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[Start1]

  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الرابعة والعشرون

  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢-١٨فيينا، 
  جدول األعمال من ٦البند 

  استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها 
        يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

أندورا وبنما وتايلند والسلفادور وشيلي والفلبني وكرواتيا وكوستاريكا و األرجنتني    
    واملكسيك والنمسا: مشروع قرار منقّح

يـة اجمللـَس االقتصـادي واالجتمـاعي باملوافقـة      توصي جلنةُ منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائ     
  على مشروع القرار التايل لكي تعتمده اجلمعية العامة:

    
    التصدِّي جلرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين    

  إنَّ اجلمعية العامة،  
ــتذكر   ــا  إذ تسـ ــؤرَّخ  ٦٨/١٩١قرارهـ ــمرب   ١٨املـ ــانون األول/ديسـ ــأن  ٢٠١٣كـ بشـ

التصدِّي جلرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين، وال سيما االلتزامات بتعزيز ومحايـة مجيـع   
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، مبن فيهم النساء والفتيات،

ظــاهر قتــل النســاء والفتيــات بــدافع مــن أنَّ انتشــار خمتلــف م وإذ يســاورها بــالغ القلــق  
جنساين يف العامل بلغ أبعاداً ُمجزعة، وإذ تالحظ بوجه خاص أنَّ امـرأة مـن كـلِّ امـرأتني ُتقَتـل      

  )١(على يد عشريها احلميم أو أحد أفراد أسرهتا،
                                                         

 .٢٠١٣الدراسة العاملية عن جرائم القتل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  )١(  
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إزاء آفة العنف اجلنسـي يف مجيـع احلـاالت، مبـا يف ذلـك       أيضاًوإذ يساورها بالغ القلق   
حـــاالت الــــرتاع، وعمليــــات االختطــــاف واالغتصـــاب والقتــــل اجلماعيــــة الــــيت تســــتهدف   

  والفتيات،  النساء
بتقريــر املقــرِّرة اخلاصــة املعنيــة مبســألة العنــف ضــد املــرأة وأســبابه          علمــاًوإذ حتــيط   
بشـأن تكثيـف    ٢٠١٢متوز/يوليـه   ٥املـؤرَّخ   ٢٠/١٢وقرار جملس حقوق اإلنسـان   )٢(وعواقبه

اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة: سـبل انتصـاف النسـاء الالئـي         
  تعرَّضن للعنف،

تقرير مفوَّضية األمم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان عـن كيفيـة إقامـة         وإذ تستذكر  
وقـرار جملـس    )٣(ة العنـف ضـد النسـاء والفتيـات،    و/أو تعزيز أوجه التآزر والروابط بشأن مسأل

بشـأن تكثيـف اجلهـود الراميـة إىل      ٢٠١٣حزيران/يونيـه   ١٤املؤرَّخ  ٢٣/٢٥حقوق اإلنسان 
القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة: منع االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسـي  

  والتصدِّي هلا،
 ٢٠١٤كـــانون األول/ديســـمرب  ١٨املـــؤرَّخ  ٦٩/١٤٧قرارهـــا  أيضـــاًوإذ تســـتذكر   

  بشأن تكثيف اجلهود من أجل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة،
ــاً    ــدير  وإذ حتــيط علم ــذكرى الســنوية     مــع التق ــاإلعالن السياســي الصــادر مبناســبة ال ب

جلنـة وضـع املـرأة يف دورهتـا التاسـعة      العشرين للمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة الذي اعتمدتـه  
  )٥(والذي ركَّز على استعراض العشرين عاماً ملنهاج عمل بيجني، )٤(واخلمسني،

حلكومــة تايلنــد الستضــافة وتــرؤُّس اجتمــاع فريــق اخلــرباء        عــن امتناهنــا  وإذ تعــرب  
ُعقـد يف   احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بقتل النسـاء والفتيـات بـدافع جنسـاين، الـذي     

ــرة مــن   ــانكوك يف الفت ــاين/نوفمرب   ١٣إىل  ١١ب ــالقرار  ٢٠١٤تشــرين الث  ٦٨/١٩١، عمــال ب
  ،٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ 

                                                         
  )٢( A/HRC/20/16. 

  )٣( A/HRC/23/25. 

)، الفصل E/2015/27( ٧، امللحق رقم ٢٠١٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  )٤(  
 األول، الباب جيم.

