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 الدورة التاسعة واخلمسون
 اللجنة الثالثة

  من جدول األعمال٩٨البند 
   النهوض باملرأة

أذربيجان، أسـبانيا، اسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، أملانيـا، أوروغـواي، أوغنـدا، أيرلنـدا،                  
اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا تركيا، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بولندا، 

ملتحــدة، مجهوريـــة مقــدونيا اليوغوســـالفية الســابقة، الـــدامنرك، رومانيــا، الســـلفادور،     ا
ــدا،         ــا، كن ــربص، كرواتي ــدا، ق ــانواتو، فنلن ــلوفينيا، الســويد، سويســرا، ف ــلوفاكيا، س س
ــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية،     ــا، لكســمربغ، اململكــة املتحــدة لربيطاني كولومبيــا، التفي

 مشروع قرار: نغاريا، هولندا، اليابان، اليونانالنرويج، النمسا، نيجرييا، ه
 

النســـاء والفتيـــات  العمـــل مـــن أجـــل القضـــاء علـــى اجلـــرائم املرتكبـــة ضـــد         
 الشرف باسم

 ،إن اجلمعية العامة 
 ، التزام مجيع الدول بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةإذ تعيد تأكيد 

 على النحو املنصوص عليه يف اإلعالن ،مان على النفسمبا يف ذلك احلق يف احلياة واحلرية واأل
مبوجب صكوك األطراف   الدول، وإذ تعيد أيضا تأكيد التزامات)١(العاملي حلقوق اإلنسان
، )٢(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةسيما العهد  حقوق اإلنسان، وال

__________ 
  ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار  )١( 
 .، املرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٢( 
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، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال )٢(ياسيةوالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس
 ،)٤(، واتفاقية حقوق الطفل)٣(التمييز ضد املرأة

 واإلعالن املتعلق بالقضاء على )٥(إعالن وبرنامج عمل فيينا عيد أيضا تأكيدوإذ ت 
 إعالن بيجني ومنهاج العمل  األهداف وااللتزامات الواردة يف، فضال عن)٦(العنف ضد املرأة

، وإذ تشري إىل الوثيقة اخلتامية للدورة )٧(عتمدمها املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأةاللذين ا
املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم : ٢٠٠٠املرأة عام �االستثنائية للجمعية العامة املعنونة 

 ،)٨(�يف القرن احلادي والعشرين
 ٢٠٠٢ر ـــديسمب/ األولونــــكان ١٨  املؤرخ٥٧/١٧٩ا ـــــــإىل قراريهر ـــــوإذ تشي 

، فضال عن قرار جلنة حقوق اإلنسان ٢٠٠٣ديسمرب / األولكانون ٢٢ املؤرخ ٥٨/١٤٧ و
 ،)٩(٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٠ املؤرخ ٢٠٠٤/٤٦

 ٢٠٠٣ديسمرب / األولكانون ٢٢ املؤرخ ٥٨/١٨٥إىل قرارها وإذ تشري أيضا  
لعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك اجلرائم املرتكبة الذي دعت فيه إىل إجراء دراسة متعمقة عن ا

، الذي دعت ٢٠٠٢ديسمرب / األولكانون ١٨ املؤرخ ٥٧/١٩٠باسم الشرف، وقرارها 
 فيه إىل إجراء دراسة متعمقة عن العنف ضد األطفال،

على الدول التزاما بأن جتتهد على النحو الواجب للحيلولة أن وإذ تضع يف اعتبارها  
والتحقيق فيها ومعاقبة املرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف م دون وقوع اجلرائ

 حقوق اإلنسان واحلريات ينتهكذلك ب القيام  عدممرتكبيها وتوفري احلماية للضحايا، وأن
 مينع التمتع هبا، وأ  ويقوضهااألساسية
 نساء والفتيات،على احلاجة ملعاملة مجيع أشكال العنف املرتكب ضد الوإذ تشدد  

 فيها اجلرائم املرتكبة باسم الشرف، بوصفها أعماال إجرامية يعاقب عليها القانون، امب
__________ 

 .، املرفق٣٤/١٨٠القرار  )٣( 
 .، املرفق٤٤/٢٥القرار  )٤( 
 )٥( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 .٤٨/١٠٤انظر القرار  )٦( 
 األمم املتحدة، رقم اتمنشور (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥-٤، تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني )٧( 

 . والثاين األولان، املرفق١، الفصل األول، القرار A.96.IV.13)املبيع 
 .، املرفق٢٣/٣ - القرار دإ )٨( 
، الفصل الثاين، )E/2002/23( ٣، امللحق رقم ٢٠٠٢ ،الوثائق الرمسيـــة للمجلس االقتصادي واالجتماعي : انظر )٩( 

