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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  والعشرون الرابعةالدورة 

  ٢٠١٥ أيار/مايو ٢٢-١٨فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٦البند 

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

وح العضوية نتائج اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفت    
      بقتل النساء والفتيات بدافع جنساينجبرائم   املعين

      تقرير األمني العام    
    مةمقدِّ  - أوالً  

ــة العامــة يف قرارهــا    -١ املعنــون "التصــدِّي جلــرائم قتــل النســاء   ، ٦٨/١٩١طلبــت اجلمعي
إىل األمــني العــام أن يعقــد اجتماعــاً لفريــق خــرباء حكــومي دويل   ، والفتيــات بــدافع جنســاين" 

ح العضــوية، ملناقشــة السُّــبل والوســائل الكفيلــة مبنــع جــرائم قتــل النســاء والفتيــات بــدافع  مفتــو
جنساين والتحقيق فيهـا ومالحقـة مرتكبيهـا قضـائيا ومعاقبتـهم علـى حنـوٍ أكثـر فعاليـة، هبـدف           
 تقدمي توصيات عملية، تستند إىل أفضل املمارسات احلالية، وذلك بالتشاور مـع هيئـات األمـم   

  املعنية واآلليات اخلاصَّة حبقوق اإلنسان.املتحدة 

───────────────── 
  *  E/CN.15/2015/1. 
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رات واجلرميـة تنظـيم اجتمـاع فريـق اخلـرباء      ى مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّ   وتولَّ  -٢
احلكومي الدويل املفتوح العضوية؛ واستضافت حكومة تايلند االجتماَع يف بـانكوك يف الفتـرة   

  .٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ١١من 
    

      تنظيم االجتماع  - ثانياً  
    أعضاء مكتب االجتماع  - ألف  

 انُتخب بتوافق اآلراء املسؤولون التالون:  -٣

  كانشانا باتاراشوك (تايلند)      الرئيس:
  ماريا غوادالوب دياز استرادا (املكسيك)  النائب األول للرئيس:
  ماريلينا أوالفو غامبوا لوريانو (أنغوال)  النائب الثاين للرئيس:

  آين ليتونن (فنلندا)      :راملقرِّ
    

    احلضور  - باء  
سـبانيا،  إالتاليـة: االحتـاد الروسـي،     ٣١ـحضر االجتماع خرباء مـن الـدول األعضـاء الـ      -٤

ــا، -إســرائيل، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، أنغــوال، إيــران (مجهوريــة    اإلســالمية)، إيطالي
ويسـرا، شـيلي، العـراق، عمـان، الفلـبني،      باكستان، الربتغال، بريو، تايلند، مجهورية كوريا، س

فنلندا، فيجي، قطر، كندا، كوت ديفوار، لبنان، مايل، املكسـيك، اململكـة العربيـة السـعودية،     
ميامنــار، نــاورو، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، اليابــان. وحضــر االجتمــاع املراقــب عــن دولــة   

مفوضـية األمـم   ملتحـدة التاليـة:   فلسطني. كما حضـر االجتمـاع املراقبـون عـن كيانـات األمـم ا      
، ومكتـب  هيئة األمم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة      ، واملتحدة حلقوق االنسان

رات واجلرمية، وصندوق األمم املتحدة للسكان. وحضـر االجتمـاع   األمم املتحدة املعين باملخدِّ
، وأكادمييـة  ين مبنظومـة األمـم املتحـدة   اجمللس األكادميي املعـ أيضاً مراقبون عن املنظمات التالية: 

املركز الـدويل  علوم العدالة اجلنائية، وكلية علم القانون اجلنائي التابعة جلامعة باجيينغ العادية، و
، واجمللـس النسـائي الـدويل، ومنظمـة الـدول      الصالح القانون اجلنائي ولسياسة العدالـة اجلنائيـة  

  بة، واجلمعية العاملية للدراسات املتعلقة بالضحايا.األمريكية، والرابطة الدولية ألخوات احمل
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      نتائج االجتماع  - ثالثاً  
    االستنتاجات العامة والتوصيات  - ألف  

االجتماع بارتفاع معدالت اإلفالت من العقاب وانعدام املسـاءلة يف حـاالت قتـل     أقرَّ  -٥
ثـل احللقـة األخـرية يف سلسـلة     وهو القتـل الـذي كـثرياً مـا مي     )١(النساء والفتيات بدافع جنساين،

عنف. ولوحظ أن قتل النساء والفتيـات بـدافع جنسـاين جيـرَّم يف بعـض البلـدان باعتبـاره "قـتالً         
 ه قد أُدرج على هذا النحو يف التشريعات الوطنية لتلك البلدان.للنساء" وأنَّ

أســباهبا ط املشــاركون الضــوء علـى احلاجــة إىل تــدابري تكفــل منـع تلــك اجلــرائم و  وسـلَّ   -٦
والتصــدي هلــا؛ مــع مراعــاة األوضــاع اخلاصــة لكــل بلــد. ويلــزم وضــع هنــوج تــتالءم مــع تلــك  

