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ل يو تقتل ن�ساء وفتيات  اأنحاء �ستى
جن�سهن ب�سب من العا

تقع جرائم القتل بدافع جن�صاين يف كل املجتمعات، �صواء نتيجة العنف من جانب 
هامات بال�صحر وال�صعوذة اأو يف  ع�صري حميم، اأو با�صم "الِعر�ض"، اأو يف �صياق اتِّ

�صياق نزاع م�صلَّح. ويكون القتل يف كثري من احلالت اخلطوة الأخرية يف م�صل�صل 
من العنف �صد الن�صاء والفتيات. ويف معظم الأحيان، ل يحا�صب مرتكبو هذه 

اجلرائم، بل ي�صود الإفالت من العقاب.

وتو�صي الأمم املتحدة باتخاذ عدد من التدابري العملية من اأجل زيادة فعالية 
اجلهود الرامية اإىل منع جرائم قتل الن�صاء والفتيات بدافع جن�صاين والتحقيق 

فيها ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.

م عدة كيانات تابعة لالأمم املتحدة الدعم للدول الأع�صاء لتخاذ اإجراءات  وتقدِّ
من اأجل مكافحة القتل بدافع جن�صاين. ويرمي هذا الكتيب اإىل اإذكاء الوعي بني 

ري ال�صيا�صات و�صانعي القرار، وكذلك  املمار�صني يف جمال العدالة اجلنائية ومقرِّ
يف �صفوف موظفي الأمم املتحدة واأع�صاء املجتمع املدين. وهو يعر�ض التو�صيات 
مها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات  والأدوات ف�صاًل عن امل�صاعدة التي قدَّ

واجلرمية، وهيئة الأمم املتحدة للم�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة )هيئة الأمم 
�صية الأمم املتحدة ال�صامية حلقوق الإن�صان، و�صندوق  املتحدة للمراأة(، ومفوَّ

الأمم املتحدة لل�صكان، من اأجل تنفيذ هذه التو�صيات.

واق الأمم املتحدة املرجعية
تقرير الأمني العام ب�صاأن نتائج اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح الع�صوية 

)e/cn.15/2015/16( املعني بجرائم قتل الن�صاء والفتيات بدافع جن�صاين
ي جلرائم قتل الن�صاء والفتيات بدافع جن�صاين  تقرير الأمني العام ب�صاأن الت�صدِّ

)A/70/93(
رة اخلا�صة املعنية مب�صاألة العنف �صد املراأة واأ�صبابه وعواقبه، ال�صيدة ر�صيدة  تقرير املقرِّ

)A/hrc/20/16( ماجنو

اأُم تربز �صورة 
ابنتها التي ُقتلت يف 
مك�صيكو �صيتي، املك�صيك
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مها الأمم املتحدة   اأ�سكال الدعم وامل�ساعدة التي تقدِّ
ي للقتل بدافع جن�ساين من اأجل تعزيز اإجراءات الت�سدِّ

تعزيز اتخاذ اإجراءات على ال�سعيد الدويل
اإنَّ لدى الأمم املتحدة الوليَة والقدرَة الالزمتني لدعوة اأ�صحاب امل�صلحة من كلِّ اأنحاء العامل اإىل الجتماع وبناء توافق يف الآراء 

لون ما يزيد على  وتعزيز اتخاذ اإجراءات. ففي الفرتة من 11 اإىل 13 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2014، اجتمع يف بانكوك مندوبون ميثِّ
م اإر�صادات عملية من اأجل زيادة فعالية اجلهود الرامية اإىل  30 دولًة ع�صوًا لو�صع التو�صيات املعرو�صة يف هذا الكتيب. وهي تقدِّ
منع جرائم قتل الن�صاء والفتيات بدافع جن�صاين والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم. وقد دعا اإىل عقد هذا الجتماع 

رة اخلا�صة املعنية مب�صاألة العنف �صد املراأة واأ�صبابه  رات واجلرمية )املكتب(، بالت�صاور مع املقرِّ مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
�صية الأمم املتحدة ال�صامية حلقوق الإن�صان، وهيئة الأمم املتحدة للمراأة و�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان. وعواقبه، ومفوَّ

ي لها. ويدعم  �صاقا لفهم اجتاهات جرائم القتل بدافع جن�صاين وما يت�صل به من عنف والت�صدِّ ة واتِّ ول بدَّ من اإح�صاءات اأكرث دقَّ
املكتب اجلهود املبذولة على ال�صعيد الدويل من اأجل حت�صني ومقارنة البيانات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية. وقد خل�صت 

�صن اأكرث من غريهن للعنف القاتل يف البيت اأو  الدرا�صات التي اأجراها املكتب ب�صاأن جرمية القتل اإىل اأنَّ الن�صاء والفتيات يتعرَّ
يف اإطار عالقات حميمة. ومن الإجنازات الرئي�صية يف هذا ال�صدد الت�صنيف الدويل اجلديد للجرمية لأغرا�ض اإح�صائية. فهذا 
الت�صنيف ي�صتمدُّ البيانات من م�صادر خمتلفة من اأجل حتليلها على ال�صعيد الُقطري. وهو اإىل جانب تناوله مل�صاألة "قتل الإناث" 

دة من القتل بدافع  ر املعلومات عن اأ�صكال حمدَّ ك�صكل من اأ�صكال القتل العمد، يتيح تق�صيم البيانات تق�صيمًا من �صاأنه اأن يوفِّ
جن�صاين.

