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 اتفاقية مجلس أوروبا
 نساءالعنف ضد ال منلوقاية ل

 ومكافحتهما والعنف المنزلي
 
 
 

 11/50/1511، إسطنبول

 



 ديباجة
 على هذه االتفاقية، األخرى الموقعة والدول ،إن الدول األعضاء في مجلس أوروبا

 

، 0، رقم STE سلسلة المعاهدات األوروبيةوالحريات األساسية ) اإلنسانإذ تذّكر باتفاقية حماية حقوق 
، 50، رقم STE)سلسلة المعاهدات األوروبية  وروبياأل االجتماعي ، والميثاق( وبروتوكوالتها1505

 مجلس اتفاقيةو، (195، رقم STEسلسلة المعاهدات األوروبية و، 1559تم تنقيحه في الذي ، 1591

(، 1550، 151، رقم STCE)سلسلة معاهدات مجلس أوروبا  بالبشر االتجار بمكافحة المتعلقة أوروبا

)سلسلة معاهدات مجلس  ةالجنسي اتواالعتداء االستغالل األطفال منحماية بشأن أوروبا  اتفاقية مجلسو
 (؛1551، 151، رقم STCEأوروبا 

 
 Rec (2002)5أوروبا : التوصية  لمجلس وزراء الدول األعضاء في مجلس بالتوصيات التالية وإذ تذّكر

نساء معايير  المساواة بين الالمتعلقة ب CM/Rec (2007)17من العنف، والتوصية نساء حماية الالمتعلقة ب

النزاعات الوقاية من في نساء والرجال المتعلقة بدور ال CM/Rec (2010)10، والتوصية والرجال وآلياتها

 رى ذات الصلة؛السالم، والتوصيات األختوطيد ا ووحله
 

قر تللمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التي القضائية جتهادات المتزايد لالكم ال االعتبارتأخذ بعين وإذ 
 ؛نساءمعايير هامة في مجال العنف ضد ال

 
(، والعهد الدولي الخاص 1599) والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهدمضامين ستحضر توإذ 

 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية(، و1599ادية واالجتماعية والثقافية )بالحقوق االقتص

(CEDEF ،1515وبروتوكوله )للجنة اتفاقية 15وكذلك التوصية العامة رقم  ،(1555االختياري ) ا 

CEDEF ( وبروت1595المعنية بالعنف ضد المرأة، واتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل )وكوالتها 

 ؛(1559المتحدة الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) األمم(، واتفاقية 1555االختيارية )

 

 (؛1551) الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظامتستحضر وإذ 

 
بشأن حماية  (IV) وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، اإلنساني الدوليوإذ تذّكر بالمبادئ األساسية للقانون 

 ؛II (1511)و I ( وبروتوكوالتها اإلضافية1595) خاص المدنيين في وقت الحرباألش

 
 العنف ضد المرأة والعنف المنزلي؛ أشكالوإذ تدين كافة 

 
من العنف حاسم في الوقاية تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في القانون وفي الواقع، عنصر  وإذ تقر أن
 ضد المرأة؛

 
بين المرأة والرجل، والتي أدت ين القوى غير المتكافئة تاريخيا لٍّ لموازج  ت    رأةوإذ تقر أن العنف ضد الم

 ؛حرمان النساء من االنعتاق الكاملو، والتمييز ضدها الرجل على المرأةسيطرة إلى 
 

، وأن العنف ضد المرأة آلية من اآلليات لنوعقائمة على ا وإذ تقر أن الطبيعة البنيوية للعنف ضد المرأة
 للرجال؛خضوع النساء في وضعية بواسطتها ستبقى التي ت  ألساسية ا تماعيةاالج
 

خطيرة من العنف، كالعنف المنزلي  ألشكالأن النساء والفتيات غالباً ما يتعّرضن  ،ببالغ القلق ،وإذ تقر
وتشويه  ،المزعوم "الشرف"والجرائم المرتكبة باسم القسري  زواجوال ،الجنسي واالغتصاب والتحرش

رى أمام تحقيق المساواة بين وعقبة كب ،عضاء التناسلية، تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق النساء والفتياتاأل
 ة والرجل؛المرأ
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 ،المدنيين التي تطالو نسان في حاالت النزاعات المسلحةالنتهاكات الثابتة لحقوق اإلستحضر اوإذ ت
العنف القائم تزايد واحتمال منهجية،  وعنف جنسي معممة أو غتصابا عمليات وخاصة النساء، على شكل

 بعدها؛ وأأثناء النزاعات سواء  ،لنوععلى ا
 

 ؛النوعلخطر العنف القائم على ، أكثر من الرجال، معرضاتوإذ تقر أن النساء والفتيات 
 

قد يكونون ضحايا للعنف أيضا ، وأن الرجال كيفية عير متناسبةبالنساء  يطالوإذ تقر أن العنف المنزلي 
 منزلي؛ال
 

 األسرة؛ داخلعلى العنف  اشهوده بوصفهم ضحايا للعنف المنزلي، بما فييكونون ال وإذ تقر أن األطف
 

 من العنف ضد النساء ومن العنف المنزلي،خالية  وإذ تتطلع إلى إنشاء أوروبا
 

 :قد اتفقت على ما يلي
 
 العامة زاماتلتاالوالمساواة وعدم التمييز، والتعاريف، واألهداف،  – األولفصل ال
 

 أهداف االتفاقية – 1المادة 

 
 تهدف هذه االتفاقية إلى: 1

 
  ،العنف ضد المرأة والعنف المنزليالوقاية من من كافة أشكال العنف، ونساء حماية ال أ

 ؛والقضاء عليهما ماومحاكمة مرتكبيه
 
بين  الحقيقيةواة المساالنهوض بكافة أشكال التمييز ضد المرأة، والقضاء على المساهمة في  ب

 مرأة والرجل، بما فيه تمكين النساء؛ال
 
والعنف  المرأةات وتدابير لحماية ومساعدة كل ضحايا العنف ضد ل وسياسبلورة إطار شام ج

 المنزلي؛
 
 العنف ضد المرأة والعنف المنزلي؛القضاء على تعزيز التعاون الدولي من أجل   د
 
اعتماد مقاربة صورة فعلية من أجل للتعاون بساعدتها المنظمات والهيئات الزجرية ومدعم   ه

 العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.القضاء على إلى تهدف  متكاملة
 

 متابعة.للخاصة آلية حدث تفإنها هذه االتفاقية، الفعلي لمقتضيات األطراف  لتأمين تطبيق  1

 

 االتفاقيةتطبيق نطاق  – 2المادة 

 

 كيفية بالنساء  يطالكافة أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي الذي  ىتطبَّق هذه االتفاقية عل 1

 .ةمتناسبغير 
 
، أثناء األطراف توليو .تطبيق هذه االتفاقية على جميع ضحايا العنف المنزليلى عاألطراف يتم تشجيع  1

 .لنوعالنساء ضحايا العنف القائم على ااهتماما خاصا ، مقتضياتها تطبيق
 

 النزاعات المسلحة.خالل و ،وقت السلم طبَّق هذه االتفاقيةت 5
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 تعاريف – 3المادة  

 
 :ألغراض هذه االتفاقية

 
وشكل من أشكال التمييز  ،تعبير "العنف ضد المرأة" على أنه انتهاك لحقوق اإلنسان ينبغي فهم أ

أو التي من شأنها  ،والتي تسبب ،لنوعالقائمة على ا أعمال العنفكافة عني يأنه ضد المرأة، و
التهديد بالقيام  بما فيه، ةياقتصادأو  ةأو نفسي ةجنسيأو  ةبدنيضرارا أو آالما للمرأة أ ،أن تسبب

، أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في الحياة هذه األعمالمثل ب
 و الخاصة؛أالعامة 

 
أو الجنسي أو النفسي أو جسدي ال العنف أعمالتعبير "العنف المنزلي" إلى كافة يشير  ب

الزوجين أو العشيرين السابقين أو ضمن األسرة أو في المنزل أو بين تي تقع االقتصادي ال
 ؛و كان يقيم معهاقيم مع الضحية أي الجانين كون بصرف النظر عالحاليين، 

 
نية اجتماعياً والتصرفات واألنشطة واالختصاصات المبإلى األدوار " "النوع يشير مصطلح ج

 ل؛الرجاونساء للناسبة والتي يعتبرها مجتمع معّين م
 
س ضد المرأة ألنها امرأة لنوعيشير تعبير "العنف ضد المرأة القائم على ا د " إلى كل عنف يمار 

 ؛كيفية غير متناسبةبأو يطال النساء 
 
 "أ" ينالنقطتيشير مصطلح "ضحية" إلى كل شخص طبيعي خاضع للتصرفات المحددة في  ه

 ؛"ب"و
 
 .الثامنة عشريشمل لفظ "امرأة" الفتيات دون سن  و
 

 ييزوالمساواة وعدم التمالحقوق األساسية،  – 4المادة 

 
وخاصة   ،حق كل فردلنهوض بل ،الضرورية وغيرها من التدابير ،طراف التدابير التشريعيةتتخذ األ 1

 .، وحمايتهالخاص على حد سواءو العام ينفي المجال ،العنف في مأمن منفي العيش  ،المرأة
 

 وغيرها من التدابير، تدين األطراف كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتتخذ دون إبطاء التدابير التشريعية 1

 :من خالل وعلى وجه الخصوص، الضرورية للوقاية منه
 

 ضمانوأة والرجل، أو أي تشريع آخر مناسب، مبدأ المساواة بين المر ،إدراجها في دساتيرها الوطنية - 
 ؛لمبدأاهذا التطبيق الفعلي ل

 
 ؛عند االقتضاءالعقوبات ولو عن طريق اللجوء إلى  ،التمييز ضد المرأة حظر - 
 

 ضد المرأة. التمييزيةكافة القوانين والممارسات  ءإلغا - 
  
دفة إلى حماية الها التدابير خالل منوخاصة  ،بنود هذه االتفاقية من قبل األطراف فعيلتيجب تأمين  5

اللغة أو  أو العرق أو اللون أو نوعلى الجنس أو العقائم خاصة التمييز الون أي تمييز، د ايا،ححقوق الض
، أو االنتماء إلى أقلية القومية أو االجتماعية الدين أو اآلراء السياسية أو غيرها من اآلراء، أو األصول

اإلعاقة أو الحالة الصحية أو العمر أو الهوية الجنسانية، أو  الجنسية الميولأو أو الميالد قومية، أو الثروة 
 وضع المهاجر أو الالجئ، أو أي وضع آخر. أو الوضع العائلي أو
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 ت عتبر تمييزية لنوع المن العنف القائم على اوقاية النساء وحمايتهن الضرورية ل إن التدابير الخاصة 9

 بموجب هذه االتفاقية.
 

 ت الدولة والعناية الواجبةالتزاما – 5المادة  

 

من تصرف السلطات والموظفين وتتأكد  ،ف ضد المرأةعن ارتكاب أي فعل عن األطرافتمتنع  1

 والمعتمدين والمؤسسات الرسمية وسائر العاملين باسم الدولة، وفقاً لهذا االلتزام.
 

