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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 

  * جملس حقوق اإلنسانهقرار اعتمد    

    ١٧/١١  
: تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة          

  ضمان بذل العناية الواجبة يف احلماية
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
       / حزيـران ١٨ املـؤرخ  ١٤/١٢ قرار جملس حقوق اإلنـسان    إذ يؤكد من جديد     

   ويؤسس عليه،٢٠١٠يونيه 
 قراراته وقرارات جلنة حقوق اإلنسان املتعلقة بالقـضاء علـى           وإذ يؤكد من جديد     

جلنة وضـع   الصادرة عن   مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وإذ يشري إىل القرارات ذات الصلة            
 تـشرين  ٣١املـؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥، وخباصة قراراته    املرأة واجلمعية العامة وجملس األمن    

ــوبر /ألولا ــ) ٢٠٠٨(١٨٢٠، و٢٠٠٠أكت ــران١٩ؤرخ امل ــه / حزي ، ٢٠٠٨يوني
 تـشرين   ٥املؤرخ  ) ٢٠٠٩(١٨٨٩، و ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٣٠املؤرخ   )٢٠٠٩(١٨٨٨و

  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٦املؤرخ ) ٢٠١٠(١٩٦٠، و٢٠٠٩أكتوبر /األول

__________ 

دورته الـسابعة   أعمال  القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان سترد يف تقرير اجمللس عن               *  
  .، الفصل األول)A/HRC/17/2(عشرة 
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على العنـف    إعالن وبرنامج عمل فيينا، وإعالن القضاء        وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، وبرنامج عمل القاهرة، ونتائج الدورة االسـتثنائية             

املساواة بني اجلنسني، والتنميـة     : ٢٠٠٠املرأة عام   "الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة      
  ،"والسالم يف القرن احلادي والعشرين

 األمم املتحدة لتعزيـز احلمايـة املاديـة          باخلطوات اليت اختذهتا منظومة    وإذ يرحب   
بتنفيذ جدول  النهوض   الالئي يواجهن العنف، وال سيما عن طريق         والبناتوالقانونية للنساء   

ة املتـصلة   األعمال املتعلق باملرأة والسلم واألمن، مبا يف ذلك العمل املتعلق باملؤشرات العاملي           
تواصلة الرامية إىل استحداث آلية للرصد      واجلهود امل ) ٢٠٠٠(١٣٢٥قرار جملس األمن    تنفيذ  ب

توحيد وتعزيز جهـود    عن طريق   الرتاعات  يف سياق   عىن بالعنف اجلنسي    والتحليل واإلبالغ تُ  
عن طريق   اخلاصة هبا األمم املتحدة الرامية إىل النهوض بتمكني املرأة وإعمال حقوق اإلنسان           

سني ومتكني املرأة، وعن طريق محلة األمني       إنشاء جهاز األمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلن       
  ،"لنتحد إلهناء العنف ضد املرأة " املسماةالعام

باعتماد صكوك إقليمية بشأن حقوق اإلنسان للمرأة وعلى وجه التحديد          يسلّم   وإذ  
بشأن العنف ضد املرأة، ومنها اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة والقضاء 

 األفريقي حلقوق اإلنـسان     امللحق بامليثاق  ه، والربوتوكول املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا      علي
نع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنـف املـرتيل،        املتعلقة مب  واتفاقية جملس أوروبا     ،والشعوب

ن املسائل اجلنسانية والتنمية، وإعـال    املتعلق ب وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي      
وهو ما يعزز تنفيـذ     ،  القضاء على العنف ضد املرأة يف منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا           

  االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان للمرأة،
مستمر يف كل بلد من بلدان العامل،       والبنات  بأن العنف ضد النساء      أيضاًُيسلّم  وإذ    

وعقبة رئيسية أمام حتقيق املساواة بني اجلنسني  للتمتع حبقوق اإلنسان  فادحاًمما يشكل انتهاكاً
             والتنمية والسلم واألمن واألهداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـاً، وخباصـة األهـداف               

  اإلمنائية لأللفية، 
 بتعزيز مجيع حقـوق اإلنـسان واحلريـات          على أن على الدول التزاماً     يؤكدوإذ    

