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و�لعنف �ملنزيل ومكافحتهما
(�تفاقية ��سطنبول)

اأ�سباب الدعم الواجب التفاقية ا�سطنبول

قابلة  وغري  و��سحة  باإ�سارة  و�لبعث  �سيا�سي،  موقف  التّخاذ   t
جرمية  �لن�ساء  �سد  �لعنف  نعترب  كم�سرتعني،  باأننا،  للمناق�سة، 
�أو  عنه  للتغا�سي  م�ستعدين  غري  ونحن  �الإن�سان،  حلقوق  و�نتهاكاً 

لتربيره �أو للتقليل من خطورته؛

والأن �التفاقية متنع من ��ستخد�م �لثقافة �أو �لعاد�ت �أو �لدين �أو ما   t
ي�سمى بـ«�ل�رشف« لتربير �أي عنف كان؛

والأنها تهدف �إلى تغيري �ملو�قف ومتظهر�ت �لتنميط �جلن�ساين �لتي   t
جتعل من �لعنف �سد �لن�ساء �أمر�ً مقبوالً؛

كونها  �لن�ساء،  �سد  للعنف  �لت�سدي  يف  فعالة  �ستكون  والأنها   t
�لوقاية  من  كالً  �حل�سبان  يف  تاأخذ  من�سقة  مقاربة  على  قائمة 

و�حلماية و�ملقا�ساة و�ل�سيا�سات �ملتكاملة؛

والأنها ت�سمل كافة �أ�سكال �لعنف �سد �لن�ساء، وميكن تطبيقها   t
�أي�ساً على غريهن من �سحايا �لعنف �ملنزيل، ومنهم �الأوالد و�لرجال 

و�الأ�سخا�س �مل�سنني؛

�أدنى من �ملعايري، مف�سحة مع ذلك  �إلى �سمان حد  والأنها تهدف   t
�ملجال للدول للحفاظ على معايري �أكرث حماية �أو ال�ستحد�ثها؛

والأن �إنفاذها �سيخ�سع ملر�قبة �آلية قوية وم�ستقلة؛  t

�لربملانات  باإ�رش�ك  �لفعلي،  الإنفاذها  �إ�سافية  ب�سمانة  تاأتي  والأنها   t
�لوطنية يف �إجر�ء�ت �ملر�قبة؛

�سد  �لعنف  الجتثاث  و�لقانوين  �لقوي  �ل�سيا�سي  �لتحرك  والأن   t
�لن�ساء �رشوري وم�ستحق من وقت طويل.

�أع�ساء �ل�سبكة �لربملانية
»ن�ساء بال عنف«
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عن جمل�س اأوروبا
 ي�سم جمل�س �أوروبا 47 دولة حيث يغطي عملياً كافة �لقارة �الأوروبية.
 وي�سعى �إلى تطوير مبادئ دميقر�طية وقانونية م�سرتكة، قائمة على
(�التفاقية �الأ�سا�سية  و�حلريات  �الإن�سان  حقوق  حلماية   �التفاقية 
�خلا�سة �ملرجعية  �لن�سو�س  من  وغريها  �الإن�سان)  حلقوق   �الأوروبية 
وجمل�س �لت�سعينات  منذ  و�لفتيات.  �لن�ساء  فيه  مبا  �الأفر�د   بحماية 
 �أوروبا يعمل على تعزيز حماية �لن�ساء و�لفتيات من �لعنف �جلن�ساين،
 وحتديد�ً بتبنيه �لتو�سية (2002) 5 �خلا�سة بحماية �لن�ساء من �لعنف
 وباإطالقه حملة على �ل�سعيد �الأوروبي ب�ساأن �لعنف �سد �لن�ساء، مبا

.فيه �لعنف �ملنزيل، يف 2005-2008

www.coe.int/conventionviolence
conventionviolence@coe.int
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�لربملانات  �إلى  �لربملانية  �جلمعية  يكّونون  �لذين  �لربملانيون  ينتمي 
�أربع  ويجتمعون  �ملنظمة.  يف  �لـ47  �الأع�ساء  �لدول  يف  �لوطنية 
مر�ت يف �ل�سنة ملناق�سة ق�سايا ذ�ت �سلة باملو�سوع، ويطلبون من 
�حلكومات �الأوروبية �تخاذ مبادر�ت ورفع تقارير ب�ساأنها. يتكلم هوؤالء 

�لربملانيون باالأ�سالة عن �لـ800 مليون �أوروبي �لذين �نتخبوهم.      
لقد تاأ�س�ست �أ�سالً �سبكة »ن�ساء بال عنف« �لربملانية يف �سياق حملة 
مكافحة �لعنف �سد �لن�ساء (2006-2008). وخالل هذه �لفرتة، قام 
الإد�نة  �أوروبا  عرب  حترك  مائتي  من  باأكرث  وطنياً  برملانياً  �أربعني  حو�يل 
�لعنف �سد �لن�ساء وللتوعية يف �الأو�ساط �لربملانية و�جلمهور �لعري�س 

عن اجلمعية الربملانية
و�سبكة »ن�ساء بال عنف« الربملانية
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�ل�سحايا  حماية  وحت�سني  �الآفة  هذه  من  للوقاية  �لقو�نني،  وتعديل 
ومقا�ساة �جلناة ب�سكل فعال. بـ«�لقر�ر 1635 (2008) �خلا�س مبكافحة 
�لعنف �سد �لن�ساء: نحو �تفاقية ملجل�س �أوروبا �لذي تبنته �جلمعية، 
�ل�سبكة،  نهاية  عالمة  �حلملة  نهاية  تكون  باأال  �الأخرية  هذه  قررت 
و�سيلة  �لفعالة  �ملبتكرة  �الأد�ة  هذه  �عتماد  بوجوب  بالعك�س،  بل 
للدفع قدماً بتقا�سم �ملعلومات فيما بني �لربملانيني وتن�سيق �الأعمال 

�مل�سرتكة.
تتكّون �ل�سبكة حالياً من �أع�ساء �لوفود �لربملانية من �لدول �الأع�ساء 
من  »�رشكاء  وفود  من  كما  �لربملانية،  �جلمعية  لدى  �ملر�قبة  و�لدول 
�أجل �لدميقر�طية«. وير�أ�سها �ملقرر �لعام ب�ساأن �لعنف �سد �لن�ساء، 
�لذي يتولى �لتن�سيق �ل�سيا�سي يف �ل�سبكة. منذ �عتماد جلنة �لوزر�ء 
�تفاقية ��سطنبول، و�سعت �ل�سبكة هدفاً �أولياً لها، �أال وهو �مل�ساهمة 

يف تو�سيع �العرت�ف بها بحيث تدخل حيز �ملفعول دون تاأخري.

www.assembly.coe.int/stopviolence/
womenfreefromviolence@coe.int
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وعرب  �ليوم  �لن�ساء  من  �ملاليني  �إن 
�لعنف  من  يعانني  زلن  ما  �لعامل 
�لبدين و�لنف�سي وهن حمرومات من  
�أهم �حلقوق قطعاً، �حلق يف �حلياة بال 
بالعنف  �لقبول  ال  ميكن  وال  عنف. 

فاإن  ذلك،  ومع  معهما.  �لت�سامح  وال  �ملنزيل  و�لعنف  �لن�ساء  �سد 
�مر�أة من �أ�سل خم�س يف �أوروبا �سحية �سابقة �أو حالية �أو حمتملة 
للعنف. ومل يعد يكفي �أن ندين �سلوكاً كهذ�، بل علينا �أن نتحرك. 
تق�سي علينا م�سوؤوليتنا �ل�سيا�سية باأن ن�سع حد�ً لهذه �النتهاكات 

للحقوق �الأ�سا�سية.
و�لقيام  �لربملانيني  من  �سبكة  وبتاأ�سي�س  �اللتز�م،  من  �سنو�ت  بعد 
بحملة على �سعيد و��سع �متدت من 2006 �إلى 2008، يبادر جمل�س 
�تفاقيته  باعتماده  �إ�سفاء �سكل ح�سي على حتركه  �إلى  �الآن  �أوروبا 
�خلا�سة بالوقاية من �لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف �ملنزيل ومكافحتهما، 

�لتي ُطرحت للتوقيع يف ��سطنبول يف 11 �أيار/مايو 2011.
�إن �تفاقية ��سطنبول �سك دويل �سامل ين�س على �حلماية و�ملقا�ساة 
و�لعنف  �لن�ساء  �سد  �لعنف  مكافحة  جمال  يف  �ل�سيا�سة  وتقرير 
�ملنزيل. وميكن لالتفاقية �أن ت�ساعد وهي �سوف ت�ساعد على حت�سني 
ي�سدق  �أن  �رشيطة  �الإن�سان،  حقوق  و�حرت�م  �لقانوين  �لن�ساء  و�سع 
عليها عدد كاف من �لبلد�ن. �إن �لت�سديق على �التفاقية وتفعيلها 
�لالحق �سيعرب�ن بو�سوح عن �عرت�فنا بحاجة �ل�ساحايا �إلى �لعد�لة 

ت�سدير بقلم رئي�س اجلمعية الربملانية

لنتحرك الآن ملكافحة
العنف �سد الن�ساء!
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حماية  �إلى  �لهادف  �ل�سك  هذه  �سيدخل  معهم.  ت�سامننا  و�إلى 
�ل�سحايا حيز �لتنفيذ بعد ت�سديق ع�رش دول عليه.

يف  �الأع�ساء  �لدول  يف  �لربملانيني  كافة  �إلى  بند�ء  ههنا  �أتوجه 
جمل�س �أوروبا وخارجه، كي يكثفو� جهودهم للت�سجيع على �لتوقيع 
عدم  �سمان  علينا  وتفعيلها.  ��سطنبول  �تفاقية  على  و�لت�سديق 
بقاء هذه �التفاقية حرب�ً على ورق، �إمنا �لتاأكد من �أنها تعمل ك�سك 

مفيد وحي، خال�سة �النت�سار على �لعنف.
�إين �أدعوكم �إلى ��ستخد�م هذ� �لدليل كو�سيلة عملية لتاأمني فهم 
�أو�سح لالتفاقية. وميكن ��ستخد�مه لتوجيه �أن�سطة من �ساأنها تو�سيع 
�العرت�ف بها، لتبيني مفاتيح فهم هذ� �ل�سك �لفريد من نوعه. و�أود �أن 
�أطلب �إليكم �أي�ساً متابعة �أعمال �سبكة »ن�ساء بال عنف« �لربملانية، 
�لتي تعقد �جتماعات منتظمة يف �سرت��سبورغ. منذ 2006 و�أع�ساء 
�لن�ساء، منظمني  �لعنف �سد  ر�ية مكافحة  يرفعون  �ل�سبكة  هذه 
يركزون  وهم  �لعري�س.  �جلمهور  وو�سط  برملانه  يف  كالً  توعية  �أعمال 

عملهم �ليوم على تو�سيع �العرت�ف باتفاقية ��سطنبول.
للجمعية �لربملانية ملجل�س �أوروبا �الآن متحدث با�سمها ب�ساأن �لعنف 
ومت   ،Mendes Bota بوتا«  »مندي�س  �ل�سيد  ب�سخ�س  �لن�ساء،  �سد 
تعيينه مقرر�ً عاماً ب�ساأن �لعنف �سد �لن�ساء. �أود ت�سجيعكم على 

�ال�ستعانة بخربته يف هذه �مل�ساألة، وله مني كل �لدعم.
علينا جميعاً �لتوحد �سد �لعنف، و�إظهار قوتنا و�إعطاء زخم �سيا�سي 
حقيقي للجهود �لهادفة �إلى �إدخال �التفاقية حيز �لتنفيذ. فلنجعل 
من �سنة 2013 �سنًة ذروةً يف مكافحة �لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف 

�ملنزيل. حتركو� �الآن. و�سدقو� على �التفاقية.

Jean-Claude Mignon »جان كلود مينيون«
رئي�س �جلمعية �لربملانية
ملجل�س �أوروبا
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فيه  مبا  �لن�ساء،  �سد  �لعنف  �إن 
�أ�سكال  �أخطر  من  �ملنزيل،  �لعنف 
�أوروبا.   يف  �الإن�سان  حقوق  �نتهاكات 
ومع  �نت�سار�ً.  �جلر�ئم  �أكرث  من  وهو 
من  �الجتماعي  فال�سغط  ذلك، 
�لقوة بحيث �أن �لعديد من �ل�سحايا 

�الإبالغ عنه،  به كو�قع حياتي ال مفر منه، ويحجمون عن  ي�سلمون 
يف حني �أن �آخرين ممن جتر�أو� على طلب م�ساعدة �ل�سلطات، ال يجدون 
�أي�ساً  ومنهم  �جلد.  حممل  على  ياأخذهم  وَمن  �ساغية  �آذ�ناً  �أحياناً 
من ال يحظى باحلماية و�لعد�لة، وذلك ب�سبب �لنقائ�س و�لثغر�ت يف 

�لنظام �لقانوين و�ل�سيا�سي �ل�سائد يف بلدهم.
لدوره  �الأمانة  قدر  على  بعد  مرة  �أوروبا  جمل�س  بكون  �أفتخر  �أن  يل 
�أوروبا، وذلك بنزع �لغالف  �أول حلقوق �الإن�سان يف  وتفوي�سه كحار�س 
ولي�رشيّن  �لن�ساء.  �سد  �لعنف  �الأحيان  من  �لكثري  يف  يكتنف  �لذي 
�ملتكرر  �لربملانية  جمعيته  لطلب  �وروبا  جمل�س  ��ستجاب  يكون  �أن 
�أوروبا، يثّبت �أعلى  و�لثابت بوجوب ��ستحد�ث �سك ملزم قانونياً، يف 
معايري ممكنة، يف �لوقاية و�حلماية من �الأ�سكال �الأكرث ق�ساوة و�نت�سار�ً 

للعنف �جلن�ساين، ويف مالحقتها ق�سائياً.
بعد �سنتني من �ملفاو�سات �ملكثفة، �أب�رشت �لنور �التفاقية �خلا�سة 
بالوقاية من �لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف �ملنزيل ومكافحتهما. وهي 

�سد  العنف  ب�ساأن  العام  املقرر  من  نداء 
الن�ساء

احلق يف احلياة بال عنف
اأول حقوق الإن�سان
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�الآن مطروحة للتوقيع و�لت�سديق عليها. و�أنا �أوؤمن �أن و�جبنا �لرئي�سي 
ق�سارى  نبذل  �أن  �الإن�سان  بحقوق  �لتز�مهم  يت�ساركون  كربملانيني 
�جلهود من �أجل �إدخال هذه �التفاقية حيز �لتنفيذ يف �أ�رشع وقت ممكن.

من  �سك  �أول  فهي  �التفاقية.  دعم  علينا  توجب  عدة  �أ�سباب  ثمة 
هذ� �لنوع، يتناول بالتحديد �لعنف �سد �لن�ساء ويكون ملزماً ومتاحاً 
مبدئياً لكل بلد يف �لعامل؛ وهي �ساملة، لت�سّمنها تد�بري يف جمال 
و�سيا�سات  �جلناة،  ومقا�ساة  �سحاياه  وحماية  �لعنف  من  �لوقاية 
متكاملة؛ وهي تطلب من �لدول جترمي �الأ�سكل �لرئي�سية من �لعنف 
�سد �لن�ساء و�سمان �تخاذ عقوبات مالئمة وفعالة بحقهم؛ كما �أنها 
ت�ستند �إلى �آلية مر�قبة قوية وم�ستقلة �سي�سارك فيها �لربملانيوبن 

�لوطنيون ب�سكل فاعل.
لكن فوق كل �سيء، �أنا �أوؤمن بوجوب دعمنا هذه �التفاقية الأن �حلق 
يف �حلياة بال عنف �أول حقوق �الإن�سان، حيث �أن �لعنف �سد �لن�ساء 
يحرم �ل�سحايا من كر�متهن، ويحرمهن من �لثقة بالنف�س �ل�رشورية 
بحقوق  �لتمتع  يوماً  ت�ستطيع  �مر�أة  من  ما  بامل�ساو�ة.  للمطالبة 

�الإن�سان طاملا �أنها �سحية للعنف.
علينا ك�رش هذه �حللقة �ملفرغة.

هذه �التفاقية �رشورية، ولقد طال ��ستحقاقها.
�إن �المتناع عن دعم هذه �التفاقية �سي�سكل تنازالً للعنف.

�إن �المتناع عن دعم هذه �التفاقية �سي�سكل جرمية.
بحق  �أخرى  جرمية  �سي�سكل  �التفاقية  هذه  دعم  عن  �المتناع  �إن 

�لن�ساء.

Mendes Bota »مندي�س بوتا«
�ملقرر �لعام ب�ساأن �لعنف �سد �لن�ساء
و�ملن�سق �ل�سيا�سي
ل�سبكة »ن�ساء بال عنف« �لربملانية
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اخلا�سة التفاقية  دعم  يف  الربملانيني   دور 
الن�ساء والعنف  بالوقاية من العنف �سد 

املنزيل ومكافحتهما

 
للربملانيني دور فا�سل عليهم تاأديته يف دعم �التفاقية �خلا�سة بالوقاية 

من �لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف �ملنزيل ومكافحتمها. 
وميكنهم �أ�سوة بامل�سرتعني و�سناع �ل�سيا�سة، �ل�سري قدماً بالعملية 
ذلك،  �إلى  باالإ�سافة  �التفاقية.  على  و�لت�سديق  �لتوقيع  �إلى  �الآيلة 
�سي�سرتكون مبا�رشة يف �لت�سديق عليها. من �سمن �الأن�سطة �لتي 

ميكنهم وعليهم توليها، ما �أدناه:

��ستجو�ب حكوماتهم عن دعمها لالتفاقية؛  t
��ستعالم حكوماتهم عن �ملرحلة �لتي بلغتها يف عملية �لتوقيع   t

و�لت�سديق على �التفاقية؛
�لوطني،  �ل�سعيد  على  �التفاقية  حول  مناق�سات  تنظيم   t

وخا�سة يف برملاناتهم؛
باملو�سوع متوفرة يف  �ل�سلة  ذ�ت  �لوثائق  �أن كافة  �لتاأكد من   t

مر�كز �لتوثيق �لتابعة لربملاناتهم؛
�التفاقية  ن�رش �الطالع على  �إلى  �لهادفة  �ملبادر�ت  ودعم  �تخاذ   t

و�سط �ملنظمات غري �حلكومية و�ملجتمع �ملدين؛
طرح عري�سة على �جلمهور لدعم �التفاقية؛  t

�لتاأكد من ترجمة �التفاقية �إلى �للغات �لوطنية.  t
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مبعزل عن �تفاقية ��سطنبول، ميكن للربملانيني �أن ياأتو� مب�ساهمة �أولية 
يف �إنهاء �لعنف �سد �لن�ساء، وخا�سة عن طريق �لو�رد �أدناه:

�إطالق عملية ت�رشيعية يف جمال �لعنف �سد �لن�ساء، مع �لتاأكد   t
من �أنها تعك�س �أعلى �ملعايري �لدولية �ملمكنة؛

�لوطني  �ل�سعيد  وعلى  منهجي  ب�سكل  �لبيانات  جمع  طلب   t
عن �لعنف �سد �لن�ساء؛

ل�سحايا  �خلدمات  ملوؤدي  كافية  مو�رد  تخ�سي�س  من  �لتاأكد   t
�لعنف.

�أخري�ً و�أ�سوة ب�سناع �لر�أي، فاإن �لربملانيون يف و�سع متميز يتيح لهم 
�مل�ساهمة يف تطوير �لعقليات، وهذ� يتطلب منهم:

�تخاذ مو�قف علنية حازمة الإد�نة �لعنف �سد �لن�ساء ورف�سه،   t
مبا فيه يف و�سائل �الإعالم؛

�لعنف �سد  تُدرج �جتثاث  �ل�سيا�سية كي  �أحز�بهم  ممار�سة �ل�سغوط على   t
�ل�سيا�سية؛ �لن�ساء يف بر�جمها  

�سد  �لعنف  �جتثاث  �رشورة  �إلى  �إ�سارة  �جلمهور  �أمام  خطاب  كل  ت�سمني   t
�لن�ساء؛

�أي�ساً  فيها  ت�سرتك  �لن�ساء،  �سد  �لعنف  على  توعية  �أن�سطة  تنظيم   t
�لر�أي، من �سحافيني وكتاب وجنوم من عامل  �سخ�سيات موؤثرة يف �سناعة 

�لفن.
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اتفاقية جمل�س اأوروبا
للوقاية من العنف �سد الن�ساء

والعنف املنزيل ومكافحتهما
)CETS، رقم 2010،اتفاقية ا�سطنبول(

علة وجود التفاقية

وقائع و�أرقام

جمل�س  بلد�ن  �متد�د  على  و�لفتيات  �لن�ساء  من  الفت  عدد  يعاين 
�أوروبا من �لعنف يومياً. وغالباً ما تعاين �لن�ساء و�لفتيات من �أ�سكال 
و�الغت�ساب  �جلن�سي  و�لعنف  �ملنزيل  كالعنف  �لعنف،  من  خطرية 
و�لزو�ج باالإكر�ه وت�سويه �الأع�ساء �لتنا�سلية. وقد يكون �لعنف �أي�ساً 
و�لعزل  و�النتقاد  �للفظية  �الإ�ساءة  على  ويقوم  �لنف�سي  �لنوع  من 
�أذ�ه  يقلل كونه غري بدين من  وال  و�لتعقب.  و�مل�سايقة  و�لتهديد�ت 
�أو ق�ساوته. وياأتي �جلناة و�ل�سحايا من جميع �الآفاق يف �حلياة. ولي�س 
�الأمل من ن�سيب �ل�سحايا و�الأ�سخا�س �لناجني فقط، بل �إن �الأطفال 

�ل�سهود على �لعنف يقعون �أي�ساً �سحايا لل�سدمات �لنف�سية.

وي�سيب �لعنف �سد �لن�ساء ن�ساء من جميع �الأعمار و�خللفيات، وذلك 
رغم كون �لبع�س منهن متعر�سات ب�سكل خا�س. �إن �لعنف متجذر 
يف �لعمق يف عدم �مل�ساو�ة بني �لن�ساء و�لرجال يف �ملجتمع، ويتاأبد 
ملو�زين  �سبب  �لوقت  نف�س  وهو يف  و�إنكار.  ت�سامح،  ثقافة عدم  عرب 
�لقوى غري �ملتكافئة بني �لن�ساء و�لرجال يف �ملجتمع، ونتيجة لها. �إن 
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�لتمييز بحق �لن�ساء و�ملو�قف منهن، �لناجتنَي عن �ختالل تو�زن �لقوى، 
ي�سّعبان على �لن�ساء مهاجرة �الأو�ساع �ملت�سفة بالعنف. وال يوؤخذ 
�لعنف �لذي يعانني منه، د�ئماً على حممل �جلد، �أكان يف و�سطهن 
�أو يف �أو�ساط �ل�سلطات، مما يجعلهن �أكرث تعر�ساً للمزيد من �لعنف 

ال بل للقتل.

ل�سوء �حلظ، غالباً ما يُعترب �لعنف �سد �لن�ساء ق�سية خ�سو�سية، 
جر�ء  ذلك  يرتدعن عن  �أو  عنه  �الإبالغ  �لن�ساء  �لكثري من  ميانع  حيث 
�سغوط �أ�رشتهن �أو جاليتهن. وتتفاقم قلة �الإبالغ عن فعل، بالق�سور 
يف �لتحقيق و�ملقا�ساة و�ملعاقبة، �إذ �أن �لعديد من �لق�سايا ال يُرفع 
ينتج  ما  وغالباً  دنيا.  �جلناة عقوبة  نال  رُفع  �إذ�  �إنه  �أو  �ملحاكم،  �أمام 
و�الإجر�ء�ت  �لتحقيقات  �سياق  يف  �ل�سحايا  مع  �لتعاطف  قلة  عن 
يُثني  وهذ�  جديد.  من  �ل�سحية  مربّع  �إلى  �ملر�أة  عودة  �لق�سائية، 
�حلماية  غياب  ظل  يف  �أنه  وخا�سة  �لعنف،  عن  �الإبالغ  عن  �لن�ساء 

�ملالئمة، يزيد �الإبالغ من خطر �خل�سوع للمزيد من �لعنف.

�إن �لعنف �ملنزيل فعل يثري �سدمات نف�سية عميقة. و�لن�ساء و�لفتيات 
بني  ر�ب  �الأبحاث  بينت  لقد  �ل�ساحقة من �سحاياه.  �لغالبية  يكّوّن 
�الإيذ�ء �لبدين بحق �الأطفال وبني �لعنف �ملنزيل �سد �لن�ساء. لكن ال 
�أخرى من  �أ�سكال  �ملتناولة  �ملوثوقة  �الأبحاث  �لقليل من  يوجد �سوى 
�لعنف �ملنزيل، كاإ�ساءة معاملة �مل�سنني �أو �لعنف �سد �لرجال. وفيما 
قد يعاين بع�س �لرجال من �لعنف �ملنزيل، فاإن تكر�ره وق�ساوته يبقيان 
دون م�ستوى ما تعاين منه �لن�ساء بكثري، كما �أنه قد يكون رد�ً على 

�لعنف �ل�سادر عنهم، حيث �أن �لرجال هم �جلناة يف �أغلب �حلاالت.

�ل�سنة  يورو يف  مليار  بـ34  تقدر  عالية،  كلفة  �لن�ساء  �سد  للعنف 
يف كل بلد من �لبلد�ن �الأع�ساء يف جمل�س �أوروبا، �أي 555 يورو للفرد 

�لو�حد. 

1 www.coe.int/t/dg2/equality/DOMESTICVIOLENCECAMPAIGN/FAQ_en.asp#P59_4532
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�لعملية �لتمهيدية لو�ضع �التفاقية

�إلى  �لهادفة  �أن�سطته  �لت�سعينات  منذ  �أوروبا  جمل�س  كثف  لقد 
مكافحة كافة �أ�سكال �لعنف �سد �لن�ساء. وبلغ هذ� �اللتز�م ذروته 
يف 2002 مع �عتماد جلنة �لوزر�ء �لتو�سية (2002)5 �ملوجهة �إلى �لدول 

�الأع�ساء ب�ساأن حماية �لن�ساء من �لعنف. 
�لثالثة  �لقمة  ختام  يف  �ملعتمدة  �لعمل  خطة  وُ�سعت   ،2005 يف 
لروؤ�ساء �لدول و�حلكومات يف �لدول �الأع�ساء يف جمل�س �أوروبا، ملبا�رشة 
�لعنف  فيه  مبا  �لن�ساء،  �لعنف �سد  ب�ساأن  �أوروبا  �ساملة يف  حملة 
�ملنزيل.  من ثم، مت تكوين فرقة عمل لدعم �حلملة وتقييم �لتقدم 
�ملحرَز يف �لدول �الأع�ساء و�لتو�سية باأعمال يف �مل�ستقبل. منذ 2006 
و2008، كانت حملة جمل�س �أوروبا �أول حملة ت�سرتك فيها حكومات 

وبرملانات و�سلطات حملية و�إقليمية �أوروبية. 

وك�سف تقييم فرقة �لعمل للتد�بري �ملّتخذة وطنياً يف �لدول �الأع�ساء 
�ملوجود غري  �لت�رشيع  بقي  ما  فغالباً  بعد.  بالكثري  �لقيام  وجوب  عن 
مطبق و�خلدمات �ملوؤد�ة لل�سحايا نادرة وغري ممولة، �إلى جانب تفاوت 
هائل يف �حلماية. يف تقرير �لن�ساط �لنهائي �ل�سادر عن فرقة �لعمل 
خا�ساً  �سكاً  �أوروبا  جمل�س  باعتماد  �الأخرية  هذه  �أو�ست   ،2008 يف 
�أ�سكال  كافة  من  للوقاية  قانونياً،  وملزماً  �سامالً  �الإن�سان،  بحقوق 

�لعنف �سد �لن�ساء ومكافحتها. 

جتاوباً مع هذه �ال�ستنتاجات و�لتو�سيات، �أن�ساأت جلنة �لوزر�ء يف كانون 
ومعنية خ�سي�سا  �لتخ�س�سات  2008 جلنة متعددة  �الأول/دي�سمرب 
ومكافحتهما  �ملنزيل  و�لعنف  �لن�ساء  �سد  �لعنف  من  بالوقاية 
(CAHVIO)، وكلفتها باإعد�د �سك �أو �أكرث من �سك ملزم قانونياً يف 
�لتد�بري  �لرتكيز على  �ملنزيل، مع  و�لعنف  �لن�ساء  �لعنف �سد  جمال 

�لهادفة �إلى حماية �سحاياهما وحمايتهم ومقا�ساة �جلناة.

