
  ١٩٩٤االتفاقية األمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه 
  

  تمهيد
  إن الدول أطراف هذه االتفاقية،

اعترافاً منها بأن االحترام الكامل لحقوق اإلنسان يكفله اإلعالن األمريكي لحقـوق وواجبـات   
لوثائق الدوليـة واإلقليميـة   اإلنسان، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وتم التأكيد عليه في ا

  األخرى،
وتأكيداً على أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكاً لحقوقهن اإلنسانية وحرياتهن األساسية، ويفسد 

  مراعاة مثل هذه الحقوق ويحبط التمتع بها وممارستها،
وة في واهتمام بأن العنف ضد النساء هو جريمة ضد الكرامة اإلنسانية، وإظهاراً لعدم تكافؤ الق

  العالقات بين النساء والرجال من الناحية التاريخية،
وتذكيراً بإعالن نبذ العنف ضد النساء الذي أقره االجتماع الخامس والعشرين لممثلـي اللجنـة   
األمريكية للمرأة، وتأكيداً أن العنف ضد النساء يعم كل قطاعات المجتمع بصرف النظر عـن  

ية أو الدخل أو الثقافة أو المستوى التعليمي أو العمـر أو  الطبقة أو الجنس أو المجموعة العرق
  الدين، ويضرب في كافة قواعده،

واقتناعاً بأن نبذ العنف ضد النساء هو أمر حيوي من أجل تطورهن فردياً واجتماعيـاً، ومـن   
  أجل مشاركتهن الكاملة والمتساوية في كافة مناحي الحياة، و

نع واستئصال العنف والعقاب من خالل إطار منظمـة الـدول   واقتناعاً بأن تبني اتفاقية بشأن م
  .األمريكية هو مساهمة إيجابية لحماية حقوق النساء وإزالة العنف ضدهم

  :قد اتفقت على ما يلي
  التعريفات ونطاق التطبيق: الفصل األول

  ١مادة 
ساس من على أ –يفهم العنف ضد النساء على أنه أي فعل أو سلوك  –ألغراض هذه االتفاقية 

سواء علـى المسـتوى    –يسبب الوفاة أو األذى البدني أو الجنسي أو النفسي للنساء  –الجنس 
  .العام أو الخاص

  ٢مادة 
  :يفهم العنف ضد النساء على أنه يتضمن العنف البدني أو الجنسي أو النفسي

بـين   الذي يحدث داخل نطاق األسرة أو الوحدة العائلية أو داخل نطاق أي عالقة أخـرى  -١
بما فـي ذلـك    –األشخاص سواء كان مرتكب الفعل يشارك أو شارك نفس السكن مع المرأة 

  االغتصاب واالعتداء الجنسي،



 –بما في ذلك من بـين أشـياء أخـرى     –الذي يحدث في المجتمع ويرتكبه أي شخص  -٢
ختطاف االغتصاب واالعتداء الجنسي والتعذيب واالتجار في األشخاص والدعارة باإلكراه واال

والتحرش الجنسي في محل العمل وفي المؤسسات التعليمية والمرافق الصـحية أو أي مكـان   
  آخر، و

الذي يتم ارتكابه أو التجاوز عنه من قبل الدولة أو موظفيها بغـض النظـر عـن مكـان      -٣
  .حدوثه

  الحقوق المتمتعة بالحماية: الفصل الثاني
  ٣مادة 

  .على كال المستويين العام والخاص لكل امرأة الحق في التحرر من العنف
  ٤مادة 

لكل امرأة الحق في االعتراف لها بكافة حقوق اإلنسان والحريـات األساسـية والتمتـع بهـا     
وممارستها وحمايتها والتي تجسدها الوثائق اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان، وتتضمن هـذه  

  :من بين أشياء أخرى –الحقوق 
  ا،الحق في احترام حياته -١
  الحق في احترام سالمتها البدنية والعقلية واألخالقية، -٢
  الحق في الحرية واألمن الشخصيين، -٣
  الحق في عدم تعرضها للتعذيب، -٤
  الحق في احترام كرامة شخصها وأسرتها، -٥
  الحق في حماية القانون وفي المساواة أمام القانون، -٦
كمة المختصة من أجل الحماية ضـد األفعـال   الحق في اللجوء المبسط والفوري إلى المح -٧

  التي تنتهك حقوقها،
  الحق في االرتباط بحرية، -٨
  الحق في حرية اعتناق ديانتها ومعتقداتها داخل نطاق القانون، و -٩

الحق في التمتع العادل بالخدمات العامة لبلدها والمشاركة في الشئون العامة بما في ذلك  -١٠
  .صنع القرار

