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 والفتيات فريق اخلرباء املعين جبرائم قتل النساء
  بدافع جنساين

  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣-١١بانكوك، 
    *ؤقَّتمن جدول األعمال امل ٥و ٤البندان 

  والفتيات  مناقشة السُّبل والوسائل الكفيلة مبنع جرائم قتل النساء
   بدافع جنساين والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيا

    ومعاقبتهم على حنو أكثر فعالية
          استنتاجات فريق اخلرباء وتوصياته

جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين: املمارسات الواعدة     
      يات وتوصيات عمليةوالتحدِّ

      األمانة معلومات أساسية من إعدادورقة     
    مةمقدِّ  أوال:  

ــرار  ب  -١ ــاد الق ــون "التصــدِّ ٦٨/١٩١اعتم ــدافع     ي، املعن ــات ب ــل النســاء والفتي جلــرائم قت
خمتلف مظاهر جرائم قتـل   إزاء ارتفاع نسبةجنساين"، أعربت اجلمعية العامة عن قلقها العميق 

هـذه  إفـالت مـرتكيب   وارتفاع مستوى على حنو مثري للجزع  )١(النساء والفتيات بدافع جنساين
ي لتصــدِّرص الواجــب علــى اي احلــتــوخِّت الــدول األعضــاء علــى ، وحثَّــمــن العقــاب اجلــرائم

لنظـام العدالـة اجلنائيـة     الرئيسـي بالـدور   اجلمعية العامـة  سلَّمتألعمال العنف ضد النساء. وإذ 

                                                         
  *  UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/1. 

 .عاماً ١٨لاليت تقل أعمارهن عن الفتيات ا يف هذه الوثيقةيشمل مصطلح "النساء"   )١(  
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دعـت أيضـا الـدول األعضـاء إىل     فإهنـا  ي هلـا،  يف منع جرائم قتل النساء بدافع جنساين والتصدِّ
  )٢(ي العدالة اجلنائية هلذه اجلرائم.تعزيز تدابري تصدِّ

ذلك، طلبت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن يـدعو إىل عقـد اجتمـاع         نال عوفض  -٢
لفريق خرباء حكومي دويل مفتوح العضوية ملناقشة السبل والوسـائل الكفيلـة مبنـع جـرائم قتـل      

هبـدف  على حنو أكثر فعالية مرتكبيها ومعاقبتهم  ومقاضاةالنساء بدافع جنساين والتحقيق فيها 
يـة تسـتند إىل أفضـل املمارسـات احلاليـة. وعمـال بواليـة اجلمعيـة، وبفضـل          تقدمي توصيات عمل

مــن املقــرر عقــد اجتمــاع فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل   لــدعم املقــدم مــن حكومــة تايلنــد،  ا
  .٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ١١املفتوح العضوية يف بانكوك يف الفترة من 

مكتـب   قـام خـالل االجتمـاع املشـار إليـه أعـاله،      وبغية تيسري النقاش وتبادل املعارف   -٣
بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني  - واجلرميــة خــدِّراتاألمــم املتحــدة املعــين بامل

اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة)، ومفوضـية األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق         
ابه وعواقبـه، السـيدة رشـيدة    لة العنـف ضـد املـرأة وأسـب    اخلاصـة املعنيـة مبسـأ    قـرِّرة اإلنسان، وامل

ط الضــوء علــى بعــض املمارســات احلاليــة والواعــدة،   بإعــداد هــذه الوثيقــة الــيت تســلِّ  - مــاجنو
  على فريق اخلرباء للنظر فيه. ُيعرضتوصيات عملية مشروع ن وتتضمَّ

    
 تأطري املشكلة  - ثانيا  

 
    ين؟ما هي جرائم قتل النساء بدافع جنسا - ألف  

عمـداً  قتـل النسـاء    تشـري إىل جرائم قتل النساء بدافع جنساين بوجه عـام أهنـا   من فهم ُي  -٤
ــوم يف        لكــوهنن نســاًء، ســواء   ــذا املفه ــر ه ــد ظه ــام أو اخلــاص. وق ــك يف اجملــال الع حــدث ذل

تسميات خمتلفة، ومنـها "قتـل اإلنـاث" أو    حتت سبعينات القرن املاضي يف البحوث االجتماعية 
اآلونــة  شــهدهتا"، وكــان موضــوع إصــالحات يف القــانون اجلنــائي     منــهج لإلنــاث املقتــل ال"

اخلاصـة املعنيـة مبسـألة العنـف ضـد املـرأة        قـرِّرة حتديدا يف أمريكا الالتينية. وعمدت املاألخرية، 
، إىل النظــر يف أمثلــة مــن منــاطق خمتلفــة ٢٠١٢وأســبابه وعواقبــه، يف تقريرهــا الصــادر يف عــام 

ى العـامل بـدأ يصـل إىل    نتشار جرائم قتل النساء بـدافع جنسـاين علـى مسـتو    اأنَّ  وشددت على
املظهــر املتطــرف للعنــف ضــد وحــددت هــذا النــوع مــن اجلــرائم باعتبــاره   )٣(.معــدالت رهيبــة

                                                         
 .٦٨/١٩١قرار اجلمعية العامة   )٢(  
 .A/HRC/20/16الوثيقة   )٣(  
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. وكـثريا مـا   وُمتجاَهلـة الذي ميثل يف أغلب األحيان آخر حلقة يف سلسلة عنف ممتدة  )٤(املرأة،
القائم على العرق أو الطبقـة أو الطائفـة أو املوقـع اجلغـرايف أو     تؤدي أشكال أخرى من التمييز 

ــة اجلنســية،    ــدين أو املعتقــد أو املســتوى التعليمــي أو القــدرات أو اهلوي ــاً إىل جنــب مــع  ال  جنب
التســامح العــام إزاء العنــف ضــد املــرأة، إىل تفــاقم جــرائم القتــل بــدافع جنســاين الــيت تضــرب     

  )٥( املتكافئة بني النساء والرجال.عالقات القوة غري يفجبذورها يف التمييز اجلنساين و
أو غـري   اخلاملـة أو املباشـرة واألشـكال    الناشطةاخلاصة بني األشكال  قرِّرةقت املوقد فرَّ  - ٥

: جرائم القتل النامجـة عـن   تشمل ما يلي األشكال املباشرةفاملباشرة جلرائم القتل بدافع جنساين. 
ــل امل   ــداعي "الشــرف"؛   جــرائم رتبطــة بالسحر/الشــعوذة؛ و عنــف العشــري؛ وجــرائم القت ــل ب القت

 ةالقتـل املرتبطـ  جـرائم  القتل املرتبطة بـاملهر؛ و جرائم اعات املسلحة؛ وز نبال ةالقتل املرتبطجرائم و
ــول اجلنســية؛ وجــرائم القتــل املرتبطــ    ــة اجلنســانية واملي ــة الشــعوب   ةباهلوي ــة أو هبوي ــة العرقي باهلوي

ــااألصــلية.  ــا يلــي  غــري املباشــرة األشــكال  أمَّ ــات   فتشــمل م ــات النامجــة عــن إجــراء عملي : الوفي
اإلجهاض يف ظروف سيئة أو سرية؛ ووفيات األمهات؛ والوفيات النامجة عن ممارسـات ضـارة؛   

ــات املرتبطــة باال  ــة املنظمــة واألنشــطة   باملخــدرِّاتجتــار وأنشــطة اال ،البشــربجتــار والوفي واجلرمي
فتيات أو النساء النامجة عن إمهال بسيط، من خـالل التجويـع أو   املرتبطة بالعصابات؛ ووفيات ال

  )٦(.هبا أو االمتناَع عنها مد الدولةُ اإلتيانَعاليت تتسوء املعاملة؛ واألفعال 
يكـاد  وضع مفهوم جلرائم قتل النساء بدافع جنساين هو أمر صعب. فـال  أنَّ  وقد ثبت  -٦

احثني بشأن العناصر املكونة هلذا النـوع مـن   يوجد اتساق بني املشرعني ومقدمي اخلدمات والب
مثـل السـياقات السياسـية     معينـة  وفقـا لعوامـل   تتبـاين  األشكال املختلفة للعنـف املميـت  فالقتل. 

والثقافية أو الظروف احمليطـة أو الـديناميات االجتماعيـة. ويتمثـل أحـد التحـديات الرئيسـية يف        
حمليطـة الـيت تتعـرض النسـاء للقتـل يف ظلـها،       والظـروف ا التحديد الدقيق للمالبسات اجلنسـانية  

  ويف جتنب معاملة النساء باعتبارهن معرضات للقتل جملرد كوهنن نساء.
وال يقتصر ضحايا القتل بدافع جنسـاين علـى النسـاء املتضـررات بشـكل مباشـر. فقـد          -٧

أو عّرفت اجلمعيـة العامـة مصـطلح "الضـحايا" بـأهنم "األشـخاص الـذين أصـيبوا بضـرر، فرديـا           
مجاعيــا، مبــا يف ذلــك الضــرر البــدين أو العقلــي أو املعانــاة النفســية أو اخلســارة االقتصــادية، أو   

                                                         
   "العنف ضد املرأة" تعبري )٤٨/١٠٤يعرِّف إعالن القضاء على العنف ضد املرأة (قرار اجلمعية العامة   )٤(  

ليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء أيُّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب ع
من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان 

 التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة.

 .٤٠، الفقرة A/HRC/17/26الوثيقة   )٥(  

 .١٦، الفقرة A/HRC/20/16الوثيقة   )٦(  
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احلرمــان بدرجــة كــبرية مــن التمتــع حبقــوقهم األساســية، عــن طريــق أفعــال أو حــاالت إمهــال     
تشكل انتهاكا للقوانني اجلنائيـة [...] وميكـن اعتبـار شـخص مـا ضـحية [...] بصـرف النظـر         

ان مرتكب الفعل قد ُعرف أو قُبض عليـه أو قُوضـي أو أُديـن، وبصـرف النظـر عـن       عما إذا ك
 العائلـة ضـحية أيضـا، حسـب االقتضـاء،     البينه وبني الضحية. ويشمل مصطلح  العالقة األسرية

واألشــخاص الــذين أصــيبوا بضــرر مــن جــراء   األصــلية أو ُمعاليهــا املباشــريناملباشــرة للضــحية 
  )٧( حمنتهم أو ملنع اإليذاء".ايا يفالتدخل ملساعدة الضح

    
    األطر املعيارية والسياسية الدولية ذات الصلة  - باء  

ل جـرائم قتــل النسـاء بــدافع جنسـاين شــكال مـن أشــكال العنـف ضــد املـرأة وأحــد       متثِّـ   -٨
للعنـف ضـد املـرأة، ومـن مث      التصـدِّي تبعاته على حد سـواء. وبالتـايل، تنشـأ التزامـات الـدول ب     

ســاء بــدافع جنســاين، مــن واجبــها مبقتضــى قــانون حقــوق اإلنســان الــدويل مبنــع رائم قتــل النجلــ
ــرتكيب        ــة م ــراد، ومعاقب ــة األف ــها القضــائية، ومحاي ــهاكات حقــوق اإلنســان يف حــدود واليت انت

تتــوخى وبالتــايل، جيــب علــى الــدول "أن   )٨(ت، وتــوفري ســبل االنتصــاف للضــحايا. االنتــهاكا
ــىالواجــب  احلــرص ــا     ضــددرء أفعــال العنــف   عل ــة عليهــا، وفق ــق فيهــا واملعاقب ــرأة والتحقي امل

  )٩(ألفعال أو ارتكبها أفراد."للقوانني الوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه ا
لعــام  بكــنيالواجــب هــذا يف منــهاج عمــل   احلــرصوجــرى التوســع يف تطــوير معيــار    -٩

مسـتوى   فعلى )١٢(وآليات حقوق اإلنسان. )١١(ويف صكوك دولية وإقليمية أخرى )١٠(،١٩٩٥
                                                         

إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة. قرار اجلمعية العامة   )٧(  
 .، املرفق٤٠/٣٤

فيالسكويز . انظر أيضا حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية ٨٢، الفقرة A/HRC/20/16الوثيقة   )٨(  
؛ واحملكمة ٤ جيم الرقم، السلسلة ١٩٨٨متوز/يوليه  ٢٩كم الصادر يف ، احلرودريغيز ضد هندوراس