ي لشىت أشكال القتل بدافع جنساين، بدًء بالقتل "دفاعـاً عـن   األوضاع اخلاصة من أجل التصدِّ
الشــرف" والقتـــل املتعلـــق بـــاملهر وانتـــهاًء بالقتـــل املنـــهجي للنســـاء. كمـــا كـــان هنـــاك إقـــرار  

 اعات املسلحة اليت ُتستهدف فيها النساء.نـزيات اخلاصة اليت تطرحها أوضاع البالتحدِّ

د املشاركون على أمهية اعتماد وتنفيذ ما يلزم من قـوانني وسياسـات وإجـراءات    وشدَّ  -٧
وممارسات على كل املستويات، متشياً مـع القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، وتطبيـق القواعـد        

مـن واجـب الـدول أن     د علـى أنَّ تعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة. وُشـدِّ      واملعايري الدولية امل
ــارات ختــص        تــدين بقــوة مجيــع أشــكال العنــف ضــد النســاء وأن متتنــع عــن التــذرع بــأي اعتب

االجتمـاع بأمهيـة    األعراف أو التقاليد أو األديان هترباً مـن الوفـاء بالتزاماهتـا الدوليـة. كمـا أقـرَّ      
نيــة املتبادلــة، خاصــة يف القضــايا الــيت يلــزم فيهــا أن يكــون املتــهم حاضــراً أثنــاء  املســاعدة القانو

إجراءات النظر فيهـا. وينبغـي إيـالء العنايـة الواجبـة للقيـود املاليـة الـيت تعـاين منـها الـدول عنـد             
 التعامل مع حاالت قتل النساء بدافع جنساين.

ــا أدوات     -٨ ــيت ميكــن اعتباره ــة ال ــى الصــعيد    وتشــمل األدواُت العملي ــة عل عمــل منوذجي
النموذجي لبلدان أمريكا الالتينية يف إجـراء التحقيقـات يف جـرائم     الربوتوكولَالوطين والدويل 

 )٣(.ال يف جـرائم قتـل النسـاء   والتوصـياِت املتعلقـةَ بـالتحقيق الفعَّـ     )٢(،قتل النساء بدافع جنسـاين 
بلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان،     وأشري يف هذا الصدد إىل القـرارات الـيت أصـدرهتا حمكمـة ال    

───────────────── 
 عاماً. ١٨ن عن ن مصطلح "النساء" الفتيات الالئي تقل أعمارهَّيف األجزاء التالية يتضمَّ )١(  

-www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Expert-group-meeting :متاح على املوقع )٢(  

Bangkok/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf. 

 .www.aecid.es :متاحة على املوقع )٣(  
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واحملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان، واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وحمكمتــا األمــم املتحــدة          
اجلنائيتان بشأن يوغوسالفيا السابقة ورواندا؛ وكذلك إىل فتـاوى اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى      

 التمييز ضد املرأة.

لتاليــة الـيت ميكــن أن تتخــذها الـدول األعضــاء مــن   ونـاقش االجتمــاع التـدابري العمليــة ا    -٩
أجل منع قتل النساء بدافع جنساين والتحقيق مع مرتكيب تلك اجلـرائم ومالحقتـهم ومعاقبتـهم    

 على حنو أكثر فعاليةً:

النظــر يف الســبل الكفيلــة بتعزيــز التعــاون الــدويل يف تلــك القضــايا، علــى حنــو    (أ)  
ملتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة      يشـــمل تصـــديق وتنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم ا    

كوالت امللحقة هبا، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة وبروتوكوهلـا   تووالربو
ــل والربو    ــوق الطف ــة حق ــاري، واتفاقي ــا األساســي      تواالختي ــام روم ــا، ونظ ــة هب كــوالت امللحق

ــرأة     ــة، وبروتوكــول حقــوق امل ــة الدولي ــاق األفريقــي   للمحكمــة اجلنائي ــا امللحــق بامليث يف أفريقي
حلقوق الناس والشعوب (بروتوكول مابوتو)، واتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املـرأة  

ــارا)، و    ــيم دو ب ــة بل ــه (اتفاقي ــة مرتكبي ــه ومعاقب ــا بشــأن منــع   والقضــاء علي ــة جملــس أوروب اتفاقي
 وآليات متابعة تلك الصكوك؛ سطنبول)،(اتفاقية ا ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنـزيل

الربوتوكول النموذجي لبلدان أمريكا الالتينية يف إجـراء  النظر يف ترمجة ونشر   (ب)  
مــن أجــل اختــاذه منوذجــاً حيتــذى بــه علــى   التحقيقــات يف جــرائم قتــل النســاء بــدافع جنســاين، 

ــه وكيف      ــى حمتويات ــة عل ــدريب مســؤويل العدال ــة اســتخدامه،  الصــعيد اإلقليمــي والقطــري؛ وت ي
 بالتعاون مع هيئات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة؛