  ٥مادة 
امرأة الحق في الممارسة الحرة والكاملـة لحقوقهـا المدنيـة والسياسـية واالقتصـادية       لكل

واالجتماعية والثقافية، واالعتماد على الحماية الكاملة لتلك الحقـوق كمـا تجسـدها الوثـائق     
اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان، وتقر الدول األطراف أن العنف ضد النساء يمنـع ويبطـل   

  .لحقوقممارسة هذه ا



  ٦مادة 
  :من بين أشياء أخرى –يتضمن حق كل امرأة في التحرر من العنف 

  حق النساء في التحرر من كل أشكال التمييز، و -١
حق النساء في التقدير والتعلم بعيداً عن القوالب النمطية للسلوك والممارسات االجتماعيـة   -٢

  .والثقافية القائمة على مفاهيم النقص والدونية
  واجبات الدول: الثالثالفصل 

  ٧مادة 
تدين الدول األطراف كل أشكال العنف ضد النساء وتوافق على إتباع سياسات منـع ومعاقبـة   

  :وتتعهد أن –بكل الوسائل المناسبة ودون تأخير  –واستئصال مثل هذا العنف 
تمتنع عن المشاركة في أي فعل أو ممارسة تتعلق بـالعنف ضـد النسـاء، وتضـمن أن      -١

  ف كل سلطاتها وموظفيها والعاملين لديها وممثليها ومؤسساتها بما يتفق مع هذا االلتزام،تتصر
  تبذل الجهد الواجب لمنع العنف ضد النساء، وتقصي أسبابه، وفرض العقوبات عليه، -٢
تدرج أي نوع من األحكام قد تكون مطلوبة لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضـد النسـاء    -٣

  نية وتتخذ اإلجراءات اإلدارية المناسبة عند الضرورة،في تشريعاتها الوط
تتخذ اإلجراءات القانونية التي تفرض على المرتكب االمتناع عـن التحـرش بـالمرأة أو     -٤

  ترويعها أو تهديدها أو استخدام أي وسيلة تضر أو تعرض حياتها للخطر أو تضر بممتلكاتها،
اإلجراءات التشريعية لتعديل أو إلغاء القـوانين   تتخذ كافة اإلجراءات المناسبة بما في ذلك -٥

والتشريعات القائمة، أو تعديل الممارسات القانونية أو الممارسـات القانونيـة أو الممارسـات    
  المعتادة التي تؤيد استمرار العنف ضد النساء والتسامح بشأنه،

والتي  –يتعرضن للعنف ترسي اإلجراءات القانونية العادلة والفعالة من أجل النساء الالتي  -٦
اإلجراءات الوقائية والنظر الفوري للدعاوى وسـهولة إدراك   –تتضمن من بين أشياء أخرى 

  مثل هذه اإلجراءات،
للعنف لـديهن   يتعرضنتضع اآلليات القانونية واإلدارية الالزمة لضمان أن النساء الالتي  -٧

  نونية عادلة وفعالة، والوسيلة للحصول على التعويضات أو لديهن وسائل أخرى قا
  .تتخذ اإلجراءات التشريعية أو أي تشريعات أخرى قد تكون الزمة لتفعيل هذه االتفاقية -٨

  ٨مادة 
  :بما في ذلك برامج –توافق الدول األطراف على التعهد بإجراءات معينة تدريجياً 

قوقهـا  تشجيع الوعي ومراعاة حق المرأة في التحرر من العنف وحقهـا فـي احتـرام ح    -١
  البشرية وحمايتها،



بما في ذلك تنميـة البـرامج    –تعديل األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجال والنساء  -٢
التعليمية الرسمية وغير الرسمية المناسبة لكل مستوى في العملية التعليمية لمقاومة األضـرار  

أو التفوق إما بسبب الجـنس  والعادات وكافة الممارسات األخرى التي تقوم على فكرة الدونية 
  أو بسبب األدوار النمطية للرجال والنساء والتي تجيز أو تزيد من العنف ضد النساء،

تشجيع تدريب وتعليم كل أولئك المعنيين بتطبيق العدالة والعاملين بالشـرطة والمسـئولين    -٣
وعقوبـة   عن تطبيق القانون وكذلك العاملين اآلخرين المسئولين عن تنفيـذ سياسـات منـع   

  واستئصال العنف ضد النساء،
توفير الخدمات المتخصصة المناسبة للنساء الالتي تعرضن للعنف عن طريق الوكـاالت   -٤

العامة والخاصة بما في ذلك المأوى وخدمات االستشارة لكافة أفراد األسرة عندما يكون ذلـك  
  مناسباً ورعاية األطفال الضحايا،

