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    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٧ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/70/490( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  

  التصدي جلرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين  - ٧٠/١٧٦
  

  ،إنَّ اجلمعية العامة  

بشـــأن  ٢٠١٣كـــانون األول/ديســـمرب   ١٨املـــؤرخ  ٦٨/١٩١قرارهـــا  إىلتشـــري إذ   
  االلتزامــــــات ال ســــــيماو ،تصــــــدي جلــــــرائم قتــــــل النســــــاء والفتيــــــات بــــــدافع جنســــــاينال

  ،والفتيات  مبن فيهم النساء ،بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع
مـن أنَّ انتشـار خمتلـف مظـاهر قتـل النسـاء والفتيـات بـدافع          وإذ يساورها بالغ القلـق   

وإذ تالحظ بوجه خاص أنَّ امـرأة مـن كـلِّ امـرأتني تقتـل       ،مجزعة جنساين يف العامل بلغ أبعاداً
  ،)١(على يد عشريها احلميم أو أحد أفراد أسرا

يف ذلـك   مبـا  ،إزاء آفة العنف اجلنسي يف مجيع احلاالت وإذ يساورها بالغ القلق أيضاً  
 وعمليـــات االختطـــاف واالغتصــــاب والقتـــل اجلماعيـــة الـــيت تســــتهدف      ،حـــاالت الـــرتاع  

  ،  والفتيات  النساء

املعنيـة مبسـألة العنـف ضـد     لـس حقـوق اإلنسـان    تقرير املقررة اخلاصة إىل  تشريوإذ   
بشـأن تكثيــف   ٢٠١٢متوز/يوليـه   ٥املـؤرخ   ٢٠/١٢لــس اوقـرار   )٢(املـرأة وأسـبابه وعواقبـه   

ء الالئـي  اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة: سـبل انتصـاف النسـا       
  ،)٣(تعرضن للعنف

_______________ 

 واجلرمية.  اليت أعدها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات ٢٠١٣الدراسة العاملية عن جرائم القتل انظر   )١(

)٢(  A/HRC/20/16. 

)، Corr.1و  A/67/53( ٥٣الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة السـابعة والسـتون، امللحـق رقـم         انظر:  )٣(
  ألف. الفصل الرابع، الفرع
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تقرير مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان عـن كيفيـة       إىلتشري أيضا وإذ   
وقـرار   ،)٤(مسـألة العنـف ضـد النسـاء والفتيـات      إقامة و/أو تعزيز أوجه التآزر والـروابط بشـأن  

ــوق اإلنســان    ــس حق ــؤرخ  ٢٣/٢٥جمل ــه  ١٤امل ــف ا  ٢٠١٣حزيران/يوني ــود بشــأن تكثي جله
الرامية إىل القضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة: منـع االغتصـاب وغـريه مـن أشـكال            

  ،)٥(العنف اجلنسي والتصدي هلا

 ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ١٨املــؤرخ  ٦٩/١٤٧قرارهــا إىل  تشــري كــذلكوإذ   
  ،والفتاة  على مجيع أشكال العنف ضد املرأة بشأن تكثيف اجلهود من أجل القضاء

بــاإلعالن السياســي الصــادر مبناســبة الــذكرى الســنوية    مــع التقــدير وإذ حتــيط علمــاً  
رأة يف دورـا التاسـعة   الذي اعتمدته جلنة وضـع املـ   ،العشرين للمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة

  ،)٧(بيجني  العشرين عاماً ملنهاج عمل والذي ركَّز على استعراض ،)٦(واخلمسني

ــق اخلــرباء      تناــاعــن ام وإذ تعــرب   ــرؤس اجتمــاع فري ــد الستضــافة وت ــة تايلن حلكوم
الـذي عقـد يف    ،احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بقتل النسـاء والفتيـات بـدافع جنسـاين    

  ،٦٨/١٩١، عمالً بالقرار ٢٠١٤فمرب تشرين الثاين/نو ١٣إىل  ١١بانكوك يف الفترة من 

  ،)٨(الذكر  السالفاجتماع فريق اخلرباء  بتوصيات وإذ حتيط علماً مع التقدير  

بــإعالن الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف جــدول     وإذ ترحــب  
أعمال األمم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التصـدي للتحـديات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز          

وترحـب بصـفة خاصـة     ،)٩(ين والـدويل ومشـاركة اجلمهـور   سيادة القانون على الصعيدين الوط
بسعي الدول األعضاء إىل تعميم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف نظـم العدالـة اجلنائيـة عـن طريـق         

من أجل تعزيز محاية النساء والفتيات محايـة كاملـة    ،وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية
  ،مبا يف ذلك قتل النساء والفتيات بدافع جنساين ،من مجيع أعمال العنف

_______________ 

)٤(  A/HRC/23/25. 