لوقاية في سبيل العناية الواجبة ابذل ل، الضرورية ، وغيرها من التدابيرتتخذ األطراف التدابير التشريعية 1

بة من عاملين غير رسميين، وللتحقيق فيها، اق تطبيق هذه االتفاقية والمرتكالمشمولة بنط العنف أعمالمن 
 التعويض عنها. ، ومنحوالمعاقبة عليها

 

 نوعالسياسات المراعية العتبارات ال – 6المادة  

 
سياسات  النهوض ب، وبهاوتقييم أثرمقتضيات هذه االتفاقية فعيل في ت النوعتتعهد األطراف بإدراج منظور  

 .تطبيقها بكيفية فعلية، ونساءوتمكين ال ،المساواة بين المرأة والرجل
 

 جمع البياناتالسياسات المتكاملة و – الثاني الفصل
 

 سياسات شاملة ومنسقة – 7المادة 

 
 ةيفعل وطنيةإلقرار وتطبيق سياسات ، الضرورية وغيرها من التدابير ،تتخذ األطراف التدابير التشريعية 1

المشمولة بنطاق تطبيق هذه  أشكال العنف افةمن كلوقاية ل المناسبةوشاملة ومنسقة، تتضمن كافة التدابير 
 لعنف ضد المرأة.ل شامالتصديا ، وللتصدي ومكافحتها االتفاقية

 
في صميم كل حقوق الضحية  1ة الفقر السياسات المذكورة فيضع جميع على أن تاألطراف  تحرص 1

والمؤسسات وكاالت بين كافة ال يالفعللتعاون تفعل هذه السياسات عن طريق اأن  علىالتدابير، و
 والمنظمات ذات الصلة.

 
طراف العاملة ذات الصلة، األ جميعتخذة وفقاً لهذه المادة أن ت شرك، عند االقتضاء، على التدابير الميتعين  5

والمحلية، والمؤسسات الوطنية لحقوق  جهويةة والبرلمانات والسلطات الوطنية والالحكوميوكاالت كال
 اإلنسان، ومنظمات المجتمع المدني.

 
 الموارد المالية – 8المادة 

 
تخصص األطراف موارد مالية وبشرية تتناسب مع التطبيق المالئم للسياسات المتكاملة والتدابير والبرامج 

 ا، بما فيهومكافحتها افة أشكال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقيةكالوقاية من الهادفة إلى 
 الخاصة بالمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.السياسات والتدابير والبرامج 

 
 المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني – 9المادة 

 
مكافحة العنف مجال دني الناشطة في عمل المنظمات غير الحكومية المعنية والمجتمع المع األطراف شجت

 مع هذه المنظمات. اً يفعلضد المرأة، وتدعمه على كافة المستويات، وتقيم تعاوناً 
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 هيئة التنسيق – 11المادة 

 

في  ذةت رسمية مسؤولة عن تنسيق السياسات والتدابير المتخئادة هيتعّين األطراف أو تنشئ هيئة أو ع 1

بعتها وتقييمها. ومتا فعيلهات ، وعنومكافحتها ل العنف المشمولة بهذه االتفاقيةكافة أشكاسبيل الوقاية من 
 ، وتحليل نتائجها وتوزيعها.11في المادة  ةت تنسيق جمع البيانات المذكورئاتتولى هذه الهي

 
عن ة ذات صبغة عامت المعّينة أو المنشأة وفقاً لهذه المادة معلومات ئاتتلقى الهي أنعلى األطراف  هرتس  1

 .الثامنالتدابير المتخذة وفقاً للفصل 
 

بكيفية ت المعّينة أو المنشأة وفقاً لهذه المادة قادرة على التواصل ئاأن تكون الهيعلى األطراف حرص ت 5

 لدى األطراف األخرى.نظيراتها تعزيز العالقات مع على رة، ومباش
 

 ثووالبح جمع البيانات – 11المادة 

 

 :بـالتفاقية، تتعهد األطراف هذه ا فعيلمن أجل ت 1

 
 حول الحاالت المتعلقة، على فترات منتظمة ،المصنفةو ذات الصلة جمع البيانات اإلحصائية أ

 بكافة أشكال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية؛
 
 دعم البحوث في المجاالت المتعلقة بكافة أشكال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية ب

 لتطبيق المتخذة التدابير وفعالية عليها، المعاقبة ونسبة ،واترهاوت ،آثارهاو العميقة، ابهاأسب دراسةل

 االتفاقية؛ هذه
 

  تفشي لتقييم منتظمة، فترات وعلى ،اكنةالس وسط ميدانية تحقيقات إجراء سبيل في جهدها األطراف بذلت 1

 .واتجاهاتها قيةاالتفا هذه تطبيق بنطاق المشمولة العنف أشكال كافة
 
 من 99 المادة في المذكورة الخبراء مجموعة ىلإ ،المادة لهذه وفقاً  جمعها تم التي ،المعلومات األطراف قدمت 5

 الدولي. الصعيد على المقارنة إجراء من تمكينلاو ،الدولي التعاون تنشيط أجل من االتفاقية، هذه
 
 الجمهور. متناول في ،المادة لهذه وفقا هاجمع تم التي ،المعلومات وضع ىلع األطراف حرصت 9

 
 وقايةال – الثالث الفصل

 
 العامة االلتزامات – 12 المادة

 
 النساء عند الثقافيةو االجتماعية السلوك أنماط في بالتغيير ق دماً  للدفع الضرورية التدابير األطراف تتخذ 1

 دونية فكرة على قائمة أخرى ممارسة كلو والتقاليد والعادات المسبقة اآلراء استئصال أجل من والرجال

 والرجال. للنساء نمطي دور على أو المرأة
 
كافة أشكال العنف  لوقاية منل، الضرورية ، وغيرها من التدابيرتتخذ األطراف التدابير التشريعية  1

 أي شخص طبيعي أو اعتباري. تطبيق هذه االتفاقية والصادرة عنالمشمولة بنطاق 
 

 ظروف بفعل المستضعفين لألشخاص الخاصة االحتياجات الفصل الهذ وفقاً  المتخذة التدابير كافة تراعي 5

 صميمها؛ من الضحايا كافةل اإلنسانية حقوقال وتجعل ،خاصة
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 المساهمة على ،والفتيان الرجال وخاصة ،المجتمع أعضاء كافة لتشجيع الضرورية التدابير األطراف تتخذ 9

 االتفاقية. هذه تطبيق بنطاق المشمولة العنف أشكال كافة من الوقاية في لاعف بشكل
 
 العنف عمالأل مبررا "الشرف" أو التقاليد أو الدين أو العادات أو الثقافة اعتبار عدم على األطراف حرصت 0

 االتفاقية. هذه تطبيق بنطاق المشمولة
 

 المرأة. مكينت إلى هادفة وأنشطة برامجب لنهوضل الضرورية التدابير األطراف تتخذ 9

 
 التوعية – 13 المادة 

 
 مع التعاون افيه بما ،توعية برامج أو حمالت ،المستويات كافة وعلى ،منتظم بشكل تقود أو األطراف تشجع 1

 والمنظمات المدني المجتمع ومع المساواة، مجال يف المختصة تئاوالهي اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات

 العريض الجمهور وعي رفع أجل من ،مناسبا ذلك كان ماحيث ،النسائية ظماتالمن وتحديداً  ،الحكومية غير

 األطفال على انعكاساتهاو االتفاقية، هذه تطبيق بنطاق شمولةالم العنف أشكال كافة جلياتت لمختلف وتفهمه

 .منها الوقاية ضرورةلو
 
 بنطاق المشمولة العنف أعمال من ايةلوقل المتاحة التدابيرب المتعلقة للمعلومات واسعا نشرا األطراف نتؤمّ  1

 .العريض الجمهور وسط االتفاقية هذه قتطبي
 

 التربية – 14 المادة 

 

 الدراسية البرامج في تعليمية مواد إلدراج الضرورية الخطوات مناسبا، ذلك كان حيثما األطراف، تتخذ 1

 مواضيع تتناولو التطور، على المتعلمين قدرة مع متكيفة تكون التعليم، مستويات كافة وعلى الرسمية

 في تاالنزاع وتسوية المتبادل، واالحترام للجنسين، النمطية غير واألدوار والرجل، المرأة بين كالمساواة

 السالمة في والحق ،لنوعا على القائم المرأة ضد والعنف عنيف، غير بشكل األشخاص بين العالقات

 الشخصية.
 

 غير التربوية بنياتال في ،1 الفقرة في المذكورة المبادئب لنهوضل الضرورية الخطوات األطراف تتخذ 1

 اإلعالم. وسائل وفي والترفيهية، والثقافية الرياضية بنياتال في وكذلك الرسمية
 

 المهنيين تدريب – 15 المادة 

 

 العنف أعمال بضحايا المباشرة الصلة وذوي المعنيين للمهنيين المالئم التدريب تقوي أو األطراف توفر 1

 المساواة وعلى ،عنه والكشف العنف هذا من الوقاية على ،بمرتكبيها أو االتفاقية هذه تطبيق بنطاق المشمولة

 .الثانوية ضراراأل من الوقاية كيفية علىو وحقوقهم، الضحايا احتياجاتو والرجل، المرأة بين
 

 الفقرة في المذكور التدريب ضمن اتالمؤسس بين المنسق التعاون على التدريب إدراج على األطراف تشجع 1

 االتفاقية. هذه تطبيق بنطاق المشمولة العنف قضايا في توجهاتلل ومالئم شامل تدبير لتأمين ،1

  

 الوقائية والمعالجة التدخل برامج – 16 المادة

 

 لقين م برامج هادفة إلى تإلنشاء أو دع، الضرورية غيرها من التدابير أو ،التشريعية التدابير األطراف تتخذ 1

في أفق غير عنيف في العالقات بين األشخاص،  تصرفمرتكبي أعمال العنف المنزلي كيفية التزام 
 وتغيير األنماط السلوكية العنيفة.الوقاية من ارتكاب أعمال عنف جديدة 
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إلى منع  معالجة هادفةلوضع برامج ، الضرورية غيرها من التدابير أو ،التشريعية التدابير األطراف تتخذ 1

 .أو لدعمها ذات الطابع الجنسي الجرائممن تكرارها، وخاصة مرتكبي  الجرائممرتكبي 
 
 ودعمهم الضحايا أمن من تجعل أن على ،1و 1 الفقرتين في المذكورة التدابير باتخاذها األطراف حرصت 5

 الوثيق بالتنسيق مناسبا، ذلك كان حيثما وتطبَّق البرامج هذه توضع أن ىلعو لها، أولوية اإلنسانية وحقوقهم

 الضحايا. دعم في صةصختالم مصالحال مع
 

 اإلعالم ووسائل الخاص القطاع مشاركة – 17 المادة 

 

 احترام التزام مع اإلعالم، ووسائل والتواصل اإلعالم تكنولوجيات وقطاع الخاص القطاع األطراف تشجع 1

 توجيهية مبادئ إرساء وعلى ،وتفعيلها السياسات بلورة في لمشاركةا على واستقالليتها، التعبير في حريتها

 كرامتها. احترام وترسيخ المرأة ضد العنف من الوقاية أجل من الذاتي للتنظيم ومعايير
 

 وتحفيزها والمرّبين واألهل األطفال قدرات بتطوير ،الخاص القطاع فعاليات مع وبالتعاون ،األطراف تقوم 1

 طابع ذات مهينة محتويات إلى الوصول تتيح التي والتواصل اإلعالم تكنولوجيات محيط مواجهة على

 .ضارة كونت قد عنيف أو جنسي
 

 والدعم الحماية – الرابع الفصل
 

 العامة االلتزامات – 18 المادة

  

 فعل كل الضحايا من  جميعلحماية ، الضرورية غيرها من التدابير أو ،التشريعية التدابير األطراف تتخذ 1 

 عنف جديد.
 
