 
 شاملة

 وجود القوانين -
وجود خطة عمل  -

 وطنّية

 وجود القوانين -
وجود خطة عمل  -

 وطنّية

 وجود القوانين -
وجود خطة  -

 عمل وطنّية

مشروع وجود 
 قانون

وجود مشروع  -
 قانون

وجود خّطة  -
عمل وطنّية 

 متعّددة القطاعات

عدم وجود  -
 قوانين

وجود خّطة  -
 ةوطنيّ 

أشكال العنف 
عاقب عليها الم  

 قانونًا 

العنف الجسدي والنفسي، 
العنف الجنسي 

 واالغتصاب
الشرف"،  والتحّرش،جرائم

التناسلّية تشويه األعضاء 
لإلناث، الزواج القسري 

 واإلتجار

العنف الجسدي 
والنفسي، العنف 

الجنسي واالغتصاب 
)بما في ذلك 

 ،االغتصاب الزوجي(
تشويه األعضاء 
التناسلّية لإلناث، 
الزواج القسري 

 واإلتجار

معظم أشكال العنف 
ضّد النساء، العنف 
الجنسي حّتى في 

إطار الزواج، 
العنف المنزلي 

 ارواإلتج

العنف الجسدي 
والنفسي، العنف 

الجنسي 
واالغتصاب )خارج 

إطار الزواج( 
 والتحّرش، اإلتجار

 

العنف الجنسي 
واالغتصاب )خارج 

إطار الزواج(، 
التحّرش الجنسي، 

بعض أشكال العنف 
 المنزلي

أشكال محدودة جّدًا 
من االغتصاب، 
االعتداء الجنسي 

 تشويهوالتحّرش، 
األعضاء التناسلّية 

، العنف  لإلناث
 المنزلي واإلتجار
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تنسيق اآللّيات 
شراك  وا 

المنّظمات غير 
 الحكومّية

دائرة وطنّية تنّسق بين  -
مختلف الجهات الفاعلة 
 على المستوى المحّلي

مشاركة المنّظمات  -
غير الحكومّية في إعداد 

 ،خطط العمل الوطنّية
التمويل ليس  لكنّ 

 طويل األجل أو مضموناً 
 

اجراءات للتعاون  -
والتنسيق  بين 

 الوكاالت المتعّددة 
المنّظمات غير  -

الحكومّية مدعّوة إلى 
المشاركة في وضع 
 خطط العمل الوطنّية
ولكن ثّمة نقص في 

 التعاون الرسمي 

استشارة المنّظمات  
غير الحكومّية في 

 وضع  القوانين
تهميش المنّظمات  

النسائّية  غير 
الحكومّية في إعداد 

 خّطة العمل الوطنّية  
قمع المنّظمات  -

المستقّلة غير 
 الحكومّية

التنسيق  -
منصوص عليه في 

 القانون الجديد
إشراك المنّظمات  -

غير الحكومّية في 
وضع الخطط 

رصدها منذ عام و 
2011   

برنامج رسمي   -
يجمع المنّظمات 

كومّية غير الح
والوزارات واألمم 

 المّتحدة 
قّلة استشارة  -

المنّظمات غير 
شراكها  الحكومّية وا 
في مشروع القانون 
 والخطط الوطنّية 

 نقص في التنسيق  -
عدم أخذ بالحسبان  -

مات توصيات المنظّ 
غير الحكومّية للخّطة 

 الوطنّية 
قمع المنّظمات  -

غير  النسائّية المستقّلة
  الحكومّية

-  

جمع البيانات 
 واإلحصاءات

جمع البيانات من قبل  -
السلطات والمنّظمات غير 

 الحكومّية

جمع البيانات من  -
قبل السلطات حول 
 بعض أشكال العنف

عدم جمع  -
البيانات بشكل 

من قبل  هجيمن
 السلطات.

