اجلمعية الربملانية و�شبكة «ن�ساء بال عنف» الربملانية

�أ�سباب الدعم الواجب التفاقية ا�سطنبول
 tالتّخاذ موقف �سيا�سي ،والبعث ب�إ�شارة وا�ضحة وغري قابلة
للمناق�شة ،ب�أننا ،كم�شرتعني ،نعترب العنف �ضد الن�ساء جرمية
وانتهاكا ً حلقوق الإن�سان ،ونحن غري م�ستعدين للتغا�ضي عنه �أو
لتربيره �أو للتقليل من خطورته؛
 tولأن االتفاقية متنع من ا�ستخدام الثقافة �أو العادات �أو الدين �أو ما
ي�سمى بـ»ال�رشف» لتربير �أي عنف كان؛
 tولأنها تهدف �إلى تغيري املواقف ومتظهرات التنميط اجلن�ساين التي
جتعل من العنف �ضد الن�ساء �أمرا ً مقبوالً؛
 tولأنها �ستكون فعالة يف الت�صدي للعنف �ضد الن�ساء ،كونها
قائمة على مقاربة من�سقة ت�أخذ يف احل�سبان كال ً من الوقاية
واحلماية واملقا�ضاة وال�سيا�سات املتكاملة؛
 tولأنها ت�شمل كافة �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء ،وميكن تطبيقها
�أي�ضا ً على غريهن من �ضحايا العنف املنزيل ،ومنهم الأوالد والرجال
والأ�شخا�ص امل�سنني؛
 tولأنها تهدف �إلى �ضمان حد �أدنى من املعايري ،مف�سحة مع ذلك
املجال للدول للحفاظ على معايري �أكرث حماية �أو ال�ستحداثها؛
 tولأن �إنفاذها �سيخ�ضع ملراقبة �آلية قوية وم�ستقلة؛
 tولأنها ت�أتي ب�ضمانة �إ�ضافية لإنفاذها الفعلي ،ب�إ�رشاك الربملانات
الوطنية يف �إجراءات املراقبة؛
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 tولأن التحرك ال�سيا�سي القوي والقانوين الجتثاث العنف �ضد
الن�ساء �رضوري وم�ستحق من وقت طويل.
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عن جمل�س �أوروبا

ي�ضم جمل�س �أوروبا  47دولة حيث يغطي عمليا ً كافة القارة الأوروبية.
وي�سعى �إلى تطوير مبادئ دميقراطية وقانونية م�شرتكة ،قائمة على
االتفاقية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية (االتفاقية
الأوروبية حلقوق الإن�سان) وغريها من الن�صو�ص املرجعية اخلا�صة
بحماية الأفراد مبا فيه الن�ساء والفتيات .منذ الت�سعينات وجمل�س
�أوروبا يعمل على تعزيز حماية الن�ساء والفتيات من العنف اجلن�ساين،
وحتديدا ً بتبنيه التو�صية ( 5 )2002اخلا�صة بحماية الن�ساء من العنف
وب�إطالقه حملة على ال�صعيد الأوروبي ب�ش�أن العنف �ضد الن�ساء ،مبا
.فيه العنف املنزيل ،يف 2005-2008

www.coe.int/conventionviolence
conventionviolence@coe.int
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عن اجلمعية الربملانية
و�شبكة «ن�ساء بال عنف» الربملانية

يكونون اجلمعية الربملانية �إلى الربملانات
ينتمي الربملانيون الذين
ّ
الوطنية يف الدول الأع�ضاء الـ 47يف املنظمة .ويجتمعون �أربع
مرات يف ال�سنة ملناق�شة ق�ضايا ذات �صلة باملو�ضوع ،ويطلبون من
احلكومات الأوروبية اتخاذ مبادرات ورفع تقارير ب�ش�أنها .يتكلم ه�ؤالء
الربملانيون بالأ�صالة عن الـ 800مليون �أوروبي الذين انتخبوهم.

لقد ت�أ�س�ست �أ�صال ً �شبكة «ن�ساء بال عنف» الربملانية يف �سياق حملة
مكافحة العنف �ضد الن�ساء ( .)2008-2006وخالل هذه الفرتة ،قام
حوايل �أربعني برملانيا ً وطنيا ً ب�أكرث من مائتي حترك عرب �أوروبا لإدانة
العنف �ضد الن�ساء وللتوعية يف الأو�ساط الربملانية واجلمهور العري�ض
7

وتعديل القوانني ،للوقاية من هذه الآفة وحت�سني حماية ال�ضحايا
ومقا�ضاة اجلناة ب�شكل فعال .بـ»القرار  )2008( 1635اخلا�ص مبكافحة
العنف �ضد الن�ساء :نحو اتفاقية ملجل�س �أوروبا الذي تبنته اجلمعية،
قررت هذه الأخرية ب�أال تكون نهاية احلملة عالمة نهاية ال�شبكة،
بل بالعك�س ،بوجوب اعتماد هذه الأداة املبتكرة الفعالة و�سيلة
للدفع قدما ً بتقا�سم املعلومات فيما بني الربملانيني وتن�سيق الأعمال
امل�شرتكة.

تتكون ال�شبكة حاليا ً من �أع�ضاء الوفود الربملانية من الدول الأع�ضاء
ّ
والدول املراقبة لدى اجلمعية الربملانية ،كما من وفود «�رشكاء من
�أجل الدميقراطية» .وير�أ�سها املقرر العام ب�ش�أن العنف �ضد الن�ساء،
الذي يتولى التن�سيق ال�سيا�سي يف ال�شبكة .منذ اعتماد جلنة الوزراء
اتفاقية ا�سطنبول ،و�ضعت ال�شبكة هدفا ً �أوليا ً لها� ،أال وهو امل�ساهمة
يف تو�سيع االعرتاف بها بحيث تدخل حيز املفعول دون ت�أخري.
www.assembly.coe.int/stopviolence/
womenfreefromviolence@coe.int
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ت�صدير بقلم رئي�س اجلمعية الربملانية
لنتحرك الآن ملكافحة
العنف �ضد الن�ساء!
�إن املاليني من الن�ساء اليوم وعرب
العامل ما زلن يعانني من العنف
البدين والنف�سي وهن حمرومات من
�أهم احلقوق قطعاً ،احلق يف احلياة بال
عنف .وال ميكن ال القبول بالعنف
�ضد الن�ساء والعنف املنزيل وال الت�سامح معهما .ومع ذلك ،ف�إن
امر�أة من �أ�صل خم�س يف �أوروبا �ضحية �سابقة �أو حالية �أو حمتملة
للعنف .ومل يعد يكفي �أن ندين �سلوكا ً كهذا ،بل علينا �أن نتحرك.
تق�ضي علينا م�س�ؤوليتنا ال�سيا�سية ب�أن ن�ضع حدا ً لهذه االنتهاكات
للحقوق الأ�سا�سية.
بعد �سنوات من االلتزام ،وبت�أ�سي�س �شبكة من الربملانيني والقيام
بحملة على �صعيد وا�سع امتدت من � 2006إلى  ،2008يبادر جمل�س
�أوروبا الآن �إلى �إ�ضفاء �شكل ح�سي على حتركه باعتماده اتفاقيته
اخلا�صة بالوقاية من العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل ومكافحتهما،
التي ُ
طرحت للتوقيع يف ا�سطنبول يف � 11أيار/مايو .2011

�إن اتفاقية ا�سطنبول �صك دويل �شامل ين�ص على احلماية واملقا�ضاة
وتقرير ال�سيا�سة يف جمال مكافحة العنف �ضد الن�ساء والعنف
املنزيل .وميكن لالتفاقية �أن ت�ساعد وهي �سوف ت�ساعد على حت�سني
و�ضع الن�ساء القانوين واحرتام حقوق الإن�سان� ،رشيطة �أن ي�صدق
عليها عدد كاف من البلدان� .إن الت�صديق على االتفاقية وتفعيلها
الالحق �سيعربان بو�ضوح عن اعرتافنا بحاجة ال�ضاحايا �إلى العدالة
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و�إلى ت�ضامننا معهم� .سيدخل هذه ال�صك الهادف �إلى حماية
ال�ضحايا حيز التنفيذ بعد ت�صديق ع�رش دول عليه.

�أتوجه ههنا بنداء �إلى كافة الربملانيني يف الدول الأع�ضاء يف
جمل�س �أوروبا وخارجه ،كي يكثفوا جهودهم للت�شجيع على التوقيع
والت�صديق على اتفاقية ا�سطنبول وتفعيلها .علينا �ضمان عدم
بقاء هذه االتفاقية حربا ً على ورق� ،إمنا الت�أكد من �أنها تعمل ك�صك
مفيد وحي ،خال�صة االنت�صار على العنف.

�إين �أدعوكم �إلى ا�ستخدام هذا الدليل كو�سيلة عملية لت�أمني فهم
�أو�ضح لالتفاقية .وميكن ا�ستخدامه لتوجيه �أن�شطة من �ش�أنها تو�سيع
االعرتاف بها ،لتبيني مفاتيح فهم هذا ال�صك الفريد من نوعه .و�أود �أن
�أطلب �إليكم �أي�ضا ً متابعة �أعمال �شبكة «ن�ساء بال عنف» الربملانية،
التي تعقد اجتماعات منتظمة يف �سرتا�سبورغ .منذ  2006و�أع�ضاء
هذه ال�شبكة يرفعون راية مكافحة العنف �ضد الن�ساء ،منظمني
�أعمال توعية كال ً يف برملانه وو�سط اجلمهور العري�ض .وهم يركزون
عملهم اليوم على تو�سيع االعرتاف باتفاقية ا�سطنبول.

للجمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا الآن متحدث با�سمها ب�ش�أن العنف
�ضد الن�ساء ،ب�شخ�ص ال�سيد «مندي�س بوتا»  ،Mendes Botaومت
تعيينه مقررا ً عاما ً ب�ش�أن العنف �ضد الن�ساء� .أود ت�شجيعكم على
اال�ستعانة بخربته يف هذه امل�س�ألة ،وله مني كل الدعم.

علينا جميعا ً التوحد �ضد العنف ،و�إظهار قوتنا و�إعطاء زخم �سيا�سي
حقيقي للجهود الهادفة �إلى �إدخال االتفاقية حيز التنفيذ .فلنجعل
من �سنة � 2013سن ًة ذروةً يف مكافحة العنف �ضد الن�ساء والعنف
املنزيل .حتركوا الآن .و�صدقوا على االتفاقية.
«جان كلود مينيون» Jean-Claude Mignon
رئي�س اجلمعية الربملانية
ملجل�س �أوروبا
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نداء من املقرر العام ب�ش�أن العنف �ضد
الن�ساء
احلق يف احلياة بال عنف
�أول حقوق الإن�سان
�إن العنف �ضد الن�ساء ،مبا فيه
العنف املنزيل ،من �أخطر �أ�شكال
انتهاكات حقوق الإن�سان يف �أوروبا.
وهو من �أكرث اجلرائم انت�شاراً .ومع
ذلك ،فال�ضغط االجتماعي من
القوة بحيث �أن العديد من ال�ضحايا
ي�سلمون به كواقع حياتي ال مفر منه ،ويحجمون عن الإبالغ عنه،
يف حني �أن �آخرين ممن جتر�أوا على طلب م�ساعدة ال�سلطات ،ال يجدون
�أحيانا ً �آذانا ً �صاغية و َمن ي�أخذهم على حممل اجلد .ومنهم �أي�ضا ً
من ال يحظى باحلماية والعدالة ،وذلك ب�سبب النقائ�ص والثغرات يف
النظام القانوين وال�سيا�سي ال�سائد يف بلدهم.

يل �أن �أفتخر بكون جمل�س �أوروبا مرة بعد على قدر الأمانة لدوره
وتفوي�ضه كحار�س �أول حلقوق الإن�سان يف �أوروبا ،وذلك بنزع الغالف
الذي يكتنف يف الكثري من الأحيان العنف �ضد الن�ساء .ولي�رسّين
�أن يكون ا�ستجاب جمل�س اوروبا لطلب جمعيته الربملانية املتكرر
يثبت �أعلى
والثابت بوجوب ا�ستحداث �صك ملزم قانونياً ،يف �أوروباّ ،
معايري ممكنة ،يف الوقاية واحلماية من الأ�شكال الأكرث ق�ساوة وانت�شارا ً
للعنف اجلن�ساين ،ويف مالحقتها ق�ضائياً.

بعد �سنتني من املفاو�ضات املكثفة� ،أب�رصت النور االتفاقية اخلا�صة
بالوقاية من العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل ومكافحتهما .وهي
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الآن مطروحة للتوقيع والت�صديق عليها .و�أنا �أ�ؤمن �أن واجبنا الرئي�سي
كربملانيني يت�شاركون التزامهم بحقوق الإن�سان �أن نبذل ق�صارى
اجلهود من �أجل �إدخال هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف �أ�رسع وقت ممكن.

ثمة �أ�سباب عدة توجب علينا دعم االتفاقية .فهي �أول �صك من
هذا النوع ،يتناول بالتحديد العنف �ضد الن�ساء ويكون ملزما ً ومتاحا ً
لت�ضمنها تدابري يف جمال
مبدئيا ً لكل بلد يف العامل؛ وهي �شاملة،
ّ
الوقاية من العنف وحماية �ضحاياه ومقا�ضاة اجلناة ،و�سيا�سات
متكاملة؛ وهي تطلب من الدول جترمي الأ�شكل الرئي�سية من العنف
�ضد الن�ساء و�ضمان اتخاذ عقوبات مالئمة وفعالة بحقهم؛ كما �أنها
ت�ستند �إلى �آلية مراقبة قوية وم�ستقلة �سي�شارك فيها الربملانيوبن
الوطنيون ب�شكل فاعل.
لكن فوق كل �شيء� ،أنا �أ�ؤمن بوجوب دعمنا هذه االتفاقية لأن احلق
يف احلياة بال عنف �أول حقوق الإن�سان ،حيث �أن العنف �ضد الن�ساء
يحرم ال�ضحايا من كرامتهن ،ويحرمهن من الثقة بالنف�س ال�رضورية
للمطالبة بامل�ساواة .ما من امر�أة ت�ستطيع يوما ً التمتع بحقوق
الإن�سان طاملا �أنها �ضحية للعنف.

علينا ك�رس هذه احللقة املفرغة.
هذه االتفاقية �رضورية ،ولقد طال ا�ستحقاقها.
�إن االمتناع عن دعم هذه االتفاقية �سي�شكل تنازال ً للعنف.
�إن االمتناع عن دعم هذه االتفاقية �سي�شكل جرمية.
�إن االمتناع عن دعم هذه االتفاقية �سي�شكل جرمية �أخرى بحق
الن�ساء.
«مندي�س بوتا» Mendes Bota
املقرر العام ب�ش�أن العنف �ضد الن�ساء
واملن�سق ال�سيا�سي
ل�شبكة «ن�ساء بال عنف» الربملانية
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دور الربملانيني يف دعم االتفاقية اخلا�صة
بالوقاية من العنف �ضد الن�ساء والعنف
املنزيل ومكافحتهما
للربملانيني دور فا�صل عليهم ت�أديته يف دعم االتفاقية اخلا�صة بالوقاية
من العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل ومكافحتمها.

وميكنهم �أ�سوة بامل�شرتعني و�صناع ال�سيا�سة ،ال�سري قدما ً بالعملية
الآيلة �إلى التوقيع والت�صديق على االتفاقية .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
�سي�شرتكون مبا�رشة يف الت�صديق عليها .من �ضمن الأن�شطة التي
ميكنهم وعليهم توليها ،ما �أدناه:
	tا�ستجواب حكوماتهم عن دعمها لالتفاقية؛
	tا�ستعالم حكوماتهم عن املرحلة التي بلغتها يف عملية التوقيع
والت�صديق على االتفاقية؛
 tتنظيم مناق�شات حول االتفاقية على ال�صعيد الوطني،
وخا�صة يف برملاناتهم؛
	tالت�أكد من �أن كافة الوثائق ذات ال�صلة باملو�ضوع متوفرة يف
مراكز التوثيق التابعة لربملاناتهم؛
	tاتخاذ ودعم املبادرات الهادفة �إلى ن�رش االطالع على االتفاقية
و�سط املنظمات غري احلكومية واملجتمع املدين؛
 tطرح عري�ضة على اجلمهور لدعم االتفاقية؛
	tالت�أكد من ترجمة االتفاقية �إلى اللغات الوطنية.
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مبعزل عن اتفاقية ا�سطنبول ،ميكن للربملانيني �أن ي�أتوا مب�ساهمة �أولية
يف �إنهاء العنف �ضد الن�ساء ،وخا�صة عن طريق الوارد �أدناه:
� tإطالق عملية ت�رشيعية يف جمال العنف �ضد الن�ساء ،مع الت�أكد
من �أنها تعك�س �أعلى املعايري الدولية املمكنة؛
 tطلب جمع البيانات ب�شكل منهجي وعلى ال�صعيد الوطني
عن العنف �ضد الن�ساء؛
	tالت�أكد من تخ�صي�ص موارد كافية مل�ؤدي اخلدمات ل�ضحايا
العنف.
�أخريا ً و�أ�سوة ب�صناع الر�أي ،ف�إن الربملانيون يف و�ضع متميز يتيح لهم
امل�ساهمة يف تطوير العقليات ،وهذا يتطلب منهم:
	tاتخاذ مواقف علنية حازمة لإدانة العنف �ضد الن�ساء ورف�ضه،
مبا فيه يف و�سائل الإعالم؛
 tممار�سة ال�ضغوط على �أحزابهم ال�سيا�سية كي تُدرج اجتثاث العنف �ضد
t
t
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الن�ساء يف براجمها	ال�سيا�سية؛
ت�ضمني كل خطاب �أمام اجلمهور �إ�شارة �إلى �رضورة اجتثاث العنف �ضد
الن�ساء؛
تنظيم �أن�شطة توعية على العنف �ضد الن�ساء ،ت�شرتك فيها �أي�ضا ً
�شخ�صيات م�ؤثرة يف �صناعة الر�أي ،من �صحافيني وكتاب وجنوم من عامل
الفن.

اتفاقية جمل�س �أوروبا
للوقاية من العنف �ضد الن�ساء
والعنف املنزيل ومكافحتهما
( ،CETSرقم ،2010اتفاقية ا�سطنبول)
علة وجود االتفاقية
وقائع و�أرقام
يعاين عدد الفت من الن�ساء والفتيات على امتداد بلدان جمل�س
�أوروبا من العنف يومياً .وغالبا ً ما تعاين الن�ساء والفتيات من �أ�شكال
خطرية من العنف ،كالعنف املنزيل والعنف اجلن�سي واالغت�صاب
والزواج بالإكراه وت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية .وقد يكون العنف �أي�ضا ً
من النوع النف�سي ويقوم على الإ�ساءة اللفظية واالنتقاد والعزل
والتهديدات وامل�ضايقة والتعقب .وال يقلل كونه غري بدين من �أذاه
�أو ق�ساوته .وي�أتي اجلناة وال�ضحايا من جميع الآفاق يف احلياة .ولي�س
الأمل من ن�صيب ال�ضحايا والأ�شخا�ص الناجني فقط ،بل �إن الأطفال
ال�شهود على العنف يقعون �أي�ضا ً �ضحايا لل�صدمات النف�سية.
وي�صيب العنف �ضد الن�ساء ن�ساء من جميع الأعمار واخللفيات ،وذلك
رغم كون البع�ض منهن متعر�ضات ب�شكل خا�ص� .إن العنف متجذر
يف العمق يف عدم امل�ساواة بني الن�ساء والرجال يف املجتمع ،ويت�أبد
عرب ثقافة عدم ت�سامح ،و�إنكار .وهو يف نف�س الوقت �سبب ملوازين
القوى غري املتكافئة بني الن�ساء والرجال يف املجتمع ،ونتيجة لها� .إن
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التمييز بحق الن�ساء واملواقف منهن ،الناجتينَ عن اختالل توازن القوى،
ي�صعبان على الن�ساء مهاجرة الأو�ضاع املت�صفة بالعنف .وال ي�ؤخذ
ّ
العنف الذي يعانني منه ،دائما ً على حممل اجلد� ،أكان يف و�سطهن
�أو يف �أو�ساط ال�سلطات ،مما يجعلهن �أكرث تعر�ضا ً للمزيد من العنف
ال بل للقتل.
ل�سوء احلظ ،غالبا ً ما يُعترب العنف �ضد الن�ساء ق�ضية خ�صو�صية،
حيث ميانع الكثري من الن�ساء الإبالغ عنه �أو يرتدعن عن ذلك جراء
�ضغوط �أ�رستهن �أو جاليتهن .وتتفاقم قلة الإبالغ عن فعل ،بالق�صور
يف التحقيق واملقا�ضاة واملعاقبة� ،إذ �أن العديد من الق�ضايا ال يُرفع
�أمام املحاكم� ،أو �إنه �إذا رُفع نال اجلناة عقوبة دنيا .وغالبا ً ما ينتج
عن قلة التعاطف مع ال�ضحايا يف �سياق التحقيقات والإجراءات
الق�ضائية ،عودة املر�أة �إلى مربّع ال�ضحية من جديد .وهذا يُثني
الن�ساء عن الإبالغ عن العنف ،وخا�صة �أنه يف ظل غياب احلماية
املالئمة ،يزيد الإبالغ من خطر اخل�ضوع للمزيد من العنف.
�إن العنف املنزيل فعل يثري �صدمات نف�سية عميقة .والن�ساء والفتيات
يكو ّن الغالبية ال�ساحقة من �ضحاياه .لقد بينت الأبحاث راب بني
ّ
الإيذاء البدين بحق الأطفال وبني العنف املنزيل �ضد الن�ساء .لكن ال
يوجد �سوى القليل من الأبحاث املوثوقة املتناولة �أ�شكال �أخرى من
العنف املنزيل ،ك�إ�ساءة معاملة امل�سنني �أو العنف �ضد الرجال .وفيما
قد يعاين بع�ض الرجال من العنف املنزيل ،ف�إن تكراره وق�ساوته يبقيان
دون م�ستوى ما تعاين منه الن�ساء بكثري ،كما �أنه قد يكون ردا ً على
العنف ال�صادر عنهم ،حيث �أن الرجال هم اجلناة يف �أغلب احلاالت.
للعنف �ضد الن�ساء كلفة عالية ،تقدر بـ 34مليار يورو يف ال�سنة
يف كل بلد من البلدان الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا� ،أي  555يورو للفرد
الواحد.