للسهر على ة، داخليوفقاً لقوانينها ال، الضرورية غيرها من التدابير أو ،التشريعية التدابير األطراف تتخذ 1

وجود آليات مناسبة إلقامة التعاون الفعلي بين جميع هيئات الدولة المعنية، بما فيها السلطات القضائية 
ات المحلية والجهوية، والمنظمات غير الحكومية والمدعون العامون والمصالح الزجرية، والسلط

والمنظمات أو الكيانات األخرى المعنية بحماية ضحايا كافة أشكال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه 
االتفاقية وشهودها ودعمهم، بما في ذلك من خالل الرجوع إلى مصالح الدعم العامة والمتخصصة المشار 

 ه االتفاقية.من هذ 11و 15إليها في المواد 

 

 :تدابير المتخذة وفقاً لهذا الفصلأن تكون العلى األطراف حرص ت 5

 
لمنزلي، ومركزة لعنف الممارس ضد المرأة والعنف ااالجتماعي لنوع العلى يتأسس  قائمة على فهم - 

 ؛الضحيةأمان اإلنسان وعلى حقوق 
 

 محيطهم و طفالواأل والجناةالضحايا  العالقة بين تأخذ بعين االعتبارندمجة قائمة على مقاربة م - 
 ؛سعاالواالجتماعي 

 
 ؛ضرار الثانويةهادفة إلى تجنب األ - 
 

 االقتصادية؛ وتأمين استقالليتهنّ  ،هادفة إلى تمكين النساء ضحايا العنف - 
 

 إنشاء مجموعة من خدمات الحماية والدعم في نفس المكان؛ ،مناسباذلك كان حيثما ، متيحة - 
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سهلة الولوج الضحايا، و طفالبة لالحتياجات الخاصة لألشخاص المستضعفين، ومن ضمنهم األمستجي - 
 .بالنسبة لهم

 

الشهادة في يجب أال يكون توفير الخدمات متوقفاً على رغبة الضحايا في التقدم بدعوى أمام القضاء أو  9

 .جان  المحكمة ضد أي 
 

والدعم لرعاياها وسائر الضحايا  ،ية القنصلية أو غيرهاتتخذ األطراف التدابير المالئمة لضمان الحما 0

 عن القانون الدولي. الناجمةالذين لهم الحق في هذه الحماية، وفقاً اللتزاماتها 
 

 اإلعالم – 19المادة  

 
 ،المعلومات المالئمةبالضحايا  لتزويد، الضرورية غيرها من التدابير أو ،التشريعية التدابير األطراف تتخذ 

 .لديهملغة مفهومة لتدابير القانونية المتوفرة، وبعن خدمات الدعم وا ،الوقت المناسبوفي 
 

 خدمات الدعم العامة – 21المادة 

 

خدمات  لتأمين وصول الضحايا إلى، الضرورية غيرها من التدابير أو ،التشريعية التدابير األطراف تتخذ 1

خدمات كالمشورة القضائية  ،عند االقتضاءلتدابير، هذه اأن تتضمن ينبغي . وماستعادة عافيته متسهل له
 المساعدة على إيجاد عمل.دمات السكن والتربية، والتدريب ووالنفسية، والمساعدة المالية، وخ

 

خدمات لتأمين وصول الضحايا إلى ، الضرورية غيرها من التدابير أو ،التشريعية التدابير األطراف تتخذ 1

من أجل توفير تدريب المهنيين لهذه الخدمات، ول ر الموارد المالئمةيفتوصحية وخدمات اجتماعية، ول
 إلى الخدمات المالئمة. وتوجيههمالمساعدة للضحايا 

 

 الجماعيةالمساعدة في مجال الدعاوى الفردية و – 21المادة  

 
اوى الفردية الدعالمتعلقة ب بمعلومات عن اآلليات اإلقليمية والدولية الضحايا إفادةعلى األطراف هر تس 
 وواضحإلى هذه اآلليات. وتشجع األطراف على توفير دعم متضامن  لوجالوكيفية الجماعية وعن و

 في التقدم بدعاويهم. للضحايا
 

 خدمات الدعم المتخصصة – 22المادة  

 

غيرها من التدابير الضرورية لتوفير خدمات دعم متخصصة فورية  أو التشريعية التدابير األطراف تتخذ 1

ي ينو  ةتوزيع جغرافي مالئم، وذلك لكل ضحية عنف مشمولل وفقاً القريب والبعيد أو لتنظيمها  على المد 
 بنطاق تطبيق هذه االتفاقية.

 
 .هنّ طفالأو تنظم خدمات دعم متخصصة لكل النساء ضحايا العنف وأل طرافتوفر األ 1

 
 المالجئ – 23المادة  

 
وسهلة  مناسبة مالجئللسماح بتهيئة ، الضرورية يرها من التدابيرغ أو ،التشريعية التدابير األطراف تتخذ

بشكل إليهم وللوصول وخاصة للنساء وأطفالهّن،  ،مساكن آمنة للضحاياالولوج وبعدد كاف، لتوفير 
  .استباقي

 الهاتفية خطوط المساعدة – 24المادة 
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على مجانية هاتفية  خطوطإلنشاء ، الضرورية غيرها من التدابير أو ،التشريعية التدابير األطراف تتخذ
ألشخاص تقديم إرشادات إلى االصعيد الوطني، تكون في المتناول ليالً نهاراً وطوال أيام األسبوع، ل

كافة أشكال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية، وذلك مع احترام سريتهم أو دون  في المتصلين
 الكشف عن هويتهم.

 

 ا العنف الجنسيدعم ضحاي – 25المادة 

 
مراكز للمساعدة الطارئة  نشاءإل، غيرها من التدابير الضرورية أو التشريعية، التدابير األطراف تتخذ

 كاف، لتوفير الفحص الطبي والطبلضحايا االغتصاب والعنف الجنسي، تكون سهلة الولوج وبعدد 
 .يم المشورة للضحاياوتقد، الصدمات النفسية، باإلضافة إلى دعم خاص لمواجهة الشرعي لهم

 

 ودعمهم ألطفال الشهوداحماية  – 26المادة 

 

ن توفير خدمات الحماية ايتم ضمغيرها من التدابير الضرورية، ل أو التشريعية التدابير األطراف تتخذ 1

على كافة أشكال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه  األطفال الشهودأخذ حقوق ووالدعم للضحايا، 
 .حتياجاتهم بعين االعتباروا االتفاقية

 

تتضمن التدابير المتخذة وفقاً لهذه المادة النصائح النفسية االجتماعية المتكيفة مع عمر الطفل الشاهد على  1

 .للطفل فضلىالمصلحة بعين االعتبار الكافة أشكال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية، وتأخذ 
 

 اإلبالغ - 27المادة 

 
هد على ارتكاب عمل عنف مشمول بنطاق ااف التدابير الضرورية لتشجيع كل شخص شتتخذ األطر

 تكرارأو بأنه ي خشى  ،بتكركهذا قد ي   تطبيق هذه االتفاقية، أو لديه ما يدعوه جدياً إلى االعتقاد بأن عمال
 .عنها لمنظمات أو السلطات المختصةاعلى إبالغ  مماثلة،عنف أعمال 

 
 من قبل المهنييناإلبالغ  – 28المادة 

 
ة على بعض داخليالتي تفرضها قوانينها ال ،تشكل قواعد السريةكيال  تتخذ األطراف التدابير الضرورية

، عقبة أمام إمكان توجيههم اإلبالغ الضروري ووفقاً للشروط المالئمة، للمنظمات أو السلطات المهنيين
ر مشمول بنطاق تطبيق هذه بأن عمل عنف خطيالمختصة، إذا كان لديهم ما يدعوهم جدياً إلى االعتقاد 

 أعمال عنف خطيرة. تكراراالتفاقية قد ارت كب، وبأنه ي خشى 
 
 القانون الوضعي – الخامسالفصل 
 

 القانونيةطرق الالدعوى المدنية و – 29المادة 

 

في نية مالئمة مدطرق تقاض ، لتوفير الضرورية غيرها من التدابير أو ،التشريعية التدابير األطراف تتخذ 1

 .الجناةمواجهة 
 
غيرها من  أو ،التشريعية التدابير األطراف تتخذفي القانون الدولي،  المنصوص عليهاوفقاً للمبادئ العامة  1

السلطات الرسمية التي للضحايا في مواجهة ، لتوفير التعويضات المدنية المالئمة الضرورية التدابير
 للوقاية أو للحماية ضمن حدود صالحياتها. ضرورية تدابيراتخاذ في عن القيام بواجبها تخلفت 

 

 التعويض – 31المادة  
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لترسيخ حق الضحايا في طلب  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطراف تتخذ 1

 هذه االتفاقية. منصوص عليها في جريمةالتعويض من مرتكبي أي 
 
 متى، أو صحتهم ئماً للذين تكبدوا ضرراً خطيراً في سالمتهم الجسديةعلى الدولة أن تمنح تعويضاً مال 1

مين أو الخدمات أو شركات التأ الجانيمن مصادر أخرى وتحديداً من  معوض غير الضرر كان
سداد قيمة  الجانياألطراف من أن تطلب من ذلك االجتماعية والطبية الممولة من الدولة. وال يمنع 

 .سالمة الضحيةمراعاة شرط  التعويض الممنوح،
 

 منح التعويض ضمن مهلة معقولة. 1يجب أن تضمن التدابير المتخذة وفقاً للفقرة  5

 

 واألمن الحضانة وحق الزيارة – 31المادة  

 
حوادث التي تأخذ بعين االعتبار غيرها من التدابير الضرورية،  أو التشريعية، التدابير األطراف تتخذ 1

 تطبيق هذه االتفاقية لدى تحديد حقوق الحضانة والزيارة المتعلقة باألوالد.العنف المشمولة بنطاق 
 

تعّرض ممارسة أي حق زيارة  كيال غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطراف تتخذ 1

 للخطر.طفال وأمنهم أو حضانة حقوق الضحية أو األ
 

 راهالتبعات المدنية للزواج باإلك – 32المادة  

 
 باإلكراهلجعل الزيجات المعقودة غيرها من التدابير الضرورية،  أو التشريعية، التدابير األطراف تتخذ

 .إضافيا مالياً أو إداريا عبئا، دون تحميل الضحية الحلأو  اإللغاءقابلة لإلبطال أو 
 

 العنف النفسي – 33المادة 

 
سالمة اإلساءة الخطيرة لل لتجريمدابير الضرورية، غيرها من الت أو التشريعية، التدابير األطراف تتخذ

 لشخص بواسطة اإلكراه أو التهديد، إذا ارت كبت عمداً.النفسية ل
 

 حرشالت – 34المادة 

 
سلوك مهدد ل المتكرراالعتماد لتجريم  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطراف تتخذ

 .همقصودا، ويجعل الشخص يخشى على سالمتلوك إذا كان هذا الس، آخر صتجاه شخ
 

 العنف البدني – 35المادة 

 
لتجريم أعمال العنف البدني ضد غيرها من التدابير الضرورية،  أو التشريعية، التدابير األطراف تتخذ

 شخص آخر، إذا ارت كبت عمداً.
 

