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امات العامة -األول  الجزء ز  للدولة  األغراض والتعاريف والمبادئ العامة وااللب 

للدول لتصميم   اإلرشاداتقواعد لمنع العنف ضد النساء والفتيات وحمايته والقضاء عليه وإدانته، وتوفير   اإلتفاقيةتحدد  ●

وإنشاء هيئة رصد    واإلبالغ،وتوفير مبادئ توجيهية للرصد    التدريب،سياسات وتدابير وأطر للتعاون، ودعم الدول لتقديم 

 مستقلة . 

  المثال،تتبنى تعريفات تتوافق مع المعايير الدولية الحالية. عىل سبيل   نقدر اإلمكا . قد اإلمكان أوضح ستخدم تعاريف ت ●

ي عىل تعريف الطفلة 
ي اتفاقية األمم المتحدة لحقوق تنبنى

تعريف الشعوب األصلية من   و يستمد  1الطفل، التعريف الوارد فى

   2. 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

ف  ● ي ذلك  بالتقاطعات،   االتفاقيةتعير
، الجنسية،   العرق،بما فى اللون ، الجنس ، اللغة ، الدين ، الرأي السياسي أو غير السياسي

ي األصل 
ي  الوطنى

مل ، التوجه الجنسي والهوية    و القومي أو االجتماعي ، األصل العرفر ، الملكية ، الحالة االجتماعية أو الير

ئ أو السن أو الحالة الصحية أو اإلعاقةوضع السيدا، الجنسية ، حالة نقص المناعة /   أو أي خاصية أخرى.  المهاجر أو الالج 

ي جميع األوقات.  ●
ي كل مكان وفى

 يستخدم أوسع نطاق ممكن ويغطي كل امرأة فى

ي عن هذا العنف.  ●
ي منع العنف ضد النساء والفتيات وحمايته والقضاء عليه وإدانته بمثابة التغاضى

 ُيعتي  إخفاق الدولة فى

ي الجزء ال
 الوقاية والحماية  -ثانز

اتيجية مستمرة ومتكاملة.  ●  تتخذ الدول تدابير وقائية كاسير

ئ أو تعزز مؤسسة وطنية قائمة لضمان االمتثال الدول  ●  .  لالتفاقيةتنس 

تقوم الدول بجمع وتحليل وإتاحة بيانات مصنفة ومجهولة المصدر للجمهور حول العنف ضد النساء والفتيات. يجب عىل   ●

ي وتقديم الخدمات وتخطيط العمل  
يعات والتوجيه القضائئ الدول استخدام تلك البيانات إلنشاء وتنقيح السياسة والتش 

، ي
 وتعزيز المساءلة.  الوطنى

ي العمليات المتعلقة بالعنف ضد النساء  يجب عىل الدول   ●
ى فى توفير تدريب إلزامي منتظم لجميع مسؤولي الدولة المشاركير

 والفتيات. 

ى النفاد  الدول تضع  ●  والمتكرر لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.   ا إلزامي، للسن ا مالئم  ا تعليم حير

ى  تتعامل الدول مع العنف ضد النساء والفتيات باعتباره م  ● شكلة هيكلية ومظهر من مظاهر عالقات القوة غير المتكافئة بير

 الرجال والنساء. 

امج الهادفة إل إذكاء الوعي العام بحقوق اإلنسان للنساء  ● ي   والفتيات، تعمل الدول عىل تعزيز وتطوير وتنفيذ وتقييم الي 
بما فى

 . للتوعيةذلك تنفيذ برامج 

ف  ● ي   اإلتفاقيةتعير
 الوقاية والحماية.   بدور الرجال والفتيان فى
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وتوكوالت والمبادئ التوجيهية.   ●  يجب أن تتعاون الوكاالت الحكومية الوطنية ذات الصلة لتطوير اللوائح والي 

طة ونيابة متخصصة ذات تدريب ومسؤوليات / واجبا  ● يعية إنشاء وحدات ش   ت محددة. تشمل التدابير السياساتية والتش 

ي  ●
ي اإلجراءات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات ،  ، االتفاقيةتقضى

ى
ي المزعوم بمجرد إثبات    ف

بنقل عبء اإلثبات إل الجائى

ي اإلجراءات الجنائية. 
ى
 دعوى ظاهرة الوجاهة ، إال ف

 يجب عىل الدول ضمان معاقبة الجناة.  ●

ي وأحكام نظام العدالة الوطنية بشأن   اإلتفاقيةتنص  ●
ي و / أو القانون الدينى

ى
ى القانون العرف ي حالة وجود تضارب بير

ى
عىل أنه ف

.  والفتيات، العنف ضد النساء   . المعايير ا لالتفاق الدولي
ً
ام حقوق اإلنسان للمرأة أو الفتاة ووفق  يجب حل المسألة مع احير