من  �أنه  على  فيها  �لر�أي  �نعقد   ،CAHVIO للجنة  �جتماع  �ول  يف 
�مل�ستح�سن و�سع �تفاقية و�حدة جتمع بني �لعمل على �لوقاية من 
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كافة �أ�سكال �لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف �ملنزيل �سد كافة �أع�ساء 
�الأ�رشة، وبني مكافحتهما. وقامت �للجنة ب�سياغة م�رشوع �التفاقية 
خالل ت�سعة �جتماعات �سارك فيها ممثلون عن �حلكومات وغريهم من 

�الأطر�ف �ملعنية.

و�ساركت �جلمعية �لربملنية ب�سكل فاعل يف �ملفاو�سات ب�سخ�س رئي�س 
�للجنة �ملعنية بالفر�س �ملتكافئة للرجال و�لن�ساء �لقائمة وقتذ�ك. 
وو�سعت �ل�سيغة �لنهائية للم�رشوع يف كانون �الأول/دي�سمرب 2010 
�التفاقية  وُطرحت   .2011 ني�سان/�أبريل   7 �لوزر�ء يف  و�عتمدته جلنة 
للتوقيع عليها يف �ملوؤمتر �لوز�ري يف ��سطنبول يف 11 �أيار/مايو 2011 
ثماين  منها  دول  عليها ع�رش  ت�سدق  بعدما  �لتنفيذ  حيز  و�ستدخل 

على �الأقل �أع�ساء يف جمل�س �أوروبا.

�لقيمة �مل�ضافة �ملتاأتية من �التفاقية

�إن �تفاقية ��سطنبول �سك ر�ئد، و�أول �سك ملزم قانونياً على �ل�سعيد 
من  �ساملة  على جمموعة  ونا�ّس  �لعامل  بلد يف  الأي  ومتاح  �لدويل 
�لتد�بري للوقاية من �لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف �ملنزيل ومكافحتهما. 
�الإن�سان  حلقوق  كانتهاك  �لن�ساء  �سد  بالعنف  �التفاقية  وتعرتف 
بني  و��سحة  �سلة  تقيم  وهي  معاً.  �لتمييز  �أ�سكال  من  و�سكل 
حتقيق �مل�ساو�ة بني �لرجال و�لن�ساء وبني �جتثاث �لعنف �سد �لن�ساء. 
وتن�س على جترمي �نتهاكات حمددة كالتعقب و�لزو�ج باالإكر�ه وت�سويه 

�الأع�ساء �لتنا�سلية لالأناث و�الإجها�س �لق�رشي و�لتعقيم �لق�رشي.

وتتناول �التفاقية �أي�ساً �ملقاربة �ملطلوبة ملعاجلة �لعنف �سد �لن�ساء 
و�لعنف �ملنزيل ب�سكل فعال، د�عية كافة �لوكاالت و�خلدمات و�ملنظمات 
غري �حلكومية �إلى �لعمل معاً بطريقة من�سقة. وتن�سئ �آلية مر�قبة 
قوية وم�ستقلة وتويل �لربملانيني دور�ً حمدد�ً يف مر�قبة �إنفاذ �التفاقية 
�لربملانية  �جلمعية  فاإن  ذلك،  �إلى  وباالأ�سافة  �لوطني.  �ل�سعيد  على 

مدعوة �إلى �إجر�ء جردة ب�سكل منتظم الإنفاذ �التفاقية.
2 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=280915
3  www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp
4  www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/Final_Activity_Report.pdf
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�أهد�ف �لدليل

ميكن للربملانيني �أن يلعبو� دور�ً رئي�سياً على �ل�سعيد �لوطني للتوعية 
على �لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف �ملنزيل و�سط �جلمهور �لعري�س. ويف 
نف�س �لوقت، ميكنهم �لتاأثري مبا�رشة يف �الإطار �لت�رشيعي، باقرت�حهم 
و�عتمادهم قو�نني معّينة للعنف �سد �لن�ساء، ومبر�قبتهم تطبيقها 

�لفعلي.

�لربملانيني  و�سط  و�لفهم  �لوعي  من  باملزيد  للدفع  �أد�ة  �لدليل  هذ� 
�إز�ء �تفاقية ��سطنبول، ومل�ساندتهم يف ن�رش �الطالع عليها. ويف�رش 
�الأحكام �لرئي�سية يف �التفاقية، مع �إير�د �أمثلة عن كيفية �إدر�ج هذه 

�الأحكام يف �لت�رشيعات و�ل�سيا�سات �لوطنية.

�لتي و�سعهتا  و�لتد�بري  �لوطنية  �لت�رشيعات  �أمثلة عن  �لدليل  يورد 
�أوروبا مو�سع �ال�ستعمال ملعاجلة �لعنف  �لدول �الأع�ساء يف جمل�س 
�لقو�نني  من  مناذج  �الأمثلة  هذه  ويف  �ملنزيل.  و�لعنف  �لن�ساء  �سد 
بكافة  كلية  قائمة  ت�سكل  ال  وهي  �عتمادها،  ميكن  �لتي  و�لتد�بري 

�لت�رشيعات �لتي �سنتها �لدول �الأع�ساء �أو �لتد�بري �لتي �تخذتها.

ما ت�سمله التفاقية
الف�سل الأول من التفاقية

�لغايات

توفر �التفاقية لالأطر�ف �إطار�ً و�سيا�سات وتد�بري �ساملة، قائمة على 
�ملمار�سة �لف�سلى من �أجل �لوقاية من �لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف 

�ملنزيل ومكافحتهما. ولها �لغايات �لتالية:

�لعنف  من  و�لوقاية  �لعنف،  �أ�سكال  كافة  �لن�ساء من  حماية   t
�سد �لن�ساء و�لعنف �ملنزيل ومقا�ساتهما و�لق�ساء عليهما؛

�مل�ساهمة يف �لق�ساء على كافة �أ�سكال �لتمييز بحق �لن�ساء   t
وتعزيز �مل�ساو�ة بني �لن�ساء و�لرجال ومتكني �لن�ساء؛
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�ملنزيل  و�لعنف  �لن�ساء  �سد  �لعنف  �سحايا  جميع  حماية   t
وم�ساعدتهم؛

تعزيز �لتعاون �لدويل �سد هذه �الأ�سكال من �لعنف؛  t
باإنفاذ  �ملعنية  و�لوكاالت  للمنظمات  و�مل�ساندة  �لدعم  توفري   t
�لقانون، للتعاون من �أجل �عتماد مقاربة متكاملة للق�ساء على 

�لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف �ملنزيل.

نطاق �لتطبيق

فيه  مبا  �لن�ساء،  �سد  �لعنف  �أ�سكال  كافة  على  �التفاقية  تطبَّق 
�لعنف �ملنزيل.

تو�سيع  على  �التفاقية  يف  �الأطر�ف  ت�سجيع  يتم  ذلك،  على  وعالوة 
�مل�سنني  و�الأ�سخا�س  و�الأطفال  �لرجال  لي�سمل  تطبيقها  نطاق 

�سحايا �لعنف �ملنزيل.
تطبَّق �التفاقية يف �أوقات �ل�سلم ويف �حلاالت �لتي ت�سهد نز�عات م�سلحة.

�لتعاريف

يف  �مل�ساغة  �لتعاريف  �إلى  �لن�ساء  �سد  �لعنف  تعريف  ي�ستند 
  19 �لعامة  و�لتو�سية  �لوزر�ء،  جلنة  عن  �ل�سادرة   5(2002) �لتو�سية 
�لتمييز  �أ�سكال  جميع  على  بالق�ساء  �ملعنية  �للجنة  عن  �ل�سادرة 
�سد �ملر�أة، و�ملادة �الأولى من �إعالن �الأمم �ملتحدة ب�ساأن �لق�ساء على 

جميع �أ�سكال �لعنف �سد �لن�ساء. 

يُفهم من العنف �سد الن�ساء �نتهاك حقوق �الإن�سان، و�سكل   t
�أفعال �لعنف  �لن�ساء، وي�سمل كافة  �أ�سكال �لتمييز �سد  من 
�جلن�ساين، و�لتي ت�سبب �أو من �ملحتمل �أن ت�سبب للن�ساء �أ�رش�ر� 
�أو �آالما بدنية �أو جن�سية �أو نف�سية �أو �قت�سادية، مبا فيه �لتهديد 
�أو �حلرمان �لتع�سفي من  �أو �الإكر�ه  بالقيام مبثل هذه �الأعمال، 

�حلرية، �سو�ء �أكان ذلك يف �حلياة �لعامة �أو �خلا�سة؛
ينطبق العنف املنزيل على نف�س �أنو�ع �لعنف �ملذكورة �أعاله،   t
لكنها ممار�سة �سمن �الأ�رشة �أو يف �ملنزل �أو بني �لزوجني �أو �لع�سريين 
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�ل�سابقني �أو �حلاليني، وب�رشف �لنظر عن كون �جلاين مقيماً مع 
�ل�سحية �أو قد �أقام معها �سابقاً. وي�سمل ذلك �ل�سحايا و�جلناة 
من كال �جلن�سني، و�الإ�ساءة �إلى �الأطفال و�مل�سنني، كما �لعنف 

�ملرتَكب من �لع�سري �حلميم؛
و�لت�رشفات  �الأدو�ر  من  كل  �إلى  اجلن�سانية  م�سطلح  ي�سري   t
و�الأن�سطة و�الخت�سا�سات �ملبنية �جتماعياً و�لتي تُعترب منا�ِسبة 

للن�ساء و�لرجال؛
العنف �سد الن�ساء �لقائم على �عتبار�ت جن�سانية هو �لعنف   t
�لق�رشي  (كاالإجها�س  ن�ساء  كونهن  �لن�ساء  ي�ستهدف  �لذي 
وت�سويه �الأع�ساء �لتنا�سلية لالأناث)، �أو�لذي تعاين منه �لن�ساء 
�أكرث من �لرجال بكثري (كالعنف �جلن�سي، و�الغت�ساب، و�لتعقب، 
و�مل�سايقة، و�لعنف �ملنزيل، و�لزو�ج باالإكر�ه، و�لتعقيم �لق�رشي)؛
يُفهم من �سحية �سحية �لعنف �سد �لن�ساء و�سحية �لعنف   t

�ملنزيل معاً؛
ي�سمل م�سطلح الن�ساء �لفتيات دون �سن �لثامنة ع�رشة.  t

�حلق يف �حلياة بال عنف، و�مل�ضاو�ة، وعدم �لتمييز

تعزز �التفاقية �حلق لكل �سخ�س يف �حلياة بال عنف، وحتميه، وحتظر 
تربير  دون  �ملختلفة  �ملعاملة  �أي  �لن�ساء،  �سد  �لتمييز  �أ�سكال  كافة 
وممار�سًة  قانوناً  و�لرجال  �لن�ساء  �مل�ساو�ة بني  �إن  مو�سوعي ومعقول. 
و�الأطر�ف  �لن�ساء،  �سد  �لعنف  �إنهاء  حيث  من  حموري  الأمر  معاً 

ملزمة مبا �أدناه:
�إدر�ج مبد�أ �مل�ساو�ة بني �لن�ساء و�لرجال يف د�ستورها �أو ت�رشيعها؛  t

حظر �لتمييز مبا فيه باللجوء �إلى عقوبات؛  t
�إلغاء �لقو�نني و�ملمار�سات �لتمييزية �سد �لن�ساء.  t

تعتمد قائمة �أ�سباب �لتمييز �ملت�سمنة يف �التفاقية (�ملادة 4) على 
�التفاقية �الأوروبية حلقوق �الإن�سان وبروتوكولها رقم 12. وهي قائمة 
مفتوحة وت�سمل �جلن�س، و�مليول �جلن�سية، و�لعمر، و�حلالة �ل�سحية، 
و�الإعاقة، و �لو�سع �الأ�رشي، وو�سع �ملهاجر �أو �لالجئ، وكلها مربر�ت ذ�ت 
  www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
  A/RES/48/104, 20 December 1993.
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�سلة مبا�رشة باالتفاقية. هذ� مع �الإ�سارة �إلى �إن ثمة تد�بري خا�سة قد 
تكون �رشورية لوقاية �لن�ساء من �لعنف وحمايتهن منه، وهي ال تعترب 

�سكالً من �لتمييز مبوجب هذه �التفاقية.

�سيا�سات متكاملة وجمع البيانات
الف�سل الثاين من التفاقية

�ضيا�ضات �ضاملة ومن�ضقة

�إن �لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف �ملنزيل ظاهرتان معقدتان، وتتطلبان 
ولقد  عدة.  ووكاالت  فاعلة  جانب جهات  من  �لنطاق  و��سعة  تد�بري 
�لنتائج �ملتوخاة مرتبط مبا�رشة  �أن �حل�سول على  تبني لدى �لتجربة 
بجهات فاعلة، كال�رشطة و�لق�ساء و�خلدمات �الجتماعية و�ل�سحة 
و�ملنظمات غري �حلكومية �لن�سائية ووكاالت حماية �الأطفال وغريها 
فيما  وبالتن�سيق  وثيق  ب�سكل  و�ملتعاونة  �ل�سلة،  ذ�ت  �الأطر�ف  من 

بينها. ومنه �أن �التفاقية تدعو �إلى:
و�ل�سيا�سية  �لت�رشيعية  �لتد�بري  من  �ساملة  جمموعة  �تخاذ   t

�ملن�سقة يف كافة �لقطاعات؛
جعل حقوق �ل�سحية يف �سميم كل �لتد�بري؛  t

�لوكاالت  فيه  مبا  �ل�سلة،  ذ�ت  �لفاعلة  �جلهات  كافة  �إ�رش�ك   t
�لوطنية  و�لربملانات  �حلكومية،  غري  و�ملنظمات  �حلكومية، 
و�الإقليمية و�ملحلية، وذلك �عرت�فاً باأهمية دور �لربملانيني وخمتلف 

مر�كز �لت�رشيع يف �لدول �الأطر�ف ذ�ت �لنظام �الحتادي.

�تفق. فهو يتطلب مناهج،  �أن ي�سري كيفما  �لتعاون  وال ميكن لهذ� 
وتدريباً، ل�سمان فهم ومقاربة م�سرتكني.  وكمثال عن كيفية حتقيق 
�لتعاون و�لتن�سيق، »خطط �لعمل �لوطني« �لتي تعطي كل وكالة 

دورها �خلا�س وت�سمل �ملنظمات غري �حلكومية.

�لوكاالت  �ملتعددة  »�ملحا�رش�ت  ��ستُحدثت  املتحدة،  املمكلة  يف 
لتقييم �الأخطار« MARACs لل�سماح لكل �لوكاالت ذ�ت �ل�سلة 
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�ملنظمات غري �حلكومية و�ملجتمع �ملدين

تلعب �ملنظمات غري �حلكومية و�ملجتمع �ملدين دور�ً رئي�سياً يف �لوقاية 
من �لعنف ومكافحته. وتتولى �ملنظمات غري �حلكومية ت�سغيل غالبية 
�خلدمات ل�سحايا �لعنف وحتيي �أن�سطة توعية من �أجل �لتغيري، لكنها 
معرقلة يف عملها بفعل �لتمويل غري �لكايف و�ملوؤمن. وت�سعى �التفاقية 
ل�سمان دعم �سيا�سي ومايل �أكرب لعملها. �إن �الأطر�ف ملزمة باالعرت�ف 
ت�سيري  ميّكنها من  مبا  ودعمها  وت�سجيعها  �حلكومية  باملنظمات غري 
عملها باأف�سل طريقة ممكنة، و�إقامة �لتعاون بني �لوكاالت �لتنظيمية 

و�ملنظمات غري �حلكومية ل�سمان متويل منا�سب.

جمع �لبيانات و�لبحوث

�إن جمع �لبيانات �أ�سا�سي لفهم طبيعة و�نت�سار �لعنف �سد �لن�ساء 
ملعاجلتهما  �لدالئل  على  �ملبنية  �ل�سيا�سات  وتعيني  �ملنزيل،  و�لعنف 
�لبيانات  جمع  �الأطر�ف  من  �التفاقية  تطلب  جناعتها.  وتقييم 
�الإح�سائية على �ل�سعيد �لوطني، كالبيانات �ملجمعة مثالً من قبل 

عن  �ملعلومات  وتقا�سم  منتظم  ب�سكل  باالجتماع  باملو�سوع 
�لتعر�س  حيث  من  �خلطورة  من  عالية  درجة  حالة  يف  �ل�سحايا 
للعنف �ملنزيل (خطر �لقتل �أو �لتاأذي �ل�سديد). بِجمع كل �لوكاالت 
يف موؤمتر�ت من هذ� �لنوع، ميكن بلورة خطة �أمن مركزة على �خلطر 
من هذ�  موؤمتر�ً   250 �أكرث من  وين�سط  �ل�سحية.  لدعم  ومن�سقة 
�لنوع يف �إجنلرت� و�لويلز و�أيرلند� �ل�سمالية، وتعالج �أكرث من 53.000 
 .(www.caada.org.uk �ملعلومات:  من  (للمزيد  �ل�سنة  يف  ق�سية 
ويف النم�سا واأملانيا، �أن�سئت مر�كز تدخل للعنف �ملنزيل و�جلن�سي 
لتن�سيق معاجلة كل �لوكاالت ذ�ت �ل�سلة (مالجئ، �إنفاذ �لقانون، 
خدمة �ملقا�ساة، �لق�ساء، حماية �ل�سهود، حماية �الأطفال) حلالة 
فردية من �لعنف �ملنزيل �أو �جلن�سي (للمزيد من �ملعلومات عن مركز 
 www.interventionsstelle-wien.at لتدخل يف فيينا، �إليك �لر�بط�

(www.big-berlin.info ويف برلني، �لر�بط
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ويجب ت�سمني  �لعد�لة.  �حلكومية وقطاع  و�ملنظمات غري  �خلدمات، 
و�لعمر  و�جلاين، كاجلن�س  بال�سحية  �لتقارير تفا�سيل معّينة خا�سة 
�إن  �النتهاك.  ح�سول  ومكان  بال�سحية  �جلاين  وعالقة  �لعنف  ونوع 
ع  �الأطر�ف ملزمة �أي�ساً بدعم �لبحوث حول �أ�سباب و�آثار �لعنف، وت�سَجّ
على �لقيام بدر��سات لتحديد مدى �ت�ساع �لظاهرة وتكر�رها. ويجب 
�أن تتوفر هذه �ملعلومات للجمهور وجمموعة �خلرب�ء مر�قبي �التفاقية.

يف �إ�سبانيا، ين�سئ »�لت�رشيع �الأ�سا�سي �خلا�س بالعنف �جلن�سانى« 
�ملعتمد يف 2003 مر�سد�ً وطنياً للعنف �سد �لن�ساء، جلمع �لبيانات 
وتاأدية �مل�سورة يف هذ� �لنوع من �لعنف (�ملادة 30). وهو هيئة جماعية 
ملحقة بوز�رة �لعمل و�ل�سوؤون �الجتماعية، توفر �مل�سورة و�لتحليالت 
و�إعد�د  �ملوؤ�س�سي  �لتعاون  وتدير  �جلن�ساين  �لعنف  م�سائل  يف 
�لتقارير و�لدر��سات ومقرتحات �لعمل يف هذ� �ملجال. وت�رشك هذه 
�لهيئة مناطق �حلكم �لذ�تي يف عملها، وكذلك �ل�سلطا �ملحلية 
و�جلهات �لفاعلة �الجتماعية وجمعيات �مل�ستهلكني و�مل�ستخدمني 
و�ملنظمات �لن�سائية ذ�ت �ملدى �لوطني، �إ�سافة �إلى �أهم جمعيات 

�أرباب �لعمل و�لنقابات �لعمالية.

الوقاية
الف�سل الثالث من التفاقية

�إن �ملو�قف و�الآر�ء �مل�سبقة و�الأفكار �لنمطية �جلن�سانية و�لعاد�ت �أو 
�لتي ت�ساهم يف  �ل�سلوك  �أمناط  توؤثر يف  �ملتحيزة جن�سانياً  �لتقاليد 
تاأبيد �لعنف. للوقاية من كافة �أ�سكال �لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف 
�لتد�بري،  من  �سل�سلة  �عتماد  �الأطر�ف  من  �التفاقية  تطلب  �ملنزيل، 

تطبَّق على �ل�سعيد �لوطني، ومن �ساأنها:

�لدفع قدماً بتغيري �ملو�قف و�ل�سلوك؛  t
وجعل  �مل�ست�سعفني  �الأ�سخا�س  �حتياجات  باحل�سبان  �الأخذ   t

حقوقهم �الإن�سانية يف �ل�سميم؛
ت�سجيع �جلميع وخا�سة �لرجال و�لفتيان على �لوقاية من �لعنف؛  t

�سمان عدم ��ستخد�م �لعاد�ت �أو �لدين كتربير للعنف؛  t
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تعزيز �لرب�مج و�الأن�سطة �لهادفة �إلى تكمني �لن�ساء.  t

وت�سمل تد�بري �لوقاية ما يلي:
التوعية: �إن توعية �جلمهور على �لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف   t
�ملنزيل و��ستهد�فهما بحمالت الأمر �أ�سا�سي، حيث ت�ساعد هذه 
خمتلف  �إدر�ك  من  �لنا�س  ومتكن  �جلمهور  �إعالم  على  �ملبادر�ت 
�أ�سكال �لعنف و��ستهجانها علناً. وتولى نف�س �الأهمية لتوفري 
�ملعلومات �لتي متكن �ل�سحايا من معرفة مكامن �مل�ساعدة و�أي 
دعم متوفر لهم، كاإعالن رقم �لهاتف �لوطني مل�ساعدة �سحايا 

كافة �أ�سكال �لعنف �سد �لن�ساء.

يف 2004 يف تركيا، �أطلقت �سحيفة Hürriyet وهي �الأكرث 
�نت�سار�ً فيها، حملة �سد �لعنف �ملنزيل. وكانت �حلملة مثاالً 
فريد�ً عن �إ�رش�ك موؤ�س�سة �إعالمية خا�سة يف �جلهود �ملبذولة 
�ملجتمع.  يف  �ملنزيل  �لعنف  على  و�لتوعية  �ملو�قف،  لتغيري 
�ملحلية  �ل�سلطات  جانب  من  و�لتعاون  �لدعم  حفزت  وقد 
و�ملنظمات غري  �لر�أي  �لدينيني و�سناع  و�لزعماء  و�ل�سيا�سيني 

�حلكومية �لن�سائية.
ومن 2006 �إلى 2008، قام جمل�س اأوروبا بحملة على �ل�سعيد 
تُرجمت يف  �لن�ساء،  �مل�ستهِدف  �ملنزيل  �لعنف  �سد  �الأوروبي 
حو�يل 25 دولة ع�سو�ً �إلى حملة وطنية لتوعية �جلمهور على 

�لعنف �ملنزيل.
»�حتدو�  حملة  املتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  �أطلق   ،2008 ويف 
حل�سد  �سنو�ت  ل�سبع  مربجمة  �لن�ساء«  �سد  �لعنف  الإنهاء 

�لدعم �ل�سيا�سي و�ملايل خدمة لهذ� �لهدف.

الرتبية: تت�سكل �ملو�قف و�ل�سلوكيات يف �سن مبكرة جد�ً يف   t
�حلياة. فمن هنا �أهمية تعليم �الأطفال �مل�ساو�ة و�الحرت�م �ملتبادل 
�ملدر�سية  �ملناهج  ت�سمني  على  �الأطر�ف  ع  ت�سَجّ �لعالقات.  يف 
�ملتعلقة  �لق�سايا  لتدري�س  مو�د�ً  �مل�ستويات،  جميع  وعلى 
�الأماكن  يف  �ملبادئ  هذه  ن�رش  على  باملثل  ع  وت�سَجّ بامل�ساو�ة. 

�لرتبوية غري �لر�سمية كاملر�كز �الجتماعية و�ملر�فق �لريا�سية.
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وقد �أدرجت �سوي�رسا يف مد�ر�سها �لر�سمية مادة تتناول �لعنف 
�ملنزيل و�جلن�سي و�لعنف �ل�سبابي. وبا�رشت وكالة غوث �الأطفال 
�لتابعة لالأمم �ملتحدة (�لـ يوني�سيف) برناجماً تربوياً بت�سمية 
�لعنف  لوقف  كربى  حملة  �سامالً  ومتكينية«،  �آمنة  »مد�ر�س 
بني �الأطفال. وتهدف �حلملة �إلى توفري بيئة �آمنة لالأطفال يف 
�ملد�ر�س �لغبتد�ئية و�لثانوية. وقد �أُدرجت هذه �حلملة يف �أكرث 

من 400 مدر�سة يف كرو�تيا.

بالوقاية  �ل�سلة  ذوي  �ملهنيني  جميع  تدريب  املهنيني:  تدريب   t
من �لعنف وك�سفه، وبامل�ساو�ة، وباحتياجات �الأ�سخا�س �لناجني 

و�لوقاية من معاودة �الإيذ�ء، وبتعزيز �لتعاون بني �لوكاالت.

من  �التفاقية  تطلب  املعاجلة:  وبرامج  الوقائي  التدخل   t
�لعنف  �أعمال  مرتكبي  ملعاجلة  بر�مج  دعم  �أو  و�سع  �الأطر�ف 
�ملنزيل و�جلر�ئم �جلن�سية، بهدف تعليمهم كيفية �عتماد �سلوك 
من  مو�فقهم  وفح�س  �أعمالهم  م�سوؤولية  وحتمل  العنيف، 
ودعم  �أمن  يبقى  �أن  يجب  �ملعاجلة،  بر�مج  و�سع  لدى  �لن�ساء. 
كما  �الأول،  �لهم  �الإن�سانية،  وحقوقهم  �لناجني،  �الأ�سخا�س 
يجب ت�سيري هذه �لرب�مج وحيث �أكمن، بتعاون وثيق مع خدمات 

متخ�س�سة يف �لدعم.

�لطب  طالب  بر�مج  يف  �ملنزيل  �لعنف  �أُدرج  الدامنارك،  يف 
و�لتمري�س و�ملر�سحني للت�سجل يف علم �ل�سحة �لعامة. وهو 
�أي�ساً مادة من مو�د �لتدريب ما بعد �جلامعي يف �أخت�سا�سات 
اململكة  �لنف�ساين. ويف  و�لطب  �لعام  و�لطب  �لن�ساء  طب 
�ملعنيني  للق�ساة  خا�سة  تدريبية  بر�مج  تتوفر  املتحدة، 
ق�ساء  يف  للتخ�س�س  �إجبارية  وهي  �ملنزيل،  �لعنف  بق�سايا 
�لعنف �ملنزيل. ويف اإ�سبانيا، مت �أي�ساً �إن�ساء حماكم خمت�سة 
يف ق�سايا �لعنف �ملنزيل فر�سة لتوفري تدريب خا�س للق�ساة 

و�ملدعني �لعامني.
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يف اململكة املتحدة، طورت منظمة »رِ�سبِكت« Respect غري 
�حلكومية معايري �عتماد خا�سة لرب�مج �لوقاية من �لعنف �ملنزيل 
وخدمات �لدعم �ملتكاملة �لتي تعمل مع �لذكور مرتكبي �أعمال 
مع  »�إعَمل   Daphne project برنامج  طور  وقد  منزيل.  عنف 
مرتكبي �أعمال �لعنف �ملنزيل يف �أوروبا« �لتابع لالحتاد �الأوروبي، 
معايري للرب�مج �خلا�سة باجلناة. ويف اأملانيا، توفر منظمة »مركز 
 Münchner Informationszentrum für »إعالم ميونيخ للرجال�
Männer e.V. درو�ساً يف كيفية �إد�رة �لغ�سب، وبر�مج خا�سة 
باجلناة للرجال مرتكبي �أعمال �لعنف و�جلر�ئم �جلن�سية، �إلى جانب 
�مل�سورة يف ق�سايا ح�سانة �الأوالد، لالأهل �ل�ساعني للطالق نتيجة 

�لعنف �ملنزيل.

احلماية والدعم
الف�سل الرابع من التفاقية

�إن توفري �أف�سل حماية ودعم ممكنني لل�سحايا الأمر �أ�سا�سي للوقاية 
من �ملزيد من �لعنف، ومل�ساندتهم يف �ل�سفاء بدنياً ونف�سياً و�جتماعياً. 