 العنف الجنسي، بما فيه االغتصاب – 36المادة 

 
 :لتجريم ما يلي، إذا ارت كب عمداً  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، رالتدابي األطراف تتخذ 1

 
لغير، طبيعة جنسية، في جسم ا والرضائي، ذ غير الشرجي أو الفمويأو اإليالج المهبلي  أ

 أداة؛ وبواسطة أي جزء من الجسم أو بواسطة
 
 ؛الغير على ر رضائيبشكل غي ذات الطابع الجنسي الممارسةفعال األخرى سائر األ ب
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 مع شخص آخر. ذات طابع جنسيفعال غير رضائية إكراه الغير على ممارسة أ ج
 

في سياق الظروف المتخذة إلرادة الحرة للشخص وأن يكون تعبيرا عن ا اختياريا االرض يأتييجب أن  1

 المحيطة.
 

أيضاً  1فقرة بنود اللضمان تطبيق  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطراف تتخذ 5

 ة.داخلياللقوانين وذلك وفقاً ل ن السابقين أو الحاليين،اأو العشر زواجاأل ة ضدعلى األعمال المرتكب
 

 الزواج باإلكراه - 37المادة 

 
 ،بالغ أو طفلشخص لتجريم إكراه  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

 عقد زواج، إذا ارت كب عمداً. على
 

طفل بالغ أو  استدراج شخصلتجريم  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

 الزواج.على  هإكراهة طرف أو دولة غير التي يقيم فوق أراضيها، بنيّ  إلى أراضي أي عمداً، للذهاب به
 

 لإلناث يةالتناسل األعضاء تشويه - 38المادة  

 
 :ما يلي، إذا ارت كب عمداً لتجريم  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطراف تتخذ 
 

لشُّفرين الكبيرين، أو الشُّفرين ل كلي أو جزئيالتخييطي، أو أي تشويه آخر  ، أو الختانتانالخ أ
 الصغيرين، أو الب ظر؛

 
 "أ" أو توفير الوسائل لها لذلك؛ النقطةالمدرجة في األعمال  ي منإكراه امرأة على الخضوع أل ب
 
"أ" أو توفير الوسائل  النقطةحث فتاة أو إكراهها على الخضوع ألي من األعمال المدرجة في  ج

 لها لذلك.
 

 نااإلجهاض والتعقيم القسري – 39المادة 

 
 :عمداً لتجريم ما يلي، إذا ارت كب  ،غيرها من التدابير الضرورية أو التشريعية،تتخذ األطراف التدابير 

 
 دون موافقتها المسبقة والمستنيرة؛ إجهاض امرأة أ
 
، ةطبيعيبصفة اإلنجاب إنهاء قدرة امرأة على  هاتأو نتيجمنها الغرض  ،إجراء عملية جراحية ب

 .للمسطرةفهمها  افقتها المسبقة والمستنيرة أودون مو
 
 

 التحرش الجنسي – 41المادة 

 
عقوبات جنائية أو غيرها من لفرض  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابيرطراف تتخذ األ
، طابع جنسي يذي، لفظي أو جسدأو غير  لفظيه، يفغير مرغوب كل سلوك ، بحق القانونية العقوبات

أو  أو مذال اعدوانيأو  اترهيبيمحيطا هذا السلوك أنتج خاصة إذا  شخص،حرمة غرضه أو نتيجته انتهاك 
 .امهين
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 المشاركة والمحاولة وأهمة المسا – 41المادة 

 

 أو المشاركة فيهمة لمسااتجريم لغيرها من التدابير الضرورية،  أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

من هذه االتفاقية،  55"أ" و.59و 51و 59و 50و 59و 55 لموادا المنصوص عليها فيالمخالفات  ارتكاب

 انتا متعمدتين.إذا ك
 
لتجريم محاوالت ارتكاب المخالفات  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

 من هذه االتفاقية، إذا كانت متعمدة. 55"أ" و.59و 51و 59و 50د موالا المنصوص عليها في

 
 لمرتكبة باسم "الشرف"ا ا الجرائما فيه، بمللجرائمالتبرير غير المقبول  – 42المادة 

 
اإلجراءات  خالل لضمان أال يتم، غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

ارتكاب أحد أعمال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية، اعتبار عقب تم اتخاذها التي يالجنائية 
 االدعاءات خاصة ذلك، ويشمل عمال.األ تلكل مبررا شرف""ال أو التقاليد أو الدين أو العرف أو الثقافة

 تعلقةالم واألعراف اليدالتق أو االجتماعيةو الدينيةو الثقافية المعايير تجاوزت ربما الضحية نبأ القائلة

 .مناسبال سلوكلبا

 

لمسؤولية الجنائية من ايتم التقليل ال كي غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطراف تتخذ 1

 .1في الفقرة  ةمذكورمن األعمال الطفالً على ارتكاب أي عمل حرض شخص ل ألعمال المرتكبةل
 

  فعال الجرميةاألقيام  – 43المادة  

 
عن طبيعة العالقة بين الضحية  النظرصرف بهذه االتفاقية المنصوص عليها في تقوم األفعال اإلجرامية 

 .الجانيو
 

 ختصاصاال – 44المادة  

 

 جريمةفي كل  اختصاصهالفرض غيرها من التدابير الضرورية،  أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

 :جريمةكبت الارت  كلما هذه االتفاقية، وذلك  منصوص عليها في
 
 فوق أراضيها؛ أ
 
 علمها؛ رافعةأو على متن سفينة  ب
 
 ة؛داخليأو على متن طائرة مسجلة بموجب قوانينها ال ج
 
 من رعاياها؛ الجانيوكان  د
 
 فوق أراضيها.بصفة اعتيادية كان مقيماً  وأ ه
 

اختصاصها في  لفرضغيرها من التدابير الضرورية،  أو التشريعية، التدابير اتخاذ ىلإ تسعى األطراف 1
حق في حق أحد رعاياها أو في  جريمةهذه االتفاقية، عندما ت رتكب ال منصوص عليها في جريمةكل 

 قيم فوق أراضيها.شخص م
من هذه االتفاقية، تتخذ  55و 59و 51و 59لمواد ا المنصوص عليها في الجرائملمقاضاة مرتكبي  5

 مشروطااختصاصها قيام يكون ئال ل ،الضرورية غيرها من التدابير أو ،التشريعية التدابير األطراف
 الوقائع في األراضي التي ارتكبت فوقها.ب



14 
 

 
من هذه االتفاقية، تتخذ  55و 59و 51و 59لمواد ا المنصوص عليها في الجرائملمقاضاة مرتكبي  9

اختصاصها وفقاً للنقطتين قيام يكون ئال ل، الضرورية غيرها من التدابير أو ،التشريعية التدابير األطراف
فوق  جريمةمن الدولة التي ارت كبت ال بالغإبأو  دعوى من الضحيةتقديم مشروطا ب 1"د" و"ه" من الفقرة 

 أراضيها.
 

 جريمةاختصاصها في كل  لفرضغيرها من التدابير الضرورية،  أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  0

فوق  موجوداً  المتهم بارتكاب الجريمةهذه االتفاقية، في الحاالت التي يكون فيها  منصوص عليها في
 .فقط أراضيها ويستحيل تسليمه إلى طرف آخر بسبب جنسيته

 

هذه االتفاقية، منصوص عليها في مفترض قيامها في جريمة  باالختصاصالب عدة أطراف عندما تط 9

 .متابعاتال فضل قدرة على إجراءاأل لتحديد الطرف عند االقتضاء، ،تتشاور األطراف المعنية
 

 دونوذلك  ،داخليقاً لقانونه الوف األطرافصاص جنائي يمارسه أحد ال تستثني هذه االتفاقية أي اخت 1

 .الدولي للقانون العامة بالقواعد خاللاإل
 

 عقوبات والتدابيرال – 45المادة  

 
وفقاً لهذه  األفعال المجرمةتكون ل غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

عند  ،خطورتها. وتتضمن هذه العقوباتبالنظر إلى ومتناسبة، ورادعة ، عقوبات فعليةلخاضعة االتفاقية 
 .جرمينالمتسليم سالبة للحرية تفسح المجال ل عقوبات، االقتضاء

 

 :، مثلالجناةيمكن لألطراف إقرار تدابير أخرى ضد  1

 
 ؛أو مراقبته الشخص المحكوم عليهتتبع  - 
 

 ةقد تشمل أمن الضحية، بأيطفل، والتي الفضلى لل ةلحمصالإذا استحال ضمان  بوةفقدان حقوق األ - 
 .أخرى طريقة

 

 الظروف المشددة للعقوبة – 46المادة 

 
تحديد العقوبات المتصلة  ، عنديتمل غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ 

لألحكام وفقاً  مشددة للعقوبة، اظروفالظروف التالية عتبار ا هذه االتفاقية، المنصوص عليها فيبالجرائم 
 :للجريمةما لم تكن داخلة ضمن العناصر التكوينية  ،داخليلقانونها ا فيذات الصلة 

 
من قبل أحد ، داخليب الجريمة ضد الزوج أو العشير السابق أو الحالي، وفقاً للقانون الاارتك أ

 الضحية، أو شخص أساء استعمال سلطته؛ساكن ياألسرة، أو شخص  أعضاء
 
 الجريمة أو الجرائم ذات الصلة بشكل متكرر؛ارتكاب  ب
 
 شخص أصبح مستضعفاً بسبب ظروف خاصة؛ الجريمة ضدارتكاب  ج
 
 الجريمة ضد طفل أو في حضوره؛ارتكاب  د
 
 ؛أكثرن أو شخصي قبلمن بصفة جماعية الجريمة ارتكاب  ه
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 ؛بالغ الخطورةعنف مصحوبة بأو كون الجريمة مسبوقة  و
 
 التهديد به؛أو  سالحالالجريمة باستعمال ارتكاب  ز
 
 ؛بالضحية أضرارا جسدية ونفسية جسيمةلجريمة ا إلحاق ك
 
 مماثلة. جرائم ذات طبيعةمن أجل  الجانيسبق إدانة  ل
 
 

 طرف آخر القضائية الصادرة لدىحكام األ – 47المادة 

 
األحكام القضائية  أخذ يةكانإم قرارإل غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ 

بعين االعتبار عند النهائية الصادرة لدى طرف آخر بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذه االتفاقية 
  .تحديد العقوبة

 
  الملزمة النزاعات أو األحكام لتسوية البديلةالطرق حظر  – 48المادة 

 

لحظر إلزامية اإلجراءات البديلة  ،غيرها من التدابير الضرورية أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

فيما يتعلق بكافة أشكال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه  ا الوساطة والتوفيقالنزاعات، بما فيه لتسوية
 االتفاقية.