1 www.coe.int/t/dg2/equality/DOMESTICVIOLENCECAMPAIGN/FAQ_en.asp#P59_4532

16

العملية التمهيدية لو�ضع االتفاقية
لقد كثف جمل�س �أوروبا منذ الت�سعينات �أن�شطته الهادفة �إلى
مكافحة كافة �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء .وبلغ هذا االلتزام ذروته
يف  2002مع اعتماد جلنة الوزراء التو�صية ( 5)2002املوجهة �إلى الدول
الأع�ضاء ب�ش�أن حماية الن�ساء من العنف.
يف  ،2005وُ�ضعت خطة العمل املعتمدة يف ختام القمة الثالثة
لر�ؤ�ساء الدول واحلكومات يف الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا ،ملبا�رشة
حملة �شاملة يف �أوروبا ب�ش�أن العنف �ضد الن�ساء ،مبا فيه العنف
املنزيل .من ثم ،مت تكوين فرقة عمل لدعم احلملة وتقييم التقدم
املحرَز يف الدول الأع�ضاء والتو�صية ب�أعمال يف امل�ستقبل .منذ 2006
و ،2008كانت حملة جمل�س �أوروبا �أول حملة ت�شرتك فيها حكومات
وبرملانات و�سلطات حملية و�إقليمية �أوروبية.
وك�شف تقييم فرقة العمل للتدابري امل ّتخذة وطنيا ً يف الدول الأع�ضاء
عن وجوب القيام بالكثري بعد .فغالبا ً ما بقي الت�رشيع املوجود غري
مطبق واخلدمات امل�ؤداة لل�ضحايا نادرة وغري ممولة� ،إلى جانب تفاوت
هائل يف احلماية .يف تقرير الن�شاط النهائي ال�صادر عن فرقة العمل
يف � ،2008أو�صت هذه الأخرية باعتماد جمل�س �أوروبا �صكا ً خا�صا ً
بحقوق الإن�سان� ،شامال ً وملزما ً قانونياً ،للوقاية من كافة �أ�شكال
العنف �ضد الن�ساء ومكافحتها.
جتاوبا ً مع هذه اال�ستنتاجات والتو�صيات� ،أن�ش�أت جلنة الوزراء يف كانون
الأول/دي�سمرب  2008جلنة متعددة التخ�ص�صات ومعنية خ�صي�صا
بالوقاية من العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل ومكافحتهما
( ،)CAHVIOوكلفتها ب�إعداد �صك �أو �أكرث من �صك ملزم قانونيا ً يف
جمال العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل ،مع الرتكيز على التدابري
الهادفة �إلى حماية �ضحاياهما وحمايتهم ومقا�ضاة اجلناة.
يف اول اجتماع للجنة  ،CAHVIOانعقد الر�أي فيها على �أنه من
امل�ستح�سن و�ضع اتفاقية واحدة جتمع بني العمل على الوقاية من
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كافة �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل �ضد كافة �أع�ضاء
الأ�رسة ،وبني مكافحتهما .وقامت اللجنة ب�صياغة م�رشوع االتفاقية
خالل ت�سعة اجتماعات �شارك فيها ممثلون عن احلكومات وغريهم من
الأطراف املعنية.
و�شاركت اجلمعية الربملنية ب�شكل فاعل يف املفاو�ضات ب�شخ�ص رئي�س
اللجنة املعنية بالفر�ص املتكافئة للرجال والن�ساء القائمة وقتذاك.
وو�ضعت ال�صيغة النهائية للم�رشوع يف كانون الأول/دي�سمرب 2010
واعتمدته جلنة الوزراء يف  7ني�سان�/أبريل ُ .2011
وطرحت االتفاقية
للتوقيع عليها يف امل�ؤمتر الوزاري يف ا�سطنبول يف � 11أيار/مايو 2011
و�ستدخل حيز التنفيذ بعدما ت�صدق عليها ع�رش دول منها ثماين
على الأقل �أع�ضاء يف جمل�س �أوروبا.
القيمة امل�ضافة املت�أتية من االتفاقية
�إن اتفاقية ا�سطنبول �صك رائد ،و�أول �صك ملزم قانونيا ً على ال�صعيد
ونا�ص على جمموعة �شاملة من
الدويل ومتاح لأي بلد يف العامل
ّ
التدابري للوقاية من العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل ومكافحتهما.
وتعرتف االتفاقية بالعنف �ضد الن�ساء كانتهاك حلقوق الإن�سان
و�شكل من �أ�شكال التمييز معاً .وهي تقيم �صلة وا�ضحة بني
حتقيق امل�ساواة بني الرجال والن�ساء وبني اجتثاث العنف �ضد الن�ساء.
وتن�ص على جترمي انتهاكات حمددة كالتعقب والزواج بالإكراه وت�شويه
الأع�ضاء التنا�سلية للأناث والإجها�ض الق�رسي والتعقيم الق�رسي.
وتتناول االتفاقية �أي�ضا ً املقاربة املطلوبة ملعاجلة العنف �ضد الن�ساء
والعنف املنزيل ب�شكل فعال ،داعية كافة الوكاالت واخلدمات واملنظمات
غري احلكومية �إلى العمل معا ً بطريقة من�سقة .وتن�شئ �آلية مراقبة
قوية وم�ستقلة وتويل الربملانيني دورا ً حمددا ً يف مراقبة �إنفاذ االتفاقية
على ال�صعيد الوطني .وبالأ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن اجلمعية الربملانية
مدعوة �إلى �إجراء جردة ب�شكل منتظم لإنفاذ االتفاقية.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=280915
www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp
4 www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/Final_Activity_Report.pdf
2
3
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�أهداف الدليل
ميكن للربملانيني �أن يلعبوا دورا ً رئي�سيا ً على ال�صعيد الوطني للتوعية
على العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل و�سط اجلمهور العري�ض .ويف
نف�س الوقت ،ميكنهم الت�أثري مبا�رشة يف الإطار الت�رشيعي ،باقرتاحهم
معينة للعنف �ضد الن�ساء ،ومبراقبتهم تطبيقها
واعتمادهم قوانني
ّ
الفعلي.
هذا الدليل �أداة للدفع باملزيد من الوعي والفهم و�سط الربملانيني
�إزاء اتفاقية ا�سطنبول ،ومل�ساندتهم يف ن�رش االطالع عليها .ويف�رس
الأحكام الرئي�سية يف االتفاقية ،مع �إيراد �أمثلة عن كيفية �إدراج هذه
الأحكام يف الت�رشيعات وال�سيا�سات الوطنية.
يورد الدليل �أمثلة عن الت�رشيعات الوطنية والتدابري التي و�ضعهتا
الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا مو�ضع اال�ستعمال ملعاجلة العنف
�ضد الن�ساء والعنف املنزيل .ويف هذه الأمثلة مناذج من القوانني
والتدابري التي ميكن اعتمادها ،وهي ال ت�شكل قائمة كلية بكافة
الت�رشيعات التي �سنتها الدول الأع�ضاء �أو التدابري التي اتخذتها.

ما ت�شمله االتفاقية

الف�صل الأول من االتفاقية
الغايات
توفر االتفاقية للأطراف �إطارا ً و�سيا�سات وتدابري �شاملة ،قائمة على
املمار�سة الف�ضلى من �أجل الوقاية من العنف �ضد الن�ساء والعنف
املنزيل ومكافحتهما .ولها الغايات التالية:
 tحماية الن�ساء من كافة �أ�شكال العنف ،والوقاية من العنف
�ضد الن�ساء والعنف املنزيل ومقا�ضاتهما والق�ضاء عليهما؛
	tامل�ساهمة يف الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز بحق الن�ساء
وتعزيز امل�ساواة بني الن�ساء والرجال ومتكني الن�ساء؛
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t
t
t

حماية جميع �ضحايا العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل
وم�ساعدتهم؛
تعزيز التعاون الدويل �ضد هذه الأ�شكال من العنف؛
توفري الدعم وامل�ساندة للمنظمات والوكاالت املعنية ب�إنفاذ
القانون ،للتعاون من �أجل اعتماد مقاربة متكاملة للق�ضاء على
العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل.

نطاق التطبيق
تطبَق االتفاقية على كافة �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء ،مبا فيه
ّ
العنف املنزيل.
وعالوة على ذلك ،يتم ت�شجيع الأطراف يف االتفاقية على تو�سيع
نطاق تطبيقها لي�شمل الرجال والأطفال والأ�شخا�ص امل�سنني
�ضحايا العنف املنزيل.
تطبَق االتفاقية يف �أوقات ال�سلم ويف احلاالت التي ت�شهد نزاعات م�سلحة.
ّ
التعاريف
ي�ستند تعريف العنف �ضد الن�ساء �إلى التعاريف امل�صاغة يف
التو�صية ( 5)2002ال�صادرة عن جلنة الوزراء ،والتو�صية العامة 19
ال�صادرة عن اللجنة املعنية بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة ،واملادة الأولى من �إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن الق�ضاء على
جميع �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء.
t

t
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يُفهم من العنف �ضد الن�ساء انتهاك حقوق الإن�سان ،و�شكل
من �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء ،وي�شمل كافة �أفعال العنف
اجلن�ساين ،والتي ت�سبب �أو من املحتمل �أن ت�سبب للن�ساء �أ�رضارا
�أو �آالما بدنية �أو جن�سية �أو نف�سية �أو اقت�صادية ،مبا فيه التهديد
بالقيام مبثل هذه الأعمال� ،أو الإكراه �أو احلرمان التع�سفي من
احلرية� ،سواء �أكان ذلك يف احلياة العامة �أو اخلا�صة؛
ينطبق العنف املنزيل على نف�س �أنواع العنف املذكورة �أعاله،
لكنها ممار�سة �ضمن الأ�رسة �أو يف املنزل �أو بني الزوجني �أو الع�شريين

t
t

t
t

ال�سابقني �أو احلاليني ،وب�رصف النظر عن كون اجلاين مقيما ً مع
ال�ضحية �أو قد �أقام معها �سابقاً .وي�شمل ذلك ال�ضحايا واجلناة
من كال اجلن�سني ،والإ�ساءة �إلى الأطفال وامل�سنني ،كما العنف
َ
املرتكب من الع�شري احلميم؛
ي�شري م�صطلح اجلن�سانية �إلى كل من الأدوار والت�رصفات
ِ
منا�سبة
والأن�شطة واالخت�صا�صات املبنية اجتماعيا ً والتي تُعترب
للن�ساء والرجال؛
العنف �ضد الن�ساء القائم على اعتبارات جن�سانية هو العنف
الذي ي�ستهدف الن�ساء كونهن ن�ساء (كالإجها�ض الق�رسي
وت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للأناث)� ،أوالذي تعاين منه الن�ساء
�أكرث من الرجال بكثري (كالعنف اجلن�سي ،واالغت�صاب ،والتعقب،
وامل�ضايقة ،والعنف املنزيل ،والزواج بالإكراه ،والتعقيم الق�رسي)؛
يُفهم من �ضحية �ضحية العنف �ضد الن�ساء و�ضحية العنف
املنزيل معاً؛
ي�شمل م�صطلح الن�ساء الفتيات دون �سن الثامنة ع�رشة.

احلق يف احلياة بال عنف ،وامل�ساواة ،وعدم التمييز
تعزز االتفاقية احلق لكل �شخ�ص يف احلياة بال عنف ،وحتميه ،وحتظر
كافة �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء� ،أي املعاملة املختلفة دون تربير
مو�ضوعي ومعقول� .إن امل�ساواة بني الن�ساء والرجال قانونا ً وممار�س ًة
معا ً لأمر حموري من حيث �إنهاء العنف �ضد الن�ساء ،والأطراف
ملزمة مبا �أدناه:
� tإدراج مبد�أ امل�ساواة بني الن�ساء والرجال يف د�ستورها �أو ت�رشيعها؛
 tحظر التمييز مبا فيه باللجوء �إلى عقوبات؛
� tإلغاء القوانني واملمار�سات التمييزية �ضد الن�ساء.
تعتمد قائمة �أ�سباب التمييز املت�ضمنة يف االتفاقية (املادة  )4على
االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان وبروتوكولها رقم  .12وهي قائمة
مفتوحة وت�شمل اجلن�س ،وامليول اجلن�سية ،والعمر ،واحلالة ال�صحية،
والإعاقة ،و الو�ضع الأ�رسي ،وو�ضع املهاجر �أو الالجئ ،وكلها مربرات ذات
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
A/RES/48/104, 20 December 1993.
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�صلة مبا�رشة باالتفاقية .هذا مع الإ�شارة �إلى �إن ثمة تدابري خا�صة قد
تكون �رضورية لوقاية الن�ساء من العنف وحمايتهن منه ،وهي ال تعترب
�شكال ً من التمييز مبوجب هذه االتفاقية.

�سيا�سات متكاملة وجمع البيانات
الف�صل الثاين من االتفاقية
�سيا�سات �شاملة ومن�سقة
�إن العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل ظاهرتان معقدتان ،وتتطلبان
تدابري وا�سعة النطاق من جانب جهات فاعلة ووكاالت عدة .ولقد
تبني لدى التجربة �أن احل�صول على النتائج املتوخاة مرتبط مبا�رشة
بجهات فاعلة ،كال�رشطة والق�ضاء واخلدمات االجتماعية وال�صحة
واملنظمات غري احلكومية الن�سائية ووكاالت حماية الأطفال وغريها
من الأطراف ذات ال�صلة ،واملتعاونة ب�شكل وثيق وبالتن�سيق فيما
بينها .ومنه �أن االتفاقية تدعو �إلى:
	tاتخاذ جمموعة �شاملة من التدابري الت�رشيعية وال�سيا�سية
املن�سقة يف كافة القطاعات؛
 tجعل حقوق ال�ضحية يف �صميم كل التدابري؛
� tإ�رشاك كافة اجلهات الفاعلة ذات ال�صلة ،مبا فيه الوكاالت
احلكومية ،واملنظمات غري احلكومية ،والربملانات الوطنية
والإقليمية واملحلية ،وذلك اعرتافا ً ب�أهمية دور الربملانيني وخمتلف
مراكز الت�رشيع يف الدول الأطراف ذات النظام االحتادي.
وال ميكن لهذا التعاون �أن ي�سري كيفما اتفق .فهو يتطلب مناهج،
وتدريباً ،ل�ضمان فهم ومقاربة م�شرتكني .وكمثال عن كيفية حتقيق
التعاون والتن�سيق« ،خطط العمل الوطني» التي تعطي كل وكالة
دورها اخلا�ص وت�شمل املنظمات غري احلكومية.
يف املمكلة املتحدة ،ا�ستُحدثت «املحا�رضات املتعددة الوكاالت
لتقييم الأخطار»  MARACsلل�سماح لكل الوكاالت ذات ال�صلة
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باملو�ضوع باالجتماع ب�شكل منتظم وتقا�سم املعلومات عن
ال�ضحايا يف حالة درجة عالية من اخلطورة من حيث التعر�ض
للعنف املنزيل (خطر القتل �أو الت�أذي ال�شديد) .بِجمع كل الوكاالت
يف م�ؤمترات من هذا النوع ،ميكن بلورة خطة �أمن مركزة على اخلطر
ومن�سقة لدعم ال�ضحية .وين�شط �أكرث من  250م�ؤمترا ً من هذا
النوع يف �إجنلرتا والويلز و�أيرلندا ال�شمالية ،وتعالج �أكرث من 53.000
ق�ضية يف ال�سنة (للمزيد من املعلومات.)www.caada.org.uk :
ويف النم�سا و�أملانيا� ،أن�شئت مراكز تدخل للعنف املنزيل واجلن�سي
لتن�سيق معاجلة كل الوكاالت ذات ال�صلة (مالجئ� ،إنفاذ القانون،
خدمة املقا�ضاة ،الق�ضاء ،حماية ال�شهود ،حماية الأطفال) حلالة
فردية من العنف املنزيل �أو اجلن�سي (للمزيد من املعلومات عن مركز
التدخل يف فيينا� ،إليك الرابط www.interventionsstelle-wien.at
ويف برلني ،الرابط )www.big-berlin.info
املنظمات غري احلكومية واملجتمع املدين
تلعب املنظمات غري احلكومية واملجتمع املدين دورا ً رئي�سيا ً يف الوقاية
من العنف ومكافحته .وتتولى املنظمات غري احلكومية ت�شغيل غالبية
اخلدمات ل�ضحايا العنف وحتيي �أن�شطة توعية من �أجل التغيري ،لكنها
معرقلة يف عملها بفعل التمويل غري الكايف وامل�ؤمن .وت�سعى االتفاقية
ل�ضمان دعم �سيا�سي ومايل �أكرب لعملها� .إن الأطراف ملزمة باالعرتاف
باملنظمات غري احلكومية وت�شجيعها ودعمها مبا ّ
ميكنها من ت�سيري
عملها ب�أف�ضل طريقة ممكنة ،و�إقامة التعاون بني الوكاالت التنظيمية
واملنظمات غري احلكومية ل�ضمان متويل منا�سب.
جمع البيانات والبحوث
�إن جمع البيانات �أ�سا�سي لفهم طبيعة وانت�شار العنف �ضد الن�ساء
والعنف املنزيل ،وتعيني ال�سيا�سات املبنية على الدالئل ملعاجلتهما
وتقييم جناعتها .تطلب االتفاقية من الأطراف جمع البيانات
الإح�صائية على ال�صعيد الوطني ،كالبيانات املجمعة مثال ً من قبل
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اخلدمات ،واملنظمات غري احلكومية وقطاع العدالة .ويجب ت�ضمني
معينة خا�صة بال�ضحية واجلاين ،كاجلن�س والعمر
التقارير تفا�صيل
ّ
ونوع العنف وعالقة اجلاين بال�ضحية ومكان ح�صول االنتهاك� .إن
وت�شجع
الأطراف ملزمة �أي�ضا ً بدعم البحوث حول �أ�سباب و�آثار العنف،
َّ
على القيام بدرا�سات لتحديد مدى ات�ساع الظاهرة وتكرارها .ويجب
�أن تتوفر هذه املعلومات للجمهور وجمموعة اخلرباء مراقبي االتفاقية.
يف �إ�سبانيا ،ين�شئ «الت�رشيع الأ�سا�سي اخلا�ص بالعنف اجلن�سانى»
املعتمد يف  2003مر�صدا ً وطنيا ً للعنف �ضد الن�ساء ،جلمع البيانات
وت�أدية امل�شورة يف هذا النوع من العنف (املادة  .)30وهو هيئة جماعية
ملحقة بوزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،توفر امل�شورة والتحليالت
يف م�سائل العنف اجلن�ساين وتدير التعاون امل�ؤ�س�سي و�إعداد
التقارير والدرا�سات ومقرتحات العمل يف هذا املجال .وت�رشك هذه
الهيئة مناطق احلكم الذاتي يف عملها ،وكذلك ال�سلطا املحلية
واجلهات الفاعلة االجتماعية وجمعيات امل�ستهلكني وامل�ستخدمني
واملنظمات الن�سائية ذات املدى الوطني� ،إ�ضافة �إلى �أهم جمعيات
�أرباب العمل والنقابات العمالية.

الوقاية

الف�صل الثالث من االتفاقية
�إن املواقف والآراء امل�سبقة والأفكار النمطية اجلن�سانية والعادات �أو
التقاليد املتحيزة جن�سانيا ً ت�ؤثر يف �أمناط ال�سلوك التي ت�ساهم يف
ت�أبيد العنف .للوقاية من كافة �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء والعنف
املنزيل ،تطلب االتفاقية من الأطراف اعتماد �سل�سلة من التدابري،
تطبَق على ال�صعيد الوطني ،ومن �ش�أنها:
ّ
	tالدفع قدما ً بتغيري املواقف وال�سلوك؛
	tالأخذ باحل�سبان احتياجات الأ�شخا�ص امل�ست�ضعفني وجعل
حقوقهم الإن�سانية يف ال�صميم؛
 tت�شجيع اجلميع وخا�صة الرجال والفتيان على الوقاية من العنف؛
� tضمان عدم ا�ستخدام العادات �أو الدين كتربير للعنف؛
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t

تعزيز الربامج والأن�شطة الهادفة �إلى تكمني الن�ساء.

وت�شمل تدابري الوقاية ما يلي:
 tالتوعية� :إن توعية اجلمهور على العنف �ضد الن�ساء والعنف
املنزيل وا�ستهدافهما بحمالت لأمر �أ�سا�سي ،حيث ت�ساعد هذه
املبادرات على �إعالم اجلمهور ومتكن النا�س من �إدراك خمتلف
�أ�شكال العنف وا�ستهجانها علناً .وتولى نف�س الأهمية لتوفري
املعلومات التي متكن ال�ضحايا من معرفة مكامن امل�ساعدة و�أي
دعم متوفر لهم ،ك�إعالن رقم الهاتف الوطني مل�ساعدة �ضحايا
كافة �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء.
يف  2004يف تركيا� ،أطلقت �صحيفة  Hürriyetوهي الأكرث
انت�شارا ً فيها ،حملة �ضد العنف املنزيل .وكانت احلملة مثاال ً
فريدا ً عن �إ�رشاك م�ؤ�س�سة �إعالمية خا�صة يف اجلهود املبذولة
لتغيري املواقف ،والتوعية على العنف املنزيل يف املجتمع.
وقد حفزت الدعم والتعاون من جانب ال�سلطات املحلية
وال�سيا�سيني والزعماء الدينيني و�صناع الر�أي واملنظمات غري
احلكومية الن�سائية.
ومن � 2006إلى  ،2008قام جمل�س �أوروبا بحملة على ال�صعيد
الأوروبي �ضد العنف املنزيل امل�سته ِدف الن�ساء ،تُرجمت يف
حوايل  25دولة ع�ضوا ً �إلى حملة وطنية لتوعية اجلمهور على
العنف املنزيل.
ويف � ،2008أطلق الأمني العام للأمم املتحدة حملة «احتدوا
لإنهاء العنف �ضد الن�ساء» مربجمة ل�سبع �سنوات حل�شد
الدعم ال�سيا�سي واملايل خدمة لهذا الهدف.
t

الرتبية :تت�شكل املواقف وال�سلوكيات يف �سن مبكرة جدا ً يف
احلياة .فمن هنا �أهمية تعليم الأطفال امل�ساواة واالحرتام املتبادل
ت�شجع الأطراف على ت�ضمني املناهج املدر�سية
يف العالقات.
َّ
ً
وعلى جميع امل�ستويات ،موادا لتدري�س الق�ضايا املتعلقة
وت�شجع باملثل على ن�رش هذه املبادئ يف الأماكن
بامل�ساواة.
َّ
الرتبوية غري الر�سمية كاملراكز االجتماعية واملرافق الريا�ضية.
25

وقد �أدرجت �سوي�رسا يف مدار�سها الر�سمية مادة تتناول العنف
املنزيل واجلن�سي والعنف ال�شبابي .وبا�رشت وكالة غوث الأطفال
التابعة للأمم املتحدة (الـ يوني�سيف) برناجما ً تربويا ً بت�سمية
«مدار�س �آمنة ومتكينية»� ،شامال ً حملة كربى لوقف العنف
بني الأطفال .وتهدف احلملة �إلى توفري بيئة �آمنة للأطفال يف
املدار�س الغبتدائية والثانوية .وقد �أُدرجت هذه احلملة يف �أكرث
من  400مدر�سة يف كرواتيا.
t

تدريب املهنيني :تدريب جميع املهنيني ذوي ال�صلة بالوقاية
من العنف وك�شفه ،وبامل�ساواة ،وباحتياجات الأ�شخا�ص الناجني
والوقاية من معاودة الإيذاء ،وبتعزيز التعاون بني الوكاالت.

t

التدخل الوقائي وبرامج املعاجلة :تطلب االتفاقية من
الأطراف و�ضع �أو دعم برامج ملعاجلة مرتكبي �أعمال العنف
املنزيل واجلرائم اجلن�سية ،بهدف تعليمهم كيفية اعتماد �سلوك
العنيف ،وحتمل م�س�ؤولية �أعمالهم وفح�ص موافقهم من
الن�ساء .لدى و�ضع برامج املعاجلة ،يجب �أن يبقى �أمن ودعم
الأ�شخا�ص الناجني ،وحقوقهم الإن�سانية ،الهم الأول ،كما
يجب ت�سيري هذه الربامج وحيث �أكمن ،بتعاون وثيق مع خدمات
متخ�ص�صة يف الدعم.

يف الدامنارك� ،أُدرج العنف املنزيل يف برامج طالب الطب
والتمري�ض واملر�شحني للت�سجل يف علم ال�صحة العامة .وهو
�أي�ضا ً مادة من مواد التدريب ما بعد اجلامعي يف �أخت�صا�صات
طب الن�ساء والطب العام والطب النف�ساين .ويف اململكة
املتحدة ،تتوفر برامج تدريبية خا�صة للق�ضاة املعنيني
بق�ضايا العنف املنزيل ،وهي �إجبارية للتخ�ص�ص يف ق�ضاء
العنف املنزيل .ويف �إ�سبانيا ،مت �أي�ضا ً �إن�شاء حماكم خمت�صة
يف ق�ضايا العنف املنزيل فر�صة لتوفري تدريب خا�ص للق�ضاة
واملدعني العامني.
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يف اململكة املتحدة ،طورت منظمة «ر ِ�سبِكت»  Respectغري
احلكومية معايري اعتماد خا�صة لربامج الوقاية من العنف املنزيل
وخدمات الدعم املتكاملة التي تعمل مع الذكور مرتكبي �أعمال
إعمل مع
عنف منزيل .وقد طور برنامج َ �« Daphne project
مرتكبي �أعمال العنف املنزيل يف �أوروبا» التابع لالحتاد الأوروبي،
معايري للربامج اخلا�صة باجلناة .ويف �أملانيا ،توفر منظمة «مركز
�إعالم ميونيخ للرجال» Münchner Informationszentrum für
 .Männer e.Vدرو�سا ً يف كيفية �إدارة الغ�ضب ،وبرامج خا�صة
باجلناة للرجال مرتكبي �أعمال العنف واجلرائم اجلن�سية� ،إلى جانب
امل�شورة يف ق�ضايا ح�ضانة الأوالد ،للأهل ال�ساعني للطالق نتيجة
العنف املنزيل.