توفير المنّظمات  -
غير الحكومّية 

واألكاديميين وغيرهم  
 للبيانات

جمع البيانات  -
قبل السلطات من 

والمنظمات غير 
 الحكومّية

 

جمع البيانات  -
من قبل السلطات 
والمنظمات غير 

 الحكومّية
 

عدم جمع البيانات  -
 هجيبشكل من
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 مصر المغرب تونس تركيا قبرص فرنسا البلدان 

 الوقاية

البرامج 
  عليمّية الت

وجود  برنامج  -
 ا منولكن م تعليمي

تركيز على العنف 
 ضّد النساء

حمالت توعية  -
منتظمة  ذات طابع 

 رسمي 

ال وجود لبرنامج  
تعليمي منهجي حول 
المساواة والعنف ضّد 

 النساء
حمالت توعية  - 

 رسمّية 
تنفيذ المنّظمات  -

غير الحكومّية لبرامج 
 وقاية 

ال وجود لبرنامج  -
تعليمي حول 
المساواة والعنف ضّد 

 النساء
تنفيذ المنّظمات  -

غير الحكومّية 
 حمالت توعية ل

 

ال وجود لبرنامج  -
 تعليمي 

تنفيذ حمالت توعية  -
 الرسميين من قبل

والمنّظمات غير 
 الحكومّية 

إلدراج المساواة التخطبط  -
واإلنصاف في البرنامج 

 التعليمي 
حمالت توعية سنوّية  -

 ذات طابع رسمي 
 

برامج تعليمية لوجود  ال -
منهجّية حول المساواة والعنف 

 ضّد النساء 
ال وجود لحمالت رسمّية  -

ضّد العنف المسّلط على 
النساء بل هناك حمالت 

المجتمع  من جانبعديدة 
 المدني

تدريب 
 المهنيين 

تدريب منهجي 
ولكّنه قابل  للمهنيين
 للتحسين 

ال وجود لتدريب  - -
 منهجي للمهنيين 

التدريب تقّدمه  - -
المنّظمات غير 

 الحكومّية 

محدود   تدريب -
مهنيين بدعم لل جّداً 

  من األمم المّتحدة
 

 تدريب منهجي ال -
 الشرطة   سوى لمهنيي

للمهنيين   ات عديدةتدريب -
 بدعم من األمم المتحدة

لم تكتسب بعد ولكّنها 
 طابعًا منهجّيًا.

 ال تدريب منهجي للمهنيين
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 مصر المغرب تونس تركيا قبرص فرنسا البلدان

 الحماية

الخدمات 
 المتخّصصة

 
 
 
 
 
 
 

مالجئ تديرها وجود  -
المنّظمات غير الحكومّية 

هناك نقص في الدعم  ولكن
 .المالي

مركزًا نهاريًا  120وجود  -
 الدولة بإدارة

ثّمة نقص في المالجئ  -
لضحايا العنف المتخّصصة 
 من النساء.

 
 
/ 
 
 

ملجآن بإدارة  -
المنّظمات غير الحكومّية 
وبتمويل جزئي من الدولة 

 ني  ولكنهما غير متاح  
الحائزات مهاجرات غير لل

 على وثائق رسمّية 
نقص في الخدمات  -

المتخّصصة لضحايا 
 العنف من النساء 

ملجًأ  بإدارة  97 -
ملجًأ  32السلطات، 

بإدارة البلدّيات 
المحلّية وثالثة 

بإدارة مالجئ 
المنّظمات غير 

 الحكومّية
  د المالجئ اعدأ -
غير هي  هاأوضاعو 

إلى ومالئمة كافية 
كما أّن  حّد كبير

المهنيين لم يتلّقوا 
 تدريبًا جّيدًا 

 