توفري الإر�سادات على ال�سعيد الإقليمي
تتَّ�صم التدابري الإقليمية باأهمية حا�صمة لتوجيه وتعزيز الإجراءات املتَّخذة على ال�صعيد الوطني. وقد و�صعت هيئة الأمم املتحدة 
للمراأة و�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان بروتوكول اأمريكا الالتينية النموذجي للتحقيق يف جرائم قتل الن�صاء بدافع جن�صاين وهما 

�صات على التحقيق يف وفيات الن�صاء  دة التخ�صُّ ز هذه الأداة ال�صاملة واملتعدِّ يدعمان تكييفه وتنفيذه يف خمتلف البلدان. وتركِّ
ر هذه الأداة مبادَئ توجيهيًة عمليًة للق�صاة واأع�صاء النيابة العامة  طني فيها ق�صائيًّا. وتوفِّ الناجمة عن العنف، ومالحقة املتورِّ

وال�صرطة وموؤ�ص�صات التحليل اجلنائي.

دعم اتخاذ الإجراءات على ال�سعيد الوطني
ي له. وهذا ي�صمل تقدمي امل�صاعدة التقنية  ميكن اأن ت�صاعد الأمم املتحدة البلدان على منع جرائم القتل بدافع جن�صاين والت�صدِّ

من اأجل تكييف الأطر القانونية واأطر ال�صيا�صات وتنمية قدرة املوؤ�ص�صات. وهو ي�صتلزم العمل مع موظفي العدالة اجلنائية بغية 
تقوية مهاراتهم يف جمال التحقيق واملالحقة الق�صائية، وكذلك دعم اجلهود يف جمال جمع البيانات وحتليلها �صعيًا اإىل اإقامة 

نت اجلهود التي بذلتها الأمم املتحدة على ال�صعيد الُقطري  دة الهدف. وقد مكَّ قاعدة من املعارف من اأجل اتخاذ اإجراءات حمدَّ
ل اجلهود اجلارية من  اأي�صًا من اإذكاء الوعي بهذه امل�صاألة بني اأ�صحاب امل�صلحة الرئي�صيني وعموم ال�صكان. وهذه التدابري تكمِّ

ي للعنف �صد الن�صاء والفتيات قبل حتوُّله اإىل القتل بدافع جن�صاين. اأجل الت�صدِّ



اأملة من بلدان

يعمل �صندوق الأمم املتحدة لل�صكان يف خمتلف 
ي  البلدان على ال�صعيد العاملي من اأجل الت�صدِّ
لأ�صكال �صتَّى من املمار�صات ال�صارة التي ميكن 

ي اإىل جرائم القتل بدافع جن�صاين.  اأن توؤدِّ
وهذه النُّهج ت�صتلزم قدرًا كبريًا من التجاوب 
مع املعتقدات وال�صلوكيات الثقافية والدينية 

والتقليدية، مع احلر�ض الدائم على عدم اإغفال 
ك بالنُّهج امل�صتندة اإىل احلقوق.  مطلب التم�صُّ

ويجري توفري امل�صاعدة التقنية والتعاون يف هذا 
دين يف ما يزيد  ال�صدد لأ�صحاب م�صلحة متعدِّ

على 15 بلدًا دعمًا لتنفيذ ت�صريعات وبرامج 
تهدف اإىل اعتماد تدابري طويلة الأجل بغية 

تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني.

ت�صهد البلدان التي متر بحالة نزاع واخلارجة من النزاع اأ�صكاًل 
خا�صة من جرائم القتل بدافع جن�صاين، ويف هذه البلدان تدعم 

عمليات حف ال�صالم التابعة لالأمم املتحدة اجلهوَد الرامية اإىل 
م دعم وم�صورة تقنيان بغر�ض  حما�صبة مرتكبي تلك اجلرائم. وُقدِّ

املعاونة على اإن�صاء وت�صغيل حمكمة خا�صة من اأجل مالحقة مرتكبي 
العنف اجلن�صي والعنف القائم على دوافع جن�صانية يف ليربيا ومن 
اأجل م�صاعدة ال�صلطات املوؤقتة يف جمهورية اأفريقيا الو�صطى على 

اإن�صاء حمكمة جنائية خا�صة تت�صدى لأخطر اجلرائم، مبا فيها 
جرائم العنف اجلن�صي والعنف القائم على دوافع جن�صانية.