(منشورات األمم املتحدة،  ١٩٩٥أيلول/سبتمرب  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  )٥(  
 ، املرفق الثاين.١الفصل األول، القرار )، A.96.IV.13رقم املبيع 
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بتوصيات اجتمـاع فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح        مع التقديروإذ حتيط علماً   
  )٦(العضوية السالف الذكر،

ــة يف جــدول   بــإعالن الدوحــة بشــأن   وإذ ترحِّــب   ــة اجلنائي إدمــاج منــع اجلرميــة والعدال
أعمال األمم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التصـدِّي للتحـدِّيات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز          

وترحِّـب بصـفة خاصـة     )٧(سيادة القانون على الصعيدين الوطين والـدويل ومشـاركة اجلمهـور،   
بسعي الدول األعضاء إىل تعميم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف نظـم العدالـة اجلنائيـة عـن طريـق         
وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية، من أجل تعزيز محاية النساء والفتيـات محايـة كاملـة    

  من مجيع أعمال العنف، مبا يف ذلك قتل النساء والفتيات بدافع جنساين،
على أمهية القضاء على مجيع أشكال العنف ضد مجيـع النسـاء والفتيـات يف    تشدِّد  وإذ  

ــه مــن        اجملــالَْين العــام واخلــاص، واحلــد بدرجــة كــبرية مــن مجيــع أشــكال العنــف ومــا يتَّصــل ب
  )٨(،٢٠١٥معدالت الوفيات يف كل مكان، يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام 

زمة بتعزيز ومحاية مجيـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات     على أنَّ الدول مل أيضاًوإذ تشدِّد   
األساسية للجميع، مبن فيهم النسـاء والفتيـات، وباختـاذ التـدابري الراميـة إىل منـع أعمـال العنـف         
ضد النساء والفتيات والتحقيق فيهـا ومالحقـة مرتكبيهـا، أيـا كـانوا، ومعاقبتـهم، ووضـع حـدٍّ         

  لإلفالت من العقاب،
للعمل الذي تضـطلع بـه منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال منـع         اوإذ تعرب عن تقديره  

  مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدِّي له،
إىل اإلسهامات اهلامة اليت يقدِّمها العديـد مـن منظمـات اجملتمـع      وإذ تنظر بعني التقدير  

النســـاء  املـــدين واألوســـاط األكادمييـــة يف التصـــدِّي ملختلـــف أشـــكال العنـــف املرتكـــب ضـــد  
  والفتيات، من خالل إجراء البحوث والعمل املباشر يف جمتمعاهتا احمللية،

باألحكــام القضــائية الوطنيــة والدوليــة الــيت تــدين القتــل اجلمــاعي         علمــاً وإذ حتــيط   
  والفتيات،  للنساء

                                                         
  )٦( E/CN.15/2015/16. 

  )٧( A/CONF.222/17 ١، الفصل األول، القرار. 

  )٨( A/68/970. 



 

4V.15-03577 

 

E/CN.15/2015/L.8/Rev.1

ارتفـاع مسـتوى اإلفـالت مـن العقـاب فيمـا يتعلـق جبـرائم قتـل           يـثري جزعهـا  ظل يوإذ   
النســاء والفتيــات بــدافع جنســاين وكــون العنــف ضــد النســاء والفتيــات يعــدُّ مــن أقــلِّ اجلــرائم    

  خضوعاً ملالحقة القضائية واملعاقبة يف العامل،
الدول األعضاء علـى اختـاذ التـدابري الراميـة إىل منـع أعمـال العنـف ضـد          حتثُّ  -١  

ا القتل بدافع جنسـاين، والتحقيـق فيهـا ومالحقـة مرتكبيهـا قضـائي       لنساء والفتيات، وخصوصاًا
ومعاقبتهم، والعمل على مجيع املستويات، من أجل وضـع حـدٍّ إلفـالت مـرتكيب تلـك اجلـرائم       

  الشنيعة ضد النساء والفتيات من العقاب؛
الدول األعضاء على تعزيـز تـدابري العدالـة اجلنائيـة لـديها للتصـدِّي        حتثُّ أيضاً  -٢  

جلرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين، وال سيما باختاذ تدابري تدعم قدراهتا على التحقيـق  
يف هذه اجلرائم جبميع أشكاهلا ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم والنظر يف اختاذ تدابري فيمـا يتعلـق   

تـــوفري ســـبل اجلـــرب و/أو التعـــويض للضـــحايا وأســـرهن أو ُمعـــاليهن، حســـب  بقـــدراهتا علـــى 
  ؛انوين والطيب والنفسي واالجتماعياالقتضاء، و/أو إمداد هؤالء مبا يلزم من الدعم الق

الدول األعضاء علـى أن تنظـر يف سـبل تعزيـز التعـاون الـدويل وتبـادل        تشجِّع   -٣  
لة بــالعنف املرتكــب بــدافع جنســاين، مبــا يشــمل   املمارســات اجليــدة يف املســائل اجلنائيــة املتصــ 

التصــديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت     
وغريها من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، أو االنضمام إليها وتنفيـذها،   )٩(امللحقة هبا،

  حسب االقتضاء؛
اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد   الــدول األطــراف يف تشــجِّع  -٤  
ــرأة ــاري،  )١٠(امل ــا االختي ــة      )١١(وبروتوكوهل ــل والربوتوكــوالت االختياري ــوق الطف ــة حق واتفاقي

على تنفيذ هـذه الصـكوك    )١٣(ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، )١٢(امللحقة هبا،
  االً؛تنفيذا فعَّ
اة األدوات العمليــة احلاليــة، الــيت أوصــى هبــا  الــدول األعضــاء إىل مراعــ تــدعو  -٥  

"الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بقتـل النسـاء والفتيـات بـدافع جنسـاين" الـذي       
                                                         

 .٣٩٥٧٤ ، الرقم٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥ ، اجمللَّداتجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٩(  

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩اجمللد املرجع نفسه،   )١٠(

 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١اجمللد املرجع نفسه،   )١١(

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣و ٢١٧١و ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللَّدات   )١٢(

 .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧اجمللد املرجع نفسه،   )١٣(
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ــرة مــن    ــانكوك يف الفت ــد يف ب ــاين/نوفمرب   ١٣إىل  ١١ُعق ، أي الربوتوكــول ٢٠١٤تشــرين الث
ــة بشــأن إجــراء التحقي     ــا الالتيني ــدان أمريك ــوذجي لبل ــدافع    النم ــل النســاء ب ــات يف جــرائم قت ق

  )١٤(جنساين، و"التوصيات املتعلقة بالتحقيق الفعَّال يف جرائم قتل النساء"؛
الدول األعضاء على تعزيـز اسـتراتيجيات شـاملة ومتكاملـة ملنـع مجيـع        تشجِّع  -٦  

أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك قتل النساء والفتيات بدافع جنسـاين، تتضـمَّن   
برامج التعليم املبكر واملستمر، وتعبئة اجملتمعـات احملليـة وتوعيتـها مـن أجـل التصـدي للمواقـف        

فتيـات، أو تـربِّره   يت تشجِّع أيَّ شكل من أشكال العنف ضد النسـاء وال والعوامل االجتماعية ال
  ؛أو تتسامح معه

الـدول األعضـاء علـى اعتمـاد تـدابري متكاملـة وشـاملة للتصـدي للعنـف          حتثُّ   -٧  
ضد املرأة بغية احلد من خماطر القتل بدافع جنساين من خالل التـدخل املبكـر وتقيـيم املخـاطر،     

ــة  ــة الواجب ــق فيهــا      وبــذل العناي ــدافع جنســاين والتحقي ــع جــرائم قتــل النســاء والفتيــات ب يف من
ــة متســاوية للنســاء مبوجــب القــانون، وضــمان      ــهم، وضــمان محاي ومالحقــة مرتكبيهــا ومعاقبت
وصوهلن إىل العدالة على قدم املسـاواة، والنظـر يف اعتمـاد هنـج متكامـل ومتعـدد التخصُّصـات        

ــع جــرائم قتــ    ــا    يراعــي املنظــور اجلنســاين ملن ــق فيه ــدافع جنســاين والتحقي ــات ب ل النســاء والفتي
لإليـذاء مـن    ل إىل أدىن حد مـن احتمـال تعرضـهن   ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، بغرض التقلي

ــائي يف      ــة اجلنائيــة، ووضــع آليــات مناســبة وتعزيــز قــدرات التحليــل اجلن جديــد يف نظــام العدال
  خاص املفقودين؛التحقيقات للتعرف على رفات املوتى وحتديد هوية األش

الدول األعضاء على جترمي االغتصاب وسـائر أشـكال العنـف اجلنسـي     تشجِّع   -٨  
والعنف بدافع جنساين الـيت ُترتكـب ضـد النسـاء والفتيـات يف مجيـع احلـاالت، مبـا يف ذلـك يف          
حاالت الرتاع، ومالحقة مرتكيب هذه اجلرائم ومعاقبتـهم، مـع مراعـاة املعـايري الدوليـة، وحتـثُّ       

طراف املعنية علـى العمـل، حسـب االقتضـاء، علـى دعـم تنميـة وتعزيـز قـدرات املؤسسـات           األ
الوطنيـة، وخصوصــاً نظــم إنفـاذ القــانون والصــحة والقضــاء، وقـدرات شــبكات اجملتمــع املــدين    
احمللي هبدف توفري مساعدة مسـتدامة للنسـاء والفتيـات املتضـررات مـن العنـف بـدافع جنسـاين         

