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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

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

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٣/٢٥    
: تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة          

  وغريه من أشكال العنف اجلنسي والتصّدي هلامنع االغتصاب 
   إن جملس حقوق اإلنسان،  
  ادئه، مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبإذ يؤكد من جديد  
  باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، إذ يسترشد و  
القضاء على العنـف    ب املتعلق، واإلعالن    فيينا إعالن وبرنامج عمل  ؤكد من جديد    إذ ي و  

ويل للسكان والتنمية، وقرارات    ، وبرنامج عمل املؤمتر الد     بيجني ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمل    
 ١٨ املـؤرخ    ١٤/١٢، و ٢٠٠٨مـارس   /آذار ٢٨ املـؤرخ    ٧/٢٤حقوق اإلنـسان    لس  جم

 ١٧ املـؤرخ    ١٧/١١، و ٢٠١١مـارس   /آذار ٢٤ املـؤرخ    ١٦/٧، و ٢٠١٠يونيـه   /حزيران
، فضالً عن قرارات جلنة حقوق      ٢٠١٢يوليه  /متوز ٥ املؤرخ   ٢٠/١٢، و ٢٠١١يونيه  /حزيران

__________ 

تـه الثالثـة    سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دور               *  
  .، الفصل األول)A/HRC/23/2(والعشرين 
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اجلمعية العامة  قرارات  اإلنسان بشأن القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وإذ يشري إىل             
  ،)١(ة ذات الصلة واستنتاجاهتا املتفق عليهاجلنة وضع املرأوقرارات ذات الصلة 

تـشرين   ٣١املـؤرخ   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥إىل قـرارات جملـس األمـن         وإذ يشري   
ــوبر /األول ــؤرخ ) ٢٠٠٨(١٨٢٠، و٢٠٠٠أكت ــران ١٩امل ــه/حزي ، ٢٠٠٨ يوني

تـشرين   ٥املـؤرخ   ) ٢٠٠٩(١٨٨٩و،  ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٣٠املؤرخ  ) ٢٠٠٩(١٨٨٨و
 بـشأن ،  ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ١٦املؤرخ  ) ٢٠١٠(١٩٦٠، و ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
مجيـع قـرارات   و، ٢٠٠٦أبريل /نيسان ٢٨املؤرخ ) ٢٠٠٦(١٦٧٤وواألمن، م الوالساملرأة  

) ٢٠٠٩(١٨٨٢ انالقرار جملس األمن ذات الصلة املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح، مبا يف ذلك          
  ،٢٠١١يوليه /متوز ١٢املؤرخ ) ٢٠١١(١٩٩٨، و٢٠٠٩أغسطس /آب ٤املؤرخ 

 املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان، ٥/١ لساجملقراري   إىلوإذ يشري أيضاً  
 املتعلق مبدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة               ٥/٢و

ؤكد أن على املكلف بوالية أن يـؤدي واليتـه    ي، وإذ   ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ واملؤرخني
  هما، يوفقاً هلذين القرارين ومرفق

 اجلنسي الـيت    وغريه من أشكال العنف   انتشار حاالت االغتصاب    قد أثار سخطه    و  
اجملتمع، يف احلياة العامـة      قطاعاتوحتدث يف مجيع    بشكل مفرط   تستهدف النساء والفتيات    

لقالقل املدنية أو االنتقـال الـسياسي، ويف حـاالت        ا أوقاتيف أوقات السلم و   وواخلاصة،  
  الصراع وما بعد انتهاء الصراع، 

بأن االغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي غري مشروع            وإذ يسلم     
  يف مجيع الظروف ويف مجيع األماكن، 

 العواقـب أن اإلحساس بالعار والوصم، واخلوف من االنتقـام ومـن           يؤكد  وإذ    
فقدان مورد الرزق واخنفاض دخل األسرة، هي عوامل متنع العديـد           مثل  ة السلبية،   االقتصادي