)امل�صدر: A/70/93، الفقرة 40(

يف بابوا غينيا اجلديدة، �صاركت مفو�صية 
الأمم املتحدة حلقوق الإن�صان يف حمالت 

مت اإىل احلكومة  التوعية بالعنف �صد املراأة، وقدَّ
م�صاعدًة تقنية ترمي اإىل الق�صاء على جرائم 

قتل الأفراد املتهمني بال�صعوذة وال�صحر، ووفرت، 
بالتعاون مع موؤ�ص�صة اأوك�صفام وهيئة اأمناء 

املظامل، فر�صًا تدريبية يف جمال حقوق الإن�صان 
ملوظفي احلكومات املحلية.

)3 الفقرة ،A/70/93 :امل�صدر(

يف املك�صيك، اأجرت هيئة الأمم املتحدة للمراأة حتلياًل 
للقوانني اجلنائية واملدنية من اأجل حتديد ما حتتويه من 

عنا�صر متييزية �صد املراأة ومن اأجل دعم متخذي القرارات 
يهم لكل اأ�صكال العنف �صد الن�صاء، مبا فيها قتلهن  عند ت�صدِّ
بدافع جن�صاين. واأجرت الهيئة عدة درا�صات ا�صتخدمت فيها 

ت بروتوكوًل عن  البيانات املتاحة عن قتل الإناث يف البلد، واأعدَّ
كيفية التحقيق يف جرائم القتل من منظور جن�صاين. وا�صتكمل 

رات واجلرمية تلك اجلهوَد  مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
بتعاونه مع ال�صرطة على تعزيز عمليات التحقيق يف جرائم قتل 

الإناث و�صعيه اإىل حت�صني بروتوكولت التحقيق ا�صتنادًا اإىل 
منظور جن�صاين. ويف وليتي دورانغو وكواهويال دعم املكتُب 

عمليَة توليد بيانات م�صنفة جن�صانيًّا ب�صاأن العدالة اجلنائية، 
كما �صرع يف دعم اجلهود التي تبذلها ولية املك�صيك ب�صاأن 

حتليل اأ�صباب قتل الإناث.

)3 الفقرة ،A/70/93 :امل�صدر(



�صدرت التو�صيات التالية عن فريق خرباء حكومي دويل مفتوح الع�صوية معني 
بجرائم قتل الن�صاء والفتيات بدافع جن�صاين، اجتمع يف بانكوك من 11 اإىل 13 

م اإىل اجلمعية  ت�صرين الثاين/نوفمرب 2014. واأعاد الأمني العام يف تقريره املقدَّ
العامة يف عام A/70/93( 2015( تاأكيَد هذه التو�صيات التي تن�ض على تدابري 

عملية ميكن اأن تتَّخذها الدول الأع�صاء من اأجل زيادة فعالية جهودها الرامية اإىل 
منع جرائم قتل الن�صاء والفتيات بدافع جن�صاين والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها 

ومعاقبتهم. 

©UN Photo/Martine Perret



تو�سيات عامة

الت�صديق على التفاقيات الدولية 
والإقليمية ذات ال�صلة وتنفيذها

•  النظر يف ال�صبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدويل يف هذه امل�صائل، مبا ي�صمل الت�صديق على ال�صكوك التالية وتنفيذها: 
مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها، واتفاقية الق�صاء على جميع  اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
اأ�ص���كال التمييز �ص���د امل���راأة وبروتوكولها الختياري، واتفاقية حق���وق الطفل والربوتوكولت امللحق���ة بها، ونظام روما 
الأ�صا�ص���ي للمحكم���ة اجلنائي���ة الدولية، وبروتوكول حق���وق املراأة يف اأفريقي���ا امللحق بامليثاق الأفريق���ي حلقوق النا�ض 
وال�ص���عوب )بروتوك���ول مابوتو(، واتفاقية البلدان الأمريكية ملنع العنف �ص���د املراأة والق�ص���اء علي���ه ومعاقبة مرتكبيه 
)اتفاقي���ة بلي���م دو بارا(، واتفاقي���ة جمل�ض اأوروبا ب�ص���اأن منع ومكافحة العنف �ص���د املراأة والعنف املن����زيل )اتفاقية 

ا�صطنبول(، واآليات متابعة تلك ال�صكوك؛

ا�صتخدام الأدوات التقنية وتكييفها 
•  النظ���ر يف ترجمة ون�ص���ر الربوتوك���ول النموذجي لبلدان اأمري���كا الالتينية يف اإجراء التحقيقات يف جرائم قتل الن�ص���اء 
بدافع جن�ص���اين، من اأجل اتخاذه منوذجًا يحتذى به على ال�ص���عيد الإقليمي والُقطري؛ وتدريب م�ص���وؤويل العدالة على 

