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قانون أساسي یتعلق بالقضاء على العنف ضدّ مشروع •
.المرأة بمبادرة من وزارة المرأة واألسرة والطفولة

غیاب تنصیص واضح في ھذا القانون األساسي لمسألة •

السیاق العامّ 

غیاب تنصیص واضح في ھذا القانون األساسي لمسألة •
).3الفصل (العنف السیاسي 
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مشروع قانون أساسي یتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة •
.بمبادرة من وزارة المرأة واألسرة والطفولة

غیاب تنصیص واضح في ھذا القانون األساسي لمسألة •
).3الفصل (العنف السیاسي 

السیاق العامّ 

).3الفصل (العنف السیاسي 
.إصالح المؤسسات ومسار العدالة االنتقالیة   •
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مشروع قانون أساسي یتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة •
.بمبادرة من وزارة المرأة واألسرة والطفولة

غیاب تنصیص واضح في ھذا القانون األساسي لمسألة •
).3الفصل (العنف السیاسي 

.إصالح المؤسسات والعدالة االنتقالیة مسار •

الّسیاق العام

.إصالح المؤسسات والعدالة االنتقالیة مسار •
ضعف تواجد المرأة في مراكز أخذ القرار رغم اقرار مبدأ •

. التناصف في الدّستور
 المرأة فى تحقیق الدیمقراطیة المحلیة وجوب انخراط

.بحكم قربھا من المشاكل االجتماعیة للمواطنین
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دعا فیھ مجلس األمن الدولي : 1325قرار  •
إلى تمثیل أكبر للنّساء في جمیع مستویات صنع 

.القرار وحّل النزاعات

االطار الدولي 

من أنواع العنف الذي ھو نوع العنف الّسیاسي •
.”ھیئة األمم المتّحدة للمرأة"تّم ادراجھ من قبل 
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 تعریف العنف السیاسي  

األذى باستخدامھا إللحاق استخدام القّوة أو التّھدید •
.باآلخرین، لتحقیق أھداف سیاسیةوالّضرر 

كل فعل من أفعال القّوة المؤذیة، الذي تلجأ إلیھ  •
قصد ...) حزب، سلطة، جماعة (جماعة ما سیاسیة  قصد ...) حزب، سلطة، جماعة (جماعة ما سیاسیة 

تحقیق ھدف ما تسعى إلیھ مثل حیازة الّسلطة، أو 
ضربة بالخصم، أو إجباره على االعتراف  الحاق

.بمصالحھا
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.یسلط على المرأة ألنّھا امرأة •

.لخصوصیة اثاره •

العنف السیاسي المّوجھ ضدّ المرأة
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.یسلط على المرأة ألنّھا امرأة •

.لخصوصیة اثاره •

العنف السیاسي المّوجھ ضدّ المرأة

ھذا الضرر  .المرأةالحاق أذى أو ضرر ضدّ •
مرتبط بجھة سیاسیة حاكمة أو فاعلة في 

  .المجتمع
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والتوزیع التقلیدي  الذكوریّةثقافة قائمة على الھیمنة •
.لألدوار

تعّمد اقصاء المرأة والنظر إلیھا نظرة دونیة واعتبارھا •
.غیر قادرة على النجاح في المھمات الصعبة

أسبابھ

.غیر قادرة على النجاح في المھمات الصعبة

  .الصراعاتو  التجاذباتوجود مناخ سیاسي تسود فیھ •
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والتوزیع التقلیدي  الذكوریّةثقافة قائمة على الھیمنة •
.لألدوار

تعّمد اقصاء المرأة والنظر إلیھا نظرة دونیة واعتبارھا •
.غیر قادرة على النجاح في المھمات الصعبة

أسبابھ

.غیر قادرة على النجاح في المھمات الصعبة

  .الصراعاتو  التجاذباتوجود مناخ سیاسي تسود فیھ •

9



. 
أنواعھ

العنف المادّي أو المعنوي أو الجنسي أو :عنف مؤسساتي •
االقتصادي الممارس  من قبل المؤّسسات الرسمیة أو غیر 

. الرسمیة
.كتاتوریةالدّ  ابّانالنساء ضد ممارسات أجھزة الدولة :مثال•

عنف ممارس عبر منظومة من القوانین :قانوني عنف  • عنف ممارس عبر منظومة من القوانین :قانوني عنف  •
.والتشریعات والسیاسات والممارسات التمییزیة ضدّ النساء

108منشور:مثال•
العنف القائم على التمییز ضدّ المرأة لمنعھا من : عنف انتخابي•

.مترّشحةالمشاركة كناخبة أو 
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آثاره

من أخطر أنواع العنف ضدّ المرأة ألنّھ  •
.یمارس من جھات ذات نفوذ
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آثاره

من أخطر أنواع العنف ضدّ المرأة ألنّھ  •
.یمارس من جھات ذات نفوذ

على المستوى النفسي•
 لنفسھا واحترامھا لثقتھا المرأة فقدان.  لنفسھا واحترامھا لثقتھا المرأة فقدان.

النفسیة االضطرابات .
بالعجز إحساسھا.

القرار واتّخاذ بالمبادرة اإلحساس فقدانھا.  
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آثارهاالقصا

من أخطر أنواع العنف ضدّ المرأة ألنّھ یمارس من جھات  •

.ذات نفوذ
:االجتماعيعلى المستوى •

المواطنة من حرمانھا.
االجتماعي الوصم.  االجتماعي الوصم.  
االقصاء.
المرأة قدرات من االستفادة عدم.
األسرة تأثّر.
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آثاره
من أخطر أنواع العنف ضدّ المرأة ألنّھ یمارس من جھات  •

.ذات نفوذ

:على المستوى االقتصادي
حرمانھا من االرتقاء في السلم الوظیفي. حرمانھا من االرتقاء في السلم الوظیفي. 
حرمانھا من االمتیازات المھنیة .
الطرد من الشغل.
و التھمیش التفقیر.
عزوفھا على المشاركة في الحیاة االقتصادیة.



آثاره

من أخطر أنواع العنف ضدّ المرأة ألنّھ  •
.یمارس من جھات ذات نفوذ

: السیاسي المستوى على : السیاسي المستوى على

.حرمانھا من مراكز القیادة•
.ضعف مشاركتھا في الحیاة الحزبیة•
.  حصر دورھا السیاسي في عملیّة التصویت•
.إقصائھا من المساھمة في الحیاة السیاسیّة•



. التوصیات

.ادراج العنف الّسیاسي في مشروع القانون  •

ة التّنفیذیّ ضمان تحقیق التناصف في الھیئات  •
.والّسیاسیة لألحزاب.والّسیاسیة لألحزاب

.النّظام الدّاخلي •
.قانون األحزاب•