احلماية والدعم

الف�صل الرابع من االتفاقية
�إن توفري �أف�ضل حماية ودعم ممكنني لل�ضحايا لأمر �أ�سا�سي للوقاية
من املزيد من العنف ،ومل�ساندتهم يف ال�شفاء بدنيا ً ونف�سيا ً واجتماعياً.
ت�شمل االتفاقية جملة من التدابري احلماية ومنها:
� tإ�ستحداث �أوامر طارئة باملنع لإبعاد اجلناة عن منزل الأ�رسة� ،إلى
جانب �أوامر تقييدية او واقية؛
	tالت�أكد من �إعالم الأ�شخا�ص الناجني بحقوقهم ومبعرفتهم �أين
وكيف يح�صلون على امل�ساعدة؛
 tتوفري خدمات الدعم املتخ�ص�صة؛
 tت�شجيع �إبالغ ال�شهود واملهنيني عن العنف؛
 tحماية الأطفل ال�شهود على العنف ودعمهم.
خدمات الدعم املتخ�ص�صة
�إن خدمات الدعم املتخ�ص�صة لأمر حموري من حيث توفري الدعم للن�ساء
�ضحايا العنف .وت�ؤمن هذه اخلدمات مقاربة ح�سا�سة حيال املنحى اجلن�ساين،
ومهيئةلال�ستجابةالحتياجاتالأ�شخا�صالناجني،والكثريمنهميعانونمن
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معينة من الن�ساء
العنف املتكرر وال يزالون م�صدومني نف�سياً .وملجموعات
ّ
احتياجاتهااخلا�صة،حتديدا ًالن�ساءال�شاباتواملهاجراتوذواتالإعاقة.وتختلف
االحتياجاتاملت�صلةبالدعمباختالف�أنواعالعنفاملعانىمنه،حيثاملطلوب
خدمات متخ�ص�صة ،كمراكز طوارئ ملواجهة االغت�صاب واالعتداء اجلن�سي،
�أو مالجئ الن�ساء .ولبع�ض الن�ساء احتياجات دقيقة تتطلب �أي�ضا ً دعما ً
متخ�ص�صاً.يجب�أنتكوناخلدماتاملتخ�ص�صة:
t
t
t
t
t

فورية وعلى املديني القريب والبعيد؛
متوزعة على كافة �أنحاء البلد املعني؛
يف متناول جميع الأ�شخا�ص الناجني و�أوالدهم (وبلغة يفهمونها)؛
موكلة �إلى �أ�شخا�ص متمكنني مهنيا ً وحاظية على موارد ومتويل؛
قادرة على متكني الأ�شخا�ص الناجني.
�أن�ش�أت مدينة بروك�سل خدمة خا�صة بت�سمية «مكتب
م�ساعدة ال�رشطة لل�ضحايا» ،ت�ؤمن ا�ستقباال ً متفهما ً
لل�ضحايا و�أقاربهم وال�شهود على العنف ،وت�ؤدي الن�صح يف
نف�س الوقت لأفراد ال�رشطة وت�ساندهم .تعد هذه اخلدمة يف
�صفوفها خمت�صني يف علم النف�س ويف علم اجلرمية .ويف
ال�سويد ،يوفر «املركز الوطني للن�ساء املعتدى عليهن بال�رضب
واالغت�صاب» التدريب والتوجيه ملوظفي قطاعي ال�صحة
والطب يف جمال العنف اجلن�سي ،ويعمل كمركز للموارد
الوطنية يقدم املعلومات املخت�صة يف املو�ضوع.

دعم �ضحايا العنف اجلن�سي
يتطلب الأ�شخا�ص الناجني من العنف اجلن�سي ،مبا فيه االغت�صاب ،عناية
طبيىة فورية وفح�صا ًطبيا ً�رشعيا ًودعما ًملواجهة ال�صدمة النف�سية� ،إلى
وجيدو التدريب.
م�شورة نف�سية طويلة الأمد ي�ؤمنها خمت�صون مدركون ّ
ويفرت�ض ذلك توفري مراكز كافية عددا ً و�سهلة البلوغ ،ملواجهة االغت�صاب
وت�أدية التوجيه للأ�شخا�ص الناجني .وتو�صي فرقة العمل املعنية مبكافحة
العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل ،التابعة ملجل�س �أوروبا ،ب�إن�شاء مركز
لكل  200.000ن�سمة.
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منذ الثمانينات� ،أن�ش�أت اململكة املتحدة مراكز/مراكز توجيه
ل�ضحايا االعتداء اجلن�سي ( ،)SAC/SARCومهمتها ت�أمني اال�ستجابة
الطبية ال�رشعية عالية النوعية وامل�شورة على املدى القريب ل�ضحايا
االعتداءات اجلن�سية الواقعة حديثاً .و�أن�ش�أت الرنويج مراكز خدمة
ل�ضحايا االغت�صاب واالعتداء اجلن�سي ،متوفرة يف كل مقاطعة
ومرتبطة ب�شبكة عيادات الطوارئ يف البلديات .و�أن�ش�أت ال�سويد
«املركز الوطني للن�ساء املعتدى عليهن بال�رضب واالغت�صاب»،
ويجري فحو�صات طبية وي�ؤمن العالج والدعم لل�ضحايا.
حماية الأطفال ال�شهود ودعمهم
عادة ما يكون الأطفال مدركني للعنف يف الأ�رس التي يح�صل فيها،
وقد يعانون منه �شخ�صياً .وتت�سبب كلتا احلالتني ب�أذى �شديد .وعلى
اخلدمات التي تدعم �ضحايا العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل الأخذ
باحل�سبان احتياجات الأطفال ال�شهود على العنف وتوفري التوجيه
النف�سي واالجتماعي املتفق واحتياجامت .ويجب �أن ي�صب �أي دعم
م�ؤدى يف م�صلحة الطفل الف�ضلى.
ت�ستند خطة العمل اخلا�صة بـال�سويد �إلى اتفاقية الأمم املتحدة
حلقوق الطفل ،وذلك للت�شديد على �أن الأطفال الذين هم «جمرد»
�شهود على العنف �ضد البالغني املقرينب منهم ،لهم �أي�ضا ً احلق
يف احلماية.
الإبالغ من ق ِبل املهنيني
�إن غالبية حوادث العنف �ضد الن�ساء تبقى دون �إبالغ عنها .وغالبا ً
ما يح�صل العنف وراء �أبواب مو�صدة وال�ضحايا يعانون ب�صمت.
وهو حتد �أويل فيما يتعلق بحمايتهم والوقاية من املزيد من العنف
ومقا�ضاة اجلناة .وغالبا ً ما يكون املهنيون العاملون مع ال�ضحايا ،من
�أطباء وخمت�صني يف علم النف�س و�أخ�صائيني اجتماعيني ،على علم
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بح�صول العنف وقلقني �إزاء احتمال ح�صوله جمدداً ،لكن قواعد
ال�رسية متنعهم من الإبالغ عنه .تن�ص االتفاقية على �إمكان رفع
قواعد ال�رسية لتمكني املهنيني من اتخاذ قرار الإبالغ عن احلوادث
اخلطرية �إذا كانوا يعتقدون �أنها ح�صلت و�ستح�صل جمدداً.
يف �إ�سبانيا ،يُلزم قانون �أوامر املحاكم حلماية �ضحايا العنف املنزيل
م�ؤ�س�سات وهيئات اخلدمة االجتماعية العامة واخلا�صة ،التي علمت
بح�صول حوادث عنف منزيل ،بالإبالغ عنها لدى القا�ضي املناوب او
املدعي العام لرفع دعوى ب�إ�صدار �أمر حماية.

القانون الو�ضعي
الف�صل اخلام�س من االتفاقية
ِ
توجد االتفاقية جمموعة من التدابري املدنية واجلنائية مللء الثغرات املوجودة
يف الت�رشيع والتي تعرت�ض العديد من �ضحايا خمتلف �أ�شكال العنف �ضد
الن�ساءوالعنفاملنزيلعندالتما�سهمالعدالة.وتذهبهذهالثغراتمنتدابري
التعوي�ض غري املوجودة وامل�سائل املت�صلة بحقوق ح�ضانة الأوالد� ،إلى كون
العديد من �أ�شكال ال�سلوك العنيف غري معترب كجرمية يف عدة دول �أع�ضاء.
الدعاوى املدنية وو�سائل االنت�صاف
الهدف من هذا احلكم �إيجاد و�سائل انت�صافية يف القانون املدين ،ت�سمح
للمحاكم بوقف ت�رصف معينّ ومتكني ال�ضحايا من طلب �أوامر ق�ضائية،
كالأوامر الزجرية �أو الأوامر املانعة �أو الأوامر التقييدية �أو �أوامر عدم التحر�ش.
وهذه الأوامر تدابري حماية هامة ملنعها اجلاين مثال ً من االقرتاب من ال�ضحايا
يف منزلهم واملنطقة املحيطة به .ويف ق�ضايا العنف املنزيل ،قد تعطي هذه
الأوامر ال�ضحية حماية ملدة �أطول ال توفرها �أوامر احلماية الطارئة.
�إن الدولة م�س�ؤولة عن حماية الن�ساء من كافة �أ�شكال العنف
والعنف املنزيل .ومن م�س�ؤولية الدولة الت�أكد من �أن ال�سلطات
التابعة لها ت�ؤمن الوقاية من �أعمال العنف وحتقق فيها وتعاقب
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عليها ،وذلك على �أمت وجه .و�إذا �أخفقت ال�سلطات يف دعم ال�ضحايا
توجب حينئذ توفري و�سائل انت�صافية
وحمايتهم بال�شكل املنا�سب،
ّ
ملعاجلة هذا الإخفاق.
يف ق�ضية «بيفاكوا وٍ�سـ� .ضد بلغاريا» ،Bevacqua & S. v. Bulgaria
ا�شتكت املدعية من �أن زوجها يعتدي عليها بال�رضب ب�شكل منتظم،
وقد تركته وتقدمت بدعوى طالق �آخذة معها ابنها البالغ ثالث
�سنوات من العمر .من جهة �أخرى� ،أكدت على �أن زوجها كان يوا�صل
اعتداءاته بال�رضب .وقد ق�ضت �أربعة �أيام مع ابنها يف ملج�أ خم�ص�ص
للن�ساء املتعدى عليهن ،لكنها زعمت ب�أنه �أُنذرت ب�إمنكان مقا�ضاتها
الختطاف الولد ،مما �أدى �إلى �أمر �صادر عن املحكمة بتقا�سم احل�ضانة،
وهو بح�سب ما �أعلنته ،ما مل يتقيد زوجها به .وبح�سب مزاعهما،
ف�إن توجيه التهم باالعتداء �إلى زوجها قد �أثار املزيد من العنف .ومل
تلق مطالبتها بتدابري ح�ضانة م�ؤقتة معاجلة �أولوية ،حيث مل حت�صل
�أخريا ً على احل�ضانة �إال بعد �صدور احلكم بطالقها بعد �أكرث من �سنة.
ويف ال�سنة الالحقة ،تعر�ضت من جديد لالعتداء بال�رضب من زوجها
ال�سابق ،ورُف�ضت مطالبتها باملقا�ضاة اجلنائية على �أ�سا�س �أن الق�ضية
«م�س�ألة �شخ�صية» تتطلب مقا�ضاة ب�صفة �شخ�صية .وجدت
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان انتهاكا ً للمادة ( 8احلق يف احرتام
احلياة الأ�رسية) ،نظرا ً لإخفاق ال�سلطات البلغارية يف اعتماد التدابري
ال�رضورية ملعاقبة زوج املدعية ومراقبته .و�شددت املحكمة �أي�ضا ً على
�أن اعتبار املنازعة «ق�ضية �شخ�صية» يتعار�ض مع الإلزام القائم على
ال�سلطات بحماية احلياة الأ�رسية للمدعية.
التعوي�ض
ت�ؤ�س�س االتفاقية حق التعوي�ض على الأ�رضار امللحقة نتيجة �أي من
االنتهاكات امل�شمولة .واجلاين هو امل�س�ؤول يف املقام الأول عن الأ�رضار
والتعوي�ض ،مع �إلزام الأطراف بالتعوي�ض يف حال عانت ال�ضحية من
�أذى بدين �أو اعتالل �صحي م�ستدميني.
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وال مينع �إلزام الدولة �إ�ضافيا ً بالتعوي�ض ،طلب الأطراف من اجلاين �أن
ي�سدد التعوي�ض املمنوح� ،رشط مراعاة �أمن ال�ضحية.
يف  ،1976ا�ستحدثت �أملانيا قانون تعوي�ض �ضحايا جرمية العنف،
الذي ي�ضمن ل�ضحايا جرائم كاالغت�صاب واالعتداء اجلن�سي
واالعتداء البدين والقتل ،تعوي�ضا ً عن �آثار العنف الذي عانوا منه
(التكاليف الطبية ،امل�شورة النف�سية ،العجز عن العمل� ،إلخ.)...
احل�ضانة وحق الزيارة والأمن
لقد ح�صل �أن ا�ستخدم مرتكبو �أعمال عنف حق زيارة �أوالدهم للتعدي
جمددا ً على ال�ضحية ،ونتج عن ذلك عنف خطري و�أحيانا ً القتل .يجب
�أن تكون كافة التدابري القانونية املتخذة حلماية ال�ضحايا مت�سقة.
فمثالً� ،إذا منعت حمكمة مدنية اجلناة من الو�صول �إلى ال�ضحية،
يجب �أال ت�سمح حمكمة الأ�رسة بهذا الو�صول .عليه ،ف�إن االتفاقية
ت�ضمن �أخذ حوادث العنف الهامة باحل�سبان لدى البت يف حقوق
ح�ضانة الأوالد ،وذلك من �أجل م�صلحة الطفل الف�ضلى.
�أ�شكال العنف
تطلب االتفاقية من الأطراف جترمي جمموعة وا�سعة من �أ�شكال
العنف ،ومن �ضمنها:
t

العنف النف�سي :ا�ستهداف ال�ضحية بالتهويل �أو امل�ضايقة
�أو التهديد ب�شكل متعمد ولفرتة ما ،مبا يت�سبب لها ب�صدمة
نف�سية .يف العالقات احلميمة ،قي يتبع العنف النف�سي يف
�أحيان كثرية عنف بدين وجن�سي.
يف فرن�سا� ،أُدرج انتهاك العنف النف�سي يف القانون اجلنائي
تطبَق له عقوبات قا�سية ،تذهب من االحتجاز
يف  .2010وقد
ّ
ملدة ثالث �سنوات �إلى تغرمي حتى  75.000يورو.
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t

التعقب :تهديد �شخ�ص بعن طريق تعقبه با�ستمرار و�إقحامه
يف تبادل كالمي غري مرغوب� ،أو �إعالمه ب�أنه مو�ضع مراقبة
متعمدة ،مبا يت�سبب له باخلوف على �أمنه .وقد ي�شمل ذلك �إتالف
امللكية وا�ستهداف �أ�رسة ال�ضحية �أو �أ�صدقائها �أو حيواناتها
الأليفة �أو ن�رش املعلومات اخلاطئة على �شبكة الإنرتنت.

وفيما يجب جترمي العنف النف�سي والتعقب مبدئياً ،ف�إن االتفاقية
ت�سمح بالتحفظ واملرونة للأطراف التي تن�ص نظمها القانونية على
عقوبات غري جنائية لهذا النوع من ال�سلوكيات� .إال �أنه يجب تطبيق
العقوبات غري اجلنائية ،كما يجب �أن تكون كافية ملعاقبة اجلناة
وردعهم عن ممار�سة هذه ال�سلوكيات يف امل�ستقبل.
يف �إيطاليا� ،أ�صبح التعقب فعال ً �إجرميا ً جنائيا ً يف  .2009وقد
يعاقب عليه بال�سجن من �ستة �أ�شهر �إلى �أربع �سنوات .و�إذا كان
اجلاين زوجا ً �سابقا ً �أو �شخ�صا ً على عالقة حميمة بال�ضحية من
ويطب نف�س التدبري
قبل ،جاز رفع عقوبة ال�سجن �إلى �ست �سنوات.
ٌّ
يف حال كانت ال�ضحية قا�رصا ً يف ال�سن.
t

العنف اجلن�سي مبا فيه االغت�صاب� :أي فعل جن�سي ممار�س
ب�شكل متعمد على �شخ�ص دون ر�ضاه .ويدخل �ضمنه �إيالج �أي
جزء من �أجزاء بدن اجلاين يف �أي جزء من �أجزاء ج�سم ال�ضحية،
�أو �إدخال �أي �شيء فيه .وغالبا ً ما تبقى انتهاكات العنف اجلن�سي
دون معاقبة ،حيث ال ت�ص َّدق ال�ضحية ما مل ت�ستطع �إثبات
حماولتها مقاومة االعتداء .ملعاجلة هذه الثغرة ،تطلب االتفاقية
�أن ت�ؤخذ ظروف ح�صول الفعل بعني االعتبار ،عند تقييم ما �إذا
كان هناك ر�ضا ،ب�رصف النظر عن كون ال�ضحية قاومت بدنيا ً �أم
ال .ويجرم �أي�ضا ً هذا احلكم االغت�صاب بني الزوجني �أو الع�شريين،
احلاليني �أو ال�سابقني.
ين�ص �رصاحة «�إعالن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة» الذي
اعتمدته الأمم املتحدة يف  ،1993على االغت�صاب الزوجي
ط�شكل من �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء.
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t

امل�ضايقة اجلن�سية� :أي ت�رصف كالمي �أو غري كالمي �أو بدين
جن�سي الطابع  ،وغري مرغوب ،وهادف �أو مف�ض �إلى انتهاك كرامة
الفرد ،وخا�صة بخلق �أجواء تهويلية �أو عدائية �أو مهينة �أو م�ؤذية.
يف هذه احلالة �أي�ضاً ،ت�سمح االتفاقية للأطراف باختيار عقوبة غري
جنائية لهذا النوع من ال�سلوكيات ،ما يعني اعتماد عقوبة مبوجب
القانون املدين �أو القانون الإداري.

t

الزواج بالإكراه :فعل اللجوء ب�شكل متعمد �إلى تهديدات
بدنية �أو نف�سيىة لإكراه بالغ �أو طفل على الزواج �أو الأخذ ببالغ
�أو طفل �إلى بلد �آخر بغية �إكراهه على عقد زواج.
يف اململكة املتحدة� ،سمحت حملة منظمة «�ساوثهل بالك
�سي�سرتز»  Southall Black Sistersغري احلكومية بتطوير مبادئ
توجيهية بر�سم ال�رشطة ،متعلقة بالزواج بالإكراه وحت�سني
�سبل معاجلة وزارة اخلارجية والكومنولث حلاالت املواطنني
الربيطانيني املكرهني على الزواج يف اخلارج .ويجعل القانون
اجلنائي البلغاري من �إكراه �شخ�ص على عقد زواج انتهاكاً،
وباملثل الختطاف امر�أة ق�صد �إكراهها على عقد زواج.

t

ت�شويهالأع�ضاءالتنا�سليةللأناث :ي�شمل كافة الطرق املعتمدة
لتغيري �أو �إيذاء الأع�ضاء التنا�سلية للأناث ب�شكل متعمد ولأ�سباب
غري طبية .ويت�سبب ذلك ب�رضر متعذر تعوي�ضه ودائم وعادة ما يجرى
دون ر�ضا ال�ضحايا .تفر�ض االتفاقية �أي�ضا ً عقوبات جنائية على �أي
�شخ�ص ي�ساعد اجلاين على �إجراء ت�شويه للأع�ضاء التنا�سلية للأناث.
يف النم�سا ولغاية  ،2001مل يكن الت�سبب ب�أذى بدين معاقبا ً
عليه يف حال ح�صوله بر�ضا الطرف املت�أذي .ونتيجة لذلك ،مل
يكن يعاقَب على ممار�سة الت�شويه للأع�ضاء التنا�سلية للأناث
يف حال �إعطاء والد الفتاة �أو الو�صي عليها موافقته قانونياً.
وقد �أكدت النم�سا بتعديل �أُدخل على القانون اجلنائي ،ا�ستحالة
�إعطاء املوافقة على ت�شويه �أو جرح للأع�ضاء التنا�سلية بق�صد
�إحداث اعتالل دائم للإح�سا�س اجلن�سي.
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t

الإجها�ض الق�رسي والتعقيم الق�رسي :وي�شمالن �إجراء
�إجها�ض ملر�أة دون موافقتها امل�سبقة والواعية ،و�إجراء عملية
جراحية هادفة �أو مف�ضية �إلى �إنهاء قدرة امر�أة على التوليد
طبيعياً ،ودون موافقتها �أو فهمها امل�سبقني والواعيني.

امل�ساعدة �أو التواط�ؤ واملحاولة
كل �شخ�ص ي�ؤدي امل�ساندة �أو الت�شجيع �أو الدعم ب�شكل متعمد �إلى
�شخ�ص �آخر الرتكاب جرائم العنف النف�سي �أو البدين �أو اجلن�سي ،او
التعقب� ،أو الزواج بالإكراه� ،أو ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للأناث� ،أو
الإجها�ض الق�رسي �أو التعقيم الق�رسي ،يكون مرتكبا ً فعال ً جنائيا ً
مبوجب االتفاقية .وي�شمل هذا احلكم االنتهاكات حتت القوانني اجلنائية
والإدارية واملدنية .ويُعترب �أي�ضا ً االرتكاب املتعمد لعنف بدين �أو جن�سي
انتهاكاً ،وكذلك الأمر بالن�سبة �إلى الزواج بالإكراه �أو ت�شويه الأع�ضاء
التنا�سلية للأناث �أو الإجها�ض الق�رسي �أو التعقيم الق�رسي.
التربير غري املقبول جلرائم منها تلك املرتكبة
با�سم ما ي�سمى بـ»ال�رشف»
ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية للعنف �ضد الن�ساء والت�صدي للمواقف التي
ت�ؤبد العنف ،تكر�س االتفاقية املبد�أ القائل �إن ال�سلوكيات الإجرامية غري
مقبولة يف �أي ظرف كان .وال ميكن قبول الثقافة �أو الدين �أو التقاليد �أو
�أي �سبب �شخ�صي �آخر لل�سلوكيات الإجرامية كدفاع عن العنف �ضد
الن�ساء �أو العنف املنزيل ،يجب �أال يتخذ الق�ضاء هذه الأ�سباب حجة
لدى تف�سري القانون .وغالبا ً ما يكون مرتكبو �أفعال �إجرامية قائمة على
هذه الأ�سباب� ،أوالدا ً �أ�صغر �سنا ً من �أن يواجهوا املقا�ضاة وم�شجعني
من ع�ضو بالغ من الأ�رسة �أو اجلالية .مللء هذه الثغرة ،على الأطراف
اعتبار �أي �شخ�ص يح�ض على ارتكاب جرائم كهذه م�س�ؤوال ً عن فعل
�إجرامي.
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االخت�صا�ص
تطبَق مبادئ االخت�صا�ص املماثلة لتلك املطبقة يف �سائر اتفاقات
ّ
جمل�س �أوروبا ،وذلك للت�أكد مما �أدناه:
	tالتزام الأطراف معاقبة مرتكبي الأفعال الإجرامية فوق �أرا�ضيها،
على منت ال�سفن التي ترفع �أعالمها �أو الطائرات امل�سجلة مبوجب
قوانينها� ،أو اجلناة مواطنيها �أو املقيمني عادة فوق �أرا�ضيها.
 tحث الأطراف على مقا�ضاة ارتكاب �أي انتهاكات �ضد مواطنيها
�أو الأ�شخا�ص املقيمني عادة فوق �أرا�ضيها وهم يف اخلارج ،وذلك
بهدف حمايتهم.
	tالتزام الأطراف معاقبة �أي من مواطنيها ارتكب انتهاكات العنف
اجلن�سي �أو الزواج بالإكراه �أو ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للأناث �أو
الإجها�ض الق�رسي �أو التعقيم الق�رسي ،وحتى ولو ارتُكب االنتهاك
جمرمة
يف اخلارج .وذلك ب�رصف النظر عن كون هذه االنتهاكات
ّ
يف البلد الذي ح�صلت فيه �أو كون ال�ضحية تقدمت ب�شكوى �أو
ال�سلطات با�رشت حتقيقا ً يف هذا البلد.
	tالتزام الطرف مقا�ضاة اجلاين يف حال مل ي�س ّلَم �إلى البلد الذي
ارتُكب فيه االنتهاك �أو الذي تتحدر منه ال�ضحية.
العقوبات والتدابري
�إن الأطراف ملزمة الت�أكد من �أن العقوبات املفرو�ضة لالنتهاكت
امل�شمولة باالتفاقية تعك�س خطورة العنف .ويجب �أن تكون العقوبات
”فعالة ومتنا�سبة ورادعة“ ،مع �إمكان �أن تت�ضمن ال�سجن �أو �سحب
حقوق الوالدين ،يف حال تعذر �ضمان م�صحلة الطفل الف�ضلى وقد
ت�شمل �أمن ال�ضحية ،ب�أي طريقة �أخرى.
الظروف امل�شددة للعقوبة
معينة ،مثال ً لدى
تن�ص االتفاقية على ت�شديد العقوبات يف ظروف
ّ
ارتكاب االنتهاك من �أحد �أفراد الأ�رسة املقربني ،وتكرارا ً و�ضد �شخ�ص
م�ست�ضعف ب�شكل خا�ص ،و�ضد �أو بح�ضور طفل� ،أو من عدة
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�أ�شخا�ص� ،أو بدرجة ق�صوى من العنف ،وبا�ستعمال �سالح �أو بالتهديد
با�ستعماله ،ومع الت�سبب ب�أذى بالغ لل�ضحية ،وعندما يكون �أدين اجلاين
من قبل النتهاك مماثل.
يف �إ�سبانيا ،وعلى �أثر اعتماد «الت�رشيع الأ�سا�سي اخلا�ص بالعنف
اجلن�ساين»ُ ،عدلت املادة  148من القانون اجلنائي لزيادة العقوبة عندما
ت�ستهدف االعتداءات الزوج ال�سابق �أو �شخ�صا ً كان للمعتدي عالقة
معادلة للعالقة الزوجية ،وذلك ب�رصف النظر عن تعاي�شهما .ويف
بلجيكا ،ال ين�ص القانون اجلنائي بالتخ�صي�ص على انتهاك عنف
منزيل .لكن �إذا كان املرتكب زوجا ً �أو ع�شريا ً حاليا ً �أو �سابقاً ،اعتُرب هذا
االنتهاك جرمية �أخطر ترتتب عليها عقوبات �أ�شد.
حظر طرق حل املنازعات �أو �إ�صدار الأحكام البديلة الإجبارية
تحُ ظر الطرق البديلة حلل منازعة يكون ح�صل عنف فيها ،لأنه ال ميكن
بتاتا ً لعملية الو�ساطة �أن تكون مت�ساوية بني ال�ضحية واجلاين .و�إذا
ح�صل عنف م�شمول باالتفاقية ،اعتُرب فعال ً �إجراميا ً وتوجبت مقا�ضاته
على هذا الأ�سا�س .و�إذا �أُمر اجلاين بدفع غرامة ،توجب على الأطراف
الت�أكد من �أن ذلك ال ي�ؤدي ب�شكل غري مبا�رش �إلى و�ضع ال�ضحية يف
حالة �ضيق مايل .فغالبا ً ما يكون ال�ضحايا من نف�س �أ�رسة اجلاين ،وقد
ت�ؤثر الغرامة على دخل الأ�رسة �أو القدرة على دفع النفقة ال�رشعية.