ي بقـدر أكـرب مـن    استعراض وتقييم وحتديث القوانني الوطنية من أجل التصدِّ  (ج)  
الفعالية حلاالت قتل النساء بدافع جنساين؛ على حنو يشمل عند االقتضاء إنشـاء جـرائم حمـددة    

 -ا يكفل خلوها من أي عوامل متييزية ضـد املـرأة   أو ظروف مشددة واستعراض التشريعات مب
ــة" أو "الشــرف" أو "االســتفزاز"     ــاالت العنيف ــداعي "العواطــف اجلياشــة" أو "االنفع ــيح  - ب تت

  ب من املسؤولية اجلنائية؛ملرتكيب تلك اجلرائم التهرُّ
تعزيــز قــدرة مؤسســات العدالــة اجلنائيــة علــى منــع جــرائم قتــل النســاء بــدافع     (د)  
  وذلك بعدة وسائل منها: عاقبتهم،والتحقيق مع مرتكبيها ومالحقتهم ومجنساين 
  تقييم مدى فعالية القوانني؛  ‘١‘  
  تنفيذ برامج تدريبية ومحالت توعية؛  ‘٢‘  
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ــل       ‘٣‘   ــاين داخـ ــز اجلنسـ ــكال التمييـ ــة وأشـ ــانية النمطيـ ــورات اجلنسـ ــد التصـ حتديـ
ييزيــاً أو ســلوكاً املؤسسـات، وتوقيــع عقوبـات مالئمــة علــى كـل مــن يســلك سـلوكاً مت    

  أم غري جنسي، وضمان اختاذ ما يلزم من تدابري مضادة؛ ن جنسياخاطئاً سواء أكا
ــاذ          ‘٤‘   ــة بإنف ــة واملتعلق ــن القانوني ــف النســاء يف امله ــيني وتوظي ــى تع التشــجيع عل

  القانون، خاصة على صعيد اختاذ القرارات، وعلى هتيئة ظروف العمل املالئمة هلن؛
ــني املؤسســات      تشــجيع وتع  ) (ه   ــة ب ــع املســتويات احلكومي ــى مجي ــز التنســيق عل زي

املكلَّفة مبنع جرائم قتل النساء بـدافع جنسـاين والتحقيـق مـع مرتكبيهـا ومالحقتـهم ومعاقبتـهم        
ي لتلك اجلرائم، وكذلك التنسـيق مـع القطاعـات املعنيـة األخـرى، مبـا فيهـا قطاعـات         وبالتصدِّ

  دمات االجتماعية واألمن؛اجملتمع املدين والتعليم والصحة واخل
توفري قدر كاف مـن املـوارد البشـرية والتقنيـة واملاليـة الالزمـة لتنفيـذ القـوانني           (و)  

ي والسياسات واإلجراءات واملمارسات املتعلقة مبنع جرائم قتل النساء بدافع جنسـاين والتصـدِّ  
ة بــني اجلنســني هلــا، بعــدة وســائل منــها اعتمــاد سياســات تكفــل وضــع ميزانيــة تراعــي املســاوا  

  وكذلك إجراءات تكفل الرصد واملساءلة؛
رصد تنفيذ القوانني والسياسـات واإلجـراءات واملمارسـات الـيت متنـع جـرائم         (ز)  

ي هلـا، وتقيـيم فعاليتـها وتأثريهـا علـى حنـو يشـمل املنظـور         قتل النسـاء بـدافع جنسـاين والتصـدِّ    
  لة للجميع؛اجلنساين، وذلك من خالل عمليات شفافة وتشاركية وشام

مواصلة وتعزيز التعاون الدويل واملساعدات التقنية من أجل سد الثغرات الـيت    (ح)  
تشوب القدرات ومن أجل تبادل املعلومات بشأن تنفيذ ممارسات واعـدة ترمـي إىل منـع تلـك     

ــات األمــم املتحــدة ذات الصــلة واملؤسســات      اجلــرائم والتصــدِّ  ــدعم مــن كيان ي هلــا؛ وذلــك ب
  ختصة ودوائر اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املؤسسات األكادميية والبحثية.اإلقليمية امل

    
    مجع وحتليل البيانات  - باء  

الحظ االجتماع أن شعبة اإلحصاءات التابعـة لألمـم املتحـدة [مكتـب األمـم املتحـدة         -١٠
ب املعــين باإلحصــاءات] وغريهــا مــن هيئــات األمــم املتحــدة جتمــع بيانــات قيِّمــة تتعلــق باجلانــ   

االجتماع بأمهية مجع وحتليل ونشر بيانات مصنَّفة عن العنف ضد النساء وعـن   اجلنساين. وأقرَّ
د االجتمـاع علـى أمهيـة مجـع     قتل النساء بـدافع جنسـاين واألسـباب اجلذريـة وراء ذلـك. وشـدَّ      