طلب ، ومن   وغريه من أشكال العنف اجلنسي    من النساء من اإلبالغ عن حاالت االغتصاب        
  هذه اجلرائم، اإلنصاف بشأن 

ومباشرة اإلجراءات القضائية   إجراء التحقيقات   بعلى أمهية إنفاذ القانون     د  وإذ يشدّ   
اجلنسي اليت ُترتكـب ضـد      وغريه من أشكال العنف     خبصوص حاالت االغتصاب    ملناسبة  ا

 انعدام املساءلة يشجع بشكل غـري       النساء والفتيات ألي سبب من األسباب، وإذ يسلم بأنّ        
  مقبول على التسامح إزاء هذه اجلرائم وجيعل منها أمراً طبيعياً داخل اجملتمع، 

حلقـوقهن  أو إسـاءة    تيات باإلكراه يشكل انتهاكاً     بأن زواج النساء والف    يقروإذ    
  اإلنسانية وجيعلهن عرضة بشكل خاص للعنف، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، 

__________ 

 .(E/2013/27) ٧، امللحق رقم ٢٠١٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )١(
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كر والزواج باإلكراه أمور    ن زواج الصغريات والزواج املب    أليساوره قلق شديد    وإذ    
وس نقـص   زيد من احتمال تعرض الفتيات الاليت يتزوجن يف سن مبكرة خلطر اإلصابة بفري            ت

ؤدي إىل احلمل املبكر وتزيد من خطـر        اض املنقولة جنسياً، وغالباً ما ي     املناعة البشرية واألمر  
، وحتد من فرص إكمـال الفتيـات        األمومةاإلعاقة واملواليد املوتى وناسور الوالدة ووفيات       

 ض متتـع  لتعليمهن وحتصيل معرفة شاملة أو اكتساب مهارات قابلة للتوظيف، وتنتهك وتقوّ          
بوصفهن أعضاء   يف اجملتمع    املشاركة من    حبقوق اإلنسان ومتنعهنّ   متتعاً كامالً النساء والفتيات   

  ، كاملي العضوية فيه
 بأن للعنف ضد املرأة آثاراً سلبية قصرية وطويلة األجل علـى صـحتها،            سلم  وإذ ي   

احترام وتعزيـز   بأن  ، و اإلنسانية هاا حبقوق يف ذلك صحتها اجلنسية واإلجنابية، وعلى متتعه       مبا
الصحة اجلنسية واإلجنابية، ومحاية وإعمال احلقوق اإلجنابية وفقاً لربنامج عمل املؤمتر الدويل            
للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني والوثائق اخلتامية الصادرة عن مـؤمترات اسـتعراض             

 هاميع حقوقتمتع جب اجلنسني ومتكني املرأة لكي ت لتحقيق املساواة بني أساسي نتائجهما، شرط 
  ، ختفيفهالعنف ضد املرأة ووملنع ، وحرياهتا األساسية يةاإلنسان

إدراج اجلرائم املتصلة بنوع اجلنس وجرائم العنف اجلنـسي يف نظـام      إىل   شريوإذ ي   
بأن  اعتراف احملاكم اجلنائية الدولية املخصصة    إىل  روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، و     

جرميـة  ركناً من أركان     جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنسانية أو         االغتصاب ميكن أن يشكل   
  اإلبادة اجلماعية أو التعذيب، 

بوضع علق  يت مسؤولية مجيع الدول عن االمتثال اللتزاماهتا ذات الصلة فيما         وإذ يؤكد   
ال جلميع الوسائل املتاحة إلجراء حتقيقات شاملة       االستخدام الفعّ و ،إلفالت من العقاب  حد ل 

  ،  املسؤولني عن تلك اجلرائمة األشخاص اخلاضعني لواليتهاومقاضا
حصوهلا على  إتاحة  على أن متكني املرأة، مبا يف ذلك متكني املرأة اقتصادياً، و           وإذ يشّدد   