 .١٢٨، الفقرة ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٩األوروبية حلقوق اإلنسان، أوبوز ضد تركيا، احلكم الصادر يف 

رأة، (ج). انظر أيضا اللجنة املعنية بالقضاء على العنف ضد امل ٤إعالن القضاء على العنف ضد املرأة، املادة   )٩(  
 (ر). ٢٤الفقرة  )،١٩٩٢( ١٩التوصية رقم 

 .١٣٠-١١٢، املرفق الثاين، الفقرات A/CONF.177/20/Rev.1الوثيقة   )١٠(

  ؛ والصيغة احملدثة ٤٨/١٠٤انظر، على التوايل، إعالن القضاء على العنف ضد املرأة، قرار اجلمعية العامة   )١١(
للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة  النموذجية من االستراتيجيات والتدابري العملية

؛ ١٤/١٢و ١١/٢و ٧/٢٤، املرفق؛ وقرارات جملس حقوق اإلنسان ٦٥/٢٢٨اجلنائية، قرار اجلمعية العامة 
)؛ (اتفاقية بيليم دو بارا ١٩٩٤واتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه لعام 

 ٢٠٠٣لعام  اوالربوتوكول املرفق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقي
 ٢٠١١زيل لعام  (بروتوكول مابوتو)؛ واتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املن

 .٢٠٠٤لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام (اتفاقية إسطنبول)؛ وإعالن القضاء على العنف ضد املرأة 
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لألسـباب والتبعـات اهليكليـة للعنـف ضـد املـرأة.        التصـدِّي عام، يتضمن هذا املعيـار التزامـات ب  
فعالـة للتصـدي لكـل حالـة      وعلى املستوى الفردي، جيب على الـدول حتديـد واسـتخدام سـبل    

أيضا عدم جواز االحتجاج بالتقاليـد أو األعـراف أو االعتبـارات الدينيـة      وجيب )١٣(على حدة.
  )١٤(للتملص من هذه االلتزامات. مربرك
ــة   و  - ١٠ ــاملنع واحلماي ــزام ب ــن االلت ــاملة     يقتضــي م ــدابري ش ــاد ت ــدول اعتم ــل ال  التصــدِّيتكف

هــذا  وال يقتصــر )١٥(مييــز وعوامــل اخلطــر املتعلقــة هبــا.لألســباب اجلذريــة للعنــف ضــد املــرأة والت
رمسيـة. وجيـب أن    ةقانونيـ  أو حتديـد سـبل انتصـاف    )١٦(على اعتماد أطر سياسية وقانونيةااللتزام 

ال والقضـاء  لعمـل بشـكل فعَّـ   ا مـن أجـل   إنفاذ القانون ونظام العدالة قدرات كافيةهليئات كون ت
على ظاهرة اإلفالت من العقاب عن طريق إجراء حتقيقات جنائية فعالة تسـمح بـإنزال عقوبـات    

تـزام أيضـا وضـع    ويسـتوجب هـذا االل   )١٧(كيب هـذه اجلـرائم وتعـويض الضـحايا.    مناسبة على مرت
 )١٨(حمايـدة ملواجهـة العنـف ضـد املـرأة،     ووافيـة وجـادة و   وموقوتـة تدابري قانونية مالئمة ومباشـرة  

التنسـيق داخـل   وتـوفري التـدريب املالئـم للعـاملني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة،         تكفـل ووضع تدابري 
 بعـض األحيـان، ميتـد    ويف )١٩(ن مع منظمات محاية ودعم الضـحايا. ، والتعاوةنظام العدالة اجلنائي

وقائيــة حلمايــة فــرد     عملياتيـة هذا االلتزام ليشمل "التزامــا إجيابيــا مــن السلطات باختــاذ تــدابري   
───────────────── 

 .٤٠-٢٣، الفقرات A/HRC/23/49الوثيقة   )١٢(

 .٢٠، الفقرة املرجع نفسه  )١٣(

 .٤، املادة ٤٨/١٠٤انظر إعالن القضاء على العنف ضد املرأة، قرار اجلمعية العامة   )١٤(

العنف ضد املرأة داخل كوماراسوامي، رة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، السيدة راديكا تقرير املقرِّ  )١٥(
 .٢٥، الفقرة ١٩٩٩آذار/مارس  ١٠، E/CN.4/1999/68، األسرة

االلتزام الواقع على الدول يشمل منع التمييز املباشر أنَّ  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أكَّدت  )١٦(
يف الواقع، ذات  لكنهامارسات اليت تبدو حمايدة، وغري املباشر، أي القوانني أو السياسات أو الربامج أو امل

، ٢٨قائمة مسبقا. التوصية العامة رقم الويكلية اهلساواة املعدم أوجه أثر متييزي ضد املرأة بسبب 
CEDAW/C/GC/28 ١٦، الفقرة. 

نة القضاء ؛ جل٢٥٢، الفقرة ٢٠٠٩، كيغونزاليس وآخرين ضد املكسحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،   )١٧(
   CEDAW/C/39/D/5/2005 ،النمسا ضد غويكشه شهيده، ٥/٢٠٠٥ على التمييز ضد املرأة، البالغ رقم

 CEDAW/C/49/D/20/2008 ،فيوليتا كوموفا ضد بلغاريا، ٢٠/٢٠٠٨ ) والبالغ رقم٢٠٠٧آب/أغسطس  ٦(
 ).٢٠١١أيلول/سبتمرب  ٢٧(

)١٨(  Inter-American Commission on Human Rights, Access to Justice for Women Victims of Violence in the 

Americas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 January 2007, para. 296. 

البالغ رقم و ،٣-١٢الفقرة  ،٥/٢٠٠٥البالغ رقم اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،   )١٩(
 .١٦-٩، الفقرة ٢٠/٢٠٠٨
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وتتضـمن التـدابري الوقائيـة أيضـا االلتـزام       )٢٠(فــرد آخــر."  يرتكبها تتهـدد حياتـه أعمـال إجراميـة 
  )٢١(والب النمطية اجلنسانية املسيئة.لقللقوالب النمطية اجلنسانية الضارة وا التصدِّيب

، ومهــا: منــع رئيســيان ولواجــب التحقيــق ومالحقــة اجلنــاة قضــائيا ومعاقبتــهم غرضــان  -١١
وقـــد وضـــعت معـــايري دوليـــة تتعلـــق  )٢٢(حايا.تكـــرار األفعـــال الضـــارة وحتقيـــق العدالـــة للضـــ

ؤسسـات القضـائية   أن تتسـم امل  ينبغـي بالتحقيقات واإلجراءات اجلنائية. فعلـى وجـه التحديـد،    
ــة.   ــة  وفعَّ ســريعةتحقيقــات ال وينبغــي أن تكــون باالســتقالل واحليادي ــة ووافي هتــدف إىل وأن ال
  )٢٣(يد اجلناة ومقاضاهتم ومعاقبتهم.التوصل إىل احلقيقة وحتد

للقضـاء علـى   النموذجيـة  ثـة مـن االسـتراتيجيات والتـدابري العمليـة      وتشدد الصـيغة احملدَّ   -١٢
جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، اليت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة يف كـانون     العنف ضد املرأة يف 

لتزويد الدول األعضاء مبجموعـة مـن التوصـيات احملـددة املتعلقـة بنظـام        ٢٠١٠األول/ديسمرب 
العدالة اجلنائية، على ضرورة إجراء التحقيقات مـن منظـور جنسـاين، ومراعـاة أوجـه الضـعف       

مـع  ضحايا، واستخدام أساليب تعمل علـى احلـد مـن التـدخل يف حيـاهتم      احملددة واحتياجات ال
، السـلطات املختصـة   تبدأ ثة على أنالصيغة احملدَّتلك تنص كما  )٢٤(االلتزام مبعايري مجع األدلة.

مثــل جــرائم قتــل النســاء معينــة التحقيقــات بشــأن أفعــال حبكــم منصــبها الرمســي ودون إبطــاء، 
قواعد اإلثبات ينبغـي أن تكـون   أنَّ  تشري أيضا إىلهي و )٢٥(.هاقاضاة مرتكبيبدافع جنساين وم

                                                         
. انظر أيضا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ١٢٨، الفقرة أوبوز ضد تركياة حلقوق اإلنسان، احملكمة األوروبي  )٢٠(

أيلول/سبتمرب  ٢٧( CEDAW/C/49/D/20/2008، فيوليتا كوموفا ضد بلغاريا، ٢٠/٢٠٠٨ضد املرأة، البالغ رقم 
آب/أغسطس  ٦( CEDAW/C/39/D/5/2005 ،ضد النمسا غويكشهشهيده ، ٥/٢٠٠٥) والبالغ رقم ٢٠١١
 .١٢الفقرة  ،)٢٠٠٧

(ج). اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز  ٥(و) و ٢اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املادتان   )٢١(
. انظر أيضا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ١٦، الفقرة ٢٨التوصية العامة رقم ضد املرأة، 

Gender Stereotyping as a Human Rights Violation متاحة على الرابط ٢٠١٣، تشرين األول/أكتوبر ،
 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/StudyGenderStereotyping.docاإللكتروين التايل: 

 .٧٣، الفقرة A/HRC/23/49الوثيقة   )٢٢(

كانون  ٩( CAT/C/ESP/CO/5، وثيقة األمم املتحدة املالحظات اخلتامية: إسبانياجلنة مناهضة التعذيب،   )٢٣(
تحدة ، وثيقة األمم املاملالحظات اخلتامية: ألبانيا، نفسه ؛ املرجع٢٤)، الفقرة ٢٠٠٩األول/ديسمرب 

CAT/C/ALB/CO/2 )املالحظة العامة ؛ جلنة حقوق الطفل، ٢٥)، الفقرة ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٦  
  ، ١٣واملالحظة العامة رقم ) ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٢٠( CRC/C/GC/12، وثيقة األمم املتحدة ١٢رقم 

 ).٢٠١١نيسان/أبريل  ١٨( CRC/C/GC/13وثيقة األمم املتحدة 

 (هـ). ١٦، املرفق، الفقرة ٦٥/٢٢٨ قرار اجلمعية العامة  )٢٤(

 (ب). ١٥، الفقرة املرجع نفسه  )٢٥(

www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/StudyGenderStereotyping.doc
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غري متييزية، وأن تسمح بقبول مجيـع األدلـة ذات الصـلة، وأن تـرفض قبـول االحتجـاج بـداعي        
ذلــك، تــنص هــذه االســتراتيجيات علــى ضــرورة   فضــال عــنو )٢٦(ســتفزاز"."الشــرف" أو "اال

 )٢٧(عنـف سـابقة.  تعلقة بارتكاب اجلناة أفعـال  باألدلة امل خالل إجراءات احملكمةاالعتداد أيضا 
الشـرطة ونـواب املـدعي العـام وغريهـم مـن مسـؤويل العدالـة          أفـراد  ارسميـ  وأخريا، يتـوخى أن 

ب السـلوك، وأن حياسَـ   قواعـد  اجلنائية سلطاهتم مبا يتمشى مـع مبـدأ سـيادة القـانون ومـدونات     
  آليات إشراف ومساءلة مالئمة. من خاللانتهاك هلذه السلطات أيِّ  ن عنوهؤالء املسؤول

 )٢٨(ال،قوق الضحايا يف االنتصاف الفعَّـ وتشمل التزامات الدول أيضا واجب ضمان ح  -١٣
الـة  الفعَّو املالئمـة  (ب) تـوفري سـبل اجلـرب   وال إىل العدالـة؛  مبا يف ذلك (أ) الوصـول العـادل والفعَّـ   

اإلجــراءات  ويف )٢٩(الصــلة.علــى املعلومــات ذات  االطــالع(ج) ووالفوريــة عــن الضــرر الواقــع؛ 
أو متكينـهن مـن اإلدالء بشـهادهتن مـن خـالل تـدابري        )٣٠(ئية، ينبغـي االسـتماع إىل الضـحايا   اجلنا

 كمـا  )٣١(ان سـالمتهن وجتنـب إعـادة إيـذائهن.    حتمي خصوصيتهن وهويتهن وكرامتهن مـع ضـم  
ــاة الضــحايا و    ــة تتصــدى للأن ينبغــي أن تســهم ســبل االنتصــاف يف "إحــداث حتــول" يف حي تبعي