بيانــات نوعيــة مــن أجــل شــرح أســباب ودوافــع هــذا القتــل ومــن أجــل االطــالع علــى جتــارب  
 اوالت قتلهن.الناجيات من حم
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ــة      -١١ ــاءات املتعلقـ ــها االستقصـ ــا؛ ومنـ ــادر البيانـــات وطرائـــق مجعهـ وُحـــدِّدت شـــىت مصـ
بالضحايا، واالستقصاءات املتعلقة مبعدالت ممارسة العنـف ضـد النسـاء علـى الصـعيد الـوطين،       
والســجالت الصــحية الرمسيــة، والتقــارير املتعلقــة حبــاالت العنــف الــيت تفضــي إىل الوفــاة الــيت     

ها أجهـزة العدالـة اجلنائيـة والـنظم الوطنيـة. وهلـذه البيانـات أمهيـة شـديدة يف تقيـيم مـدى            تقدم
 فعالية القوانني والسياسات واالستراتيجيات ذات الصلة.

يات فهي تشمل مدى توافر البيانات، وقصور اإلبالغ عن الشـكاوى أو عـدم   أما التحدِّ  -١٢
انـات، والصـعوبات الـيت تكتنـف االطـالع علـى       تسجيلها، وتباين التعاريف ومنهجيات مجـع البي 

البيانات املتاحة. ومثة عقبات أخرى تتمثل يف حمدودية املوارد، وقصور الفرص التدريبيـة، وسـوء   
التنسيق بـني األجهـزة املعنيـة. ومـن أجـل املواءمـة بـني شـىت أنـواع البيانـات قيـل إن مـن املمكـن              

البيانــات والســعي إىل الســري قُــُدماً وحتليــل   االعتمــاد علــى البيانــات الوصــفية كوســيلة لتصــنيف  
البيانات املتاحة. ولوحظ أيضاً أن مجع البيانات ميكـن أن يكـون عبئـاً ثقـيالً علـى بعـض اهليئـات        

 احلكومية، وأن مجع البيانات على نطاق واسع هو أمٌر غري عملي أو غري جمد يف بعض األحيان.

جتماع التدابري العمليـة التاليـة الـيت ميكـن أن     يات ناقش االومن أجل جماهبة تلك التحدِّ  -١٣
 تتخذها الدول األعضاء:

حتديد العناصر اليت ميكن استخدامها على الصـعيد الـوطين والـدويل مـن أجـل        (أ)  
 توصيف وتصنيف أشكال قتل النساء بدافع جنساين، خاصة لألغراض اإلحصائية؛

ية عن أشكال قتـل النسـاء   تعزيز أنشطة مجع وحتليل ونشر بيانات نوعية وكم  (ب)  
بدافع جنساين وغريهـا مـن أشـكال العنـف ضـد النسـاء؛ مـع التركيـز علـى عوامـل معينـة مثـل             

ثـين، والسـجل اجلنـائي ملـرتكيب هـذه األفعـال وعالقتـهم بالضـحايا         السن، واألصل العرقـي واإل 
لـى إدراج  والطريقة اليت ينفذون هبا تلك األفعال، والسياق والـدوافع؛ ومـع احلـرص الشـديد ع    

التقارير املتعلقة بالعنف الذي مياَرس يف املناطق الريفية واملناطق املهمَّشة وأوضـاع فئـات معينـة    
 من النساء والضحايا؛

مجع وحتليل البيانـات علـى حنـو متكامـل مراعـاةً للصـالت الـيت تـربط مـا بـني             (ج)  
االجتـار بالبشـر أو   أشكال قتل النساء بدافع جنساين وأشـكال العنـف األخـرى ضـد النسـاء، ك     

 املمارسات املؤذية؛

مجع وحتليل بيانات عن األشـكال غـري املباشـرة لقتـل النسـاء بـدافع جنسـاين؛          (د)  
 والوفــاة أثنــاء عمليــات اكالوفــاة بســبب إجــراء عمليــات اإلجهــاض يف ظــروف ســيئة أو ســر ،

ــار بال    ــة باالجتـ ــاة املرتبطـ ــة، والوفـ ــات املؤذيـ ــاة بســـبب املمارسـ ــع، والوفـ ــار الوضـ ــر واالجتـ بشـ
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رات واجلرمية املنظمة واألنشـطة املتعلقـة بالعصـابات، ووفـاة الفتيـات بسـبب اإلمهـال أو        باملخدِّ
 اجلوع أو العالج السيئ، وامتناع الدولة عمداً عن اختاذ أي إجراء؛

مجع ونشر بيانات ومعلومات رمسية علـى حنـو منـتظم وشـفاف وبشـكل يلـيب         ) (ه  
مع، مع مراعاة السرية واحلفاظ علـى أمـان وخصوصـية الضـحايا؛     احتياجات شىت طوائف اجملت