 

قدرة الجاني على الوفاء لضمان أخذ  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

 الحكم عليه بأداء غرامة.في حال بعين االعتبار، لية تجاه الضحية بالتزاماته الما
 

 وتدابير الحماية اإلجراءات قانونو متابعاتالتحقيق وال – السادس الفصل
 

 االلتزامات العامة – 49المادة  

 
ءات للشروع في التحقيقات واإلجرا غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

مع  ،القضائية المتصلة بكافة أشكال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية دون تأخير غير مبرر
 الجنائية. الدعوىحقوق الضحية في كافة مراحل  مراعاة

 
للمبادئ األساسية لحقوق  وفقاً  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

في الجرائم  تابعاتمالتحقيق وفعالية ال، لضمان لنوعفهم العنف القائم على امراعاة مع واإلنسان، 
 وفقاً لهذه االتفاقية. المنصوص عليها

 

 االستجابة الفورية والوقاية والحماية – 51المادة 

 

 مصالح الزجرية اللضمان رد  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1
ولة بنطاق كافة أشكال العنف المشمعلى  ،مالئم، على وجه السرعة وبشكل مسؤولة عن إنفاذ القانونال

 فورية للضحايا.ومناسبة حماية تطبيق هذه االتفاقية، من خالل توفيرها 
 

المصالح الزجرية  لضمان مشاركة  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

في الوقاية والحماية من كافة أشكال العنف  ،مالئمعلى وجه السرعة وبشكل  ؤولة عن إنفاذ القانون،المس
 .األدلة وقائية وجمعال تدابيرالتفعيل  االمشمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية، بما فيه
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 وتدبيرها المخاطردير تق – 51المادة  

 

لطات المعنية كافة السلضمان إجراء ن التدابير الضرورية، غيرها م أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

عند و ،المخاطرتدبير من أجل  ، وذلكالمتكرر وخطورة الوضع وخطر العنف القتللخطر  ديراً تق
 .سالمة ودعم منسقينضمان الضرورة، 

 

ييم، المشار إليه في التقأخذ للتأكد من  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

مرتكب أعمال العنف كون بير الحماية، افي جميع مراحل التحقيق وتطبيق تد، بعين االعتبار 1الفقرة 

 في متناوله. هذا السالحكون ناري أو يتوفر على سالح االتفاقية المشمولة بنطاق تطبيق هذه 
 

 المنعاالستعجالية بوامر األ – 52المادة 

 
ت المختصة سلطة ئالضمان منح الهي غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، يرالتداب األطرافتتخذ 

بمغادرة محل إقامة الضحية أو الشخص  ،حاالت الخطر المباشرأمر مرتكب العنف المنزلي، في 
من دخول منزل الضحية أو الشخص المعرض للخطر أو  هالمعرض للخطر لفترة كافية من الوقت، ومنع

الضحايا أو األشخاص  لسالمةعلى التدابير المتخذة وفقاً لهذه المادة إعطاء األولوية وا. االتصال بهم
 المعرضين للخطر.

 

 األوامر بالزجر أو بالحماية – 53المادة 

 

بالزجر  مالئمة أوامرلضمان إصدار  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

 العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية. كافة أشكال ايلضحا أو الحماية
 
األوامر بالزجر أو تكون لضمان أن  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

 :1المذكورة في الفقرة بالحماية 
 

 على الضحية؛إضافي لتأمين حماية فورية ودون عبء مالي أو إداري  متاحة - 
 

 ؛إلغائهاغاية تعديلها أو ى لإلفترة معينة أو  صادرة - 
 
 وبمفعول فوري؛ ،في غياب المدعى عليه عند االقتضاء، صادرة، -
 
 مضمومة إليها؛بمعزل عن إجراءات قضائية أخرى، أو  متاحة -
 
 الحقة.إجراءات قانونية قابلة ألن ت درج في  -
 

انتهاك األوامر لضمان خضوع  من التدابير الضرورية، غيرها أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  5

، ومتناسبة، فعالةعقوبات قانونية أخرى ، لعقوبات جنائية أو 1الصادرة وفقاً للفقرة  ،بالزجر أو الحماية

 ورادعة.
 

 واألدلةالتحقيقات  – 54المادة 

 
ة المتصلاألدلة عدم استعمال ن لضما غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  

 .ذات صلة وضرورية تكانإذا إال  ةأو جنائي ةمدنية مسطرة في أي سلوكهابسوابق الضحية الجنسية وب
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 وبحكم القانونغياب المدعى عليه، في إجراءات  – 55المادة 

 

 51و 59و 50 لموادالمنصوص عليها في افي الجرائم تابعات أن تكون التحقيقات أو المتضمن األطراف  1

و دعوى من الضحية، عندما تكون ارت كبت الجريمة قية غير متوقفة على إبالغ أمن هذه االتفا 55و 59و

 واها.شكأو سحبت  تراجعت الضحية  حتى وإن اتمواصلة اإلجراء ، ألجلياً أو كلياً فوق أراضيهاجزئ
 
تمكين المنظمات الحكومية لضمان  رية،غيرها من التدابير الضرو أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

وفقاً للشروط المنصوص عليها في قوانينها وغير الحكومية والمستشارين المختصين في العنف المنزلي، 
التحقيقات واإلجراءات القضائية  خالل، مالداخلية، من مساعدة الضحايا و/أو دعمهم، بناء على طلبه

 االتفاقية.هذه في  المنصوص عليهاالمتصلة بالجرائم 
 

 تدابير الحماية – 56المادة 

 

، ومصالحهم لحماية حقوق الضحايا غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1
 :عبر يقات واإلجراءات القضائية، وخاصةاحتياجاتهم الخاصة كشهود، وفي كافة مراحل التحق ابما فيه

 
 اإليذاء؛تكرار واالنتقام و الترهيبمن أسرهم وشهود اإلثبات، ، مع ة الضحاياحمايالسهر على  أ
 
في التي يوجدون فيها مع أسرتهم في الحاالت على األقل ، الضحايا ضمان إبالغالسهر على  ب

 مؤقتاً أو نهائياً؛ سبيلهأو يخلى  الجاني ، عندما يفرّ خطر
 
لهم،  المتاحةالخدمات حقوقهم وب، ةداخليال القوانينلشروط المنصوص عليها في إعالمهم، وفقا ل ج

 ؛الصادرالحكم ورهم فيه، وب، ودالمحاكمةالتهم، والسير العام للتحقيق أو ومتابعة دعواهم، و
 
، االستماع إليهمالحق في ة، من داخلياإلجرائية الخاصة بقوانينها ال قواعدلوفقاً لتمكين الضحايا،  د

وسيط،  من خاللمباشرة أو بصفة  ومهم،ووجهة نظرهم، واحتياجاتهم وهماألدلة تقديم و
 ها؛فحصو

 
ها خذوأ ،بالشكل المالئم مهحقوقهم ومصالحوعرض  ،توفير خدمات الدعم المناسبة للضحايا ه

 ؛بعين االعتبار
 
 تهاصورالحياة الخاصة للضحية وة تدابير لحمايضمان اعتماد  و
 
قرات داخل المحكمة وم والجناة بين الضحايا عدم االتصالعلى ، كلما كان ذلك ممكنا، السهر ز

 ؛المصالح الزجرية
 بصفة

أو عند تقديمهم ما يكونون طرفا في الدعوى عند للضحايا أكفاءومترجمين مستقلين  توفير ك
 ؛األدلة

 
دون ة، داخليقوانين الال، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في تمكين الضحايا من اإلدالء بشهادتهم ل

السيما من خالل استخدام ، أو على األقل دون حضور المشتبه بهفي قاعة المحكمة حضورهم 
 .توفرتمتى المناسبة تكنولوجيات التواصل 

 
عنف ضد المرأة الالطفل الضحية والشاهد على أعمال خاصة ب، اتخاذ تدابير حماية، عند االقتضاءيجب  1

 لطفل.لفضلى المصلحة الفيها  تراعىمنزلي، العنف الو
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 عدة القانونيةالمسا – 57المادة  

  
 حسبلهم مساعدة قانونية مجانية تقديم وضمان حق الضحايا في المساعدة القانونية، األطراف يجب على 

 ة.داخليالشروط المنصوص عليها في قوانينها ال
 

 التقادمنظام  – 58المادة  

 
تحريك المتابعة لتقادم لتكون مهلة ال غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  

من هذه االتفاقية، ممتدة لفترة كافية  55و 59و 51و 59لمواد المنصوص عليها في االجرائم  بشأن

حتى يتأتى للضحية إجراء متابعة فعلية بعد بلوغها سن ية، وذلك مع خطورة الجريمة المعن ومتناسبة
 .الرشد

 
 الهجرة واللجوء – السابعالفصل 
 

 اإلقامة وضع – 59المادة  

 

منح لضمان ، الداخليةوفقاً لقوانينها غيرها من التدابير الضرورية،  أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

فسخ عقد الزوج أو العشير، وبطلب منهم، في حال إقامة بوضع إقامتهم  وضعبط ترالضحايا الذين ي
د عن مدة الزواج أو العالقة. تحدَّ ، تصريح إقامة مستقل ووجود ظروف صعبةالزواج أو قطع العالقة 

 شروط منح تصريح اإلقامة المستقل ومدة صالحيته وفقاً للقانون الداخلي.
 

لتمكين الضحايا من تعليق إجراءات  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

و العشير، وذلك وفقاً لقوانينها الداخلية، ها لكون وضعهم متعلقاً بوضع الزوج أفيالطرد التي تم الشروع 
 وللسماح للضحايا بطلب تصريح إقامة مستقل.

 
 :ديد، في إحدى الحالتين التاليتينتمنح األطراف الضحايا تصريح إقامة قابل للتج 5

 
 عندما تعتبر السلطة المختصة أن إقامتهم ضرورية نظراً لوضعهم الشخصي؛ أ
 
ة أن إقامتهم ضرورية لتعاونهم مع السلطات المعنية في إطار عندما تعتبر السلطة المختص ب

 تحقيق أو إجراءات جنائية.
 