وينبغي إيالء اهتمام خاص للضحايا مـن األطفـال والشـهود     )٣٢(اهليكلية والتهميش املنهجي هلن.
، مسـؤولة أنثـى  وينبغي متكني الضحايا من التحدث مـع   )٣٣(جرائم قتل النساء بدافع جنساين. يف

  )٣٤(اح اجلاين من االحتجاز أو السجن.وإخبارهن يف حالة إطالق سر

                                                         
 (د). ١٥، الفقرة املرجع نفسه  )٢٦(

 ).ز( ١٥، الفقرة املرجع نفسه  )٢٧(

)؛ واتفاقية بيليم دو ز( (د) و ٤، املادة ٤٨/١٠٤إعالن القضاء على العنف ضد املرأة، قرار اجلمعية العامة   )٢٨(
 .١٠و ٤؛ وبروتوكول مابوتو، املادتان ١٨و ١٧فاقية إسطنبول، املادتان ؛ وات٧بارا، املادة 

إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة، قرار اجلمعية العامة   )٢٩(
نتهاكات االيف االنتصاف واجلرب لضحايا  بشأن احلقالتوجيهية املبادئ ، املرفق؛ املبادئ األساسية و٤٠/٣٤

لقانون اإلنساين الدويل، قرار اجلمعية العامة االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واجلسيمة ل
(أ)؛ واتفاقية  ١٨، املرفق، الفقرة ٦٥/٢٢٨؛ وقرار اجلمعية العامة ١١و ١٠، الفقرتان ٦٠/١٤٧

 .١٩إسطنبول، املادة 

 .١٢(ب) واتفاقية حقوق الطفل، املادة  ٦، الفقرة ، املرفق٤٠/٣٤قرار اجلمعية العامة   )٣٠(

 (ج). ١٥، املرفق، الفقرة ٦٥/٢٢٨قرار اجلمعية العامة   )٣١(

 .٢٤و ١٢، الفقرتان A/HRC/14/22الوثيقة   )٣٢(

املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها، قرار اجمللس   )٣٣(
 ، املرفق.٢٠٠٥/٢٠صادي واالجتماعي االقت

 (ج). ١٧(ط) و ١٦، املرفق، الفقرتان ٦٥/٢٢٨قرار اجلمعية العامة   )٣٤(
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كـان  أسـاس  أيِّ  االلتزامات املشـار إليهـا أعـاله دون متييـز قـائم علـى      ق وينبغي أن تطبَّ  -١٤
جلماعـات  إمكانية تعرض فئات حمددة للعنف مثل النسـاء، مبـا يف ذلـك مـن ينـتمني       وأن تراعى

، والالجئـات والنازحـات داخليـا، واملهـاجرات، والنسـاء الالئـي       األقليات والسـكان األصـليني  
، والنســاء املودعــات يف مؤسســات تأهيــل أو يف أمــاكن     يعشــن يف جمتمعــات ريفيــة أو نائيــة   

يف أوضــاع نــزاع مســلح،  الالئــي يعشــن احتجــاز، واملعاقــات، واملســنات، واألرامــل، والنســاء
بفــريوس نقــص  إصــابتهنوالنســاء الالئــي يتعرضــن للتمييــز ألي أســباب أخــرى، مبــا يف ذلــك   

  )٣٥(جتارية. االستغالل اجلنسي ألغراضاملناعة املكتسب، والنساء ضحايا 
ين جرى تناول املسألة احملددة املتعلقة جبرائم قتل النساء بـدافع جنسـا  يف اآلونة األخرية و  - ١٥

اجلمعيـة العامـة وجملـس حقـوق اإلنسـان وجلنـة وضـع         منـها  )٣٦(،يف إطار منتـديات دوليـة خمتلفـة   
ذكري بالتزامـات  مع التـ  للجزعاملرأة، حيث ُسلِّط الضوء على انتشار هذه الظاهرة على حنو مثري 

التينيـة، علـى   هلذه املسألة على املستوى اإلقليمـي أيضـا. ففـي أمريكـا ال     التصدِّيالدول. وجرى 
 ومعاقبـة مرتكبيـه  اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة آلية رصد  سبيل املثال، أصدرت

  )٣٧(عالنا حمددا بشأن "قتل اإلناث".إ ٢٠٠٨عام يف والقضاء عليه 
    

    يات املتعلقة جبرائم قتل النساء بدافع جنسايناملمارسات الواعدة والتحدِّ  - ثالثا  
ميكن متييز ثالثة ُنُهج رئيسية تتعلق باستخدام القانون اجلنـائي ملنـع جـرائم قتـل النسـاء        -١٦

يف أمريكـا   معظمهـا بدافع جنساين ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم. وقد عمدت بعـض البلـدان،   
يف قوانينـها اجلنائيـة، وإن   أو "القتـل املمنـهج لإلنـاث"    إىل إدراج جرمية "قتل اإلناث" الالتينية، 
تضمني الظروف املشـددة   إىلالنهج الثاين  ويستند )٣٨(.تبايناً عريضاًهذه اجلرمية  أركانتباينت 

تشمل ظروفا موضوعية (أي العالقة بني الضـحية ومرتكـب   هي جلرائم القتل بدافع جنساين. و
 )٣٩(، أو التحامــل، أو "الشــرف"). الكراهيــةأو محــل الضــحية) أو ظروفــا ذاتيــة (أي     اجلــرم،

                                                         
 ، الديباجة.املرجع نفسه  )٣٥(

واالستنتاجات املتفق عليها بشأن ، ٢٣/٢٥؛ قرار جملس حقوق اإلنسان ٦٨/٩١قرار اجلمعية العامة   )٣٦(
  الصادرة عن جلنة وضع املرأة،  ء والفتيات ومنعهاالقضاء على مجيع أشكال العنف ضد النسا

E/2013/27-E/CN.6/2013/11. 

)٣٧(  Declaration on Femicide, OEA/Ser.L/II.7.10, 15 August 2008. 

اليت أطلقها  )UNiTE( ؛ ومحلة "احتدوا"٨، الفقرة UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1الوثيقة   )٣٨(
، La regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribeالعام،  األمني

 .٢٠١٢متوز/يوليه 

 .٧و ٦ تان، الفقرUNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1الوثيقة   )٣٩(
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ويتمثــل النــهج الثالــث، املعتمــد يف كــثري مــن البلــدان، يف اســتخدام نصــوص القــانون اجلنــائي     
من الناحية اجلنسانية بشأن جرائم القتل، العمدي أو غـري العمـدي، اسـتنادا إىل     ةاحملايدالقائمة 

  )٤٠(رجال والنساء أمام القانون.القائل بتساوي ال املبدأ العام
شكل عدم كفاية الوصول إىل العدالة عائقا رئيسيا أمام منع جرائم قتـل النسـاء بـدافع    يو  - ١٧

. وقـد يعـود ذلـك إىل عـدد     علـى حنـو فعَّـال    جنساين والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم
(ب) عـدم وجـود إجـراءات    أو مالئمـة أو متييزيـة؛    غفري من العوامل مثـل (أ) تطبيـق قـوانني غـري    

ــارات اجلنســانية  ــة لالعتب ــرأة؛   ا مــن أجــل  مراعي ــع العنــف ضــد امل (ج) اســتمرار أو  )٤١(لتعامــل م
الشرطة وغريهـم مـن مسـؤويل     أفرادالقوالب النمطية والسلوكيات اجلنسانية التمييزية من جانب 
ر اإلنفــــاذ يف أوســــاط جمموعــــات العدالــــة اجلنائيــــة (أي ســــلوكيات لــــوم الضــــحية أو قصــــو 

(د) عــدم كفايــة التمويــل الــالزم لتنفيــذ األحكــام القانونيــة أو اإلداريــة املتعلقــة أو  )٤٢(األقليــات)؛
(و) نقـص املعلومـات لـدى الضـحايا     أو الوصـم واخلـوف مـن االنتقـام؛     (ه) أو حبقوق الضحايا؛ 

ــة؛     ــن اإلجــراءات املتبع ــوقهن وع ــوفر اخلــدمات الق أو عــن حق ــى نطــاق حمــدود    (ز) ت ــة عل انوني
املـرأة علـى دخـل شـريكها،      اعتمادجغرافيا. وميكن لبعض العوامل االجتماعية واالقتصادية، مثل 

  العدالة. التماسها طريقأن حتول دون 
مؤسسات العدالة اجلنائية القدرات الالزمة ملنـع جـرائم قتـل     ويف بعض األحيان ال متلك  -١٨

هلـا بأسـلوب يراعـي االعتبـارات اجلنسـانية. وتشـمل التحـديات         التصدِّيالنساء بدافع جنساين و
ــدريب       ــة اخلــربات املتخصصــة والت ــز اجلنســاين، وعــدم كفاي ــة اجلنســانية والتميي القوالــب النمطي

ذلك، ينبغي تسليط الضوء علـى اخنفـاض    فضال عناملتخصص، ونقص املوارد املالية والبشرية. و
  يان، ال سيما يف املناصب العليا.لة يف كثري من األحنات داخل نظام العداعدد النساء املعيَّ

    

                                                         
 .١٠و ٥، الفقرتان املرجع نفسه  )٤٠(

 سبيل املثال.بالنسبة ملقبولية األدلة الظرفية أو قانون التقادم أو مفهوم الدفاع عن الذات، على   )٤١(

)٤٢(  European Union (EU), Feasibility study to assess the possibilities, opportunities and needs to 

standardize national legislation on violence against women, violence against children and sexual 

orientation violence, Brussels 2010, pp. 64 and 204, p. 65; Cusack, Eliminating judicial stereotyping, 

2014, available at www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/Documentation.aspx. 
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    وحتليلها مجع البيانات  - ألف  
دراسات على املستوى العاملي توفر بيانات مفيدة عن جرائم قتـل النسـاء    ةعد تأُجري  -١٩

بــدافع جنســاين، ال ســيما يف ســياق عنــف العشــري. وأبــرزت الدراســات العامليــة بشــأن جــرائم  
عنــف أنَّ  ٢٠١١واجلرميــة لعــام  خــدِّراتمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل القتــل الصــادرة عــن
 )٤٣(علـى املـرأة.   هـائالً يل يشكل سببا رئيسيا حلوادث قتل النساء ويترك أثرا ز نالعشري/العنف امل

ــا (   ٢٠١٢ففــي عــام   ــة، أو  ٤٧، تعــرض نصــف الضــحايا مــن النســاء تقريب  ٤٣ ٦٠٠يف املائ
) مـن  ٢٠ ٠٠٠يف املائـة (  ٦، مقارنة مبا نسـبته  ائهنََّرَشأسرهن أو ُعامرأة) للقتل على يد أفراد 
  )٤٤(ضحايا القتل من الرجال.

األعضاء إىل مكتب  الدول قدمتهاوعلى املستوى الوطين، تشري البيانات اإلحصائية اليت   -٢٠
اجلرميـة   ضـحايا القتـل وأشـكال    الرجالواجلرمية إىل ارتفاع عدد  خدِّراتاألمم املتحدة املعين بامل

احتماالت وقوع النساء ضحايا جلرائم القتـل علـى يـد     لكن مع ارتفاع، بالنساءاألخرى مقارنة 
جـرائم  بـأنَّ  وتفيد التقـارير   )٤٥(يل و/أو اجلنسي.ز نلعنف املعلى حنو مفرط ل وتعرضهنَّ ائهنََّرَشُع

يا وآسيا وجـزر احملـيط   قتل النساء املرتبطة بالسحر/الشعوذة متثل ظاهرة خطرية يف بلدان يف أفريق
بـاملهر ممارسـة شـائعة يف بعـض بلـدان جنـوب آسـيا.         ةوال تزال جرائم القتـل املرتبطـ   )٤٦(اهلادئ.