 .ألف الفرع
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على احلاجة لتحديد األسباب اجلذرية للعنف ضد املرأة ومعاجلتها وإذ تشدد أيضا  
 على حنو فعال وال سيما اجلرائم املرتكبة باسم الشرف، واليت تأخذ أشكاال متعددة،

بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك اجلرائم البيانات املتعلقة أن عدم كفاية وإذ تـعـي  
لسياسات، على الصعيدين الوطين واع لتحليل القيام بعائقا أمام املرتكبة باسم الشرف، ميثل 

 والدويل، وأمام اجلهود الرامية إىل القضاء على هذا العنف،
 على ، اجلرائموقوع النساء والفتيات ضحايا هلذهالستمرار  وإذ تشعر بقلق عميق 

قوق اإلنسان واللجنة املعنية حبلجنة الالنحو املوصوف يف األجزاء ذات الصلة من تقارير 
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل وجلنة احلقوق االقتصادية 

لجنة  لةاخلاصالتقارير املتتالية للمقررة تشري يف هذا الصدد إىل و، واالجتماعية والثقافية
 ،)١٠(أسبابه وعواقبهو العنف ضد املرأة املعنية مبسألةحقوق اإلنسان 

  أن هذه اجلرائم ال تتفق مع مجيع القيم الدينية والثقافية،وإذ تؤكد 
باسم الشرف النساء والفتيات  ضد املرتكبة أن القضاء على اجلرائم  أيضادكؤوإذ ت 

 من بينها بوسائلمات واجملتمع الدويل، يتطلب مزيدا من اجلهود وااللتزام من جانب احلكو
اجلهود التعاونية الدولية، واجملتمع املدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية، وعلى أن األمر 

 اجملتمع،السائدة يف جتاهات االيتطلب إحداث تغيريات أساسية يف 
 ورسم على أمهية متكني املرأة ومشاركتها بفعالية يف عمليات صنع القراروإذ تركز  

باسم النساء والفتيات  اجلرائم املرتكبة ضد منعالسياسات كإحدى األدوات احليوية يف 
 ها،القضاء عليالشرف و
 :ترحب – ١ 
 ؛)١١(بتقرير األمني العام عن القضاء على العنف ضد املرأة )أ( 
باألنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا الدول بغرض القضاء على اجلرائم  )ب( 

د املرأة باسم الشرف، مبا يف ذلك إقرار تعديالت للقوانني الوطنية ذات الصلة هبذه املرتكبة ض
اجلرائم، والتنفيذ الفعال هلذه القوانني والتدابري التثقيفية واالجتماعية وغريها اليت تشمل 

، فضال عن األنشطة واملبادرات اليت تقوم هبا اإلعالمية الوطنيةواحلمالت محالت التوعية 
 ؛دف القضاء على مجيع أشكال العنف األخرى ضد املرأةالدول هب

__________ 
)١٠( E/CN.4/2002/83 ٣٧-٢١، الفقرات. 
 )١١( A/59/281. 
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مبا ُيــبذل من جهود، مثل املشاريع احملددة، من جانب هيئات األمم املتحدة  )ج( 
وصناديقها وبراجمها، مبا يف ذلك صندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة األمم املتحدة 

اجلة مسألة اجلرائم املرتكبة ضد املرأة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ملع
 باسم الشرف، وتشجعها على تنسيق جهودها؛

 اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، بالعمل الذي يضطلع به )د( 
كاملنظمات النسائية واحلركات الشعبية واألفراد، لزيادة التوعية هبذه اجلرائم وبآثارها 

 الضارة؛
 ألن املرأة ال تزال ضحية هلذه اجلرائم املرتكبة باسم  قلقهاتعرب عن - ٢ 
 العامل حيث يأخذ أشكاال مناطق وإزاء استمرار حدوث مثل هذا العنف يف مجيع ،الشرف
  وإزاء الفشل يف حماكمة الفاعلني ومعاقبتهم؛،متعددة

 : جبميع الدولهتيب - ٣ 
وق اإلنسان ذات الصلة، وأن أن تنفذ التزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية حلق )أ( 

 ؛)٨( والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة)٧( العملمنهاجتنفذ إعالن بيجني و
نساء ف اجلهود املبذولة ملنع ما يرتكب من جرائم ضد اليتكثتواصل أن  )ب( 
باختاذ  باسم الشرف، والقضاء على تلك اجلرائم اليت تتخذ أشكاال شىت، وذلك والفتيات

 التدابري القانونية واإلدارية والعملية؛
، وتقدم الفاعلني  على حنو فوري ومستفيضجلرائميف اأن جتري التحقيقات  )ج( 

توقع العقوبة  و، باسم الشرفنساء والفتيات وتوثق اجلرائم املرتكبة ضد ال،إىل حماكمة فعالة
 ؛على مرتكبيها