حمتوياته وكيفية ا�صتخدامه، بالتعاون مع هيئات منظومة الأمم املتحدة ذات ال�صلة؛

ا�صتعرا�ض الت�صريعات وتكييفها
ي بقدر اأك���رب من الفعالية حلالت قتل الن�ص���اء بدافع  •  ا�ص���تعرا�ض وتقيي���م وحتدي���ث القوانني الوطنية من اأجل الت�ص���دِّ
دة وا�ص���تعرا�ض الت�صريعات مبا  دة اأو ظروف م�ص���دَّ جن�ص���اين، على نحو ي�ص���مل عند القت�ص���اء الن�ضَّ على جرائم حمدَّ
يكفل خلوها من اأيِّ عوامل متييزية �ص���د املراأة - بداعي "العواطف اجليا�ص���ة" اأو "النفع���الت العنيفة" اأو "الِعر�ض" اأو 

اجلنائية؛ امل�صوؤولية  من  ب  التهرُّ اجلرائم  تلك  ملرتكبي  تتيح  "ال�صتفزاز" - 

تنمية القدرات 
•  تعزيز قدرة موؤ�ص�صات العدالة اجلنائية على منع جرائم قتل الن�صاء بدافع جن�صاين والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها 

ة و�صائل منها: ومعاقبتهم، وذلك بعدَّ

‘1’ تقييم مدى فعالية القوانني؛
‘2’ تنفيذ برامج تدريبية وحمالت توعية؛

‘3’  حتديد الت�ص���ورات اجلن�ص���انية النمطية واأ�صكال التمييز اجلن�صاين داخل املوؤ�ص�ص���ات، وفر�ض عقوبات مالئمة 
ئًا وغري ذلك من �صوء ال�ص���لوك، و�صمان اتخاذ ما يلزم  ا اأو �ص���لوكًا جن�صيًّا �صيِّ على كل من ي�ص���لك �ص���لوكًا متييزيًّ

من تدابري م�صادة؛
‘4’  الت�صجيع على تعيني وتوظيف الن�صاء يف املهن القانونية ومهن اإنفاذ القانون، خا�صة على �صعيد اتخاذ القرارات، 

وعلى تهيئة ظروف العمل املالئمة لهن؛

تعزيز التن�صيق بني جميع اجلهات املعنية
•  ت�ص���جيع وتعزيز التن�ص���يق على جميع امل�صتويات احلكومية بني املوؤ�ص�صات املكلَّفة مبنع جرائم قتل الن�صاء بدافع جن�صاين 
ي لتلك اجلرائم، وكذلك  التن�ص���يق م���ع القطاعات املعنية  والتحقي���ق فيه���ا ومالحقة مرتكبيه���ا ومعاقبتهم وبالت�ص���دِّ

الأخرى، مبا فيها قطاعات املجتمع املدين والتعليم وال�صحة واخلدمات الجتماعية والأمن؛



توفري املوارد الب�صرية والتقنية واملالية
•  توف���ري ق���در كاف من املوارد الب�ص���رية والتقنية واملالية الالزمة لتنفيذ القوانني وال�صيا�ص���ات والإجراءات واملمار�ص���ات 
ة و�صائل منها اعتماد �صيا�صات تكفل و�صع ميزانية  ي لها، بعدَّ املتعلقة مبنع جرائم قتل الن�ص���اء بدافع جن�ص���اين والت�صدِّ

تراعي امل�صاواة بني اجلن�صني وكذلك اإجراءات تكفل الر�صد وامل�صاءلة؛

الر�صد والتقييم
•  ر�صد تنفيذ القوانني وال�صيا�صات والإجراءات واملمار�صات وال�صيا�صات املالية التي تراعي املنظور اجلن�صاين بهدف منع 
ي لها، وتقييم فعاليتها وتاأثريها على نحو ي�صمل املنظور اجلن�صاين، وذلك  جرائم قتل الن�ص���اء بدافع جن�ص���اين والت�صدِّ

افة وت�صاركية وحا�صنة للجميع؛ من خالل عمليات �صفَّ

التعاون الدويل وامل�صاعدة التقنية 
•  موا�ص���لة وتعزيز التعاون الدويل وامل�ص���اعدات التقنية من اأجل �ص���دِّ النق�ض يف القدرات وتبادل املعلومات ب�ص���اأن تنفيذ 
ي لها، وذلك بدعم م���ن كيانات الأمم املتحدة ذات ال�ص���لة  ممار�ص���ات واع���دة ترمي اإىل من���ع تلك اجلرائم والت�ص���دِّ

واملوؤ�ص�صات الإقليمية املخت�صة ودوائر املجتمع املدين، مبا يف ذلك املوؤ�ص�صات الأكادميية والبحثية.