التحقيقات واملقا�ضاة والقانون الإجرائي وتدابري احلماية
الف�صل ال�ساد�س من االتفاقية
تقييم الأخطار و�أدارتها
يواجه العديد من ال�ضحايا تهديدات بالعنف اخلطري �أو حتى باملوت من
اجلاين ،خا�صة عندما يغادرونه �أو عندما يواجه املقا�ضاة .لتوفري احلماية
لل�ضحية يف جميع مراحل التحقيق ،يجب �أن جتري كافة ال�سلطات
ذات ال�صلة املتعاونة فيما بينها تقييما ً مل�ستوى اخلطورة التي تواجهها
ال�ضحية املعنية ،و�أن تو�ضع خطة مو�ضع لإدارة الأخطار .ويجب �أي�ضا ً
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�أن يثبت التقييم ما �إذا كان ميتلك اجلاين �أ�سلحة نارية �أو �إذا كانت هذه
الأخرية يف متناوله .يف هذه احلاالت ،ميكن للأطراف �أن تتخذ تدابري
ت�سمح مب�صادرة �أي �سالح ناري وذخرية فورا ً حلماية ال�ضحية.
َّ
تنظم «املحا�رضات املتعددة الوكاالت
يف اململكة املتحدة،
لتقييم الأخطار»  MARACsمرة كل �شهر لتبادل املعلومات واتخاذ
اخلطوات الالزمة لوقاية ال�ضحايا و�أوالدهم من الأذى .وت�صل هذه
املحا�رضات خمتلف ال�سلطات ووكاالت ت�أدية اخلدمات ببع�ضها
البع�ض ،كال�رشطة وخدمة مراقبة ال�سلوك وال�سلطات املحلية
وال�سلطات املعنية بال�صحة والأ�سكان ،وخدمات املالجئ والدعم.
وت�ضع املحا�رضات خططا ً فردية لتعزيز �أمن ال�ضحايا .وهي ذات
�أهمية �أولية من حيث حتديد الثغرات يف املعلومات وملئها.
�أوامر طارئة باملنع
لتوفري حماية فورية لل�ضحية ،تن�ص االتفاقية على نقل مرتكب العنف
املنزيل من منزل الأ�رسة ،جاعلة م�سافة مادية بني الإثنني ملنع املزيد من
العنف .ويحول نقل اجلاين ولو كان مالك مكان ال�سكن ،دون تعري�ض
ال�ضحية للمزيد من ال�صدمات النف�سية ،ولكانت ا�ضطرات لواله �إلى
مغادرة املنزل وغالبا ً مع الأوالد حر�صا ً على �أمنهم .ويعود للأطراف �أن
تعينّ ال�سلطة املخولة اخت�صا�ص �إ�صدار الأوامر باملنع� ،إمنا مع �إبقاء
�أمن ال�ضحية �أو ال�شخ�ص املعر�ض للخطر يف طليعة الأولويات.
�أوامر بالتقييد �أو احلماية
على الأطراف الت�أكد من توفر الأوامر ل�ضحايا كافة �أ�شكل العنف
امل�شمولة باالتفاقية ،وذلك لتقييد اجلاين ومنعه من �أي ات�صال
معينة من الوقت .و�ضمانا ً للحماية الفورية ،يجب �أن
بال�ضحية لفرتة
ّ
تكون هذه الأوامر:
 tمي�سورة التكلفة؛
t
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متوفرة للحماية الفورية؛

t

ممنوحة ب�رصف النظر عن مواجهة اجلاين �إجراءات قانونية �أخرى؛

t

متاحة يف عدة �إجراءات قانونية متتالية؛

t

متوفرة بطلب من طرف واحد فقط؛

t

م�ص َدرة دون الإخالل بحقوق املدعى عليه يف حماكمة عادلة.
يف النم�سا ،يخول «الت�رشيع اخلا�ص باحلماية من العنف �ضمن
الأ�رسة» ال�رشطة حق �إبعاد مرتكب العنف املنزيل عن املنزل
امل�شرتك لفرتة ع�رشة �أيام كتدبري وقائي ودون موافقة ال�ضحية
�أو طلب منها (حكماً) .و�ضمن مهلة � 24ساعة ،على ال�رشطة
�إر�سال تقرير �إلى مركز تدخل يقدم �إلى ال�ضحية م�شورة �شاملة.
من �أهداف هذه امل�شورة متكني ال�ضحية اتخاذ قرار واع بالتقدم
�أم ال بطلب �إلى حمكمة الأ�رسة للح�صول على �أمر باحلماية
طويلة الأمد ولغاية ثالثة �أ�شهر .وال تقت�رص فئة امل�ستفيدين
من هذه الأوامر باحلماية على الزوج والع�شري ،بل �إنها ت�شمل
�أي�ضا ً جمموة وا�سعة من ال�ضحايا املحتملني ،كالأ�شخا�ص الذين
يعي�شون معا ً على �شكل �أ�رسة.

تدابري احلماية
�ضمانا ً الحرتام الإجراءات الق�ضائية حقوق ال�ضحايا وتالفيا ً لتعري�ضهم
للمزيد من ال�صدمات النف�سية خالل هذه الإجرات ،تُلزَم الأطراف
ا�ستحداث جمموعة من التدابري ومنها:
	tالت�أكد من �أن ال�ضحية و�أ�رستها وال�شهود يف م�أمن من التهويل
والإنتقام؛
 tتوفري املعلومات لل�ضحية املتعر�ضة ب�شكل خا�ص للخطر ،عن
مكان وجود اجلاين؛
 tتوفري املعلومات عن اخلدمات املتاحة وم�سار التحقيقات ونتائج
الدعوى؛
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t
t

�إعطاء ال�ضحية فر�صة �إ�سماع ق�ضيتها وتقدمي �إدلتها والإدالء
ب�شهادتها دون �أن يكون اجلاين حا�رضاً ،وحماية خ�صو�صيتها
وهويتها؛
توفري دعم لغوي جماين لل�ضحية �أثناء م�شاركتها يف الإجراءات
�أو عند تقدمي �إدلتها.

الهجرة واللجوء

الف�صل ال�سابع من االتفاقية
تتعر�ض الن�ساء املهاجرات والالجئات ب�شكل خا�ص للعنف .وعليه ،ف�إن
االتفاقية حتظر التمييز القائم على �أ�سا�س الو�ضع القانوين اخلا�ص
بالهجرة �أو باللجوء عند تطبيق �أحكامها .و تُلزِم �أي�ضا ً باتخاذ تدابري لوقاية
ال�ضحايا من العنف ودعمها مع الأخذ باحل�سان احتياجات الأ�شخا�ص
امل�ست�ضعفني.
الو�ضع القانوين اخلا�ص بالإقامة
تُلزِم غالبية الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا الزوجني �أو الع�شريين
معينة قبل منحهم و�ضع
بالبقاء معا ً متزوجني �أو ع�شريين لفرتة
ّ
الإقامة ب�شكل فردي م�ستقل .ونتيجة لذلك ،فالعديد من الن�ساء
املهاجرات �أو الالجئات يخفن مغادرة الأو�ضاع املت�صفة بالعنف خ�شية
فقدان و�ضع الإقامة .تثبت االتفاقية �إمكان احل�صول على و�ضع �إقامة
م�ستقل ،للن�ساء املهاجرات �ضحايا العنف ،ومتكن املهاجرات �ضحايا
الزواج بالإكراه يف بلد �آخر من ا�ستعادة و�ضع الأقامة.
وت�سمح االتفاقية للأطراف باالحتفاظ بحق عدم تطبيق الأحكام
معينة.
املت�صلة بو�ضع الإقامة �أو بتطبيقها فقط يف حاالت �أو ظروف
ّ
طلبات اللجوء القائمة على اعتبارات جن�سانية
فيما يخ�ص احلماية ،للن�ساء اللواتي يطلنب اللجوء �أ�سباب للقلق والهم غري
تلك اخلا�صة بالرجال .وقد تكون الن�ساء عاجزات �أو ممتنعات عن ف�ضح العنف
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الذي عانني منه ،كاالغت�صاب مثالً ،يف �سياق لتحديد اللجوء ال اعتبار فيه
يكن عر�ضة للم�ضايقة واال�ستغالل
للح�سا�سيات الثقافية .وغالبا ً ما
ّ
اجلن�سيني وعاجزات عن حماية �أنف�سهن .ملعاجلة الق�ضايا اخلا�صة املت�صلة
بالن�ساء اللواتي يطلنب اللجوء ،تقيم االتفاقية املوجبات التالية:
	tاالعرتافبالعنفاجلن�ساين�ضدالن�ساءك�شكلمن�أ�شكالاال�ضطهاد،
مبعنى االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني ،املعتمدة يف 1951؛

	tالت�أكد من تف�سري الأحكام مع مراعاة املنحى اجلن�ساين لدى حتديد
و�ضع اللجوء؛
	tا�ستحداث �إجراءات ومبادئ توجيهية وخدمات داعمة مراعية
للمنحى اجلن�ساين يف عملية حتديد اللجوء ،لل�سماح بالأخذ
باحل�سبان الفوارق بني الن�ساء والرجال.
�إن هذا احلكم الأخري وحكم عدم الإعادة الق�رسية (�أدناه) مطابقان
وغري متجاوزين لالتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني ،املعتدمة يف ،1951
وللمادة  3من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان ،كما ف�رستها املحكمة
الأوروبية حلقوق الإن�سان.
يف � ،2002أ�صدر مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي ل�ش�ؤون الالجئني
مبادئ توجيهية خا�صة باحلماية الدولية :اال�ضطهاد اجلن�ساين يف
نطاق املادة �1أ( )2من اتفاقية  ،1951و�/أو بروتوكولها املعتمد يف 1967
واملت�صل بو�ضع الالجئني .واملق�صود من املبادئ التوجيهية �إ�سداء
�إر�شاد تف�سريي قانوين للحكومات واملهنيني القانونيني و�صناع القرار
والق�ضاء ،كما ملوظفي مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
املتولني حتديد و�ضع اللجوء ميدانياً.
عدم الإعادة الق�رسية
تثبت االتفاقية موجب الت�أكد من �أن ال�ضحايا يف احلاجة �إلى حماية
دولية وب�رصف النظر عن و�ضعهم القانوين ،لن يعادوا �إلى بلدان ت�شكل
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خطرا ً عليهم �أو حيث قد يتعر�ضون للتعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة
املهينتني .ومبد�أ عدم الإعادة الق�رسية مبد�أ را�سخ يف اللجوء واحلماية
الدولية لالجئني.

�آلية مراقبة
الف�صل التا�سع من االتفاقية
�ضمانا ً لتطبيق الأطراف االتفاقية ب�شكل فعلي� ،ستُن�ش�أ �آلية مراقبة
بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ .و�ستتكون هذه الآلية من هيئتني:
t

فريق خرباء معني مبناه�ضة العنف �ضد الن�ساء والعنف
املنزيل  -هيئة تقنية ا�سمها  GREVIOوت�ضم من ع�رشة
�إلى خم�سة ع�رش خبريا ً م�ستقال ً يف حقوق الإن�سان وامل�ساواة
بني اجلن�سني والعنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل �أو م�ساندة
ال�ضحايا وحمايتهم .ويتكون هذا الفريق من مواطني الدول
الأطراف يف االتفاقية ،مع �إقامة توازن فيما بينهم من حيث
اجلن�س وتعدد التخ�ص�صات والأ�صل اجلغرايف .والدور املوكل �إليه
قيا�س مدى تطبيق الأطراف االتفاقية.

t

جلنة االطراف  -هيئة �سيا�سية مكونة من ممثلني عن الدول
الأطراف يف االتفاقية �سينتخبون �أع�ضاء فريق  GREVIOمن
بني مر�شحي الأطراف.

�آلية العمل
يتلقى فريق  GREVIOتقارير من الدول الأطراف يف االتفاقية ،قائمة
على ا�ستمارة �أ�سئلة من �إعداده .وميكنه �أي�ضا ً تلقي معلومات من
املنظمات غري احلكومية و املجتمع املدين ،وامل�ؤ�س�سات الوطنية املعنية
بحماية حقوق الإن�سان ،ومفو�ض حقوق الإن�سان يف جمل�س �أوروبا،
واجلمعية الربملانية ،وهيئات �أخرى يف جمل�س �أوروبا� ،أو من�ش�أة ب�صكوك
دولية �أخرى مثل «اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
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املر�أة» .ويف حال كانت املعلومات املوفرة غري كافية �أو كانت تتطلب
ق�ضية خا�صة اهتماما ً فورياً ،ب�إمكان الفريق القيام بزيارة �إلى البلد
املعني بالتعاون مع ال�سلطات الوطنية فيه.
على �أ�سا�س املعلومات املتلقاة ،يبادر فريق � GREVIOإلى �صياغة
م�رشوع تقرير يعر�ضه على الطرف املعني كي يديل بتعليقاته عليه.
وت�ؤخذ هذه التعليقات باحل�سبان يف التقرير النهائي ،حيث يقدم
الفريق ا�ستنتاجاته �إلى جلنة الأطراف .وقد تقر اللجنة تو�صيات
مبنية على هذه اال�ستنتاجات التي على الطرف املعني �إ�شغالها مع
تعيني تاريخ لالمتثال لها.
تو�صيات عامة
ميكن لفريق � GREVIOإقرار تو�صيات غري خم�ص�صة لطرف معينّ
وتتناول ق�ضايا ذات اهتمام م�شرتك وتقدم �إر�شادات وا�ضحة من �أجل
التطبيق الفعلي لأحكام االتفاقية.
امل�شاركة الربملانية يف املراقبة
�إن الربملانات الوطنية مدعوة �إلى امل�شاركة يف مراقبة تطبيق
االتفاقية ،ويف ذلك اعرتاف بالدور الهام الذي تلعبه يف تطبيقها.
ويُطلب من الأطراف طرح تقارير فريق  GREVIOعلى الربملانات من
باب ا�ست�شارتها.
�إنها املرة الأولى التي تدعو فيها اتفاقية ملجل�س �أوروبا اجلمعية
الربملانية �إلى فح�ص تطبيقها ب�شكل منتظم .ويعرتف هذا احلكم
ب�أهمية الدور الذي لعبته اجلمعية الربملانية يف �إدراج ق�ضية العنف
�ضد الن�ساء يف جدول �أعمال جمل�س �أوروبا والدول الأع�ضاء ،وبالتزامها
املتوا�صل بهذه الق�ضية.
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العالقة مع �صكوك دولية �أخرى
الف�صل العا�رش من االتفاقية
يتناول هذا احلكم العالقة بني االتفاقية و�أي من ال�صكوك الدولية
الأخرى ،للت�أكد من ان�سجامها معها .وال تتداخل االتفاقية مع احلقوق
وااللتزامات املنبثقة عن �أحكام ال�صكوك الدولية اخلا�صة بق�ضايا
تتناولها هي �أي�ضاً ،كاالتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية وبروتوكوالتها ،واتفاقية الأمم املتحدة للق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة وبروتوكولها االختياري .واالتفاقية م�صممة
لتعزيز حماية والدعم امل�ؤديني ل�ضحايا العنف �ضد الن�ساء والعنف
املنزيل.
ت�شجع الدول الأطراف يف االتفاقية على العمل �سويا ً عرب
وبالت�أكيد،
َّ
اتفاقات ثنائية �أو متعددة الأطراف خا�صة بالق�ضايا التي تتناولها،
لتعزيز �أحكامها �أو حت�سني تطبيقها.

البنود الأخرية
الف�صل الثاين ع�رش من االتفاقية
دخول االتفاقية حيز التنفيذ
�إن االتفاقية مطروحة للتوقيع عليها من الدول الأع�ضاء يف جمل�س
�أوروبا ،والدول غري الأع�ضاء التي �ساهمت يف �صياغتها (كند والكر�سي
الر�سويل واليابان واملك�سيك والواليات املتحدة) واالحتاد الأوروبي.
�ستدخل االتفاقية حيز التنفيذ بعد التوقيع والت�صديق عليها من
ع�رش دول ،منها ثماين على الأقل �أع�ضاء يف جمل�س �أوروبا.
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االن�ضمام �إلى االتفاقية
بعدما تدخل االتفاقية حيز التنفيذ ،ميكن دعوة �أي دولة غري ع�ضو يف
جمل�س �أوروبا �إلى االن�ضمام �إليها.
التحفظات
يجوز للأطراف الإعالن عن حتفظاتها فقط على املواد امل�سموح �رصاحة
بالتحفظ عليها ،وملدة �أق�صاها خم�س �سنوات وقابلة للتجديد مرة
واحدة فقط .من �ش�أن جواز التحفظ متكني �أكرب عدد ممكن من الدول من
الت�صديق على االتفاقية ،وت�سخري املزيد من الوقت لتكييف ت�رشيعاتها
معينة.
يف ق�ضايا
ّ
�إن التحفظات جمازة فيما يتعلق بـ:
	tاملادة ( 30التعوي�ض) ،الفقرة 2؛

	tاملادة ( 44االخت�صا�ص) ،الفقرات .1ه4 ،3 ،؛

	tاملادة �( 55إجراءات يف غياب املدعى عليه ،وبحكم القانون) ،الفقرة
 1فيما يتعلق باملادة  35اخلا�صة باملخالفات الب�سيطة؛
	tاملادة ( 58نظام التقادم) فيما يتعلق باملواد  37و 38و39؛
	tاملادة ( 59و�ضع الإقامة).

وميكن �أي�ضا ً للأطراف االحتفاظ بحق تطبيق عقوبات غري جنائية
للمن�صو�ص عليه يف املادة ( 33العنف النف�سي) واملادة ( 34التعقب).
يجب الإعالن عن التحفظات لدى التوقيع �أو الت�صديق على االتفاقية،
وميكن �سحبها بوا�سطة �إعالن موجه �إلى الأمني العم ملجا�س �أوروبا.
وت�سقط التحفظات بعد خم�س �سنوات ما مل يتم جتديدها .و�إذا
قرر طرف جتديد حتفظاته وجب عليه �إعالم فريق  GREVIOب�أ�سباب
التجديد.
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تذييل بقلم نائب
الأمني العام ملجل�س
�أوروبا
ال جمال لل�شك يف الأمر� .إن
العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل
م�شكلتان ت�صيبان كافة �رشائح
املجتمع ،وهما منت�رشاتان يف جميع
الدول الأع�ضاء يف جمل�سنا� .إنه
لواقع حزين يواجهه عدد كبري جدا ً من الن�ساء يف �أوروبا ويف جميع
�أنحاء العامل ،واقع العنف اجلن�سي واالغت�صاب ،وامل�ضايقة اجلن�سية،
والزواج بالإكراه ،وت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للأناث ،واالعتداء البدين
واجلن�سي والنف�سي من الع�شري ،والإجها�ض والتعقيم الق�رسيني.
تقوم اتفاقية ا�سطنبول على �إدراك �أن العنف �ضد الن�ساء �شكل من
�أ�شكال العنف اجلن�ساين ،الذي يُرتكب �ضد الن�ساء لأنهن ن�ساء ،و�أن
الن�ساء م�ستهدفات �أكرث من الرجال من هذا العنف .ومبا �أن حقوق
الإن�سان ماثلة على املحك هنا ،فمن واجب الدول الت�صدي لكافة
�أ�شكال العنف املعنية واتخاذ ما يجب من خطوات ملنعه وحماية
ال�ضحايا ومقا�ضاة اجلناة .فلنكن وا�ضحني .ال م�ساواة حقيقية ممكنة
بني الن�ساء والرجال �إذا عانت الن�ساء من العنف اجلن�ساين على نطاق
وا�سع وغ�ضت وكاالت الدولة وم�ؤ�س�ساتها الطرف عنه.
و�إذ تتناول اتفاقية ا�سطنبول �أ�شكال العنف املرتكبة �ضد الن�ساء،
فال يغفل عنها واقع �أن الرجال والأطفال وامل�سنني قد يتعر�ضون
�أي�ضا ً للأ�ساءات �ضمن الأ�رسة .من �أجل تقدمي الدعم واحلماية لكل
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ت�شجع الدول الأطراف يف اتفاقية ا�سطنبول على
املحتاجني �إليهما،
َّ
تطبيق التدابري املهيئة فيها جلميع �ضحايا العنف املنزيل.
لطاملا �سعت اجلمعية الربملانية �إلى ترقية امل�ساواة بني اجلن�سني وحث
احلكومات على الت�صدي للم�شاكل امللحة التي يطرحها التمييز �ضد
املر�أة .باعرتاف اجلمعية بالعنف �ضد الن�ساء كعقبة �أولية تعرت�ض
امل�ساواة بني اجلن�سني ،وكانتهاك حلقوق الإن�سان ،وتهديد ملجتمعاتنا،
لقد لعبت دورا ً هاما ً يف الت�شجيع على و�ضع جمموعة �شاملة
من املعايري امللزِمة قانونياً ،ملكافحة هذا العنف ،وذلك قبل و�أثناء
املفاو�ضات ب�ش�أن اتفاقية ا�سطنبول معاً� .إن املعاهدة ،من جملة ما
متثل ،تتويج لهذه اجلهود ،وهي ت�شكل �أهم رزمة دولية من التدابري
القادرة على �إحداث التغيري هنا� .إين �أعول على التزام اجلمعية املتنامي،
بالعمل احلثيث على ترقية االتفاقية .وقد ولّدت املفاو�ضات ل�صياغة
الن�ص زخما ً �سيا�سيا ً عظيما ً يف مكافحة العنف �ضد الن�ساء .وملن
اجلوهري ا�ستغالل هذا الزخم للت�أكد من �أن املعاهدة �ستدخل حيز
التنفيذ يف �أول فر�صة ممكنة.
من خالل هذا الدليل ،يعطى الربملانيون �أداة عملية لتو�سيع معرفة
اتفاقية ا�سطنبول باملزيد بعد ،وتف�سري �أحكامها و�أ�سباب �أهميتها
البالغة .و�أنا مت�أكدة من �أنكم �ستجدون احلجج املقنعة التي يتطلبها
املوقف� .إن الن�ساء يف �أوروبا ويف جميع �أنحاء العامل يعتمدن على
دعمكم.
«غابريَلاّ ب ّتيني-دراغوين»
،Gabriella Battaini-Dragoni
نائب الأمني العام
ملجل�س �أوروبا
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امللحق 1