ت�سمل �التفاقية جملة من �لتد�بري �حلماية ومنها:
�إ�ستحد�ث �أو�مر طارئة باملنع الإبعاد �جلناة عن منزل �الأ�رشة، �إلى   t

جانب �أو�مر تقييدية �و و�قية؛
�لتاأكد من �إعالم �الأ�سخا�س �لناجني بحقوقهم ومبعرفتهم �أين   t

وكيف يح�سلون على �مل�ساعدة؛
توفري خدمات �لدعم �ملتخ�س�سة؛  t

ت�سجيع �إبالغ �ل�سهود و�ملهنيني عن �لعنف؛  t
حماية �الأطفل �ل�سهود على �لعنف ودعمهم.  t

خدمات �لدعم �ملتخ�ض�ضة

�إن خدمات �لدعم �ملتخ�س�سة الأمر حموري من حيث توفري �لدعم للن�ساء 
�سحايا �لعنف. وتوؤمن هذه �خلدمات مقاربة ح�سا�سة حيال �ملنحى �جلن�ساين، 
ومهيئة لال�ستجابة الحتياجات �الأ�سخا�س �لناجني، و�لكثري منهم يعانون من 
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�لعنف �ملتكرر وال يز�لون م�سدومني نف�سياً. وملجموعات معّينة من �لن�ساء 
�حتياجاتها �خلا�سة، حتديد�ً �لن�ساء �ل�سابات و�ملهاجر�ت وذو�ت �الإعاقة. وتختلف 
�الحتياجات �ملت�سلة بالدعم باختالف �أنو�ع �لعنف �ملعانى منه، حيث �ملطلوب 
خدمات متخ�س�سة، كمر�كز  طو�رئ ملو�جهة �الغت�ساب و�العتد�ء �جلن�سي، 
�أو مالجئ �لن�ساء. ولبع�س �لن�ساء �حتياجات دقيقة تتطلب �أي�ساً دعماً 

متخ�س�ساً. يجب �أن تكون �خلدمات �ملتخ�س�سة:

فورية وعلى �ملديني �لقريب و�لبعيد؛  t
متوزعة على كافة �أنحاء �لبلد �ملعني؛  t

يف متناول جميع �الأ�سخا�س �لناجني و�أوالدهم (وبلغة يفهمونها)؛  t
موكلة �إلى �أ�سخا�س متمكنني مهنياً وحاظية على مو�رد ومتويل؛  t

قادرة على متكني �الأ�سخا�س �لناجني.  t

»مكتب  بت�سمية  خا�سة  خدمة  بروك�سل  مدينة  �أن�ساأت 
متفهماً  ��ستقباالً  توؤمن  لل�سحايا«،  �ل�رشطة  م�ساعدة 
لل�سحايا و�أقاربهم و�ل�سهود على �لعنف، وتوؤدي �لن�سح يف 
نف�س �لوقت الأفر�د �ل�رشطة وت�ساندهم. تعد هذه �خلدمة يف 
ويف  �جلرمية.  علم  ويف  �لنف�س  علم  يف  خمت�سني  �سفوفها 
ال�سويد، يوفر »�ملركز �لوطني للن�ساء �ملعتدى عليهن بال�رشب 
�ل�سحة  قطاعي  ملوظفي  و�لتوجيه  �لتدريب  و�الغت�ساب« 
للمو�رد  كمركز  ويعمل  �جلن�سي،  �لعنف  جمال  يف  و�لطب 

�لوطنية يقدم �ملعلومات �ملخت�سة يف �ملو�سوع.

دعم �ضحايا �لعنف �جلن�ضي

يتطلب �الأ�سخا�س �لناجني من �لعنف �جلن�سي، مبا فيه �الغت�ساب، عناية 
طبيىة فورية وفح�ساً طبياً �رشعياً ودعماً ملو�جهة �ل�سدمة �لنف�سية، �إلى 
م�سورة نف�سية طويلة �الأمد يوؤمنها خمت�سون مدركون وجّيدو �لتدريب. 
ويفرت�س ذلك توفري مر�كز كافية عدد�ً و�سهلة �لبلوغ، ملو�جهة �الغت�ساب 
وتاأدية �لتوجيه لالأ�سخا�س �لناجني. وتو�سي فرقة �لعمل �ملعنية مبكافحة 
�لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف �ملنزيل، �لتابعة ملجل�س �أوروبا، باإن�ساء مركز 

لكل 200.000 ن�سمة.
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حماية �الأطفال �ل�ضهود ودعمهم

عادة ما يكون �الأطفال مدركني للعنف يف �الأ�رش �لتي يح�سل فيها، 
وقد يعانون منه �سخ�سياً. وتت�سبب كلتا �حلالتني باأذى �سديد. وعلى 
�خلدمات �لتي تدعم �سحايا �لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف �ملنزيل �الأخذ 
�لتوجيه  وتوفري  �لعنف  على  �ل�سهود  �الأطفال  �حتياجات  باحل�سبان 
دعم  �أي  ي�سب  �أن  ويجب  و�حتياجامت.  �ملتفق  و�الجتماعي  �لنف�سي 

موؤدى يف م�سلحة �لطفل �لف�سلى.

توجيه  مر�كز/مر�كز  املتحدة  اململكة  �أن�ساأت  �لثمانينات،  منذ 
ل�سحايا �العتد�ء �جلن�سي (SAC/SARC)، ومهمتها تاأمني �ال�ستجابة 
�لطبية �ل�رشعية عالية �لنوعية و�مل�سورة على �ملدى �لقريب ل�سحايا 
�العتد�ء�ت �جلن�سية �لو�قعة حديثاً. و�أن�ساأت الرنويج مر�كز خدمة 
�جلن�سي، متوفرة يف كل مقاطعة  و�العتد�ء  �الغت�ساب  ل�سحايا 
ومرتبطة ب�سبكة عياد�ت �لطو�رئ يف �لبلديات. و�أن�ساأت ال�سويد 
و�الغت�ساب«،  بال�رشب  عليهن  �ملعتدى  للن�ساء  �لوطني  »�ملركز 

ويجري فحو�سات طبية ويوؤمن �لعالج و�لدعم لل�سحايا.

ت�ستند خطة �لعمل �خلا�سة بـال�سويد �إلى �تفاقية �الأمم �ملتحدة 
حلقوق �لطفل، وذلك للت�سديد على �أن �الأطفال �لذين هم »جمرد« 
�سهود على �لعنف �سد �لبالغني �ملقرينب منهم، لهم �أي�ساً �حلق 

يف �حلماية.

�الإبالغ من قِبل �ملهنيني

�إن غالبية حو�دث �لعنف �سد �لن�ساء تبقى دون �إبالغ عنها. وغالباً 
ب�سمت.  يعانون  و�ل�سحايا  مو�سدة  �أبو�ب  ور�ء  �لعنف  يح�سل  ما 
وهو حتد �أويل فيما يتعلق بحمايتهم و�لوقاية من �ملزيد من �لعنف 
ومقا�ساة �جلناة. وغالباً ما يكون �ملهنيون �لعاملون مع �ل�سحايا، من 
�أطباء وخمت�سني يف علم �لنف�س و�أخ�سائيني �جتماعيني، على علم 
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قو�عد  لكن  جمدد�ً،  ح�سوله  �حتمال  �إز�ء  وقلقني  �لعنف  بح�سول 
رفع  �إمكان  على  �التفاقية  تن�س  عنه.  �الإبالغ  من  متنعهم  �ل�رشية 
�حلو�دث  عن  �الإبالغ  قر�ر  �تخاذ  من  �ملهنيني  لتمكني  �ل�رشية  قو�عد 

�خلطرية �إذ� كانو� يعتقدون �أنها ح�سلت و�ستح�سل جمدد�ً.

يف اإ�سبانيا، يُلزم قانون �أو�مر �ملحاكم حلماية �سحايا �لعنف �ملنزيل 
موؤ�س�سات وهيئات �خلدمة �الجتماعية �لعامة و�خلا�سة، �لتي علمت 
بح�سول حو�دث عنف منزيل، باالإبالغ عنها لدى �لقا�سي �ملناوب �و 

�ملدعي �لعام لرفع دعوى باإ�سد�ر �أمر حماية.

القانون الو�سعي

الف�سل اخلام�س من التفاقية

توِجد �التفاقية جمموعة من �لتد�بري �ملدنية و�جلنائية مللء �لثغر�ت �ملوجودة 
يف �لت�رشيع و�لتي تعرت�س �لعديد من �سحايا خمتلف �أ�سكال �لعنف �سد 
�لن�ساء و�لعنف �ملنزيل عند �لتما�سهم �لعد�لة. وتذهب هذه �لثغر�ت من تد�بري 
�لتعوي�س غري �ملوجودة و�مل�سائل �ملت�سلة بحقوق ح�سانة �الأوالد، �إلى كون 

�لعديد من �أ�سكال �ل�سلوك �لعنيف غري معترب كجرمية يف عدة دول �أع�ساء.

�لدعاوى �ملدنية وو�ضائل �النت�ضاف

�لهدف من هذ� �حلكم �إيجاد و�سائل �نت�سافية يف �لقانون �ملدين، ت�سمح 
للمحاكم بوقف ت�رشف معنّي ومتكني �ل�سحايا من طلب �أو�مر ق�سائية، 
كاالأو�مر �لزجرية �أو �الأو�مر �ملانعة �أو �الأو�مر �لتقييدية �أو �أو�مر عدم �لتحر�س. 
وهذه �الأو�مر تد�بري حماية هامة ملنعها �جلاين مثالً من �القرت�ب من �ل�سحايا 
يف منزلهم و�ملنطقة �ملحيطة به. ويف ق�سايا �لعنف �ملنزيل، قد تعطي هذه 

�الأو�مر �ل�سحية حماية ملدة �أطول ال توفرها �أو�مر �حلماية �لطارئة.

�لعنف  �أ�سكال  كافة  من  �لن�ساء  حماية  عن  م�سوؤولة  �لدولة  �إن 
�ل�سلطات  �أن  من  �لتاأكد  �لدولة  م�سوؤولية  ومن  �ملنزيل.  و�لعنف 
وتعاقب  فيها  وحتقق  �لعنف  �أعمال  من  �لوقاية  توؤمن  لها  �لتابعة 
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عليها، وذلك على �أمت وجه. و�إذ� �أخفقت �ل�سلطات يف دعم �ل�سحايا 
وحمايتهم بال�سكل �ملنا�سب، توّجب حينئذ توفري و�سائل �نت�سافية 

ملعاجلة هذ� �الإخفاق.

 ،Bevacqua & S. v. Bulgaria »يف ق�سية »بيفاكو� وٍ�سـ. �سد بلغاريا
��ستكت �ملدعية من �أن زوجها يعتدي عليها بال�رشب ب�سكل منتظم، 
ثالث  �لبالغ  �بنها  معها  �آخذة  طالق  بدعوى  وتقدمت  تركته  وقد 
�سنو�ت من �لعمر. من جهة �أخرى، �أكدت على �أن زوجها كان يو��سل 
�عتد�ء�ته بال�رشب. وقد ق�ست �أربعة �أيام مع �بنها يف ملجاأ خم�س�س 
للن�ساء �ملتعدى عليهن، لكنها زعمت باأنه �أُنذرت باإمنكان مقا�ساتها 
الختطاف �لولد، مما �أدى �إلى �أمر �سادر عن �ملحكمة بتقا�سم �حل�سانة، 
وهو بح�سب ما �أعلنته، ما مل يتقيد زوجها به. وبح�سب مز�عهما، 
فاإن توجيه �لتهم باالعتد�ء �إلى زوجها قد �أثار �ملزيد من �لعنف. ومل 
تلق مطالبتها بتد�بري ح�سانة موؤقتة معاجلة �أولوية، حيث مل حت�سل 
�أخري�ً على �حل�سانة �إال بعد �سدور �حلكم بطالقها بعد �أكرث من �سنة. 
ويف �ل�سنة �لالحقة، تعر�ست من جديد لالعتد�ء بال�رشب من زوجها 
�ل�سابق، ورُف�ست مطالبتها باملقا�ساة �جلنائية على �أ�سا�س �أن �لق�سية 
وجدت  �سخ�سية.  ب�سفة  مقا�ساة  تتطلب  �سخ�سية«  »م�ساألة 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان �نتهاكاً للمادة 8 (�حلق يف �حرت�م 
�حلياة �الأ�رشية)، نظر�ً الإخفاق �ل�سلطات �لبلغارية يف �عتماد �لتد�بري 
�ل�رشورية ملعاقبة زوج �ملدعية ومر�قبته. و�سددت �ملحكمة �أي�ساً على 
�أن �عتبار �ملنازعة »ق�سية �سخ�سية« يتعار�س مع �الإلز�م �لقائم على 

�ل�سلطات بحماية �حلياة �الأ�رشية للمدعية.

�لتعوي�ض

توؤ�س�س �التفاقية حق �لتعوي�س على �الأ�رش�ر �مللحقة نتيجة �أي من 
�النتهاكات �مل�سمولة. و�جلاين هو �مل�سوؤول يف �ملقام �الأول عن �الأ�رش�ر 
و�لتعوي�س، مع �إلز�م �الأطر�ف بالتعوي�س يف حال عانت �ل�سحية من 

�أذى بدين �أو �عتالل �سحي م�ستدميني.
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وال مينع �إلز�م �لدولة �إ�سافياً بالتعوي�س، طلب �الأطر�ف من �جلاين �أن 
ي�سدد �لتعوي�س �ملمنوح، �رشط مر�عاة �أمن �ل�سحية.

�لعنف،  قانون تعوي�س �سحايا جرمية  اأملانيا  يف 1976، ��ستحدثت 
�جلن�سي  و�العتد�ء  كاالغت�ساب  جر�ئم  ل�سحايا  ي�سمن  �لذي 
و�العتد�ء �لبدين و�لقتل، تعوي�ساً عن �آثار �لعنف �لذي عانو� منه 

(�لتكاليف �لطبية، �مل�سورة �لنف�سية، �لعجز عن �لعمل، �إلخ...).

�حل�ضانة وحق �لزيارة و�الأمن

لقد ح�سل �أن ��ستخدم مرتكبو �أعمال عنف حق زيارة �أوالدهم للتعدي 
جمدد�ً على �ل�سحية، ونتج عن ذلك عنف خطري و�أحياناً �لقتل. يجب 
�أن تكون كافة �لتد�بري �لقانونية �ملتخذة حلماية �ل�سحايا مت�سقة. 
�إلى �ل�سحية،  �إذ� منعت حمكمة مدنية �جلناة من �لو�سول  فمثالً، 
يجب �أال ت�سمح حمكمة �الأ�رشة بهذ� �لو�سول. عليه، فاإن �التفاقية 
حقوق  �لبت يف  لدى  باحل�سبان  �لهامة  �لعنف  حو�دث  �أخذ  ت�سمن 

ح�سانة �الأوالد، وذلك من �أجل م�سلحة �لطفل �لف�سلى.

�أ�ضكال �لعنف

�أ�سكال  من  و��سعة  جمموعة  جترمي  �الأطر�ف  من  �التفاقية  تطلب 
�لعنف، ومن �سمنها:

�أو �مل�سايقة  العنف النف�سي: ��ستهد�ف �ل�سحية بالتهويل   t
�أو �لتهديد ب�سكل متعمد ولفرتة ما، مبا يت�سبب لها ب�سدمة 
يف  �لنف�سي  �لعنف  يتبع  قي  �حلميمة،  �لعالقات  يف  نف�سية. 

�أحيان كثرية عنف بدين وجن�سي.

يف فرن�سا، �أُدرج �نتهاك �لعنف �لنف�سي يف �لقانون �جلنائي 
يف 2010. وقد تطبَّق له عقوبات قا�سية، تذهب من �الحتجاز 

ملدة ثالث �سنو�ت �إلى تغرمي حتى 75.000 يورو.
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التعقب: تهديد �سخ�س بعن طريق تعقبه با�ستمر�ر و�إقحامه   t
مر�قبة  مو�سع  باأنه  �إعالمه  �أو  مرغوب،  غري  كالمي  تبادل  يف 
متعمدة، مبا يت�سبب له باخلوف على �أمنه. وقد ي�سمل ذلك �إتالف 
حيو�ناتها  �أو  �أ�سدقائها  �أو  �ل�سحية  �أ�رشة  و��ستهد�ف  �مللكية 

�الأليفة �أو ن�رش �ملعلومات �خلاطئة على �سبكة �الإنرتنت.

�التفاقية  فاإن  مبدئياً،  و�لتعقب  �لنف�سي  �لعنف  جترمي  يجب  وفيما 
ت�سمح بالتحفظ و�ملرونة لالأطر�ف �لتي تن�س نظمها �لقانونية على 
عقوبات غري جنائية لهذ� �لنوع من �ل�سلوكيات. �إال �أنه يجب تطبيق 
�جلناة  ملعاقبة  كافية  تكون  �أن  يجب  كما  �جلنائية،  غري  �لعقوبات 

وردعهم عن ممار�سة هذه �ل�سلوكيات يف �مل�ستقبل.

وقد   .2009 يف  جنائياً  �إجرمياً  فعالً  �لتعقب  �أ�سبح  اإيطاليا،  يف 
�أربع �سنو�ت. و�إذ� كان  �إلى  �أ�سهر  يعاقب عليه بال�سجن من �ستة 
�أو �سخ�ساً على عالقة حميمة بال�سحية من  �سابقاً  �جلاين زوجاً 
قبل، جاز رفع عقوبة �ل�سجن �إلى �ست �سنو�ت. ويطٌبّ نف�س �لتدبري 

يف حال كانت �ل�سحية قا�رش�ً يف �ل�سن.

ممار�س  �أي فعل جن�سي  العنف اجلن�سي مبا فيه الغت�ساب:   t
ب�سكل متعمد على �سخ�س دون ر�ساه. ويدخل �سمنه �إيالج �أي 
جزء من �أجز�ء بدن �جلاين يف �أي جزء من �أجز�ء ج�سم �ل�سحية، 
�أو �إدخال �أي �سيء فيه. وغالباً ما تبقى �نتهاكات �لعنف �جلن�سي 
�إثبات  ت�ستطع  ما مل  �ل�سحية  ق  ت�سَدّ ال  حيث  معاقبة،  دون 
حماولتها مقاومة �العتد�ء. ملعاجلة هذه �لثغرة، تطلب �التفاقية 
�أن توؤخذ ظروف ح�سول �لفعل بعني �العتبار، عند تقييم ما �إذ� 
كان هناك ر�سا، ب�رشف �لنظر عن كون �ل�سحية قاومت بدنياً �أم 
ال. ويجرم �أي�ساً هذ� �حلكم �الغت�ساب بني �لزوجني �أو �لع�سريين، 

�حلاليني �أو �ل�سابقني.
�لذي  �ملر�أة«  �لعنف �سد  �لق�ساء على  »�إعالن  ين�س �رش�حة 
�لزوجي  �الغت�ساب  على   ،1993 يف  املتحدة  الأمم  �عتمدته 

ط�سكل من �أ�سكال �لعنف �سد �لن�ساء.
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بدين  �أو  �أو غري كالمي  ت�رشف كالمي  �أي  امل�سايقة اجلن�سية:   t
جن�سي �لطابع ، وغري مرغوب، وهادف �أو مف�س �إلى �نتهاك كر�مة 
�لفرد، وخا�سة بخلق �أجو�ء تهويلية �أو عد�ئية �أو مهينة �أو موؤذية. 
يف هذه �حلالة �أي�ساً، ت�سمح �التفاقية لالأطر�ف باختيار عقوبة غري 
جنائية لهذ� �لنوع من �ل�سلوكيات، ما يعني �عتماد عقوبة مبوجب 

�لقانون �ملدين �أو �لقانون �الإد�ري.

تهديد�ت  �إلى  متعمد  ب�سكل  �للجوء  فعل  بالإكراه:  الزواج   t
بدنية �أو نف�سيىة الإكر�ه بالغ �أو طفل على �لزو�ج �أو �الأخذ ببالغ 

�أو طفل �إلى بلد �آخر بغية �إكر�هه على عقد زو�ج.

يف اململكة املتحدة، �سمحت حملة منظمة »�ساوثهل بالك 
�سي�سرتز« Southall Black Sisters غري �حلكومية بتطوير مبادئ 
وحت�سني  باالإكر�ه  بالزو�ج  متعلقة  �ل�رشطة،  بر�سم  توجيهية 
�ملو�طنني  حلاالت  و�لكومنولث  �خلارجية  وز�رة  معاجلة  �سبل 
�لقانون  ويجعل  �خلارج.  يف  �لزو�ج  على  �ملكرهني  �لربيطانيني 
�جلنائي البلغاري من �إكر�ه �سخ�س على عقد زو�ج �نتهاكاً، 

وباملثل الختطاف �مر�أة ق�سد �إكر�هها على عقد زو�ج.

ت�سويه الأع�ساء التنا�سلية لالأناث: ي�سمل كافة �لطرق �ملعتمدة   t
لتغيري �أو �إيذ�ء �الأع�ساء �لتنا�سلية لالأناث ب�سكل متعمد والأ�سباب 
غري طبية. ويت�سبب ذلك ب�رشر متعذر تعوي�سه ود�ئم وعادة ما يجرى 
دون ر�سا �ل�سحايا. تفر�س �التفاقية �أي�ساً عقوبات جنائية على �أي 
�سخ�س ي�ساعد �جلاين على �إجر�ء ت�سويه لالأع�ساء �لتنا�سلية لالأناث.

يف النم�سا ولغاية 2001، مل يكن �لت�سبب باأذى بدين معاقباً 
عليه يف حال ح�سوله بر�سا �لطرف �ملتاأذي. ونتيجة لذلك، مل 
يكن يعاَقب على ممار�سة �لت�سويه لالأع�ساء �لتنا�سلية لالأناث 
يف حال �إعطاء و�لد �لفتاة �أو �لو�سي عليها مو�فقته قانونياً. 
وقد �أكدت �لنم�سا بتعديل �أُدخل على �لقانون �جلنائي، ��ستحالة 
�إعطاء �ملو�فقة على ت�سويه �أو جرح لالأع�ساء �لتنا�سلية بق�سد 

�إحد�ث �عتالل د�ئم لالإح�سا�س �جلن�سي.
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�إجر�ء  وي�سمالن  الق�رسي:  والتعقيم  الق�رسي  الإجها�س   t
عملية  و�إجر�ء  و�لو�عية،  �مل�سبقة  مو�فقتها  دون  ملر�أة  �إجها�س 
�لتوليد  على  �مر�أة  قدرة  �إنهاء  �إلى  مف�سية  �أو  هادفة  جر�حية 

طبيعياً، ودون مو�فقتها �أو فهمها �مل�سبقني و�لو�عيني.

�مل�ضاعدة �أو �لتو�طوؤ و�ملحاولة

كل �سخ�س يوؤدي �مل�ساندة �أو �لت�سجيع �أو �لدعم ب�سكل متعمد �إلى 
�سخ�س �آخر الرتكاب جر�ئم �لعنف �لنف�سي �أو �لبدين �أو �جلن�سي، �و 
�أو  لالأناث،  �لتنا�سلية  �الأع�ساء  ت�سويه  �أو  باالإكر�ه،  �لزو�ج  �أو  �لتعقب، 
جنائياً  فعالً  مرتكباً  يكون  �لق�رشي،  �لتعقيم  �أو  �لق�رشي  �الإجها�س 
مبوجب �التفاقية. وي�سمل هذ� �حلكم �النتهاكات حتت �لقو�نني �جلنائية 
و�الإد�رية و�ملدنية. ويُعترب �أي�ساً �الرتكاب �ملتعمد لعنف بدين �أو جن�سي 
�نتهاكاً، وكذلك �الأمر بالن�سبة �إلى �لزو�ج باالإكر�ه �أو ت�سويه �الأع�ساء 

�لتنا�سلية لالأناث �أو �الإجها�س �لق�رشي �أو �لتعقيم �لق�رشي.

�لتربير غري �ملقبول جلر�ئم منها تلك �ملرتكبة
با�ضم ما ي�ضمى بـ«�ل�رشف«

ملعاجلة �الأ�سباب �جلذرية للعنف �سد �لن�ساء و�لت�سدي للمو�قف �لتي 
توؤبد �لعنف، تكر�س �التفاقية �ملبد�أ �لقائل �إن �ل�سلوكيات �الإجر�مية غري 
مقبولة يف �أي ظرف كان. وال ميكن قبول �لثقافة �أو �لدين �أو �لتقاليد �أو 
�أي �سبب �سخ�سي �آخر لل�سلوكيات �الإجر�مية كدفاع عن �لعنف �سد 
�لن�ساء �أو �لعنف �ملنزيل، يجب �أال يتخذ �لق�ساء هذه �الأ�سباب حجة 
لدى تف�سري �لقانون. وغالباً ما يكون مرتكبو �أفعال �إجر�مية قائمة على 
هذه �الأ�سباب، �أوالد�ً �أ�سغر �سناً من �أن يو�جهو� �ملقا�ساة وم�سجعني 
من ع�سو بالغ من �الأ�رشة �أو �جلالية. مللء هذه �لثغرة، على �الأطر�ف 
�عتبار �أي �سخ�س يح�س على �رتكاب جر�ئم كهذه م�سوؤوالً عن فعل 

�إجر�مي.
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�الخت�ضا�ض

�تفاقات  �سائر  �ملطبقة يف  لتلك  �ملماثلة  �الخت�سا�س  مبادئ  تطبَّق 
جمل�س �أوروبا، وذلك للتاأكد مما �أدناه: 

�لتز�م �الأطر�ف معاقبة مرتكبي �الأفعال �الإجر�مية فوق �أر��سيها،   t
على منت �ل�سفن �لتي ترفع �أعالمها �أو �لطائر�ت �مل�سجلة مبوجب 

قو�نينها، �أو �جلناة مو�طنيها �أو �ملقيمني عادة فوق �أر��سيها.
حث �الأطر�ف على مقا�ساة �رتكاب �أي �نتهاكات �سد مو�طنيها   t
�أو �الأ�سخا�س �ملقيمني عادة فوق �أر��سيها وهم يف �خلارج، وذلك 

بهدف حمايتهم.
�لتز�م �الأطر�ف معاقبة �أي من مو�طنيها �رتكب �نتهاكات �لعنف   t
�جلن�سي �أو �لزو�ج باالإكر�ه �أو ت�سويه �الأع�ساء �لتنا�سلية لالأناث �أو 
�الإجها�س �لق�رشي �أو �لتعقيم �لق�رشي، وحتى ولو �رتُكب �النتهاك 
يف �خلارج. وذلك ب�رشف �لنظر عن كون هذه �النتهاكات جمرّمة 
يف �لبلد �لذي ح�سلت فيه �أو كون �ل�سحية تقدمت ب�سكوى �أو 

�ل�سلطات با�رشت حتقيقاً يف هذ� �لبلد.
�لتز�م �لطرف مقا�ساة �جلاين يف حال مل ي�سلَّم �إلى �لبلد �لذي   t

�رتُكب فيه �النتهاك �أو �لذي تتحدر منه �ل�سحية.

�لعقوبات و�لتد�بري

لالنتهاكت  �ملفرو�سة  �لعقوبات  �أن  من  �لتاأكد  ملزمة  �الأطر�ف  �إن 
�مل�سمولة باالتفاقية تعك�س خطورة �لعنف. ويجب �أن تكون �لعقوبات 
”فعالة ومتنا�سبة ور�دعة“، مع �إمكان �أن تت�سمن �ل�سجن �أو �سحب 
حقوق �لو�لدين، يف حال تعذر �سمان م�سحلة �لطفل �لف�سلى وقد 

ت�سمل �أمن �ل�سحية، باأي طريقة �أخرى.

�لظروف �مل�ضددة للعقوبة

لدى  تن�س �التفاقية على ت�سديد �لعقوبات يف ظروف معّينة، مثالً 
�رتكاب �النتهاك من �أحد �أفر�د �الأ�رشة �ملقربني، وتكر�ر�ً و�سد �سخ�س 
عدة  من  �أو  طفل،  بح�سور  �أو  و�سد  خا�س،  ب�سكل  م�ست�سعف 
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�أ�سخا�س، �أو بدرجة ق�سوى من �لعنف، وبا�ستعمال �سالح �أو بالتهديد 
با�ستعماله، ومع �لت�سبب باأذى بالغ لل�سحية، وعندما يكون �أدين �جلاين 

من قبل النتهاك مماثل.