حالـة مـن هـذه احلـاالت يف اهلنـد سـنويا        ٨ ٠٠٠املثـال، أُبلـغ عـن وقـوع أكثـر مـن       فعلى سبيل 
 علــى اإلنــاث وال تــزال مســألة إيثــار املواليــد الــذكور )٤٧(.٢٠١٢إىل  ٢٠٠٨خــالل الفتــرة مــن 

ويف املكسـيك   )٤٨(يف بعـض البلـدان.   كـبرياً ثـل شـاغال   متإلنـاث  ل ات والقتل املنهجيوإمهال الفتي
، خــدِّراتالبشــر، وجتــارة املبجتــار نــامي ظــواهر اجلرميــة املنظمــة، واال وأمريكــا الوســطى، أدى ت

                                                         
 ٥٧الصفحتان  ،٢٠١١ ،Global Study on Homicideمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،   )٤٣(

نظمة وكلية لندن املت منظمة الصحة العاملية هذه األرقام يف حبث صادر عن ، أكد٢٠١٣. ويف عام ٥٨و
 Global and(ألمراض النظافة الشخصية والطب االستوائي وجملس البحوث الطبية يف جنوب أفريقيا، 

regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner 

violence and non-partner sexual violence( ،٢٦، ص ٢٠١٣، جنيف. 
 .٥٦-٤٩ص  ،٢٠١٣ ،Global Study on Homicideمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،   )٤٤(
 .٥٥- ٤١ ات، الفقرUNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1الوثيقة   )٤٥(
ن، يف اجمللس األكادميي املعين مبنظومة األمم املتحدة، مارسيا كران، املفوضية السامية حلقوق اإلنسا  )٤٦(

Femicide: A Global Issue That Demands Action ،٤١، ص ٢٠١٤، اجمللد الثاين. 
)٤٧(  National Crime Records Bureau, Crime in India 2012, p. 81, available at http://ncrb.nic.in/CD-

CII2012/Compendium2012.pdf. 
 Sex Imbalances atاملكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ التابع لصندوق األمم املتحدة للسكان،   )٤٨(

Birth: Current trends, consequences and policy implications ٢٠١٢، آب/أغسطس. 
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وإن يكـن   )٤٩(اخلفيفة إىل زيادة معـدالت قتـل اإلنـاث بصـورة كـبرية،      الصغرية وانتشار األسلحة
  ساسي جلرائم القتل هذه جنسانيا.كان الدافع األ من غري الواضح ما إذا

ستقى جل البيانات واملعلومات املتعلقة جبرائم قتل النسـاء بـدافع جنسـاين مـن واقـع      وُي  -٢١
السجالت اإلدارية ملصادر إنفاذ القانون واملصادر القضائية. وقد استخدم بعـض البلـدان أيضـا    

ات ســكانية تشــمل الدراســات االستقصــائية املتعلقــة باإليــذاء أو الدراســات       مصــادر معلومــ 
ــة أو الصــحية  اال ــد   تقــدير مــدى تعــرض النســاء للعنــف  مــن أجــل  ستقصــائية الدميغرافي علــى ي

  )٥٠(شركائهن أو غري شركائهن.
"مجـع بيانـات سـليمة بشـأن حجـم وطبيعـة       أنَّ  ومن املهم يف هذا املقام التشـديد علـى    -٢٢

وإطـالق   البنـان واإلشـارة إليهـا ب  كان يف كثري من البلدان مبثابة حافز لإلقرار باملشكلة املشكلة 
ويف هذا الصـدد، ينبغـي    )٥١(مناقشات بشأن السياسات واالستراتيجيات الالزمة للتصدي هلا".

مبادرات األمم املتحدة القائمة ميكنـها دعـم البلـدان يف مجـع البيانـات واملعلومـات       بأنَّ التذكري 
تعلقة جبرائم قتل النساء بدافع جنساين. ولتحسني القدرة على مقارنـة بيانـات العدالـة اجلنايـة     امل

بشأن جـرائم القتـل العمـدي وغريهـا مـن اجلـرائم، جيـري حاليـا إعـداد تصـنيف دويل للجـرائم            
ألغــراض إحصــائية حتــت رعايــة اللجنــة اإلحصــائية وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، ومــن 

وتعمــل مؤشــرات توثيــق انتشــار العنــف ضــد املــرأة، الــيت     )٥٢(.٢٠١٥ع إقــراره يف عــام املتوقــ
لــدائرة  اإلحصــاءات التابعــةشــعبة املبــادئ التوجيهيــة الــيت أعــدهتا أعــدهتا اللجنــة اإلحصــائية، و

ــدان يف مجــع البيانــات املتعلقــة بأشــكال       ــة علــى مســاعدة البل الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي
جبـرائم   ارتباطـاً مباشـراً   بق قتل النسـاء بـدافع جنسـاين، وإن مل يكـن يـرتبط     العنف الذي قد يس

  )٥٣(قتل النساء بدافع جنساين.

                                                         
، آب/أغسطس Gender-related killings of women and girlsمفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،   )٤٩(

٢٠١٣، www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Gender_motivated_killings.pdf. 
 Violence against women: an EU-wideاالحتاد األورويب للحقوق األساسية،  انظر، على سبيل املثال، وكالة  )٥٠(

survey ، :متاحة على الرابط اإللكتروين التايلhttp://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-

main-results. 
 .٣٤، ص ٤٣دراسة منظمة الصحة العاملية املشار إليها يف احلاشية   )٥١(
 .E/CN.15/2014/10الوثيقة   )٥٢(
 Report on the Meeting of the Friends of the Chair of the United Nations Statisticalشعبة اإلحصاءات،   )٥٣(

Commission on Statistical Indicators on Violence against Women ٢٠١٠، شباط/فرباير ،
ESA/STA/AC.193/L.3. 

www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Gender_motivated_killings.pdf
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وال تــزال املظــاهر واألســباب والعواقــب املختلفــة جلــرائم قتــل النســاء بــدافع جنســاين غــري    - ٢٣
عـة تلـك اجلـرائم    بشـأن طبي "البيانـات املوثوقـة والـيت ميكـن مقارنتـها عامليـا       أنَّ  ذلـك مفهومة جيدا. 

الدراسات االستقصائية املتعلقة باإليذاء وغريها من أنَّ  كما )٥٤(،"شحيحةانتشارها ال تزال  ومدى
  )٥٥(بشأن جرائم القتل. مجع البيانات ألغراضحبكم طبيعتها  َتصلُحمصادر البيانات السكانية، ال 

ــان أيَّ     -٢٤ ــل يف أغلــب األحي ــة جلــرائم القت معلومــات عــن   وال ترصــد الســجالت اإلداري
م السـجالت حسـب اجلـنس وال    قسَّـ جرائم القتل بدافع جنساين. ففي كثري من احلـاالت، ال تُ 

ن بيانــات بشــأن دوافــع اجلرميــة أو ســياقها أو مالبســاهتا، أو بشــأن العالقــة بــني الضــحية تتضــمَّ
 )٥٦(العنف.بـ  املتعلقـة ابقة ، أو طريقـة التنفيـذ، أو الصـلة بـني قتـل النسـاء وخـرباهتن السـ        واجلاين

ويؤدي التصنيف اخلاطئ حلاالت قتل النساء حتت تصـنيفات مثـل "جـرائم االنفعـال العـاطفي"      
فضـال  إىل نقص معـدالت اإلبـالغ. و   "حوادث االنتحار"أو "الوفيات النامجة عن حوادث" أو 

ذلــك، ال تــوفر مصــادر البيانــات الفرديــة (مثــل بيانــات إنفــاذ القــوانني) ســوى معلومــات    عــن
، يف حني ال تزال بعض مصادر البيانات األخرى غـري مسـتخدمة بشـكل كـاف لتقيـيم      حمدودة

مـن املصـادر واملنـهجيات     عوامل اخلطر. وتشمل التحديات الرئيسية استخدام جمموعة متنوعـة 
  )٥٨(ال فيما بني الوكاالت املسؤولة.عَّفسيق تنوإجراء  )٥٧(املختلفة

اء بـدافع جنسـاين إىل زيـادة تعقيـد هـذه      ويؤدي التفاوت يف تعريـف مفهـوم قتـل النسـ      -٢٥
منهجي فيما يتعلق جبمع وحتليل البيانـات وحيـول دون    حيودالتحديات، األمر الذي يؤدي إىل 

إمكانية مقارنتها. وغالبا ما تقتصر البيانات ذات الصلة على سياقات حمددة مثـل سـياق عنـف    
د رجـل (عـادة مـا تكـون يف إطـار      يل، أو علـى جرميـة قتـل امـرأة علـى يـ      ز نالعشري أو العنـف املـ  

عالقــة بينــهما)، مــع اســتبعاد أشــكال وســياقات اإليــذاء األخــرى، مبــا يف ذلــك عنــدما يكــون    
ة، أو مرتكب اجلرمية امرأة أخرى، أو عندما حتدث جرمية القتل خارج إطار العالقـات احلميمـ  

  يف سياق العالقات املثلية.
البحــوث املتاحــة قائمــة، ال ســيما يف آســيا البيانــات و الثغــرات الــيت تشــوبوال تــزال   -٢٦

. فئـات بعينـها  وأفريقيا، وفيما يتصـل بـبعض أشـكال قتـل النسـاء بـدافع جنسـاين وأثرهـا علـى          
                                                         

 Strengthening Understanding of Femicide: Usingبرنامج التكنولوجيا املالئمة يف جمال الصحة وآخرون،  )٥٤(

research to galvanize action and accountability ،٣، ص ٢٠٠٩. 
 .٩ص  ،٢٠١٠ ،Manual on Victimization Surveys، واجلرمية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  )٥٥(

 .١٠٨-٩٩ص  ،٢٠١٣ ،Global Study on Homicideمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،   )٥٦(

)٥٧(  Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women  ،ST/ESA/STAT/SER.F/11 ،٢٠١٣. 

 .١٠٦ص ، ٢٠١٣، Global Study on Homicideاألمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  مكتب  )٥٨(
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وينبغي إجراء املزيد من البحوث وعمليات مجـع البيانـات مـن أجـل حتسـني الفهـم فيمـا يتعلـق         
ر، أو القتـل املـرتبط بـالطقوس، أو    جبرائم القتل بدافع "الشرف"، أو جرائم القتل املرتبطـة بـامله  

إلنــاث، إىل جانــب تقيــيم ل والقتــل املنــهجيالصــحة اإلجنابيــة،  القتــل أثنــاء احلمــل أو يف ســياق
ات، أو املثليـــات، أو مغـــايرات اهلويـــة اجلنســـانية، أو مغـــايرات اهلويـــة  ملســـنَّا مكـــامن ضـــعف

  اجلنسية، أو املهاجرات، أو املعاقات.
    

    املنع  - باء  
ي منـع جـرائم قتـل النسـاء بـدافع جنسـاين وغريهـا مـن أشـكال العنـف ضـد املـرأة             يقتض  -٢٧

بني كسر حلقات والقضاء عليها بصورة فعالة اعتماد ُنُهج شاملة. وميكن أن يتراوح منع العنف 
إحباط حدوثه من البدايـة، وتتفـاوت إجـراءات التـدخل الفعالـة تبعـا لـذلك. وتتفـاوت         تكراره و

إصالح القوانني واملمارسات التمييزية بل  تقتصر علىلواعدة، غري أهنا ال كذلك ممارسات املنع ا
سـطوة   وُتْغِفلمتتد كذلك لتشمل اجلهود الرامية إىل حتدي املعايري واألمناط االجتماعية اليت تؤيد 

  )٥٩(ل االقتصادي واالجتماعي للنساء.تعزيز االستقالإىل الرجال وسيطرهتم على النساء، و
ــدان توقــد اعتمــد   -٢٨ ــة   كــثرية بل ــة يةسياســاتوأطــرا قانوني (مثــل خطــط العمــل   متكامل

أيضـاً  أصـلحت  وانينها وإجراءاهتـا اجلنائيـة بـل    بإصالح ق واالستراتيجيات الوطنية)، ومل تكتف
بعض جماالت القانون األخرى ذات الصـلة (مثـل القـانون املـدين، أو قـانون األسـرة، أو قـانون        

ــانون اهلجــرة، أو   ــة الواعــدة التــدخالت    اللجــوء، أو ق ــدابري العملي ــانون العمــل). وتشــمل الت ق
ــة،   ــة واحلمــالت اإلعالمي ــرام      )٦٠(اجملتمعي ــات االحت ــة بعالق ــية املتعلق ــاهج املدرس إضــافة إىل املن
مع الفتيان والرجال، قبل وقـوع حـاالت العنـف     أيضاً التعاملل واملساواة بني اجلنسني. ويشكِّ
نع. فبالنسبة ملن استخدموا العنف بالفعـل، تـوفر بعـض البلـدان     وبعده، جانبا مهما يف عملية امل