وال سيما يف    املوارد بشكل كامل وعلى قدم املساواة، وإدماجها بالكامل يف االقتصاد الرمسي،          
 احلياة العامة   كاملة وعلى قدم املساواة يف    مشاركة  شاركتها  موعملية صنع القرار االقتصادي،     

للعنف األساسية  ملعاجلة األسباب   أمور ال غىن عنها     ، هي   جبميع مستوياهتا  والسياسية والثقافية 
  ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، 

اواة سيما هيئة األمم املتحدة للمـس     ، وال  منظومة األمم املتحدة   بأمهية دور  موإذ يسلّ   
ي للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات علـى الـصعد          يف التصدّ  املرأة   بني اجلنسني ومتكني  

 على طلبها، يف جهودهـا الراميـة إىل         العاملي واإلقليمي والوطين، ويف مساعدة الدول، بناءً      
  ، هامنعو كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات القضاء على

مجيـع  تعلق بالقضاء على العنف ضد املـرأة،     ، وفقاً لإلعالن امل   يدين بشّدة   -١  
 أو جهات فاعلة من غـري       األفراد  أو ةاليت ترتكبها الدول   أعمال العنف ضد النساء والفتيات    
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 نوع اجلنس داخل األسرة ويف مجيع أشكال العنف القائم علىالدول، ويدعو إىل القضاء على 
   عنه؛تتغاضى الذي ترتكبه الدولة أوالعنف اجملتمع عموماً، و

إزاء االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنـسي        يعرب عن قلقه الشديد       -٢  
أو مجاعـات    إىل طوائف أو فئات إثنية    ينتمون   ما تستهدف ضحايا     غالباًجبميع مظاهرها اليت    

أخرى تعترب مناوئة أو غري مؤيدة بقدر كاف للجماعة أو للكيان الذي ترتكب قواته اجلرميـة،                
مبن فيهم على سبيل املثال ال احلصر       ،  رتكب بقصد إذالل أفراد هذه اجلماعات     كثرياً ما تُ  اليت  و

أو تـشتيتهم   /و أو بث اخلوف يف نفوسـهم     /أو السيطرة عليهم و   /والضحايا وأفراد أسرهم،    
  واليت ميكن أن ُتستخدم كشكل من أشكال التطهري العرقي؛ ،ترحيلهم باإلكراه أو/و

زاء استخدام االغتصاب وغريه من أشـكال        إ أيضاًقلقه الشديد   ُيعرب عن     -٣  
عـن حقـوق اإلنـسان،      املـدافعات   العنف اجلنسي لتخويف النساء والفتيات، مبن فيهن        

الدول أن  ويهيب ب ومضايقتهن وردعهن وارتكاب أعمال انتقامية حبقهن يف األماكن العامة،          
ن خوف من االنتقام    املشاركة كأعضاء يف اجملتمع املدين دو     من  لنساء والفتيات   تضمن متكني ا  

  ودون التعّرض لإلكراه أو التخويف أو االعتداء؛ 
 الدول على أن تتخذ خطوات هادفة للتـصدِّي للمواقـف والعـادات             حيثّ  -٤  

أسـباب  ، بوصـفها    انعدام التكافؤ يف عالقات القـوى     واملمارسات والقوالب النمطية الضارة و    
  :يليما بوسائل منها ، وذلك ستمرارهاواللالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي أساسية 

أن تدين الدول علناً، ويف أعلى املستويات، أعمال االغتـصاب والعنـف              )أ(  
، مستمرة بارزة وة قيادوتتيحاجلنسي اليت تستهدف النساء والفتيات ألي سبب من األسباب، 

  ؛الوقاية الفعالة الرجال والنساء على حّد سواء، لدعم جهود يتوالها
ن تشرك الدول مجيع شرائح اجملتمع، مبا يف ذلك الزعماء احملليني والزعماء            أ  )ب(  

الوقاية، مثل  الدينيني، ومنظمات اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم، يف جهود           
محالت التوعية والتثقيف اليت تستهدف عامة اجلمهور واليت ترمي إىل زيادة الوعي باآلثـار              