يف اإ�سبانيا، وعلى �أثر �عتماد »�لت�رشيع �الأ�سا�سي �خلا�س بالعنف 
�جلن�ساين«، ُعدلت �ملادة 148 من �لقانون �جلنائي لزيادة �لعقوبة عندما 
ت�ستهدف �العتد�ء�ت �لزوج �ل�سابق �أو �سخ�ساً كان للمعتدي عالقة 
معادلة للعالقة �لزوجية، وذلك ب�رشف �لنظر عن تعاي�سهما. ويف 
بلجيكا، ال ين�س �لقانون �جلنائي بالتخ�سي�س على �نتهاك عنف 
منزيل. لكن �إذ� كان �ملرتكب زوجاً �أو ع�سري�ً حالياً �أو �سابقاً، �عترُب هذ� 

�النتهاك جرمية �أخطر ترتتب عليها عقوبات �أ�سد.

حظر طرق حل �ملنازعات �أو �إ�ضد�ر �الأحكام �لبديلة �الإجبارية 

حُتظر �لطرق �لبديلة حلل منازعة يكون ح�سل عنف فيها، الأنه ال ميكن 
�أن تكون مت�ساوية بني �ل�سحية و�جلاين. و�إذ�  بتاتاً لعملية �لو�ساطة 
ح�سل عنف م�سمول باالتفاقية، �عترُب فعالً �إجر�مياً وتوجبت مقا�ساته 
�الأطر�ف  توجب على  بدفع غر�مة،  �جلاين  �أُمر  و�إذ�  �الأ�سا�س.  على هذ� 
�لتاأكد من �أن ذلك ال يوؤدي ب�سكل غري مبا�رش �إلى و�سع �ل�سحية يف 
حالة �سيق مايل.  فغالباً ما يكون �ل�سحايا من نف�س �أ�رشة �جلاين، وقد 

توؤثر �لغر�مة على دخل �الأ�رشة �أو �لقدرة على دفع �لنفقة �ل�رشعية.

التحقيقات واملقا�ساة والقانون الإجرائي وتدابري احلماية
الف�سل ال�ساد�س من التفاقية

تقييم الأخطار واأدارتها

يو�جه �لعديد من �ل�سحايا تهديد�ت بالعنف �خلطري �أو حتى باملوت من 
�جلاين، خا�سة عندما يغادرونه �أو عندما يو�جه �ملقا�ساة. لتوفري �حلماية 
لل�سحية يف جميع مر�حل �لتحقيق، يجب �أن جتري كافة �ل�سلطات 
ذ�ت �ل�سلة �ملتعاونة فيما بينها تقييماً مل�ستوى �خلطورة �لتي تو�جهها 
�ل�سحية �ملعنية، و�أن تو�سع خطة مو�سع الإد�رة �الأخطار. ويجب �أي�ساً 
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�أن يثبت �لتقييم ما �إذ� كان ميتلك �جلاين �أ�سلحة نارية �أو �إذ� كانت هذه 
تد�بري  تتخذ  �أن  لالأطر�ف  ميكن  �حلاالت،  هذه  يف  متناوله.  يف  �الأخرية 

ت�سمح مب�سادرة �أي �سالح ناري وذخرية فور�ً حلماية �ل�سحية.

�لوكاالت  �ملتعددة  »�ملحا�رش�ت  م   تنَظّ املتحدة،  اململكة  يف 
لتقييم �الأخطار« MARACs مرة كل �سهر لتبادل �ملعلومات و�تخاذ 
�خلطو�ت �لالزمة لوقاية �ل�سحايا و�أوالدهم من �الأذى. وت�سل هذه 
ببع�سها  �خلدمات  تاأدية  ووكاالت  �ل�سلطات  خمتلف  �ملحا�رش�ت 
�ملحلية  و�ل�سلطات  �ل�سلوك  مر�قبة  وخدمة  كال�رشطة  �لبع�س، 
و�ل�سلطات �ملعنية بال�سحة و�الأ�سكان، وخدمات �ملالجئ و�لدعم. 
ذ�ت  وهي  �ل�سحايا.  �أمن  لتعزيز  فردية  �ملحا�رش�ت خططاً  وت�سع 

�أهمية �أولية من حيث حتديد �لثغر�ت يف �ملعلومات وملئها.

�أو�مر طارئة باملنع

لتوفري حماية فورية لل�سحية، تن�س �التفاقية على نقل مرتكب �لعنف 
�ملنزيل من منزل �الأ�رشة، جاعلة م�سافة مادية بني �الإثنني ملنع �ملزيد من 
�لعنف. ويحول نقل �جلاين ولو كان مالك مكان �ل�سكن، دون تعري�س 
�ل�سحية للمزيد من �ل�سدمات �لنف�سية، ولكانت ��سطر�ت لواله �إلى 
مغادرة �ملنزل وغالباً مع �الأوالد حر�ساً على �أمنهم. ويعود لالأطر�ف �أن 
تعنّي �ل�سلطة �ملخولة �خت�سا�س �إ�سد�ر �الأو�مر باملنع، �إمنا مع �إبقاء  

�أمن �ل�سحية �أو �ل�سخ�س �ملعر�س للخطر يف طليعة �الأولويات.

�أو�مر بالتقييد �أو �حلماية

�أ�سكل �لعنف  �الأو�مر ل�سحايا كافة  �لتاأكد من توفر  على �الأطر�ف 
�ت�سال  �أي  من  ومنعه  �جلاين  لتقييد  وذلك  باالتفاقية،  �مل�سمولة 
بال�سحية لفرتة معّينة من �لوقت. و�سماناً للحماية �لفورية، يجب �أن 

تكون هذه �الأو�مر:
مي�سورة �لتكلفة؛  t

متوفرة للحماية �لفورية؛  t
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ممنوحة ب�رشف �لنظر عن مو�جهة �جلاين �إجر�ء�ت قانونية �أخرى؛  t

متاحة يف عدة �إجر�ء�ت قانونية متتالية؛  t

متوفرة بطلب من طرف و�حد فقط؛   t

م�سَدرة دون �الإخالل بحقوق �ملدعى عليه يف حماكمة عادلة.  t

يف النم�سا، يخول »�لت�رشيع �خلا�س باحلماية من �لعنف �سمن 
�ملنزل  عن  �ملنزيل  �لعنف  مرتكب  �إبعاد  حق  �ل�رشطة  �الأ�رشة« 
�مل�سرتك لفرتة ع�رشة �أيام كتدبري وقائي ودون مو�فقة �ل�سحية 
�أو طلب منها (حكماً). و�سمن مهلة 24 �ساعة، على �ل�رشطة 
�إر�سال تقرير �إلى مركز تدخل يقدم �إلى �ل�سحية م�سورة �ساملة. 
من �أهد�ف هذه �مل�سورة متكني �ل�سحية �تخاذ قر�ر و�ع بالتقدم 
�أم ال بطلب �إلى حمكمة �الأ�رشة للح�سول على �أمر باحلماية 
طويلة �الأمد ولغاية ثالثة �أ�سهر. وال تقت�رش فئة �مل�ستفيدين 
من هذه �الأو�مر  باحلماية على �لزوج و�لع�سري، بل �إنها ت�سمل 
�أي�ساً جمموة و��سعة من �ل�سحايا �ملحتملني، كاالأ�سخا�س �لذين 

يعي�سون معاً على �سكل �أ�رشة.

تد�بري �حلماية

�سماناً الحرت�م �الإجر�ء�ت �لق�سائية حقوق �ل�سحايا وتالفياً لتعري�سهم 
�الأطر�ف  تُلزَم  �الإجر�ت،  هذه  خالل  �لنف�سية  �ل�سدمات  من  للمزيد 

��ستحد�ث جمموعة من �لتد�بري ومنها:
�لتاأكد من �أن �ل�سحية و�أ�رشتها و�ل�سهود يف ماأمن من �لتهويل   t

و�الإنتقام؛
توفري �ملعلومات لل�سحية �ملتعر�سة ب�سكل خا�س للخطر، عن   t

مكان وجود �جلاين؛
توفري �ملعلومات عن �خلدمات �ملتاحة وم�سار �لتحقيقات ونتائج   t

�لدعوى؛
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�إعطاء �ل�سحية فر�سة �إ�سماع ق�سيتها وتقدمي �إدلتها و�الإدالء   t
خ�سو�سيتها  وحماية  حا�رش�ً،  �جلاين  يكون  �أن  دون  ب�سهادتها 

وهويتها؛
توفري دعم لغوي جماين لل�سحية �أثناء م�ساركتها يف �الإجر�ء�ت   t

�أو عند تقدمي �إدلتها.

الهجرة واللجوء
الف�سل ال�سابع من التفاقية

تتعر�س �لن�ساء �ملهاجر�ت و�لالجئات ب�سكل خا�س للعنف. وعليه، فاإن 
�خلا�س  �لقانوين  �لو�سع  �أ�سا�س  على  �لقائم  �لتمييز  حتظر  �التفاقية 
بالهجرة �أو باللجوء عند تطبيق �أحكامها. و تُلزِم �أي�ساً باتخاذ تد�بري لوقاية 
�ل�سحايا من �لعنف ودعمها مع �الأخذ باحل�سان �حتياجات �الأ�سخا�س 

�مل�ست�سعفني.

�لو�ضع �لقانوين �خلا�ض باالإقامة

�لع�سريين  �أو  �لزوجني  �أوروبا  جمل�س  يف  �الأع�ساء  �لدول  غالبية  تُلزِم 
و�سع  منحهم  قبل  معّينة  لفرتة  ع�سريين  �أو  متزوجني  معاً  بالبقاء 
�لن�ساء  من  فالعديد  لذلك،  ونتيجة  م�ستقل.  فردي  ب�سكل  �الإقامة 
�ملهاجر�ت �أو �لالجئات يخفن مغادرة �الأو�ساع �ملت�سفة بالعنف خ�سية 
فقد�ن و�سع �الإقامة. تثبت �التفاقية �إمكان �حل�سول على و�سع �إقامة 
م�ستقل، للن�ساء �ملهاجر�ت �سحايا �لعنف، ومتكن �ملهاجر�ت �سحايا 

�لزو�ج باالإكر�ه يف بلد �آخر من ��ستعادة و�سع �الأقامة.

�الأحكام  تطبيق  عدم  بحق  باالحتفاظ  لالأطر�ف  �التفاقية  وت�سمح 
�ملت�سلة بو�سع �الإقامة �أو بتطبيقها فقط يف حاالت �أو ظروف معّينة.

طلبات �للجوء �لقائمة على �عتبار�ت جن�ضانية

فيما يخ�س �حلماية، للن�ساء �للو�تي يطلنب �للجوء �أ�سباب للقلق و�لهم غري 
تلك �خلا�سة بالرجال. وقد تكون �لن�ساء عاجز�ت �أو ممتنعات عن ف�سح �لعنف 
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�لذي عانني منه، كاالغت�ساب مثالً، يف �سياق لتحديد �للجوء ال �عتبار فيه 
للح�سا�سيات �لثقافية. وغالباً ما يكّن عر�سة للم�سايقة و�ال�ستغالل 
�جلن�سيني وعاجز�ت عن حماية �أنف�سهن. ملعاجلة �لق�سايا �خلا�سة �ملت�سلة 

بالن�ساء �للو�تي يطلنب �للجوء، تقيم �التفاقية �ملوجبات �لتالية:
�العرت�ف بالعنف �جلن�ساين �سد �لن�ساء ك�سكل من �أ�سكال �ال�سطهاد،   t

مبعنى �التفاقية �ملتعلقة مبركز �لالجئني، �ملعتمدة يف 1951؛
�لتاأكد من تف�سري �الأحكام مع مر�عاة �ملنحى �جلن�ساين لدى حتديد   t

و�سع �للجوء؛
مر�عية  د�عمة  وخدمات  توجيهية  ومبادئ  �إجر�ء�ت  ��ستحد�ث   t
باالأخذ  لل�سماح  �للجوء،  حتديد  عملية  يف  �جلن�ساين  للمنحى 

باحل�سبان �لفو�رق بني �لن�ساء و�لرجال.

مطابقان  (�أدناه)  �لق�رشية  �الإعادة  عدم  وحكم  �الأخري  �حلكم  هذ�  �إن 
وغري متجاوزين لالتفاقية �ملتعلقة مبركز �لالجئني، �ملعتدمة يف 1951، 
وللمادة 3 من �التفاقية �الأوروبية حلقوق �الإن�سان، كما ف�رشتها �ملحكمة 

�الأوروبية حلقوق �الإن�سان.

يف 2002، �أ�سدر مفو�س الأمم املتحدة ال�سامي ل�سوؤون الالجئني 
مبادئ توجيهية خا�سة باحلماية �لدولية: �ال�سطهاد �جلن�ساين يف 
نطاق �ملادة 1�أ(2) من �تفاقية 1951، و/�أو بروتوكولها �ملعتمد يف 1967 
و�ملت�سل بو�سع �لالجئني. و�ملق�سود من �ملبادئ �لتوجيهية �إ�سد�ء 
�إر�ساد تف�سريي قانوين للحكومات و�ملهنيني �لقانونيني و�سناع �لقر�ر 
�لالجئني  ل�سوؤون  �ملتحدة  �الأمم  مفو�سية  ملوظفي  كما  و�لق�ساء، 

�ملتولني حتديد و�سع �للجوء ميد�نياً.

عدم �الإعادة �لق�رشية

تثبت �التفاقية موجب �لتاأكد من �أن �ل�سحايا يف �حلاجة �إلى حماية 
دولية وب�رشف �لنظر عن و�سعهم �لقانوين، لن يعادو� �إلى بلد�ن ت�سكل 
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خطر�ً عليهم �أو حيث قد يتعر�سون للتعذيب �أو �ملعاملة �أو �لعقوبة 
�ملهينتني. ومبد�أ عدم �الإعادة �لق�رشية مبد�أ ر��سخ يف �للجوء و�حلماية 

�لدولية لالجئني.

اآلية مراقبة

الف�سل التا�سع من التفاقية

�سماناً لتطبيق �الأطر�ف �التفاقية ب�سكل فعلي، �ستُن�ساأ �آلية مر�قبة 
بعد دخول �التفاقية حيز �لتنفيذ. و�ستتكون هذه �الآلية من هيئتني:

والعنف  الن�ساء  العنف �سد  فريق خرباء معني مبناه�سة   t
ع�رشة  من  وت�سم   GREVIO ��سمها  تقنية  هيئة   - املنزيل 
و�مل�ساو�ة  �الإن�سان  يف حقوق  م�ستقالً  خبري�ً  ع�رش  �إلى خم�سة 
م�ساندة  �أو  �ملنزيل  و�لعنف  �لن�ساء  �سد  و�لعنف  �جلن�سني  بني 
�لدول  مو�طني  من  �لفريق  هذ�  ويتكون  وحمايتهم.  �ل�سحايا 
بينهم من حيث  فيما  تو�زن  �إقامة  �التفاقية، مع  �الأطر�ف يف 
�جلن�س وتعدد �لتخ�س�سات و�الأ�سل �جلغر�يف. و�لدور �ملوكل �إليه 

قيا�س مدى تطبيق �الأطر�ف �التفاقية.

�لدول  جلنة الطراف - هيئة �سيا�سية مكونة من ممثلني عن   t
�الأطر�ف يف �التفاقية �سينتخبون �أع�ساء فريق GREVIO من 

بني مر�سحي �الأطر�ف.

�آلية �لعمل

يتلقى فريق GREVIO تقارير من �لدول �الأطر�ف يف �التفاقية، قائمة 
تلقي معلومات من  �أي�ساً  �إعد�ده. وميكنه  �أ�سئلة من  على ��ستمارة 
�ملنظمات غري �حلكومية و �ملجتمع �ملدين، و�ملوؤ�س�سات �لوطنية �ملعنية 
�أوروبا،  �الإن�سان يف جمل�س  حقوق  ومفو�س  �الإن�سان،  حقوق  بحماية 
و�جلمعية �لربملانية، وهيئات �أخرى يف جمل�س �أوروبا، �أو من�ساأة ب�سكوك 
دولية �أخرى مثل »�تفاقية �لق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد 
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�ملر�أة«. ويف حال كانت �ملعلومات �ملوفرة غري كافية �أو كانت تتطلب 
ق�سية خا�سة �هتماماً فورياً، باإمكان �لفريق �لقيام بزيارة �إلى �لبلد 

�ملعني بالتعاون مع �ل�سلطات �لوطنية فيه.

�سياغة  �إلى   GREVIO فريق  يبادر  �ملتلقاة،  �ملعلومات  �أ�سا�س  على 
م�رشوع تقرير يعر�سه على �لطرف �ملعني كي يديل بتعليقاته عليه. 
يقدم  حيث  �لنهائي،  �لتقرير  يف  باحل�سبان  �لتعليقات  هذه  وتوؤخذ 
تو�سيات  �للجنة  تقر  وقد  �الأطر�ف.  جلنة  �إلى  ��ستنتاجاته  �لفريق 
مبنية على هذه �ال�ستنتاجات �لتي على �لطرف �ملعني �إ�سغالها مع 

تعيني تاريخ لالمتثال لها.

تو�ضيات عامة

تو�سيات غري خم�س�سة لطرف معنّي  �إقر�ر   GREVIO لفريق  ميكن 
وتتناول ق�سايا ذ�ت �هتمام م�سرتك وتقدم �إر�ساد�ت و��سحة من �أجل 

�لتطبيق �لفعلي الأحكام �التفاقية.

�مل�ضاركة �لربملانية يف �ملر�قبة

تطبيق  مر�قبة  يف  �مل�ساركة  �إلى  مدعوة  �لوطنية  �لربملانات  �إن 
تطبيقها.  تلعبه يف  �لذي  �لهام  بالدور  �عرت�ف  ذلك  ويف  �التفاقية، 
ويُطلب من �الأطر�ف طرح تقارير فريق GREVIO على �لربملانات من 

باب ��ست�سارتها.

�جلمعية  �أوروبا  ملجل�س  �تفاقية  فيها  تدعو  �لتي  �الأولى  �ملرة  �إنها 
ويعرتف هذ� �حلكم  ب�سكل منتظم.  �إلى فح�س تطبيقها  �لربملانية 
باأهمية �لدور �لذي لعبته �جلمعية �لربملانية يف �إدر�ج ق�سية �لعنف 
�سد �لن�ساء يف جدول �أعمال جمل�س �أوروبا و�لدول �الأع�ساء، وبالتز�مها 

�ملتو��سل بهذه �لق�سية.
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العالقة مع �سكوك دولية اأخرى

الف�سل العا�رس من التفاقية

�لدولية  �ل�سكوك  و�أي من  �التفاقية  �لعالقة بني  يتناول هذ� �حلكم 
�الأخرى، للتاأكد من �ن�سجامها معها. وال تتد�خل �التفاقية مع �حلقوق 
بق�سايا  �خلا�سة  �لدولية  �ل�سكوك  �أحكام  عن  �ملنبثقة  و�اللتز�مات 
تتناولها هي �أي�ساً، كاالتفاقية �الأوروبية حلماية حقوق �الإن�سان و�حلريات 
�الأ�سا�سية وبروتوكوالتها، و�تفاقية �الأمم �ملتحدة للق�ساء على جميع 
�أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة وبروتوكولها �الختياري. و�التفاقية م�سممة 
لتعزيز حماية و�لدعم �ملوؤديني ل�سحايا �لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف 

�ملنزيل.

ع �لدول �الأطر�ف يف �التفاقية على �لعمل �سوياً عرب  وبالتاأكيد، ت�سَجّ
تتناولها،  �لتي  بالق�سايا  �الأطر�ف خا�سة  �أو متعددة  ثنائية  �تفاقات 

لتعزيز �أحكامها �أو حت�سني تطبيقها.
 

البنود الأخرية 

الف�سل الثاين ع�رس من التفاقية

دخول �التفاقية حيز �لتنفيذ

�إن �التفاقية مطروحة للتوقيع عليها من �لدول �الأع�ساء يف جمل�س 
�أوروبا، و�لدول غري �الأع�ساء �لتي �ساهمت يف �سياغتها (كند و�لكر�سي 

�لر�سويل و�ليابان و�ملك�سيك و�لواليات �ملتحدة) و�الحتاد �الأوروبي.

و�لت�سديق عليها من  �لتوقيع  بعد  �لتنفيذ  �التفاقية حيز  �ستدخل 
ع�رش دول، منها ثماين على �الأقل �أع�ساء يف جمل�س �أوروبا.
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�الن�ضمام �إلى �التفاقية

بعدما تدخل �التفاقية حيز �لتنفيذ، ميكن دعوة �أي دولة غري ع�سو يف 
جمل�س �أوروبا �إلى �الن�سمام �إليها.

�لتحفظات

يجوز لالأطر�ف �الإعالن عن حتفظاتها فقط على �ملو�د �مل�سموح �رش�حة 
بالتحفظ عليها، وملدة �أق�ساها  خم�س �سنو�ت وقابلة للتجديد مرة 
و�حدة فقط. من �ساأن جو�ز �لتحفظ متكني �أكرب عدد ممكن من �لدول من 
�لت�سديق على �التفاقية، وت�سخري �ملزيد من �لوقت لتكييف ت�رشيعاتها 

يف ق�سايا معّينة.

�إن �لتحفظات جمازة فيما يتعلق بـ:
�ملادة 30 (�لتعوي�س)، �لفقرة 2؛  t

�ملادة 44 (�الخت�سا�س)، �لفقر�ت 1.ه، 3، 4؛  t
�ملادة 55 (�إجر�ء�ت يف غياب �ملدعى عليه، وبحكم �لقانون)، �لفقرة   t

1 فيما يتعلق باملادة 35 �خلا�سة باملخالفات �لب�سيطة؛
�ملادة 58 (نظام �لتقادم) فيما يتعلق باملو�د 37 و38 و39؛  t

�ملادة 59 (و�سع �الإقامة).  t

جنائية  غري  عقوبات  تطبيق  بحق  �الحتفاظ  لالأطر�ف  �أي�ساً  وميكن 
للمن�سو�س عليه يف �ملادة 33 (�لعنف �لنف�سي) و�ملادة 34 (�لتعقب).

يجب �الإعالن عن �لتحفظات لدى �لتوقيع �أو �لت�سديق على �التفاقية، 
وميكن �سحبها بو��سطة �إعالن موجه �إلى �الأمني �لعم ملجا�س �أوروبا. 
و�إذ�  جتديدها.  يتم  مل  ما  �سنو�ت  خم�س  بعد  �لتحفظات  وت�سقط 
قرر طرف جتديد حتفظاته وجب عليه �إعالم فريق GREVIO باأ�سباب 

�لتجديد.
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�إن  �الأمر.  يف  لل�سك  جمال  ال 
�ملنزيل  و�لعنف  �لن�ساء  �لعنف �سد 
�رش�ئح  كافة  ت�سيبان  م�سكلتان 
�ملجتمع، وهما منت�رش�تان يف جميع 
�إنه  جمل�سنا.  يف  �الأع�ساء  �لدول 

�أوروبا ويف جميع  لو�قع حزين يو�جهه عدد كبري جد�ً من �لن�ساء يف 
�أنحاء �لعامل، و�قع �لعنف �جلن�سي و�الغت�ساب، و�مل�سايقة �جلن�سية، 
و�لزو�ج باالإكر�ه، وت�سويه �الأع�ساء �لتنا�سلية لالأناث، و�العتد�ء �لبدين 

و�جلن�سي و�لنف�سي من �لع�سري، و�الإجها�س و�لتعقيم �لق�رشيني.

تقوم �تفاقية ��سطنبول على �إدر�ك �أن �لعنف �سد �لن�ساء �سكل من 
�أ�سكال �لعنف �جلن�ساين، �لذي يُرتكب �سد �لن�ساء الأنهن ن�ساء، و�أن 
�لن�ساء م�ستهدفات �أكرث من �لرجال من هذ� �لعنف. ومبا �أن حقوق 
لكافة  �لت�سدي  �لدول  و�جب  هنا، فمن  �ملحك  ماثلة على  �الإن�سان 
وحماية  ملنعه  من خطو�ت  يجب  ما  و�تخاذ  �ملعنية  �لعنف  �أ�سكال 
�ل�سحايا ومقا�ساة �جلناة. فلنكن و��سحني. ال م�ساو�ة حقيقية ممكنة 
بني �لن�ساء و�لرجال �إذ� عانت �لن�ساء من �لعنف �جلن�ساين على نطاق 

و��سع وغ�ست وكاالت �لدولة وموؤ�س�ساتها �لطرف عنه.

�لن�ساء،  �ملرتكبة �سد  �أ�سكال �لعنف  �تفاقية ��سطنبول  و�إذ تتناول 
يتعر�سون  قد  و�مل�سنني  و�الأطفال  �لرجال  �أن  و�قع  عنها  يغفل  فال 
لالأ�ساء�ت �سمن �الأ�رشة. من �أجل تقدمي �لدعم و�حلماية لكل  �أي�ساً 

نائب  بقلم  تذييل 
ملجل�س  العام  الأمني 

اأوروبا
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ع �لدول �الأطر�ف يف �تفاقية ��سطنبول على  �ملحتاجني �إليهما، ت�سَجّ
تطبيق �لتد�بري �ملهيئة فيها جلميع �سحايا �لعنف �ملنزيل.

لطاملا �سعت �جلمعية �لربملانية �إلى ترقية �مل�ساو�ة بني �جلن�سني وحث 
�حلكومات على �لت�سدي للم�ساكل �مللحة �لتي يطرحها �لتمييز �سد 
تعرت�س  �أولية  كعقبة  �لن�ساء  �سد  بالعنف  �جلمعية  باعرت�ف  �ملر�أة. 
�مل�ساو�ة بني �جلن�سني، وكانتهاك حلقوق �الإن�سان، وتهديد ملجتمعاتنا، 
�ساملة  جمموعة  و�سع  على  �لت�سجيع  يف  هاماً  دور�ً  لعبت  لقد 
و�أثناء  قبل  وذلك  �لعنف،  هذ�  ملكافحة  قانونياً،  �مللزِمة  �ملعايري  من 
�ملفاو�سات ب�ساأن �تفاقية ��سطنبول معاً. �إن �ملعاهدة، من جملة ما 
�لتد�بري  رزمة دولية من  �أهم  تتويج لهذه �جلهود، وهي ت�سكل  متثل، 
�لقادرة على �إحد�ث �لتغيري هنا. �إين �أعول على �لتز�م �جلمعية �ملتنامي، 
بالعمل �حلثيث على ترقية �التفاقية. وقد ولّدت �ملفاو�سات ل�سياغة 
�لن�س زخماً �سيا�سياً عظيماً يف مكافحة �لعنف �سد �لن�ساء. وملن 
�ملعاهدة �ستدخل حيز  �أن  للتاأكد من  �لزخم  ��ستغالل هذ�  �جلوهري 

�لتنفيذ يف �أول فر�سة ممكنة.

من خالل هذ� �لدليل، يعطى �لربملانيون �أد�ة عملية لتو�سيع معرفة 
�أهميتها  و�أ�سباب  �أحكامها  وتف�سري  بعد،  باملزيد  ��سطنبول  �تفاقية 
�لبالغة. و�أنا متاأكدة من �أنكم �ستجدون �حلجج �ملقنعة �لتي يتطلبها 
يعتمدن على  �لعامل  �أنحاء  �أوروبا ويف جميع  �لن�ساء يف  �إن  �ملوقف. 

دعمكم.