اتفاقية جمل�س �أوروبا
للوقاية من العنف �ضد الن�ساء
والعنف املنزيل ومكافحتهما
( ،CETSرقم )210
ا�سطنبول� 11 ،أيار/مايو 2011
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ديباجة
�إن الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا ،والدول الأخرى املوقعة على هذه
االتفاقية،
ّ
تذكر باتفاقية حماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية (�سل�سلة
�إذ
املعاهدات الأوروبية  ،STEرقم  )1950 ،5وبروتوكوالتها ،وامليثاق
االجتماعي الأوروبي (�سل�سلة املعاهدات الأوروبية  ،STEرقم ،35
 ،1961الذي مت تنقيحه يف  ،1996و�سل�سلة املعاهدات الأوروبية ،STE
رقم  ،)163واتفاقية جمل�س �أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالب�رش
(�سل�سلة معاهدات جمل�س �أوروبا  ،STCEرقم  ،)2005 ،197واتفاقية
جمل�س �أوروبا ب�ش�أن حماية الأطفال من اال�ستغالل واالعتداءات
اجلن�سية (�سل�سلة معاهدات جمل�س �أوروبا  ،STCEرقم )2007 ،201؛
ّ
تذكر بالتو�صيات التالية ملجل�س وزراء الدول الأع�ضاء يف جمل�س
و�إذ
�أوروبا  :التو�صية  Rec (2002)5املتعلقة بحماية الن�ساء من العنف،
والتو�صية  CM/Rec (2007)17املتعلقة مبعايري امل�ساواة بني الن�ساء
والرجال و�آلياتها ،والتو�صية  CM/Rec (2010)10املتعلقة بدور الن�ساء
والرجال يف الوقاية من النزاعات وحلها وتوطيد ال�سالم ،والتو�صيات
الأخرى ذات ال�صلة؛
و�إذ ت�أخذ بعني االعتبار الكم املتزايد لالجتهادات الق�ضائية للمحكمة
الأوروبية حلقوق الإن�سان التي تقر معايري هامة يف جمال العنف �ضد
الن�ساء؛
و�إذ ت�ستح�رض م�ضامني العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية ( ،)1966والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ( ،)1966واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
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التمييز �ضد املر�أة ( )CEDEF، 1979وبروتوكولها االختياري (،)1999
وكذلك التو�صية العامة رقم  19للجنة اتفاقية  CEDEFاملعنية
بالعنف �ضد املر�أة ،واتفاقية الأمم املتحدة اخلا�صة بحقوق الطفل
( )1989وبروتوكوالتها االختيارية ( ،)2000واتفاقية الأمم املتحدة
اخلا�صة بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ()2006؛
و�إذ ت�ستح�رض نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية
()2002؛
ّ
تذكر باملبادئ الأ�سا�سية للقانون الإن�ساين الدويل ،وخا�صة اتفاقية
و�إذ
جنيف الرابعة ( )IVب�ش�أن حماية الأ�شخا�ص املدنيني يف وقت احلرب
( )1949وبروتوكوالتها الإ�ضافية  Iو  (1977) II؛
و�إذ تدين كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والعنف املنزيل؛
و�إذ تقر �أن حتقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف القانون ويف الواقع،
عن�رص حا�سم يف الوقاية من العنف �ضد املر�أة؛
و�إذ تقر �أن العنف �ضد املر�أة تجَ َ ٍّ
ل ملوازين القوى غري املتكافئة تاريخيا
بني املر�أة والرجل ،والتي �أدت �إلى �سيطرة الرجل على املر�أة والتمييز
�ضدها ،وحرمان الن�ساء من االنعتاق الكامل؛
و�إذ تقر �أن الطبيعة البنيوية للعنف �ضد املر�أة قائمة على النوع،
و�أن العنف �ضد املر�أة �آلية من الآليات االجتماعية الأ�سا�سية التي
تُ�ستبقى بوا�سطتها الن�ساء يف و�ضعية خ�ضوع للرجال؛
يتعر�ضن لأ�شكال
و�إذ تقر ،ببالغ القلق� ،أن الن�ساء والفتيات غالبا ً ما
ّ
خطرية من العنف ،كالعنف املنزيل والتحر�ش اجلن�سي واالغت�صاب،
والزواج الق�رسي واجلرائم املرتكبة با�سم «ال�رشف» املزعوم ،وت�شويه
الأع�ضاء التنا�سلية ،ت�شكل انتهاكا ً خطريا ً حلقوق الن�ساء والفتيات،
وعقبة كربى �أمام حتقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل؛
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و�إذ ت�ستح�رض االنتهاكات الثابتة حلقوق الإن�سان يف حاالت النزاعات
امل�سلحة والتي تطال املدنيني ،وخا�صة الن�ساء ،على �شكل عمليات
اغت�صاب وعنف جن�سي معممة �أو منهجية ،واحتمال تزايد العنف
القائم على النوع� ،سواء �أثناء النزاعات �أو بعدها؛
و�إذ تقر �أن الن�ساء والفتيات معر�ضات� ،أكرث من الرجال ،خلطر العنف
القائم على النوع؛
و�إذ تقر �أن العنف املنزيل يطال الن�ساء بكيفية عري متنا�سبة ،و�أن
الرجال �أي�ضا قد يكونون �ضحايا للعنف املنزيل؛
و�إذ تقر �أن الأطفال يكونون �ضحايا للعنف املنزيل ،مبا فيه بو�صفهم
�شهودا على العنف داخل الأ�رسة؛
و�إذ تتطلع �إلى �إن�شاء �أوروبا خالية من العنف �ضد الن�ساء ومن العنف
املنزيل،
قد اتفقت على ما يلي:

الف�صل الأول
الأهداف ،والتعاريف ،وامل�ساواة وعدم
التمييز ،وااللتزامات العامة
املادة � – 1أهداف االتفاقية
1

تهدف هذه االتفاقية �إلى:
�أ حماية الن�ساء من كافة �أ�شكال العنف ،والوقاية من العنف
�ضد املر�أة والعنف املنزيل ،وحماكمة مرتكبيهما والق�ضاء
عليهما؛
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ب	امل�ساهمة يف الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
والنهو�ض بامل�ساواة احلقيقية بني املر�أة والرجل ،مبا فيه متكني
الن�ساء؛
ج بلورة �إطار �شامل و�سيا�سات وتدابري حلماية وم�ساعدة كل
�ضحايا العنف �ضد املر�أة والعنف املنزيل؛
د تعزيز التعاون الدويل من �أجل الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
والعنف املنزيل؛
ه دعم املنظمات والهيئات الزجرية وم�ساعدتها للتعاون
ب�صورة فعلية من �أجل اعتماد مقاربة متكاملة تهدف �إلى
الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة والعنف املنزيل.
2

لت�أمني تطبيق الأطراف الفعلي ملقت�ضيات هذه االتفاقية ،ف�إنها
حتدث �آلية خا�صة للمتابعة.

املادة  – 2نطاق تطبيق االتفاقية
تطبَق هذه االتفاقية على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة ،مبا
1
ّ
فيه العنف املنزيل الذي يطال الن�ساء بكيفية غري متنا�سبة.
 2يتم ت�شجيع الأطراف على تطبيق هذه االتفاقية على
جميع �ضحايا العنف املنزيل .وتويل الأطراف� ،أثناء تطبيق
مقت�ضياتها ،اهتماما خا�صا الن�ساء �ضحايا العنف القائم
على النوع.
تطبَق هذه االتفاقية وقت ال�سلم ،وخالل النزاعات امل�سلحة.
3
ّ
املادة  – 3تعاريف
لأغرا�ض هذه االتفاقية:
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�أ

ينبغي فهم تعبري «العنف �ضد املر�أة» على �أنه انتهاك حلقوق
الإن�سان ،و�شكل من �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،و�أنه يعني كافة
�أعمال العنف القائمة على النوع ،والتي ت�سبب� ،أو التي من
�ش�أنها �أن ت�سبب ،للمر�أة �أ�رضارا �أو �آالما بدنية �أو جن�سية �أو
نف�سية �أو اقت�صادية ،مبا فيه التهديد بالقيام مبثل هذه الأعمال،
�أو الإكراه �أو احلرمان التع�سفي من احلرية� ،سواء �أكان ذلك يف
احلياة العامة �أو اخلا�صة؛

ب

ي�شري تعبري «العنف املنزيل» �إلى كافة �أعمال العنف اجل�سدي �أو
اجلن�سي �أو النف�سي �أو االقت�صادي التي تقع �ضمن الأ�رسة �أو يف
املنزل �أو بني الزوجني �أو الع�شريين ال�سابقني �أو احلاليني ،ب�رصف
النظر عن كون اجلاين يقيم مع ال�ضحية �أو كان يقيم معها؛

ج

ي�شري م�صطلح «النوع» �إلى الأدوار والت�رصفات والأن�شطة
واالخت�صا�صات املبنية اجتماعيا ً والتي يعتربها جمتمع معينّ
منا�سبة للن�ساء والرجال؛

د

ي�شري تعبري «العنف �ضد املر�أة القائم على النوع» �إلى كل
عنف ميارَ�س �ضد املر�أة لأنها امر�أة �أو يطال الن�ساء بكيفية غري
متنا�سبة؛

ه

ي�شري م�صطلح «�ضحية» �إلى كل �شخ�ص طبيعي خا�ضع
للت�رصفات املحددة يف النقطتني «�أ» و»ب»؛

و

ي�شمل لفظ «امر�أة» الفتيات دون �سن الثامنة ع�رش.

املادة  – 4احلقوق الأ�سا�سية ،وامل�ساواة وعدم التمييز
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية ،وغريها من التدابري ال�رضورية،
للنهو�ض بحق كل فرد ،وخا�صة املر�أة ،يف العي�ش يف م�أمن من
العنف ،يف املجالني العام واخلا�ص على حد �سواء ،وحمايته.
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2

تدين الأطراف كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،وتتخذ دون �إبطاء
التدابري الت�رشيعية ،وغريها من التدابري ال�رضورية للوقاية منه،
وعلى وجه اخل�صو�ص من خالل:
 �إدراجها يف د�ساتريها الوطنية� ،أو �أي ت�رشيع �آخر منا�سب ،مبد�أامل�ساواة بني املر�أة والرجل ،و�ضمان التطبيق الفعلي لهذا املبد�أ؛
 حظر التمييز �ضد املر�أة ،ولو عن طريق اللجوء �إلى العقوباتعند االقت�ضاء؛
� -إلغاء كافة القوانني واملمار�سات التمييزية �ضد املر�أة.

3

يجب ت�أمني تفعيل بنود هذه االتفاقية من قبل الأطراف ،وخا�صة
من خالل التدابري الهادفة �إلى حماية حقوق ال�ضحايا ،دون �أي متييز،
خا�صة التمييز القائم على اجلن�س �أو النوع �أو العرق �أو اللون �أو
اللغة �أو الدين �أو الآراء ال�سيا�سية �أو غريها من الآراء� ،أو الأ�صول
القومية �أو االجتماعية� ،أو االنتماء �إلى �أقلية قومية� ،أو الرثوة
�أو امليالد �أو امليول اجلن�سية �أو الهوية اجلن�سانية� ،أو العمر �أو
احلالة ال�صحية �أو الإعاقة �أو الو�ضع العائلي �أو و�ضع املهاجر �أو
الالجئ� ،أو �أي و�ضع �آخر.

4

�إن التدابري اخلا�صة ال�رضورية لوقاية الن�ساء وحمايتهن من العنف
القائم على النوع ال تُعترب متييزية مبوجب هذه االتفاقية.

املادة  – 5التزامات الدولة والعناية الواجبة
1

متتنع الأطراف عن ارتكاب �أي فعل عنف �ضد املر�أة ،وتت�أكد من
ت�رصف ال�سلطات واملوظفني واملعتمدين وامل�ؤ�س�سات الر�سمية
و�سائر العاملني با�سم الدولة ،وفقا ً لهذا االلتزام.

2

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية ،وغريها من التدابري ال�رضورية،
لبذل العناية الواجبة يف �سبيل الوقاية من �أعمال العنف
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امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية واملرتكبة من عاملني
غري ر�سميني ،وللتحقيق فيها ،واملعاقبة عليها ،ومنح التعوي�ض
عنها.
املادة  – 6ال�سيا�سات املراعية العتبارات النوع
تتعهد الأطراف ب�إدراج منظور النوع يف تفعيل مقت�ضيات هذه
االتفاقية وتقييم �أثرها ،وبالنهو�ض ب�سيا�سات امل�ساواة بني املر�أة
والرجل ،ومتكني الن�ساء ،وتطبيقها بكيفية فعلية.

الف�صل الثاين
ال�سيا�سات املتكاملة وجمع البيانات
املادة � – 7سيا�سات �شاملة ومن�سقة
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية ،وغريها من التدابري ال�رضورية،
لإقرار وتطبيق �سيا�سات وطنية فعلية و�شاملة ومن�سقة،
تت�ضمن كافة التدابري املنا�سبة للوقاية من كافة �أ�شكال العنف
امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية ومكافحتها ،وللت�صدي
ت�صديا �شامال للعنف �ضد املر�أة.

2

حتر�ص الأطراف على �أن ت�ضع جميع ال�سيا�سات املذكورة يف
الفقرة  1حقوق ال�ضحية يف �صميم كل التدابري ،وعلى �أن تفعل
هذه ال�سيا�سات عن طريق التعاون الفعلي بني كافة الوكاالت
وامل�ؤ�س�سات واملنظمات ذات ال�صلة.

3

يتعني على التدابري املتخذة وفقا ً لهذه املادة �أن تُ�رشك ،عند
االقت�ضاء ،جميع الأطراف العاملة ذات ال�صلة ،كالوكاالت
احلكومية والربملانات وال�سلطات الوطنية واجلهوية واملحلية،
وامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ،ومنظمات املجتمع املدين.
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املادة  – 8املوارد املالية
تخ�ص�ص الأطراف موارد مالية وب�رشية تتنا�سب مع التطبيق املالئم
لل�سيا�سات املتكاملة والتدابري والربامج الهادفة �إلى الوقاية من كافة
�أ�شكال العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية ومكافحتها،
مبا فيها ال�سيا�سات والتدابري والربامج اخلا�صة باملنظمات غري
احلكومية واملجتمع املدين.
املادة  – 9املنظمات غري احلكومية واملجتمع املدين
ت�شجع الأطراف عمل املنظمات غري احلكومية املعنية واملجتمع املدين
النا�شطة يف جمال مكافحة العنف �ضد املر�أة ،وتدعمه على كافة
امل�ستويات ،وتقيم تعاونا ً فعليا ً مع هذه املنظمات.
املادة  – 10هيئة التن�سيق
1

تعينّ الأطراف �أو تن�شئ هيئة �أو عدة هيئات ر�سمية م�س�ؤولة
عن تن�سيق ال�سيا�سات والتدابري املتخذة يف �سبيل الوقاية من
كافة �أ�شكال العنف امل�شمولة بهذه االتفاقية ومكافحتها،
وعن تفعيلها ومتابعتها وتقييمها .تتولى هذه الهيئات تن�سيق
جمع البيانات املذكورة يف املادة  ،11وحتليل نتائجها وتوزيعها.

2

املعينة �أو املن�ش�أة وفقا ً
ت�سهر الأطراف على �أن تتلقى الهيئات
ّ
لهذه املادة معلومات ذات �صبغة عامة عن التدابري املتخذة وفقا ً
للف�صل الثامن.

3

املعينة �أو املن�ش�أة وفقا ً
حتر�ص الأطراف على �أن تكون الهيئات
ّ
لهذه املادة قادرة على التوا�صل بكيفية مبا�رشة ،وعلى تعزيز
العالقات مع نظرياتها لدى الأطراف الأخرى.
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املادة  – 11جمع البيانات والبحوث
1

من �أجل تفعيل هذه االتفاقية ،تتعهد الأطراف بـ:
�أ جمع البيانات الإح�صائية ذات ال�صلة وامل�صنفة ،على
فرتات منتظمة ،حول احلاالت املتعلقة بكافة �أ�شكال العنف
امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية؛
ب دعم البحوث يف املجاالت املتعلقة بكافة �أ�شكال العنف
امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية لدرا�سة �أ�سبابها
العميقة ،و�آثارها ،وتواترها ،ون�سبة املعاقبة عليها ،وفعالية
التدابري املتخذة لتطبيق هذه االتفاقية؛

2

تبذل الأطراف جهدها يف �سبيل �إجراء حتقيقات ميدانية و�سط
ال�ساكنة ،وعلى فرتات منتظمة ،لتقييم تف�شي كافة �أ�شكال
العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية واجتاهاتها.

3

تقدم الأطراف املعلومات ،التي مت جمعها وفقا ً لهذه املادة� ،إلى
جمموعة اخلرباء املذكورة يف املادة  66من هذه االتفاقية ،من
�أجل تن�شيط التعاون الدويل ،والتمكني من �إجراء املقارنة على
ال�صعيد الدويل.

4

حتر�ص الأطراف على و�ضع املعلومات ،التي مت جمعها وفقا لهذه
املادة ،يف متناول اجلمهور.

الف�صل الثالث – الوقاية
املادة  – 12االلتزامات العامة
1

تتخذ الأطراف التدابري ال�رضورية للدفع قُدما ً بالتغيري يف �أمناط
ال�سلوك االجتماعية والثقافية عند الن�ساء والرجال من �أجل
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ا�ستئ�صال الآراء امل�سبقة والعادات والتقاليد وكل ممار�سة �أخرى
قائمة على فكرة دونية املر�أة �أو على دور منطي للن�ساء والرجال.
2

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية ،وغريها من التدابري ال�رضورية،
للوقاية من كافة �أ�شكال العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه
االتفاقية وال�صادرة عن �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري.

3

تراعي كافة التدابري املتخذة وفقا ً لهذا الف�صل االحتياجات
اخلا�صة للأ�شخا�ص امل�ست�ضعفني بفعل ظروف خا�صة ،وجتعل
احلقوق الإن�سانية لكافة ال�ضحايا من �صميمها؛

4

تتخذ الأطراف التدابري ال�رضورية لت�شجيع كافة �أع�ضاء املجتمع،
وخا�صة الرجال والفتيان ،على امل�ساهمة ب�شكل فعال يف الوقاية
من كافة �أ�شكال العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية.

5

حتر�ص الأطراف على عدم اعتبار الثقافة �أو العادات �أو الدين �أو
التقاليد �أو «ال�رشف» مربرا لأعمال العنف امل�شمولة بنطاق
تطبيق هذه االتفاقية.

6

تتخذ الأطراف التدابري ال�رضورية للنهو�ض بربامج و�أن�شطة هادفة
�إلى متكني املر�أة.

املادة  – 13التوعية
1
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ت�شجع الأطراف �أو تقود ب�شكل منتظم ،وعلى كافة امل�ستويات،
حمالت �أو برامج توعية ،مبا فيها التعاون مع امل�ؤ�س�سات الوطنية
حلقوق الإن�سان والهيئات املخت�صة يف جمال امل�ساواة ،ومع املجتمع
املدين واملنظمات غري احلكومية ،وحتديدا ً املنظمات الن�سائية،
حيثما كان ذلك منا�سبا ،من �أجل رفع وعي اجلمهور العري�ض
وتفهمه ملختلف جتليات كافة �أ�شكال العنف امل�شمولة بنطاق
تطبيق هذه االتفاقية ،وانعكا�ساتها على الأطفال ول�رضورة
الوقاية منها.

2

ت� ّؤمن الأطراف ن�رشا وا�سعا للمعلومات املتعلقة بالتدابري املتاحة
للوقاية من �أعمال العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية
و�سط اجلمهور العري�ض.

املادة  – 14الرتبية
1

تتخذ الأطراف ،حيثما كان ذلك منا�سبا ،اخلطوات ال�رضورية
لإدراج مواد تعليمية يف الربامج الدرا�سية الر�سمية وعلى كافة
م�ستويات التعليم ،تكون متكيفة مع قدرة املتعلمني على
التطور ،وتتناول موا�ضيع كامل�ساواة بني املر�أة والرجل ،والأدوار
غري النمطية للجن�سني ،واالحرتام املتبادل ،وت�سوية النزاعات يف
العالقات بني الأ�شخا�ص ب�شكل غري عنيف ،والعنف �ضد املر�أة
القائم على النوع ،واحلق يف ال�سالمة ال�شخ�صية.

2

تتخذ الأطراف اخلطوات ال�رضورية للنهو�ض باملبادئ املذكورة يف
الفقرة  ،1يف البنيات الرتبوية غري الر�سمية وكذلك يف البنيات
الريا�ضية والثقافية والرتفيهية ،ويف و�سائل الإعالم.

املادة  – 15تدريب املهنيني
1

توفر الأطراف �أو تقوي التدريب املالئم للمهنيني املعنيني وذوي
ال�صلة املبا�رشة ب�ضحايا �أعمال العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق
هذه االتفاقية �أو مبرتكبيها ،على الوقاية من هذا العنف
والك�شف عنه ،وعلى امل�ساواة بني املر�أة والرجل ،واحتياجات
ال�ضحايا وحقوقهم ،وعلى كيفية الوقاية من الأ�رضار الثانوية.

2

ت�شجع الأطراف على �إدراج التدريب على التعاون املن�سق بني
امل�ؤ�س�سات �ضمن التدريب املذكور يف الفقرة  ،1لت�أمني تدبري
�شامل ومالئم للتوجهات يف ق�ضايا العنف امل�شمولة بنطاق
تطبيق هذه االتفاقية.
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املادة  – 16برامج التدخل واملعاجلة الوقائية
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لإن�شاء �أو دعم برامج هادفة �إلى تلقني مرتكبي �أعمال العنف
املنزيل كيفية التزام ت�رصف غري عنيف يف العالقات بني الأ�شخا�ص،
يف �أفق الوقاية من ارتكاب �أعمال عنف جديدة وتغيري الأمناط
ال�سلوكية العنيفة.

2

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لو�ضع برامج معاجلة هادفة �إلى منع مرتكبي اجلرائم من تكرارها،
وخا�صة مرتكبي اجلرائم ذات الطابع اجلن�سي �أو لدعمها.

3

حتر�ص الأطراف باتخاذها التدابري املذكورة يف الفقرتني  1و ،2على
�أن جتعل من �أمن ال�ضحايا ودعمهم وحقوقهم الإن�سانية �أولوية
وتطبَق حيثما كان ذلك منا�سبا،
لها ،وعلى �أن تو�ضع هذه الربامج
ّ
بالتن�سيق الوثيق مع امل�صالح املتخ�ص�صة يف دعم ال�ضحايا.

املادة  – 17م�شاركة القطاع اخلا�ص وو�سائل الإعالم
1

ت�شجع الأطراف القطاع اخلا�ص وقطاع تكنولوجيات الإعالم
والتوا�صل وو�سائل الإعالم ،مع التزام احرتام حريتها يف التعبري
وا�ستقالليتها ،على امل�شاركة يف بلورة ال�سيا�سات وتفعيلها،
وعلى �إر�ساء مبادئ توجيهية ومعايري للتنظيم الذاتي من �أجل
الوقاية من العنف �ضد املر�أة وتر�سيخ احرتام كرامتها.

2

تقوم الأطراف ،وبالتعاون مع فعاليات القطاع اخلا�ص ،بتطوير
قدرات الأطفال والأهل واملربّني وحتفيزها على مواجهة حميط
تكنولوجيات الإعالم والتوا�صل التي تتيح الو�صول �إلى حمتويات
مهينة ذات طابع جن�سي �أو عنيف قد تكون �ضارة.
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الف�صل الرابع – احلماية والدعم
املادة  – 18االلتزامات العامة
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
حلماية جميع ال�ضحايا من كل فعل عنف جديد.

2

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
وفقا ً لقوانينها الداخلية ،لل�سهر على وجود �آليات منا�سبة
لإقامة التعاون الفعلي بني جميع هيئات الدولة املعنية،
مبا فيها ال�سلطات الق�ضائية واملدعون العامون وامل�صالح
الزجرية ،وال�سلطات املحلية واجلهوية ،واملنظمات غري احلكومية
واملنظمات �أو الكيانات الأخرى املعنية بحماية �ضحايا كافة
�أ�شكال العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية
و�شهودها ودعمهم ،مبا يف ذلك من خالل الرجوع �إلى م�صالح
الدعم العامة واملتخ�ص�صة امل�شار �إليها يف املواد  20و 22من
هذه االتفاقية.