 والنظر يف تقدمي مساعدة تقنية يف هذا الصدد كمسألة ذات أولوية؛

حتليل البيانات مـن منظـور جنسـاين، مـع احلـرص قـدر اإلمكـان علـى إشـراك            (و)  
ــي الضــحا       ــة وممثل ــدين واملؤسســات األكادميي ــر اجملتمــع امل ــة ودوائ ــات احلكومي ــع اهليئ يا واجملتم

 الدويل؛

تــوفري قــدر واٍف مــن املــوارد البشــرية واملاليــة مــن أجــل مجــع وحتليــل ونشــر       (ز)  
 بيانات عن حاالت قتل النساء بدافع جنساين؛

توفري تدريب منتظم ومؤسسي للموظفني ذوي الصلة بشـأن اجلوانـب التقنيـة      (ح)  
 واألخالقية املتعلقة جبمع وحتليل ونشر بيانات عن حاالت قتل النساء بدافع جنساين.

    
    املنع  - جيم  

ال التكلفـة حلمايـة النسـاء مـن قتلـهن بـدافع جنسـاين؛ وذلـك يف         اعُترب املنع تـدخالً فعَّـ    -١٤
عـدم إنفـاذ    وسع يرمي إىل إرساء دعائم ثقافة حتترم سيادة القانون مع التسليم بـأنَّ إطار جهد أ

د االجتمــاع علــى أمهيــة ال يضــع النســاء يف وضــع شــديد اهلشاشــة. وأكَّــالقــانون علــى حنــو فعَّــ
سياسات وتدابري املنع وأمهية رصدها وتقييمهـا بانتظـام. وينبغـي أن تكـون السياسـات املتعلقـة       

سـاء بـدافع جنسـاين متكاملـةً وشـاملة، مـن منطلـق اإلقـرار بـأن العدالـة تقـوم علـى             مبنع قتل الن
 ن هنجاً يراعي املساواة بني اجلنسني.احترام حقوق اإلنسان وتتضمَّ

ومــن العناصــر اهلامــة الــيت تتــألف منــها مبــادرات واعــدة ومبتكــرة التعــاونُ الوثيــق بــني   -١٥
نيــة مثــل القــادة الــدينيني واملنظمــات النســائية وقــادة دوائــر اجملتمــع املــدين وإشــراُك اجلهــات املع

اجملتمع واملدافعني عن حقوق اإلنسان والشركات التجارية والفرق الرياضية. كما أشـري بوجـه   
خــاص إىل اســتخدام األمــاكن املالئمــة كــاملالجئ والصــيدليات؛ علمــاً بــأن اســتخدامها ســاعد 

دث. كمـا أُبـرز الـدور الـذي يؤديـه ضـبط       على حتديد أوجه الضعف وتعزيز اإلبالغ عن احلـوا 
ط املشـاركون أيضـاً   األمن داخل اجملتمع وأمهية إشـراك الرجـال والصـبية يف جهـود املنـع. وسـلَّ      

الضوء على أمهية تعزيز ومحاية األسرة، باعتبارها نواة اجملتمع األساسية واحلاضنة الطبيعيـة الـيت   
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ي لقتـل النسـاء بـدافع جنسـاين؛     يف التصـدِّ  تكفل رفاه مجيع أفرادهـا خاصـة النسـاء واألطفـال،    
 وذلك من منطلق اإلقرار بوجوب أن تكون األسرة مالذاً آمناً.

ومن أجل املضي يف توطيد اجلهود الرامية إىل منـع جـرائم قتـل النسـاء بـدافع جنسـاين         -١٦
 ناقش االجتماع التدابري العملية التالية اليت ميكن أن تتخذها الدول األعضاء:

لتشــجيع علــى إجــراء تغــيريات يف املعــايري واملواقــف االجتماعيــة الــيت تلحــق    ا  (أ)  
الضرر بالنساء من خالل تنفيذ بـرامج تعليميـة مبكـرة ومتواصـلة ومحـالت توعيـة ومـن خـالل         

 التعامل مع املدارس واجملتمعات احمللية أو تشجيع هذا التعامل؛

القـي بشـأن املسـاواة    تشجيع وسائل اإلعالم على اعتماد مـدونات سـلوك أخ    (ب)  
بني اجلنسني واإلبالغ عن حاالت العنف ضد النسـاء، واحتـرام كرامـة وخصوصـية الضـحايا،      
واالمتناع عن نشر أفكار منطية تؤذي النساء وَتُحطُّ مـن قـدرهن؛ عـالوة علـى تعزيـز املسـاواة       

 بني اجلنسني وعدم التمييز؛

ع َتعــرُّض النســاء ضــحايا اعتمــاد تشــريعات وسياســات وتــدابري ترمــي إىل منــ   (ج)  
العنف ملخاطر مميتة وإىل محاية الضحايا والشهود؛ على حنو يشمل توفري محاية بسيطة وسـريعة  
وميسرة، وإصدار أوامر تقييدية أو حظرية، ووضع استراتيجيات مالئمـة وحمـدَّدة بشـأن تقيـيم     