تشجيع وتدعيم التعليم الحكومي والخاص الموضوع لرفع وعي العامة بخصوص مشـاكل   -٥
  العنف ضد النساء ووسائل عالجها،

توفير البرامج الفعالة للتدريب وإعادة التكيف للنساء الالتي يتعرضن للعنف لتمكينهن مـن   -٦
  المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة والخاصة واالجتماعية،

ع وسائل االتصال لتطوير سياسات إعالمية مناسبة من أجل المساهمة في استئصـال  تشجي -٧
  العنف ضد النساء في كل أشكاله وتعزيز االحترام لمكانة المرأة،

التكفل بالبحث وجمع اإلحصاءات والمعلومات األخرى التي تتعلق بأسباب ونتائج تكـرار   -٨
راءات منع وعقاب واستئصال العنف ضـد  العنف ضد النساء من أجل الوصول إلى فعالية إج

  النساء وصياغة وتنفيذ التعديالت الالزمة، و
تشجيع التعاون الدولي من أجل تبادل األفكار والتجارب وتنفيذ البرامج التي تهـدف إلـى    -٩

  .حماية النساء الالتي يتعرضن للعنف
  ٩مادة 

الدول األطراف أهميـة خاصـة   تعطي  –فيما يتعلق باتخاذ اإلجراءات الواردة في هذا الفصل 
جنسهن أو وضعهن كمهاجرات أو  –من بين األسباب األخرى  –لتعرض النساء للعنف بسبب 

الجئات أو مشردات، وتعطي اهتمام مماثل للنساء الالتي يتعرضن للعنـف أثنـاء الحمـل أو    
ت بالنزاعـات  المعاقات أو القاصرات أو المسنات أو المحرومات اجتماعياً واقتصادياً والمتأثرا

  .المسلحة أو الالتي يحرمن من حريتهن
  
  
  



  اآلليات األمريكية للحماية: الفصل الرابع
  ١٠مادة 

تدرج الدول األطراف فـي تقاريرهـا    –من أجل حماية حق كل امرأة في التحرر من العنف 
 الوطنية إلى اللجنة األمريكية للمرأة المعلومات بشأن اإلجراءات التي اتخـذت لمنـع وحظـر   
العنف ضد النساء، ومساعدة النساء المتضررات من العنـف، وكـذلك بشـأن أي صـعوبات     

  .تواجهها في تطبيق تلك اإلجراءات، والعوامل التي تساعد على العنف ضد النساء
  ١١مادة 

يجوز للدول األطراف في هذه االتفاقية واللجنة األمريكية للمـرأة أن تطلـب مـن المحكمـة     
  .ان اآلراء االستشارية بشأن تفسير هذه االتفاقيةاألمريكية لحقوق اإلنس

  ١٢مادة 
يجوز ألي شخص أو جماعة أو أي كيان معترف به قانوناً في واحدة أو أكثـر مـن الـدول    
أعضاء المنظمة أن تتقدم بالتماسات لدى اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان تشتمل على تبليغ أو 

من هذه االتفاقية من قبل أي دولة طرف، وستقوم ) ٧(شكاوى باالنتهاكات المذكورة في المادة 
اللجنة بالنظر في مثل هذه االدعاءات وفقاً للمعايير واإلجراءات التي تقرها االتفاقية األمريكية 
لحقوق اإلنسان والنظام األساسي والئحة اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان بشأن تقـديم ونظـر   

  .االلتماسات
  امةأحكام ع: الفصل الخامس
  ١٣مادة 

ال يفسر أي جزء من هذه االتفاقية على أنه تحديد أو تقييد للقانون الوطني ألي دولـة طـرف   
يمنح الحماية المساوية أو األكبر وضمانات حقوق النساء واإلجراءات الوقائية المناسـبة لمنـع   

  .واستئصال العنف ضد النساء
  ١٤مادة 

حديد أو تقييد لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان،  ال يفسر أي جزء من هذه االتفاقية على أنه ت
أو أي اتفاقية دولية أخرى في هذا الموضوع والتي تنص على الحماية المساوية أو األكبر فـي  

  .هذا المجال
  ١٥مادة 

  .هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع من كافة الدول أعضاء منظمة الدول األمريكية
  ١٦مادة 

ديق، ويتم إيداع وثائق االنضمام لدى األمانة العامة لمنظمـة الـدول   تخضع هذه االتفاقية للتص
  .األمريكية



  ١٧مادة 
هذه االتفاقية مفتوحة النضمام أي دولة أخرى، ويتم إيداع وثائق االنضمام لدى األمانة العامـة  

  .لمنظمة الدول األمريكية
  ١٨مادة 

أن تبدي تحفظات على  –االنضمام وقت الموافقة أو التوقيع أو التصديق أو  –يجوز ألي دولة 
  :هذه االتفاقية بشرط

