
 
 

 2003جويلية  11بتاريخ  ا الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوببروتوكول حقوق المرأة في أفريقيالعنف الجنسي في 

 : الحق في الكرامة 3المـادة 

 المتأصلة في البشر، واالعتراف بحقوقها اإلنسانية والقانونية وحمايتها.لكل امرأة الحق في الكرامة  -1

 لكل امرأة الحق في احترام شخصها،  وفي تنمية شخصيتها بحرية. -2

 تعتمد الدول األطراف التدابير المناسبة بهدف حظر استغالل المرأة أو تحقيرها، وتضع هذه التدابير قيد التنفيذ الفعلي. -3

ول األطراف التدابير المناسبة لضمان حماية حق كل امرأة في احترام كرامتها، وحمايتها من كافة أشكال العنف الجنسي واللفظي، تعتمد الد -4
 وتضع هذه التدابير قيد التنفيذ الفعلي. 

 : الحق في الحياة والسالمة واألمن الشخصيين4المـادة 

القاسية أو الالإنسانية أو  العقوبةأو جميع أشكال االستغالل والمعاملة . ويتعين حظر لكل امرأة الحق في احترام حياتها وأمانها الشخصي -1
 المهينة.

 : للقيام بما يليالمناسبة والفعالة اتخاذ التدابير الدول األطراف على  -2

جبارية سوا  كان هذا العنف يحد  )أ( سن قوانين تمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الممارسة الجنسية غير المرغوب فيها واإل
 سرا أو علنا، وتضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي؛

 )ب( اتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية األخرى الضرورية لضمان منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والمعاقبة
 بشأنها والقضا  عليها؛

 عنف ضد المرأة واتخاذ التدابير المناسبة لمنعه والقضا  عليه؛)ج( تحديد أسباب وآثار ال

)د( التعزيز الفعال لتعليم السالم من خالل المناهج الدراسية واالتصال االجتماعي من أجل القضا  على جوانب المعتقدات والممارسات 
 وتؤدي إلى تفاقم استمراره والسماح به؛واألنماط الثابتة التقليدية والثقافية التي تضفي مشروعية على العنف ضد المرأة 

 )هـ( معاقبة مقترفي العنف ضد المرأة، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل ضحايا العنف من النسا ؛

 )و( إنشا  آليات وخدمات تكون في المتناول لكفالة وجود إعالم فعال وإعادة تأهيل ضحايا العنف ضد المرأة وتعويضهم؛

 والتنديد به ومعاقبة مرتكبيه وحماية النسا  الالتي يتعرضن لمخاطره بصورة أكبر؛)ز( منع االتجار بالمرأة 

 )ح( منع إجرا  أي اختبارات طبية أو علمية على المرأة دون موافقتها عن دراية؛

نع العنف ضد المرأة )ط( تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية وغيرها من الموارد األخرى لكفالة تنفيذ ومراقبة التدابير الرامية إلى م
 والقضا  عليه؛

 )ي( ضمان عدم تطبيق عقوبة اإلعدام، في البلدان التي مازالت تطبقها، على الحوامل والمرضعات؛

)ك( ضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بإجرا ات الحصول على وضع الالجئ. ومنح الالجئات الحماية الكاملة والتمتع 
 مقررة بموجب القانون الدولي لالجئين، بما في ذلك وثائق الهوية وغيرها من الوثائق األخرى. بالضمانات ال

 