يـام األسـبوع   سـاعة يوميـاً طـوال أ    ٢٤وإدارة املخاطر، وختصيص خطوط ساخنة سـرية تعمـل   
ــان واملســاعدات          ــى األم ــر احلصــول عل ــدابري أخــرى ُتيسِّ ــاذ ت ــوفري مالجــئ أو اخت الســبعة، وت

  تتوقف على بدء إجراءات جنائية؛ والدعم؛ علماً بأن هذه التدابري الوقائية ينبغي أالَّ
ق مــن أمـان النســاء مــن أجــل هتيئـة بيئــة حضــرية أكثــر   تعزيـز إجــراءات التحقُّــ   (د)  
ك مثالً من خـالل حتسـني إضـاءة الطـرق والشـوارع السـفلية وزيـادة عـدد دوريـات          أماناً؛ وذل

  الشرطة يف املناطق اليت ترتفع فيها احتماالت التحرش بالنساء؛
قيام السلطات ودوائر اجملتمع املدين املعنية بترويج استراتيجيات وتدابري ترمـي    )ـ(ه  

ىل قتـل النسـاء بـدافع جنسـاين والكشـف      إىل تشجيع اإلبالغ عن وقائع العنف اليت قد تفضي إ
  املبكر عن تلك الوقائع؛

تنظيم حيازة واستعمال وخزن األسلحة النارية من جانب عتاة اجملرمني بعـدة    (و)  
وسائل منها وضع قيود على امتالك وحيازة تلك األسلحة، خاصة حيثما وردت بالغات عـن  

ض ألسـلحة ناريـة عنـد    التعـرُّ  وقوع حاالت عنـف ضـد النسـاء، وشـن محـالت توعيـة مبخـاطر       
  لية؛نـزنشوب نزاعات م
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استعراض وتقييم وحتديث القوانني اجلنائية واملدنية بغية ضمان معاقبـة وحظـر     (ز)  
كل أشكال العنف ضد النساء؛ أو اعتماد تدابري تكفل ذلـك، مـن أجـل احليلولـة دون تصـعيد      

  هذا العنف حبيث يتحول إىل قتل للنساء بدافع جنساين؛
تعزيز وتيسري التنسيق فيما بني اهليئات احلكومية واحملـاكم املسـؤولة عـن شـىت       )(ح  

اجملاالت القانونية؛ مثل قانون األسرة، والقانون املدين، والقانون اجلنائي، وقانون اهلجـرة، بغيـة   
  ي له على حنو متسق؛منع العنف الذي ميكن أن يفضي إىل قتل للنساء بدافع جنساين والتصدِّ

عزيز إعادة تأهيل وإعـادة تثقيـف مـرتكيب وقـائع العنـف؛ بعـدة وسـائل منـها         ت  (ط)  
وضع وتقييم برامج تكفل عالجهم وإعادة دجمهم وإعـادة تأهيلـهم وتثقـيفهم وتعطـي األولويـة      

  ألمان الضحايا؛
ضمان توافر قدر واٍف من املوارد البشرية واملالية من أجـل منـع حـاالت قتـل       (ي)  

  ومن أجل رصد وتقييم النتائج؛النساء بدافع جنساين 
تقييم برامج وتدخالت املنع بغية إرساء أساس معريف بشـأن مـدى جناحهـا يف      (ك)  

  منع العنف ضد النساء.
    

    التحقيق واملالحقة واملعاقبة  - دال  
د االجتماع على أمهية التحقيقات واملالحقات املتعلقة بقتل النسـاء بـدافع جنسـاين    أكَّ  -١٧

يجية شـاملة ُتنفَّـذ علـى كـل املسـتويات وترمـي إىل منـع العنـف ضـد النسـاء           كجزء مـن اسـترات  
بأن هناك عوامل تعرقل تلك التحقيقـات واملالحقـات؛ منـها مـثالً األفكـار       ي له. وأُقرَّوالتصدِّ

النمطية اجلنسانية السلبية، واإليـذاء الثـانوي والفسـاد واإلفـالت مـن العقـاب وانعـدام الثقـة يف         
جلنائيــة. والحــظ االجتمــاع أن هنــاك معــايري ومبــادئ توجيهيــة وأدوات دوليــة   نظــام العدالــة ا

 )٤(تكفل فعالية التحقيقات واملالحقات املتعلقة حباالت العنف ضد النساء.