 تو�سيات ب�ساأن جمع 
البيانات وحتليلها

حتديد العنا�صر الالزمة لتعريف القتل بدافع جن�صاين
•  حتديد العنا�ص���ر التي ميكن ا�صتخدامها على ال�ص���عيد الوطني والدويل من اأجل تو�صيف وت�صنيف اأ�صكال قتل الن�صاء 

بدافع جن�صاين، خا�صة لالأغرا�ض الإح�صائية؛

الرتكيز على البيانات النوعية والكمية
•  تعزيز اأن�صطة جمع وحتليل ون�صر بيانات نوعية وكمية عن اأ�صكال قتل الن�صاء بدافع جن�صاين وغريها من اأ�صكال العنف 
، والأ�صل العرقي والإثني، وال�صجل اجلنائي ملرتكبي هذه الأفعال  �صد الن�صاء، مع الرتكيز على عوامل معيَّنة مثل ال�صنِّ
ذون بها تلك الأفعال، وال�ص���ياق والدوافع، ومع احلر�ض ال�ص���ديد على اإدراج  وعالقته���م بال�ص���حايا والطريقة الت���ي ينفِّ
�صة واأو�صاع فئات معيَّنة من الن�صاء وال�صحايا؛ التقارير املتعلقة بالعنف الذي مياَر�ض يف املناطق الريفية واملناطق املهمَّ

النظر يف ال�صالت مبختلف اأ�صكال العنف
•  جمع وحتليل البيانات على نحو متكامل مراعاًة لل�ص���الت التي تربط ما بني اأ�صكال قتل الن�صاء بدافع جن�صاين واأ�صكال 

العنف الأخرى �صد الن�صاء، كالجتار بالب�صر اأو املمار�صات املوؤذية؛



حتليل الأ�صكال غري املبا�صرة من القتل بدافع جن�صاين
•  جمع وحتليل بيانات عن الأ�صكال غري املبا�صرة لقتل الن�صاء بدافع جن�صاين، كالوفاة ب�صبب اإجراء عمليات الإجها�ض يف 
فا�صية؛ والوفاة ب�صبب املمار�ص���ات املوؤذية؛ والوفاة املرتبطة بالجتار بالب�صر والجتار  ا، والوفاة النِّ ظروف �ص���يئة اأو �صرًّ
مة والأن�ص���طة املتعلقة بالع�ص���ابات؛ ووفاة الفتيات ب�ص���بب الإهمال اأو اجلوع اأو �صوء العالج؛  رات واجلرمية املنظَّ باملخدِّ

د من الدولة؛ وحالت الإغفال املتعمَّ

جمع البيانات ون�صرها بانتظام وب�صفافية 
ي احتياجات خمتلف الفئات امل�صتهدفة، مع مراعاة  •  جمع ون�صر بيانات ومعلومات ر�صمية بانتظام وب�صفافية ويف �صكل يلبِّ
ية واحلفاظ على �ص���المة ال�صحايا وخ�صو�ص���يتهم، والنظر يف تقدمي م�ص���اعدة تقنية يف هذا ال�صدد على �صبيل  ال�ص���رِّ

الأولوية؛

تطبيق منظور جن�صاين واإ�صراك اأ�صحاب امل�صلحة
•  حتليل البيانات من منظور جن�ص���اين، مع احلر�ض قدر الإمكان على اإ�ص���راك الهيئات احلكومية ودوائر املجتمع املدين 

لي ال�صحايا واملجتمع الدويل؛ والأو�صاط الأكادميية وممثِّ

توفري املوارد الب�صرية واملالية الكافية
•  توفري قدر واٍف من املوارد الب�صرية واملالية من اأجل جمع وحتليل ون�صر بيانات عن حالت قتل الن�صاء بدافع جن�صاين؛

•  توفري تدريب منتظم وذي طابع موؤ�ص�ص���ي للموظفني املعنيني باجلوانب التقنية والأخالقية املتعلقة بجمع وحتليل ون�ص���ر 
بيانات عن حالت قتل الن�صاء بدافع جن�صاين.

تو�سيات ب�ساأن املنع
ي للمواقف املوؤذية والقوالب النمطية اجلن�صانية الت�صدِّ

•  الت�صجيع على اإجراء تغيريات يف املعايري واملواقف الجتماعية التي ُتلحق ال�صرر بالن�صاء من خالل تنفيذ برامج تعليمية 
مبكرة وم�صتمرة وحمالت توعية ومن خالل التعامل مع املدار�ض واملجتمعات املحلية اأو الت�صجيع على هذا التعامل؛

•  ت�ص���جيع و�ص���ائل الإعالم على اعتماد مدونات �ص���لوك اأخالقي ب�صاأن امل�صاواة بني اجلن�ص���ني والإبالغ عن حالت العنف 
�صد الن�صاء، واحرتام كرامة وخ�صو�صية ال�صحايا، والمتناع عن ن�صر قوالب منطية موؤذية ومهينة للن�صاء، عالوة على 

تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني وعدم التمييز؛

تعزيز ال�صالمة واحلماية من العنف القاتل
�ض الن�صاء �صحايا العنف ملخاطر مميتة واإىل حماية ال�صحايا  •  اعتماد ت�ص���ريعات و�صيا�ص���ات وتدابري ترمي اإىل منع َتعرُّ
رة، واإ�ص���دار اأوامر تقييد اأو حظر، وو�صع ا�صرتاتيجيات  وال�ص���هود، على نحو ي�ص���مل توفري حماية ب�صيطة و�صريعة ومي�صَّ
ية متاحة على مدار اليوم وطوال اأيام  دة ب�ص���اأن تقييم واإدارة املخاطر، وتخ�ص���ي�ض خطوط �ص���اخنة �ص���رِّ مالئمة وحمدَّ
ف هذه  ر احل�صول على الأمان وامل�صاعدات والدعم؛ وينبغي األَّ تتوقَّ الأ�صبوع، وتوفري مالجئ اأو اتخاذ تدابري اأخرى ُتي�صِّ