   ومحايتها،اتالبناألساسية املكفولة للنساء و
 على أن واجب الدول املتمثل يف بذل العناية الواجبة لتوفري احلمايـة   أيضاً يؤكدوإذ    
يشمل استخدام مجيع الوسائل املناسبة     له  أو املعرضات   للعنف   الالئي تعرضن    والبناتللنساء  

صول ذات الطابع القانوين والسياسي واإلداري واالجتماعي اليت من شأهنا ضمان إمكانية الو           
إىل العدالة والرعاية الصحية وخدمات الدعم اليت تليب احتياجاهتن املباشرة، ومحايتـهن مـن            

تـأثري  التعرض ملزيد من األذى، ومواصلة معاجلة عواقب العنف املستمرة عليهن، مع مراعاة             
  العنف على أسرهن وجمتمعاهتن احمللية،



A/HRC/RES/17/11 

3 GE.11-14805 

جرائم العنف اجلنسي يف نظام      إىل إدراج اجلرائم ذات الصلة بنوع اجلنس و        وإذ يشري   
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وكذلك اعتراف احملاكم اجلنائية الدولية املخصصة           
بأن االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ميكن أن تشكل جرمية حرب أو جرمية ضد               

   جلرمية اإلبادة اجلماعية أو التعذيب،ناً مكوِّاإلنسانية أو فعالً
إشـراك  أمهيـة  ملـرأة و من جانـب ا   بأمهية املشاركة الكاملة واملتساوية      ُيسلّم وإذ  

جمموعات اجملتمع املدين، وخباصة املنظمات والشبكات النسائية، يف وضع وتنفيـذ ورصـد             
حبماية النساء الالئي يواجهن العنف وكذا محاية       املتعلقة  وتقييم السياسات والتدابري والربامج     

  ة وتعزيزها، حقوق اإلنسان للمرأ
ضد النـساء    من أن أشكال التمييز املتعددة واملتداخلة واملتفاقمة         وإذ يعرب عن قلقه     
  ،درهتن على محاية أنفسهن من العنفتزيد من استضعافهن وتقوض قوالبنات 
اليت ترتكبـها الـدول              ،  والبنات مجيع أعمال العنف ضد النساء       يدين بقوة   -١  

 جهات من غري الدول، ويدعو إىل القضاء على مجيع أشكال العنـف             أو األفراد اخلواص أو   
تتغاضـى  أو  الدولة  ترتكبه  الذي  و القائم على نوع اجلنس داخل األسرة ويف اجملتمع عموماً        

 على ضرورة التعامل مـع مجيـع        ويشدد بإعالن القضاء على العنف ضد املرأة،        عنه، عمالً 
رائم يعاقب عليها القانون، وعلى واجب متكني        بوصفها ج  والبناتأشكال العنف ضد النساء     

الضحايا من الوصول إىل ُسُبل انتصاف عادلة وفعالة وإىل مساعدة متخصصة، مبا يف ذلـك               
  املساعدة الطبية والنفسية، وكذا إىل مشورة فعالة؛ 

 بتعزيز ومحاية مجيع حقـوق اإلنـسان         على أن على الدول التزاماً     يشدد  -٢  
، وعلى أنه جيب عليها بذل العناية الواجبة ملنع ارتكـاب           البناتلنساء و واحلريات األساسية ل  

ومعاقبتـهم، وتـوفري    ومقاضاهتم   والتحقيق مع مرتكبيها     البناتأعمال العنف ضد النساء و    
 الالئي تعرضن للعنف ودعمهن، وعلى أن التقاعس عن القيام بـذلك   والبناتاحلماية للنساء   
  ؛اخلاصة هبنلتمتعهن حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية  طاالً أو إبأو إضعافاً يشكل انتهاكاً

 متعددة القطاعات تتسم بالـشمول      بأن احلماية الفعالة تتطلب ُنُهجاً    ُيسلّم    -٣  
النـسائية،  مبا يف ذلك املنظمـات      تعددين،  املصلحة  املوالتكامل والتنسيق وتشرك أصحاب     

خدمـة  يف جمـال    ، والعـاملون    واألوالدل  والقيادات الدينية واجملتمعية، والشباب، والرجا    
وموظفـو اإلصـالحيات،    والقـضاء،   الضحايا واملدافعون عنهن، وموظفو إنفاذ القانون،       