)، A/68/53( ٥٣الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الثامنـــة والســـتون، امللحـــق رقــــم         انظـــر:   )٥(
  ألف.  اخلامس، الفرع  الفصل

األول،  )، الفصـل E/2015/27( ٧، امللحـق رقـم   ٢٠١٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي،   )٦(
 ، املرفق.٥٩/١الباب جيم، القرار 

(منشـورات األمـم املتحـدة،     ١٩٩٥أيلول/سـبتمرب   ١٥-٤لعاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، تقرير املؤمتر ا )٧(
 ، املرفق الثاين.١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.13املبيع  رقم

 .E/CN.15/2015/16انظر   )٨(

 ، املرفق. ٧٠/١٧٤القرار   )٩(
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على أمهية القضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد مجيـع النسـاء والفتيـات          إذ تشددو  
يتصـل بـه مـن     واحلـد بدرجـة كـبرية مـن مجيـع أشـكال العنـف ومـا         ،يف االَين العـام واخلـاص  

  ،)١٠(٢٠١٥  اق خطة التنمية ملا بعد عاميف سي ،معدالت الوفيات يف كل مكان

ل ملزمة بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسـان واحلريـات   على أنَّ الدو وإذ تشدد أيضاً  
وباختـاذ التـدابري الراميـة إىل منـع أعمـال العنـف        ،مبن فيهم النسـاء والفتيـات   ،األساسية للجميع

ووضـع حـد    ،ومعاقبتـهم  ،أيـا كـانوا   ،ضد النساء والفتيات والتحقيق فيهـا ومالحقـة مرتكبيهـا   
  ،إلفالم من العقاب

للعمل الذي تضطلع بـه منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال منـع        قديرهاوإذ تعرب عن ت  
  ،مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له

إىل اإلسهامات اهلامة اليت يقدمها العديد من منظمـات اتمـع    وإذ تنظر بعني التقدير  
كـــب ضـــد النســـاء املـــدين واألوســـاط األكادمييـــة يف التصـــدي ملختلـــف أشـــكال العنـــف املرت 

  ،من خالل إجراء البحوث والعمل املباشر يف جمتمعاا احمللية ،والفتيات

ــيط علمــاً    ــيت تــدين القتــل اجلمــاعي        وإذ حت باألحكــام القضــائية الوطنيــة والدوليــة ال
  ،والفتيات  للنساء

ارتفـاع مسـتوى اإلفـالت مـن العقـاب فيمـا يتعلـق جبـرائم قتـل           وإذ يظل يثري جزعهـا   
فتيــات بــدافع جنســاين وكــون العنــف ضــد النســاء والفتيــات يعــد مــن أقــلِّ اجلــرائم   النســاء وال

  ،خضوعاً للمالحقة القضائية واملعاقبة يف العامل

الدول األعضاء علـى اختـاذ التـدابري الراميـة إىل منـع أعمـال العنـف ضـد          حتثُّ  - ١  
مرتكبيهـا قضـائيا    حقـة والتحقيـق فيهـا ومال   ،وخصوصاً القتل بدافع جنساين ،النساء والفتيات

والعمل على مجيع املستويات مـن أجـل وضـع حـد إلفـالت      وفقا للقوانني الوطنية،  ،ومعاقبتهم
  العقاب؛ مرتكيب تلك اجلرائم الشنيعة ضد النساء والفتيات من

الدول األعضاء على تعزيـز تـدابري العدالـة اجلنائيـة لـديها للتصـدي        حتثُّ أيضاً  - ٢  
باختاذ تدابري تدعم قدراا على التحقيـق   ال سيماو ،ساء والفتيات بدافع جنساينجلرائم قتل الن

 حـدود يف  ،يف هذه اجلرائم جبميع أشكاهلا ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم والنظر يف اختاذ تدابري
 ،حسـب االقتضــاء  ،التعــويض للضـحايا وأسـرهن أو معــاليهن   تـوفري ســبل اجلـرب و/أو  ل ،قـدراا 