»غابرياَّل بّتيني-در�غوين«
،Gabriella Battaini-Dragoni
نائب �الأمني �لعام
ملجل�س �أوروبا
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امللحق 1

اتفاقية جمل�س اأوروبا
للوقاية من العنف �سد الن�ساء

والعنف املنزيل ومكافحتهما
)CETS، رقم 210(

��سطنبول، 11 �أيار/مايو 2011
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ديباجة
�إن �لدول �الأع�ساء يف جمل�س �أوروبا، و�لدول �الأخرى �ملوقعة على هذه 

�التفاقية،

�إذ تذّكر باتفاقية حماية حقوق �الإن�سان و�حلريات �الأ�سا�سية (�سل�سلة 
و�مليثاق  وبروتوكوالتها،   (1950  ،5 رقم   ،STE �الأوروبية  �ملعاهد�ت 
 ،35 رقم   ،STE �الأوروبية  �ملعاهد�ت  (�سل�سلة  �الأوروبي  �الجتماعي 
 ،STE 1961، �لذي مت تنقيحه يف 1996، و�سل�سلة �ملعاهد�ت �الأوروبية
بالب�رش  �الجتار  مبكافحة  �ملتعلقة  �أوروبا  جمل�س  و�تفاقية   ،(163 رقم 
(�سل�سلة معاهد�ت جمل�س �أوروبا STCE، رقم 197، 2005)، و�تفاقية 
و�العتد�ء�ت  �ال�ستغالل  من  �الأطفال  حماية  ب�ساأن  �أوروبا  جمل�س 

�جلن�سية (�سل�سلة معاهد�ت جمل�س �أوروبا STCE، رقم 201، 2007)؛

و�إذ تذّكر بالتو�سيات �لتالية ملجل�س وزر�ء �لدول �الأع�ساء يف جمل�س 
�أوروبا : �لتو�سية Rec (2002)5 �ملتعلقة بحماية �لن�ساء من �لعنف، 
و�لتو�سية CM/Rec (2007)17 �ملتعلقة مبعايري  �مل�ساو�ة بني �لن�ساء 
و�لرجال و�آلياتها، و�لتو�سية CM/Rec (2010)10 �ملتعلقة بدور �لن�ساء 
و�لرجال يف �لوقاية من �لنز�عات وحلها وتوطيد �ل�سالم، و�لتو�سيات 

�الأخرى ذ�ت �ل�سلة؛

و�إذ تاأخذ بعني �العتبار �لكم �ملتز�يد لالجتهاد�ت �لق�سائية للمحكمة 
�الأوروبية حلقوق �الإن�سان �لتي تقر معايري هامة يف جمال �لعنف �سد 

�لن�ساء؛

�ملدنية  باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد  م�سامني  ت�ستح�رش  و�إذ 
�القت�سادية  باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  و�لعهد   ،(1966) و�ل�سيا�سية 
و�الجتماعية و�لثقافية (1966)، و�تفاقية �لق�ساء على جميع �أ�سكال 
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 ،(1999) �الختياري  وبروتوكولها   (CEDEF، 1979) �ملر�أة  �سد  �لتمييز 
�ملعنية   CEDEF �تفاقية  للجنة   19 رقم  �لعامة  �لتو�سية  وكذلك 
�لطفل  بحقوق  �خلا�سة  �ملتحدة  �الأمم  و�تفاقية  �ملر�أة،  �سد  بالعنف 
�ملتحدة  �الأمم  و�تفاقية   ،(2000) �الختيارية  وبروتوكوالتها   (1989)

�خلا�سة بحقوق �الأ�سخا�س ذوي �الإعاقة (2006)؛

�لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�سا�سي  روما  نظام  ت�ستح�رش  و�إذ 
(2002)؛

و�إذ تذّكر باملبادئ �الأ�سا�سية للقانون �الإن�ساين �لدويل، وخا�سة �تفاقية 
جنيف �لر�بعة (IV) ب�ساأن حماية �الأ�سخا�س �ملدنيني يف وقت �حلرب 

(1949) وبروتوكوالتها �الإ�سافية I و II          ؛

و�إذ تدين كافة �أ�سكال �لعنف �سد �ملر�أة و�لعنف �ملنزيل؛

�لو�قع،  �لقانون ويف  و�لرجل يف  �ملر�أة  بني  �مل�ساو�ة  �أن حتقيق  تقر  و�إذ 
عن�رش حا�سم يف �لوقاية من �لعنف �سد �ملر�أة؛

و�إذ تقر �أن �لعنف �سد �ملر�أة  جَتٍَلّ ملو�زين �لقوى غري �ملتكافئة تاريخيا 
و�لتمييز  �ملر�أة  �لرجل على  �إلى �سيطرة  �أدت  و�لتي  و�لرجل،  �ملر�أة  بني 

�سدها، وحرمان �لن�ساء من �النعتاق �لكامل؛

�لنوع،  على  قائمة  �ملر�أة  للعنف �سد  �لبنيوية  �لطبيعة  �أن  تقر  و�إذ 
�لتي  �آلية من �الآليات �الجتماعية �الأ�سا�سية  �ملر�أة  و�أن �لعنف �سد 

تُ�ستبقى بو��سطتها �لن�ساء يف و�سعية خ�سوع للرجال؛

و�إذ تقر، ببالغ �لقلق، �أن �لن�ساء و�لفتيات غالباً ما يتعّر�سن الأ�سكال 
و�الغت�ساب،  �جلن�سي  و�لتحر�س  �ملنزيل  �لعنف، كالعنف  خطرية من 
وت�سويه  �ملزعوم،  »�ل�رشف«  با�سم  �ملرتكبة  و�جلر�ئم  �لق�رشي  و�لزو�ج 
�الأع�ساء �لتنا�سلية، ت�سكل �نتهاكاً خطري�ً حلقوق �لن�ساء و�لفتيات، 

وعقبة كربى �أمام حتقيق �مل�ساو�ة بني �ملر�أة و�لرجل؛

(1977)
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و�إذ ت�ستح�رش �النتهاكات �لثابتة حلقوق �الإن�سان يف حاالت �لنز�عات 
�مل�سلحة و�لتي تطال �ملدنيني، وخا�سة �لن�ساء، على �سكل عمليات 
�غت�ساب وعنف جن�سي معممة �أو منهجية، و�حتمال تز�يد �لعنف 

�لقائم على �لنوع، �سو�ء �أثناء �لنز�عات �أو بعدها؛

و�إذ تقر �أن �لن�ساء و�لفتيات معر�سات، �أكرث من �لرجال، خلطر �لعنف 
�لقائم على �لنوع؛

و�أن  متنا�سبة،  عري  بكيفية  �لن�ساء  يطال  �ملنزيل  �لعنف  �أن  تقر  و�إذ 
�لرجال �أي�سا قد يكونون �سحايا للعنف �ملنزيل؛

و�إذ تقر �أن �الأطفال يكونون �سحايا للعنف �ملنزيل، مبا فيه بو�سفهم 
�سهود� على �لعنف د�خل �الأ�رشة؛

و�إذ تتطلع �إلى �إن�ساء �أوروبا خالية من �لعنف �سد �لن�ساء ومن �لعنف 
�ملنزيل،

قد �تفقت على ما يلي:

الف�سل الأول
الأهداف، والتعاريف، وامل�ساواة وعدم 

التمييز، واللتزامات العامة
�أهد�ف �التفاقية �ملادة 1 – 

تهدف هذه �التفاقية �إلى:  1

حماية �لن�ساء من كافة �أ�سكال �لعنف، و�لوقاية من �لعنف  �أ 
�سد �ملر�أة و�لعنف �ملنزيل،  وحماكمة مرتكبيهما و�لق�ساء 

عليهما؛
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�مل�ساهمة يف �لق�ساء على كافة �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة،  ب 
و�لنهو�س بامل�ساو�ة �حلقيقية بني �ملر�أة و�لرجل، مبا فيه متكني 

�لن�ساء؛

كل  وم�ساعدة  حلماية  وتد�بري  و�سيا�سات  �سامل  �إطار  بلورة  ج 
�سحايا �لعنف �سد �ملر�أة و�لعنف �ملنزيل؛

د تعزيز �لتعاون �لدويل من �أجل �لق�ساء على �لعنف �سد �ملر�أة 
و�لعنف �ملنزيل؛

للتعاون  وم�ساعدتها  �لزجرية  و�لهيئات  �ملنظمات  دعم  ه 
ب�سورة فعلية من �أجل �عتماد مقاربة متكاملة تهدف �إلى 

�لق�ساء على �لعنف �سد �ملر�أة و�لعنف �ملنزيل.

لتاأمني تطبيق �الأطر�ف �لفعلي ملقت�سيات هذه �التفاقية، فاإنها   2
حتدث �آلية خا�سة للمتابعة.

نطاق تطبيق �التفاقية �ملادة 2 – 

تطبَّق هذه �التفاقية على كافة �أ�سكال �لعنف �سد �ملر�أة، مبا   1
فيه �لعنف �ملنزيل �لذي يطال �لن�ساء بكيفية  غري متنا�سبة.

على  �التفاقية  هذه  تطبيق  على  �الأطر�ف  ت�سجيع  يتم   2
تطبيق  �أثناء  �الأطر�ف،  وتويل  �ملنزيل.  �لعنف  �سحايا  جميع 
مقت�سياتها، �هتماما خا�سا �لن�ساء �سحايا �لعنف �لقائم 

على �لنوع.

تطبَّق هذه �التفاقية وقت �ل�سلم، وخالل �لنز�عات �مل�سلحة.  3

تعاريف �ملادة 3 – 

الأغر��س هذه �التفاقية:
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ينبغي فهم تعبري »�لعنف �سد �ملر�أة« على �أنه �نتهاك حلقوق  �أ 
�الإن�سان، و�سكل من �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة، و�أنه يعني كافة 
من  �لتي  �أو  ت�سبب،  و�لتي  �لنوع،  على  �لقائمة  �لعنف  �أعمال 
�أو  جن�سية  �أو  بدنية  �آالما  �أو  �أ�رش�ر�  للمر�أة  ت�سبب،  �أن  �ساأنها 
نف�سية �أو �قت�سادية، مبا فيه �لتهديد بالقيام مبثل هذه �الأعمال، 
�أكان ذلك يف  �أو �حلرمان �لتع�سفي من �حلرية، �سو�ء  �أو �الإكر�ه 

�حلياة �لعامة �أو �خلا�سة؛

ي�سري تعبري »�لعنف �ملنزيل« �إلى كافة �أعمال �لعنف �جل�سدي �أو  ب 
�جلن�سي �أو �لنف�سي �أو �القت�سادي �لتي تقع �سمن �الأ�رشة �أو يف 
�أو �حلاليني، ب�رشف  �أو �لع�سريين �ل�سابقني  �أو بني �لزوجني  �ملنزل 

�لنظر عن كون �جلاين يقيم مع �ل�سحية �أو كان يقيم معها؛

و�الأن�سطة  و�لت�رشفات  �الأدو�ر  �إلى  »�لنوع«  م�سطلح  ي�سري  ج 
معنّي  يعتربها جمتمع  و�لتي  �جتماعياً  �ملبنية  و�الخت�سا�سات 

منا�سبة للن�ساء و�لرجال؛

كل  �إلى  �لنوع«  على  �لقائم  �ملر�أة  �سد  »�لعنف  تعبري  ي�سري  د 
عنف ميارَ�س �سد �ملر�أة الأنها �مر�أة �أو يطال �لن�ساء بكيفية غري 

متنا�سبة؛

خا�سع  طبيعي  �سخ�س  كل  �إلى  »�سحية«  م�سطلح  ي�سري  ه 
للت�رشفات �ملحددة يف �لنقطتني »�أ« و«ب«؛

ي�سمل لفظ »�مر�أة« �لفتيات دون �سن �لثامنة ع�رش. و 

�حلقوق �الأ�ضا�ضية، و�مل�ضاو�ة وعدم �لتمييز �ملادة 4 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، وغريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
للنهو�س بحق كل فرد، وخا�سة  �ملر�أة، يف �لعي�س يف ماأمن من 

�لعنف، يف �ملجالني �لعام و�خلا�س على حد �سو�ء، وحمايته.
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تدين �الأطر�ف كافة �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة، وتتخذ دون �إبطاء   2
للوقاية منه،  �ل�رشورية  �لتد�بري  وغريها من  �لت�رشيعية،  �لتد�بري 

وعلى وجه �خل�سو�س من خالل:

- �إدر�جها يف د�ساتريها �لوطنية، �أو �أي ت�رشيع �آخر منا�سب، مبد�أ   
�مل�ساو�ة بني �ملر�أة و�لرجل، و�سمان �لتطبيق �لفعلي لهذ� �ملبد�أ؛

- حظر �لتمييز �سد �ملر�أة، ولو عن طريق �للجوء �إلى �لعقوبات   
عند �القت�ساء؛

�إلغاء كافة �لقو�نني و�ملمار�سات �لتمييزية �سد �ملر�أة.  -  
 

يجب تاأمني تفعيل بنود هذه �التفاقية من قبل �الأطر�ف، وخا�سة   3
من خالل �لتد�بري �لهادفة �إلى حماية حقوق �ل�سحايا، دون �أي متييز، 
خا�سة �لتمييز �لقائم على �جلن�س �أو �لنوع �أو �لعرق �أو �للون �أو 
�للغة �أو �لدين �أو �الآر�ء �ل�سيا�سية �أو غريها من �الآر�ء، �أو �الأ�سول 
�أو �لرثوة  �أقلية قومية،  �إلى  �أو �النتماء  �أو �الجتماعية،  �لقومية 
�أو  �لعمر  �أو  �جلن�سانية،  �لهوية  �أو  �جلن�سية  �مليول  �أو  �مليالد  �أو 
�حلالة �ل�سحية �أو �الإعاقة �أو �لو�سع �لعائلي �أو و�سع �ملهاجر �أو 

�لالجئ، �أو �أي و�سع �آخر.

�إن �لتد�بري �خلا�سة �ل�رشورية لوقاية �لن�ساء وحمايتهن من �لعنف   4
�لقائم على �لنوع ال تُعترب متييزية مبوجب هذه �التفاقية.

�لتز�مات �لدولة و�لعناية �لو�جبة �ملادة 5 – 

متتنع �الأطر�ف عن �رتكاب �أي فعل عنف �سد �ملر�أة، وتتاأكد من   1
ت�رشف �ل�سلطات و�ملوظفني و�ملعتمدين و�ملوؤ�س�سات �لر�سمية 

و�سائر �لعاملني با�سم �لدولة، وفقاً لهذ� �اللتز�م.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، وغريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
�لعنف  �أعمال  من  �لوقاية  �سبيل  يف  �لو�جبة  �لعناية  لبذل 
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و�ملرتكبة من عاملني  �التفاقية  تطبيق هذه  بنطاق  �مل�سمولة 
غري ر�سميني، وللتحقيق فيها، و�ملعاقبة عليها، ومنح �لتعوي�س 

عنها.

�ل�ضيا�ضات �ملر�عية العتبار�ت �لنوع �ملادة 6 – 

هذه  مقت�سيات  تفعيل  يف  �لنوع  منظور  باإدر�ج  �الأطر�ف  تتعهد 
�ملر�أة  بني  �مل�ساو�ة  ب�سيا�سات   وبالنهو�س  �أثرها،  وتقييم  �التفاقية 

و�لرجل، ومتكني �لن�ساء، وتطبيقها بكيفية فعلية.

الف�سل الثاين
ال�سيا�سات املتكاملة وجمع البيانات

�ضيا�ضات �ضاملة ومن�ضقة �ملادة 7 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، وغريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
ومن�سقة،  و�ساملة  فعلية  وطنية  �سيا�سات  وتطبيق  الإقر�ر 
تت�سمن كافة �لتد�بري �ملنا�سبة للوقاية من كافة �أ�سكال �لعنف 
�مل�سمولة بنطاق تطبيق هذه �التفاقية ومكافحتها، وللت�سدي 

ت�سديا �سامال للعنف �سد �ملر�أة.

يف  �ملذكورة  �ل�سيا�سات  جميع  ت�سع  �أن  على  �الأطر�ف  حتر�س   2
�لفقرة 1 حقوق �ل�سحية يف �سميم كل �لتد�بري، وعلى �أن تفعل 
هذه �ل�سيا�سات عن طريق �لتعاون �لفعلي بني كافة �لوكاالت 

و�ملوؤ�س�سات و�ملنظمات ذ�ت �ل�سلة.

عند  تُ�رشك،  �أن  �ملادة  لهذه  وفقاً  �ملتخذة  �لتد�بري  على  يتعني   3
كالوكاالت  �ل�سلة،  ذ�ت  �لعاملة  �الأطر�ف  جميع  �القت�ساء، 
و�ملحلية،  و�جلهوية  �لوطنية  و�ل�سلطات  و�لربملانات  �حلكومية 
و�ملوؤ�س�سات �لوطنية حلقوق �الإن�سان، ومنظمات �ملجتمع �ملدين.
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�ملو�رد �ملالية �ملادة 8 – 

تخ�س�س �الأطر�ف مو�رد مالية وب�رشية تتنا�سب مع �لتطبيق �ملالئم 
لل�سيا�سات �ملتكاملة و�لتد�بري و�لرب�مج �لهادفة �إلى �لوقاية من كافة 
�أ�سكال �لعنف �مل�سمولة بنطاق تطبيق هذه �التفاقية ومكافحتها، 
غري  باملنظمات  �خلا�سة  و�لرب�مج  و�لتد�بري  �ل�سيا�سات  فيها  مبا 

�حلكومية و�ملجتمع �ملدين.

�ملنظمات غري �حلكومية و�ملجتمع �ملدين �ملادة 9 – 

ت�سجع �الأطر�ف عمل �ملنظمات غري �حلكومية �ملعنية و�ملجتمع �ملدين 
�لنا�سطة يف جمال مكافحة �لعنف �سد �ملر�أة، وتدعمه على كافة 

�مل�ستويات، وتقيم تعاوناً فعلياً مع هذه �ملنظمات.

هيئة �لتن�ضيق �ملادة 10 – 

�أو عدة هيئات ر�سمية م�سوؤولة  �أو تن�سئ هيئة  تعنّي �الأطر�ف   1
عن تن�سيق �ل�سيا�سات و�لتد�بري �ملتخذة يف �سبيل �لوقاية من 
ومكافحتها،  �التفاقية  بهذه  �مل�سمولة  �لعنف  �أ�سكال  كافة 
وعن تفعيلها ومتابعتها وتقييمها. تتولى هذه �لهيئات تن�سيق 

جمع �لبيانات �ملذكورة يف �ملادة 11، وحتليل نتائجها وتوزيعها.

2  ت�سهر �الأطر�ف على �أن تتلقى �لهيئات �ملعّينة �أو �ملن�ساأة وفقاً 
لهذه �ملادة معلومات ذ�ت �سبغة عامة عن �لتد�بري �ملتخذة وفقاً 

للف�سل �لثامن.

�أو �ملن�ساأة وفقاً  �أن تكون �لهيئات �ملعّينة  حتر�س �الأطر�ف على   3
تعزيز  وعلى  مبا�رشة،  بكيفية  �لتو��سل  على  قادرة  �ملادة  لهذه 

�لعالقات مع نظري�تها لدى �الأطر�ف �الأخرى.
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جمع �لبيانات و�لبحوث �ملادة 11 – 

من �أجل تفعيل هذه �التفاقية، تتعهد �الأطر�ف بـ:  1

على  و�مل�سنفة،  �ل�سلة  ذ�ت  �الإح�سائية  �لبيانات  جمع  �أ 
فرت�ت منتظمة، حول �حلاالت �ملتعلقة بكافة �أ�سكال �لعنف 

�مل�سمولة بنطاق تطبيق هذه �التفاقية؛

�لعنف  �أ�سكال  بكافة  �ملتعلقة  �ملجاالت  يف  �لبحوث  دعم  ب 
�أ�سبابها  لدر��سة  �التفاقية  هذه  تطبيق  بنطاق  �مل�سمولة 
�ملعاقبة عليها، وفعالية  ون�سبة  وتو�ترها،  و�آثارها،  �لعميقة، 

�لتد�بري �ملتخذة لتطبيق هذه �التفاقية؛

تبذل �الأطر�ف جهدها يف �سبيل �إجر�ء حتقيقات ميد�نية و�سط   2
�ل�ساكنة، وعلى فرت�ت منتظمة، لتقييم تف�سي  كافة �أ�سكال 

�لعنف �مل�سمولة بنطاق تطبيق هذه �التفاقية و�جتاهاتها.

تقدم �الأطر�ف �ملعلومات، �لتي مت جمعها وفقاً لهذه �ملادة، �إلى   3
من  �التفاقية،  هذه  من   66 �ملادة  يف  �ملذكورة  �خلرب�ء  جمموعة 
�أجل تن�سيط �لتعاون �لدويل، و�لتمكني من �إجر�ء �ملقارنة على 

�ل�سعيد �لدويل.

حتر�س �الأطر�ف على و�سع �ملعلومات، �لتي مت جمعها وفقا لهذه   4
�ملادة، يف متناول �جلمهور.

الف�سل الثالث – الوقاية
�اللتز�مات �لعامة �ملادة 12 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �ل�رشورية للدفع ُقدماً بالتغيري يف �أمناط   1
�أجل  من  و�لرجال  �لن�ساء  عند  و�لثقافية  �الجتماعية  �ل�سلوك 
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��ستئ�سال �الآر�ء �مل�سبقة و�لعاد�ت و�لتقاليد وكل ممار�سة �أخرى 
قائمة على فكرة دونية �ملر�أة �أو على دور منطي للن�ساء و�لرجال.

2  تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، وغريها من �لتد�بري �ل�رشورية، 
للوقاية من كافة �أ�سكال �لعنف �مل�سمولة بنطاق تطبيق هذه 

�التفاقية و�ل�سادرة عن �أي �سخ�س طبيعي �أو �عتباري.

�الحتياجات  �لف�سل  لهذ�  وفقاً  �ملتخذة  �لتد�بري  كافة  تر�عي   3
�خلا�سة لالأ�سخا�س �مل�ست�سعفني بفعل ظروف خا�سة، وجتعل 

�حلقوق �الإن�سانية لكافة �ل�سحايا من �سميمها؛

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �ل�رشورية لت�سجيع كافة �أع�ساء �ملجتمع،   4
وخا�سة �لرجال و�لفتيان، على �مل�ساهمة ب�سكل فعال يف �لوقاية 
من كافة �أ�سكال �لعنف �مل�سمولة بنطاق تطبيق هذه �التفاقية.

حتر�س �الأطر�ف على عدم �عتبار �لثقافة �أو �لعاد�ت �أو �لدين �أو   5
بنطاق  �مل�سمولة  �لعنف  الأعمال  مربر�  »�ل�رشف«  �أو  �لتقاليد 

تطبيق هذه �التفاقية.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �ل�رشورية للنهو�س برب�مج و�أن�سطة هادفة   6
�إلى متكني �ملر�أة.

�لتوعية �ملادة 13 – 

ت�سجع �الأطر�ف �أو تقود ب�سكل منتظم، وعلى كافة �مل�ستويات،   1
حمالت �أو بر�مج توعية، مبا فيها �لتعاون مع �ملوؤ�س�سات �لوطنية 
حلقوق �الإن�سان و�لهيئات �ملخت�سة يف جمال �مل�ساو�ة، ومع �ملجتمع 
�لن�سائية،  �ملنظمات  وحتديد�ً  �حلكومية،  غري  و�ملنظمات  �ملدين 
�لعري�س  �جلمهور  وعي  رفع  �أجل  من  منا�سبا،  ذلك  كان  حيثما 
وتفهمه ملختلف جتليات كافة �أ�سكال �لعنف �مل�سمولة بنطاق 
ول�رشورة  �الأطفال  على  و�نعكا�ساتها  �التفاقية،  هذه  تطبيق 

�لوقاية منها.
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توؤّمن �الأطر�ف ن�رش� و��سعا للمعلومات �ملتعلقة بالتد�بري �ملتاحة   2
للوقاية من �أعمال �لعنف �مل�سمولة بنطاق تطبيق هذه �التفاقية 

و�سط �جلمهور �لعري�س.

�لرتبية �ملادة 14 – 

�ل�رشورية  �خلطو�ت  منا�سبا،  ذلك  كان  حيثما  �الأطر�ف،  تتخذ   1
الإدر�ج مو�د تعليمية يف �لرب�مج �لدر��سية �لر�سمية وعلى كافة 
على  �ملتعلمني  قدرة  مع  متكيفة  تكون  �لتعليم،  م�ستويات 
و�الأدو�ر  و�لرجل،  �ملر�أة  بني  كامل�ساو�ة  مو��سيع  وتتناول  �لتطور، 
غري �لنمطية للجن�سني، و�الحرت�م �ملتبادل، وت�سوية �لنز�عات يف 
�لعالقات بني �الأ�سخا�س ب�سكل غري عنيف، و�لعنف �سد �ملر�أة 

�لقائم على �لنوع، و�حلق يف �ل�سالمة �ل�سخ�سية.

تتخذ �الأطر�ف �خلطو�ت �ل�رشورية للنهو�س باملبادئ �ملذكورة يف   2
�لفقرة 1، يف �لبنيات �لرتبوية غري �لر�سمية وكذلك يف �لبنيات 

�لريا�سية و�لثقافية و�لرتفيهية، ويف و�سائل �الإعالم.

تدريب �ملهنيني �ملادة 15 – 

�أو تقوي �لتدريب �ملالئم للمهنيني �ملعنيني وذوي  توفر �الأطر�ف   1
�ل�سلة �ملبا�رشة ب�سحايا �أعمال �لعنف �مل�سمولة بنطاق تطبيق 
�لعنف  هذ�  من  �لوقاية  على  مبرتكبيها،  �أو  �التفاقية  هذه 
و�حتياجات  و�لرجل،  �ملر�أة  بني  �مل�ساو�ة  وعلى  عنه،  و�لك�سف 
�ل�سحايا وحقوقهم، وعلى كيفية �لوقاية من �الأ�رش�ر �لثانوية.

بني  �ملن�سق  �لتعاون  على  �لتدريب  �إدر�ج  على  �الأطر�ف  ت�سجع   2
تدبري  لتاأمني   ،1 �لفقرة  يف  �ملذكور  �لتدريب  �سمن  �ملوؤ�س�سات 
بنطاق  �مل�سمولة  �لعنف  للتوجهات يف ق�سايا  �سامل ومالئم 

تطبيق هذه �التفاقية.
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بر�مج �لتدخل و�ملعاجلة �لوقائية �ملادة 16 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
الإن�ساء �أو دعم بر�مج هادفة �إلى تلقني  مرتكبي �أعمال �لعنف 
�ملنزيل كيفية �لتز�م ت�رشف غري عنيف يف �لعالقات بني �الأ�سخا�س، 
�الأمناط  �أعمال عنف جديدة وتغيري  �رتكاب  �لوقاية من  �أفق  يف 

�ل�سلوكية �لعنيفة.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
لو�سع بر�مج معاجلة هادفة �إلى منع مرتكبي �جلر�ئم من تكر�رها، 

وخا�سة مرتكبي �جلر�ئم ذ�ت �لطابع �جلن�سي �أو لدعمها.

حتر�س �الأطر�ف باتخاذها �لتد�بري �ملذكورة يف �لفقرتني 1 و2، على   3
�أن جتعل من �أمن �ل�سحايا ودعمهم وحقوقهم �الإن�سانية �أولوية 
لها، وعلى �أن تو�سع هذه �لرب�مج وتطبَّق حيثما كان ذلك منا�سبا، 

بالتن�سيق �لوثيق مع �مل�سالح �ملتخ�س�سة يف دعم �ل�سحايا.

م�ضاركة �لقطاع �خلا�ض وو�ضائل �الإعالم �ملادة 17 – 

�الإعالم  تكنولوجيات  وقطاع  �خلا�س  �لقطاع  �الأطر�ف  ت�سجع   1
و�لتو��سل وو�سائل �الإعالم، مع �لتز�م �حرت�م حريتها يف �لتعبري 
وتفعيلها،  �ل�سيا�سات  بلورة  يف  �مل�ساركة  على  و��ستقالليتها، 
وعلى �إر�ساء مبادئ توجيهية ومعايري للتنظيم �لذ�تي من �أجل 

�لوقاية من �لعنف �سد �ملر�أة وتر�سيخ �حرت�م كر�متها.

�لقطاع �خلا�س، بتطوير  وبالتعاون مع فعاليات  �الأطر�ف،  تقوم   2
و�ملربنّي وحتفيزها على مو�جهة حميط  و�الأهل  �الأطفال  قدر�ت 
تكنولوجيات �الإعالم و�لتو��سل �لتي تتيح �لو�سول �إلى حمتويات 

مهينة ذ�ت طابع جن�سي �أو عنيف قد تكون �سارة.
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الف�صل الرابع – احلماية والدعم
�اللتز�مات �لعامة �ملادة 18 – 

 
تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1 

حلماية جميع �ل�سحايا من كل فعل  عنف جديد.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
منا�سبة  �آليات  وجود  على  لل�سهر  �لد�خلية،  لقو�نينها  وفقاً 
�ملعنية،  �لدولة  هيئات  جميع  بني  �لفعلي  �لتعاون  الإقامة 
و�مل�سالح  �لعامون  و�ملدعون  �لق�سائية  �ل�سلطات  فيها  مبا 
�لزجرية، و�ل�سلطات �ملحلية و�جلهوية، و�ملنظمات غري �حلكومية 
كافة  �سحايا  بحماية  �ملعنية  �الأخرى  �لكيانات  �أو  و�ملنظمات 
�التفاقية  هذه  تطبيق  بنطاق  �مل�سمولة  �لعنف  �أ�سكال 
و�سهودها ودعمهم، مبا يف ذلك من خالل �لرجوع �إلى م�سالح 
�لدعم �لعامة و�ملتخ�س�سة �مل�سار �إليها يف �ملو�د 20 و22 من 

هذه �التفاقية.