التدابري الوقائية على بدء اإجراءات جنائية؛



ق من �صالمة الن�صاء من اأجل تهيئة بيئة ح�صرية اأكرث اأمانًا، وذلك مثاًل من خالل حت�صني اإ�صاءة  •  تعزيز اإجراءات التحقُّ
�ض بالن�صاء؛ الطرق واأنفاق امل�صاة وزيادة عدد دوريات ال�صرطة يف املناطق التي ترتفع فيها احتمالت التحرُّ

الت�صجيع على الإبالغ عن حالت العنف وك�صفها مبكرًا
•  قيام ال�ص���لطات ودوائر املجتمع املدين املعنية بتعزيز ا�صرتاتيجيات وتدابري ترمي اإىل ت�صجيع الإبالغ عن حالت العنف 

التي قد تف�صي اإىل قتل الن�صاء بدافع جن�صاين والك�صف عن تلك احلالت مبكرًا؛

ي خلطر الأ�صلحة النارية الت�صدِّ
ة و�ص���ائل منها فر�ُض  •  فر�ض تنظيم رقابي على حيازة وا�ص���تعمال وخزن الأ�ص���لحة النارية من جانب عتاة املجرمني بعدَّ
قيود على امتالك وحيازة تلك الأ�صلحة، خا�صة حيثما وردت بالغات عن حالت عنف �صد الن�صاء، و�صنُّ حمالت توعية 

�ض لأ�صلحة نارية عند ن�صوب نزاعات من�زلية؛ مبخاطر التعرُّ

حظر العنف �صد الن�صاء وجترميه
•  ا�ص���تعرا�ض وتقييم وحتديث القوانني اجلنائية واملدنية بغية �ص���مان معاقبة وحظر كلِّ اأ�ص���كال العنف �ص���د الن�ص���اء، اأو 
ل اإىل قتل للن�ص���اء بدافع  اعتم���اد تداب���ري تكف���ل حتقيق ذلك، م���ن اأجل احليلولة دون ت�ص���عيد هذا العنف بحي���ث يتحوَّ

جن�صاين؛

تعزيز التن�صيق
•  تعزيز وتي�ص���ري التن�ص���يق فيما ب���ني الهيئات احلكومية واملحاكم امل�ص���وؤولة ع���ن خمتلف املجالت القانوني���ة، مثل قانون 
الأ�ص���رة، والقانون املدين، والقانون اجلنائي، وقانون الهجرة، بغية منع العنف الذي قد يف�ص���ي اإىل قتل للن�ص���اء بدافع 

ي له على نحو متَّ�صق؛ جن�صاين والت�صدِّ

تعزيز اإعادة تاأهيل واإعادة تثقيف اجلناة
ة و�ص���ائل منها و�ص���ع وتقييم برامج عالج واإع���ادة اإدماج واإعادة تاأهيل  •  تعزي���ز اإعادة تاأهيل واإعادة تثقيف اجلناة، بعدَّ

وتثقيف تعطي الأولوية ل�صالمة ال�صحايا؛

توفري املوارد الب�صرية واملالية الكافية
•  �ص���مان توافر قدر واٍف من املوارد الب�ص���رية واملالية من اأجل منع حالت قتل الن�ص���اء بدافع جن�ص���اين ومن اأجل ر�ص���د 

وتقييم النتائج؛

ا�صتبانة التدابري الناجحة يف منع العنف
•  تقييم برامج وتدخالت املنع بغية اإر�صاء قاعدة من املعارف ب�صاأن التدابري الناجحة يف منع العنف �صد الن�صاء.



تو�سيات ب�ساأن التحقيق واملالحقة 
والعقوبات

�ض للعنف القاتل  ي ملخاطر التعرُّ الت�صدِّ
ي للمخاطر املحتملة التي قد  عاء، من اأجل الت�صدِّ •  اعتماد اأو مراجعة �صيا�ص���ات جنائية، ت�ص���مل �صيا�صات التحقيق والدِّ

تف�صي اإىل ممار�صة عنف قاتل �صد الن�صاء؛

ي العناية الواجبة ودون اإبطاء اتخاذ الإجراءات مع توخِّ
•  �ص���مان اأن تتوىلَّ ال�ص���لطات املخت�ص���ة، بالقدر الواجب من العناي���ة ودون اإبطاء، التحقي���ق يف كلِّ حالة من حالت قتل 