لتمكين ضحايا الزواج القسري  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  9

إقامتهم المعتاد، من وضع المقيم في بلد نتيجة لذلك والذين فقدوا بين إلى بلد آخر لعقد هذا الزواج، المجلو
 استعادة هذا الوضع.

 

 لنوعطلبات اللجوء القائمة على ا – 61المادة 

 

رأة بالعنف ضد الملضمان االعتراف  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

( من اتفاقية 1، أ )1المادة  الوارد في معنىالمن أشكال االضطهاد ب شكاللنوع باعتباره القائم على ا

 المتطلب لحماية إضافية. خطيرالالضرر نوعا من المتعلقة بوضع الالجئين، و 1501
 

اللجوء وضع  يطالبلكافة أسباب هذه االتفاقية، وعلى منح  نوعإعطاء تفسير م راع للعلى األطراف سهر ت 1

وفقاً  بابأو أكثر من هذه األسالالجئ في الحاالت التي يثبت فيها أن خشية االضطهاد قائمة على واحد 
 ذات الصلة.المعمول بها  لالتفاقيات
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مراعية ال إجراءات استقبلتطوير  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  5
، وخطوط توجيهية قائمة على النوع ومساطر لجوء مراعية للنوعطالبي اللجوء، لوخدمات دعم للنوع 

 الحماية الدولية. طلبوضع الجئ ونح مبما فيها 
 

 عدم اإلعادة القسرية – 61المادة 

 
الحترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

 القانون الدولي. بموجبالقائمة  لاللتزاماتوفقاً 
 

ضحايا عدم اإلعادة القسرية للضمان  من التدابير الضرورية، غيرها أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

 للخطر أو حيث قد يقعن  فيه  ، إلى بلد تتعرض حياتهنّ لحماية، الذين هم في حاجة لالنساءالعنف ضد 
أو إقامتهم وضع صرف النظر عن ، وذلك بمهينةالإنسانية أو الالأو المعاملة القاسية ضحية للتعذيب أو 

 .نت الظروف، ومهما كاهمكان
 

 التعاون الدولي –الثامن الفصل 
 

 المبادئ العامة  - 62المادة 

 

 الدولية واإلقليمية ذات الصلةلالتفاقيات هذه االتفاقية وتطبيقاً وفقاً لبنود  فيما بينها، األطرافتتعاون  1

عات موحدة أو متبادلة، المتعلقة بالتعاون الدولي في المجالين المدني والجنائي، وللتدابير القائمة على تشري
 :لألغراض التاليةوعلى أوسع نطاق ممكن، ولقوانينها الداخلية، 

 
ومكافحتها والمتابعة من  كافة أشكال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقيةالوقاية من  أ

 ؛أجلها
 
 ؛ومساعدتهم لضحايااحماية  ب
 
 هذه االتفاقية؛في  المنصوص عليهاالجرائم بشأن وتدابير إجراء تحقيقات  ج
 
أوامر  اتطبيق األحكام المدنية والجنائية الصادرة عن السلطات القضائية لدى األطراف، بما فيه د

 الحماية.
 

منصوص لتمكين ضحايا جريمة  غيرها من التدابير الضرورية، أو التشريعية، التدابير األطرافتتخذ  1

ير الطرف الذي يقيمون فوق أراضيه، من التقدم هذه االتفاقية ومرتكبة فوق أراض طرف غعليها في 
 بدعوى أمام السلطات المختصة في دولة إقامتهم.

 

أو في تنفيذ األحكام  المطلوبين تسليمأو في  ةالجنائيالقضايا في القانونية ي خِضع المساعدة  ،طرفإذا تلقى  5

بمثل هذا التعاون  ، طلباً متعلقاً اهدةلوجود مع درة عن طرف آخر في هذه االتفاقيةالمدنية أو الجنائية الصا
 هذهالمنصوص عليها في بخصوص الجرائم ، يمكنه، معاهدةتلك المن طرف لم يوقع معه القانوني 

 تسليمأو في  ةالجنائيالقضايا في القانونية األساس القانوني للمساعدة االتفاقية، اعتبار هذه األخيرة 
 أو الجنائية الصادرة عن طرف آخر في هذه االتفاقية.أو في تنفيذ األحكام المدنية  المطلوبين

 

في مرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما دمج منع العنف ضد ال، كلما كان ذلك مناسبا، إلى تسعى األطراف 9

ات ثنائية ومتعددة األطراف مع يعقد اتفاقا ، بما فيهأغيارالمقدمة لصالح دول برامج المساعدة على التنمية 

 .0الفقرة ، 19حماية الضحايا وفقاً للمادة  بهدف تيسير راألغياالدول 
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 باألشخاص في خطر خاصةالالتدابير  – 63المادة 

 
بخطر تعرض شخص العتقاد أسباب معقولة لعلى أساس معلومات في حوزته، ، عندما يكون لطرف 

تفاقية، وفوق من هذه اال 55و 59و 51و 59في المواد  المشار إليهاألحد أعمال العنف فوري بشكل 

إحالتها على الطرف اآلخر دون على  ع الطرف المتوفرة لديه المعلوماتأراضي طرف آخر، يتم تشجي
، عند االقتضاء، هذه المعلومات تتضمناتخاذ تدابير الحماية المناسبة. ويجب أن ضمان بهدف  إبطاء

 لخطر.المعرض لالشخص بيانات حول مقتضيات الحماية المقررة لفائدة 
 

 اإلعالم – 64ادة الم

 

النتيجة النهائية لإلجراءات الجارية وفقاً لهذا الفصل. بسريعاً طالب إعالم الطرف الطلوب على الطرف الم 1

الظروف التي تحول دون تنفيذ  افةكبسريعاً  طالبأيضاً إعالم الطرف ال المطلوبوعلى الطرف 
 ملحوظ. بشكلتأخيرها  أو التي من شأنها جوةءات المراإلجرا

 

يمكن لطرف، ضمن حدود قانونه الداخلي، ودون طلب مسبق، نقل المعلومات التي حصل عليها في إطار  1

على منع  المكشوفة لهساعد الطرف يهذه المعلومات قد كشف تحقيقاته إلى طرف آخر، عندما يعتبر أن 
اإلجراءات المتصلة بهذه أو  التحقيقاتهذه االتفاقية، وعلى مباشرة المنصوص عليها في  الجرائم الجنائية
 يؤدي إلى طلب تعاون يتقدم به هذا الطرف وفقاً لهذا الفصل. أنه قد ، أوأو مواصلتها الجرائم الجنائية

 

ن من الشروع يوصلها إلى سلطاته المختصة، بما يمكّ أن  1على الطرف الذي يتلقى معلومات وفقاً للفقرة  5

في اإلجراءات المدنية والجنائية بعين االعتبار ه المعلومات مناسبة، أو من أخذ هذقد تعتبر في إجراءات 
 ذات الصلة. 

 

 حماية البيانات – 65المادة 

 
األفراد من حماية األطراف في اتفاقية بها تعهدت التي  ت حفظ البيانات الشخصية وت ستعمل وفقاً لاللتزامات

 (.159، رقم STEوروبية )سلسلة المعاهدات األ الشخصية للبيانات اآللية لمعالجةامخاطر 
 
 الرصدآلية  – التاسعالفصل 
 

 العنف ضد المرأة والعنف المنزليفريق خبراء مكافحة  – 66المادة 

 

برصد تنفيذ )المسمى بعد ب"الفريق"(  العنف ضد المرأة والعنف المنزليمكافحة خبراء ف فريق لَّ يك 1

 األطراف هذه االتفاقية.
 
مشاركة المتوازنة بين مراعاة العضواً على األكثر، مع  10لى األقل وعأعضاء  15فريق من اليتألف  1

 "لجنة األطراف"وتتولى  وتعدد الخبرات.النساء والرجال، والمشاركة المتوازنة من الناحية الجغرافية، 

، ويتم سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 9لمدة نهم األطراف انتخاب األعضاء من بين مرشحين تعيّ 

 طراف.من بين رعايا األ اختيارهم
 
ن مهلة سنة واحدة بعد تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز مم االنتخاب األول لألعضاء العشرة ضينظَّ  5

 انتخاب األعضاء الخمسة اإلضافيين بعد توقيع أو انضمام الطرف الخامس والعشرين.يتم التطبيق، و
 

 :على المبادئ التاليةفريق اليقوم انتخاب أعضاء  9
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العالية والمشهود  األشخاص ذوي األخالقشفافة، من بين إجراءات من خالل يتم اختيارهم،  أ
العنف ضد المرأة والعنف  لهم بالكفاءة في مجاالت حقوق اإلنسان أو المساواة بين الجنسين أو

الخبرة المهنية المعترف بها في بتوفرهم على ، أو المنزلي أو مساعدة الضحايا وحمايتهم
 ؛المشمولة بهذه االتفاقية المجاالت

 
 من الدولة الواحدة؛مواطن لفريق أن يضم أكثر من لال يمكن  ب
 
 األنظمة القانونية الرئيسة؛  أعضاؤه أن يمثلينبغي  ج
 
 ت المعنية بمجال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي؛ئاالفعاليات والهي أن يمثلوا ينبغي د
 
 مزاولةن ونزهاء في وأن يكونوا مستقليفردية، لبصفتهم اعضويتهم ا يمارسوينبغي أن  ه

 .لتأدية مهامهم بفعالية ايتفرغوأن وظائفهم، و
 

، بعد استشارة فريق الخبراء ءأعضاط عملية انتخاب تتولى "لجنة وزراء مجلس أوروبا" تحديد شرو 0

 باإلجماع، وضمن مهلة ستة أشهر بعد دخول االتفاقية حيز التطبيق. األطراف وموافقتها
 
 فريق نظامه الداخلي.ال يعتمد 9

 

 5وفقاً للمنصوص عليه في الفقرتين  ،زيارة البلدانبوسائر أعضاء البعثات المكلفة ، الفريقيتمتع أعضاء  1
 ، باالمتيازات والحصانات الواردة في ملحق هذه االتفاقية. 99من المادة  19و

 
 لجنة األطراف – 67المادة  

 

 ن ممثلي األطراف في االتفاقية.م تتألف "لجنة األطراف" 1

 

األمين العام لمجلس أوروبا. ويجب أن تعقد اجتماعها األول  لدنيتم استدعاء "لجنة األطراف" من  1

. وتجتمع فيما بعد حيز التنفيذ تفاقيةهذه اال دخولضمن مهلة سنة واحدة بعد فريق الالنتخاب أعضاء 
 راف" أو األمين العام.بطلب من ثلث عدد األطراف أو رئيس "لجنة األط

 

 "لجنة األطراف" نظامها الداخلي. تعتمد 5

 

 إجراءات – 68المادة 

 
، الخبراء عّدها فريقى أساس استمارة أسئلة أترفع األطراف تقريراً إلى األمين العام لمجلس أوروبا، عل 1

على  عرضوي   التفاقية،هذه االمتخذة تفعيال لمقتضيات  ،وغيرها من التدابير ،يعيةبشأن التدابير التشر
 للنظر فيه. الخبراء فريق

 
 الطرف المعني. ، مع ممثلي1وفقاً للفقرة  عليهعروض فريق في التقرير المال ينظر 1

 
فريق البنود ال يحددفريق مدة كل منها. وفي بداية كل دورة، الت قسم عملية التقييم الالحقة إلى دورات يحدد  5

 لتقييم، ويرسل استمارة أسئلة.الخاصة التي ستتناولها عملية ا
 

لكل  إقرار استمارة أسئلة الخصوصفريق الوسائل المالئمة إلجراء هذا التقييم. ويمكنه على وجه اليحدد  9

ه استمارة األسئلة هذه إلى جميع الدورات، ت كون بمثابة أساس لتقييم التطبيق من قبل األطراف. وتوجَّ
 .الفريقاستعالم آخر من  ها وعلى أي طلبعلي، حيث تجيب األطراف
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 لمدنيلفريق تلقي معلومات عن تطبيق االتفاقية من قبل المنظمات غير الحكومية والمجتمع اليمكن  0

 والمؤسسات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان.
 