حتر�س �الأطر�ف على �أن تكون �لتد�بري �ملتخذة وفقاً لهذ� �لف�سل:  3

للعنف  �الجتماعي  �لنوع  على  يتاأ�س�س  فهم  على  قائمة   -
حقوق  على  ومركزة  �ملنزيل،  و�لعنف  �ملر�أة  �سد  �ملمار�س 

�الإن�سان و�أمان �ل�سحية؛

- قائمة على مقاربة مندجمة تاأخذ بعني �العتبار �لعالقة بني 
�ل�سحايا و�جلناة و�الأطفال وحميطهم  �الجتماعي �لو��سع؛

- هادفة �إلى جتنب �الأ�رش�ر �لثانوية؛

- هادفة �إلى متكني �لن�ساء �سحايا �لعنف، وتاأمني ��ستقالليتهّن 
�القت�سادية؛
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- متيحة، حيثما كان ذلك منا�سبا، �إن�ساء جمموعة من خدمات 
�حلماية و�لدعم يف نف�س �ملكان؛

- م�ستجيبة لالحتياجات �خلا�سة لالأ�سخا�س �مل�ست�سعفني، ومن 
�سمنهم �الأطفال �ل�سحايا، و�سهلة �لولوج بالن�سبة لهم.

�ل�سحايا يف  رغبة  على  متوقفاً  �خلدمات  توفري  يكون  �أال  يجب   4
�لتقدم بدعوى �أمام �لق�ساء �أو �ل�سهادة يف �ملحكمة �سد �أي جاٍن.

�أو  �لقن�سلية  �حلماية  ل�سمان  �ملالئمة  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ   5
غريها، و�لدعم لرعاياها و�سائر �ل�سحايا �لذين لهم �حلق يف هذه 

�حلماية، وفقاً اللتز�ماتها �لناجمة عن �لقانون �لدويل.

�الإعالم �ملادة 19 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
لتزويد �ل�سحايا باملعلومات �ملالئمة، ويف �لوقت �ملنا�سب، عن خدمات 

�لدعم و�لتد�بري �لقانونية �ملتوفرة، وبلغة مفهومة لديهم.

خدمات �لدعم �لعامة �ملادة 20 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
��ستعادة  لهم  ت�سهل  خدمات  �إلى  �ل�سحايا  و�سول  لتاأمني 
�القت�ساء،  عند  �لتد�بري،  هذه  تت�سمن  �أن  وينبغي  عافيتهم. 
�ملالية،  و�مل�ساعدة  و�لنف�سية،  �لق�سائية  كامل�سورة  خدمات 
وخدمات �ل�سكن و�لرتبية، و�لتدريب و�مل�ساعدة على �إيجاد عمل.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
لتاأمني و�سول �ل�سحايا �إلى خدمات �سحية وخدمات �جتماعية، 
ولتوفري �ملو�رد �ملالئمة لهذه �خلدمات، ولتدريب �ملهنيني من �أجل 

توفري �مل�ساعدة لل�سحايا وتوجيههم �إلى �خلدمات �ملالئمة.
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�مل�ضاعدة يف جمال �لدعاوى �لفردية و�جلماعية �ملادة 21 – 

ت�سهر �الأطر�ف على �إفادة �ل�سحايا مبعلومات عن �الآليات �الإقليمية 
�لولوج  كيفية  وعن  و�جلماعية  �لفردية  بالدعاوى  �ملتعلقة  و�لدولية 
�إلى هذه �الآليات. وت�سجع �الأطر�ف على توفري دعم مت�سامن وو��سح 

لل�سحايا يف �لتقدم بدعاويهم.

خدمات �لدعم �ملتخ�ض�ضة �ملادة 22 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية   1
�لقريب  �ملَدينَي  وعلى  فورية  متخ�س�سة  دعم  خدمات  لتوفري 
لكل  وذلك  مالئم،  جغر�يف  لتوزيع  وفقاً  لتنظيمها  �أو  و�لبعيد 

�سحية عنف م�سمولة بنطاق تطبيق هذه �التفاقية.

توفر �الأطر�ف �أو تنظم خدمات دعم متخ�س�سة لكل �لن�ساء   2
�سحايا �لعنف والأطفالهّن.

�ملالجئ �ملادة 23 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
لل�سماح بتهيئة مالجئ منا�سبة و�سهلة �لولوج وبعدد كاف، لتوفري 
م�ساكن �آمنة لل�سحايا، وخا�سة للن�ساء و�أطفالهّن، وللو�سول �إليهم 

ب�سكل ��ستباقي. 

خطوط �مل�ضاعدة �لهاتفية �ملادة 24 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
يف  تكون  �لوطني،  �ل�سعيد  على  جمانية  هاتفية  خطوط  الإن�ساء 
�ملتناول ليالً نهار�ً وطو�ل �أيام �الأ�سبوع، لتقدمي �إر�ساد�ت �إلى �الأ�سخا�س 
هذه  تطبيق  بنطاق  �مل�سمولة  �لعنف  �أ�سكال  كافة  يف  �ملت�سلني 

�التفاقية، وذلك مع �حرت�م �رشيتهم �أو دون �لك�سف عن هويتهم.
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دعم �ضحايا �لعنف �جلن�ضي �ملادة 25 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
و�لعنف  �الغت�ساب  ل�سحايا  �لطارئة  للم�ساعدة  مر�كز  الإن�ساء 
�لطبي  �لفح�س  لتوفري  كاف،  وبعدد  �لولوج  �سهلة  تكون  �جلن�سي، 
و�لطب �ل�رشعي لهم، باالإ�سافة �إلى دعم خا�س ملو�جهة �ل�سدمات 

�لنف�سية، وتقدمي �مل�سورة لل�سحايا.

حماية �الأطفال �ل�ضهود ودعمهم �ملادة 26 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
ليتم �سمان توفري خدمات �حلماية و�لدعم لل�سحايا، و�أخذ حقوق 
�أ�سكال �لعنف �مل�سمولة بنطاق  �الأطفال �ل�سهود على كافة 

تطبيق هذه �التفاقية و�حتياجاتهم بعني �العتبار.

�لنف�سية  �لن�سائح  �ملادة  لهذه  وفقاً  �ملتخذة  �لتد�بري  تت�سمن   2
�الجتماعية �ملتكيفة مع عمر �لطفل �ل�ساهد على كافة �أ�سكال 
بعني  وتاأخذ  �التفاقية،  هذه  تطبيق  بنطاق  �مل�سمولة  �لعنف 

�العتبار �مل�سلحة �لف�سلى للطفل.

�ملادة 27 - �الإبالغ

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �ل�رشورية لت�سجيع كل �سخ�س �ساهد على �رتكاب 
عمل عنف م�سمول بنطاق تطبيق هذه �التفاقية، �أو لديه ما يدعوه جدياً 
�إلى �العتقاد باأن عمال كهذ� قد يُرتكب، �أو باأنه يُخ�سى تكر�ر �أعمال عنف 

مماثلة، على �إبالغ �ملنظمات �أو �ل�سلطات �ملخت�سة عنها.

�الإبالغ من قبل �ملهنيني �ملادة 28 – 

�لتي  �ل�رشية،  قو�عد  ت�سكل  كيال  �ل�رشورية  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
تفر�سها قو�نينها �لد�خلية على بع�س �ملهنيني، عقبة �أمام �إمكان 
�أو  للمنظمات  �ملالئمة،  لل�رشوط  ووفقاً  �ل�رشوري  �الإبالغ  توجيههم 
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�ل�سلطات �ملخت�سة، �إذ� كان لديهم ما يدعوهم جدياً �إلى �العتقاد 
قد  �التفاقية  هذه  تطبيق  بنطاق  م�سمول  خطري  عنف  عمل  باأن 

�رتُكب، وباأنه يُخ�سى تكر�ر �أعمال عنف خطرية.

الف�سل اخلام�س – القانون الو�سعي
�لدعوى �ملدنية و�لطرق �لقانونية �ملادة 29 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
لتوفري طرق تقا�س مدنية مالئمة يف مو�جهة �جلناة.

وفقاً للمبادئ �لعامة �ملن�سو�س عليها يف �لقانون �لدويل، تتخذ   2
�الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية، لتوفري 
�ل�سلطات  مو�جهة  لل�سحايا يف  �ملالئمة  �ملدنية  �لتعوي�سات 
تد�بري  �تخاذ  يف  بو�جبها  �لقيام  عن  تخلفت  �لتي  �لر�سمية 

�رشورية للوقاية �أو للحماية �سمن حدود �سالحياتها.

�لتعوي�ض �ملادة 30 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
لرت�سيخ حق �ل�سحايا يف طلب �لتعوي�س من مرتكبي �أي جرمية 

من�سو�س عليها يف هذه �التفاقية.

على �لدولة �أن متنح تعوي�ساً مالئماً للذين تكبدو� �رشر�ً خطري�ً   2
يف �سالمتهم �جل�سدية �أو �سحتهم، متى كان �ل�رشر غري معو�س 
من م�سادر �أخرى وحتديد�ً من �جلاين �أو �رشكات �لتاأمني �أو �خلدمات 
�الجتماعية و�لطبية �ملمولة من �لدولة. وال مينع ذلك �الأطر�ف 
�ملمنوح، �رشط  �لتعوي�س  �جلاين �سد�د قيمة  �أن تطلب من  من 

مر�عاة �سالمة �ل�سحية.

يجب �أن ت�سمن �لتد�بري �ملتخذة وفقاً للفقرة 2 منح �لتعوي�س   3
�سمن مهلة معقولة.
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�حل�ضانة وحق �لزيارة و�الأمن �ملادة 31 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
�لتي تاأخذ بعني �العتبار حو�دث �لعنف �مل�سمولة بنطاق تطبيق هذه 

�التفاقية لدى حتديد حقوق �حل�سانة و�لزيارة �ملتعلقة باالأوالد.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
كيال تعرّ�س ممار�سة �أي حق زيارة �أو ح�سانة حقوق �ل�سحية �أو 

�الأطفال و�أمنهم للخطر.

�لتبعات �ملدنية للزو�ج باالإكر�ه �ملادة 32 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
جلعل �لزيجات �ملعقودة باالإكر�ه قابلة لالإبطال �أو �الإلغاء �أو �حلل، دون 

حتميل �ل�سحية عبئا مالياً �أو �إد�ريا �إ�سافيا.

�لعنف �لنف�ضي �ملادة 33 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
بو��سطة  لل�سخ�س  �لنف�سية  لل�سالمة  �خلطرية  �الإ�ساءة  لتجرمي 

�الإكر�ه �أو �لتهديد، �إذ� �رتُكبت عمد�ً.

�لتحر�ض �ملادة 34 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
لتجرمي �العتماد �ملتكرر ل�سلوك مهدد جتاه �سخ�س �آخر، �إذ� كان هذ� 

�ل�سلوك مق�سود�، ويجعل �ل�سخ�س يخ�سى على �سالمته.

�لعنف �لبدين �ملادة 35 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
لتجرمي �أعمال �لعنف �لبدين �سد �سخ�س �آخر، �إذ� �رتُكبت عمد�ً.
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�لعنف �جلن�ضي، مبا فيه �الغت�ضاب �ملادة 36 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
لتجرمي ما يلي، �إذ� �رتُكب عمد�ً:

�الإيالج �ملهبلي �أو �ل�رشجي �أو �لفموي غري �لر�سائي، ذو طبيعة  �أ 
�أو  �جل�سم  من  جزء  �أي  وبو��سطة  �لغري،  ج�سم  يف  جن�سية، 

بو��سطة �أد�ة؛

�سائر �الأفعال �الأخرى ذ�ت �لطابع �جلن�سي �ملمار�سة ب�سكل  ب 
غري ر�سائي على �لغري؛

�إكر�ه �لغري على ممار�سة �أفعال غري ر�سائية ذ�ت طابع جن�سي  ج 
مع �سخ�س �آخر.

�حلرة  �الإر�دة  تعبري� عن  يكون  و�أن  �ختياريا  �لر�سا  ياأتي  �أن  يجب   2
لل�سخ�س �ملتخذة يف �سياق �لظروف �ملحيطة.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   3
ل�سمان تطبيق بنود �لفقرة 1 �أي�ساً على �الأعمال �ملرتكبة �سد 
للقو�نني  وفقاً  وذلك  �حلاليني،  �أو  �ل�سابقني  �لع�رش�ن  �أو  �الأزو�ج 

�لد�خلية.

�ملادة 37 - �لزو�ج باالإكر�ه

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
لتجرمي �إكر�ه �سخ�س بالغ �أو طفل، على عقد زو�ج، �إذ� �رتُكب عمد�ً.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
�إلى  به  للذهاب  عمد�ً،  �أو طفل  بالغ  �سخ�س  ��ستدر�ج  لتجرمي 
�أر��سي �أي طرف �أو دولة غري �لتي يقيم فوق �أر��سيها، بنّية �إكر�هه 

على �لزو�ج.
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�ملادة 38 - ت�ضويه �الأع�ضاء �لتنا�ضلية لالإناث

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
لتجرمي ما يلي، �إذ� �رتُكب عمد�ً:

�خلتان، �أو �خلتان �لتخييطي، �أو �أي ت�سويه �آخر كلي �أو جزئي  �أ  
فرين �ل�سغريين، �أو �لبُظر؛ فرين �لكبريين، �أو �ل�ُسّ لل�ُسّ

�إكر�ه �مر�أة على �خل�سوع الأي من �الأعمال �ملدرجة يف �لنقطة  ب 
»�أ« �أو توفري �لو�سائل لها لذلك؛

حث فتاة �أو �إكر�هها على �خل�سوع الأي من �الأعمال �ملدرجة يف  ج 
�لنقطة »�أ« �أو توفري �لو�سائل لها لذلك.

�الإجها�ض و�لتعقيم �لق�رشيان �ملادة 39 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
لتجرمي ما يلي، �إذ� �رتُكب عمد�ً:

�إجها�س �مر�أة دون مو�فقتها �مل�سبقة و�مل�ستنرية؛ �أ 

�إجر�ء عملية جر�حية، �لغر�س منها �أو نتيجتها �إنهاء قدرة �مر�أة  ب 
على �الإجناب ب�سفة طبيعية، دون مو�فقتها �مل�سبقة و�مل�ستنرية 

�أو فهمها للم�سطرة.

�لتحر�ض �جلن�ضي �ملادة 40 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
بحق كل  �لقانونية،  �لعقوبات  �أو غريها من  لفر�س عقوبات جنائية 
�أو ج�سدي، ذي طابع  �أو غري لفظي  �سلوك غري مرغوب فيه، لفظي 
جن�سي، غر�سه �أو نتيجته �نتهاك حرمة �سخ�س، خا�سة �إذ� �أنتج هذ� 

�ل�سلوك حميطا ترهيبيا �أو عدو�نيا �أو مذال �أو مهينا.
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�مل�ضاهمة �أو �مل�ضاركة و�ملحاولة �ملادة 41 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
�رتكاب �ملخالفات �ملن�سو�س  �مل�ساركة يف  �أو  لتجرمي �مل�ساهمة 
هذه  من  و39  و38.«�أ«  و37  و36  و35  و34   33 �ملو�د  يف  عليها 

�التفاقية، �إذ� كانتا متعمدتني.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
لتجرمي حماوالت �رتكاب �ملخالفات �ملن�سو�س عليها يف �ملو�د 35 

و36 و37 و38.«�أ« و39 من هذه �التفاقية، �إذ� كانت متعمدة.

�لتربير غري �ملقبول للجر�ئم، مبا فيها �جلر�ئم �ملرتكبة  �ملادة 42 – 
با�ضم »�ل�رشف«

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
�تخاذها  يتم  �لتي  �جلنائية  �الإجر�ء�ت  خالل  يتم،  �أال  ل�سمان 
عقب �رتكاب �أحد �أعمال �لعنف �مل�سمولة بنطاق تطبيق هذه 
�التفاقية، �عتبار �لثقافة �أو �لعرف �أو �لدين �أو �لتقاليد �أو »�ل�رشف« 
مربر� لتلك �الأعمال. وي�سمل ذلك، خا�سة �الدعاء�ت �لقائلة باأن 
�أو  و�الجتماعية  و�لدينية  �لثقافية  �ملعايري  رمبا جتاوزت  �ل�سحية 

�لتقاليد و�الأعر�ف �ملتعلقة بال�سلوك �ملنا�سب.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
�ملرتكبة  لالأعمال  �جلنائية  �مل�سوؤولية  من  �لتقليل  يتم  كيال 
ل�سخ�س حر�س طفالً على �رتكاب �أي عمل من �الأعمال �ملذكورة 

يف �لفقرة 1.

قيام �الأفعال �جلرمية  �ملادة 43 – 

تقوم �الأفعال �الإجر�مية �ملن�سو�س عليها يف هذه �التفاقية ب�رشف 
�لنظر عن طبيعة �لعالقة بني �ل�سحية و�جلاين.
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�الخت�ضا�ض �ملادة 44 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
هذه  يف  عليها  من�سو�س  جرمية  كل  يف  �خت�سا�سها  لفر�س 

�التفاقية، وذلك كلما �رتُكبت �جلرمية:

�أ فوق �أر��سيها؛

ب  �أو على منت �سفينة ر�فعة علمها؛

ج  �أو على منت طائرة م�سجلة مبوجب قو�نينها �لد�خلية؛

د  وكان �جلاين من رعاياها؛

ه  �أو كان مقيماً ب�سفة �عتيادية فوق �أر��سيها.

ت�سعى �الأطر�ف �إلى �تخاذ �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري   2
�ل�رشورية، لفر�س �خت�سا�سها يف كل جرمية من�سو�س عليها يف 
هذه �التفاقية، عندما تُرتكب �جلرمية يف حق �أحد رعاياها �أو يف 

حق �سخ�س مقيم فوق �أر��سيها.
ملقا�ساة مرتكبي �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف �ملو�د 36 و37 و38 و39   3
من هذه �التفاقية، تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من 
�لتد�بري �ل�رشورية، لئال يكون قيام �خت�سا�سها م�رشوطا بالوقائع 

يف �الأر��سي �لتي �رتكبت فوقها.

ملقا�ساة مرتكبي �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف �ملو�د 36 و37 و38   4
�أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ  �التفاقية،  هذه  من  و39 
غريها من �لتد�بري �ل�رشورية، لئال يكون قيام �خت�سا�سها وفقاً 
من  دعوى  بتقدمي  م�رشوطا   1 �لفقرة  من  و»ه«  »د«  للنقطتني 
�ل�سحية �أو باإبالغ من �لدولة �لتي �رتُكبت �جلرمية فوق �أر��سيها.
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تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   5
لفر�س �خت�سا�سها يف كل جرمية من�سو�س عليها يف هذه �التفاقية، 
فوق  �جلرمية موجود�ً  بارتكاب  �ملتهم  �لتي يكون فيها  يف �حلاالت 
�أر��سيها وي�ستحيل ت�سليمه �إلى طرف �آخر ب�سبب جن�سيته فقط.

عندما تطالب عدة �أطر�ف باالخت�سا�س يف جرمية مفرت�س قيامها   6
من�سو�س عليها يف هذه �التفاقية، تت�ساور �الأطر�ف �ملعنية، عند 

�القت�ساء، لتحديد �لطرف �الأف�سل قدرة على �إجر�ء �ملتابعات.

�أحد  ميار�سه  جنائي  �خت�سا�س  �أي  �التفاقية  هذه  ت�ستثني  ال   7
بالقو�عد  �الإخالل  دون  وذلك  �لد�خلي،  لقانونه  وفقاً  �الأطر�ف 

�لعامة للقانون �لدويل.

�لعقوبات و�لتد�بري �ملادة 45 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
لتكون �الأفعال �ملجرمة وفقاً لهذه �التفاقية خا�سعة لعقوبات 
فعلية، ومتنا�سبة، ور�دعة بالنظر �إلى خطورتها. وتت�سمن هذه 
�لعقوبات، عند �القت�ساء، عقوبات �سالبة للحرية تف�سح �ملجال 

لت�سليم �ملجرمني.

ميكن لالأطر�ف �إقر�ر تد�بري �أخرى �سد �جلناة، مثل:  2

تتبع �ل�سخ�س �ملحكوم عليه �أو مر�قبته؛  -  

فقد�ن حقوق �الأبوة �إذ� ��ستحال �سمان �مل�سلحة �لف�سلى   -  
للطفل، و�لتي قد ت�سمل �أمن �ل�سحية، باأية طريقة �أخرى.   

�لظروف �مل�ضددة للعقوبة �ملادة 46 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
يف  عليها  �ملن�سو�س  باجلر�ئم  �ملت�سلة  �لعقوبات  حتديد  عند  ليتم، 
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هذه �التفاقية، �عتبار �لظروف �لتالية ظروفا م�سددة للعقوبة، وفقاً 
لالأحكام ذ�ت �ل�سلة يف قانونها �لد�خلي، ما مل تكن د�خلة �سمن 

�لعنا�رش �لتكوينية للجرمية:

وفقاً  �حلايل،  �أو  �ل�سابق  �لع�سري  �أو  �لزوج  �سد  �جلرمية  �رتكاب  �أ 
للقانون �لد�خلي، من قبل �أحد �أع�ساء �الأ�رشة، �أو �سخ�س ي�ساكن 

�ل�سحية، �أو �سخ�س �أ�ساء ��ستعمال �سلطته؛

�رتكاب �جلرمية �أو �جلر�ئم ذ�ت �ل�سلة ب�سكل متكرر؛ ب 

�رتكاب �جلرمية �سد �سخ�س �أ�سبح م�ست�سعفاً ب�سبب ظروف  ج 
خا�سة؛

�رتكاب �جلرمية �سد طفل �أو يف ح�سوره؛ د 

�رتكاب �جلرمية ب�سفة جماعية من قبل �سخ�سني �أو �أكرث؛ ه 

كون �جلرمية م�سبوقة �أو م�سحوبة بعنف بالغ �خلطورة؛ و 

�رتكاب �جلرمية با�ستعمال �ل�سالح �أو �لتهديد به؛ ز 

�إحلاق �جلرمية بال�سحية �أ�رش�ر� ج�سدية ونف�سية ج�سيمة؛ ك 

�سبق �إد�نة �جلاين من �أجل جر�ئم ذ�ت طبيعة مماثلة. ل 

�الأحكام �لق�ضائية �ل�ضادرة لدى طرف �آخر �ملادة 47 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
الإقر�ر �إمكانية �أخذ �الأحكام �لق�سائية �لنهائية �ل�سادرة لدى طرف 
�آخر ب�ساأن �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف هذه �التفاقية بعني �العتبار 

عند حتديد �لعقوبة.
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حظر �لطرق �لبديلة لت�ضوية �لنز�عات �ملادة 48 – 
�أو �الأحكام �مللزمة 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
فيها  مبا  �لنز�عات،  لت�سوية  �لبديلة  �الإجر�ء�ت  �إلز�مية  حلظر 
�لو�ساطة و�لتوفيق فيما يتعلق بكافة �أ�سكال �لعنف �مل�سمولة 

بنطاق تطبيق هذه �التفاقية.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
ل�سمان �أخذ قدرة �جلاين على �لوفاء بالتز�ماته �ملالية جتاه �ل�سحية 

بعني �العتبار، يف حال �حلكم عليه باأد�ء غر�مة.

الف�سل ال�ساد�س
الإجراءات  وقانون  واملتابعات  التحقيق 

وتدابري احلماية
�اللتز�مات �لعامة �ملادة 49 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
بكافة  �ملت�سلة  �لق�سائية  و�الإجر�ء�ت  �لتحقيقات  لل�رشوع يف 
�أ�سكال �لعنف �مل�سمولة بنطاق تطبيق هذه �التفاقية دون تاأخري 
�لدعوى  غري مربر، مع مر�عاة حقوق �ل�سحية يف كافة مر�حل 

�جلنائية.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
وفقاً للمبادئ �الأ�سا�سية حلقوق �الإن�سان، ومع مر�عاة فهم �لعنف 
�لقائم على �لنوع، ل�سمان فعالية �لتحقيق و�ملتابعات يف �جلر�ئم 

�ملن�سو�س عليها وفقاً لهذه �التفاقية.
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�ال�ضتجابة �لفورية و�لوقاية و�حلماية �ملادة 50 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
ل�سمان رد �مل�سالح �لزجرية  �مل�سوؤولة عن �إنفاذ �لقانون، على وجه 
�مل�سمولة  �لعنف  �أ�سكال  كافة  على  مالئم،  وب�سكل  �ل�رشعة 
بنطاق تطبيق هذه �التفاقية، من خالل توفريها حماية منا�سبة 

وفورية لل�سحايا.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
ل�سمان م�ساركة �مل�سالح �لزجرية  �مل�سوؤولة عن �إنفاذ �لقانون، 
على وجه �ل�رشعة وب�سكل مالئم، يف �لوقاية و�حلماية من كافة 
�أ�سكال �لعنف �مل�سمولة بنطاق تطبيق هذه �التفاقية، مبا فيها 

تفعيل �لتد�بري �لوقائية وجمع �الأدلة.

تقدير �ملخاطر وتدبريها �ملادة 51 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
ل�سمان �إجر�ء كافة �ل�سلطات �ملعنية تقدير�ً خلطر �لقتل وخطورة 
�لو�سع وخطر �لعنف �ملتكرر، وذلك من �أجل تدبري �ملخاطر، وعند 

�ل�رشورة، �سمان �سالمة ودعم من�سقني.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
للتاأكد من �أخذ �لتقييم، �مل�سار �إليه يف �لفقرة 1، بعني �العتبار 
يف جميع مر�حل �لتحقيق وتطبيق تد�بري �حلماية، كون مرتكب 
يتوفر  �التفاقية  هذه  تطبيق  بنطاق  �مل�سمولة  �لعنف  �أعمال 

على �سالح ناري �أو كون هذ� �ل�سالح يف متناوله.

�الأو�مر �ال�ضتعجالية باملنع �ملادة 52 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
ل�سمان منح �لهيئات �ملخت�سة �سلطة �أمر مرتكب �لعنف �ملنزيل، 
�ل�سخ�س  �أو  �ل�سحية  �إقامة  مبغادرة حمل  �ملبا�رش،  �خلطر  يف حاالت 
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منزل  دخول  من  ومنعه  �لوقت،  من  كافية  لفرتة  للخطر  �ملعر�س 
وعلى  بهما.  �الت�سال  �أو  للخطر  �ملعر�س  �ل�سخ�س  �أو  �ل�سحية 
�لتد�بري �ملتخذة وفقاً لهذه �ملادة �إعطاء �الأولوية ل�سالمة �ل�سحايا �أو 

�الأ�سخا�س �ملعر�سني للخطر.

�الأو�مر بالزجر �أو باحلماية �ملادة 53 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
ل�سحايا كافة  �حلماية  �أو  بالزجر  �أو�مر مالئمة  �إ�سد�ر  ل�سمان 

�أ�سكال �لعنف �مل�سمولة بنطاق تطبيق هذه �التفاقية.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
ل�سمان �أن تكون �الأو�مر بالزجر �أو باحلماية �ملذكورة يف �لفقرة 1:

متاحة لتاأمني حماية فورية ودون عبء مايل �أو �إد�ري �إ�سايف   -
على �ل�سحية؛

�سادرة لفرتة معينة �أو �إلى غاية تعديلها �أو �إلغائها؛  -

�سادرة، عند �القت�ساء، يف غياب �ملدعى عليه، ومبفعول فوري؛  -

متاحة مبعزل عن �إجر�ء�ت ق�سائية �أخرى، �أو م�سمومة �إليها؛  -

قابلة الأن تُدرج يف �إجر�ء�ت قانونية الحقة.  -

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   3
ل�سمان خ�سوع �نتهاك �الأو�مر بالزجر �أو �حلماية، �ل�سادرة وفقاً 
فعالة،  �أخرى  قانونية  عقوبات  �أو  جنائية  لعقوبات   ،1 للفقرة 

ومتنا�سبة، ور�دعة.
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�لتحقيقات و�الأدلة �ملادة 54 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
ل�سمان عدم ��ستعمال �الأدلة �ملت�سلة ب�سو�بق �ل�سحية �جلن�سية 
وب�سلوكها يف �أية م�سطرة مدنية �أو جنائية �إال �إذ� كانت ذ�ت �سلة 

و�رشورية.