3

حتر�ص الأطراف على �أن تكون التدابري املتخذة وفقا ً لهذا الف�صل:
 قائمة على فهم يت�أ�س�س على النوع االجتماعي للعنفاملمار�س �ضد املر�أة والعنف املنزيل ،ومركزة على حقوق
الإن�سان و�أمان ال�ضحية؛
 قائمة على مقاربة مندجمة ت�أخذ بعني االعتبار العالقة بنيال�ضحايا واجلناة والأطفال وحميطهم االجتماعي الوا�سع؛
 هادفة �إلى جتنب الأ�رضار الثانوية؛ا�ستقالليتهن
 هادفة �إلى متكني الن�ساء �ضحايا العنف ،وت�أمنيّ
االقت�صادية؛
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 متيحة ،حيثما كان ذلك منا�سبا� ،إن�شاء جمموعة من خدماتاحلماية والدعم يف نف�س املكان؛
 م�ستجيبة لالحتياجات اخلا�صة للأ�شخا�ص امل�ست�ضعفني ،ومن�ضمنهم الأطفال ال�ضحايا ،و�سهلة الولوج بالن�سبة لهم.
4

يجب �أال يكون توفري اخلدمات متوقفا ً على رغبة ال�ضحايا يف
التقدم بدعوى �أمام الق�ضاء �أو ال�شهادة يف املحكمة �ضد �أي جانٍ.

5

تتخذ الأطراف التدابري املالئمة ل�ضمان احلماية القن�صلية �أو
غريها ،والدعم لرعاياها و�سائر ال�ضحايا الذين لهم احلق يف هذه
احلماية ،وفقا ً اللتزاماتها الناجمة عن القانون الدويل.

املادة  – 19الإعالم
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتزويد ال�ضحايا باملعلومات املالئمة ،ويف الوقت املنا�سب ،عن خدمات
الدعم والتدابري القانونية املتوفرة ،وبلغة مفهومة لديهم.
املادة  – 20خدمات الدعم العامة
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لت�أمني و�صول ال�ضحايا �إلى خدمات ت�سهل لهم ا�ستعادة
عافيتهم .وينبغي �أن تت�ضمن هذه التدابري ،عند االقت�ضاء،
خدمات كامل�شورة الق�ضائية والنف�سية ،وامل�ساعدة املالية،
وخدمات ال�سكن والرتبية ،والتدريب وامل�ساعدة على �إيجاد عمل.

2

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لت�أمني و�صول ال�ضحايا �إلى خدمات �صحية وخدمات اجتماعية،
ولتوفري املوارد املالئمة لهذه اخلدمات ،ولتدريب املهنيني من �أجل
توفري امل�ساعدة لل�ضحايا وتوجيههم �إلى اخلدمات املالئمة.
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املادة  – 21امل�ساعدة يف جمال الدعاوى الفردية واجلماعية
ت�سهر الأطراف على �إفادة ال�ضحايا مبعلومات عن الآليات الإقليمية
والدولية املتعلقة بالدعاوى الفردية واجلماعية وعن كيفية الولوج
�إلى هذه الآليات .وت�شجع الأطراف على توفري دعم مت�ضامن ووا�ضح
لل�ضحايا يف التقدم بدعاويهم.
املادة  – 22خدمات الدعم املتخ�ص�صة
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية �أو غريها من التدابري ال�رضورية
لتوفري خدمات دعم متخ�ص�صة فورية وعلى امل َديَني القريب
والبعيد �أو لتنظيمها وفقا ً لتوزيع جغرايف مالئم ،وذلك لكل
�ضحية عنف م�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية.

2

توفر الأطراف �أو تنظم خدمات دعم متخ�ص�صة لكل الن�ساء
أطفالهن.
�ضحايا العنف ول
ّ

املادة  – 23املالجئ
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لل�سماح بتهيئة مالجئ منا�سبة و�سهلة الولوج وبعدد كاف ،لتوفري
أطفالهن ،وللو�صول �إليهم
م�ساكن �آمنة لل�ضحايا ،وخا�صة للن�ساء و�
ّ
ب�شكل ا�ستباقي.
املادة  – 24خطوط امل�ساعدة الهاتفية
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لإن�شاء خطوط هاتفية جمانية على ال�صعيد الوطني ،تكون يف
املتناول ليال ً نهارا ً وطوال �أيام الأ�سبوع ،لتقدمي �إر�شادات �إلى الأ�شخا�ص
املت�صلني يف كافة �أ�شكال العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه
االتفاقية ،وذلك مع احرتام �رسيتهم �أو دون الك�شف عن هويتهم.
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املادة  – 25دعم �ضحايا العنف اجلن�سي
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لإن�شاء مراكز للم�ساعدة الطارئة ل�ضحايا االغت�صاب والعنف
اجلن�سي ،تكون �سهلة الولوج وبعدد كاف ،لتوفري الفح�ص الطبي
والطب ال�رشعي لهم ،بالإ�ضافة �إلى دعم خا�ص ملواجهة ال�صدمات
النف�سية ،وتقدمي امل�شورة لل�ضحايا.
املادة  – 26حماية الأطفال ال�شهود ودعمهم
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية �أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ليتم �ضمان توفري خدمات احلماية والدعم لل�ضحايا ،و�أخذ حقوق
الأطفال ال�شهود على كافة �أ�شكال العنف امل�شمولة بنطاق
تطبيق هذه االتفاقية واحتياجاتهم بعني االعتبار.

2

تت�ضمن التدابري املتخذة وفقا ً لهذه املادة الن�صائح النف�سية
االجتماعية املتكيفة مع عمر الطفل ال�شاهد على كافة �أ�شكال
العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية ،وت�أخذ بعني
االعتبار امل�صلحة الف�ضلى للطفل.

املادة  - 27الإبالغ
تتخذ الأطراف التدابري ال�رضورية لت�شجيع كل �شخ�ص �شاهد على ارتكاب
عمل عنف م�شمول بنطاق تطبيق هذه االتفاقية� ،أو لديه ما يدعوه جديا ً
�إلى االعتقاد ب�أن عمال كهذا قد يُرتكب� ،أو ب�أنه يُخ�شى تكرار �أعمال عنف
مماثلة ،على �إبالغ املنظمات �أو ال�سلطات املخت�صة عنها.
املادة  – 28الإبالغ من قبل املهنيني
تتخذ الأطراف التدابري ال�رضورية كيال ت�شكل قواعد ال�رسية ،التي
تفر�ضها قوانينها الداخلية على بع�ض املهنيني ،عقبة �أمام �إمكان
توجيههم الإبالغ ال�رضوري ووفقا ً لل�رشوط املالئمة ،للمنظمات �أو
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ال�سلطات املخت�صة� ،إذا كان لديهم ما يدعوهم جديا ً �إلى االعتقاد
ب�أن عمل عنف خطري م�شمول بنطاق تطبيق هذه االتفاقية قد
ارتُكب ،وب�أنه يُخ�شى تكرار �أعمال عنف خطرية.

الف�صل اخلام�س – القانون الو�ضعي
املادة  – 29الدعوى املدنية والطرق القانونية

1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتوفري طرق تقا�ض مدنية مالئمة يف مواجهة اجلناة.

2

وفقا ً للمبادئ العامة املن�صو�ص عليها يف القانون الدويل ،تتخذ
الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية ،لتوفري
التعوي�ضات املدنية املالئمة لل�ضحايا يف مواجهة ال�سلطات
الر�سمية التي تخلفت عن القيام بواجبها يف اتخاذ تدابري
�رضورية للوقاية �أو للحماية �ضمن حدود �صالحياتها.

املادة  – 30التعوي�ض
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لرت�سيخ حق ال�ضحايا يف طلب التعوي�ض من مرتكبي �أي جرمية
من�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية.

2

على الدولة �أن متنح تعوي�ضا ً مالئما ً للذين تكبدوا �رضرا ً خطريا ً
يف �سالمتهم اجل�سدية �أو �صحتهم ،متى كان ال�رضر غري معو�ض
من م�صادر �أخرى وحتديدا ً من اجلاين �أو �رشكات الت�أمني �أو اخلدمات
االجتماعية والطبية املمولة من الدولة .وال مينع ذلك الأطراف
من �أن تطلب من اجلاين �سداد قيمة التعوي�ض املمنوح� ،رشط
مراعاة �سالمة ال�ضحية.

3

يجب �أن ت�ضمن التدابري املتخذة وفقا ً للفقرة  2منح التعوي�ض
�ضمن مهلة معقولة.

67

املادة  – 31احل�ضانة وحق الزيارة والأمن
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
التي ت�أخذ بعني االعتبار حوادث العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه
االتفاقية لدى حتديد حقوق احل�ضانة والزيارة املتعلقة بالأوالد.

2

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
تعر�ض ممار�سة �أي حق زيارة �أو ح�ضانة حقوق ال�ضحية �أو
كيال
ّ
الأطفال و�أمنهم للخطر.

املادة  – 32التبعات املدنية للزواج بالإكراه
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
جلعل الزيجات املعقودة بالإكراه قابلة للإبطال �أو الإلغاء �أو احلل ،دون
حتميل ال�ضحية عبئا ماليا ً �أو �إداريا �إ�ضافيا.
املادة  – 33العنف النف�سي
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتجرمي الإ�ساءة اخلطرية لل�سالمة النف�سية لل�شخ�ص بوا�سطة
الإكراه �أو التهديد� ،إذا ارتُكبت عمداً.
املادة  – 34التحر�ش
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتجرمي االعتماد املتكرر ل�سلوك مهدد جتاه �شخ�ص �آخر� ،إذا كان هذا
ال�سلوك مق�صودا ،ويجعل ال�شخ�ص يخ�شى على �سالمته.
املادة  – 35العنف البدين
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتجرمي �أعمال العنف البدين �ضد �شخ�ص �آخر� ،إذا ارتُكبت عمداً.
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املادة  – 36العنف اجلن�سي ،مبا فيه االغت�صاب
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتجرمي ما يلي� ،إذا ارتُكب عمداً:
�أ	الإيالج املهبلي �أو ال�رشجي �أو الفموي غري الر�ضائي ،ذو طبيعة
جن�سية ،يف ج�سم الغري ،وبوا�سطة �أي جزء من اجل�سم �أو
بوا�سطة �أداة؛
ب �سائر الأفعال الأخرى ذات الطابع اجلن�سي املمار�سة ب�شكل
غري ر�ضائي على الغري؛
ج �إكراه الغري على ممار�سة �أفعال غري ر�ضائية ذات طابع جن�سي
مع �شخ�ص �آخر.

2

يجب �أن ي�أتي الر�ضا اختياريا و�أن يكون تعبريا عن الإرادة احلرة
لل�شخ�ص املتخذة يف �سياق الظروف املحيطة.

3

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ل�ضمان تطبيق بنود الفقرة � 1أي�ضا ً على الأعمال املرتكبة �ضد
الأزواج �أو الع�رشان ال�سابقني �أو احلاليني ،وذلك وفقا ً للقوانني
الداخلية.

املادة  - 37الزواج بالإكراه
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتجرمي �إكراه �شخ�ص بالغ �أو طفل ،على عقد زواج� ،إذا ارتُكب عمداً.

2

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتجرمي ا�ستدراج �شخ�ص بالغ �أو طفل عمداً ،للذهاب به �إلى
بنية �إكراهه
�أرا�ضي �أي طرف �أو دولة غري التي يقيم فوق �أرا�ضيهاّ ،
على الزواج.
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املادة  - 38ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للإناث
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتجرمي ما يلي� ،إذا ارتُكب عمداً:
�أ 		اخلتان� ،أو اخلتان التخييطي� ،أو �أي ت�شويه �آخر كلي �أو جزئي
لل�شفرين الكبريين� ،أو ّ ُ
ُّ
ال�شفرين ال�صغريين� ،أو البُظر؛
ب

�إكراه امر�أة على اخل�ضوع لأي من الأعمال املدرجة يف النقطة
«�أ» �أو توفري الو�سائل لها لذلك؛

ج

حث فتاة �أو �إكراهها على اخل�ضوع لأي من الأعمال املدرجة يف
النقطة «�أ» �أو توفري الو�سائل لها لذلك.

املادة  – 39الإجها�ض والتعقيم الق�رسيان
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتجرمي ما يلي� ،إذا ارتُكب عمداً:
�أ

�إجها�ض امر�أة دون موافقتها امل�سبقة وامل�ستنرية؛

ب

�إجراء عملية جراحية ،الغر�ض منها �أو نتيجتها �إنهاء قدرة امر�أة
على الإجناب ب�صفة طبيعية ،دون موافقتها امل�سبقة وامل�ستنرية
�أو فهمها للم�سطرة.

املادة  – 40التحر�ش اجلن�سي
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لفر�ض عقوبات جنائية �أو غريها من العقوبات القانونية ،بحق كل
�سلوك غري مرغوب فيه ،لفظي �أو غري لفظي �أو ج�سدي ،ذي طابع
جن�سي ،غر�ضه �أو نتيجته انتهاك حرمة �شخ�ص ،خا�صة �إذا �أنتج هذا
ال�سلوك حميطا ترهيبيا �أو عدوانيا �أو مذال �أو مهينا.
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املادة  – 41امل�ساهمة �أو امل�شاركة واملحاولة
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتجرمي امل�ساهمة �أو امل�شاركة يف ارتكاب املخالفات املن�صو�ص
عليها يف املواد  33و 34و 35و 36و 37و�».38أ» و 39من هذه
االتفاقية� ،إذا كانتا متعمدتني.

2

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتجرمي حماوالت ارتكاب املخالفات املن�صو�ص عليها يف املواد 35
و 36و 37و�».38أ» و 39من هذه االتفاقية� ،إذا كانت متعمدة.

املادة  – 42التربير غري املقبول للجرائم ،مبا فيها اجلرائم املرتكبة
با�سم «ال�رشف»
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ل�ضمان �أال يتم ،خالل الإجراءات اجلنائية التي يتم اتخاذها
عقب ارتكاب �أحد �أعمال العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه
االتفاقية ،اعتبار الثقافة �أو العرف �أو الدين �أو التقاليد �أو «ال�رشف»
مربرا لتلك الأعمال .وي�شمل ذلك ،خا�صة االدعاءات القائلة ب�أن
ال�ضحية رمبا جتاوزت املعايري الثقافية والدينية واالجتماعية �أو
التقاليد والأعراف املتعلقة بال�سلوك املنا�سب.

2

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
كيال يتم التقليل من امل�س�ؤولية اجلنائية للأعمال املرتكبة
ل�شخ�ص حر�ض طفال ً على ارتكاب �أي عمل من الأعمال املذكورة
يف الفقرة .1

املادة  – 43قيام الأفعال اجلرمية
تقوم الأفعال الإجرامية املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية ب�رصف
النظر عن طبيعة العالقة بني ال�ضحية واجلاين.
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املادة  – 44االخت�صا�ص
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لفر�ض اخت�صا�صها يف كل جرمية من�صو�ص عليها يف هذه
االتفاقية ،وذلك كلما ارتُكبت اجلرمية:
�أ فوق �أرا�ضيها؛
ب �أو على منت �سفينة رافعة علمها؛
ج �أو على منت طائرة م�سجلة مبوجب قوانينها الداخلية؛
د وكان اجلاين من رعاياها؛
ه �أو كان مقيما ً ب�صفة اعتيادية فوق �أرا�ضيها.

2

3

4
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ت�سعى الأطراف �إلى اتخاذ التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري
ال�رضورية ،لفر�ض اخت�صا�صها يف كل جرمية من�صو�ص عليها يف
هذه االتفاقية ،عندما تُرتكب اجلرمية يف حق �أحد رعاياها �أو يف
حق �شخ�ص مقيم فوق �أرا�ضيها.
ملقا�ضاة مرتكبي اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد  36و 37و 38و39
من هذه االتفاقية ،تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من
التدابري ال�رضورية ،لئال يكون قيام اخت�صا�صها م�رشوطا بالوقائع
يف الأرا�ضي التي ارتكبت فوقها.
ملقا�ضاة مرتكبي اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد  36و 37و38
و 39من هذه االتفاقية ،تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو
غريها من التدابري ال�رضورية ،لئال يكون قيام اخت�صا�صها وفقا ً
للنقطتني «د» و«ه» من الفقرة  1م�رشوطا بتقدمي دعوى من
ال�ضحية �أو ب�إبالغ من الدولة التي ارتُكبت اجلرمية فوق �أرا�ضيها.

5

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لفر�ض اخت�صا�صها يف كل جرمية من�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية،
يف احلاالت التي يكون فيها املتهم بارتكاب اجلرمية موجودا ً فوق
�أرا�ضيها وي�ستحيل ت�سليمه �إلى طرف �آخر ب�سبب جن�سيته فقط.

6

عندما تطالب عدة �أطراف باالخت�صا�ص يف جرمية مفرت�ض قيامها
من�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية ،تت�شاور الأطراف املعنية ،عند
االقت�ضاء ،لتحديد الطرف الأف�ضل قدرة على �إجراء املتابعات.

7

ال ت�ستثني هذه االتفاقية �أي اخت�صا�ص جنائي ميار�سه �أحد
الأطراف وفقا ً لقانونه الداخلي ،وذلك دون الإخالل بالقواعد
العامة للقانون الدويل.

املادة  – 45العقوبات والتدابري
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتكون الأفعال املجرمة وفقا ً لهذه االتفاقية خا�ضعة لعقوبات
فعلية ،ومتنا�سبة ،ورادعة بالنظر �إلى خطورتها .وتت�ضمن هذه
العقوبات ،عند االقت�ضاء ،عقوبات �سالبة للحرية تف�سح املجال
لت�سليم املجرمني.

2

ميكن للأطراف �إقرار تدابري �أخرى �ضد اجلناة ،مثل:
 -تتبع ال�شخ�ص املحكوم عليه �أو مراقبته؛

 فقدان حقوق الأبوة �إذا ا�ستحال �ضمان امل�صلحة الف�ضلى		 للطفل ،والتي قد ت�شمل �أمن ال�ضحية ،ب�أية طريقة �أخرى.
املادة  – 46الظروف امل�شددة للعقوبة
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ليتم ،عند حتديد العقوبات املت�صلة باجلرائم املن�صو�ص عليها يف
73

هذه االتفاقية ،اعتبار الظروف التالية ظروفا م�شددة للعقوبة ،وفقا ً
للأحكام ذات ال�صلة يف قانونها الداخلي ،ما مل تكن داخلة �ضمن
العنا�رص التكوينية للجرمية:
�أ	ارتكاب اجلرمية �ضد الزوج �أو الع�شري ال�سابق �أو احلايل ،وفقا ً
للقانون الداخلي ،من قبل �أحد �أع�ضاء الأ�رسة� ،أو �شخ�ص ي�ساكن
ال�ضحية� ،أو �شخ�ص �أ�ساء ا�ستعمال �سلطته؛
ب	ارتكاب اجلرمية �أو اجلرائم ذات ال�صلة ب�شكل متكرر؛
ج	ارتكاب اجلرمية �ضد �شخ�ص �أ�صبح م�ست�ضعفا ً ب�سبب ظروف
خا�صة؛
د	ارتكاب اجلرمية �ضد طفل �أو يف ح�ضوره؛
ه	ارتكاب اجلرمية ب�صفة جماعية من قبل �شخ�صني �أو �أكرث؛
و كون اجلرمية م�سبوقة �أو م�صحوبة بعنف بالغ اخلطورة؛
ز	ارتكاب اجلرمية با�ستعمال ال�سالح �أو التهديد به؛
ك �إحلاق اجلرمية بال�ضحية �أ�رضارا ج�سدية ونف�سية ج�سيمة؛
ل �سبق �إدانة اجلاين من �أجل جرائم ذات طبيعة مماثلة.
املادة  – 47الأحكام الق�ضائية ال�صادرة لدى طرف �آخر
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لإقرار �إمكانية �أخذ الأحكام الق�ضائية النهائية ال�صادرة لدى طرف
�آخر ب�ش�أن اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية بعني االعتبار
عند حتديد العقوبة.
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املادة  – 48حظر الطرق البديلة لت�سوية النزاعات
�أو الأحكام امللزمة
 1تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
حلظر �إلزامية الإجراءات البديلة لت�سوية النزاعات ،مبا فيها
الو�ساطة والتوفيق فيما يتعلق بكافة �أ�شكال العنف امل�شمولة
بنطاق تطبيق هذه االتفاقية.
 2تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ل�ضمان �أخذ قدرة اجلاين على الوفاء بالتزاماته املالية جتاه ال�ضحية
بعني االعتبار ،يف حال احلكم عليه ب�أداء غرامة.

الف�صل ال�ساد�س
التحقيق واملتابعات وقانون الإجراءات
وتدابري احلماية
املادة  – 49االلتزامات العامة
 1تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لل�رشوع يف التحقيقات والإجراءات الق�ضائية املت�صلة بكافة
�أ�شكال العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية دون ت�أخري
غري مربر ،مع مراعاة حقوق ال�ضحية يف كافة مراحل الدعوى
اجلنائية.
 2تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
وفقا ً للمبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان ،ومع مراعاة فهم العنف
القائم على النوع ،ل�ضمان فعالية التحقيق واملتابعات يف اجلرائم
املن�صو�ص عليها وفقا ً لهذه االتفاقية.
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املادة  – 50اال�ستجابة الفورية والوقاية واحلماية
 1تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ل�ضمان رد امل�صالح الزجرية امل�س�ؤولة عن �إنفاذ القانون ،على وجه
ال�رسعة وب�شكل مالئم ،على كافة �أ�شكال العنف امل�شمولة
بنطاق تطبيق هذه االتفاقية ،من خالل توفريها حماية منا�سبة
وفورية لل�ضحايا.
 2تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ل�ضمان م�شاركة امل�صالح الزجرية امل�س�ؤولة عن �إنفاذ القانون،
على وجه ال�رسعة وب�شكل مالئم ،يف الوقاية واحلماية من كافة
�أ�شكال العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية ،مبا فيها
تفعيل التدابري الوقائية وجمع الأدلة.
املادة  – 51تقدير املخاطر وتدبريها
 1تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ل�ضمان �إجراء كافة ال�سلطات املعنية تقديرا ً خلطر القتل وخطورة
الو�ضع وخطر العنف املتكرر ،وذلك من �أجل تدبري املخاطر ،وعند
ال�رضورة� ،ضمان �سالمة ودعم من�سقني.
 2تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
للت�أكد من �أخذ التقييم ،امل�شار �إليه يف الفقرة  ،1بعني االعتبار
يف جميع مراحل التحقيق وتطبيق تدابري احلماية ،كون مرتكب
�أعمال العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية يتوفر
على �سالح ناري �أو كون هذا ال�سالح يف متناوله.
املادة  – 52الأوامر اال�ستعجالية باملنع
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ل�ضمان منح الهيئات املخت�صة �سلطة �أمر مرتكب العنف املنزيل،
يف حاالت اخلطر املبا�رش ،مبغادرة حمل �إقامة ال�ضحية �أو ال�شخ�ص
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املعر�ض للخطر لفرتة كافية من الوقت ،ومنعه من دخول منزل
ال�ضحية �أو ال�شخ�ص املعر�ض للخطر �أو االت�صال بهما .وعلى
التدابري املتخذة وفقا ً لهذه املادة �إعطاء الأولوية ل�سالمة ال�ضحايا �أو
الأ�شخا�ص املعر�ضني للخطر.
املادة  – 53الأوامر بالزجر �أو باحلماية
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ل�ضمان �إ�صدار �أوامر مالئمة بالزجر �أو احلماية ل�ضحايا كافة
�أ�شكال العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية.

2

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ل�ضمان �أن تكون الأوامر بالزجر �أو باحلماية املذكورة يف الفقرة :1
 متاحة لت�أمني حماية فورية ودون عبء مايل �أو �إداري �إ�ضايفعلى ال�ضحية؛
 �صادرة لفرتة معينة �أو �إلى غاية تعديلها �أو �إلغائها؛ �صادرة ،عند االقت�ضاء ،يف غياب املدعى عليه ،ومبفعول فوري؛ متاحة مبعزل عن �إجراءات ق�ضائية �أخرى� ،أو م�ضمومة �إليها؛ -قابلة لأن تُدرج يف �إجراءات قانونية الحقة.