  الضارة للعنف؛
أن تشرك الدول الرجال والفتيان وتثقفهم وتشجعهم وتـدعمهم لكـي             )ج(  

يتحمُّلوا املسؤولية عن سلوكهم ويصبحوا شركاء ناشطني يف منع مجيع أشـكال التمييـز               
تـشجيع تغـيري    ب حدٍّ لوصم الـضحايا      وضعوالعنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها و      

  ؛ملساواة بني اجلنسنيعن طريق تشجيع ااملواقف واملعايري والسلوك 
أن تقيس مدى فعالية السياسات والربامج الرامية إىل منع العنف اجلنـسي              )د(  

بيانات مصنَّفة حسب اجلنس    ونشر  بوسائل منها إجراء عمليات تقييم ورصد منتظمة، ومجع         
  والعمر واإلعاقة وغري ذلك من العوامل ذات الصلة؛
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ماية النساء والفتيات مـن     حل املتخذة    الدول على زيادة التدابري    حيث أيضاً   -٥  
 بأمنهن وسالمتهن بوسائل منـها      باالهتماممجيع أشكال العنف، مبا يف ذلك العنف اجلنسي،         

التوعية وإشراك اجملتمعات احمللية، وسّن قوانني ملنع اجلرمية، وتوفري البنية التحتية والنقل العـام              
  ط احلضري؛واملرافق الصحية، وإضاءة الشوارع وحتسني التخطي

على أنه ينبغي متكني املرأة من محاية نفسها من العنف اجلنسي، وعلى            يشدِّد    -٦  
مبـا يف ذلـك     أن للمرأة يف هذا الصدد احلق يف التحكم يف املسائل اليت ختّص حياهتا اجلنسية               

  نف؛أو ع  حبرية ومسؤولية، دون إكراه أو متييزصحتها اجلنسية واإلجنابية، واختاذ القرار بشأهنا
الدول أن تكفل جترمي مجيع أشكال االغتصاب والعنف اجلنـسي يف           ب يهيب  -٧  

 املالئمة اليت تكفل إجراء حتقيقـات  تتخذ اخلطوات التشريعية والسياساتية  قوانينها الوطنية، وأن    
  ومساءلتهم، بوسائل منها تعزيز قدرات نظام العدالة اجلنائية؛ مرتكبيها وحماكمة كافيةسريعة و
 قوانينها وسياساهتا الوطنية مع التزاماهتـا       أن تضمن اتفاق   الدول على    حيث  -٨  

جـراءات  اإل باختـاذ  بوسائل منها اإلذن     وخلوها من التمييز،  الدولية املتعلِّقة حبقوق اإلنسان     
إثبـات صـحة    قضائية يف حاالت االغتصاب يف إطار الزواج وإلغاء األحكام اليت تشترط            ال

تصاب باإلفالت من احملاكمة والعقاب بزواجه مـن ضـحيته          الشهادة وتسمح ملرتكب االغ   
   القذف؛تهمةبارتكاب جرائم أخالقية أو بتهمة  للمحاكمةوُتخِضع ضحايا العنف اجلنسي 

جلوء املـرأة إىل    إمكانية  حاجة الدول إىل اختاذ خطوات عملية تكفل        يؤكّد    -٩  
 العنف،  حوادثاإلبالغ بيسر عن    بيات  للنساء والفت تسمح  العدالة بوسائل منها هتيئة بيئة مواتية       

 إمكانيـة  الشهود و  مساندةدمات للضحايا و  اخلتوفري  بوسائل منها   يف ذلك العنف اجلنسي،      مبا
منع النشر، وحتسني محاية الضحايا والشهود، ومحاية احلق يف السرية واحلـق يف اخلـصوصية،               

  واملستجيبني األوائل؛وتوفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي إنفاذ القانون 
 االغتصاب وغريه من أشكال العنـف  آلثارعلى أمهية تصدي الدول     يؤكد    -١٠  
مبا يف ذلك صحتهن البدنيـة والعقليـة   على صحتهن،    املرتكبة ضد النساء والفتيات   اجلنسي  