 ممارسو املهن القانونية والصحية والتعليمية، وبـأن هـذه          اوأخصائيو الطب الشرعي، وكذ   
ضحية وأن تكون   متكني ال أن تعمل على    تكرار إيذاء الضحايا و   ينبغي أن تتجنب    االستجابات  

 واملتمـايزة  احملـددة قائمة على األدلة ومراعية لالعتبارات الثقافية، وأن تتضمن االحتياجات     
   متعددة ومتداخلة ومتفاقمة من التمييز؛ الالئي يواجهن أشكاالًالبناتللنساء و
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أنفسهن من العنف ويـشدد، يف      حلماية  متكني النساء   أنه ينبغي   على   يؤكد  -٤  
 متتعاً كـامالً    والبناتى احلاجة إىل تدابري قانونية وسياساتية تعزز متتع النساء          هذا الصدد، عل  

جبميع حقوق اإلنسان عن طريق القضاء على التمييز ضد املرأة، وتعزيز املساواة بني اجلنسني،              
باألراضي، وامللكيـة، والـزواج     فيما يتعلق   ومتكني املرأة وتعزيز استقالهلا التام، مبا يف ذلك         

على قدم املساواة من أنـشطة حمـو        استفادهتا  ق، وحضانة األطفال واإلرث، وتعزيز      والطال
األمية، والتعليم، والتدريب على املهارات وفرص العمل، واملشاركة الـسياسية والتمثيـل،            

 العمل العادلة واملواتية، والتـدريب      وأوضاعواالئتمان، واإلرشاد الزراعي، والسكن الالئق،      
   املشاريع والقيادة؛على مهارات تنظيم

 والبنـات محاية النـساء  عن املسؤولية األوىل تتحمل   على أن الدول     يؤكد  -٥  
  :الالئي يواجهن العنف وحيث الدول، يف هذا الصدد، على ما يلي

سن تشريعات داخلية وتدابري أخرى أو تعزيزهـا أو تعديلـها، حـسب               )أ(  
استعمال أدوات مساعدة على إتاحة طريق االقتضاء، لتحسني محاية الضحايا، مبا يف ذلك عن 
عن طريـق  الضحايا  لتكرر إيذاء ة، تفادياً لاإلدالء بالشهادة يف الدعاوى اجلنائية، حسب احلا      

توفري إمكانية االستفادة من التمثيل القانوين، والتأكد من أن هذه التـشريعات أو التـدابري               
   ؛نساين الدويلسان والقانون اإلمطابقة للصكوك الدولية ذات الصلة يف جمال حقوق اإلن

 الالئـي   والبناتاختاذ تدابري للتحقيق يف اإلساءات املرتكبة يف حق النساء            )ب(  
تعرضن ألي شكل من أشكال العنف، سواء يف املرتل أو يف مكان العمل أو يف اجملتمع احمللي                 

ت الـرتاع املـسلح،   يف أوقات السلم أو يف حاالأو  أثناء االحتجاز   أو  أو يف اجملتمع عموماً،     
سبل الوصول إىل   ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وجرب الضحايا، مبا يف ذلك عن طريق ضمان            

  انتصاف وافية وفعالة وسريعة ومالئمة؛ 
، البنـات تنفيذ التزاماهتا التعاهدية املتعلقة حبقوق اإلنسان جلميع النـساء و           )ج(  

،  احملـددة  موضوع وغـرض املعاهـدات     معإذا مل تتوافق    وسحب حتفظاهتا على املعاهدات     
          ويشجع الدول كذلك على النظر يف التصديق على مجيـع معاهـدات حقـوق اإلنـسان                
أو االنضمام إليها، مبا يف ذلك، على سبيل األولوية، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز               

  ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق هبا؛
 التدابري املالئمة لتعديل أو إلغاء القوانني املوجـودة أو لتعـديل            اختاذ مجيع   )د(  

   والتغاضي عنه؛والبناتاملمارسات القانونية أو العرفية اليت تغذي بقاء العنف ضد النساء 
 لتـوفري   ، وتعزيزها عند اللزوم،   لشرطة وإجراءات قضائية  لاستحداث نظم     )ه(  

كفالة وجود بيئة تؤدي إىل     ا يف ذلك عن طريق      محاية كافية للنساء الالئي تعرضن للعنف، مب      
عما ارتكب يف حقهن من أعمال عنف، والتحقيـق يف مجيـع            بالتبليغ   البناتالنساء و قيام  