برامج جمتمعية أو داخل السجون ملـرتكيب اجلـرائم مـن أجـل متكـني الفتيـان والرجـال مـن تعلـم          
  )٦٢(.نتائج خمتلطةتقييم هذه الربامج وإن أظهرت نتائج  )٦١(بدائل للعنف وممارستها،

لسلة متواصلة من العنـف  سغالبا ما تأيت يف هناية  جنساين جرائم القتل بدافعألنَّ  ونظرا  -٢٩
هلـا يف الوقـت املناسـب ميكـن أن      التصدِّيجترمي أشكال العنف اليت تسبق القتل وفإنَّ ضد املرأة، 

                                                         
 .٢٠١١نيسان/أبريل  A/HRC/17/23 ،19الوثيقة   )٥٩(

 .٩٣و ٩٢، الفقرتان UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1الوثيقة   )٦٠(

 .٢٠٤و ٦٤ ص، هأعال ٤٢املشار إليها يف احلاشية  دراسة اجلدوى االحتاد األورويب،  )٦١(

 .www.endvawnow.org/en/articles/229-perpetrators-of-violence-batterers.htmlانظر املوقع اإللكتروين:   )٦٢(

www.endvawnow.org/en/articles/229-perpetrators-of-violence-batterers.html
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داخـل األسـرة،    يل أو العنـفَ ز ناملـ  ذات الصـلة العنـفَ   وقائي. وتشمل اجلرائُم هلما مفعوليكون 
واالعتداء مبـواد  النساء والفتيات، والتعقب واملطاردة، بجتار واالغتصاب، والزواج باإلكراه، واال

  )٦٣(تحرش اجلنسي، واالسترقاق.األعضاء التناسلية لإلناث، وال حارقة، وبتر
التشـــريعات أنَّ  وتشـــري التقـــديرات املتاحـــة جلـــرائم قتـــل النســـاء بـــدافع جنســـاين إىل   -٣٠

رأة علـى حنـو فعـال. ومـن شـأن اختـاذ       للعنـف ضـد املـ    تتصـدَّى والسياسات والربامج احلاليـة ال  
تدابري شاملة وفعالة للتصدي ملثل هذا العنف أن حيقق الكثري يف سبيل منع جـرائم القتـل بـدافع    

  سلسلة العنف.ل آخر حلقة يف ا غالبا ما تشكِّجنساين، ال سيما وأهن
 ويتمثل أحد التحـديات الرئيسـية يف إجنـاز أطـر تشـريعات وسياسـات متسـقة وشـاملة          -٣١

فغالبـا مـا    )٦٤(باعتبـاره أساسـا للعنـف ضـد املـرأة.     تتصدي بوضوح لعدم املساواة بني اجلنسـني  
يل، وتغفل األساس التمييـزي وأشـكال   ز نتقتصر القوانني القائمة على عنف العشري أو العنف امل

(أي حـاالت الوفـاة النامجـة     هـذين التصـنيفني  التهميش ومالبسات العنف اليت ال تندرج حتـت  
يول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية للضحية علـى يـد أفـراد مـن غـري أفـراد األسـرة أو خـالل         عن امل

تنسـيق أفـرع القـانون     يف بعـض األحيـان  ذلـك، ال جيـري    فضـال عـن  و )٦٥(اعات املسـلحة). ز نال
املختلفــة املعنيــة مبنــع ومواجهــة العنــف الــذي ميكــن أن يفضــي إىل قتــل النســاء بــدافع جنســاين   

ئي والقانون املـدين وقـانون األسـرة وقـانون اهلجـرة) الـيت تتنـاول أشـكال العنـف          (القانون اجلنا
نظـر  ت" كـثرية  بلـدان  تـزال املختلفة بطريقة منفصلة عن بعضها الـبعض. وزيـادة علـى ذلـك، ال     

إىل خربات العنف اليت تتعرض هلا النساء باعتبارها حوادث منفصلة، تقع داخـل اجملـال اخلـاص    
ــاتيف إطــار صــراع عال  ــر    )٦٦(وخــارج جمــال صــانعي السياســات."   ق ــا تفتق ــا م وأخــريا، غالب

أو التمويـل الكـايف    ةاالستراتيجيات أو السياسات أو الربامج الوطنية إىل املوارد البشرية املالئمـ 
  )٦٨(ختضع لعملية رصد وتقييم فعالة. ونادرا ما )٦٧(أو االستدامة،

لراميــة إىل منــع العنــف ضــد املــرأة  وعلــى املســتوى العملــي، غالبــا مــا تتســم التــدابري ا    -٣٢
تجن حيــالضــحايا أنَّ  ومبــا. عليــه كــونتأن  ممــا ينبغــيأقــل مشــوال وتنســيقا  بطــابعلــه  التصــدِّيو

                                                         
 .١١، الفقرة فسهاملرجع ن  )٦٣(

 .١٢٤، ص ٤٢املشار إليها يف احلاشية  دراسة اجلدوىاالحتاد األورويب،   )٦٤(
 .١١٥، ص املرجع نفسه  )٦٥(
 .٣١، ص ٤٣املشار إليها يف احلاشية الدراسة دراسة منظمة الصحة العاملية،   )٦٦(
 .٤٩، الفقرة A/HRC/23/49الوثيقة   )٦٧(
 .٦٢ ، الفقرةA/HRC/17/23الوثيقة   )٦٨(
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أحـد التحـديات الرئيسـية يتمثـل يف التنسـيق الفعـال       فـإنَّ   )٦٩(احلماية املباشرة،تتجاوز دمات خل
وإنفـاذ القـانون والتعلـيم والصـحة      بني القطاعات العامة املختلفة، مبا يف ذلـك قطاعـات العـدل   

ذلك، ميكن أن توفر نظم الدعم غري الرمسيـة الـدعم الـالزم     فضال عنواخلدمات االجتماعية. و
  هلذا التدخل يف الوقت ذاته. التمهيدللضحايا قبل تدخل نظام العدالة اجلنائية، مع 

أنَّ  تطورا إجيابيـا. غـري  املبادرات الوقائية للشرطة  توسيع نطاقثل ميويف بعض البلدان،   -٣٣
"بعض أوجه اإلخفاق الرئيسية يف جمال توفري احلماية املالئمـة للنسـاء ضـحايا العنـف تظهـر يف      

، وغالبا ما تكون الشرطة هي أول سـلطة مسـؤولة   للنداءات العاجلةاستجابة السلطات األولية 
ألحيـان علـى سـياق    وإضافة إىل ذلك، يقتصر تدخل الشرطة يف أغلـب ا  )٧٠(تتصل هبا النساء."

(عنـدما   ةاإلجرائيـ  العمليةيل)، أو العالقة بني الضحية واجلاين، أو ز نالعنف احملدد (أي العنف امل
  )٧١(إجراءات دعوى جنائية). ُتستهل
(مثل الوساطة، أو املصاحلة، أو التحكـيم،   املنازعاتخدمت آليات بديلة لتسوية واسُت  -٣٤

) كأدوات وقائية يف قانون األسرة والقانون اجلنـائي،  للمنازعاتالُعرفية أو التسوية اجملتمعية أو 
أو خفض تـراكم القضـايا املتـأخرة أو احلفـاظ علـى العالقـات        الصراعاتبغية التعجيل بتسوية 

غـري أنـه أثـري كـثري مـن الشـواغل بشـأن فعاليتـها، واخـتالل تـوازن            )٧٢(االجتماعية للمتنـازعني. 
، وغيـاب الضـمانات   واالنتقـام منـهن  ر التمييـز ضـد النسـاء    القوى بني اجلاين والضحية، وخمـاط 

  )٧٣(لتلبية احتياجات الضحايا. مالءمتهاوعدم  القضائية
ل العالقة بني األسلحة الناريـة وعنـف العشـري (التهديـدات وجـرائم القتـل) حتـديا        وتشكِّ  -٣٥

الــة يف ح كــثريأكثــر عرضــةً للتهديــد ب تكــونحيــاة النســاء  أنَّ توضِّــح الدراســاتفرئيســيا آخــر. 
                                                         

على سبيل املثال، ينبغي أن يقترن توفر مالجئ اإليواء باعتماد سياسات أخرى متكّن النساء الاليت تعرضن   )٦٩(
 Rethinkingللضرب وأطفاهلن من العيش يف أمان واستقالل (ديزموند إيليس وولتر إس ديكيسريدي، 

Estrangement, Interventions and Intimate Femicide, Violence against Women ٦رقم  ٣، اجمللد ،
 ).٦٠٣، ص ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب 

 .٥٠، الفقرة A/HRC/23/49الوثيقة   )٧٠(

)٧١(  Council of Europe, Protecting women against violence, Analytical study on the results of the third round 

of monitoring the implementation of Recommendation Rec (2002) 5 on the protection of women against 

violence in the Council of Europe member states, 2010, pp. 17-18. 

)٧٢(  Gender Equality Commission of the Council of Europe, Feasibility Study Equal Access to Justice, GEC 

(2013) 1 abridged Rev, 28 May 2013, paras. 48-53. 

)٧٣(  Due Diligence Project, Due Diligence Framework: State Accountability Framework for Eliminating 

Violence against Women, pp. 61-62. 
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 )٧٥(فباإلضافة إىل تقييد حيازة واستخدام األسـلحة الناريـة،   )٧٤(ل.ز نوجود سالح ناري داخل امل
  )٧٦(للحد من خماطر العنف ضد النساء. قد يكون من الالزم فرض ضوابط على الصادرات

يف لجرميــة ولاجملتمــع  َتَصــوُّروتضــطلع وســائط اإلعــالم بــدور رئيســي يف "تشــكيل        -٣٦
ففـي العديـد مـن اجملتمعـات، تتسـم التغطيـة        )٧٧(اجلنـاة والضـحايا."   بشـأن لـرأي العـام   اتشكيل 

"رســالة  اجلنســانية الضــارة، الــيت ترســلواخلرافــات  طيــةاإلخباريــة إىل حــد بعيــد بالقوالــب النم
وسـائط  أنَّ  يف حـني  )٧٨("ة] لـيس باجلرميـة اخلطـرية،   [العنف ضد املرأبأنَّ واضحة للمستهلكني 

  يف التوعية بشأن العنف ضد املرأة. أساسينها أن تضطلع بدور اإلعالم ميك
    

    التحقيقات واملالحقة القضائية  - جيم  
ميكن حتديد عدد من املمارسات الواعدة فيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية. ففي العديـد    -٣٧

  عتـــرب العنـــف داخـــل األســـرة أو العنـــف املوجـــه ضـــد الشـــريك جرميـــة عامـــة   مـــن البلـــدان، ُي
ويف بلـدان أخـرى،    )٧٩(جانـب الضـحية أو رفـع قضـايا فرديـة.     تستوجب تقدمي شكوى من ال 
 سـحبت الضـحية   إذاشترط أن تواصـل سـلطات املالحقـة القضـائية اإلجـراءات اجلنائيـة حـىت        ُي

ويف جمموعــة ثالثــة مــن البلــدان، حيــتفظ عضــو النيابــة    )٨٠(يل.ز نشــكواها يف حــاالت العنــف املــ 
 اختـاذ القـرار خبصـوص مواصـلة اإلجـراءات اجلنائيـة حلـاالت العنـف         العامة هبامش استنسايب يف

يل، ز نومتنح بعض النظم القانونية صـالحيات خاصـة للشـرطة يف حـاالت العنـف املـ       )٨١(يل.ز نامل
ل ز نل الضحية دون إذن من النيابـة، أو منـع اجلـاين مـن مغـادرة املـ      ز نبدخول م هلامثل السماح 

ــة الضــحايا و/  ، أو القــبض علــى  مؤقَّــتبشــكل  ــه حلماي ــداء يف  املشــتبه في ــع حــدوث اعت أو من

                                                         
)٧٤(  Small Arms Survey, Small Arms Survey 2013: Everyday Dangers, Chapter 2. Too Close to Home: Guns 

and Intimate Partner Violence, July 2013, www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-

Yearbook/2013/en/Small-Arms-Survey-2013-Chapter-2-EN.pdf. 