نساء  منع اجلرائم املرتكبة ضد البضرورةتكثف اجلهود لزيادة الوعي أن  )د( 
سمح ت يتالسلوك الأمناط  وذلك بغية تغيري املفاهيم و، باسم الشرف والقضاء عليهاوالفتيات

 ؛ ضمن سائر األطرافإشراك قادة اجملتمع احملليعن طريق  ،بارتكاب هذه اجلرائم
اة  مسؤولية الرجال عن تشجيع املساوعنأن تكثف اجلهود لزيادة الوعي  )هـ( 

بني اجلنسني وإحداث تغري يف االجتاهات من أجل إزالة القوالب النمطية القائمة على نوع 
اجلنس مبا يف ذلك، حتديدا، دورهم يف منع اجلرائم املرتكبة ضد النساء والفتيات باسم 

 الشرف،
  محالت التوعية؛املشاركة يفتشجع جهود وسائط اإلعالم الرامية إىل أن  )و( 
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 ترمي إىل زيادة املعرفة والفهم  اليتربامجالتدابري والدعم وتنفذ توتشجع أن  )ز( 
 حبيث تشمل توفري ، باسم الشرفنساء والفتياتألسباب وعواقب اجلرائم املرتكبة ضد ال
والعاملني يف جمال القضاء  مثل أفراد الشرطة ،التدريب للمسؤولني عن إنفاذ القانون

تجابة للشكاوى املتعلقة هبذه اجلرائم بطريقة نزيهة تعزز قدراهتم على االسأن  ووالقانون،
 وفعالة واختاذ التدابري الالزمة لضمان احلماية للضحايا الفعليني واحملتملني؛

 الرامي ، مبا فيه املنظمات غري احلكومية،واصل الدعم لعمل اجملتمع املدينأن ت )ح( 
  الدولية واملنظمات غري احلكومية؛ وتعزز التعاون مع املنظمات احلكومية،ملعاجلة هذه القضية

 ممكنا، لتلبية  ذلكأن تنشئ أو تعزز أو تيسِّر خدمات الدعم، حيثما يكون )ط( 
، بعدة وسائل من بينها توفري احلماية املناسبة وامللجأ ني واحملتملنياحتياجات الضحايا الفعلي

 يف ذلك جماالت الصحة ، مبا وخدمات الرعاية الصحية واملساعدة القانونيةواملشورة اآلمن
 والتأهيل وإعادة اإلدماج يف اجلنسية واإلجنابية والنفسية وغريها من اجملاالت ذات الصلة،

 اجملتمع؛
نساء أن تعاجل بشكل فعال الشكاوى املتعلقة باجلرائم املرتكبة ضد ال )ي( 
 تيسريأو ز القائم منها يآليات مؤسسية أو تعز باسم الشرف بوسائل منها إنشاء والفتيات

 آمن وبصورة من اإلبالغ عن هذه اجلرائم يف جوالوصول إليه حىت تتمكن الضحايا وغريهن 
 سرية؛

، مبا يف أن تقوم جبمع ونشر املعلومات اإلحصائية عن حدوث هذه اجلرائم )ك( 
 وأن تتيح هذه املعلومات لألمانة العامة العمراجلنس ووزعة حسب املعلومات ذلك امل

 والتقرير ٥٨/١٨٥ التقرير املتعمق بشأن العنف ضد املرأة، وفقا للقرار الستخدامها يف
 ؛٥٧/١٩٠املتعمق بشأن العنف ضد األطفال، وفقا للقرار 

 حقوق معاهداتمبوجب يف تقاريرها إىل اهليئات املنشأة  ،أن تدرج )ل( 
 اختاذهااليت مت  عن التدابري القانونية واملتعلقة بالسياسة ، حسب االقتضاء،معلومات اإلنسان،

 باسم الشرف نساء والفتياتوتنفيذها أثناء جهودها الرامية إىل منع اجلرائم املرتكبة ضد ال
 والقضاء عليها؛

 :تدعـو - ٤ 
ذات وبراجمها وصناديقها اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة  )أ( 
التقنية وبرامج اخلدمات ، إىل القيام، عن طريق وسائل منها برامج املساعدة الصلة

تقوم به مجيع البلدان، بناء على طلبها، من جهود لتعزيز قدراهتا  االستشارية، بدعم ما
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 باسم الشرف ومعاجلة األسباب نساء والفتياتاملؤسسية على منع اجلرائم املرتكبة ضد ال
 اجلذرية هلذه اجلرائم؛

، حسب اإلنسانعاهدات حقوق وجب ماملنشأة مبذات الصلة يئات اهل )ب( 
 إىل مواصلة معاجلة هذه االقتضاء، واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،

 ؛املسألة
تنفيذ هذا القرار يف تقريره عن  عن اتقريرقدم إىل األمني العام أن يتطلب  - ٥ 

 .مسألة العنف ضد املرأة الذي سيقدمه إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الستني
 