 وبطريقة مستفيضة، ومجع األدلة ومعاجلتها بطريقة فعالة        املناسب العنف يف الوقت     ادعاءات
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ة للضحايا، وال سيما أدلة الطب الشرعي، ومحاية الضحايا وأسرهن محاية فعالة مـن              ومراعي
أعمال االنتقام، واحترام حق مجيع الضحايا يف اخلصوصية والكرامة واالستقالل، وكـذلك            

أوامر الطرد ومحاية الشهود محايـة       وأ األوامر التقييدية    ثلالتدابري الالزمة حلماية الضحايا م    
  مالئمة؛

 إقامة العدل، ولتعزيز    أعمال إلزالة التحيز اجلنساين من      مرتفعةإعطاء أولوية     )و(  
قدرة موظفي إنفاذ القانون على التعامل بطريقة مالئمة مع العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك عن                

 ، حسبما يكون مناسباً،   طريق توفري تدريب منهجي على مراعاة املنظور اجلنساين والوعي به         
طة واألمن واملدعني العامني والقضاة واحملامني، ولدمج املنظور اجلنساين         قوات الشر من أجل   

إجيـاد  توجيهية، ولتعزيز أو ومبادئ يف مبادرات إصالح قطاع األمن، ولوضع بروتوكوالت        
  ُتطبق على العاملني يف القضاء؛ لمساءلة تدابري مالئمة ل

 وكفالـة   ، العدالة تشجيع إزالة كل العقبات اليت تعترض وصول املرأة إىل          )ز(  
حصول مجيع ضحايا العنف من اإلناث على مساعدة قانونية فعالة حىت يتسىن هلـن اختـاذ                
قرارات مستنرية فيما يتعلق بأمور منها اإلجراءات القانونية واملسائل املتصلة بقانون األسرة،            

ق منها  ، بطر ضرر انتصاف عادلة وفعالة للضحايا مما حلق هبن من          لوكذلك كفالة إتاحة سب   
  اعتماد تشريعات وطنية عند االقتضاء؛ 

 إدراك النساء، وخباصة من يعرف أهنن عرضة للعنف         لتحسنياعتماد تدابري     )ح(  
ا يوفره هلن من محاية وسبل انتصاف قانونية،        ملالقائم على نوع اجلنس، حلقوقهن وللقانون و      

ة للنساء الالئي تعرضن للعنـف   املتاح ةشر املعلومات املتعلقة باملساعد   مبا يف ذلك عن طريق ن     
 مجيع النساء الالئي تعرضن للعنف على املعلومـات املناسـبة يف            صولوأسرهن، وضمان ح  

   القضائي؛لنظاماالوقت املناسب ويف مجيع مراحل 
زيادة عدد النساء املمارسات ملهن احملاماة والقضاء والنيابة العامة وإنفـاذ             )ط(  

 يف هذه املهن، واختاذ خطوات إلزالة أية عقبات قد حتـول     اًالقانون حيثما كان متثيلهن ناقص    
، باعتبار ذلك   دون املرأة ودخول هذه املهن، مبا يف ذلك عن طريق استخدام احلوافز املالئمة            

خطوات هامة ترمي إىل حتسني إدراك املرأة حلقوقها وحتسني قدرة القضاء ومـوظفي إنفـاذ     
ـ حتياجات احملددة واملتمايزة للنساء والبنـات الال القانون على أن يكونوا أكثر مراعاة لال     ي ئ
  ؛ يواجهن متييزاً موجهاً ومركباً وبنيوياً

تزويد مجيع  عن طريقها   ميكن  ومتكاملة  تشجيع إنشاء أو دعم مراكز آمنة         )ي(  
املأوى واملساعدة القانونية والرعاية الصحية والنفـسية      الالئي تعرضن للعنف ب    البناتالنساء و 

والـيت ميكـن     من خدمات الدعم املالئمة واملناسبة التوقيت والسرية          ذلك   وغريواملشورة  
التعـاون   والعمل، إذا كانت إقامة هذه املراكز ال تزال متعذرة، على تشجيع             ،الوصول إليها 