3

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ل�ضمان خ�ضوع انتهاك الأوامر بالزجر �أو احلماية ،ال�صادرة وفقا ً
للفقرة  ،1لعقوبات جنائية �أو عقوبات قانونية �أخرى فعالة،
ومتنا�سبة ،ورادعة.
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املادة  – 54التحقيقات والأدلة
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ل�ضمان عدم ا�ستعمال الأدلة املت�صلة ب�سوابق ال�ضحية اجلن�سية
وب�سلوكها يف �أية م�سطرة مدنية �أو جنائية �إال �إذا كانت ذات �صلة
و�رضورية.
املادة � – 55إجراءات يف غياب املدعى عليه ،وبحكم القانون
1

ت�ضمن الأطراف �أن تكون التحقيقات �أو املتابعات يف اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف املواد  35و 36و 37و 38و 39من هذه االتفاقية
غري متوقفة على �إبالغ �أو دعوى من ال�ضحية ،عندما تكون ارتُكبت
اجلرمية جزئيا ً �أو كليا ً فوق �أرا�ضيها ،لأجل موا�صلة الإجراءات
حتى و�إن تراجعت ال�ضحية �أو �سحبت �شكواها.

2

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ل�ضمان متكني املنظمات احلكومية وغري احلكومية وامل�ست�شارين
املخت�صني يف العنف املنزيل ،وفقا ً لل�رشوط املن�صو�ص عليها يف
قوانينها الداخلية ،من م�ساعدة ال�ضحايا و�/أو دعمهم ،بناء
على طلبهم ،خالل التحقيقات والإجراءات الق�ضائية املت�صلة
باجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية.

املادة  – 56تدابري احلماية
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
حلماية حقوق ال�ضحايا وم�صاحلهم ،مبا فيها احتياجاتهم اخلا�صة
ك�شهود ،ويف كافة مراحل التحقيقات والإجراءات الق�ضائية،
وخا�صة عرب:

�أ	ال�سهر على حماية ال�ضحايا ،مع �أ�رسهم و�شهود الإثبات ،من
الرتهيب واالنتقام وتكرار الإيذاء؛
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ب	ال�سهر على �ضمان �إبالغ ال�ضحايا ،على الأقل يف احلاالت
يفر اجلاين �أو
التي يوجدون فيها مع �أ�رستهم يف خطر ،عندما ّ
يخلى �سبيله م�ؤقتا ً �أو نهائياً؛

ج �إعالمهم ،وفقا لل�رشوط املن�صو�ص عليها يف القوانني
الداخلية ،بحقوقهم واخلدمات املتاحة لهم ،ومتابعة دعواهم،
والتهم ،وال�سري العام للتحقيق �أو املحاكمة ،ودورهم فيه،
وباحلكم ال�صادر؛
د متكني ال�ضحايا ،وفقا ً للقواعد الإجرائية اخلا�صة بقوانينها
الداخلية ،من احلق يف اال�ستماع �إليهم ،وتقدمي الأدلة ووجهة
نظرهم ،واحتياجاتهم وهمومهم ،ب�صفة مبا�رشة �أو من
خالل و�سيط ،وفح�صها؛

ه توفري خدمات الدعم املنا�سبة لل�ضحايا ،وعر�ض حقوقهم
وم�صاحلهم بال�شكل املالئم ،و�أخذها بعني االعتبار؛

و �ضمان اعتماد تدابري حلماية احلياة اخلا�صة لل�ضحية و�صورتها

ز	ال�سهر ،كلما كان ذلك ممكنا ،على عدم االت�صال بني ال�ضحايا
واجلناة داخل املحكمة ومقرات امل�صالح الزجرية؛ ب�صفة

ك توفري مرتجمني م�ستقلني و�أكفاء لل�ضحايا عندما يكونون
طرفا يف الدعوى �أو عند تقدميهم الأدلة؛

ل متكني ال�ضحايا من الإدالء ب�شهادتهم ،وفقا ً للقواعد املن�صو�ص
عليها يف القوانني الداخلية ،دون ح�ضورهم يف قاعة املحكمة �أو
على الأقل دون ح�ضور امل�شتبه به ،ال�سيما من خالل ا�ستخدام
تكنولوجيات التوا�صل املنا�سبة متى توفرت.
2

يجب اتخاذ تدابري حماية ،عند االقت�ضاء ،خا�صة بالطفل
ال�ضحية وال�شاهد على �أعمال العنف �ضد املر�أة والعنف املنزيل،
تراعى فيها امل�صلحة الف�ضلى للطفل.
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املادة  – 57امل�ساعدة القانونية
يجب على الأطراف �ضمان حق ال�ضحايا يف امل�ساعدة القانونية،
وتقدمي م�ساعدة قانونية جمانية لهم ح�سب ال�رشوط املن�صو�ص
عليها يف قوانينها الداخلية.
املادة  – 58نظام التقادم
تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتكون مهلة التقادم لتحريك املتابعة ب�ش�أن اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف املواد  36و 37و 38و 39من هذه االتفاقية ،ممتدة لفرتة كافية
ومتنا�سبة مع خطورة اجلرمية املعنية ،وذلك حتى يت�أتى لل�ضحية
�إجراء متابعة فعلية بعد بلوغها �سن الر�شد.

الف�صل ال�سابع – الهجرة واللجوء
املادة  – 59و�ضع الإقامة
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
وفقا ً لقوانينها الداخلية ،ل�ضمان منح ال�ضحايا الذين يرتبط
و�ضع �إقامتهم بو�ضع �إقامة الزوج �أو الع�شري ،وبطلب منهم ،يف
حال ف�سخ عقد الزواج �أو قطع العالقة ووجود ظروف �صعبة،
ت�رصيح �إقامة م�ستقل عن مدة الزواج �أو العالقة .حت َّدد �رشوط
منح ت�رصيح الإقامة امل�ستقل ومدة �صالحيته وفقا ً للقانون
الداخلي.

2

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتمكني ال�ضحايا من تعليق �إجراءات الطرد التي مت ال�رشوع فيها
لكون و�ضعهم متعلقا ً بو�ضع الزوج �أو الع�شري ،وذلك وفقا ً
لقوانينها الداخلية ،ولل�سماح لل�ضحايا بطلب ت�رصيح �إقامة
م�ستقل.
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3

متنح الأطراف ال�ضحايا ت�رصيح �إقامة قابل للتجديد ،يف �إحدى
احلالتني التاليتني:
�أ عندما تعترب ال�سلطة املخت�صة �أن �إقامتهم �رضورية نظرا ً
لو�ضعهم ال�شخ�صي؛
ب عندما تعترب ال�سلطة املخت�صة �أن �إقامتهم �رضورية
لتعاونهم مع ال�سلطات املعنية يف �إطار حتقيق �أو �إجراءات
جنائية.

4

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتمكني �ضحايا الزواج الق�رسي املجلوبني �إلى بلد �آخر لعقد هذا
الزواج ،والذين فقدوا نتيجة لذلك و�ضع املقيم يف بلد �إقامتهم
املعتاد ،من ا�ستعادة هذا الو�ضع.

املادة  – 60طلبات اللجوء القائمة على النوع
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ل�ضمان االعرتاف بالعنف �ضد املر�أة القائم على النوع باعتباره
�شكال من �أ�شكال اال�ضطهاد باملعنى الوارد يف املادة � ،1أ ( )2من
اتفاقية  1951املتعلقة بو�ضع الالجئني ،ونوعا من ال�رضر اخلطري
املتطلب حلماية �إ�ضافية.

2

ت�سهر الأطراف على �إعطاء تف�سري ُمراع للنوع لكافة �أ�سباب
هذه االتفاقية ،وعلى منح طالبي اللجوء و�ضع الالجئ يف احلاالت
التي يثبت فيها �أن خ�شية اال�ضطهاد قائمة على واحد �أو �أكرث
من هذه الأ�سباب وفقا ً لالتفاقيات املعمول بها ذات ال�صلة.

3

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتطوير �إجراءات ا�ستقبال مراعية للنوع وخدمات دعم لطالبي
اللجوء ،وخطوط توجيهية قائمة على النوع وم�ساطر جلوء
مراعية للنوع ،مبا فيها منح و�ضع الجئ وطلب احلماية الدولية.
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املادة  – 61عدم الإعادة الق�رسية
1

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
الحرتام مبد�أ عدم الإعادة الق�رسية وفقا ً لاللتزامات القائمة
مبوجب القانون الدويل.

2

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
ل�ضمان عدم الإعادة الق�رسية ل�ضحايا العنف �ضد الن�ساء،
حياتهن فيه
الذين هم يف حاجة للحماية� ،إلى بلد تتعر�ض
ّ
يقعن �ضحية للتعذيب �أو املعاملة القا�سية
للخطر �أو حيث قد
َ
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وذلك ب�رصف النظر عن و�ضع �إقامتهم
�أو مكانه ،ومهما كانت الظروف.

الف�صل الثامن – التعاون الدويل
املادة  - 62املبادئ العامة
1

تتعاون الأطراف فيما بينها ،وفقا ً لبنود هذه االتفاقية وتطبيقا ً
لالتفاقيات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة املتعلقة بالتعاون
الدويل يف املجالني املدين واجلنائي ،وللتدابري القائمة على ت�رشيعات
موحدة �أو متبادلة ،ولقوانينها الداخلية ،على �أو�سع نطاق ممكن،
وللأغرا�ض التالية:
�أ	الوقاية من كافة �أ�شكال العنف امل�شمولة بنطاق تطبيق
هذه االتفاقية ومكافحتها واملتابعة من �أجلها؛
ب حماية ال�ضحايا وم�ساعدتهم؛
ج �إجراء حتقيقات وتدابري ب�ش�أن اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
هذه االتفاقية؛
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د تطبيق الأحكام املدنية واجلنائية ال�صادرة عن ال�سلطات
الق�ضائية لدى الأطراف ،مبا فيها �أوامر احلماية.

2

تتخذ الأطراف التدابري الت�رشيعية� ،أو غريها من التدابري ال�رضورية،
لتمكني �ضحايا جرمية من�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية
ومرتكبة فوق �أرا�ض طرف غري الطرف الذي يقيمون فوق �أرا�ضيه،
من التقدم بدعوى �أمام ال�سلطات املخت�صة يف دولة �إقامتهم.

3

�إذا تلقى طرف ،ي ُ ِ
خ�ضع امل�ساعدة القانونية يف الق�ضايا اجلنائية
�أو يف ت�سليم املطلوبني �أو يف تنفيذ الأحكام املدنية �أو اجلنائية
ال�صادرة عن طرف �آخر يف هذه االتفاقية لوجود معاهدة ،طلبا ً
متعلقا ً مبثل هذا التعاون القانوين من طرف مل يوقع معه
تلك املعاهدة ،ميكنه ،بخ�صو�ص اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
هذه االتفاقية ،اعتبار هذه الأخرية الأ�سا�س القانوين للم�ساعدة
القانونية يف الق�ضايا اجلنائية �أو يف ت�سليم املطلوبني �أو يف
تنفيذ الأحكام املدنية �أو اجلنائية ال�صادرة عن طرف �آخر يف هذه
االتفاقية.

4

ت�سعى الأطراف ،كلما كان ذلك منا�سبا� ،إلى دمج منع العنف
�ضد املر�أة والعنف املنزيل ومكافحتهما يف برامج امل�ساعدة
على التنمية املقدمة ل�صالح دول �أغيار ،مبا فيها عقد اتفاقيات
ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأغيار بهدف تي�سري حماية
ال�ضحايا وفقا ً للمادة  ،18الفقرة .5

املادة  – 63التدابري اخلا�صة بالأ�شخا�ص يف خطر
عندما يكون لطرف ،على �أ�سا�س معلومات يف حوزته� ،أ�سباب
معقولة لالعتقاد بخطر تعر�ض �شخ�ص ب�شكل فوري لأحد
�أعمال العنف امل�شار �إليها يف املواد  36و 37و 38و 39من هذه
االتفاقية ،وفوق �أرا�ضي طرف �آخر ،يتم ت�شجيع الطرف املتوفرة
لديه املعلومات على �إحالتها على الطرف الآخر دون �إبطاء بهدف
�ضمان اتخاذ تدابري احلماية املنا�سبة .ويجب �أن تت�ضمن هذه
املعلومات ،عند االقت�ضاء ،بيانات حول مقت�ضيات احلماية
املقررة لفائدة ال�شخ�ص املعر�ض للخطر.
83

املادة  – 64الإعالم
1

على الطرف املطلوب �إعالم الطرف الطالب �رسيعا ًبالنتيجة النهائية
للإجراءات اجلارية وفقا ً لهذا الف�صل .وعلى الطرف املطلوب �أي�ضا ً
�إعالم الطرف الطالب �رسيعا ً بكافة الظروف التي حتول دون تنفيذ
الإجراءات املرجوة �أو التي من �ش�أنها ت�أخريها ب�شكل ملحوظ.

2

ميكن لطرف� ،ضمن حدود قانونه الداخلي ،ودون طلب م�سبق،
نقل املعلومات التي ح�صل عليها يف �إطار حتقيقاته �إلى طرف
�آخر ،عندما يعترب �أن ك�شف هذه املعلومات قد ي�ساعد الطرف
املك�شوفة له على منع اجلرائم اجلنائية املن�صو�ص عليها يف
هذه االتفاقية ،وعلى مبا�رشة التحقيقات �أو الإجراءات املت�صلة
بهذه اجلرائم اجلنائية �أو موا�صلتها� ،أو �أنه قد ي�ؤدي �إلى طلب
تعاون يتقدم به هذا الطرف وفقا ً لهذا الف�صل.

3

على الطرف الذي يتلقى معلومات وفقا ً للفقرة � 2أن يو�صلها
�إلى �سلطاته املخت�صة ،مبا ّ
ميكن من ال�رشوع يف �إجراءات قد تعترب
منا�سبة� ،أو من �أخذ هذه املعلومات بعني االعتبار يف الإجراءات
املدنية واجلنائية ذات ال�صلة.

املادة  – 65حماية البيانات
تحُ فظ البيانات ال�شخ�صية وتُ�ستعمل وفقا ً لاللتزامات التي تعهدت
بها الأطراف يف اتفاقية حماية الأفراد من خماطر املعاجلة الآلية
للبيانات ال�شخ�صية (�سل�سلة املعاهدات الأوروبية  ،STEرقم .)108

الف�صل التا�سع – �آلية الر�صد
املادة  – 66فريق خرباء مكافحة العنف �ضد املر�أة والعنف املنزيل
1
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يك ّلَف فريق خرباء مكافحة العنف �ضد املر�أة والعنف املنزيل
(امل�سمى بعد ب»الفريق») بر�صد تنفيذ الأطراف هذه االتفاقية.

2

يت�ألف الفريق من � 10أع�ضاء على الأقل و 15ع�ضوا ً على الأكرث ،مع
مراعاة امل�شاركة املتوازنة بني الن�ساء والرجال ،وامل�شاركة املتوازنة من
الناحية اجلغرافية ،وتعدد اخلربات .وتتولى «جلنة الأطراف» انتخاب
تعينهم الأطراف ملدة � 4سنوات قابلة
الأع�ضاء من بني مر�شحني ّ
للتجديد مرة واحدة ،ويتم اختيارهم من بني رعايا الأطراف.

3

َّ
ينظم االنتخاب الأول للأع�ضاء الع�رشة �ضمن مهلة �سنة واحدة
بعد تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التطبيق ،ويتم انتخاب الأع�ضاء
اخلم�سة الإ�ضافيني بعد توقيع �أو ان�ضمام الطرف اخلام�س والع�رشين.

4

يقوم انتخاب �أع�ضاء الفريق على املبادئ التالية:
�أ يتم اختيارهم ،من خالل �إجراءات �شفافة ،من بني الأ�شخا�ص
ذوي الأخالق العالية وامل�شهود لهم بالكفاءة يف جماالت
حقوق الإن�سان �أو امل�ساواة بني اجلن�سني �أو العنف �ضد املر�أة
والعنف املنزيل �أو م�ساعدة ال�ضحايا وحمايتهم� ،أو بتوفرهم
على اخلربة املهنية املعرتف بها يف املجاالت امل�شمولة بهذه
االتفاقية؛
ب ال ميكن للفريق �أن ي�ضم �أكرث من مواطن من الدولة الواحدة؛
ج ينبغي �أن ميثل �أع�ضا�ؤه الأنظمة القانونية الرئي�سة؛
د ينبغي �أن ميثلوا الفعاليات والهيئات املعنية مبجال العنف
�ضد املر�أة والعنف املنزيل؛
ه ينبغي �أن ميار�سوا ع�ضويتهم ب�صفتهم الفردية ،و�أن يكونوا
م�ستقلني ونزهاء يف مزاولة وظائفهم ،و�أن يتفرغوا لت�أدية
مهامهم بفعالية.

5

تتولى «جلنة وزراء جمل�س �أوروبا» حتديد �رشوط عملية انتخاب
�أع�ضاء فريق اخلرباء ،بعد ا�ست�شارة الأطراف وموافقتها بالإجماع،
و�ضمن مهلة �ستة �أ�شهر بعد دخول االتفاقية حيز التطبيق.
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6

يعتمد الفريق نظامه الداخلي.

7

يتمتع �أع�ضاء الفريق ،و�سائر �أع�ضاء البعثات املكلفة بزيارة
البلدان ،وفقا ً للمن�صو�ص عليه يف الفقرتني  9و 14من املادة ،68
باالمتيازات واحل�صانات الواردة يف ملحق هذه االتفاقية.

املادة  – 67جلنة الأطراف
1

تت�ألف «جلنة الأطراف» من ممثلي الأطراف يف االتفاقية.

2

يتم ا�ستدعاء «جلنة الأطراف» من لدن الأمني العام ملجل�س �أوروبا.
ويجب �أن تعقد اجتماعها الأول النتخاب �أع�ضاء الفريق �ضمن مهلة
�سنة واحدة بعد دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ .وجتتمع فيما بعد
بطلب من ثلث عدد الأطراف �أو رئي�س «جلنة الأطراف» �أو الأمني العام.

3

تعتمد «جلنة الأطراف» نظامها الداخلي.

املادة � – 68إجراءات
1

ترفع الأطراف تقريرا ً �إلى الأمني العام ملجل�س �أوروبا ،على �أ�سا�س
أعدها فريق اخلرباء ،ب�ش�أن التدابري الت�رشيعية،
ا�ستمارة �أ�سئلة � ّ
وغريها من التدابري ،املتخذة تفعيال ملقت�ضيات هذه االتفاقية،
ويُعر�ض على فريق اخلرباء للنظر فيه.
ً
ينظر الفريق يف التقرير املعرو�ض عليه وفقا للفقرة  ،1مع ممثلي
الطرف املعني.

3

تُق�سم عملية التقييم الالحقة �إلى دورات يحدد الفريق مدة
كل منها .ويف بداية كل دورة ،يحدد الفريق البنود اخلا�صة التي
�ستتناولها عملية التقييم ،وير�سل ا�ستمارة �أ�سئلة.

4

يحدد الفريق الو�سائل املالئمة لإجراء هذا التقييم .وميكنه على
وجه اخل�صو�ص �إقرار ا�ستمارة �أ�سئلة لكل الدورات ،تكون مبثابة

2
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وتوجه ا�ستمارة
�أ�سا�س لتقييم التطبيق من قبل الأطراف.
َّ
الأ�سئلة هذه �إلى جميع الأطراف ،حيث جتيب عليها وعلى �أي
طلب ا�ستعالم �آخر من الفريق.
5

ميكن للفريق تلقي معلومات عن تطبيق االتفاقية من قبل
املنظمات غري احلكومية واملجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات الوطنية
حلماية حقوق الإن�سان.

6

يتخذ الفريق بعني االعتبار املعلومات املتوفرة يف اتفاقيات ولدى
منظمات �إقليمية ودولية �أخرى يف املجاالت التي تدخل يف نطاق
تطبيق هذه االتفاقية.

7

لدى اعتماد الفريق ا�ستمارة الأ�سئلة لكل دورة تقييم ،يحر�ص
على مراعاة جمع البيانات والبحوث املوجودة لدى الأطراف ،وفقا ً
ملا ورد يف املادة  11من هذه االتفاقية.

8

ميكن للفريق تلقي معلومات مت�صلة بتطبيق االتفاقية من
مفو�ض جمل�س �أوروبا حلقوق الإن�سان ،واجلمعية الربملانية والهيئات
املخت�صة ذات ال�صلة املنبثقة عن جمل�س �أوروبا ،والهيئات
املن�صو�ص عليها يف اتفاقيات دولية �أخرى .ويتم و�ضع ال�شكاوى
املرفوعة �أمام هذه الهيئات ومتابعة �إجراءاتها حتت ت�رصف الفريق.

9

ميكن للفريق �أن ينظم ب�صورة �إ�ضافية ،وبالتعاون مع ال�سلطات
الوطنية وم�ساعدة خرباء وطنيني م�ستقلني ،زيارات �إلى البلدان
املعنية ،يف حال ما �إذا كانت املعلومات املتو�صل بها غري كافية
�أو يف احلاالت املذكورة يف الفقرة  .14وميكن له �أي�ضا ً العتماد يف
هذه الزيارات على م�ساعدة خمت�صني يف جماالت حمددة.

 10ي�ضع الفريق م�سودة تقرير تت�ضمن حتليالته املتعلقة بتطبيق
البنود مو�ضوع �إجراء التقييم ،مع �أفكاره واقرتاحاته بخ�صو�ص
الطريقة التي ميكن بها للطرف املعني �أن يعالج امل�شاكل التي
متت معاينتها .حتال م�سودة التقرير للتعليق عليها على الطرف
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مو�ضوع التقييم ،وي�أخذ الفريق بعني االعتبار تعليقات الطرف
عند اعتماده التقرير.
 11يعتمد الفريق على �أ�سا�س كافة املعلومات املتلقاة وتعليقات
الأطراف ،تقريره وا�ستنتاجاته املتعلقة بالتدابري املتخذة من
وير�سل التقرير
الطرف املعني لتطبيق بنود هذه االتفاقية.
َ
واال�ستنتاجات �إلى الطرف املعني و�إلى «جلنة الأطراف» .ويتم
الإعالن عن تقرير الفريق  GREVIOوا�ستنتاجاته حال اعتمادها،
مع ما قد يرافقها من تعليقات الطرف املعني.
 12دون الإخالل بالإجراءات املذكورة يف الفقرات من � 1إلى  ،8ميكن
لـ»جلنة الأطراف» �أن تعتمد ،بناء على تقرير الفريق وا�ستنتاجاته،
تو�صيات موجهة �إلى الطرف املعني�( ،أ) متعلقة بالتدابري التي
يجب اتخاذها لتفعيل ا�ستنتاجات الفريق ،مع حتديد تاريخ عند
اللزوم لتقدمي معلومات عن تفعيلها ،و(ب) هادفة �إلى تعزيز
التعاون مع هذا الطرف للتطبيق ال�سليم لهذه االتفاقية.
� 13إذا تلقى الفريق معلومات موثوقا بها ت�شري �إلى و�ضع ي�شهد
م�شاكل تتطلب اهتماما ً فوريا ً ملنع االنتهاكات اخلطرية لالتفاقية
�أو للحد من تفاقمها �أو تف�شيها ،ميكنه طلب رفع تقرير خا�ص
عاجل ب�ش�أن التدابري املتخذة ملنع نوع خطري من العنف املنت�رش
�أو املتكرر �ضد املر�أة.
 14ميكن للفريق اعتبارا للمعلومات املقدمة من الطرف املعني،
ولكل معلومات موثوقة متوفرة �أخرى� ،أن يعينّ ع�ضوا ً �أو عدة
�أع�ضاء منه لإجراء حتقيق ورفع تقرير ب�صورة م�ستعجلة �إليه.
وقد ي�شمل التحقيق عند اللزوم ،ومبوافقة الطرف ،زيارة �أرا�ضيه.
 15بعد فح�ص اال�ستنتاجات املتعلقة بالتحقيق املذكور يف الفقرة
 ،14يحيلها الفريق على الطرف املعني ،عند االقت�ضاء ،وعلى
«جلنة الأطراف» و»جلنة وزراء جمل�س �أوروبا» ،مرفقة ب�أي تعليق �أو
تو�صية �آخرين.
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املادة  – 69التو�صيات العامة
ميكن للفريق �أن يعتمد عند االقت�ضاء تو�صيات عامة بخ�صو�ص
تطبيق هذه االتفاقية.
املادة  – 70م�شاركة الربملانات يف الر�صد
1

�إن الربملانات الوطنية مدعوة للم�شاركة يف ر�صد التدابري املتخذة
لتطبيق هذه االتفاقية.