  العدالة؛ ومتكينهن من الوصول إىل
الدول األعضاء على ضـمان فـرض عقـاب مالئـم ومتناسـب مـع        أيضاًتشجِّع   -٩  

  خطورة اجلرمية على مرتكيب جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين؛

                                                         
 ).٢٠١٤إسبانيا، وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون (أيار/مايو   )١٤(
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مـن الـدور    بالدول األعضاء أن حتمـي الضـحايا وتـدعمهنَّ، باالسـتفادة     هتيب  -١٠  
اون الفعَّال بني مجيع اهليئـات احلكوميـة املعنيـة، مبـا     اهلام الذي يؤديه اجملتمع املدين، وضمان التع

يف ذلــك، عنــد االقتضــاء، أجهــزة القضــاء والنيابــة العامــة وإنفــاذ القــانون، واخلــدمات الصــحية 
  واالجتماعية والسلطات احمللية واإلقليمية؛

الدول األعضاء على ضمان إبالغ الضحايا ومن بقي على قيد احليـاة مـن    حتثُّ  -١١  
ذويهم حبقوقهم، ومتكينهم من املشاركة، حسـب االقتضـاء، يف اإلجـراءات اجلنائيـة، مـع مراعـاة       

  كرامتهم ورفاههم وأمنهم، وكفالة تقدمي الدعم للضحايا من خالل اخلدمات املناسبة؛
ة ووكاالهتـا ذات الصـلة، وال سـيما مكتـب األمـم      كيانات األمم املتحـد تشجِّع   -١٢  

املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، ومفوَّضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وهيئـة األمـم   
املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة (هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة)، علــى مواصــلة دعــم 

، يف وضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وسياسـات علـى الصـعد الـوطين       الدول األعضاء، بناًء على طلبها
  واإلقليمي والدويل هبدف التصدي جلرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين ومنع حدوثها؛

الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا املعنيــة، مبــا فيهــا  تشــجِّع  -١٣  
ة ومفوَّضــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق  مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــ  

اإلنســان وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة والصــناديق والــربامج املتخصصــة األخــرى التابعــة لألمــم 
  املتحدة، على توعية الدول األعضاء جبرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين؛

بيانـات املتعلقـة   الدول األعضاء على مجـع وتصـنيف وحتليـل وإبـالغ ال    تشجِّع   -١٤  
جبــرائم قتــل النســاء والفتيــات بــدافع جنســـاين، وفقــاً للتصــنيف الــدويل للجرميــة لألغـــراض          
اإلحصائية الذي أقرَّته اللجنة اإلحصائية، وإشراك اجملتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة وممثِّلـي      

تـدريب املالئـم   الضحايا واملنظمات الدولية، حسب االقتضاء وإىل أقصى حدِّ ممكـن، وتـوفري ال  
  للموظفني املعنيني على اجلوانب التقنية واألخالقية جلمع البيانات وحتليلها؛

إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعـين باملخــدِّرات واجلرميــة ومعاهــد شــبكة  تطلـب    -١٥  
برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية مواصلة إجراء وتنسـيق البحـوث ذات الصـلة    

قتل النساء والفتيات بدافع جنساين، وخباصة فيمـا يتَّصـل بتوحيـد معـايري مجـع البيانـات       جبرائم 
  وتصنيفها وحتليلها واإلبالغ عنها؛

إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن يعــدَّ،   أيضــاًتطلــب   -١٦  
ت بـدافع جنسـاين علـى    بالتعاون مع الدول األعضاء، دراسة حتليلية تتنـاول قتـل النسـاء والفتيـا    
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مــن أصــحاب   أيضــاًفة عــن هــذه الظــاهرة مســتَمدة   الصــعيد العــاملي، وتتضــمَّن بيانــات مصــنَّ  
  املصلحة املعنيني، بغرض توضيح أشكاهلا وأمناطها املختلفة؛

معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إىل أن    تدعو   -١٧  
مسألة قتل النساء والفتيات بدافع جنساين بغية تعزيـز السُّـبل والوسـائل    تدرج يف برامج عملها 

  ا الكفيلــة بزيــادة فعاليــة منــع حــدوث هــذه اجلــرائم والتحقيــق فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا قضــائي
  ومعاقبتهم، وأن تعدَّ مواد تدريبية مناسبة هلذا الغرض؛

 مسـامهات مـن خـارج    الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنـة إىل تقـدمي   تدعو  -١٨  
  امليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

إىل األمني العام أن يقدِّم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانيـة والسـبعني    تطلب  -١٩  
  تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

 


