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Awistralya, Awistirya, Azerbeycan, Belçîka, Brezîlya, Danîmarka, Elmanya, El 
Salvador, Estonya, Fînlandiya, Hollenda, Îrlanda, Îspanya, Îsraîl, Swêd, Swîsre, 
Îtalya, Japonya, Kanada, Kolombiya, Komara Çekî, Komara Kevn a Yugslavya 
Makedonya, Latviya, Luksemburg, Macarîstan, Nîjerya, Norveç, Polonya, 
Portekîz, Qibris, Qirwatya, Qraliyeta Yekbûyî ya Brîtanya Mezin û Îrlanda 
Bkur, Romanya, Slovakya, Slovenya, Komara Yekbûyî ya Tanzanya, Tirkiye, 
Uganda, Uruguay, Vanuatu û Yunanîstan: Pêşnivîsa biryarê 
 
 
Xebata ji bo ji holê rakirna sûcên li ser navê namûsê li dijî jin û keçan dibin  
 
 Civîna Giştî,  
 

Weke di Danezna Gerdûnî ya Mafên Mirovî de hatiye diyar kirin, mafê jiyanê, 
azadî û ewlehiya şexsî jî tê de, bi dubare misogerkirina berpirsiyariya geşkirin û 
paraztina mafên mirovî û azadiyên bingehî, û dîsa bi misogerkirina berpirsiyariyên 
Dewletên alîgir ên girêdayî belgeyên mafên mirovî, bi taybetî Peymana Navneteweyî 
ya mafên Aborî, Civatî û Çandî1, Peymana Navneteweyî ya Mafên Siwîl û Polîtîk2 û 
Peymana Mafên Zarokan,  

 
Danezana Viyanayê û Plana wê ya  Çalakiyan1 û Danezana Berlêgirtina Şideta 

li Dijî Jinan2 û Danezana Pekînê ya ku di Konferansa Çaran a Jinên Cîhanê3 tê de 
hatiye qebûlkirin û armanc û ahdên Platforma Çalakiyan û dîsa bi misogerkirina 
belgeya encamê ya Civîna Giştî ya bi navê “Jinên 2000-î: di sedsala bîst û yekê de 
wekheviya cinsiyeta civatî, pêşketin û aşitî”3, 

 
Bi bîranîna biryarên wê yên bi tarîxa 18-ê çileya pêşîn a 2002-yan û jimara 

57/179 û ya bi tarîxa 22-yê çileya pêşîn a 2003-yan a jimare 58/147 û her wiha biryara 
Komîsyona mafên mirovî ya bi tarîxa 20-ê nîsanê ya 2004-an a jimare 2004/464,   

 
Bi bîranîna biryara bi tarîxa 22-yê çileya paşîn a 2003-yan a jimare 58/185 ku 

banga xebateke berfireh a sebaret bi şideta li dijî jinan ku tawanên li ser navê namûsê 
pêktên jî tê de cîh digrin û  biryara bi tarîxa 18-yê çileya pêşîn a 2002-yan a jimare 
57/190 ku banga xebateke berfireh a sebaret bi şideta li dijî zarokan dike,  

 
Bi jibîrnekirina ku berpirsiyariya dewletan a nîşandana hesasiyeta pêdivî ya ji 

bo berlêgirtin, lêpirsîn û cezakirina faîlan û parztina mexdûrên tawanên li ser navê 
namûsê li dijî jin û keçan dibin heye, û pêkneanîna van berpirsiyariyan mafên mirovî û 
azadiyên bingehî yên jinan binpê dike û zirarê dide jê îstifadekirina wan an jî van maf 
û azadiyan bêhikum dike,  

 
                                                 
1 A/CONF. 157/24 (Qisim I), beş III. 
2 Binêre biryar 48/104. 
3 Biryar S-23/3, veser.  



Bi destnîşankirina ku tawanên li ser navê namûsê dibin jî di nav de, her cure 
şideta li dijî jin û keçan pêk tê, ku divê weke tawaneke ku bi qanûnan bê cezakirin 
mamelê bibîne,  

 
Bi destnîşankirina bi taybetî jî tawanên ku li ser navê namûsê pêk tên, 

ravekirina sedemên bingehî yên şideta li dijî jinan ya ku şiklên wê gelek caran tên 
guhertin û pêdiviya li ser rawestaneke karîger, 

 
Tawanên li ser navê namûsê dibin jî tê de, bi hayjêhebûna ku zanebûna kêm a 

di derbarê şideta li dijî jinan, di qada netewî û navnetewî de, rê li ber ravekirineke 
polîtîk a li ser bingeha zanebûnê û handanên jinavêrakirina şidetê digre, 