�إجر�ء�ت يف غياب �ملدعى عليه، وبحكم �لقانون �ملادة 55 – 

�جلر�ئم  يف  �ملتابعات  �أو  �لتحقيقات  تكون  �أن  �الأطر�ف  ت�سمن   1
�ملن�سو�س عليها يف �ملو�د 35 و36 و37 و38 و39 من هذه �التفاقية 
غري متوقفة على �إبالغ �أو دعوى من �ل�سحية، عندما تكون �رتُكبت 
�الإجر�ء�ت  مو��سلة  الأجل  �أر��سيها،  فوق  كلياً  �أو  جزئياً  �جلرمية 

حتى و�إن  تر�جعت �ل�سحية �أو �سحبت �سكو�ها.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
ل�سمان متكني �ملنظمات �حلكومية وغري �حلكومية و�مل�ست�سارين 
�ملخت�سني يف �لعنف �ملنزيل، وفقاً لل�رشوط �ملن�سو�س عليها يف 
بناء  دعمهم،  و/�أو  �ل�سحايا  م�ساعدة  من  �لد�خلية،  قو�نينها 
على طلبهم، خالل �لتحقيقات و�الإجر�ء�ت �لق�سائية �ملت�سلة 

باجلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف هذه �التفاقية.

تد�بري �حلماية �ملادة 56 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
حلماية حقوق �ل�سحايا وم�ساحلهم، مبا فيها �حتياجاتهم �خلا�سة 
�لق�سائية،  و�الإجر�ء�ت  �لتحقيقات  مر�حل  ك�سهود، ويف كافة 

وخا�سة عرب:
�ل�سهر على حماية �ل�سحايا، مع �أ�رشهم و�سهود �الإثبات، من  �أ 

�لرتهيب و�النتقام وتكر�ر �الإيذ�ء؛
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�حلاالت  �الأقل يف  على  �ل�سحايا،  �إبالغ  على �سمان  �ل�سهر  ب 
�لتي يوجدون فيها مع �أ�رشتهم يف خطر، عندما يفّر �جلاين �أو 

يخلى �سبيله موؤقتاً �أو نهائياً؛
�لقو�نني  يف  عليها  �ملن�سو�س  لل�رشوط  وفقا  �إعالمهم،  ج 
�لد�خلية، بحقوقهم و�خلدمات �ملتاحة لهم، ومتابعة دعو�هم، 
فيه،  ودورهم  �ملحاكمة،  �أو  للتحقيق  �لعام  و�ل�سري  و�لتهم، 

وباحلكم �ل�سادر؛
للقو�عد �الإجر�ئية �خلا�سة بقو�نينها  متكني �ل�سحايا، وفقاً  د 
�لد�خلية، من �حلق يف �ال�ستماع �إليهم، وتقدمي �الأدلة ووجهة 
من  �أو  مبا�رشة  ب�سفة  وهمومهم،  و�حتياجاتهم  نظرهم، 

خالل و�سيط، وفح�سها؛
حقوقهم  وعر�س  لل�سحايا،  �ملنا�سبة  �لدعم  خدمات  توفري  ه 

وم�ساحلهم بال�سكل �ملالئم، و�أخذها بعني �العتبار؛
�سمان �عتماد تد�بري حلماية �حلياة �خلا�سة لل�سحية و�سورتها و 
�ل�سهر، كلما كان ذلك ممكنا، على عدم �الت�سال بني �ل�سحايا  ز 

و�جلناة د�خل �ملحكمة ومقر�ت �مل�سالح �لزجرية؛ ب�سفة
يكونون  عندما  لل�سحايا  و�أكفاء  م�ستقلني  توفري مرتجمني  ك 

طرفا يف �لدعوى �أو عند تقدميهم �الأدلة؛
متكني �ل�سحايا من �الإدالء ب�سهادتهم، وفقاً للقو�عد �ملن�سو�س  ل 
عليها يف �لقو�نني �لد�خلية، دون ح�سورهم يف قاعة �ملحكمة �أو 
على �الأقل دون ح�سور �مل�ستبه به، ال�سيما من خالل ��ستخد�م 

تكنولوجيات �لتو��سل �ملنا�سبة متى توفرت.

بالطفل  خا�سة  �القت�ساء،  عند  حماية،  تد�بري  �تخاذ  يجب   2
�ل�سحية و�ل�ساهد على �أعمال �لعنف �سد �ملر�أة و�لعنف �ملنزيل، 

تر�عى فيها �مل�سلحة �لف�سلى للطفل.
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�مل�ضاعدة �لقانونية �ملادة 57 – 
 

�لقانونية،  �مل�ساعدة  يف  �ل�سحايا  حق  �سمان  �الأطر�ف  على  يجب 
�ملن�سو�س  �ل�رشوط  ح�سب  لهم  جمانية  قانونية  م�ساعدة  وتقدمي 

عليها يف قو�نينها �لد�خلية.

نظام �لتقادم �ملادة 58 – 

�ل�رشورية،  �لتد�بري  من  غريها  �أو  �لت�رشيعية،  �لتد�بري  �الأطر�ف  تتخذ 
لتكون مهلة �لتقادم لتحريك �ملتابعة ب�ساأن �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها 
كافية  لفرتة  ممتدة  �التفاقية،  هذه  من  و39  و38  و37   36 �ملو�د  يف 
لل�سحية  يتاأتى  حتى  وذلك  �ملعنية،  �جلرمية  خطورة  مع  ومتنا�سبة 

�إجر�ء متابعة فعلية بعد بلوغها �سن �لر�سد.

الف�سل ال�سابع – الهجرة واللجوء
و�ضع �الإقامة �ملادة 59 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
وفقاً لقو�نينها �لد�خلية، ل�سمان منح �ل�سحايا �لذين يرتبط 
و�سع �إقامتهم بو�سع �إقامة �لزوج �أو �لع�سري، وبطلب منهم، يف 
�أو قطع �لعالقة ووجود ظروف �سعبة،  حال ف�سخ عقد �لزو�ج 
د �رشوط  ت�رشيح �إقامة م�ستقل عن مدة �لزو�ج �أو �لعالقة. حتَدّ
للقانون  وفقاً  �سالحيته  ومدة  �مل�ستقل  �الإقامة  ت�رشيح  منح 

�لد�خلي.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
لتمكني �ل�سحايا من تعليق �إجر�ء�ت �لطرد �لتي مت �ل�رشوع فيها 
وفقاً  وذلك  �لع�سري،  �أو  �لزوج  بو�سع  متعلقاً  و�سعهم  لكون 
�إقامة  ولل�سماح لل�سحايا بطلب ت�رشيح  �لد�خلية،  لقو�نينها 

م�ستقل.
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متنح �الأطر�ف �ل�سحايا ت�رشيح �إقامة قابل للتجديد، يف �إحدى   3
�حلالتني �لتاليتني:

�إقامتهم �رشورية نظر�ً  �أن  �ملخت�سة  �ل�سلطة  عندما تعترب  �أ 
لو�سعهم �ل�سخ�سي؛

�رشورية  �إقامتهم  �أن  �ملخت�سة  �ل�سلطة  تعترب  عندما  ب 
�أو �إجر�ء�ت  لتعاونهم مع �ل�سلطات �ملعنية يف �إطار حتقيق 

جنائية.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   4
لتمكني �سحايا �لزو�ج �لق�رشي �ملجلوبني �إلى بلد �آخر لعقد هذ� 
�لزو�ج، و�لذين فقدو� نتيجة لذلك و�سع �ملقيم يف بلد �إقامتهم 

�ملعتاد، من ��ستعادة هذ� �لو�سع.

طلبات �للجوء �لقائمة على �لنوع �ملادة 60 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
ل�سمان �العرت�ف بالعنف �سد �ملر�أة �لقائم على �لنوع باعتباره 
�سكال من �أ�سكال �ال�سطهاد باملعنى �لو�رد يف �ملادة 1، �أ (2) من 
�تفاقية 1951 �ملتعلقة بو�سع �لالجئني، ونوعا من �ل�رشر �خلطري 

�ملتطلب حلماية �إ�سافية.

�أ�سباب  �إعطاء تف�سري ُمر�ع للنوع لكافة  ت�سهر �الأطر�ف على   2
هذه �التفاقية، وعلى منح طالبي �للجوء و�سع �لالجئ يف �حلاالت 
�لتي يثبت فيها �أن خ�سية �ال�سطهاد قائمة على و�حد �أو �أكرث 

من هذه �الأ�سباب وفقاً لالتفاقيات �ملعمول بها ذ�ت �ل�سلة.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   3
لتطوير �إجر�ء�ت ��ستقبال مر�عية للنوع وخدمات دعم لطالبي 
جلوء  وم�ساطر  �لنوع  على  قائمة  توجيهية  وخطوط  �للجوء، 
مر�عية للنوع، مبا فيها منح و�سع الجئ وطلب �حلماية �لدولية.
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عدم �الإعادة �لق�رشية �ملادة 61 – 

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   1
�لقائمة  لاللتز�مات  وفقاً  �لق�رشية  �الإعادة  عدم  مبد�أ  الحرت�م 

مبوجب �لقانون �لدويل.

تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
�لن�ساء،  �سد  �لعنف  ل�سحايا  �لق�رشية  �الإعادة  عدم  ل�سمان 
فيه  حياتهّن  تتعر�س  بلد  �إلى  للحماية،  حاجة  يف  هم  �لذين 
للخطر �أو حيث قد يقعَن �سحية للتعذيب �أو �ملعاملة �لقا�سية 
�أو �لال�إن�سانية �أو �ملهينة، وذلك ب�رشف �لنظر عن و�سع �إقامتهم 

�أو مكانه، ومهما كانت �لظروف.

الف�سل الثامن – التعاون الدويل
�ملادة 62 -  �ملبادئ �لعامة

تتعاون �الأطر�ف فيما بينها، وفقاً لبنود هذه �التفاقية وتطبيقاً   1
بالتعاون  �ملتعلقة  �ل�سلة  ذ�ت  و�الإقليمية  �لدولية  لالتفاقيات 
�لدويل يف �ملجالني �ملدين و�جلنائي، وللتد�بري �لقائمة على ت�رشيعات 
موحدة �أو متبادلة، ولقو�نينها �لد�خلية، على �أو�سع نطاق ممكن، 

ولالأغر��س �لتالية:

بنطاق تطبيق  �مل�سمولة  �لعنف  �أ�سكال  �لوقاية من كافة  �أ 
هذه �التفاقية ومكافحتها و�ملتابعة من �أجلها؛

حماية �ل�سحايا وم�ساعدتهم؛ ب 
يف  عليها  �ملن�سو�س  �جلر�ئم  ب�ساأن  وتد�بري  حتقيقات  �إجر�ء  ج 

هذه �التفاقية؛

�ل�سلطات  عن  �ل�سادرة  و�جلنائية  �ملدنية  �الأحكام  تطبيق  د 
�لق�سائية لدى �الأطر�ف، مبا فيها �أو�مر �حلماية.
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تتخذ �الأطر�ف �لتد�بري �لت�رشيعية، �أو غريها من �لتد�بري �ل�رشورية،   2
�التفاقية  هذه  يف  عليها  من�سو�س  جرمية  �سحايا  لتمكني 
ومرتكبة فوق �أر��س طرف غري �لطرف �لذي يقيمون فوق �أر��سيه، 
من �لتقدم بدعوى �أمام �ل�سلطات �ملخت�سة يف دولة �إقامتهم.

�إذ� تلقى طرف، يُخ�ِسع �مل�ساعدة �لقانونية يف �لق�سايا �جلنائية   3
�أو يف ت�سليم �ملطلوبني �أو يف تنفيذ �الأحكام �ملدنية �أو �جلنائية 
�ل�سادرة عن طرف �آخر يف هذه �التفاقية لوجود معاهدة، طلباً 
معه  يوقع  مل  طرف  من  �لقانوين  �لتعاون  هذ�  مبثل  متعلقاً 
يف  عليها  �ملن�سو�س  �جلر�ئم  بخ�سو�س  ميكنه،  �ملعاهدة،  تلك 
هذه �التفاقية، �عتبار هذه �الأخرية �الأ�سا�س �لقانوين للم�ساعدة 
�أو يف  �ملطلوبني  ت�سليم  �أو يف  �جلنائية  �لق�سايا  يف  �لقانونية 
تنفيذ �الأحكام �ملدنية �أو �جلنائية �ل�سادرة عن طرف �آخر يف هذه 

�التفاقية.

ت�سعى �الأطر�ف، كلما كان ذلك منا�سبا، �إلى دمج منع �لعنف   4
�مل�ساعدة  بر�مج  يف  ومكافحتهما  �ملنزيل  و�لعنف  �ملر�أة  �سد 
على �لتنمية �ملقدمة ل�سالح دول �أغيار، مبا فيها عقد �تفاقيات 
ثنائية ومتعددة �الأطر�ف مع �لدول �الأغيار بهدف تي�سري حماية 

�ل�سحايا وفقاً للمادة 18، �لفقرة 5.

�لتد�بري �خلا�ضة باالأ�ضخا�ض يف خطر �ملادة 63 – 

�أ�سباب  �أ�سا�س معلومات يف حوزته،  عندما يكون لطرف، على   
الأحد  فوري  ب�سكل  �سخ�س  تعر�س  بخطر  لالعتقاد  معقولة 
�إليها يف �ملو�د 36 و37 و38 و39 من هذه  �أعمال �لعنف �مل�سار 
�التفاقية، وفوق �أر��سي طرف �آخر، يتم ت�سجيع �لطرف �ملتوفرة 
لديه �ملعلومات على �إحالتها على �لطرف �الآخر دون �إبطاء بهدف 
هذه  تت�سمن  �أن  ويجب  �ملنا�سبة.  �حلماية  تد�بري  �تخاذ  �سمان 
�حلماية  مقت�سيات  حول  بيانات  �القت�ساء،  عند  �ملعلومات، 

�ملقررة لفائدة �ل�سخ�س �ملعر�س للخطر.
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�الإعالم �ملادة 64 – 

على �لطرف �ملطلوب �إعالم �لطرف �لطالب �رشيعاً بالنتيجة �لنهائية   1
لالإجر�ء�ت �جلارية وفقاً لهذ� �لف�سل. وعلى �لطرف �ملطلوب �أي�ساً 
�إعالم �لطرف �لطالب �رشيعاً بكافة �لظروف �لتي حتول دون تنفيذ 

�الإجر�ء�ت �ملرجوة �أو �لتي من �ساأنها تاأخريها ب�سكل ملحوظ.

ميكن لطرف، �سمن حدود قانونه �لد�خلي، ودون طلب م�سبق،   2
نقل �ملعلومات �لتي ح�سل عليها يف �إطار حتقيقاته �إلى طرف 
�آخر، عندما يعترب �أن ك�سف هذه �ملعلومات قد ي�ساعد �لطرف 
يف  عليها  �ملن�سو�س  �جلنائية  �جلر�ئم  منع  على  له  �ملك�سوفة 
هذه �التفاقية، وعلى مبا�رشة �لتحقيقات �أو �الإجر�ء�ت �ملت�سلة 
�إلى طلب  يوؤدي  �أنه قد  �أو  �أو مو��سلتها،  بهذه �جلر�ئم �جلنائية 

تعاون يتقدم به هذ� �لطرف وفقاً لهذ� �لف�سل.

على �لطرف �لذي يتلقى معلومات وفقاً للفقرة 2 �أن يو�سلها   3
�إلى �سلطاته �ملخت�سة، مبا ميّكن من �ل�رشوع يف �إجر�ء�ت قد تعترب 
منا�سبة، �أو من �أخذ هذه �ملعلومات بعني �العتبار يف �الإجر�ء�ت 

�ملدنية و�جلنائية ذ�ت �ل�سلة. 

حماية �لبيانات �ملادة 65 – 

حُتفظ �لبيانات �ل�سخ�سية وتُ�ستعمل وفقاً لاللتز�مات �لتي تعهدت 
�الآلية  �ملعاجلة  خماطر  من  �الأفر�د  حماية  �تفاقية  يف  �الأطر�ف  بها 

للبيانات �ل�سخ�سية (�سل�سلة �ملعاهد�ت �الأوروبية STE، رقم 108).

الف�سل التا�سع – اآلية الر�سد
فريق خرب�ء مكافحة �لعنف �ضد �ملر�أة و�لعنف �ملنزيل �ملادة 66 – 

�ملنزيل  و�لعنف  �ملر�أة  �سد  �لعنف  مكافحة  خرب�ء  فريق  يكلَّف   1
(�مل�سمى بعد ب«�لفريق«) بر�سد تنفيذ �الأطر�ف هذه �التفاقية.
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يتاألف �لفريق من 10 �أع�ساء على �الأقل و15 ع�سو�ً على �الأكرث، مع   2
مر�عاة �مل�ساركة �ملتو�زنة بني �لن�ساء و�لرجال، و�مل�ساركة �ملتو�زنة من 
�لناحية �جلغر�فية، وتعدد �خلرب�ت. وتتولى »جلنة �الأطر�ف« �نتخاب 
�الأع�ساء من بني مر�سحني تعّينهم �الأطر�ف ملدة 4 �سنو�ت قابلة 

للتجديد مرة و�حدة، ويتم �ختيارهم من بني رعايا �الأطر�ف.

م �النتخاب �الأول لالأع�ساء �لع�رشة �سمن مهلة �سنة و�حدة  ينَظّ  3
بعد تاريخ دخول هذه �التفاقية حيز �لتطبيق، ويتم �نتخاب �الأع�ساء 
�خلم�سة �الإ�سافيني بعد توقيع �أو �ن�سمام �لطرف �خلام�س و�لع�رشين.

يقوم �نتخاب �أع�ساء �لفريق على �ملبادئ �لتالية:  4

يتم �ختيارهم، من خالل �إجر�ء�ت �سفافة، من بني �الأ�سخا�س  �أ 
جماالت  يف  بالكفاءة  لهم  و�مل�سهود  �لعالية  �الأخالق  ذوي 
حقوق �الإن�سان �أو �مل�ساو�ة بني �جلن�سني �أو �لعنف �سد �ملر�أة 
و�لعنف �ملنزيل �أو م�ساعدة �ل�سحايا وحمايتهم، �أو بتوفرهم 
على �خلربة �ملهنية �ملعرتف بها يف �ملجاالت �مل�سمولة بهذه 

�التفاقية؛

ال ميكن للفريق �أن ي�سم �أكرث من مو�طن من �لدولة �لو�حدة؛ ب 

ينبغي �أن ميثل �أع�ساوؤه �الأنظمة �لقانونية �لرئي�سة؛  ج 

�لعنف  مبجال  �ملعنية  و�لهيئات  �لفعاليات  ميثلو�  �أن  ينبغي  د 
�سد �ملر�أة و�لعنف �ملنزيل؛

ينبغي �أن ميار�سو� ع�سويتهم ب�سفتهم �لفردية، و�أن يكونو�  ه 
لتاأدية  يتفرغو�  و�أن  وظائفهم،  مز�ولة  ونزهاء يف  م�ستقلني 

مهامهم بفعالية.

�نتخاب  عملية  �رشوط  حتديد  �أوروبا«  جمل�س  وزر�ء  »جلنة  تتولى   5
�أع�ساء فريق �خلرب�ء، بعد ��ست�سارة �الأطر�ف ومو�فقتها باالإجماع، 

و�سمن مهلة �ستة �أ�سهر بعد دخول �التفاقية حيز �لتطبيق.
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يعتمد �لفريق نظامه �لد�خلي.  6

بزيارة  �ملكلفة  �لبعثات  �أع�ساء  و�سائر  �لفريق،  �أع�ساء  يتمتع   7
�لبلد�ن، وفقاً للمن�سو�س عليه يف �لفقرتني 9 و14 من �ملادة 68، 

باالمتياز�ت و�حل�سانات �لو�ردة يف ملحق هذه �التفاقية. 

جلنة �الأطر�ف �ملادة 67 – 

تتاألف »جلنة �الأطر�ف« من ممثلي �الأطر�ف يف �التفاقية.  1

يتم ��ستدعاء »جلنة �الأطر�ف« من لدن �الأمني �لعام ملجل�س �أوروبا.   2
ويجب �أن تعقد �جتماعها �الأول النتخاب �أع�ساء �لفريق �سمن مهلة 
�سنة و�حدة بعد دخول هذه �التفاقية حيز �لتنفيذ. وجتتمع فيما بعد 
بطلب من ثلث عدد �الأطر�ف �أو رئي�س »جلنة �الأطر�ف« �أو �الأمني �لعام.

تعتمد »جلنة �الأطر�ف« نظامها �لد�خلي.  3

�إجر�ء�ت �ملادة 68 – 

ترفع �الأطر�ف تقرير�ً �إلى �الأمني �لعام ملجل�س �أوروبا، على �أ�سا�س   1
�لت�رشيعية،  �لتد�بري  ب�ساأن  �خلرب�ء،  فريق  �أعّدها  �أ�سئلة  ��ستمارة 
�التفاقية،  �ملتخذة تفعيال ملقت�سيات هذه  �لتد�بري،  وغريها من 

ويُعر�س على فريق �خلرب�ء للنظر فيه.
ينظر �لفريق يف �لتقرير �ملعرو�س عليه وفقاً للفقرة 1، مع ممثلي   2

�لطرف �ملعني.

�لفريق مدة  يحدد  دور�ت  �إلى  �لالحقة  �لتقييم  تُق�سم عملية   3
كل منها. ويف بد�ية كل دورة، يحدد �لفريق �لبنود �خلا�سة �لتي 

�ستتناولها عملية �لتقييم، وير�سل ��ستمارة �أ�سئلة.

يحدد �لفريق �لو�سائل �ملالئمة الإجر�ء هذ� �لتقييم. وميكنه على   4
وجه �خل�سو�س �إقر�ر ��ستمارة �أ�سئلة لكل �لدور�ت، تكون مبثابة 
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��ستمارة  ه  وتوَجّ �الأطر�ف.  قبل  من  �لتطبيق  لتقييم  �أ�سا�س 
�أي  �إلى جميع �الأطر�ف، حيث جتيب عليها وعلى  �الأ�سئلة هذه 

طلب ��ستعالم �آخر من �لفريق.

قبل  من  �التفاقية  تطبيق  عن  معلومات  تلقي  للفريق  ميكن   5
�لوطنية  و�ملوؤ�س�سات  �ملدين  و�ملجتمع  �حلكومية  غري  �ملنظمات 

حلماية حقوق �الإن�سان.

يتخذ �لفريق بعني �العتبار �ملعلومات �ملتوفرة يف �تفاقيات ولدى   6
منظمات �إقليمية ودولية �أخرى يف �ملجاالت �لتي تدخل يف نطاق 

تطبيق هذه �التفاقية.

لدى �عتماد �لفريق ��ستمارة �الأ�سئلة لكل دورة تقييم، يحر�س   7
على مر�عاة جمع �لبيانات و�لبحوث �ملوجودة لدى �الأطر�ف، وفقاً 

ملا ورد يف �ملادة 11 من هذه �التفاقية. 

من  �التفاقية  بتطبيق  مت�سلة  معلومات  تلقي  للفريق  ميكن   8
مفو�س جمل�س �أوروبا حلقوق �الإن�سان، و�جلمعية �لربملانية و�لهيئات 
و�لهيئات  �أوروبا،  جمل�س  عن  �ملنبثقة  �ل�سلة  ذ�ت  �ملخت�سة 
�ملن�سو�س عليها يف �تفاقيات دولية �أخرى. ويتم و�سع �ل�سكاوى 
�ملرفوعة �أمام هذه �لهيئات ومتابعة �إجر�ء�تها حتت ت�رشف �لفريق. 

ميكن للفريق �أن ينظم ب�سورة �إ�سافية، وبالتعاون مع �ل�سلطات   9
�لوطنية وم�ساعدة خرب�ء وطنيني م�ستقلني، زيار�ت �إلى �لبلد�ن 
�ملعنية، يف حال ما �إذ� كانت �ملعلومات �ملتو�سل بها غري كافية 
�أو يف �حلاالت �ملذكورة يف �لفقرة 14. وميكن له �أي�ساً العتماد يف 

هذه �لزيار�ت على م�ساعدة خمت�سني يف جماالت حمددة.

ي�سع �لفريق م�سودة تقرير تت�سمن حتليالته �ملتعلقة بتطبيق   10
�لبنود مو�سوع �إجر�ء �لتقييم، مع �أفكاره و�قرت�حاته بخ�سو�س 
�لطريقة �لتي ميكن بها للطرف �ملعني �أن يعالج �مل�ساكل �لتي 
متت معاينتها. حتال م�سودة �لتقرير للتعليق عليها على �لطرف 
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مو�سوع �لتقييم، وياأخذ �لفريق بعني �العتبار تعليقات �لطرف 
عند �عتماده �لتقرير.

11  يعتمد �لفريق على �أ�سا�س كافة �ملعلومات �ملتلقاة وتعليقات 
من  �ملتخذة  بالتد�بري  �ملتعلقة  و��ستنتاجاته  تقريره  �الأطر�ف، 
�لتقرير  وير�َسل  �التفاقية.  هذه  بنود  لتطبيق  �ملعني  �لطرف 
ويتم  �الأطر�ف«.  »جلنة  و�إلى  �ملعني  �لطرف  �إلى  و�ال�ستنتاجات 
�الإعالن عن تقرير �لفريق GREVIO و��ستنتاجاته حال �عتمادها، 

مع ما قد ير�فقها من تعليقات �لطرف �ملعني.

دون �الإخالل باالإجر�ء�ت �ملذكورة يف �لفقر�ت من 1 �إلى 8، ميكن   12
لـ«جلنة �الأطر�ف«  �أن تعتمد، بناء على تقرير �لفريق و��ستنتاجاته، 
تو�سيات موجهة �إلى �لطرف �ملعني، (�أ) متعلقة بالتد�بري �لتي 
يجب �تخاذها لتفعيل ��ستنتاجات �لفريق، مع حتديد تاريخ عند 
تعزيز  �إلى  هادفة  و(ب)  تفعيلها،  عن  معلومات  لتقدمي  �للزوم 

�لتعاون مع هذ� �لطرف للتطبيق �ل�سليم لهذه �التفاقية.

�إلى و�سع ي�سهد  �إذ� تلقى �لفريق معلومات موثوقا بها ت�سري   13
م�ساكل تتطلب �هتماماً فورياً ملنع �النتهاكات �خلطرية لالتفاقية 
�أو للحد من تفاقمها �أو تف�سيها، ميكنه طلب رفع تقرير خا�س 
عاجل ب�ساأن �لتد�بري �ملتخذة ملنع نوع خطري من �لعنف �ملنت�رش 

�أو �ملتكرر �سد �ملر�أة.
�ملعني،  �لطرف  من  �ملقدمة  للمعلومات  �عتبار�  للفريق  ميكن   14
�أو عدة  �أن يعنّي ع�سو�ً  �أخرى،  ولكل معلومات موثوقة متوفرة 
�أع�ساء منه الإجر�ء حتقيق ورفع تقرير ب�سورة م�ستعجلة �إليه. 
وقد ي�سمل �لتحقيق عند �للزوم، ومبو�فقة �لطرف، زيارة �أر��سيه.

بعد فح�س �ال�ستنتاجات �ملتعلقة بالتحقيق �ملذكور يف �لفقرة   15
�ملعني، عند �القت�ساء، وعلى  �لطرف  �لفريق على  14، يحيلها 
»جلنة �الأطر�ف« و«جلنة وزر�ء جمل�س �أوروبا«، مرفقة باأي تعليق �أو 

تو�سية �آخرين.
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�لتو�ضيات �لعامة �ملادة 69 – 

بخ�سو�س  عامة  تو�سيات  �القت�ساء  عند  يعتمد  �أن  للفريق  ميكن 
تطبيق هذه �التفاقية.

م�ضاركة �لربملانات يف �لر�ضد �ملادة 70 – 

�إن �لربملانات �لوطنية مدعوة للم�ساركة يف ر�سد �لتد�بري �ملتخذة   1
لتطبيق هذه �التفاقية.

تطرح �الأطر�ف تقارير �لفريق على برملاناتها �لوطنية.  2

�إن �جلمعية �لربملانية ملجل�س �أوروبا مدعوة لتقييم تطبيق هذه   3
�التفاقية ب�سكل منتظم.