ونـاقش االجتمــاع التـدابري العمليــة التاليــة الـيت ميكــن أن تتخــذها الـدول األعضــاء مــن       -١٨
افع جنسـاين ومالحقـة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم علـى      أجل ضمان التحقيق يف جرائم قتل النساء بد

 النحو املالئم:

───────────────── 
دليل الشرطة إىل رات واجلرمية: املنشورات التالية اليت أصدرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ ،انظر مثالً )٤(  

ي الة يف التصدِّلنساء، واملناهج التدريبية املصاحبة له؛ ودليل تدابري املالحقة الفعَّال للعنف ضد اي الفعَّالتصدِّ
ة والعدالة اجلنائية من أجل للعنف ضد النساء والفتيات؛ وتعزيز التدابري اليت تتخذها أجهزة منع اجلرمي

 ي للعنف ضد النساء.التصدِّ
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اعتماد أو استعراض سياسـات جنائيـة، تشـمل التحقيقـات واملالحقـات، مـن         (أ)  
ــة الــيت ميكــن أن تفضــي إىل ممارســة عنــف مميــت ضــد     أجــل التصــدِّ ي لعوامــل املخــاطر احملتمل

 النساء؛

واجب من العناية ودون إبطـاء،  ضمان أن تتوىل السلطات املختصة، بالقدر ال  (ب)  
 التحقيق يف كل حالة من حاالت قتل النساء بدافع جنساين ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

ضــمان أن يكفــل القــانون للنســاء قــدراً متســاوياً مــن احلمايــة وأن تتــوافر هلــن   (ج)  
ــة؛ علــى حنــو يشــمل عنــد االقتضــاء املســاعدات القانو     ــة فــرص متســاوية للوصــول إىل العدال ني

  وخدمات الدعم اللغوي ومحاية الشهود؛
ــاء التحقيقــات           (د)   ــانوي أثن ــذاء ث ــن خمــاطر حــدوث إي ــان م ــدر اإلمك ــل ق التقلي

واملالحقات واحملاكمات اجلنائية؛ وذلك بعدة وسـائل منـها تـوفري أدوات تسـاعد علـى اإلدالء      
  بالشهادات ومساعدة الضحايا والشهود؛

ــد االقتضــاء، يف ات   )ـ(ه   ــاع هنــج متكامــل متعــدد التخصصــات ومــراعٍ    النظــر، عن ب
للجانب اجلنساين حيال التحقيق يف جرائم قتل النساء بـدافع جنسـاين، وتعزيـز التعـاون الوثيـق      
وتقاسم املعلومات املالئم فيمـا بـني املؤسسـات املشـاركة يف هـذه التحقيقـات وإضـفاء الطـابع         

  ايا يف احترام خصوصيتهم؛املؤسسي على هذا التعاون والتقاسم، مع مراعاة حق الضح
صــات داخــل احلــرص، عنــد االقتضــاء، علــى إنشــاء وحــدات متعــددة التخصُّ    (و)  

جهاز الشرطة؛ ووحدة خمتصة باملالحقة القضـائية تتـوافر لـديها خـربات نوعيـة ومـوارد بشـرية        
  ومالية كافية؛ وتشجيع احملاكم على اكتساب خربات نوعية؛

صة، وتوفري تدريب منتظم ومؤسسـي  تخصِّوضع ونشر أدلة وبروتوكوالت م  (ز)  
للمسؤولني املشاركني يف التحقيق يف جرائم قتل النساء بـدافع جنسـاين ويف مالحقـة مرتكبيهـا     
ومعاقبتــهم حبيــث يــدرك هــؤالء املســؤولون طــابَع العنــِف اجلنســاينَّ ويســتجيبون لالحتياجــات   

  الة ُيعوَّل عليها؛اخلاصة للضحايا وألوجه ضعفهم وجيرون حتقيقات ومالحقات فعَّ
وضع آليات مالئمـة وتعزيـز القـدرات املتعلقـة بـالتحليالت اجلنائيـة مـن أجـل           (ح)  

ــز خمتصــة باألشــخاص          ــودين؛ كإنشــاء مراك ــا البشــرية واألشــخاص املفق ــى البقاي ــرف عل التع
املفقودين وقواعد بيانات للحمض اخللوي الصبغي، ودعم اجلهود الرامية إىل مالحقـة مـرتكيب   

  قتل النساء بدافع جنساين؛جرائم 
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رصــد وجمــازاة مســؤويل العدالــة اجلنائيــة (العــاملني يف جهــاز الشــرطة والنيابــة    (ط)  
العامة واملترمجني الفوريني ومـوظفي احملـاكم) الـذين حيرمـون النسـاء مـن الوصـول إىل العدالـة؛         

تشـريعات الـيت   مبن فيهم مثالً األشخاص الذين ُيخضـعون النسـاء للتمييـز أو يرفضـون تطبيـق ال     
تصون حقوق النساء أو ال يتوخون العناية الواجبة يف أداء مهامهم الرمسية فيمـا خيـص حـاالت    

  سيما قتل النساء بدافع جنساين؛ العنف ضد النساء، وال
مراعاة مسؤولية الدول يف حتديد اجلرائم اجلنائية ومعاقبـة مرتكبيهـا، وضـمان      (ي)  

رائم قتـل النسـاء بـدافع جنسـاين تتناسـب مـع خطـورة        توقيع عقوبات مالئمة علـى مـرتكيب جـ   
  تلك اجلرائم؛

تــوفري مــوارد بشــرية وماليــة كافيــة مــن أجــل التحقيــق يف جــرائم قتــل النســاء     (ك)  
  بدافع جنساين ومالحقة مرتكبيها.