في  منظمات إقليمية ودولية أخرىلدى واتفاقيات في المتوفرة فريق بعين االعتبار المعلومات ال يتخذ 9

 في نطاق تطبيق هذه االتفاقية.التي تدخل ت المجاال
 
جمع البيانات والبحوث  مراعاةيحرص على  فريق استمارة األسئلة لكل دورة تقييم،ال لدى اعتماد 1

  من هذه االتفاقية. 11في المادة  وردلما الموجودة لدى األطراف، وفقاً 

 
، والجمعية اإلنسان حقوقمجلس أوروبا ل وضمفمن  معلومات متصلة بتطبيق االتفاقية لفريق تلقيليمكن  9

في منصوص عليها الت ئاهيالذات الصلة المنبثقة عن مجلس أوروبا، ومختصة الت ئاالبرلمانية والهي
تصرف بعة إجراءاتها تحت ات ومتئاالشكاوى المرفوعة أمام هذه الهيدولية أخرى. ويتم وضع  اتفاقيات

  .فريقال
وبالتعاون مع السلطات الوطنية ومساعدة خبراء وطنيين مستقلين،  ،إضافيةلفريق أن ينظم بصورة ليمكن  5

غير كافية أو في الحاالت وصل بها كانت المعلومات المتما إذا زيارات إلى البلدان المعنية، في حال 

 مجاالتأيضاً العتماد في هذه الزيارات على مساعدة مختصين في له . ويمكن 19مذكورة في الفقرة ال

 .محددة
 
 أفكاره فريق مسودة تقرير تتضمن تحليالته المتعلقة بتطبيق البنود موضوع إجراء التقييم، معاليضع  15

بخصوص الطريقة التي يمكن بها للطرف المعني أن يعالج المشاكل التي تمت معاينتها. تحال  اقتراحاتهو
تعليقات الطرف بعين االعتبار فريق المسودة التقرير للتعليق عليها على الطرف موضوع التقييم، ويأخذ 

 التقرير. اعتمادهعند 
 

فريق على أساس كافة المعلومات المتلقاة وتعليقات األطراف، تقريره واستنتاجاته المتعلقة ال يعتمد  11

ل التقرير واالستنتاجات إلى الطرف  بالتدابير المتخذة من الطرف المعني لتطبيق بنود هذه االتفاقية. ويرس 
، مع اعتمادهاواستنتاجاته حال  GREVIOفريق الويتم اإلعالن عن تقرير "لجنة األطراف".  المعني وإلى

 ما قد يرافقها من تعليقات الطرف المعني.
 
تعتمد، بناء ، يمكن لـ"لجنة األطراف"  أن 9إلى  1من ت المذكورة في الفقرات ادون اإلخالل باإلجراء 11

، )أ( متعلقة بالتدابير التي يجب وجهة إلى الطرف المعنيفريق واستنتاجاته، توصيات مالتقرير على 
فريق، مع تحديد تاريخ عند اللزوم لتقديم معلومات عن تفعيلها، و)ب( هادفة الاتخاذها لتفعيل استنتاجات 

 هذه االتفاقية.السليم لتطبيق لإلى تعزيز التعاون مع هذا الطرف ل
 

االنتهاكات  اهتماماً فورياً لمنع تتطلبمشاكل  يشهدإلى وضع تشير بها  اموثوقفريق معلومات الإذا تلقى  15

التدابير عاجل بشأن مكنه طلب رفع تقرير خاص تفاقمها أو تفشيها، ي أو للحد من الخطيرة لالتفاقية
 المتخذة لمنع نوع خطير من العنف المنتشر أو المتكرر ضد المرأة.

 

أن ، لكل معلومات موثوقة متوفرة أخرىوطرف المعني، مقدمة من اللمعلومات الاعتبارا للفريق ليمكن  19

ه إلجراء تحقيق ورفع تقرير بصورة مستعجلة إليه. وقد يشمل التحقيق عند عّين عضواً أو عدة أعضاء مني
 وبموافقة الطرف، زيارة أراضيه. ،اللزوم

 

عند ق على الطرف المعني، فريال، يحيلها 19المتعلقة بالتحقيق المذكور في الفقرة  االستنتاجات فحصبعد  10

 خرين.آوبا"، مرفقة بأي تعليق أو توصية " و"لجنة وزراء مجلس أورعلى "لجنة األطرافو، االقتضاء
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 التوصيات العامة – 69المادة 

 
 توصيات عامة بخصوص تطبيق هذه االتفاقية. عند االقتضاء يعتمدفريق أن ليمكن ل

 

 الرصدفي  اتبرلمانمشاركة ال – 71المادة 

 

 التدابير المتخذة لتطبيق هذه االتفاقية. رصدت الوطنية مدعوة للمشاركة في اإن البرلمان 1

 
 لى برلماناتها الوطنية.عفريق الاألطراف تقارير  تطرح 1

 
 تقييم تطبيق هذه االتفاقية بشكل منتظم.إن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مدعوة ل 5

 
 دولية أخرىات العالقة مع اتفاقي – العاشر الفصل

 
 دولية أخرىالعالقة مع اتفاقيات  – 71المادة  

 

األطراف في هذه  أو ستكون دولية أخرى تكون اتفاقياتااللتزامات الناجمة عن على هذه االتفاقية  تؤثرال  1

 ، وتتضمن بنوداً ذات صلة بالمجاالت المشمولة بهذه االتفاقية.االتفاقية أطرافاً فيها
 
قضايا صلة بالالذات  تفاقات ثنائية أو متعددة األطراففيما بينها اتبرم في هذه االتفاقية أن يمكن لألطراف  1

 .لتيسير تطبيق المبادئ الواردة فيها أوأو تعزيزها األخيرة  هذهإلتمام بنود  المعالجة في هذه االتفاقية
 

 تعديل االتفاقية – 11الفصل 

 

 التعديالت – 72المادة 

 
على حيله يالذي  األمين العام لمجلس أوروبا إلى ل يقترحه طرف من األطرافإرسال كل تعدي يجب 1

الدول األعضاء في مجلس أوروبا، وعلى كل هيئة موقعة، وكل طرف في االتفاقية، وعلى االتحاد 
لى كل دولة مدعوة إ، و10األوروبي، وكل دولة تمت دعوتها للتوقيع على هذه االتفاقية وفقاً لبنود المادة 

 .19ضمام إلى هذه االتفاقية وفقاً لبنود المادة لالن
 
تنظر "لجنة وزراء مجلس أوروبا" في التعديل المقترح، وبعد استشارة األطراف في االتفاقية غير  1

النظام من  15د المنصوص عليها في المادة غلبيةباألاعتماده األعضاء في مجلس أوروبا، يمكنها 

 .األساسي لمجلس أوروبا
 

ل 5  إلى األطراف للموافقة عليه. 1من "لجنة الوزراء" وفقاً للفقرة المعتمد ص التعديل ن يرس 

 

شهر بعد  صرام مدةالنموالي في أول يوم من الشهر ال نافذ المفعول 1المعتمد وفقاً للفقرة يصبح التعديل  9

 تاريخ إعالم كافة األطراف األمين العام بموافقتها.
 

 نهائيةأحكام  - 12الفصل 

 

 هذه االتفاقيةآثار  – 73مادة ال 
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النافذة المفعول األخرى الدولية الملزمة  واالتفاقياتهذه االتفاقية بأحكام القانون الداخلي  مقتضيات تخلّ  ال 
بحقوق أكثر يعترف أو يمكن أن يعترف لألشخاص، تطبيقا لها، أو التي قد تصبح نافذة المفعول، والتي 

 المرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما. في مجال منع العنف ضد إيجابية 

 
 تسوية النزاعات – 74المادة 

 

ى لإيجب على األطراف في أي نزاع ينشأ بخصوص تطبيق بنود هذه االتفاقية أو تفسيرها، السعي أوالً  1

تفاق با ي صيغة تسوية سلمية أخرى مقبولةفاوض أو التوفيق أو التحكيم، أو أحله عن طريق الت
 .األطراف

 

قد تستعملها أطراف في نزاع إن هي قبلت  تضع إجراءات تسويةكن لـ"لجنة وزراء مجلس أوروبا" أن يم 1

 بها.
 

 التوقيع والدخول حيز التنفيذ – 75المادة 

 

لدول غير األعضاء فيه والتي وروبا، ولاالتفاقية مفتوحة للتوقيع للدول األعضاء في مجلس أ هذهإن  1

 ألوروبي.التحاد ا، ولصياغتهاشاركت في 
 
التصديق أو القبول أو الموافقة مودعة أدوات وهذه االتفاقية مطروحة للتصديق أو القبول أو الموافقة. إن  1

 لدى األمين العام لمجلس أوروبا.
 