  ؤالء مبا يلزم من الدعم القانوين والطيب والنفسي واالجتماعي؛و/أو إمداد ه

_______________ 

 .Corr.1و  A/68/970انظر   )١٠(
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الدول األعضاء على أن تنظـر يف سـبل تعزيـز التعـاون الـدويل وتبـادل        تشجع  - ٣  
مبــا يشــمل  ،املمارســات اجليــدة يف املســائل اجلنائيــة املتصــلة بــالعنف املرتكــب بــدافع جنســاين   

اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت   التصــديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  
االنضـــمام إليهـــا  أو ،وغريهـــا مـــن الصـــكوك القانونيـــة الدوليـــة ذات الصـــلة ،)١١(امللحقـــة ـــا

  حسب االقتضاء؛ ،وتنفيذها

الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد   تشــجع  - ٤  
ــرأة ــاري  )١٢(امل ــا االختي ــة    وات ،)١٣(وبروتوكوهل ــل والربوتوكــوالت االختياري ــوق الطف ــة حق فاقي

على تنفيذ هـذه الصـكوك    ،)١٥(ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،)١٤(امللحقة ا
  تنفيذاً فعاالً؛

ــة الــيت أوصــى ــا     تــدعو  - ٥   ــة احلالي ــدول األعضــاء إىل مراعــاة األدوات العملي ال
والفتيـات بـدافع    فتـوح العضـوية املعـين بقتـل النسـاء     اجتماع فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل امل    

أي  ،٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٣إىل  ١١الذي عقد يف بـانكوك يف الفتـرة مـن     ،جنساين
الربوتوكول النموذجي لبلدان أمريكا الالتينية بشـأن إجـراء التحقيقـات يف جـرائم قتـل النسـاء       

  ؛)١٦(فعال يف جرائم قتل النساءوالتوصيات املتعلقة بالتحقيق ال ،بدافع جنساين

الدول األعضاء على تعزيز اسـتراتيجيات شـاملة ومتكاملـة ملنـع مجيـع       تشجع  - ٦  
تتضـمن   ،مبا يف ذلك قتل النساء والفتيات بدافع جنسـاين  ،أشكال العنف ضد النساء والفتيات

مـن أجـل التصـدي للمواقـف      ،وتعبئة اتمعات احمللية وتوعيتها ،برامج للتعليم املبكِّر واملستمر
أو تـربره   ،والعوامل االجتماعية اليت تشجع أي شكل من أشكال العنف ضد النسـاء والفتيـات  

  أو تتسامح معه؛

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

بدافع جنسـاين والتحقيـق فيهـا ومالحقـة      وبذل العناية الواجبة ملنع جرائم قتل النساء والفتيات
وضـمان وصـوهلن إىل    ،متسـاوية للنسـاء مبوجـب القـانون     وضـمان محايـة   ،مرتكبيها ومعاقبتهم

_______________ 

)١١(  United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩الَّد املرجع نفسه،   )١٢(

 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١الَّد املرجع نفسه،   )١٣(

 املرفق.  ،٦٦/١٣٨؛ والقرار ٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣و  ٢١٧١و  ١٥٧٧الَّدات  املرجع نفسه،  )١٤(

)١٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544. 

 .٨، الفقرة E/CN.15/2015/16انظر   )١٦(
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 والنظر يف اعتماد ج متكامل ومتعـدد التخصصـات يراعـي املنظـور     ،املساواة العدالة على قدم
ومالحقـة مرتكبيهـا    اجلنساين ملنع جرائم قتـل النسـاء والفتيـات بـدافع جنسـاين والتحقيـق فيهـا       

بغــرض التقليــل إىل أدىن حــد مــن احتمــال تعرضــهن لإليــذاء مــن جديــد يف نظــام     ،ومعاقبتــهم
سبة وتعزيز قـدرات التحليـل اجلنـائي يف التحقيقـات للتعـرف      ووضع آليات منا ،العدالة اجلنائية

  املفقودين؛  على رفات املوتى وحتديد هوية األشخاص

الدول األعضاء على جترمي االغتصاب وسـائر أشـكال العنـف اجلنسـي      تشجع  - ٨  
مبـا يف ذلـك يف    ،والعنف بدافع جنساين الـيت ترتكـب ضـد النسـاء والفتيـات يف مجيـع احلـاالت       