والتنسيق فيما بني الوكاالت من أجل زيادة تيسري الوصول إىل سبل االنتصاف وتيسري التعايف       
  الجتماعي للنساء الالئي تعرضن للعنف؛البدين والنفسي وا
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 حلماية النساء   تستحدثضمان تصميم اآلليات واخلدمات واإلجراءات اليت         )ك(  
الـذي  والبنيـوي   تصدى للتمييز املوجه واملركب     تصميماً ي  الالئي يواجهن العنف     والبنات

عوب  نساء األقليـات، ونـساء الـش        مبن يف ذلك   ،البناتالنساء و ضعف  يتضافر ليزيد من    
 وعدميات اجلنسية، واملهاجرات، والنـساء الالئـي        اً،األصلية، والالجئات واملشردات داخلي   

 والعشوائيات،يعشن يف اجملتمعات الريفية أو النائية، والنساء الالئي يعشن يف األحياء الفقرية             
            ، واحلوامـل، ونـزيالت املؤسـسات اإلصـالحية        الالئي يعشن يف أوضاع فقـر     والنساء  

 والنساء اللوايت يعـشن يف مجيـع        لأو السجون، والنساء ذوات اإلعاقة، واملسنات، واألرام      
 أو االسـتغالل اجلنـسي أو        بالبـشر  ، والنساء الالئي يواجهن االجتار     املسلح حاالت الرتاع 

بـسبب  التمييـز   مبا يف ذلك    االستغالل يف العمل، والنساء ضحايا التمييز ألسباب أخرى،         
  ؛ )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب / نقص املناعة البشريسواإلصابة بفري

نع متصياغة استجابة متعددة التخصصات ومنسقة للتصدي لالعتداء اجلنسي   )ل(  
أفـراد شـرطة    احلاصلني على تدريب خاص من       وتشملضحايا من جديد،    النساء  وقوع  

تـشمل، يف احلـاالت     كما   خدمات دعم الضحايا  وشرعيني  أطباء  وومدعني عامني وقضاة    
تسهم يف   وغري ذلك من التسهيالت اليت       ادةأدوات تساعد على اإلدالء بالشه    املناسبة، إتاحة   

حتسني أحوال الضحايا وضمان مشاركتهن مشاركة كاملة وزيادة احتمـاالت النجـاح يف      
  القبض على اجملرمني ومقاضاهتم وإدانتهم؛ 

مرتكيب من أجل   وإعادة التأهيل   ورة  تقدمي املش توفري ومتويل وتشجيع برامج       )م(  
وإعادة التأهيل هذه   تقدمي املشورة    للجهود املتعلقة خبدمات     العنف، وتشجيع البحوث تعزيزاً   

  بغية احليلولة دون تكرار حدوث العنف؛ 
دعم املبادرات اليت تتخذها اجلماعات النسائية واملنظمات غري احلكوميـة            )ن(  

 وغريها من اجلهات الفاعلـة      واجملتمعيةواجلماعات الدينية   والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم     
يف اجملتمع املدين واملنظمات الدولية والدخول يف شراكات استراتيجية معها، وذلـك            املعنية  

 الالئي تعرضن للعنف وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتتع النـساء           والبنات النساءهبدف محاية   
   اإلنسان؛  متتعاً كامالً جبميع حقوقوالبنات

اختاذ تدابري حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يقدمون الدعم للنساء   )س(  
  الالئي تعرضن للعنف؛ 

 إىل محايـة    اهلادفةرصد مدى فعالية القوانني والسياسات والربامج والتدابري          )ع(  
ذلك مبا يف   ،  تقارير عنها  الالئي يواجهن أي شكل من أشكال العنف وتقدمي          والبناتالنساء  

لتحقيق يف حاالت العنـف     فيما يتصل با  رصد اإلجراءات اليت تتخذها الوكاالت احلكومية       
   عقوبات؛واملقاضاة عليها واإلدانات وإصدار ال
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وضع أو تعزيز خطط عمل ترمي إىل القضاء على العنـف ضـد النـساء                 )ف(  
ما املوارد البـشرية    املسؤوليات احلكومية عن احلماية وتدعمه    حدود  بوضوح  ترسم   والبنات

 وقابلة للقيـاس،     حمددة زمنياً  أهدافاً،  ما يكون مناسباً   حسب ،تشملوواملالية والتقنية الالزمة،    
 ورصدها وحتديثها بانتظـام، مـع       لقائمةوذلك من أجل تسريع وترية تنفيذ خطط العمل ا        