الن�صاء بدافع جن�صاين ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

�صمان متتُّع الن�صاء على قدم امل�صاواة باحلماية وفر�ض الو�صول اإىل العدالة 
•  �ص���مان اأن يكفل القانون للن�ص���اء قدرًا مت�صاويًا من احلماية واأن تتوافر لهن فر�ض مت�صاوية لالحتكام اإىل العدالة، على 

نحو ي�صمل عند القت�صاء امل�صاعدات القانونية وخدمات الدعم اللغوي وحماية ال�صهود؛

جتنُّب اإيذاء الن�صاء الناجم عن نظام العدالة اجلنائية
ة  •  التقلي���ل ق���در الإمكان من خماطر حدوث اإيذاء ثانوي اأثناء التحقيقات واملالحق���ات واملحاكمات اجلنائية، وذلك بعدَّ

و�صائل منها توفري اأدوات ت�صاعد على الإدلء بال�صهادات وم�صاعدة ال�صحايا وال�صهود؛

�صات ومراٍع للبعد اجلن�صاين  د التخ�صُّ باع نهج متعدِّ اتِّ
�ص���ات ومراٍع للبعد اجلن�ص���اين حي���ال التحقيق يف جرائم  د التخ�صُّ باع نهج متكامل متعدِّ •  النظر، عند القت�ص���اء، يف اتِّ
قتل الن�ص���اء بدافع جن�ص���اين، وتعزيز التعاون الوثيق والتبادل املالئم للمعلومات فيما بني املوؤ�ص�ص���ات امل�ص���اركة يف هذه 

التحقيقات واإ�صفاء الطابع املوؤ�ص�صي على هذا التعاون والتبادل، مع مراعاة حقِّ ال�صحايا يف احرتام خ�صو�صيتهم؛

�صة  اإن�صاء وحدات متخ�صِّ
�ص���ات داخل جهاز ال�صرطة، وتوفري دوائر  دة التخ�صُّ �صة ومتعدِّ •  احلر�ض، عند القت�ص���اء، على اإن�ص���اء وحدات متخ�صِّ

عاء تتمتَّع بخربات نوعية وموارد ب�صرية ومالية كافية، وت�صجيع املحاكم على اكت�صاب خربات نوعية؛ ادِّ

تطوير املعارف والقدرات
�صة، وتوفري تدريب منتظم وذي طابع موؤ�ص�صي للم�صوؤولني امل�صاركني يف التحقيق  •  و�ص���ع ون�صر اأدلَّة وبروتوكولت متخ�صِّ
يف جرائ���م قتل الن�ص���اء بدافع جن�ص���اين ويف مالحقة مرتكبيه���ا ومعاقبتهم بحيث يدرك هوؤلء امل�ص���وؤولون طابَع العنِف 
ل عليها؛ الة ُيعوَّ اجلن�صاين وي�صتجيبون لالحتياجات اخلا�صة لل�صحايا ولأوجه �صعفهن ويجرون حتقيقات ومالحقات فعَّ

ف على البقايا الب�صرية والأ�صخا�ض  •  و�صع اآليات مالئمة وتعزيز القدرات يف جمال التحليل العلمي اجلنائي من اأجل التعرُّ
املفقودين، كاإن�ص���اء مراكز خمت�ص���ة بالأ�ص���خا�ض املفقودين وقواعد بيانات للحم�ض اخللوي ال�ص���بغي، ودعم اجلهود 

الرامية اإىل مالحقة مرتكبي جرائم قتل الن�صاء بدافع جن�صاين؛



فر�ض امتثال موظفي العدالة اجلنائية
•  مراقبة ومعاقبة م�ص���وؤويل العدالة اجلنائية )موظفي ال�ص���رطة والنيابة العامة واملرتجمني الفوريني وموظفي املحاكم( 
الذين يحرمون الن�صاء من الحتكام اإىل العدالة، مبن فيهم مثاًل الأ�صخا�ض الذين ُيخ�صعون الن�صاء للتمييز اأو يرف�صون 
ون العناية الواجبة يف اأداء مهامهم الر�صمية فيما يخ�ضُّ حالت  تطبيق الت�صريعات التي ت�صون حقوق الن�صاء اأو ل يتوخَّ

العنف �صد الن�صاء، ول �صيما قتل الن�صاء بدافع جن�صاين؛

�صمان اإخ�صاع اجلناة للم�صاءلة 
•  مراعاة م�ص���وؤولية الدول يف حتديد الأعمال اجلنائية ومعاقبة مرتكبيها، و�ص���مان اإن���زال عقوبات مالئمة على مرتكبي 

جرائم قتل الن�صاء بدافع جن�صاين تتنا�صب مع خطورة تلك اجلرائم؛

توفري املوارد املالئمة
•  توفري موارد ب�صرية ومالية كافية من اأجل التحقيق يف جرائم قتل الن�صاء بدافع جن�صاين ومالحقة مرتكبيها.