  أال تتعارض مثل هذه التحفظات مع الهدف والغرض من االتفاقية، و -١
  .أال تكون مثل هذه التحفظات ذات طبيعة عامة وال تتعلق بواحد أو أكثر من بنود معينة -٢

  ١٩مادة 
 –يق اللجنة األمريكيـة للمـرأة   عن طر –يجوز ألي دولة طرف أن تقدم إلى الجمعية العامة 

  .اقتراحات بتعديل هذه االتفاقية
تصبح التعديالت سارية المفعول بالنسبة للدول التي صدقت على االتفاقية في التـاريخ الـذي   
يكون قد أودع فيه ثلثا الدول أطراف هذه االتفاقية وثائق التصديق الخاصة بها، وبالنسبة للدول 

تعديالت سارية المفعول في التواريخ التي تـودع فيهـا وثـائق    تصبح ال –األطراف األخرى 
  .التصديق الخاصة بها

  ٢٠مادة 
إذا كان لدى دولة طرف وحدتان إقليميتان أو أكثر والتي تحكم فيها أنظمـة قانونيـة مختلفـة    

 –وقت التوقيع أو التصديق أو االنضـمام   –المسائل التي تعالجها هذه االتفاقية فإنه يجوز لها 
  .تعلن أن هذه االتفاقية يمتد أثرها إلى كافة وحداتها اإلقليمية أو إلى إقليم واحد فقط أو أكثر أن

ويجوز تعديل مثل هذا اإلعالن في أي وقت بإعالنات الحقـة تحـدد بوضـوح الوحـدة أو     
الوحدات اإلقليمية التي تطبق عليها هذه االتفاقية، وترسل هذه اإلعالنات الالحقة إلى األمانـة  

  .لعامة لمنظمة الدول األمريكية، وتصبح سارية المفعول بعد ثالثين يوماً من تاريخ استالمهاا
  ٢١مادة 

تصبح هذه االتفاقية سارية المفعول في اليوم الثالثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانيـة،  
انيـة تصـبح   وبالنسبة لكل دولة تصدق أو تنضم على االتفاقية بعد إيداع وثيقة التصـديق الث 

االتفاقية سارية المفعول بعد ثالثين يوماً من التاريخ الذي أودعت فيـه تلـك الدولـة وثيقـة     
  .التصديق أو االنضمام الخاصة بها

  ٢٢مادة 
  .يخطر األمين العام كافة الدول أعضاء منظمة الدول األمريكية بسريان هذه االتفاقية

  



  ٢٣مادة 
مريكية تقريراً سنوياً إلى الدول أعضاء المنظمة بشأن وضع يقدم األمين العام لمنظمة الدول األ

بما في ذلك التوقيعات، وإيداعات وثائق التصديق واالنضـمام، واإلعالنـات،    –هذه االتفاقية 
  .وأي تحفظات تكون قد قدمت من قبل الدول األطراف مصحوبة بتقرير عنها إذا لزم

  ٢٤مادة 
نحو غير محدد، ولكن يجوز ألي من الدول األطـراف   تبقى هذه االتفاقية سارية المفعول على

أن تخطر بإنهائها، وذلك بإيداع وثيقة بذلك لدى األمانة العامـة لمنظمـة الـدول األمريكيـة،     
ويتوقف سريان مفعول هذه االتفاقية بالنسبة للدولة التي أخطرت بإنهائها بعد سنة واحدة مـن  

  .المفعول بالنسبة لبقية الدول األطرافتاريخ إيداع وثيق اإلنهاء، ولكل تظل سارية 
  ٢٥مادة 

مع النصوص اإلنجليزيـة والفرنسـية والبرتغاليـة     –يتم إيداع الوثيقة األصلية لهذه االتفاقية 
لدى األمانة العامة لمنظمة الدول األمريكية، والتي  –واإلسبانية والتي تكون متساوية التصديق 
ة األمم المتحدة من أجـل تسـجيلها ونشـرها وفقـاً     تقوم بإرسال نسخة مصدق عليها إلى أمان

  .من ميثاق األمم المتحدة) ١٠٢(ألحكام المادة 
قام بالتوقيع الممثلون الموقعون أدناه والمصرح لهم قانوناً بذلك من قبـل   –وإشهاداً على ذلك 

صـال  االتفاقية األمريكية بشـأن منـع واستئ  "حكوماتهم على هذه االتفاقية، والتي يطلق عليها 
  ".العنف ضد النساء والعقاب عليه

  .١٩٩٤البرازيل في التاسع من يونيو  –" بيليم دو بارا"تحرر في مدينة 
  
  
  
  
  
  
  
 