 ).١(ج) ( ١٤، املرفق، الفقرة ٦٥/٢٢٨قرار اجلمعية العامة   )٧٥(

 ).٤( ٧معاهدة جتارة األسلحة، املادة   )٧٦(

)٧٧(  Tara N. Richards et al., Exploring News Coverage of Femicide: Does the News Add Insult to Injury?, 

Feminist Criminology 2011, Vol. 6(3), p. 179. 

 .املرجع نفسه  )٧٨(

 .٦٤، ص ٤٢املشار إليها يف احلاشية  دوىاجلدراسة االحتاد األورويب،   )٧٩(

 .٨٧، الفقرة أوبوز ضد تركيان، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسا  )٨٠(

 .٦٤، ص ٤٢املشار إليها يف احلاشية  دوىاجلدراسة االحتاد األورويب،   )٨١(
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 ويف أمثلة أخرى، ميكن للقضاة أيضا إصدار أحكام عاجلـة خـالل يـوم واحـد يف     )٨٢(املستقبل.
  )٨٣(غياب املدعى عليه ألسباب مرجحة.

أولويـة للشـرطة والنيابـة     وحددت بعـض البلـدان أشـكال العنـف ضـد املـرأة باعتبارهـا         -٣٨
نشــأت وحــدات خاصــة داخــل الشــرطة والنيابــة العامــة أو احملــاكم املتخّصصــة،    وأ )٨٤(العامــة،

تنفيـذ   أيضاً وتشمل املمارسات اجليدة )٨٥(بعضها يركز على جرائم قتل النساء بدافع جنساين.
ــا   ــية ومبـ ــات مؤسسـ ــوالت متخصِّ سياسـ ــة وبروتوكـ ــة،دئ توجيهيـ ــوف )٨٦(صـ ــدريب وتـ ري التـ

  للمسؤولني القضائيني.
العــاملي، تــرد توصــيات حمــددة بشــأن دور نظــام العدالــة اجلنائيــة عنــد   وعلــى املســتوى  -٣٩

مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  أدوات ومنشـــوراتللعنـــف ضـــد املـــرأة يف سلســـلة  التصـــدِّي
ودليـل النيابـة    )٨٧(،ال للعنف ضد املـرأة الفعَّ التصدِّيدليل الشرطة إىل واجلرمية مثل  خدِّراتبامل

واملنشور الذي صـدر مـؤخَّراً حتـت    (قيد اإلصدار) ل للعنف ضد املرأة الفعاَّ التصدِّيالعامة إىل 
ــه ــة مل      عنوان ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــدابري املّتخــذة يف جمــال من ــز الت ــف ضــد   تعزي ــة العن واجه
وصـندوق   للمساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة    هيئة األمم املتحدة حالياً تتوىل كما  )٨٨(.املرأة

واجلرميـة وبرنـامج    خـدِّرات كان، إىل جانب مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل    األمم املتحدة للس
ة لـ اقطـاعي الشـرطة والعد  باختـاذ  عدد مـن معـايري اجلـودة اخلاصـة      وضَعاألمم املتحدة اإلمنائي، 

  .النساءللعنف ضد  التصدِّيمن أجل  إجراءات أساسية
، أعــدت مفوضــية األمــم املتحــدة وعلــى املســتوى اإلقليمــي، حتديــدا يف أمريكــا الالتينيــة  - ٤٠

ملـرأة بروتوكـوال   للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني ا    وق اإلنسان وهيئـة األمـم املتحـدة    السامية حلق
                                                         

 .املرجع نفسه  )٨٢(

 .٦٣ص  املرجع نفسه،  )٨٣(

 .٦٤، ص املرجع نفسه  )٨٤(

 .٧٣-٦١، الفقرات UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1. انظر أيضا الوثيقة املرجع نفسه  )٨٥(

؛ مفوضية األمم املتحدة السامية ٨٧- ٨٣، الفقرات UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1أيضا الوثيقة انظر   )٨٦(
 Modelo de protocoloحلقوق اإلنسان/هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، 

latinoamericano de investigación de las muertes de mujeres por razones de género 

(femicidio/feminicidio)، ٢٠١٤. 

-www.unodc.org/documents/justice-and-prisonمتاحة على الرابط اإللكتروين التايل:   )٨٧(

reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf. 

-www.unodc.org/documents/justice-and-prisonمتاحة على الرابط اإللكتروين التايل:   )٨٨(

reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf. 



 

18V.14-05358 

 

UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/2

تزويد العاملني يف جمـال العدالـة   بغية جرائم قتل النساء بدافع جنساين  منوذجيا إقليميا للتحقيق يف
  )٨٩(.القضائيةاهتم واستراتيجياهتم يف حتقيقاجلنائية باألدوات العملية الالزمة لالسترشاد هبا 

اخلاصة املعنيـة مبسـألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه، يف تقريرهـا          قرِّرةدت املوأكَّ  -٤١
وال يـزال   )٩٠(بدافع جنسـاين بـات شـاغال عامليـا     اإلفالت من عقوبة قتل النساءأنَّ  ،٢٠١٢لعام 

حتديا حقيقيـا أمـام جنـاح املالحقـات      نإلدانة ميثالاف إقامة العدل وتراجع معدالت از نمعدل است
القضائية. وتتمثل األسباب الرئيسية بشكل عام فيما يلي: (أ) نقص االهتمام بالشكاوى السابقة 

(ب) اإلجـراءات الـيت تضـع    وتقييمات املخاطر واسـتراتيجيات اإلدارة؛   مالءمةمبا يف ذلك عدم 
(ج) غيــاب التحقيقــات وية علــى عــاتق الضــحية؛  مســؤولية بــدء التحقيقــات واملالحقــة القضــائ  

خبـالف   األخـرى  دلـة األ(د) االعتمـاد غـري الكـايف علـى     واجلنائية املراعية لالعتبـارات اجلنسـانية؛   
ــانوين اخلــاطئ للجــرائم؛   ـ(هــو )٩١(شــهادات الشــهود؛  (و) اســتخدام الظــروف  و) التصــنيف الق

ــة؛   ــرامج احلم واملخفّفــة لتخفيــف العقوب ــة ب ــة للضــحايا والشــهود. ويف  (ز) عــدم كفاي ــة الفعال اي
 تقـويض السياقات اليت توجد فيها نظم قانونية عرفية، قد يؤدي التطبيق املتوازي هلـذه الـنظم إىل   

مدى أيِّ  إىل من غري الواضح يف بعض األحيانذلك،  فضال عننظم العدالة املراعية للجنسني. و
 أو املعـايري االجتماعيـة القائمـة علـى فكـرة      دافـع آخـر يتعلـق بـالبىن    أيِّ  ينظر إىل عنف العشري أو

  )٩٢(باره ظرفا مشددا للجرمية العامة."الشرف" أو السلوك اجلنسي للمرأة أو التمييز باعت
ــتم     أنَّ  وجتــدر أيضــا مالحظــة   -٤٢ ــا ي ــادرا م ــدافع جنســاين ن ــل النســاء ب بعــض أشــكال قت

 )٩٣(وممارسـة حـرق األرامـل،    عـن احلـرق،   التحقيق فيها. وتشمل األمثلة وفيات النسـاء النامجـة  
، والقتـل املـرتبط بالسحر/الشـعوذة، وحـاالت     والقتل املنهجي لإلناثوحاالت اختفاء النساء، 

  باإلكراه، وانتحار النساء حرقا. االنتحار

                                                         
 Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertesعملية صياغة  شارك يف  )٨٩(

violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) ) الربوتوكول النموذجي للتحقيق
ن من ون قضائيوخرباء ومسؤول )) يف أمريكا الالتينيةالقتل املنهجي لإلناثيف جرائم القتل بدافع جنساين (

 مريكا الالتينية وأوروبا.مجيع بلدان أ

 .١٩، الفقرة A/HRC/20/16الوثيقة   )٩٠(
 .٥٣، الفقرة A/HRC/23/49الوثيقة   )٩١(
 .A/HRC/23/49الوثيقة   )٩٢(
، A/HRC/20/16تعرف ممارسة حرق األرامل على أهنا حرق األرملة حيةً على حمرقة زوجها. انظر الوثيقة   )٩٣(

 .٧٧الفقرة 
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املمارسـة القانونيـة غـري املراعيـة لالعتبـارات اجلنسـانية أيضـا طريـق املالحقـة           وتعترض  -٤٣
ــة ومعاقبــة   مــرتكيب جــرائم القتــل بــدافع جنســاين. فعلــى ســبيل املثــال، أُثــريت    القضــائية الفعال

شواغل كثرية بشأن السماح باعتبـار اخللفيـة الثقافيـة للمتـهم عـامال ذا أمهيـة خاصـة يف سـياق         
  )٩٤(جرائم القتل.يف ئيا أو ظرفا خمففا االستفزاز باعتباره دفاعا جز

    
    حقوق الضحايا  - دال  

نوعة من التدابري لتوفري احلمايـة والـدعم واملسـاعدة للنسـاء     اعتمدت البلدان جمموعة مت  -٤٤
ضــحايا العنــف. وتتضــمن هــذه التــدابري تقييمــات املخــاطر والســالمة، وإنفــاذ أوامــر احلمايــة،   
وتــوفري مالجــئ اإليــواء، واملســاعدة النفســية والقانونيــة اجملانيــة، وخطــوط املســاعدة التليفونيــة   

وجـود  أنَّ  كمـا  )٩٥(نية لطلـب النجـدة علـى وجـه السـرعة.     رواستخدام األجهزة اإللكتواجملانية 
أساس قانوين مالئم يشكل عامال بالغ األمهية لضمان وصـول الضـحايا إىل العدالـة وحصـوهلن     

  )٩٦(على املساعدة واحلماية والتعويض.
وعلى مدار السنني، اعتمدت األمم املتحدة عددا من الصكوك املعيارية بشأن حقـوق    -٤٥

حتـاد  ويتضمن التوجيه الصادر عـن اال  )٩٧(ئم، مبا يف ذلك جرائم العنف ضد املرأة.ضحايا اجلرا
مــن دولــه  عــدد كــبري قنَّنــهايت ألحكــام الــلفهرســا كــامال  )٩٨(األورويب بشــأن حقــوق الضــحايا

                                                         
"الشرف"  الدفاع عن محاية غري مالئمة للنساء الاليت يتعرضن لتهديد بالقتل بدعوى تظهر البحوث توفري  )٩٤(

شكال متطرفا من أشكال  ال بأهنا ُتَمثِّلاعتبارات "ثقافية"  إىل دبأهنا تعوهذه اجلرائم توصف ألنَّ  نظرا
 .٢٠١٢، Femicideالعنف. منظمة الصحة العاملية ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، 

 .١٠٧- ٩٧، الفقرات UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1الوثيقة   )٩٥(

 .٢٥-١٤، الفقرات نفسهاملرجع   )٩٦(

، (أ) إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة، يف مجلة أمورانظر،   )٩٧(
ن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا (ب) املبادئ التوجيهية بشأو، املرفق؛ ٤٠/٣٤قرار اجلمعية العامة 

(ج) املبادئ األساسية و، املرفق؛ ٢٠٠٥/٢٠اجلرمية والشهود عليها، قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
لقانون الدويل حلقوق اجلسيمة لنتهاكات االاحلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا  بشأنالتوجيهية املبادئ و

(د) الصيغة و، املرفق؛ ٦٠/١٤٧لقانون اإلنساين الدويل، قرار اجلمعية العامة طرية لاالنتهاكات اخلاإلنسان و
احملّدثة من االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة 

 ، املرفق.٦٥/٢٢٨اجلنائية، قرار اجلمعية العامة 

)٩٨(  EU, Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 

establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing 

the Council Framework Decision 2001/220/JHA. 
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ويف أمريكا الالتينية، سامهت اإلصـالحات األخـرية يف نظـام اإلجـراءات اجلنائيـة       )٩٩(األعضاء.
خاصــة باعتبــارهم ضــامنني  صــالحياتيف إكســاب أعضــاء النيابــة العامــة  يف عــدد مــن البلــدان

  الضحايا يف اإلجراءات اجلنائية. حلقوق الضحايا وميثلون الدولة، كما عمدت إىل تعزيز دور
 فـإنَّ وميثل إشراك األطراف املتضررة يف اإلجراءات اجلنائية أمرا ضروريا. ومـع ذلـك،     -٤٦