 تو�سيات ب�ساأن دعم ال�سحايا 
وم�ساعدتهم

الرتكيز على ال�صحايا: عوامل ال�صنِّ واأوجه ال�صعف 
والعوامل الجتماعية

•  اإدراج احرتام الهوية الثقافية للن�ص���اء �ص���حايا جرائم القتل بدافع جن�ص���اين واأ�صولهن العرقية والجتماعية ولغتهن يف 
�صلب الإطار القانوين وال�صيا�صات واملمار�صات املوؤ�ص�صية؛

ات، والريفيَّات، ون�صاء ال�صعوب  •  �ص���مان تلبية احتياجات الن�صاء الالئي يعانني من حالت ا�صت�ص���عاف، مبن فيهن امل�صنَّ
الأ�ص���لية، والأجنبيات، واملهاجرات يف و�ص���ع غري قانوين، والن�ص���اء �ص���حايا الجتار بالب�ص���ر، واأطفال الن�ص���اء الالئي 

قات، والن�صاء يف حالت الن�زاع امل�صلَّح؛ �صن للعنف، واملعوَّ تعرَّ

•  �ص���مان اأن تكون القوانني وال�صيا�ص���ات واملمار�ص���ات املتعلقة بال�صحايا وال�ص���هود من الأطفال مراعيًة لأو�صاع الأطفال 
واحرتام حقوق الطفل؛

�صمان توفري احلماية والدعم ال�صاملني لالأطفال
ال بني جميع  يه املجتمع املدين، و�ص���مان التع���اون الفعَّ •  حماي���ة ودعم ال�ص���حايا مع ال�ص���تفادة من الدور الهام الذي يوؤدِّ
الهيئات احلكومية املعنية مبا يف ذلك، عند القت�صاء، الأجهزة الق�صائية واأجهزة النيابة العامة ووكالت اإنفاذ القانون 

وال�صلطات املحلية والإقليمية؛

•  �ص���مان اأن تكون اخلدمات ال�ص���حية وغريها من اخلدمات الجتماعية متاحًة لل�ص���حايا بغ�ضِّ النظر عن تعاونهن مع 
نظام العدالة؛



الة لالحتكام اإىل العدالة  �صمان توفري �صبل فعَّ
الة جلميع ال�صحايا من اأجل ال�صماح لهم بالحتكام اإىل العدالة ومتكينهم من  •  �ص���مان توفري اآليات ق�صائية مالئمة وفعَّ

احل�صول على �صبل النت�صاف من الأ�صرار املتكبَّدة؛

•  �ص���مان تزويد ال�ص���حايا مبعلوم���ات عاجلة ودقيقة ع���ن حقوقهن والتداب���ري املتاحة حلمايتهن ودعمهن وم�ص���اعدتهن 
والآليات القانونية للح�صول على �صبل النت�صاف، بطريقة تراعي تنوُّع لغاتهن واأ�صولهن الإثنية والعرقية والجتماعية 

والقت�صادية بو�صائل منها تنظيم حمالت اإعالمية عامة؛

•  متكني ال�ص���حايا من امل�ص���اركة يف الإجراءات اجلنائية، مع مراعاة كرامتهن ورفاههن و�صالمتهن، واحلر�ض يف الوقت 
عى عليهم واإعداد ال�صحايا من اأجل اإعادة دجمهن يف املجتمع؛ ذاته على احرتام احلقوق القانونية للمدَّ

�صمان احل�صول على تعوي�صات مالئمة
��صمان توافر تعوي�صات مالئمة، مبا يف ذلك ردُّ احلقوق والتعوي�ض املايل، يف الإجراءات اجلنائية واملدنية والإدارية،  �• 

مبا يلبِّي خمتلف احتياجات ال�صحايا، وفقًا للقانون الوطني؛

توفري موارد ب�صرية ومالية كافية 
جن�صاين. بدافع  القتل  �صحايا  الن�صاء  حقوق  ل�صمان  كافية  ومالية  ب�صرية  موارد  توفري  �•



الت�سال بنا
رات  مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

واجلرمية
United nAtions office on drUgs And 
crime (Unodc)

Vienna international centre
P.o. Box 500
1400 Vienna
Austria
tel.: (+43-1) 26060
fax: (+43-1) 263-3389
Website: www.unodc.org

هيئة الأمم املتحدة للمراأة
Un-Women

405 east 42nd street
new York, nY 10017
United states
tel.: +1 646 781-4400
fax: +1 646 781-4444
Website: www.unwomen.org

�صية الأمم املتحدة حلقوق الإن�صان مفوَّ
office of the United nAtions high 
commissioner for hUmAn rights 
(ohchr)

Palais des nations
ch 1211 geneva 10
switzerland
tel.: +41 (0) 22 917 90 00
fax: +41 (0) 22 917 90 08
Website: www.ohchr.org

�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان
United nAtions PoPUlAtion fUnd 
(UnfPA)

605 third Avenue
new York, nY 10158
United states
e-mail: hq@unfpa.org
Website: www.unfpa.org
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Justice Section, Division for Operations
Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0 • Fax: (+43-1) 26060-7-5017
E-mail: justice@unodc.org • www.unodc.org
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