ملجآن فقط  -
تديرهما السلطات 
وملجآن آخران 

تديرهما المنّظمات 
 غير الحكومّية 

مراكز نهارّية  -
للدعم النفسي 

تديرها  القضائيو 
منّظمات غير 

الديوان حكومّية و 
الوطني لألسرة 
 والعمران البشري

ّفر الدعم و  ت   -
والمالجئ بإدارة 
المنّظمات غير 

الحكومّية ولكّنها غير 
 كافية

بعض الدعم  -
لقانوني والطبي ا
النفسي المقّدم من و 

 السلطات 

تسعة مالجئ  -
تديرها السلطات 
ومالجئ أخرى 

تديرها المنّظمات 
 ر الحكومّيةغي
عدم كفاية  -

 التمويلو المالجئ 
بعض الدعم  -

القانوني والنفسي 
المقّدم من 

المنّظمات غير 
 الحكومّية 

خطوط 
المساعدة 
  الهاتفّية 

 بإدارة (3919) المساعدة خط
 ومتوّفر حكومّية غير منّظمة

 خطوط إلى إضافة ،7/7
 المتخّصصة للمساعدة أخرى
 أو االغتصاب حاالت )في

 التناسلّية األعضاء تشويه
 وغيرها(. لإلناث

 (1440) المساعدة خطّ 
 غير منّظمة بإدارة

 حكومّية

 مساعدة خطوط
 السلطات تديرها

 ومنّظمات (183)
 حكومّية غير

خطوط مساعدة  -
تديرها السلطات 
وخط آخر بإدارة 

منّظمة غير 
 حكومّية 

 مساعدةالط خ تّم إلغاء -
الذي تديره السلطات 

. 2012في عام 
وتدير بعض 
 خطوط الجمعّيات 

شّغالة في  مساعدة
 أوقات الدوام.

 اعدةخّطا مس
 متوّفران مّجاناً 

 بإدارة 24/7
غير  متينمنظّ 

 .حكومّيتين
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التحقيق،  
المالحقة، 
  االجراءات
وتدابير  القضائّية
 الحماية

 
  /تقييدأوامر 

  /حماية 
 منع

الممكن إصدار  من
 أو حماية تقييدأوامر 

من الممكن إصدار 
أوامر تقييد أو 

 حماية 

من الممكن إصدار 
 أوامر حماية 

أوامر التقييد 
والحماية ُمدرجة 

في مشروع 
 القانون

 

من الممكن إصدار 
 أوامر حماية 

 ما من أوامر 

، التحقيق
  االجراءات

وجود إجراءات 
 مدنّية.

 
 اجراءاتيمكن اتخاذ 

إّما بناًء  قضائّية 
على طلب طرف 

واحد أو بحكم 
 المنصب 

 

وجود إجراءات 
 مدنّية

يمكن اتخاذ 
اجراءات قضائّية  
بناًء على طلب 

 طرف واحد
 

وجود إجراءات  -
ولكن ليس  مدنّية
غير  اتاجر للمه
على وثائق  اتالحائز 
 رسمّية

يمكن اتخاذ اجراءات 
قضائّية  إّما بناًء 
على طلب طرف 

واحد أو بحكم 
 المنصب 

 

وجود إجراءات  -
 مدنّية

يمكن اتخاذ  -
اجراءات  

قضائّية بناًء على 
 طلب طرف واحد

 
 
 

وجود إجراءات  -
 مدنّية

ما من اجراءات  -
قضائّية  بناًء على 
طلب طرف واحد 
 أو بحكم المنصب

 
 

يمكن اتخاذ  -
اجراءات قضائّية  
بناًء على طلب 

 طرف واحد
  
 
 

المساعدة 
القانونّية 
 المّجانية 

 متوّفرة حّتى
غير  اتاجر للمه
على وثائق ات الحائز 
 رسمّية

متوّفرة ولكّنها ال 
تشمل المهاجرات 

غير الحائزات على 
 وثائق رسمّية

 رعايامتوّفرة لل متوّفرة
يين ولكنه التونس

من الصعب 
 الحصول عليها

  رعايامتوّفرة لل
 المغاربة

متوّفرة ولكّنها 
 غير فّعالة

 