         هـا مـن    اجملتمع املدين، وال سيما املنظمات والـشبكات النـسائية وغري          إسهاماتمراعاة  
  أصحاب املصلحة؛ 

 الدول ومنظومة األمم املتحدة على االهتمام بإجراء البحوث ومجـع           حيث  -٦  
البيانات وحتليلها ونشرها بصورة منهجية وتشجيع املزيد من التعاون الدويل يف ذلك، حبيث             

بشأن  حبسب اجلنس والسن واإلعاقة وغريها من املعلومات ذات الصلة     جمزأةتشمل معلومات   
 وفعالية سياسات وبرامج محاية     تأثري، وبشأن   والبنات النساء   ضدمدى وطبيعة وآثار العنف     

 الالئي تعرضن للعنف، وحيث الدول ومنظومة األمم املتحدة، يف هذا السياق،            والبناتالنساء  
عام على أن تقدم بانتظام معلومات إلدراجها يف قاعدة البيانات املنسقة اليت اقترحها األمني ال             

  بشأن العنف ضد املرأة؛ 
         بعمل املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسـبابه وعواقبـه،           يرحب  -٧  

للتمييز يف سـياق      عن األشكال املتعددة واملتداخلة    التقرير الذي قدمته مؤخراً   وحييط علماً ب  
  ؛ )١(العنف ضد املرأة

لويات جهاز األمم املتحـدة     أوضمن  العنف ضد املرأة    بتعيني  أيضاً   يرحب  -٨  
هذا اجلهاز يف القضاء على     إسهام  املعين باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ويتطلع إىل رؤية          

  العنف ضد النساء والفتيات؛
 جهاز األمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة إىل أن            يدعو  -٩  

 منـه ألمهيـة   ىل القضاء على العنف ضد املرأة، إدراكاً      يف جهوده الرامية إ     شامالً يدمج هنجاً 
 املمثل اخلاص لألمني العام     ومن بينها التعاون والتنسيق مع مجيع هيئات األمم املتحدة املعنية،         

 اجلنسي يف الرتاعات، واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،      لعنفاملعين با 
لتمييز ضد املرأة يف القانون ويف املمارسة، ومفوضة األمـم املتحـدة            والفريق العامل املعين با   

السامية حلقوق اإلنسان، وإىل أن يؤسس استراتيجيته وعمله على التزامـات ومـسؤوليات             
   حقوق اإلنسان؛ جمالالدول يف 
 أن يعمل، بالتشاور مع املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه يقرر  -١٠  
وغريها من املكلّفني بواليات اإلجراءات اخلاصة املعنيني، على إدراج موضوع سبل           وعواقبه  

قوق اإلنـسان   املتعلقة حب االنتصاف املتاحة للنساء الالئي تعرضن للعنف يف املناقشة السنوية          

__________ 

)١( A/HRC/17/26. 
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اليت تستغرق يوماً كامالً، خالل دورته العشرين، مع التركيز على التعويضات اليت هلا            و مرأةلل
ة السامية إعـداد    يى إحداث التغيري واملراعية لالعتبارات الثقافية، ويطلب إىل املفوض        قدرة عل 

  عن املداوالت وتعميمه؛موجز تقرير 
عن مسألة العنف مواضيعية أن تعد دراسة حتليلية إىل املفوضية السامية  دعو  ي  -١١  

نف ضد املرأة وأسـبابه     بالتشاور مع املقررة اخلاصة املعنية بالع      واإلعاقة،والبنات  ضد النساء   
 اديوعواقبه واملقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة التابع للجنة التنمية االجتماعية باجمللس االقتص 

اإلجراءات اخلاصة املعنـيني، ومـع الـدول        أصحاب واليات   غريمها من   مع  واالجتماعي و 
 وغريها من أصـحاب  ، ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات اإلقليمية ،وهيئات األمم املتحدة  

  ذلك إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين؛عن  املصلحة املعنيني، وأن تقدم تقريراً
 مواصلة النظر، على سبيل األولوية العليا، يف مسألة القضاء على مجيع            يقرر  -١٢  

  .أشكال العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، طبقاً لربنامج عمله السنوي
  ٣٤اجللسة 

  ٢٠١١يونيه /رانحزي ١٧
  .]اعُتمد بدون تصويت[

        


