
אמנת איסטנבול
האמנה למניעה ומאבק באלימות נגד נשים ובאלימות במשפחה של מועצת 
אירופה )אמנת איסטנבול( היא האמנה הבינלאומית מרחיקת־הלכת מכולן 

בגישתה להפרה בוטה זו של זכויות האדם. האמנה שמה לה למטרה
אפס־סובלנות לאלימות זו ומהווה צעד משמעותי להפיכת אירופה 

ושכנותיה למקום בטוח יותר.

ארבעת עמודי התווך של האמנה:

תיאום מדיניויות
מדינה אשר אשררה את אמנת איסטנבול, חובה עליה 

לנקוט את הצעדים שלהלן:
• שיתוף פעולה  בין רשויות

• תמיכה בארגוני חברה אזרחית ובארגונים
לא-ממשלתיים ועבודה מולם

• תיאום פעילות וניטור היישום של האמנה
• קביעת מדיניויות שזכויות האדם בבסיסן

• הקצאת מימון למדיניויות ולשירותי תמיכה
• קביעת חקיקה מקיפה ומדיניויות בעלות

רגישות מגדרית
• מחקר ואיסוף נתונים

תביעה
מדינה אשר אשררה את אמנת איסטנבול,

חובה עליה להבטיח:
• סנקציות מרתיעות נגד העבריינים

• תביעה ציבורית יעילה
• התחשבות בנסיבות מחמירות

• הגנה לילדים/ות שהם/ן קורבנות או עדים/ות
• הערכות סיכונים מתואמות
• הימנעות מהאשמת הקורבן

• זכות הקורבן לפרטיות
• זכות הקורבן למידע ולתמיכה

• הגנה לקורבן במהלך החקירה וההליכים המשפטיים
• חקיקה המגדירה אלימות נגד נשים כעבירה פלילית

• חקירה משטרתית יעילה 

מניעה 
מדינה אשר אשררה את אמנת איסטנבול, חובה עליה 

לנקוט את האמצעים שלהלן:
• הכשרת אנשי מקצוע

• שיתוף אמצעי התקשורת והמגזר הפרטי
בפעילות מניעה

• מסעות פרסום להעלאת המודעות לאלימות ולנזקיה
• חינוך לאי-אלימות ולשוויון בין נשים וגברים

• פעילות נגד סטראוטיפים מגדריים
• קידום העצמת נשים

• תוכניות טיפול לעבריינים
• פעילות לקידום חלקם של נערים וגברים

במאבק באלימות 

הגנה
בטיחותם וצרכיהם של הקורבנות והעדים/ות חייבים 

לעמוד במרכז אמצעי ההגנה שמאמצת המדינה. 
זכויותיהם של אלה כוללות:

• מידע על זכויות
• שירותי תמיכה

• מנגנוני תלונה אזוריים ובינלאומיים
• מקלטים

• מרכזי סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית
• דיווח לרשויות על אלימות

• צווי הגנה או מניעה
• זכויות משמורת והסדרי חלוקת זמני שהות

בטוחים לילדים/ות
• קווי סיוע טלפוניים חינמיים מסביב לשעון )24/7(

• זכויותיהם וצרכיהם של ילדים/ות עדים/ות


