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    ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/68/457( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

  التصدي جلرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين - ٦٨/١٩١
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــالغ قلقهــا إذ يــثري   ــدافع     أن انتــشاب ر خمتلــف أشــكال جــرائم قتــل النــساء والفتيــات ب
  نذر باخلطر يف كل أحناء العامل،ت بلغ مستويات )١(جنساين
يف الوقـت الـذي تـسلم       القتل العنيف للنساء والفتيات بدافع جنـساين،         قلقها وإذ يثري   

بلـدان   اليـشمل جلهود اليت تبذل للتصدي هلذا الـشكل مـن العنـف يف خمتلـف املنـاطق، مبـا        با فيه
  اليت أدرجت يف تشريعاهتا الوطنية مفهوم قتل اإلناث،

ــدرك   ــسان  وإذ ت ــز   )٢( أن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلن ــدأ عــدم جــواز التميي  يؤكــد مب
وينص على أن مجيـع النـاس يولـدون أحـرارا متـساوين يف الكرامـة واحلقـوق وأن لكـل إنـسان                       

يف احليـاة واحلريـة   الفـرد   وال سيما حق ،يف اإلعالنحق التمتع بكل احلقوق واحلريات الواردة   
  اجلنس، ، دون أي متييز، مبا يف ذلك التمييز بسبب نوعه شخصوسالمة
العنـف  فيـه    الذي يعرف    )٣( على أمهية إعالن القضاء على العنف ضد املرأة        وإذ تشدد   

يـرجح أن يترتـب    ضد املـرأة بأنـه أي فعـل عنيـف تـدفع إليـه عـصبية اجلـنس ويترتـب عليـه، أو           
النفـسية، مبـا يف ذلـك     أو معاناة للمرأة، سواء مـن الناحيـة اجلـسمانية أو اجلنـسية أو         يه، أذى عل

_________________ 
وقـد أدرج ذلـك   “ نـاث لإل قـتال ’’ والفتيات بدافع جنساين يف بعض البلدان باعتبـاره     جيرم قتل النساء    )١(  

 .يف التشريعات الوطنية لتلك البلدان
 ).٣- د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  
 .٤٨/١٠٤القرار   )٣(  
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احلرمـان التعـسفي مـن احلريـة، سـواء حـدث ذلـك               التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القـسر أو        
  يف احلياة العامة أو اخلاصة،

 اعتمـاد اتفاقيـة      لاللتزامات اليت تعهدت هبا الـدول األطـراف مـن خـالل            منها وإدراكا  
 الـيت تقـضي بـأن تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع               )٤(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة        

، اتالتــشريعســن  الــسياسية واالجتماعيــة واالقتــصادية والثقافيــة املناســبة، مبــا يف ذلــك التــدابري
ق اإلنـسان   حقـو هلـا مـن      مـا املرأة وتقدمها الكـاملني، وذلـك لتـضمن هلـا ممارسـة              لكفالة تطور 

 الربوتوكــول مراعــاةواحلريــات األساســية والتمتــع هبــا علــى أســاس املــساواة مــع الرجــل، مــع    
  ،)٥(التفاقيةلاالختياري 

 إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني اللـذين اعتمـدا يف املـؤمتر العـاملي               تأخذ يف اعتبارهـا    وإذ  
املتعلقــة هــداف األم حتقيــق  واللــذين يعتـربان العنــف ضــد املــرأة عقبـة أمــا  )٦(الرابـع املعــين بــاملرأة 

هلــا مــن  ا علــى أن هــذا العنــف ينتــهك متتــع املــرأة مبــ التــشديدم، مــع املــساواة والتنميــة والــسالب
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وخيل به أو حيول دونه،

التــزام مجيــع الــدول بتعزيــز مجيــع حقــوق اإلنــسان واحلريــات   ؤكــد مــن جديــد وإذ ت  
 أن التمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس يتعــارض مــع تؤكــد مــن جديــداألساســية ومحايتــها، وإذ 

ميثــاق األمــم املتحــدة واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وغــري ذلــك مــن  
الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وأن القضاء على هـذا التمييـز يـشكل جـزءا ال يتجـزأ                   

   ضد املرأة جبميع أشكاله،من اجلهود الرامية إىل القضاء على العنف
 أن الدول ملزمة بتعزيز ومحاية مجيـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                وإذ تؤكد   

أن تـسعى جاهـدة علـى النحـو الواجـب           للجميع، مبن فيهم النساء والفتيات، وأنه جيـب عليهـا           
 ووضـع    منع ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيهـا ومعاقبـة مرتكبيهـا              إىل