 ، تكون مالئمة ملواجهةواجلنسية واإلجنابية، بتوفري خدمات رعاية صحية يسهل الوصول إليها     
   وفّعاالً؛ومأموناًمة وتتيح عالجاً ميسور التكلفة الصد

احلكومات أن تتعاون مع القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية         ب يهيب  -١١  
معاجلة العواقـب الطويلـة     يف  واجلهات الفاعلة األخرى يف اجملتمع املدين، حسب االقتضاء،         

جلنسي، مبا يف ذلك التمييز     ضحايا االغتصاب وغريه من أشكال العنف ا      يواجهها  األجل اليت   
األطفال الذين يولدون نتيجـة     يعاين منها   القانوين والوصم االجتماعي، وكذلك اآلثار اليت       

   هذا العنف؛الذين يشهدونلالغتصاب أو 
ضمان مشـول    على حاجة الدول ووكاالت األمم املتحدة املعنية إىل          يشّدد  -١٢  

 لضحايا وشهود االغتصاب وغريه من أشكال العنـف         التدابري الرامية إىل توفري احلماية    وتلبية  
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 النـساء والفتيـات     ها الفئات عرضةً ألشكال العنف هذه، مبن في       الحتياجات أشد اجلنسي  
املنتميات إىل السكان األصليني، وذوات اإلعاقـة، والالجئـات، واملـشردات داخليـاً،             

حة النظامية من جانب عناصر     واحملتجزات، والنساء والفتيات اجملندات قسراً يف القوات املسل       
مسلحة من غري الدول والنساء والفتيات املُّتجر هبن، مبن فيهن اللوايت خيـضعن لالسـتغالل               

  اجلنسي والرق؛
، االحتجاجـات الـسلمية   حـاالت   الدول، يف   جيب على    ه على أن  يؤكد  -١٣  

 اختاذ مجيـع    يفأن تستمر   حاالت الطوارئ أو فترات االنتقال السياسي،       ، و القالقل املدنية و
التدابري الضرورية حلماية النساء والفتيات من العنف القائم على أساس نوع اجلنس، وال سيما         

 تضمن إجراء حتقيقات سريعة وفعالة      نوجيب أ االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي،       
ـ                دف يف هذه األفعال سواء أكان مرتكبوها عناصر فاعلة تابعة للدولة أو غري تابعة للدولة هب

وحماكمة مرتكبيهـا يف     ،أهداف سياسية أو عسكرية، أو كوسيلة للتخويف أو القمع        حتقيق  
  ؛حال ثبوت األسباب

أفراد اليت يرتكبها   واالجتار  واالعتداء   واجلنس مجيع أعمال االستغالل     يدين  -١٤  
 حبـق النـساء     ن، مبن فيهم املشاركون يف عمليات األمم املتحـدة        واجليش والشرطة واملدني  

، ويؤكد ضرورة أن تستمر البلدان املسامهة بأفراد يف اختاذ مجيع اإلجراءات املناسبة             األطفالو
هؤالء األفراد، بوسائل منها توفري التدريب      يرتكبها  االعتداءات اليت   هذه  والضرورية ملكافحة   

غريه من أشكال العنف     املناسب والتحقيق يف أية ادعاءات تتعلَّق حبدوث حاالت اغتصاب أو         
  ومساءلتهم؛مرتكبيها هؤالء األفراد ومقاضاة فيها يتهم اجلنسي 
التزامها مبنع العنف اجلنسي عن طريق تعزيز حقوق        تثبت  الدول أن   ب يهيب  -١٥  

 باملرأة ومحايتها وضمان املشاركة الكاملة للمرأة يف اجملتمع على قدم املساواة            ةاإلنسان اخلاص 
 صنع القرار، مبا يشمل عمليات السالم  عملياتيف مع الرجل، وضمان مشاركة نشطة للمرأة