 حاالت محددة   -الجزء الرابع 

 عىل وجه التحديد:  قية االتفا تتناول  ●

 الفتيات؛ العنف ضد  .1

 العنف ضد الفئات المهمشة من النساء والفتيات ؛   .2

ا لـ عنف   .3
ً
ي الصحة ؛ باعتباره انتهاك

 حق اإلنسان العالمي فى

؛  .4 لي
ى  العنف الميى

ي سياقات قانون األشة ؛ و  .5
 العنف فى

ا لنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  .6
ً
اعات المسلحة ، وفق ى ي اليى

 العنف ضد النساء والفتيات فى

ي السياقات التالية:   اإلتفاقيةتقدم  ●
 إرشادات بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات فى

ى الجنسية ؛   .1  قوانير

نت   .2  العنف عي  اإلنير

؛   .3  عنف جنسي

ي عالم العمل  .4
ا التفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعنف والتحرش ،   التحرش الجنسي فى

ً
)رقم    2019، وفق

 ( ؛ 190

 تهريب؛   .5

 و  المتكافئة؛ كمظهر من مظاهر عالقات القوة غير   المرأة،األمن االقتصادي والسيطرة عىل أموال  .6

 الممارسات الضارة.  .7

يعية لمنع    اإلتفاقيةتقر  ● لي واإلهمال. يجب أن تسن الدول تدابير تش 
ى بأن الفتيات يتأثرن بشكل غير متناسب بالعنف الميى

ى ، ويجب أن تدمج مبدأ "مصالح   رات ، وضمان الوصول إل العدالة وخدمات الناجير لي ، وحماية الفتيات المتضى
ى العنف الميى

ى والمؤسسات. الطفل الفضىل" من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الط ي السياسات المحلية ذات الصلة ، القوانير
 فل فى

ف  ● بالضعف الخاص للقائمة غير الشاملة التالية: المهاجرون ، والعمال المهاجرون ، والنساء والفتيات    اإلتفاقيةتعير

ية / اإليدز ، والالجئون وطالبو اللجوء ، واألرامل ، والنساء عد وس نقص المناعة البش  يمات الجنسية ،  المصابات بفير

ي تعرضن للتعذيب من قبل الدول أو غير الدول. الجهات الحكومية ، وكذلك النساء المسنات ونساء  
والنساء والفتيات الالئئ

 الشعوب األصلية والنساء ذوات اإلعاقة. 

ية وقائمة عىل  اإلتفاقيةتتطلب  ● ى ى لضمان الوصول إل خدمات صحية شاملة وغير تميير  الحقوق لجميع  أن تعتمد الدول قوانير

 النساء والفتيات.  

ي ذلك أوامر    اإلتفاقيةتقر  ●
يعات وقائية ، بما فى ي أوقات األزمات ، وتجي  الدول عىل سن وتنفيذ تش 

لي يزداد فى
ى بأن العنف الميى

 الحماية. 

 واألرامل واألمهات العازبات من جميع األعما   اإلتفاقيةتقر  ●
ً
 ر بسبب الوصم. بضعف األطفال األرامل واألرامل األكي  سنا

اع المسلح.    اإلتفاقيةتقر  ● ى ي حاالت الحرب واليى
 بأن العنف ضد النساء والفتيات يتفاقم فى

 تنفيذ الدولة   -الجزء الخامس 



انية كافية للتنفيذ.  ● ى  يجب عىل الدول وضع مير

 تتخذ الدول جميع التدابير الالزمة لضمان جودة أنظمة العدالة.   ●

ي مساعدة قانونية مجانية.  ●
ي الوقت المناسب ، ويقدم نظامها القضائئ

ى
يعات تضمن اإلجراءات القانونية ف  تسن الدول تش 

ي تزيد من  ●
يعية لمعالجة عوامل الخطر النر التعرض للعنف. عىل الدول توفير  يجب عىل الدول أن تتبنى سياسات وتدابير تش 

 الوصول اآلمن الفوري إل الخدمات الشاملة ومراكز األزمات وخطوط المساعدة الشية. 

 آليات المراقبة   -الجزء السادس 

ي   ●
ى
اء للمساعدة ف ئ قائمة بالخي  تتم مراقبة التقارير والشكاوى واالستفسارات من خالل مؤتمر للدول األطراف ، والذي قد ُينس 

اف عىل التنفيذ.  اإل   ش 

ى بعد ذلك.  ● ي غضون سنة واحدة من تاريــــخ بدء النفاذ وكل عامير
ى
 تقدم الدول األطراف تقريًرا أساسًيا ف

ي االنتهاكات الجسيمة أو المنهجية.  ●
ى
 ستكون هناك آلية للشكاوى الفردية وإجراءات للتحقيق ف

ى الوكاالت ل ● ك بير
ي نهج مشير

ى
 . اإلتفاقيةدعم تنفيذ هذه سيقوم نظام األمم المتحدة بالتنسيق ف

ى العام لألمم المتحدة تقارير آلية المراقبة إل لجنة وضع المرأة للعلم.  ●  يحيل األمير

 أحكام ختامية  - الجزء السابع 

 هي الحد األدئى من المتطلبات. قد تفرض الدول متطلبات أكير رصامة.  اإلتفاقيةمحتويات هذه  ●

 ال يسمح بالتحفظات.  ●