    
    دعم ومساعدة الضحايا  - واو  

ضــحايا  م؛ وبــأنَّاالجتمــاع حبــق الضــحايا يف أن يعــاَملوا معاملــةً َتحفــظ كــرامَته   أقــرَّ  -١٩
العائلـة املباشـرة للضـحية األصـلية أو ُمعاليهـا       جرائم قتل النساء بـدافع جنسـاين يشـملون أيضـاً    

أو ملنـع اإليـذاء؛    املباشرين واألشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل ملساعدة الضحايا
لتعسـف يف اسـتعمال   إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام واوذلك متشياً مع 

ي د املشاركون على أمهية ختصيص تعويضات وافية للضحايا وعلى أمهيـة التصـدِّ  . وشدَّالسلطة
ا مـن العوامـل املؤسسـية واالجتماعيـة الـيت تسـهم يف       لتبعية اهليكلية والتهميش املنهجي وغريمهل

رميــة املنظمــة الفســاد واجل . وقيــل إنَّإذكــاء العنــف ضــد النســاء وجــرائم القتــل بــدافع جنســاين 
 رات متثل عوامل تساهم يف اإليذاء.  واالجتار باملخدِّ

وضماناً لدعم ومساعدة ضـحايا جـرائم قتـل النسـاء بـدافع جنسـاين نـاقش االجتمـاع           -٢٠
 التدابري العملية التالية اليت ميكن أن تتخذها الدول األعضاء:

ء بــدافع جنســاين  إدراج احتــرام اهلويــة الثقافيــة لضــحايا جــرائم قتــل النســا        (أ)  
ــة ولغتــهم يف صــلب اإلطــار القــانوين والسياســات واملمارســات     ــة واالجتماعي وأصــوهلم العرقي

 املؤسسية؛

ضــمان تلبيــة احتياجــات النســاء الالئــي يعــانني مــن أوضــاع استضــعاف؛ مبــن    (ب)  
فيهن كبار السن، والريفيات، والنساء األصليات، واألجنبيات، واملهـاجرات الالئـي يعشـن يف    
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ضــع غــري قــانوين، والنســاء ضــحايا االجتــار بالبشــر، وأطفــال النســاء الالئــي تعرضــن للعنــف،  و
 اعاً مسلحاً؛نـزواملعوَّقات، والنساء الاليت يشهدن 

ضمان مراعاة القوانني والسياسات واملمارسـات املتعلقـة بالضـحايا والشـهود       (ج)  
  ؛ألوضاع األطفال واحترام حقوق الطفل

حايا مع االعتماد على الدور اهلام الذي يؤديه اجملتمع املـدين،  محاية ودعم الض  (د)  
األجهـزة   ال بني مجيع اهليئات احلكومية املعنية مبا يف ذلك، عند االقتضـاء، وضمان التعاون الفعَّ

  ؛القضائية وأجهزة النيابة ووكاالت إنفاذ القانون والسلطات احمللية واإلقليمية
حية وغريهـا مـن اخلـدمات االجتماعيـة متاحـة      ضمان أن تكون اخلدمات الص  )ـ(ه  

  للضحايا بغض النظر عن تعاوهنم مع نظام العدالة؛
 ممتكينـه  مـن أجـل   الة جلميـع الضـحايا  ضمان توفري آليات قضائية مالئمة وفعَّ  (و)  

  من احلصول على سبل االنتصاف من األضرار املتكبدة؛
والتدابري املتاحـة   محقوقهضمان تزويد الضحايا مبعلومات عاجلة ودقيقة عن   (ز)  
واآلليــات القانونيــة للحصــول علــى ســبل اإلنصــاف، بطريقــة   مومســاعدهت مودعمهــ محلمايتــه

اإلثنيــة والعرقيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية بوســائل منــها تنفيــذ  موأصــوهل مع لغــاهتتراعــي تنــوُّ
  محالت إعالمية عامة؛

 مائيــة، مــع مراعــاة كرامتــهمتكــني الضــحايا مــن املشــاركة يف اإلجــراءات اجلن   (ح)  
عى علـيهم  م، واحلرص يف الوقت ذاته علـى احتـرام احلقـوق القانونيـة للمـدَّ     وسالمته مورفاهته

  ؛وإعداد الضحايا من أجل إعادة دجمهم يف اجملتمع
 مر تعويضات مالئمة، مبـا يف ذلـك رد حقـوق الضـحايا وتعويضـه     ضمان توفُّ  (ط)  

ــ ــة وامل مالي ــا يلــيب  ا، يف اإلجــراءات اجلنائي ــة، مب ــة واإلداري ــاً احتياجــات الضــحايا  شــىت دني ، وفق
  ؛للقانون الوطين

توفري موارد بشرية ومالية مالئمة من أجل ضمان حقوق ضـحايا جـرائم قتـل      (ي)  
  النساء بدافع جنساين.

 