 
Weke di beşên têkildar ên raporên Komîteya Mafê Mirovî, Komîteya Bergiriya 

Cudakariya li Dijî Jinan, Komîteya Mafên Zarokan û Komîteya Mafên Aborî, Civatî û 
Çandî de hatiye ravekirin, ji ber ku hîn jî jin û keç mexdûrên van tawanan in, bi 
endîşekirineke kûr û sebaret bi vê yekê raporên lipeyhatî yên Raportorê Taybet ê şideta 
li dijî jinan, sedem û encamên wê yê Komisyona Mafên Mirovî4 digre ber çavan,       

 
Bi destnîşankirna nelihevkirina van tawanan a bi tu nirxên dînî û çandî re, 
 
Bi destnîşankirina ji navê rakirina hemî tawanên ku li ser navê namûsê li dijî 

jin û keçan pêk tên, inter alia, rêxistinên nehukûmetî jî di nav de, bi navberkariya 
handanên hevkariya navneteweyî û civata sivîl, ku hîn bêtir handan û biryardariya 
Hukûmetan û civata navneteweyî dixwaz e, û pêdiviya guherankariyên bingehîn di 
helwesta komelayetî de,  

 
Bi xetên qalîn diyarkirina girîngiya ji navê rakirina û berlêgirtina tawanên ku li 

ser navê namûsê li dijî jin û keçan pêk tên, weke yek ji navgînên bingehî bihêzkirina 
jinan û beşdariya wan a karîger di pêvajoyên pêkanîna politika û biryar girtinê de,  

 
1. (a) Rapora Sekreterê Giştî ya sebaret bi berlêgirtina şideta li dijî jinan5; 
 

(b) Sebaret bi tawanên li ser navê namûsê li dijî jinan dibin, bi pêkanîna 
guherankariyan di destûrên dewletan de, sepandina destûran bi awayekî 
karîger, kapanyayên agahdarkirn û fesaldana neteweyî jî tê de, bi rê li ber 
girtinên perwerdeyî, civatî û tedbîrên din jî di nav de, teşebûs û çalakiyên 
dewletan ên ku armanca wan ji holêrakirina van tawanan ne, û li gel wê 
hemî çalakî û teşebûsên dewletan ên din ku armanca wan ji navêrakirina 
hemî cûre şideta li dijî jinan e; 
(c) Li hemberî tawanên li ser navê namûsê li dijî jinan dibin, Fona Nifûsê 
ya Neteweyên Yekbûyê, Fona Zarokan a Neteweyên Yekbûyî û Fona 
Pêşxistina Jinan a Neteweyên Yekbûyî jî tê de organên Neteweyên 
Yekbûyî, handanên weke projeyên ku ji alî fon û bernameyên wê vê tên 
birêvebirin, bi teşwîqa koordînekrina handanên wan;  
 
(d) Rêxistinên wêk yên jinan, tevgerên bingehîn ên wan û kesayetiyên 
serbixwe yên nehukûmetî jî di nav de, xebatên ji alî civata siwîl ve ji bo 

                                                 
4 E/CN.4/2002/83, paragrafên 21-37. 
5 A/59/281.  



berzkirna astê zanyariya di derbarê van tawanan û encamên wan ên 
xeternak de tên birêvebirin,  
 
bi kêfxweşî pêşwazî dike. 

 

2. Ji ber ku jin hîn jî biberdewamî dibin mexdûrên tawanên li ser navê namûsê 
li dijî wan dibin û li hemî herêmên dinyayê, ev şideta ku bi gelek awayên 
cuda biberdewamî pêk tê û taqîbata faîlan û di mijara zeafiyeta di derbarê 
cezakirina wan de endîşeya xwe ifade dike;    

 
3. Hemî dewletan: 

 
(a) Ji bo pêkanîna berpirsiyariya wan a li bin belgeyên resmî yên sebaret bi 

mafên mirovî yên navneteweyî û Danezana Pekînê6 û Platforma Kiryaran7 
û cîbicîkirina belgeya encama rûniştina bist û sisiyan a Civîna Giştî8 ;  

 
(b) Bi alîkariya tedbîrên sipartî bername, îdare û qanûnê, rêlibergirtina tawanên 

bi gelek awayên cuda li ser navê namûsê li dijî jin û keçan dibin û 
berdewamkirina bihêzkirina handanên xwe yên sebaret bi ji navê rakirina 
wan; 

 
(c) Tavil û bi awayekî kur lêprisîna tawanên li ser navê namûsê li dijî jin û 

keçan dibin, bi awayekî karîger taqîbkirina wan û belgekirina van cûre 
kiryaran û cezakirina failên wan;  

 
(d) Bi mebesta guherandina reftar û helwestên rêdidin ku ev cûre tawan pêk 

bên, inter alia, bi daxilkirina serokên civatê, geşkirina handanên zêdekirina 
serwextkirina sebaret bi pêdiviya bergirîkirin û rêlêgirtina sûcên bi navê 
namûsê li dijî jin û keçan pêk tên ;   