العديــد مــن العقبــات للمطالبــة حبقــوقهن واملشــاركة يف اإلجــراءات  واجهنيــمــا زلــن الضــحايا 
اجلنائية. ويف حالة جرائم القتل بدافع جنساين، غالبـا مـا يواجـه أطفـال النسـاء الالئـي تعرضـن        

هذه العوائق. وغالبا ما تكون هذه العوائـق مزجيـا مـن أوجـه      أسرهنللقتل أو غريهم من أفراد 
ــى    ــزات علـ ــاواة والتحيـ ــدم املسـ ــة واال  عـ ــية واهليكليـ ــة واملؤسسـ ــتويات القانونيـ ــادية املسـ قتصـ

  )١٠٠(االجتماعية والثقافية.
لتعــويض عــن جــرائم قتــل النســاء بــدافع  لل األبعــاد الفرديــة واجلماعيــة وعــادةً مــا ُتغفَــ  -٤٧

اجلنائي هلا. فكثريا ما ُيعترب كافيـا فـرض عقوبـة السـجن علـى       التصدِّيجنساين أو تقتصر على 
اخلاصـة املعنيــة   قـرِّرة ة بـدفع تعويضـات ماليـة يف بعـض األحيـان. وقـد أكـدت امل       اجلـاين، مقترنـ  

مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه ضرورة النظـر إىل التعـويض مـن منظـور جنسـاين مـن       
جـزءا مـن نظـام هيكـل هرمـي جنسـاين أكـرب ال        ة هذا النوع من العنـف باعتبـاره "  أجل مواجه

ويف هـذا الصـدد، يتمثـل     )١٠١(ؤيته يف السـياق اهليكلـي األوسـع."   د رميكن استيعابه كلية إال عن
األمنـاط القائمـة مـن     اقـتالع " "تطمـح [...] إىل  حتويليـة " التحدي الرئيسي يف توفري تعويضات

التفاوتـات اهليكليـة   قبل اخلاصة بالتبعية اهليكلية واهلياكل اهلرمية اجلنسانية والتهميش املنهجي و
  )١٠٢("زيز تلك األمناط.، ال إىل تعاملتداخلة

    
    توصيات عملية  - رابعا  

    توصيات عامة  - ألف  
  ينبغي تشجيع الدول األعضاء على القيام مبا يلي:  -٤٨

                                                         
 .٩٠، ص ٤٢املشار إليها يف احلاشية  وىدراسة اجلداالحتاد األورويب،   )٩٩(

)١٠٠(  Gender Equality Commission of the Council of Europe, Feasibility Study Equal Access to Justice, 

GEC(2013) 1 abridged Rev., 28 May 2013, para. 234. 

 .٣١، الفقرة A/HRC/14/22الوثيقة   )١٠١(

 .٨٥، الفقرة املرجع نفسه  )١٠٢(
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ــلة       (أ)   ــة ذات الصـ ــة واإلقليميـ ــان العامليـ ــوق اإلنسـ ــكوك حقـ ــى صـ ــادقة علـ املصـ
ــرأة وبروتوك      ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــة القضــاء علــى مجي ــذها، مبــا يف ذلــك اتفاقي وهلــا وتنفي

االختياري، ونظام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، وبروتوكـول مـابوتو، واتفاقيـة         
  إسطنبول؛بيليم دو بارا، واتفاقية 

ــوانني والسياســات واإلجــراءات واملمارســات    (ب)   ــل وإقرارهــا أو  اســتعراض الق ، ب
االستراتيجيات النموذجيـة،   ثة منوفقا للتوصيات الواردة يف الصيغة احملدَّ تعديلها عند الضرورة،

وتوصيات آليات وجلان حقوق اإلنسان ذات الصلة، مثل جلنة القضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،      
القـوانني والسياسـات واإلجـراءات واملمارسـات ذات الصـلة مـع قـانون         وافـق من أجـل ضـمان ت  

  اء؛سيما تلك املتعلقة حبقوق النسحقوق اإلنسان الدويل ومبادئه ومعايريه، ال 
بفعالية جلرائم قتل النساء بـدافع جنسـاين،    التصدِّييكفل اعتماد إطار قانوين   (ج)  

بوسائل منها، حسب االقتضـاء، الـنص علـى جـرائم حمـددة أو ظـروف مشـددة وضـمان عـدم          
" أو االنفعـاالت اجلياشـة  " أو "العواطـف متكن اجلنـاة مـن االحتجـاج بـالظروف املخففـة مثـل "      

  من املسؤولية اجلنائية. لتهرب" ل"الشرف" أو "االستفزاز
منـع جـرائم قتـل النسـاء بـدافع      علـى  تعزيز قدرات مؤسسات العدالـة اجلنائيـة     (د)  

  ، بوسائل منها ما يلي:ضحاياهاجنساين والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وتعويض 
  دريب ومحالت توعية؛تتنفيذ برامج   ‘١‘  
يز والقضاء عليهـا داخـل املؤسسـات    مكافحة القوالب النمطية وعمليات التمي  ‘٢‘  
  األخرى؛ السلوكمييز وأشكال سوء وإنزال عقوبات مالئمة حلاالت الت  
تشجيع توظيـف النسـاء يف املهـن القانونيـة ومهـن إنفـاذ القـانون، وخاصـة يف           ‘٣‘  
  الوظائف العليا؛  
ــة      (هـ)   ــة كافيـ ــة وماليـ ــرية وتقنيـ ــوارد بشـ ــوفري مـ ــذتـ ــات   لتنفيـ ــوانني والسياسـ القـ

  هلا؛ التصدِّيمنع جرائم القتل بدافع جنساين ومن أجل جراءات واملمارسات واإل
منـع   الـيت تكفـل   القـوانني والسياسـات واإلجـراءات واملمارسـات     تنفيـذ رصد   (و)  

هلــا وتقيــيم فعاليتــها وأثرهــا، مبــا يف ذلــك مــن منظــور   التصــدِّيجــرائم القتــل بــدافع جنســاين و
  ركية؛عن طريق عمليات شفافة وتشا جنساين،
مراعاة الربوتوكول النموذجي لبلدان أمريكا الالتينيـة يف إجـراء التحقيقـات يف      (ز)  

مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق       راًمـؤخَّ  الذي وضعتهجرائم قتل النساء بدافع جنساين، 
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ك والنظر يف إعـداد صـكو   )١٠٣(،للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةمم املتحدة اإلنسان وهيئة األ
  مماثلة ملناطق أخرى.

وينبغي تشجيع وكـاالت األمـم املتحـدة ذات الصـلة، ال سـيما مكتـب األمـم املتحـدة           -٤٩
للمسـاواة  واجلرمية، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسـان وهيئـة األمـم املتحـدة      خدِّراتاملعين بامل

  ، على القيام مبا يلي:بني اجلنسني ومتكني املرأة
قتـل النســاء بــدافع   جــرائمعي بــني الــدول األعضـاء بشــأن  مواصـلة إذكــاء الـو    (أ)  

جنساين، ودعم الدول األعضاء، بناًء على طلبها، يف تصميم وتنفيـذ اسـتراتيجيات وسياسـات    
  هلا؛ التصدِّيعلى املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ملنع وقوع هذه اجلرائم و

ة وغريهـا مـن املعلومـات الـيت     تيسري مجع ونشر البيانـات ذات الصـلة واملوثوقـ     (ب)  
  توفريها؛ لدول األعضاءعلى ايتعني 

إجراء حبوث جتريبيـة إضـافية وتنسـيقها بشـأن سـياق قتـل النسـاء بـدافع جنسـاين            (ج)  
وأسبابه اجلذرية وعوامل اخلطر املرتبطة به وعواقبه، واستكشاف جدوى إعداد تقرير حتليلي عاملي 

  ة، بغية تعزيز فهم عاملي جلرائم قتل النساء بدافع جنساين؛البيانات التجريبي يستند إىلمشترك 
أو أكثر ألفرقة اخلرباء مـن أجـل إعـداد توجيهـات تقنيـة       واحد تنظيم اجتماع  (د)  

 التصـدِّي أن تسـاعد الـدول األعضـاء يف     ميكنـها حمددة بشأن جرائم قتل النساء بدافع جنسـاين  
  عن اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل.هلذه القضية وتنفيذ التوصيات العملية الصادرة 

ــة    عمـــل وينبغـــي تشـــجيع  -٥٠ ــا يف ذلـــك اهليئـــات التعاهديـ ــان، مبـ آليـــات حقـــوق اإلنسـ
ــتمرار يف      ــى االس ــراءات اخلاصــة ذات الصــلة، عل ــدافع     التصــدِّيواإلج ــاء ب ــل النس ــرائم قت جل

دعـوة الـدول إىل    جنساين والنظر يف التوصيات الصادرة عن فريق اخلرباء احلكومي الدويل عند
  يف هذا الصدد. الواجب باحلرص تعلقةتنفيذ التزاماهتا امل

    
    وحتليلها مجع البيانات  - باء  

  ينبغي تشجيع الدول األعضاء على القيام مبا يلي:  -٥١
مالئم للفهـم العـاملي جلـرائم قتـل النسـاء بـدافع جنسـاين،         نظريتصميم إطار   (أ)  

عناصر اليت ميكن استخدامها يف توصيف وتصنيف أشـكال  على سبيل املثال عن طريق حتديد ال

                                                         
 أعاله. ٩٢انظر احلاشية   )١٠٣(
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قتل النساء بـدافع جنسـاين، مبـا يف ذلـك ألغـراض إحصـائية، وذلـك مبسـاعدة وكـاالت األمـم           
  املتحدة ذات الصلة؛

املشاركة بفعالية يف وضع اللمسـات النهائيـة علـى مشـروع التصـنيف الـدويل         (ب)  
إىل اللجنــة اإلحصــائية وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة ر تقدميــه للجــرائم ألغــراض إحصــائية، املقــرَّ

، والنظر يف ضمان اشتماله على عناصر تسـاعد يف مجـع بيانـات عـن جـرائم      ٢٠١٥اجلنائية يف 
  جنساين؛قتل النساء بدافع 

ــدافع جنســاين        (ج)   ــل النســاء ب  َيســَتكِْملالنظــر يف تصــميم مؤشــر عــن جــرائم قت
ــق    ــرات املتعلقــة بتوثي ــامــدى املؤش ــار اللجنــة     ،ر العنــف ضــد املــرأة  انتش ــق عليهــا يف إط املتف

  اإلحصائية، واستخدام هذه املؤشرات جلمع البيانات وجتهيزها وحتليلها؛
تعزيز مجع وحتليـل ونشـر البيانـات املتعلقـة جبـرائم قتـل النسـاء بـدافع جنسـاين،            (د)  

القضـائي، والعالقـة    واستخدام متغريات ذات صلة مثل السن، واألصل العرقي واإلثين، والتـاريخ 
ملسـألة  ، مـع إيـالء اهتمـام خـاص     وسياقها ودوافعها واجلاين، وأسلوب تنفيذ اجلرمية بني الضحية
  عن العنف يف املناطق الريفية واملهمشة، وحالة جمموعات حمددة من النساء؛ رإدراج تقاري

النسـاء  مجع وحتليل البيانات بطريقة متكاملة لدارسة الصالت بني جرائم قتـل    (هـ)  
بــدافع جنســاين واألشــكال املختلفــة للعنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك حــاالت اختفــاء النســاء     

ــات، واالجتــار   ــاإلكراه يف صــفوف النســاء، واملمارســات     بوالفتي البشــر، وحــاالت االنتحــار ب
  وغري املتعمدة؛ ملتعمدةالضارة، واإلصابات ا

بصـورة منتظمـة وشـفافة،    ضمان مجـع البيانـات واملعلومـات الرمسيـة ونشـرها        (و)  
احتياجات طائفة متنوعة من اجلمهور، مع احترام سرية املعلومات، واحلفـاظ علـى    تليببصيغة 
  خصوصية الضحايا؛سالمة و
قـدر اإلمكـان الوكـاالت    يشمل على حنو حتليل البيانات من منظور جنساين،   (ز)  

  ثلي الضحايا واجملتمع الدويل؛احلكومية ذات الصلة واجملتمع املدين والدوائر األكادميية ومم
تـــوفري تـــدريب منـــتظم ومؤسســـي للعـــاملني املعنـــيني علـــى اجلوانـــب التقنيـــة    (ح)  