2

تطرح الأطراف تقارير الفريق على برملاناتها الوطنية.

3

�إن اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا مدعوة لتقييم تطبيق هذه
االتفاقية ب�شكل منتظم.

الف�صل العا�رش – العالقة مع اتفاقيات
دولية �أخرى
املادة  – 71العالقة مع اتفاقيات دولية �أخرى
1

ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على االلتزامات الناجمة عن اتفاقيات دولية
�أخرى تكون �أو �ستكون الأطراف يف هذه االتفاقية �أطرافا ً فيها،
وتت�ضمن بنودا ً ذات �صلة باملجاالت امل�شمولة بهذه االتفاقية.

2

ميكن للأطراف يف هذه االتفاقية �أن تربم فيما بينها اتفاقات
ثنائية �أو متعددة الأطراف ذات ال�صلة بالق�ضايا املعاجلة يف هذه
االتفاقية لإمتام بنود هذه الأخرية �أو تعزيزها �أو لتي�سري تطبيق
املبادئ الواردة فيها.
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الف�صل  – 11تعديل االتفاقية
املادة  – 72التعديالت
1

يجب �إر�سال كل تعديل يقرتحه طرف من الأطراف �إلى الأمني العام
ملجل�س �أوروبا الذي يحيله على الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا،
وعلى كل هيئة موقعة ،وكل طرف يف االتفاقية ،وعلى االحتاد
الأوروبي ،وكل دولة متت دعوتها للتوقيع على هذه االتفاقية
وفقا ً لبنود املادة  ،75و�إلى كل دولة مدعوة لالن�ضمام �إلى هذه
االتفاقية وفقا ً لبنود املادة .76

2

تنظر «جلنة وزراء جمل�س �أوروبا» يف التعديل املقرتح ،وبعد ا�ست�شارة
الأطراف يف االتفاقية غري الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا ،ميكنها
اعتماده بالأغلبية املن�صو�ص عليها يف املادة د 20من النظام
الأ�سا�سي ملجل�س �أوروبا.

3

ير�سل ن�ص التعديل املعتمد من «جلنة الوزراء» وفقا ً للفقرة � 2إلى
َ
الأطراف للموافقة عليه.

4

ي�صبح التعديل املعتمد وفقا ً للفقرة  2نافذ املفعول يف �أول
يوم من ال�شهر املوايل الن�رصام مدة �شهر بعد تاريخ �إعالم كافة
الأطراف الأمني العام مبوافقتها.

الف�صل � - 12أحكام نهائية
املادة � – 73آثار هذه االتفاقية
ّ
تخل مقت�ضيات هذه االتفاقية ب�أحكام القانون الداخلي
ال
واالتفاقيات الدولية امللزمة الأخرى النافذة املفعول �أو التي قد ت�صبح
نافذة املفعول ،والتي يعرتف �أو ميكن �أن يعرتف للأ�شخا�ص ،تطبيقا
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لها ،بحقوق �أكرث �إيجابية يف جمال منع العنف �ضد املر�أة والعنف
املنزيل ومكافحتهما.
املادة  – 74ت�سوية النزاعات
1

يجب على الأطراف يف �أي نزاع ين�ش�أ بخ�صو�ص تطبيق بنود هذه
االتفاقية �أو تف�سريها ،ال�سعي �أوال ً �إلى حله عن طريق التفاو�ض �أو
التوفيق �أو التحكيم� ،أو �أي �صيغة ت�سوية �سلمية �أخرى مقبولة
باتفاق الأطراف.

2

ميكن لـ»جلنة وزراء جمل�س �أوروبا» �أن ت�ضع �إجراءات ت�سوية قد
ت�ستعملها �أطراف يف نزاع �إن هي قبلت بها.

املادة  – 75التوقيع والدخول حيز التنفيذ
1
2

�إن هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع للدول الأع�ضاء يف جمل�س
�أوروبا ،وللدول غري الأع�ضاء فيه والتي �شاركت يف �صياغتها،
ولالحتاد الأوروبي.
�إن هذه االتفاقية مطروحة للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة.
و�أدوات الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة مودعة لدى الأمني العام
ملجل�س �أوروبا.

3

تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف �أول يوم من ال�شهر املوايل
النق�ضاء مدة ثالثة �أ�شهر بعد تاريخ �إعالن � 10أطراف موقعة،
منها على الأقل ثمان دول �أع�ضاء يف جمل�س �أوروبا ،موافقتها
على االلتزام باالتفاقية وفقا ً لبنود الفقرة .2

4

�إذا ّعربت دولة م�شار �إليها يف الفقرة � 1أو عبرّ االحتاد الأوروبي فيما
بعد عن موافقتهما على االلتزام باالتفاقية ،تدخل هذه الأخرية
حيز التنفيذ يف �أول يوم من ال�شهر املوايل النق�ضاء فرتة ثالثة
�أ�شهر بعد تاريخ �إيداع �أداة الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة.
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املادة  – 76االن�ضمام �إلى االتفاقية
1

بعد دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ ،ميكن لـ»جلنة وزراء جمل�س
�أوروبا» ،بعد ا�ست�شارة الأطراف يف هذه االتفاقية واحل�صول على
موافقتها بالإجماع ،دعوة �أي دولة لي�ست ع�ضوا يف جمل�س �أوروبا
ومل ت�شارك يف �صياغة االتفاقية �إلى االن�ضمام �إليها بقرار
تتخذه الأغلبية املن�صو�ص عليها يف املادة  20د من النظام
الأ�سا�سي ملجل�س �أوروبا ،وب�إجماع ممثلي الدول املتعاقدة املتمتعني
بحق امل�شاركة يف «جلنة الوزراء» بالإجماع.

2

بالن�سبة �إلى كل دولة من�ضمة ،تدخل االتفاقية حيز التنفيذ يف
�أول يوم من ال�شهر املوايل النق�ضاء فرتة ثالثة �أ�شهر بعد تاريخ
�إيداع �أداة االن�ضمام لدى الأمني العام ملجل�س �أوروبا.

املادة  – 77التطبيق الإقليمي
1
2

3
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ميكن لأي دولة �أو لالحتاد الأوروبي ،عند التوقيع �أو عند �إيداع اتفاقية
الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام ،تعيني الإقليم �أو
�ستطبَق عليها هذه االتفاقية.
الأقاليم التي
ّ
ميكن لأي طرف ،يف �أي تاريخ الحق �أن يو�سع ،بوا�سطة �إعالن موجه
�إلى الأمني العام ملجل�س �أوروبا ،نطاق تطبيق هذه االتفاقية
لي�شمل �أي �إقليم �آخر حمدد يف الإعالن ،يتولى الطرف املعني
�إدارة عالقاته الدولية �أو ي�سمح له بااللتزام با�سمه .تدخل
االتفاقية حيز التنفيذ يف هذا الإقليم يف �أول يوم من ال�شهر
ت�سلم الأمني العام
املوايل النق�ضاء فرتة ثالثة �أ�شهر بعد تاريخ ّ
الإعالن.
ميكن �سحب �أي �إعالن �صادر وفقا ُ للفقرتني الآنفتني و�إزاء �أية
معينة فيه ،ب�إ�شعار موجه �إلى الأمني العام ملجل�س �أوروبا.
�أقاليم
ّ
وي�صبح هذا ال�سحب �ساري املفعول يف �أول يوم من ال�شهر
املوايل النق�ضاء فرتة ثالثة �أ�شهر بعد تاريخ ت�س ّلم الأمني العام
الإ�شعار.

املادة  – 78التحفظات
1

ال يقبل �أي حتفظ �إزاء �أي من بنود هذه االتفاقية ،با�ستثناء ما
تن�ص عليه الفقرتان  2و.3

2

ميكن لأي دولة �أو لالحتاد الأوروبي ،عند التوقيع �أو عند �إيداع �أداة
الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام ،وب�إعالن موجه
�إلى الأمني العام ملجل�س �أوروبا� ،إعالن احتفاظها �أو احتفاظه
بحق عدم تطبيق مقت�ضيات املواد الآتي ذكرها بعده �أو عدم
تطبيقها �إال يف حاالت �أو ظروف معينة:
	املادة  ،30الفقرة 2؛	املادة  ،44الفقرات .1ه و 3و4؛	املادة  ،55الفقرة  1بخ�صو�ص املادة  35املتعلقة بجرائم�صغرية؛
	املادة  58بخ�صو�ص املواد  37و 38و39؛	-املادة .59

3

ميكن لأي دولة �أو لالحتاد الأوروبي ،عند التوقيع �أو عند �إيداع اتفاقية
الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام ،وب�إعالن موجه �إلى
الأمني العام ملجل�س �أوروبا ،الإ�شارة �إلى احتفاظها �أو احتفاظه
بحق �إقرار عقوبات غري جنائية بدل العقوبات اجلنائية بالن�سبة
للت�رصفات امل�شار �إليها يف املادتني  33و.34

4

ميكن لأي طرف �سحب حتفظه كليا ً �أو جزئياً ،ب�إعالن موجه �إلى
الأمني العام ملجل�س �أوروبا .ي�صبح هذا الإعالن �ساري املفعول منذ
تاريخ ت�س ّلمه من الأمني العام.

املادة � – 79رسيان مفعول التحفظات ومراجعتها
1

�إن التحفظات املن�صو�ص عليها يف املادة  ،78الفقرتان  2و،3
تكون �سارية املفعول ملدة خم�س �سنوات من اليوم الأول لدخول
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االتفاقية حيز التنفيذ بالن�سبة للطرف املعني� .إال �أنه ميكن
جتديد هذه التحفظات لفرتات من نف�س املدة.
2

قبل انق�ضاء مدة �رسيان مفعول التحفظ بثمانية ع�رش �شهراً،
يُعلم الأمني العام ملجل�س �أوروبا الطرف املعني بانق�ضاء هذه
املدة .وقبل تاريخ االنق�ضاء بثالثة �أ�شهر ،يُ�شعر الطرف الأمني
بنيته يف الإبقاء على التحفظ �أو تعديله �أو �سحبه .ويف
العام ّ
حال امتناع الطرف املعني ،يُعلمه الأمني العام بتمديد حتفظه
تلقائيا ً لفرتة �ستة �أ�شهر .و�إذا مل يب ّلغ الطرف املعني قراره
بالإبقاء على حتفظاته �أو بتعديلها قبل انق�ضاء هذه الفرتة،
ت�سقط التحفظات.

3

عندما يُعلن طرف عن حتفظه وفقا ً للمادة  ،78الفقرتان  2و،3
عليه التقدم ب�إي�ضاحات للفريق قبل جتديد التحفظ �أو عند
الطلب ،ب�ش�أن الدواعي املربرة للإبقاء عليه.

املادة  – 80االن�سحاب
1

ميكن لأي طرف ،ويف �أي وقت كان ،االن�سحاب من هذه االتفاقية
ب�إ�شعار موجه �إلى الأمني العام ملجل�س �أوروبا.

2

ي�صبح هذا االن�سحاب �ساري املفعول يف �أول يوم من ال�شهر
املوايل النق�ضاء فرتة ثالثة �أ�شهر بعد تاريخ ت�س ّلم الأمني العام
الإ�شعار.

املادة  – 81الإعالم
يعلم الأمني العام ملجل�س �أوروبا الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا،
والدول غري الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا والتي �شاركت يف �صياغة
هذه االتفاقية ،وكل هيئة موقعة ،وكل طرف يف االتفاقية ،واالحتاد
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الأوروبي ،و كل دولة مدعوة لالن�ضمام �إلى هذه االتفاقية بالتايل:
�أ

كل توقيع؛

ب

�إيداع كل �أداة ت�صديق �أو قبول �أو موافقة �أو ان�ضمام؛

د

كل تعديل معتمد وفقا ً للمادة  72مع تاريخ �رسيان مفعول هذا
التعديل؛

ج

كل تواريخ �رسيان مفعول هذه االتفاقية وفقا ً للمادتني  75و76؛

ه

كل حتفظ وكل �سحب حتفظ مبوجب املادة 78؛

ز

كل ت�رصف �آخر �أو �إ�شعار �أو ات�صال ذو �صلة بهذه االتفاقية.

و

كل ان�سحاب مبوجب بنود املادة 80؛

�إثباتا ً لذلك ،قام املوقعون �أدناه ،املخولون قانونا بذلك ،بالتوقيع على
هذه االتفاقية يف �إ�سطنبول يف � 11أيار/ماي  ،2011بالفرن�سية
والإجنليزية ،وكال الن�صان ذا حجية ،يف ن�سخة واحدة �سيتم �إيداعها
يف حمفوظات جمل�س �أوروبا.
ير�سل الأمني العام ملجل�س �أوروبا ن�سخة م�صدقة طبق الأ�صل عنها
�إلى كل من الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا ،والدول غري الأع�ضاء
التي �شاركت يف �صياغة هذه االتفاقية ،واالحتاد الأوروبي ،وكل دولة
مدعوة لالن�ضمام �إلى هذه االتفاقية.

ملحق – امتيازات وح�صانات (املادة )66
1

يطبَق هذا امللحق على �أع�ضاء الفريق املذكورين يف املادة  66من
ّ
االتفاقية ،وعلى �سائر �أع�ضاء البعثات املكلفة بزيارة البلدان.
لأغرا�ض هذا امللحق ،ت�شمل عبارة «�سائر �أع�ضاء البعثات املكلفة
بزيارة البلدان» اخلرباء الوطنيني امل�ستقلني ،واملتخ�ص�صني امل�شار
�إليهم يف املادة  ،68الفقرة  9من االتفاقية ،وموظفي جمل�س
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�أوروبا ،واملرتجمني الفوريني املوظفني لدى جمل�س �أوروبا الذين
يرافقون الفريق يف زياراته للبلد املعني.
2

يتمتع �أع�ضاء الفريق ،و�سائر �أع�ضاء البعثات املكلفة بزيارة البلد
املعني ،باالمتيازات واحل�صانات الواردة �أدناه �أثناء ممار�سة مهامهم
املتعلقة ب�إعداد الزيارات والقيام بها ،ومبتابعة هذه الزيارات
واملهام املتعلقة بها:

�أ	احل�صانة �ضد التوقيف �أو االعتقال وحجز الأمتعة ال�شخ�صية،
واحل�صانة �ضد �أي مقا�ضاة يف ما يتعلق ب�أقوالهم وكتاباتهم
وجميع ما يقومون به من �أعمال ب�صفتهم الر�سمية؛
ب	الإعفاء من �أي قيود على حرية تنقلهم� ،أي اخلروج من بلد
�إقامتهم ودخوله ،ودخول البلد الذي ميار�سون فيه مهامهم
واخلروج منه ،وكذلك من �أي معامالت ت�سجيل للأجانب يف
البلدان التي يزورونه �أو يجتازونه يف �سياق ممار�ستهم مهامهم.
3

يف الرحالت التي يقوم بها �أع�ضاء الفريق و�سائر �أع�ضاء البعثات
املكلفة بزيارات البلد ،يتم منحهم نف�س الت�سهيالت املعرتف بها
ملمثلي احلكومات الأجنبية املكلفني مبهمة ر�سمية م�ؤقتة فيما
يخ�ص اجلمارك ومراقبة التحويالت.

4

�إن الوثائق املتعلقة بتقييم تطبيق االتفاقية ،والتي تكون يف
حوزة �أع�ضاء الفريق و�سائر �أع�ضاء البعثات املكلفة بزيارات
البلد ،غري قابلة لالنتهاك طاملا �أنها مرتبطة بن�شاط الفريق .وال
ميكن تطبيق �أي �إجراء اعرتا�ضي �أو رقابي على مرا�سالت الفريق
الر�سمية �أو على االت�صاالت الر�سمية لأع�ضائه و�سائر �أع�ضاء
البعثات املكلفة بزيارات البلد.

5

لت�أمني حرية التعبري واال�ستقالل التام لأع�ضاء الفريق و�سائر
�أع�ضاء البعثات املكلفة بزيارات البلد ،يف �أداء مهامهم ،يتوا�صل
منحهم احل�صانة �ضد املقا�ضاة بخ�صو�ص ما ي�صدر عنهم من
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�أقوال �أو كتابات �أو �أعمال يف ت�أديتهم مهامهم ،حتى بعد انتهاء
التفوي�ض املمنوح لهم.
	6يمُ نح الأ�شخا�ص املذكورون يف الفقرة  1من هذا امللحق االمتيازات
واحل�صانات ،لي�س مل�صلحتهم ال�شخ�صية ،لكن لت�أمني ممار�سة
مهامهم با�ستقاللية تامة ل�صالح الفريق .ميكن للأمني العام
ملجل�س �أوروبا رفع احل�صانات املمنوحة للأ�شخا�ص املذكورين يف
الفقرة  1من هذا امللحق يف احلاالت التي يرى فيها �أن احل�صانة
قد متنع �سري العدالة ،و�أنه ميكن رفع احل�صانة دون �أن يُ�رض ذلك
مب�صالح الفريق.
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امللحق 2

قائمة بقرارات اجلمعية الربملانية وتو�صياتها
ب�ش�أن بالعنف �ضد الن�ساء ()2012-2000
	tالقرار  )2012( 1861ب�ش�أن برتقية اتفاقية جمل�س �أوروبا للوقاية
من العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل ومكافحتهما
	tالقرار  )2011( 1852ب�شان العنف النف�سي
	tالقرار  )2011( 1853ب�ش�أن �أوامر احلماية ل�ضحايا العنف املنزيل
	tالر�أي  )2011( 280يف م�رشوع اتفاقية الوقاية من العنف �ضد
الن�ساء والعنف املنزيل ومكافحتهما
	tالقرار  1765والتو�صية  )2010( 1940ب�ش�أن طلبات احل�صول على
و�ضع الالجئ ذات ال�صلة بنوع اجلن�س
	tالقرار  1714والتو�صية  )2010( 1905ب�ش�أن الأطفال ال�شهود
على العنف املنزيل
	tالقرار  1697والتو�صية  )2009( 1891ب�ش�أن الن�ساء املهاجرات:
خطر خا�ص بالتعر�ض للعنف املنزيل
	tالقرار  1691والتو�صية  )2009( 1887ب�ش�أن اغت�صاب الن�ساء
مبا�ش فهي االغت�صاب الزوجي
 tالقرار  1681والتو�صية  )2009( 1881ب�ش�أن احلاجة امللحة �إلى
مكافحة ما ي�سمى بـ «جرائم ال�رشف»
	tالقرار  1670والتو�صية  )2009( 1873ب�ش�أن العنف اجلن�سي �ضد
الن�ساء يف النزاعات امل�سلحة
	tالقرار  1662والتو�صية  )2009( 1868ب�ش�أن مكافحة انتهاكات
حقوق الإن�سان اجلن�سانية ،مبا فيه اختطاف الن�ساء والفتيات
	tالقرار  1654والتو�صية  )2009( 1861ب�ش�أن قتل الأناث
	tالقرار  1635والتو�صية  )2008( 1847ب�ش�أن مكافحة العنف
�ضد الن�ساء :نحو اتفاقية ملجل�س �أوروبا
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	tالقرار  1582والتو�صية  )2007( 1817ب�ش�أن الربملانات املتحدة
يف مكافحة العنف املنزيل �ضد الن�ساء :تقييم منت�صف املدة
للحملة
	tالتو�صية  )2007( 1777ب�ش�أن االعتداءات اجلن�سية املرتبطة
باملخدرات امل�ساعدة يف االغت�صاب
	tالقرار  1512والتو�صية  )2006( 1759ب�ش�أن الربملانات املتحدة يف
مكافحة العنف املنزيل �ضد الن�ساء
	tالتو�صية  )2005( 1723ب�ش�أن الزواج بالإكراه وزواج الأطفال
	tالتو�صية  )2004( 1681ب�ش�أن حملة مكافحة العنف �ضد
الن�ساء يف �أوروبا
	tالقرار  )2003( 1327ب�ش�أن ما ي�سمى بـ«جرائم ال�رشف»
	tالتو�صية  )2002( 1582ب�ش�أن العنف املنزيل �ضد الن�ساء
	tالقرار  )2001( 1247ب�ش�أن ت�شوي الأع�ضاء التنا�سلية للأناث
	tالتو�صية  )2000( 1450ب�شان العنف �ضد الن�ساء يف �أوروبا
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امللحق 3

قائمة بال�سوابق الق�ضائية للمحكمة الأوروبية
حلقوق الإن�سان يف ق�ضايا العنف �ضد الن�ساء
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

� .V.Cضد �سلوفاكيا2011 ،
� Yazgül Yilmazضد تركيا2011 ،
� Ebcinضد تركيا2011 ،
� Izevbekhaiضد �أيرلندا2011 ،
� Omeredoضد النم�سا2011 ،
� Hadjuováضد �سلوفاكيا2010 ،
� .Aضد كرواتيا2010 ،
� .Nضد ال�سويد2010 ،
 .E.Sو�آخرون �ضد �سلوفاكيا2009 ،
� Opuzضد تركيا2009 ،
 Branko Tomašićو�آخرون �ضد كرواتيا2009 ،
 Bevacquaو� .Sضد بلغاريا2008 ،
 Maslovaو �Nalbandovضد رو�سيا2008 ،
� Kontrovaضد �سلوفاكيا2007 ،
� .M.Cضد بلغاريا2003 ،
� Aydinضد تركيا1997 ،
 .Xو� .Yضد هولندا1985 ،
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امللحق 4

قائمة ب�صكوك ومعايري دولية �أخرى
	tالتو�صية ( 5)2002املوجهة من جلنة الوزراء يف جمل�س �أوروبا �إلى
الدول الأع�ضاء ب�ش�أن حماية الن�ساء من العنف
	tاتفاقية الأمم املتحدة للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة  CEDAWوبروتوكولها االختياري
	tالتو�صية العامة رقم  19ال�صادرة عن جلنة  CEDAWب�ش�أن
العنف �ضد املر�أة
	tاتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل وبروتوكوالتها االختيارية
� tإعالن اجلمعية العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن الق�ضاء على العنف
�ضد املر�أة
	tاتفاقية البلدان الأمريكية ملنع العنف �ضد املر�أة واملعاقبة عليه
والق�ضاء عليه (اتفاقية بيليم دو بارا)
 tبروتوكول امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب ب�ش�أن
حقوق املر�أة يف �أفريقيا (بروتوكول مابوتو)
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�أ�سباب الدعم الواجب التفاقية ا�سطنبول
 tالتّخاذ موقف �سيا�سي ،والبعث ب�إ�شارة وا�ضحة وغري قابلة
للمناق�شة ،ب�أننا ،كم�شرتعني ،نعترب العنف �ضد الن�ساء جرمية
وانتهاكا ً حلقوق الإن�سان ،ونحن غري م�ستعدين للتغا�ضي عنه �أو
لتربيره �أو للتقليل من خطورته؛
 tولأن االتفاقية متنع من ا�ستخدام الثقافة �أو العادات �أو الدين �أو ما
ي�سمى بـ»ال�رشف» لتربير �أي عنف كان؛
 tولأنها تهدف �إلى تغيري املواقف ومتظهرات التنميط اجلن�ساين التي
جتعل من العنف �ضد الن�ساء �أمرا ً مقبوالً؛
 tولأنها �ستكون فعالة يف الت�صدي للعنف �ضد الن�ساء ،كونها
قائمة على مقاربة من�سقة ت�أخذ يف احل�سبان كال ً من الوقاية
واحلماية واملقا�ضاة وال�سيا�سات املتكاملة؛
 tولأنها ت�شمل كافة �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء ،وميكن تطبيقها
�أي�ضا ً على غريهن من �ضحايا العنف املنزيل ،ومنهم الأوالد والرجال
والأ�شخا�ص امل�سنني؛
 tولأنها تهدف �إلى �ضمان حد �أدنى من املعايري ،مف�سحة مع ذلك
املجال للدول للحفاظ على معايري �أكرث حماية �أو ال�ستحداثها؛
 tولأن �إنفاذها �سيخ�ضع ملراقبة �آلية قوية وم�ستقلة؛
 tولأنها ت�أتي ب�ضمانة �إ�ضافية لإنفاذها الفعلي ،ب�إ�رشاك الربملانات
الوطنية يف �إجراءات املراقبة؛

CETS No. 210

دليل
الربملانيني

اتفاقية جمل�س �أوروبا
للوقاية من العنف �ضد الن�ساء
والعنف املنزيل ومكافحتهما
)اتفاقية ا�سطنبول(

 tولأن التحرك ال�سيا�سي القوي والقانوين الجتثاث العنف �ضد
الن�ساء �رضوري وم�ستحق من وقت طويل.
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