اتفاقيات  مع  العالقة   – العا�رس  الف�سل 
دولية اأخرى

�لعالقة مع �تفاقيات دولية �أخرى �ملادة 71 – 

ال توؤثر هذه �التفاقية على �اللتز�مات �لناجمة عن �تفاقيات دولية   1
�أخرى تكون �أو �ستكون �الأطر�ف يف هذه �التفاقية �أطر�فاً فيها، 

وتت�سمن بنود�ً ذ�ت �سلة باملجاالت �مل�سمولة بهذه �التفاقية.

�تفاقات  بينها  فيما  تربم  �أن  �التفاقية  هذه  لالأطر�ف يف  ميكن   2
ثنائية �أو متعددة �الأطر�ف ذ�ت �ل�سلة بالق�سايا �ملعاجلة يف هذه 
�أو لتي�سري تطبيق  �أو تعزيزها  �التفاقية الإمتام بنود هذه �الأخرية 

�ملبادئ �لو�ردة فيها.
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الف�سل 11 – تعديل التفاقية
�لتعديالت �ملادة 72 – 

يجب �إر�سال كل تعديل يقرتحه طرف من �الأطر�ف �إلى �الأمني �لعام   1
ملجل�س �أوروبا �لذي يحيله على �لدول �الأع�ساء يف جمل�س �أوروبا، 
وعلى كل هيئة موقعة، وكل طرف يف �التفاقية، وعلى �الحتاد 
�التفاقية  هذه  على  للتوقيع  دعوتها  متت  دولة  وكل  �الأوروبي، 
وفقاً لبنود �ملادة 75، و�إلى كل دولة مدعوة لالن�سمام �إلى هذه 

�التفاقية وفقاً لبنود �ملادة 76.

تنظر »جلنة وزر�ء جمل�س �أوروبا« يف �لتعديل �ملقرتح، وبعد ��ست�سارة   2
ميكنها  �أوروبا،  جمل�س  يف  �الأع�ساء  غري  �التفاقية  يف  �الأطر�ف 
�لنظام  من  د20  �ملادة  عليها يف  �ملن�سو�س  باالأغلبية  �عتماده 

�الأ�سا�سي ملجل�س �أوروبا.

ير�َسل ن�س �لتعديل �ملعتمد من »جلنة �لوزر�ء« وفقاً للفقرة 2 �إلى   3
�الأطر�ف للمو�فقة عليه.

�أول  �ملفعول يف  نافذ   2 للفقرة  وفقاً  �ملعتمد  �لتعديل  ي�سبح   4
يوم من �ل�سهر �ملو�يل الن�رش�م مدة �سهر بعد تاريخ �إعالم كافة 

�الأطر�ف �الأمني �لعام مبو�فقتها.

الف�سل 12 - اأحكام نهائية
�آثار هذه �التفاقية �ملادة 73 – 

�لد�خلي  �لقانون  باأحكام  �التفاقية  هذه  مقت�سيات  تخّل  ال 
و�التفاقيات �لدولية �مللزمة �الأخرى �لنافذة �ملفعول �أو �لتي قد ت�سبح 
لالأ�سخا�س، تطبيقا  �أن يعرتف  �أو ميكن  يعرتف  و�لتي  �ملفعول،  نافذة 
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و�لعنف  �ملر�أة  �لعنف �سد  �إيجابية يف جمال منع  �أكرث  لها، بحقوق 
�ملنزيل ومكافحتهما. 

ت�ضوية �لنز�عات �ملادة 74 – 

يجب على �الأطر�ف يف �أي نز�ع ين�ساأ بخ�سو�س تطبيق بنود هذه   1
�التفاقية �أو تف�سريها، �ل�سعي �أوالً �إلى حله عن طريق �لتفاو�س �أو 
�لتوفيق �أو �لتحكيم، �أو �أي �سيغة ت�سوية �سلمية �أخرى مقبولة 

باتفاق �الأطر�ف.

ت�سوية قد  �إجر�ء�ت  �أن ت�سع  �أوروبا«  وزر�ء جمل�س  لـ«جلنة  ميكن   2
ت�ستعملها �أطر�ف يف نز�ع �إن هي قبلت بها.

�لتوقيع و�لدخول حيز �لتنفيذ �ملادة 75 – 

�إن هذه �التفاقية مفتوحة للتوقيع للدول �الأع�ساء يف جمل�س   1
�سياغتها،  �ساركت يف  و�لتي  فيه  �الأع�ساء  غري  وللدول  �أوروبا، 

ولالحتاد �الأوروبي.
�ملو�فقة.  �أو  �لقبول  �أو  للت�سديق  مطروحة  �التفاقية  هذه  �إن   2
و�أدو�ت �لت�سديق �أو �لقبول �أو �ملو�فقة مودعة لدى �الأمني �لعام 

ملجل�س �أوروبا.

تدخل هذه �التفاقية حيز �لتنفيذ يف �أول يوم من �ل�سهر �ملو�يل   3
النق�ساء مدة ثالثة �أ�سهر بعد تاريخ �إعالن 10 �أطر�ف موقعة، 
منها على �الأقل ثمان دول �أع�ساء يف جمل�س �أوروبا، مو�فقتها 

على �اللتز�م باالتفاقية وفقاً لبنود �لفقرة 2.

�إذ� ّعربت دولة م�سار �إليها يف �لفقرة 1 �أو عرّب �الحتاد �الأوروبي فيما   4
بعد عن مو�فقتهما على �اللتز�م باالتفاقية، تدخل هذه �الأخرية 
حيز �لتنفيذ يف �أول يوم من �ل�سهر �ملو�يل النق�ساء فرتة ثالثة 

�أ�سهر بعد تاريخ �إيد�ع �أد�ة �لت�سديق �أو �لقبول �أو �ملو�فقة.
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�الن�ضمام �إلى �التفاقية �ملادة 76 – 

بعد دخول هذه �التفاقية حيز �لتنفيذ، ميكن لـ«جلنة وزر�ء جمل�س   1
�أوروبا«، بعد ��ست�سارة �الأطر�ف يف هذه �التفاقية و�حل�سول على 
مو�فقتها باالإجماع، دعوة �أي دولة لي�ست ع�سو� يف جمل�س �أوروبا 
بقر�ر  �إليها  �الن�سمام  �إلى  �التفاقية  �سياغة  يف  ت�سارك  ومل 
�لنظام  من  د   20 �ملادة  يف  عليها  �ملن�سو�س  �الأغلبية  تتخذه 
�الأ�سا�سي ملجل�س �أوروبا، وباإجماع ممثلي �لدول �ملتعاقدة �ملتمتعني 

بحق  �مل�ساركة يف »جلنة �لوزر�ء« باالإجماع.

بالن�سبة �إلى كل دولة من�سمة، تدخل �التفاقية حيز �لتنفيذ يف   2
�أول يوم من �ل�سهر �ملو�يل النق�ساء فرتة ثالثة �أ�سهر بعد تاريخ 

�إيد�ع �أد�ة �الن�سمام لدى �الأمني �لعام ملجل�س �أوروبا.

�لتطبيق �الإقليمي �ملادة 77 – 

ميكن الأي دولة �أو لالحتاد �الأوروبي، عند �لتوقيع �أو عند �إيد�ع �تفاقية   1
�لت�سديق �أو �لقبول �أو �ملو�فقة �أو �الن�سمام، تعيني �الإقليم �أو 

�الأقاليم �لتي �ستطبَّق عليها هذه �التفاقية.
ميكن الأي طرف، يف �أي تاريخ الحق �أن يو�سع، بو��سطة �إعالن موجه   2
�أوروبا، نطاق   تطبيق هذه �التفاقية  �إلى �الأمني �لعام ملجل�س 
�آخر حمدد يف �الإعالن، يتولى �لطرف �ملعني  �إقليم  �أي  لي�سمل 
تدخل  با�سمه.  بااللتز�م  له  ي�سمح  �أو  �لدولية  عالقاته  �إد�رة 
�التفاقية حيز �لتنفيذ يف هذ� �الإقليم يف �أول يوم من �ل�سهر 
�ملو�يل النق�ساء فرتة ثالثة �أ�سهر بعد تاريخ ت�ّسلم �الأمني �لعام 

�الإعالن.

�أية  و�إز�ء  �الآنفتني  للفقرتني  وفقاُ  �سادر  �إعالن  �أي  �سحب  ميكن   3
�أقاليم معّينة فيه، باإ�سعار موجه �إلى �الأمني �لعام ملجل�س �أوروبا. 
�ل�سهر  من  يوم  �أول  يف  �ملفعول  �ساري  �ل�سحب  هذ�  وي�سبح 
�ملو�يل النق�ساء فرتة ثالثة �أ�سهر بعد تاريخ ت�سّلم �الأمني �لعام 

�الإ�سعار.
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�لتحفظات �ملادة 78 – 

ال يقبل �أي حتفظ �إز�ء �أي من بنود هذه �التفاقية، با�ستثناء ما   1
تن�س عليه �لفقرتان 2 و3.

ميكن الأي دولة �أو لالحتاد �الأوروبي، عند �لتوقيع �أو عند �إيد�ع �أد�ة   2
موجه  وباإعالن  �الن�سمام،  �أو  �ملو�فقة  �أو  �لقبول  �أو  �لت�سديق 
�حتفاظه  �أو  �حتفاظها  �إعالن  �أوروبا،  ملجل�س  �لعام  �الأمني  �إلى 
�أو عدم  �الآتي ذكرها بعده  �ملو�د  بحق عدم تطبيق مقت�سيات 

تطبيقها �إال يف حاالت �أو ظروف معينة:
�ملادة 30، �لفقرة 2؛  -

�ملادة 44، �لفقر�ت 1.ه و3 و4؛  -
بجر�ئم  �ملتعلقة   35 �ملادة  بخ�سو�س   1 �لفقرة   ،55 �ملادة   -

�سغرية؛
�ملادة 58 بخ�سو�س �ملو�د 37 و38 و39؛  -

�ملادة 59.  -

ميكن الأي دولة �أو لالحتاد �الأوروبي، عند �لتوقيع �أو عند �إيد�ع �تفاقية   3
�لت�سديق �أو �لقبول �أو �ملو�فقة �أو �الن�سمام، وباإعالن موجه �إلى 
�الأمني �لعام ملجل�س �أوروبا، �الإ�سارة �إلى �حتفاظها �أو �حتفاظه 
بحق �إقر�ر عقوبات غري جنائية بدل �لعقوبات �جلنائية بالن�سبة 

للت�رشفات �مل�سار �إليها يف �ملادتني 33 و34.

ميكن الأي طرف �سحب حتفظه كلياً �أو جزئياً، باإعالن موجه �إلى   4
�الأمني �لعام ملجل�س �أوروبا. ي�سبح هذ� �الإعالن �ساري �ملفعول منذ 

تاريخ ت�سّلمه من �الأمني �لعام.

�رشيان مفعول �لتحفظات ومر�جعتها �ملادة 79 – 

و3،   2 �لفقرتان   ،78 �ملادة  يف  عليها  �ملن�سو�س  �لتحفظات  �إن   1
تكون �سارية �ملفعول ملدة خم�س �سنو�ت من �ليوم �الأول لدخول 



94

ميكن  �أنه  �إال  �ملعني.  للطرف  بالن�سبة  �لتنفيذ  حيز  �التفاقية 
جتديد هذه �لتحفظات لفرت�ت من نف�س �ملدة.

قبل �نق�ساء مدة �رشيان مفعول �لتحفظ بثمانية ع�رش �سهر�ً،   2
بانق�ساء هذه  �ملعني  �لطرف  �أوروبا  �لعام ملجل�س  �الأمني  يُعلم 
�ملدة. وقبل تاريخ �النق�ساء بثالثة �أ�سهر، يُ�سعر �لطرف �الأمني 
�لعام بنّيته يف �الإبقاء على �لتحفظ �أو تعديله �أو �سحبه. ويف 
حال �متناع �لطرف �ملعني، يُعلمه �الأمني �لعام بتمديد حتفظه 
قر�ره  �ملعني  �لطرف  يبّلغ  مل  و�إذ�  �أ�سهر.  �ستة  لفرتة  تلقائياً 
�لفرتة،  هذه  �نق�ساء  قبل  بتعديلها  �أو  حتفظاته  على  باالإبقاء 

ت�سقط �لتحفظات.

عندما يُعلن طرف عن حتفظه وفقاً للمادة 78، �لفقرتان 2 و3،   3
عند  �أو  �لتحفظ  جتديد  قبل  للفريق  باإي�ساحات  �لتقدم  عليه 

�لطلب، ب�ساأن �لدو�عي �ملربرة لالإبقاء عليه.

�الن�ضحاب �ملادة 80 – 

ميكن الأي طرف، ويف �أي وقت كان، �الن�سحاب من هذه �التفاقية   1
باإ�سعار موجه �إلى �الأمني �لعام ملجل�س �أوروبا.

�ل�سهر  يوم من  �أول  �ملفعول يف  �ساري  �الن�سحاب  ي�سبح هذ�   2
�ملو�يل النق�ساء فرتة ثالثة �أ�سهر بعد تاريخ ت�سّلم �الأمني �لعام 

�الإ�سعار.

�الإعالم �ملادة 81 – 

�أوروبا،  جمل�س  يف  �الأع�ساء  �لدول  �أوروبا  ملجل�س  �لعام  �الأمني  يعلم 
�سياغة  يف  �ساركت  و�لتي  �أوروبا  جمل�س  يف  �الأع�ساء  غري  و�لدول 
هذه �التفاقية، وكل هيئة موقعة، وكل طرف يف �التفاقية، و�الحتاد 
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�الأوروبي، و كل دولة مدعوة لالن�سمام �إلى هذه �التفاقية بالتايل:

كل توقيع؛ �أ 
�إيد�ع كل �أد�ة ت�سديق �أو قبول �أو مو�فقة �أو �ن�سمام؛ ب 

كل تو�ريخ �رشيان مفعول هذه �التفاقية وفقاً للمادتني 75 و76؛ ج 
كل تعديل معتمد وفقاً للمادة 72 مع تاريخ �رشيان مفعول هذ�  د 

�لتعديل؛
كل حتفظ وكل �سحب حتفظ مبوجب �ملادة 78؛ ه 

كل �ن�سحاب مبوجب بنود �ملادة 80؛ و 
كل ت�رشف �آخر �أو �إ�سعار �أو �ت�سال ذو �سلة بهذه �التفاقية. ز 

�إثباتاً لذلك، قام �ملوقعون �أدناه، �ملخولون قانونا بذلك، بالتوقيع على 
بالفرن�سية   ،2011 �أيار/ماي   11 يف  �إ�سطنبول  يف  �التفاقية  هذه 
و�الإجنليزية، وكال �لن�سان ذ� حجية، يف ن�سخة و�حدة �سيتم �إيد�عها 

يف حمفوظات جمل�س �أوروبا. 

ير�سل �الأمني �لعام ملجل�س �أوروبا ن�سخة م�سدقة طبق �الأ�سل عنها 
�الأع�ساء  و�لدول غري  �أوروبا،  �الأع�ساء يف جمل�س  �لدول  �إلى كل من 
�لتي �ساركت يف �سياغة هذه �التفاقية، و�الحتاد �الأوروبي، وكل دولة 

مدعوة لالن�سمام �إلى هذه �التفاقية.

ملحق – امتيازات وح�سانات )املادة 66(
يطبَّق هذ� �مللحق على �أع�ساء �لفريق �ملذكورين يف �ملادة 66 من   1
�لبلد�ن.  بزيارة  �ملكلفة  �لبعثات  �أع�ساء  �سائر  وعلى  �التفاقية، 
الأغر��س هذ� �مللحق، ت�سمل عبارة »�سائر �أع�ساء �لبعثات �ملكلفة 
بزيارة �لبلد�ن« �خلرب�ء �لوطنيني �مل�ستقلني، و�ملتخ�س�سني �مل�سار 
9 من �التفاقية، وموظفي جمل�س  �لفقرة   ،68 �ملادة  �إليهم يف 
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�لذين  �أوروبا  جمل�س  لدى  �ملوظفني  �لفوريني  و�ملرتجمني  �أوروبا، 
ير�فقون �لفريق يف زيار�ته للبلد �ملعني.

يتمتع �أع�ساء �لفريق، و�سائر �أع�ساء �لبعثات �ملكلفة بزيارة �لبلد   2
�ملعني، باالمتياز�ت و�حل�سانات �لو�ردة �أدناه �أثناء ممار�سة مهامهم 
�لزيار�ت  هذه  ومبتابعة  بها،  و�لقيام  �لزيار�ت  باإعد�د  �ملتعلقة 

و�ملهام �ملتعلقة بها:

�حل�سانة �سد �لتوقيف �أو �العتقال وحجز �الأمتعة �ل�سخ�سية،  �أ 
و�حل�سانة �سد �أي مقا�ساة يف ما يتعلق باأقو�لهم وكتاباتهم 

وجميع ما يقومون به من �أعمال ب�سفتهم �لر�سمية؛

بلد  من  �خلروج  �أي  تنقلهم،  حرية  على  قيود  �أي  من  �الإعفاء  ب 
مهامهم  فيه  ميار�سون  �لذي  �لبلد  ودخول  ودخوله،  �إقامتهم 
يف  لالأجانب  ت�سجيل  معامالت  �أي  من  وكذلك  منه،  و�خلروج 

�لبلد�ن �لتي يزورونه �أو يجتازونه يف �سياق ممار�ستهم مهامهم.

يف �لرحالت �لتي يقوم بها �أع�ساء �لفريق و�سائر �أع�ساء �لبعثات   3
�ملكلفة بزيار�ت �لبلد، يتم منحهم نف�س �لت�سهيالت �ملعرتف بها 
ملمثلي �حلكومات �الأجنبية �ملكلفني مبهمة ر�سمية موؤقتة فيما 

يخ�س �جلمارك ومر�قبة �لتحويالت.

و�لتي تكون يف  �التفاقية،  بتقييم تطبيق  �ملتعلقة  �لوثائق  �إن   4
بزيار�ت  �ملكلفة  �لبعثات  �أع�ساء  و�سائر  �لفريق  �أع�ساء  حوزة 
�لبلد، غري قابلة لالنتهاك طاملا �أنها مرتبطة بن�ساط �لفريق. وال 
ميكن تطبيق �أي �إجر�ء �عرت��سي �أو رقابي على مر��سالت �لفريق 
�لر�سمية �أو على �الت�ساالت �لر�سمية الأع�سائه و�سائر �أع�ساء 

�لبعثات �ملكلفة بزيار�ت �لبلد.

و�سائر  �لفريق  الأع�ساء  �لتام  و�ال�ستقالل  �لتعبري  حرية  لتاأمني   5
�أع�ساء �لبعثات �ملكلفة بزيار�ت �لبلد، يف �أد�ء مهامهم، يتو��سل 
منحهم �حل�سانة �سد �ملقا�ساة بخ�سو�س ما ي�سدر عنهم من 
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�أقو�ل �أو كتابات �أو �أعمال يف تاأديتهم مهامهم، حتى بعد �نتهاء 
�لتفوي�س �ملمنوح لهم.

مُينح �الأ�سخا�س �ملذكورون يف �لفقرة 1 من هذ� �مللحق �المتياز�ت   6
و�حل�سانات، لي�س مل�سلحتهم �ل�سخ�سية، لكن لتاأمني ممار�سة 
مهامهم با�ستقاللية تامة ل�سالح �لفريق. ميكن لالأمني �لعام 
�أوروبا رفع �حل�سانات �ملمنوحة لالأ�سخا�س �ملذكورين يف  ملجل�س 
�لفقرة 1 من هذ� �مللحق يف �حلاالت �لتي يرى فيها �أن �حل�سانة 
قد متنع �سري �لعد�لة، و�أنه ميكن رفع �حل�سانة دون �أن يُ�رش ذلك 

مب�سالح �لفريق.
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امللحق 2
قائمة بقرارات اجلمعية الربملانية وتو�سياتها

ب�ساأن بالعنف �سد الن�ساء )2012-2000(

�لقر�ر 1861 (2012) ب�ساأن برتقية �تفاقية جمل�س �أوروبا للوقاية   t
من �لعنف �سد �لن�ساء و�لعنف �ملنزيل ومكافحتهما

�لقر�ر 1852 (2011) ب�سان �لعنف �لنف�سي  t
�لقر�ر 1853 (2011) ب�ساأن �أو�مر �حلماية ل�سحايا �لعنف �ملنزيل  t

�لر�أي 280 (2011) يف م�رشوع �تفاقية �لوقاية من �لعنف �سد   t
�لن�ساء و�لعنف �ملنزيل ومكافحتهما

�لقر�ر 1765 و�لتو�سية 1940 (2010) ب�ساأن طلبات �حل�سول على   t
و�سع �لالجئ ذ�ت �ل�سلة بنوع �جلن�س

�ل�سهود  �الأطفال  ب�ساأن   (2010)  1905 و�لتو�سية   1714 �لقر�ر   t
على �لعنف �ملنزيل

�ملهاجر�ت:  �لن�ساء  ب�ساأن   (2009)  1891 و�لتو�سية   1697 �لقر�ر   t
خطر خا�س بالتعر�س للعنف �ملنزيل

�لن�ساء  �غت�ساب  ب�ساأن   (2009)  1887 و�لتو�سية   1691 �لقر�ر   t
مبا�س فهي �الغت�ساب �لزوجي

t  �لقر�ر 1681 و�لتو�سية 1881 (2009) ب�ساأن �حلاجة �مللحة �إلى 
مكافحة ما ي�سمى بـ »جر�ئم �ل�رشف«

�لقر�ر 1670 و�لتو�سية 1873 (2009) ب�ساأن �لعنف �جلن�سي �سد   t
�لن�ساء يف �لنز�عات �مل�سلحة

�لقر�ر 1662 و�لتو�سية 1868 (2009) ب�ساأن مكافحة �نتهاكات   t
حقوق �الإن�سان �جلن�سانية، مبا فيه �ختطاف �لن�ساء و�لفتيات

�لقر�ر 1654 و�لتو�سية 1861 (2009) ب�ساأن قتل �الأناث  t
�لعنف  مكافحة  ب�ساأن   (2008)  1847 و�لتو�سية   1635 �لقر�ر   t

�سد �لن�ساء: نحو �تفاقية ملجل�س �أوروبا
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�ملتحدة  �لربملانات  ب�ساأن   (2007)  1817 و�لتو�سية   1582 �لقر�ر   t
يف مكافحة �لعنف �ملنزيل �سد �لن�ساء: تقييم منت�سف �ملدة 

للحملة
�ملرتبطة  �جلن�سية  �العتد�ء�ت  ب�ساأن   (2007)  1777 �لتو�سية   t

باملخدر�ت �مل�ساعدة يف �الغت�ساب
�لقر�ر 1512 و�لتو�سية 1759 (2006) ب�ساأن �لربملانات �ملتحدة يف   t

مكافحة �لعنف �ملنزيل �سد �لن�ساء
�لتو�سية 1723 (2005) ب�ساأن �لزو�ج باالإكر�ه وزو�ج �الأطفال  t

�سد  �لعنف  مكافحة  حملة  ب�ساأن   (2004)  1681 �لتو�سية   t
�لن�ساء يف �أوروبا

�لقر�ر 1327 (2003) ب�ساأن ما ي�سمى بـ»جر�ئم �ل�رشف«  t
�لتو�سية 1582 (2002) ب�ساأن �لعنف �ملنزيل �سد �لن�ساء  t

�لقر�ر 1247 (2001) ب�ساأن ت�سوي �الأع�ساء �لتنا�سلية لالأناث  t
�لتو�سية 1450 (2000) ب�سان �لعنف �سد �لن�ساء يف �أوروبا  t
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امللحق 3
الأوروبية  للمحكمة  الق�سائية  بال�سوابق  قائمة 

حلقوق الإن�سان يف ق�سايا العنف �سد الن�ساء

V.C. �سد �سلوفاكيا، 2011  t
Yazgül Yilmaz �سد تركيا، 2011  t

Ebcin �سد تركيا، 2011  t
Izevbekhai �سد �أيرلند�، 2011  t
Omeredo �سد �لنم�سا، 2011  t

Hadjuová �سد �سلوفاكيا، 2010  t
A. �سد كرو�تيا، 2010  t

N. �سد �ل�سويد، 2010  t
E.S. و�آخرون �سد �سلوفاكيا، 2009  t

Opuz �سد تركيا، 2009  t
Branko Tomašić و�آخرون �سد كرو�تيا، 2009  t

Bevacqua وS. �سد بلغاريا، 2008  t
Maslova و Nalbandov�سد رو�سيا، 2008  t

Kontrova �سد �سلوفاكيا، 2007  t
M.C. �سد بلغاريا، 2003  t
Aydin �سد تركيا، 1997  t

X. وY. �سد هولند�، 1985  t
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امللحق 4
قائمة ب�سكوك ومعايري دولية اأخرى

�لتو�سية (2002)5 �ملوجهة من جلنة �لوزر�ء يف جمل�س �أوروبا �إلى   t
�لدول �الأع�ساء ب�ساأن حماية �لن�ساء من �لعنف

�تفاقية �الأمم �ملتحدة للق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد   t
�ملر�أة CEDAW وبروتوكولها �الختياري

ب�ساأن   CEDAW جلنة  عن  �ل�سادرة   19 رقم  �لعامة  �لتو�سية   t
�لعنف �سد �ملر�أة

�تفاقية �الأمم �ملتحدة حلقوق �لطفل وبروتوكوالتها �الختيارية  t
�إعالن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ب�ساأن �لق�ساء على �لعنف   t

�سد �ملر�أة
�تفاقية �لبلد�ن �الأمريكية ملنع �لعنف �سد �ملر�أة و�ملعاقبة عليه   t

و�لق�ساء عليه (�تفاقية بيليم دو بار�)
ب�ساأن  و�ل�سعوب  �الإن�سان  حلقوق  �الأفريقي  �مليثاق  بروتوكول   t

حقوق �ملر�أة يف �أفريقيا (بروتوكول مابوتو)
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�تفاقية جمل�س �أوروبا
للوقاية من �لعنف �سد �لن�ساء

و�لعنف �ملنزيل ومكافحتهما
(�تفاقية ��سطنبول)

اأ�سباب الدعم الواجب التفاقية ا�سطنبول

قابلة  وغري  و��سحة  باإ�سارة  و�لبعث  �سيا�سي،  موقف  التّخاذ   t
جرمية  �لن�ساء  �سد  �لعنف  نعترب  كم�سرتعني،  باأننا،  للمناق�سة، 
�أو  عنه  للتغا�سي  م�ستعدين  غري  ونحن  �الإن�سان،  حلقوق  و�نتهاكاً 

لتربيره �أو للتقليل من خطورته؛

والأن �التفاقية متنع من ��ستخد�م �لثقافة �أو �لعاد�ت �أو �لدين �أو ما   t
ي�سمى بـ«�ل�رشف« لتربير �أي عنف كان؛

والأنها تهدف �إلى تغيري �ملو�قف ومتظهر�ت �لتنميط �جلن�ساين �لتي   t
جتعل من �لعنف �سد �لن�ساء �أمر�ً مقبوالً؛

كونها  �لن�ساء،  �سد  للعنف  �لت�سدي  يف  فعالة  �ستكون  والأنها   t
�لوقاية  من  كالً  �حل�سبان  يف  تاأخذ  من�سقة  مقاربة  على  قائمة 

و�حلماية و�ملقا�ساة و�ل�سيا�سات �ملتكاملة؛

والأنها ت�سمل كافة �أ�سكال �لعنف �سد �لن�ساء، وميكن تطبيقها   t
�أي�ساً على غريهن من �سحايا �لعنف �ملنزيل، ومنهم �الأوالد و�لرجال 

و�الأ�سخا�س �مل�سنني؛

�أدنى من �ملعايري، مف�سحة مع ذلك  �إلى �سمان حد  والأنها تهدف   t
�ملجال للدول للحفاظ على معايري �أكرث حماية �أو ال�ستحد�ثها؛

والأن �إنفاذها �سيخ�سع ملر�قبة �آلية قوية وم�ستقلة؛  t

�لربملانات  باإ�رش�ك  �لفعلي،  الإنفاذها  �إ�سافية  ب�سمانة  تاأتي  والأنها   t
�لوطنية يف �إجر�ء�ت �ملر�قبة؛

�سد  �لعنف  الجتثاث  و�لقانوين  �لقوي  �ل�سيا�سي  �لتحرك  والأن   t
�لن�ساء �رشوري وم�ستحق من وقت طويل.

�أع�ساء �ل�سبكة �لربملانية
»ن�ساء بال عنف«
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