  واألخالقية جلمع البيانات املتعلقة جبرائم قتل النساء بدافع جنساين وحتليلها؛
ــة مجــع البيانــات الســنوية الــيت جيريهــا مكتــب األمــم       (ط)   املشــاركة هبّمــة يف عملي
واجلرميــة مــن خــالل دراســة األمــم املتحــدة االستقصــائية الجتاهــات   خــدِّراتعــين باملاملتحــدة امل

اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية مـن أجـل زيـادة تـوفر البيانـات املوثوقـة املتعلقـة بـاجلرائم         
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والعدالة اجلنائية على املستوى الدويل وحتسـني التحلـيالت املتعلقـة بتهديـدات ارتكـاب جـرائم       
  ستويني العاملي واإلقليم وتدابري العدالة اجلنائية ملواجهتها.على امل

    
    املنع  - جيم  

  ينبغي تشجيع الدول األعضاء على القيام مبا يلي:  -٥٢
  التدابري الرامية ملنع جرائم قتل النساء بدافع جنساين: تكون ضمان أن  (أ)  
ــى حقــوق اإلنســان (يتضــمن     مســتندةً  ‘١‘   ــائم عل حبات مشــاركة صــا إىل هنــج ق
  احلقوق ومتكينهن)؛  
  لالعتبارات اجلنسانية؛ مراعيةً  ‘٢‘  
، مع مراعـاة العالقـة بـني الضـحايا املباشـرين وغـري املباشـرين        وشاملةً متكاملةً  ‘٣‘  
  وفقا لكل حالة؛ وقابلةً للتصميمواجلناة وبيئتهم االجتماعية األوسع،   
، وضـاع أو ظـروف هشـة   الحتياجـات احملـددة لألشـخاص املعرضـني أل    ل يةًملبِّ  ‘٤‘  
  ال متييز متعددة والتداخل بينها؛شكومراعيةً أل  
  لسياقات واخلصائص احلضرية والريفية؛ل مراعيةً  ‘٥‘  
بالتعــاون الوثيــق مــع اجملتمــع املــدين، ال ســيما اجملموعــات النســائية    موضــوعةً  ‘٦‘  
  ومنظمات الضحايا؛  
مــن بالنســاء اعيــة الضــارة االجتم واملواقــفتشــجيع إحــداث تغــيري يف املعــايري   (ب)  

  مع املدارس واجملتمعات احمللية؛ التعاونخالل الربامج التعليمية والتوعية وعن طريق تشجيع 
 بعمليــاتتشــجيع وســائط اإلعــالم علــى اعتمــاد مــدونات أخالقيــات تتعلــق     (ج)  

ة ، وضـمان احتـرام كرامـ   عـن حـاالت العنـف ضـد املـرأة      اإلبالغ املراعية لالعتبارات اجلنسانية
مـن الكرامـة،    واحلاطّـة الضحايا وخصوصيتهن، وجتنب نشر القوالب النمطية اجلنسانية الضارة 

  ييز بينهما؛التم وعدموتعزيز املساواة بني اجلنسني 
، ضـد املـرأة   إجراء حتليـل جنسـاين للعنـف املميـت وغـريه مـن أشـكال العنـف          (د)  

اعــاة األثــر املشــترك للمحــددات  لتحديــد عوامــل اخلطــر املتعلقــة بــه وأســبابه اجلذريــة، مــع مر   
  ؛كذلك العوامل الفرديةوالسياسية اهليكلية، مثل العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية و
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اعتماد تشريعات وسياسات وتدابري ترمي إىل منع تعرض النساء ضحايا العنف   (هـ)  
لبسـيطة والسـريعة والـيت    احلمايـة ا تـوفري  إىل خماطر مميتة ومحايـة الضـحايا والشـهود، مبـا يف ذلـك      

  يسهل احلصول عليها، وأوامر الزجر أو املنع، واستراتيجيات تقييم املخاطر واإلدارة املالئمة؛
تنظيم حيازة األسلحة النارية واستخدامها وختزينها وتصديرها، بوسائل منـها    (و)  

بلـغ فيهـا عـن    وضع قيود على متلكها وإجراء تقييمات ملخاطرها، ال سـيما يف السـياقات الـيت يُ   
  حاالت عنف ضد النساء، وإجراء محالت توعية بشأن خماطر األسلحة النارية؛

ضــمان جتــرمي مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة والتحقيــق فيهــا ومقاضــاة            (ز)  
  رتكبيها ومعاقبتهم بصورة مالئمة؛م

ضــمان التنســيق املالئــم بــني جمــاالت القــانون املختلفــة (مثــل قــانون األســرة،     (ح)  
، وذلـك توخيـا لالتسـاق يف منـع وجماهبـة      القـانون اجلنـائي، وقـانون اهلجـرة)    انون املـدين، و والق

  ؛فضي إىل قتل النساء بدافع جنساينالعنف الذي ميكن أن ي
حتسني التنسيق بني املؤسسات املكلّفة مبنع جرائم قتـل النسـاء بـدافع جنسـاين       (ط)  

ــا وتعــويض     ــة مرتكبيه ــا ومعاقب ــق فيه ، إىل جانــب التنســيق مــع القطاعــات   اضــحاياهوالتحقي
  االجتماعية؛األخرى، مبا يف ذلك قطاعات التعليم والصحة واخلدمات 

وتقيــيم بــرامج  وضــعتأهيــل اجلنــاة، بوســائل منــها  إعــادة العمــل علــى تعزيــز   (ي)  
  العالج وإعادة اإلدماج/التأهيل اليت متنح األولوية لسالمة الضحايا؛

دة ملنـع العنـف املميـت    ات املتعلقـة باملمارسـات الواعـ   تبادل املعلومـات واخلـرب    (ك)  
  ضد املرأة.

    
    التحقيقات واملالحقة القضائية  - دال  

  ينبغي تشجيع الدول األعضاء على القيام مبا يلي:  -٥٣
ــةسياســات اعتمــاد   (أ)   ــها،  جنائي يف ذلــك سياســات   مبــا أو اســتعراض القــائم من

عوامـل اخلطـر الـيت ميكـن أن تفضـي إىل عنـف        ضـمان تصـديها جلميـع   من أجـل  النيابة العامة، 
  قاتل ضد النساء؛

التحقيق يف كـل حالـة    عند الواجب احلرصالسلطات املختصة  توخيضمان   (ب)  
  من حاالت قتل النساء بدافع جنساين ومالحقة مرتكبيها قضائيا؛
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ــة املتســاوية مبوجــب القــانون والوصــول       (ج)   ضــمان حصــول النســاء علــى احلماي
  ىل العدالة؛املتساوي إ

مـــن خمـــاطر اإليـــذاء الثـــانوي أثنـــاء التحقيقـــات اجلنائيـــة  قـــدر اإلمكـــان احلـــد   (د)  
  واملالحقات القضائية؛

هنج متكامـل ومتعـدد التخصصـات ومـراعٍ لالعتبـارات اجلنسـانية        اتباعضمان   (هـ)  
ــاد جهــود التحقيــق يف جــرائم قتــل النســاء بــدافع جنســاين، وتشــجيع    إزاء ل التعــاون الوثيــق وتب

  املعلومات بني املؤسسات املنخرطة يف التحقيق يف هذه اجلرائم وإضفاء الطابع املؤسسي عليها؛
ــة         (و)   ــددة التخصصــات داخــل الشــرطة والنياب إنشــاء وحــدات متخصصــة ومتع

  وارد بشرية ومالية كافية؛حتظى مبوالعامة واحملاكم، تضم خربات حمددة 
منـتظم  وتـوفري تـدريب مؤسسـي     متخصصـة أدلة وبروتوكوالت  ونشر إعداد  (ز)  

ويف مقاضـاة  جـرائم قتـل النسـاء بـدافع جنسـاين       يفللموظفني املنخرطني يف عمليـات التحقيـق   
فهمهــم لطبيعــة العنــف املــرتبط بنــوع اجلــنس، وتلبيــة االحتياجــات   مرتكبيهــا علــى حنــو يكفــل

ت وعمليـات  حتقيقـا  إجـراء الضحايا، و ضعف هؤالءومراعاة أوجه لضحايا هذا العنف احملددة 
  مالحقة قضائية تتسم بالشفافية والفعالية؛

  رصد ومعاقبة مسـؤويل العدالـة اجلنائيـة الـذين ميارسـون متييـزا ضـد النسـاء،           (ح)  
 يتوخـون احلـرص  أو الذين يرفضون تطبيق التشريعات اليت حتمي حقوق النساء، أو الذين ال 

ســيما جــرائم قتــل النســاء  عنــف ضــد النســاء، ال تنطــوي علــىالواجــب يف اإلجــراءات الــيت 
  بدافع جنساين؛

 نطـاق الواليـة القضـائية   النظر، مىت مسحت األطر القانونية الوطنية، يف توسيع   (ط)  
  ؛تلك الواليةاملرتكبة خارج  حبيث يشمل اجلرائمخارج اإلقليم 

مر احلمايــة النظــر يف إنشــاء آليــات وعمليــات مالئمــة لضــمان االعتــراف بــأوا   (ي)  
  .احلدودواإلنفاذ عرب 

    
    حقوق الضحايا  - هاء  

  ينبغي تشجيع الدول األعضاء على القيام مبا يلي:  -٥٤
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ا جـرائم  ولغة ضحاي إدراج احترام اهلوية الثقافية والعرقية واألصل االجتماعي  (أ)  
ــدافع جنســـاين  ــاء بـ ــار القـــانوين والسياســـيات    قتـــل النسـ ــزأ مـــن اإلطـ ــاره جـــزءا ال يتجـ باعتبـ

  واملمارسات املؤسسية؛
ضمان مراعاة القوانني والسياسات واملمارسـات املتعلقـة بالضـحايا والشـهود       (ب)  
األطفال واحترام حقوق الطفل، متشيا مـع اتفاقيـة حقـوق الطفـل واملبـادئ التوجيهيـة        ألوضاع

  بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها؛
ئمـة وفعالـة جلميـع الضـحايا، مبـا يف ذلـك يف       ضمان تـوفري آليـات قضـائية مال     (ج)  

  ؛من األضرار املتكبدةاملناطق الريفية واملهمشة، لتمكينهن من احلصول على سبل االنتصاف 
نائيــة، مــع مراعــاة كرامتــهن متكــني الضــحايا مــن املشــاركة يف اإلجــراءات اجل  (د)  
  تهن وسالمتهن؛ورفاه

قيقة عن حقوقهن والتدابري املتاحـة  ود عاجلةضمان تزويد الضحايا مبعلومات   (هـ)  
حلمايتــهن ودعمهــن ومســاعدهتن واآلليــات القانونيــة للحصــول علــى ســبل اإلنصــاف، بطريقــة 

منــها تنفيــذ  تراعــي تنــوع لغــاهتن وأصــوهلن اإلثنيــة والعرقيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية بوســائل
  محالت إعالمية عامة؛

  مع الضحايا؛ يتعاملونالذين توفري الدعم النفسي املالئم للمسؤولني   (و)  
ضمان توفر عمليـات التعويضـات املالئمـة، مبـا يف ذلـك رد حقـوق الضـحايا          (ز)  

  وتعويضهن ماليا، يف اإلجراءات اجلنائية واملدنية واإلدارية، مبا يليب احتياجات الضحايا؛
ضمان تناول عمليات التعويضات لقضايا التبعية اهليكليـة والتـهميش املنـهجي      (ح)  

غريها من العوامل املؤسسـية واالجتماعيـة الـيت تسـهم يف إذكـاء العنـف ضـد النسـاء وجـرائم          و
  القتل بدافع جنساين؛

ري مشـاركة النسـاء يف تصـميم وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم عمليـات        ـتشجيع وتيس  (ط)  
  التعويض؛
ذات الصلة، مبا يف ذلـك   احلكوميةوكاالت الال بني مجيع ضمان التعاون الفعَّ  (ي)  

ووكـاالت إنفـاذ القـانون والسـلطات احملليـة واإلقليميـة، إىل        وأجهـزة النيابـة  جهزة القضـائية  األ
جانب املنظمات غري احلكوميـة واملنظمـات والكيانـات ذات الصـلة األخـرى، مـن أجـل محايـة         

  الضحايا ودعمهن.