  والعدالة االنتقالية واالنتقال السياسي واإلصالح الدستوري؛
 باجلهود الرامية إىل وضع بروتوكول دويل غري ملـزم بـشأن            حييط علماً   -١٦  

 التحقيق يف قضايا العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع وتوثيقها، باالستناد إىل املبادئ التوجيهية            
 احمللية واإلقليمية والدولية القائمة، وإىل وضع معايري دولية للتحقيق يف حاالت االغتـصاب             

وحصول الضحايا على دعم مستمر يراعي      ممكنة  أدلة  أقوى  ، مبا يكفل مجع     والعنف اجلنسي 
  ؛احتياجاهتم
واليات بعثـات   تقضي  ، أن   حسب الضرورة ،  أن يضمن  عزمه على    يؤكّد  -١٧  

لعنـف  إىل ا خاص  يف املستقبل بتوجيه اهتمام     ُتشكّل  سان التحقيق اليت    تقصي احلقائق أو جل   
  ؛الواليات احلاليةضد النساء والفتيات عند إعداد تقاريرها وتوصياهتا أو عند جتديد املرتكب 
، تتيح سـريعاً   مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن          يدعو  -١٨  

لتحقيق يف ادعاءات االغتصاب اجلمـاعي أو العنـف         ة ل الالزمخلربات  ايف حدود واليتها،    
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اجلنسي املنهجي، بوسائل منها استخدام ما هو متاح من قوائم متعدِّدة األطراف تقوم علـى               
، الذين ميكن وزعهم بسهولةأمساء املهنيني املدربني وتشمل  التنوع اإلقليمي والتوازن اجلنساين     

مبـادرة  دة للمساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة و        هليئة األمم املتح   مثل القائمة املشتركة  
االستجابة السريعة يف جمال العدالة، واخلاصة بأمساء احملققني الدوليني يف اجلـرائم اجلنـسية              

  واجلرائم املرتكبة على أساس نوع اجلنس؛
اليت خيصص هلا يوم     ةالسنوييف املناقشة    املفوضية إىل أن ُتدرج،       أيضاً يدعو  -١٩  
الدورة التاسعة والعـشرين جمللـس      أثناء   ااملقرَّر عقده وحقوق اإلنسان للمرأة    ن   بشأ كامل

حقوق اإلنسان، مناقشةً بشأن نتائج اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية            
جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية     وتنظمه   ٢٠١٤يف عام   إىل انعقاده   يدعو األمني العام    الذي س 
نس الـيت تـستهدف     القتل املتصلة بنوع اجل   أعمال  منع  زيادة فعالية    ُسبل ووسائل    للنظر يف 

ـ األعمال  ، ومقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم، ويف       النساء والفتيات   باملمارسـات   ةاملتعلَّق
اجليدة والواعدة، مثل الربوتوكول النموذجي غري امللزم ودليل أفضل املمارسات للتحقيق يف            

  اجلنس يف أمريكا الالتينية؛نوع تصلة ب القتل املأعمال
 بأعمال املقرِّرة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد املـرأة وأسـبابه       يرحِّب  -٢٠  

املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية مبسألة العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع،           بأعمال  وعواقبه، و 
ة مبسؤولية الدولة يف جمال القـضاء علـى   وحييط علماً مع التقدير بتقرير املقرِّرة اخلاصة املعني       

  ؛)٢(املرأة العنف ضد
 متديد والية املقرِّرة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة وأسـبابه             يقرِّر  -٢١  

  ؛١٦/٧جملس حقوق اإلنسان يف قراره حدده وعواقبه ثالث سنوات، على النحو الذي 
 على مجيع أشكال العنف ضـد        مواصلة النظر يف مسألة القضاء     يقرِّر أيضاً   -٢٢  

النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، ووضعه من ضمن األولويات القصوى، وفقـاً لربنـامج             
  .السنوي عمله

  ٤٠اجللسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤

  .]اعتمد دون تصويت[
        

__________ 

)٢( A/HRC/23/49/Add.5. 