وحتـثُّ   ،مراعـاة املعـايري الدوليـة    مـع  ،ومالحقة مرتكيب هذه اجلرائم ومعاقبتـهم  ،ت الرتاعحاال
علـى دعـم تنميـة وتعزيـز قـدرات املؤسسـات        ،حسـب االقتضـاء   ،األطراف املعنية علـى العمـل  

وقـدرات شــبكات اتمــع املــدين   ،وخصوصــاً نظــم إنفـاذ القــانون والصــحة والقضــاء  ،الوطنيـة 
مساعدة مسـتدامة للنسـاء والفتيـات املتضـررات مـن العنـف بـدافع جنسـاين          احمللي دف توفري

  العدالة؛  ومتكينهن من الوصول إىل

ومتناسـب مـع    الدول األعضاء على ضمان فـرض عقـاب مالئـم    تشجع أيضاً  - ٩  
  جنساين؛  خطورة اجلرمية على مرتكيب جرائم قتل النساء والفتيات بدافع

باالسـتفادة مـن الـدور     ،حتمـي الضـحايا وتـدعمهن    بالدول األعضاء أن يب  - ١٠  
مبـا   ،وضمان التعاون الفعال بني مجيع اهليئـات احلكوميـة املعنيـة    ،اهلام الذي يؤديه اتمع املدين

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

الدول األعضاء على ضمان إبـالغ الضـحايا ومـن بقـي علـى قيـد احليـاة         حتثُّ  - ١١  
ــهم مــن املشــاركة  ،حبقــوقهم نمــن ذويهــ  ــة  ،حســب االقتضــاء  ،ومتكين  ،يف اإلجــراءات اجلنائي

وكفالـة تقـدمي الــدعم للضـحايا مـن خـالل اخلــدمات       ،مراعـاة كرامتـهم ورفــاههم وأمنـهم    مـع 
  املناسبة؛

مكتب األمـم   ال سيماو ،كيانات األمم املتحدة ووكاالا ذات الصلة تشجع  - ١٢  
وهيئـة   ،ومفوضـية األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان       ،املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة 

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة)          ــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة (هيئ علــى  ،األم
يف وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسـات علـى    ،بناًء على طلبها ،ضاءدعم الدول األع مواصلة

الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل دف التصدي جلرائم قتل النساء والفتيـات بـدافع جنسـاين    
  ومنع حدوثها؛
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فيهـا   مبـا  ،الـدول األعضـاء وكيانـات األمـم املتحـدة ووكاالـا املعنيـة        تشجع  - ١٣  
فوضية السامية وهيئة األمـم املتحـدة للمـرأة    املعين باملخدرات واجلرمية ومكتب األمم املتحدة امل

علـى توعيـة الـدول األعضـاء      ،والصناديق والـربامج املتخصصـة األخـرى التابعـة لألمـم املتحـدة      
  جبرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين؛

يانـات املتعلقـة   الدول األعضاء على مجـع وتصـنيف وحتليـل وإبـالغ الب     تشجع  - ١٤  
وفقــاً للتصــنيف الـــدويل للجرميــة لألغـــراض     ،جبــرائم قتــل النســـاء والفتيــات بــدافع جنســـاين    

وإشراك اتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة وممثِّلـي       ،اإلحصائية الذي أقرته اللجنة اإلحصائية
دريب املالئـم  وتـوفري التـ   ،حسب االقتضاء وإىل أقصى حد ممكـن  ،الضحايا واملنظمات الدولية

  للموظفني املعنيني على اجلوانب التقنية واألخالقية جلمع البيانات ذات الصلة وحتليلها؛

إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ومعاهـد شـبكة          تطلب  - ١٥  
لة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية مواصلة إجراء وتنسـيق البحـوث ذات الصـ   

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

 ،إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يعــد تطلــب أيضــاً  - ١٦  
سـاء والفتيـات بـدافع جنسـاين علـى      دراسة حتليلية تتنـاول قتـل الن   ،بالتعاون مع الدول األعضاء

مســتمدة أيضــاً مــن أصــحاب   ،وتتضــمن بيانــات مصــنفة عــن هــذه الظــاهرة   ،الصــعيد العــاملي
  بغرض توضيح أشكاهلا وأمناطها املختلفة؛ ،املصلحة املعنيني

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

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

ة إىل توفري مسـامهات خارجـة عـن    الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحن تدعو  - ١٨  
  وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاا؛ ،امليزانية لألغراض املبينة أعاله

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