 إعالن ثالثة أشهر بعد تاريخمدة النقضاء موالي في أول يوم من الشهر ال حيز التنفيذهذه االتفاقية  تدخل 5

في مجلس أوروبا، موافقتها على االلتزام باالتفاقية  ، منها على األقل ثمان دول أعضاءأطراف موقعة 15

 .1وفقاً لبنود الفقرة 
 

 أو عّبر االتحاد األوروبي فيما بعد عن موافقتهما على االلتزام 1مشار إليها في الفقرة  برت دولةإذا عّ  9

النقضاء فترة ثالثة أشهر بعد موالي من الشهر الفي أول يوم ذه األخيرة حيز التنفيذ ه تدخلباالتفاقية، 
 التصديق أو القبول أو الموافقة.أداة تاريخ إيداع 

 

 االنضمام إلى االتفاقية – 76المادة  

 

، بعد استشارة األطراف في هذه ، يمكن لـ"لجنة وزراء مجلس أوروبا"حيز التنفيذ هذه االتفاقيةدخول بعد  1

في مجلس أوروبا ولم تشارك  اعضوليست ة ، دعوة أي دولباإلجماعتها االتفاقية والحصول على موافق
النظام من د  15المنصوص عليها في المادة غلبية األتتخذه بقرار االتفاقية إلى االنضمام إليها  صياغةفي 

 بحق  المشاركة في "لجنة الوزراء"المتمتعين ممثلي الدول المتعاقدة إجماع ، وباألساسي لمجلس أوروبا
 إلجماع.با

 
النقضاء فترة  لياموفي أول يوم من الشهر ال حيز التنفيذاالتفاقية  تدخلبالنسبة إلى كل دولة منضمة،  1

 االنضمام لدى األمين العام لمجلس أوروبا. أداةإيداع  تاريخ ثالثة أشهر بعد
 

 إلقليميا التطبيق – 77المادة 

 

التصديق أو القبول أو الموافقة أو  اتفاقيةإيداع  عندع أو التوقي عند كن ألي دولة أو لالتحاد األوروبي،يم 1

 ليم التي ستطبَّق عليها هذه االتفاقية.اأو األقاإلقليم االنضمام، تعيين 
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 ألمين العام لمجلس أوروبا،ى الإإعالن موجه واسطة بأن يوسع،  تاريخ الحق أي يمكن ألي طرف، في 1

 تولى الطرف المعني إدارة عالقاتهي ،اإلعالنمحدد في  ليم آخرإقيشمل أي تطبيق هذه االتفاقية ل  نطاق 
في أول يوم من الشهر اإلقليم  حيز التنفيذ في هذااالتفاقية  تدخل. االلتزام باسمهبله سمح الدولية أو ي

 النقضاء فترة ثالثة أشهر بعد تاريخ تّسلم األمين العام اإلعالن. مواليال
 
ألمين ى الإمعّينة فيه، بإشعار موجه أقاليم  ةللفقرتين اآلنفتين وإزاء أي وفقا   صادريمكن سحب أي إعالن  5

النقضاء فترة  مواليفي أول يوم من الشهر ال ساري المفعولهذا السحب  العام لمجلس أوروبا. ويصبح
 أشهر بعد تاريخ تسلّم األمين العام اإلشعار. ثالثة

 
 التحفظات – 78المادة 

 
 .5و 1أي من بنود هذه االتفاقية، باستثناء ما تنص عليه الفقرتان  إزاءيقبل أي تحفظ ال  1
 

التصديق أو القبول أو الموافقة أو أداة عند إيداع  و، عند التوقيع أمكن ألي دولة أو لالتحاد األوروبيي 1

 قلمجلس أوروبا، إعالن احتفاظها أو احتفاظه بحق عدم تطبي ألمين العامى الإاالنضمام، وبإعالن موجه 
 :في حاالت أو ظروف معينةمقتضيات المواد اآلتي ذكرها بعده أو عدم تطبيقها إال 

 

 ؛1، الفقرة 55المادة  -
 

 ؛9و 5.ه و1، الفقرات 99المادة  -
 

 ؛بجرائم صغيرةالمتعلقة  50بخصوص المادة  1، الفقرة 00المادة  -

 
 ؛55و 59و 51بخصوص المواد  09المادة  -

 
 .05المادة  -

 

التصديق أو القبول أو الموافقة أو  اتفاقيةألي دولة أو لالتحاد األوروبي، عند التوقيع أو عند إيداع يمكن  5

ألمين العام لمجلس أوروبا، اإلشارة إلى احتفاظها أو احتفاظه بحق إقرار ى الإاالنضمام، وبإعالن موجه 

 .59و 55إليها في المادتين للتصرفات المشار بالنسبة  يةعقوبات غير جنائية بدل العقوبات الجنائ

 

. يصبح هذا ألمين العام لمجلس أوروباى الإأو جزئياً، بإعالن موجه  ياً كل هيمكن ألي طرف سحب تحفظ 9

 تاريخ تسلّمه من األمين العام. ذمنالمفعول  سارياإلعالن 
 

 ومراجعتهاات تحفظسريان مفعول ال – 79المادة 

 

سنوات  خمسسارية المفعول لمدة تكون ، 5و 1، الفقرتان 19دة ات المنصوص عليها في الماتحفظإن ال 1

ات تحفظإال أنه يمكن تجديد هذه ال لطرف المعني.بالنسبة لحيز التنفيذ االتفاقية  لدخولمن اليوم األول 
 لفترات من نفس المدة.

 

وروبا الطرف أبثمانية عشر شهراً، ي علم األمين العام لمجلس  تحفظقبل انقضاء مدة سريان مفعول ال 1

المدة. وقبل تاريخ االنقضاء بثالثة أشهر، ي شعر الطرف األمين العام بنّيته في اإلبقاء  ههذالمعني بانقضاء 
ئياً قاه تلتحفظعلمه األمين العام بتمديد و سحبه. وفي حال امتناع الطرف المعني، ي  أو تعديله أ تحفظعلى ال

اته أو بتعديلها قبل انقضاء هذه تحفظي قراره باإلبقاء على لفترة ستة أشهر. وإذا لم يبلّغ الطرف المعن
 ات.تحفظالفترة، تسقط ال
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لفريق قبل تجديد ل، عليه التقدم بإيضاحات 5و 1، الفقرتان 19وفقاً للمادة ه تحفظعندما ي علن طرف عن  5

 الطلب، بشأن الدواعي المبررة لإلبقاء عليه. عندأو  تحفظال
 

 االنسحاب – 81المادة 

 

ألمين العام لمجلس ى الإاالنسحاب من هذه االتفاقية بإشعار موجه ، وفي أي وقت كان، يمكن ألي طرف 1

 أوروبا.
 

النقضاء فترة ثالثة أشهر بعد تاريخ موالي المفعول في أول يوم من الشهر ال سارييصبح هذا االنسحاب  1

 تسلّم األمين العام اإلشعار.
 

 اإلعالم – 81المادة 

 
ي مجلس والدول غير األعضاء ف ،مين العام لمجلس أوروبا الدول األعضاء في مجلس أوروبااأل يعلم 

وكل هيئة موقعة، وكل طرف في االتفاقية، واالتحاد  أوروبا والتي شاركت في صياغة هذه االتفاقية،
 :نضمام إلى هذه االتفاقية بالتالياألوروبي، و كل دولة مدعوة لال

 
 كل توقيع؛ أ
 
 تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام؛ أداة إيداع كل ب
 

 ؛19و 10مفعول هذه االتفاقية وفقاً للمادتين كل تواريخ سريان  ج

 

 مفعول هذا التعديل؛ سريانمع تاريخ  11وفقاً للمادة معتمد كل تعديل  د

 
 ؛19بموجب المادة  تحفظوكل سحب  تحفظكل  ه

 
 ؛95كل انسحاب بموجب بنود المادة  و

 
 صلة بهذه االتفاقية. اتصال ذوأو إشعار أو  ف آخرتصركل  ز

 
أيار/ماي  11بالتوقيع على هذه االتفاقية في إسطنبول في قانونا بذلك، ن والمخولالموقعون أدناه، قام إثباتاً لذلك، 

نسخة واحدة سيتم إيداعها في محفوظات مجلس ن ذا حجية، في ا، بالفرنسية واإلنجليزية، وكال النص1511

 . أوروبا
نسخة مصدقة طبق األصل عنها إلى كل من الدول األعضاء في مجلس  يرسل األمين العام لمجلس أوروبا

وكل دولة مدعوة  ،أوروبا، والدول غير األعضاء التي شاركت في صياغة هذه االتفاقية، واالتحاد األوروبي
 لالنضمام إلى هذه االتفاقية.

 (66)المادة حصانات امتيازات و –ملحق 

 

وعلى سائر أعضاء البعثات من االتفاقية،  99فريق المذكورين في المادة الق هذا الملحق على أعضاء طبَّ ي 1

المكلفة بزيارة البلدان. ألغراض هذا الملحق، تشمل عبارة "سائر أعضاء البعثات المكلفة بزيارة البلدان" 

موظفي من االتفاقية، و 5، الفقرة 99المشار إليهم في المادة  والمتخصصينالخبراء الوطنيين المستقلين، 

لبلد ل هفي زياراتفريق المجلس أوروبا، والمترجمين الفوريين الموظفين لدى مجلس أوروبا الذين يرافقون 
 المعني.
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باالمتيازات والحصانات  د المعني،بلأعضاء البعثات المكلفة بزيارة ال وسائر، الفريق أعضاءيتمتع  1

 والمهامالمتعلقة بإعداد الزيارات والقيام بها، وبمتابعة هذه الزيارات  مهامهم ةرسمماأثناء الواردة أدناه 
 :علقة بهاتالم

 
ما  فيوالحصانة ضد أي مقاضاة الشخصية،  ةمتعاألالحصانة ضد التوقيف أو االعتقال وحجز  أ

 ؛مون به من أعمال بصفتهم الرسميةيقويتعلق بأقوالهم وكتاباتهم وجميع ما 
 
ي م ودخوله، ودخول البلد الذتنقلهم، أي الخروج من بلد إقامتهن أي قيود على حرية اإلعفاء م ب

ألجانب في البلدان التي أي معامالت تسجيل ل والخروج منه، وكذلك من مهمامهيمارسون فيه 
 .مهامهمفي سياق ممارستهم يزورونه أو يجتازونه 

 
زيارات البلد، يتم منحهم نفس البعثات المكلفة ب ءفريق وسائر أعضاالالتي يقوم بها أعضاء  الرحالتفي  5

رك افيما يخص الجم نبية المكلفين بمهمة رسمية مؤقتةالمعترف بها لممثلي الحكومات األج التسهيالت
 التحويالت. ومراقبة

 
فريق وسائر أعضاء البعثات الإن الوثائق المتعلقة بتقييم تطبيق االتفاقية، والتي تكون في حوزة أعضاء  9

 فريق. وال يمكن تطبيق أي إجراءالنها مرتبطة بنشاط طالما أ زيارات البلد، غير قابلة لالنتهاكبلمكلفة ا
وسائر أعضاء أو على االتصاالت الرسمية ألعضائه ق الرسمية فريالاعتراضي أو رقابي على مراسالت 

 زيارات البلد.البعثات المكلفة ب
 

البلد، في زيارات وسائر أعضاء البعثات المكلفة بفريق الألعضاء  التعبير واالستقالل التاملتأمين حرية  0

يتواصل منحهم الحصانة ضد المقاضاة بخصوص ما يصدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أداء مهامهم، 
 لهم.منوح في تأديتهم مهامهم، حتى بعد انتهاء التفويض الم أعمال

 

تهم ازات والحصانات، ليس لمصلحلملحق االمتيمن هذا ا 1ي منح األشخاص المذكورون في الفقرة  9

ألمين العام لمجلس أوروبا يمكن لفريق. اللصالح تامة استقاللية الشخصية، لكن لتأمين ممارسة مهامهم ب

في الحاالت التي يرى فيها  من هذا الملحق 1لفقرة الممنوحة لألشخاص المذكورين في ا الحصانات رفع

 .الفريقة، وأنه يمكن رفع الحصانة دون أن ي ضر ذلك بمصالح أن الحصانة قد تمنع سير العدال