 
(e) Rolê mêran, bi taybetî yê rêlibergirtina tawanên li ser navê namûsê li dijî 

jin û keçan pêk tên jî tê de, pirkirina handanên zêdekirina serwextiya di 
derbarê berpirsiyariya sebaret bi guherankariya helwesta wan a geşepêdana 
wekheviya cinsiyetê û rêlibergirina klîşeyên di derbarê cinsiyetê de; 

 
(f) Teşwîqkirina handanên teşebusên kampanyayên berzkirina serwextiyê yên 

medyayê; 
 

(g) Di derbarê sedem û encamên tawanên li ser navê namûsê li dijî jin û keçan 
dibin de, perwerdekirna personelê weke polîs, edlî û huqûqî, ku ji 
cîbicîkirina huqûqê berpirsiyar in jî tê de, teşwîqkirin, piştgirîkirin û 
cîbicîkirina tedbîr û bernameyên sebaret bi zêdekirina serwextkirin û 
têgihîştinê, û li ser rawestana giliyên van kesan ên di derbarê van tawanan 
de bi awayekî bêteref û karîger û bihêzkirina kapasîteya girtina tedbîrên 
pêdivî yen ji bo paraztina mexdûrên rastî û potansiyel ên van tawanan; 

 
(h) Rêxistinên nehukûmetî jî di nav de, berdewamkirina piştgiriya xebatên 

sebaret bi vê pirsê yên civata şaristan û bihêzkirina hevkariya di navbera 
dewletan û rêxistinên nehukûmetî de; 

 



(i) Gava ku mumkun be, ji bo bersivdana pêdiviyên mexdûrên rastî û yên 
potansiyel, inter alia, paraztineke libar ji bo wan, hêwirîneke ewle, şêwirîn, 
alîkariya edlî, tenduristiya cinsî û ya zêdebûnê, tenduristiya psîkolojîk û ya 
di warê din ên pê ve girêdayî jî tê de xizmetên tenduristî-dermankirinê, 
rehabîlîtasyonê û bi pêkanîna derfatên ji nû ve beşdariya wan a civatê 
avakirin, bihêzkirin an jî hêsankirina xizmetên piştgiriyê;  

 
(j) Giliyên sebaret bi tawanên li ser navê namûsê li dijî jin û keçan dibin, inter 

alia, bi avakirina mekanîzmayên saziyî yên ku dê derfeta mexdûr û kesên 
din jî karibin van tawanan di hawîrdoreke ewle û nepenî de ragihênin bide, 
bi bihêzkirin an hêsankirina wan bi awayekî karîger li ser wan rawestanê;  

 
(k) Zanyariya ku li gor cins û temen hatiye tesnifkirin jî tê de, komkirin û 

belavkirina zanyariya îstatîstîkî sebaret bi cîbicîkirina van tawanan, û vê 
cûre zanyariya ku dê di rapora berfireh a sebaret bi şideta li dijî jinan li gor 
biryara jimare 58/185 a Sekreteriyê bê hazirkirin de cîh bigre û 
pêşkêşkirina wê ji bo ku di rapora berfireh a sebaret bi şideta li dijî zarokan 
li gor biryara jimare 57/190 dê bê amadekirin de bikaranînê; 

 
(l) Gava ku minasib be, daxilkirina raporên ku ji peymanên mafên mirovî re 

tên pêşkêşkirin a zanyariya sebaret bi tedbîrên polîtik û hiqûqî yên di 
çarçoveya handanên berlêgirtin û ji navê rakirina tawanên li ser navê 
namûsê li dijî jin û keçan pêk tên de qebûlkirin û cîbicîkirinê;  

 
vedixwîne.  

 
4. (a) Civata navneteweyî, organên têkildar ên Neteweyên Yekbûyî, fon û 

bernameyên wê jî tê de, inter alia, bi navgîniya alîkariya teknîkî û 
bernameyên xizmeta şêwrê, li ser daxwaza wan, hemî welatan sebaret bi 
zêdekirina kapasîteya wan a saziyî ji bo berlêgirtina tawanên ku li ser navê 
namûsê li dijî jin û keçan pêk tên û destekkirina handanên ku sedemên 
bingehî yê van cûre tawanan destnîşan dikin; 
 
(b) Hemî organên têkildar ên peymana mafên mirovî, gava ku rê tê hebe, ji 
bo berdewamiya li ser sekinîna mijarê ji alî Raportorê Taybetî yê şideta li 
dijî jinan, sedem û encamên wê;   
 
dawet dike, 
 

5. Di rapora di derbarê şideta li dijî jinan ya Sekreterê Giştî de ku wê di civîna 
şêstî de pêşkeşî Civîna Giştî bike, rapordayina wî ya sebaret bi biryara heyî 
dixwaze. 
 