حــد لإلفــالت مــن العقــاب وتــوفري احلمايــة للــضحايا وأن عــدم القيــام بــذلك يــشكل انتــهاكا    
  حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للنساء والفتيات وخيل بتمتع الضحايا هبا أو حيول دونه،

لــدول األعــضاء أن تتخــذها ااإلجــراءات والتــدابري الــيت ينبغــي  وإذ تــضع يف اعتبارهــا  
  لعنف ضد النساء والفتيات،ل بوضع حداماهتا الدولية املتعلقة للوفاء بالتز

_________________ 
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١املرجع نفسه، اجمللد   )٥(  
منــشورات األمــم  (١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٥‐ ٤تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني،   )٦(  

 .، املرفقان األول والثاين١ القرار، الفصل األول، )A.96.IV.13 املبيع  املتحدة، رقم
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الــيت تتنــاول خمتلــف   باملوضــوع قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الــصلة    إىل  تــشريوإذ   
  عمار،األ من مجيعأشكال العنف ضد النساء والفتيات 

اء  أمهيـة الـصيغة احملدثـة لالســتراتيجيات النموذجيـة والتـدابري العمليـة للقــض      تؤكـد وإذ   
 باعتبارها وسيلة ملساعدة البلـدان      )٧(على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية         

على تعزيز قدراهتا الوطنية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدي جلميع أشـكال العنـف                
  ضد املرأة،
ــا وإذ    ــة مبــ   ب حتــيط علم ــررة اخلاصــة املعني ــر املق ــف ضــد سألة تقري ــبابه  العن ــرأة وأس  امل
املتعلـق بتـسريع     ٢٠١٢يوليـه   / متوز ٥ املؤرخ   ٢٠/١٢ وقرار جملس حقوق اإلنسان      )٨(وعواقبه
 سـبل االنتـصاف للنـساء    إتاحـة : لقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املـرأة       الرامية إىل ا  اجلهود  

  ،)٩(ي تعرضن للعنفئالال
لـدورة الـسابعة واخلمـسني      يف ا االستنتاجات املتفق عليها    ب  مع التقدير  حتيط علما وإذ    

 مجيـع   يف مجلة أمـور،    ، اليت حثت فيها اللجنة    )١٠(٢٠١٣مارس  / آذار ١٥ يفللجنة وضع املرأة    
 للمعاقبة على جـرائم القتـل العنيفـة         ، حسب االقتضاء،  على تعزيز تشريعاهتا الوطنية    احلكومات

سياسـات حمـددة     ات أو  النـساء والفتيـات وإدمـاج آليـ        ترتكب ضد اليت   ذات الدوافع اجلنسانية  
  عليها، والتحقيق فيها والقضاء نع هذه األشكال املؤسفة من العنف اجلنساينمل

ختلـف املبـادرات املتخـذة علـى الـصعيد اإلقليمـي       مب  مع التقدير أيـضا حتيط علماوإذ    
 اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة       ، علـى سـبيل املثـال،       مبا يف ذلـك    ،ملنع العنف ضد املرأة والتصدي له     

ربوتوكـول امللحـق بامليثـاق األفريقـي حلقـوق          الوالقـضاء عليـه و    واملعاقبـة   نع العنف ضـد املـرأة       مل
ــشعوب  ــسان وال ــا   اإلن ــرأة يف أفريقي ــوق امل ــق حبق ــاون     املتعل ــيا للتع ــوب آس ــة جن ــة رابط  واتفاقي

وإعـالن القـضاء علـى العنـف         اإلقليمي ملنع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال ألغراض البغـاء        
ــا        ضــد ا ــة جملــس أوروب ــوب شــرق آســيا واتفاقي ــم جن ــة رابطــة أم ــرأة يف منطق ــةمل ــع مب املتعلق ن

إجراءات مكافحـة   بـ  املتعلقـة واتفاقية جملـس أوروبـا       ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنـزيل     
  بالبشر، االجتار

_________________ 
 .، املرفق٦٥/٢٢٨القرار   )٧(  
  )٨(  A/HRC/20/16. 
، الفـصل   )A/67/53 (٥٣ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم          الوثا: انظر  )٩(  

  .ألف  الرابع، الفرع
  ).E/2013/27( ٧ رقم امللحق، ٢٠١٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )١٠(  
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 للعمل الذي تضطلع به منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال منـع                وإذ تعرب عن تقديرها     
  شكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له،مجيع أ

  إىل اإلســهامات اهلامــة للكــثري مــن منظمــات اجملتمــع املــدين   وإذ تنظــر بعــني التقــدير   
، مـن خـالل     هختلـف أشـكال   مبلعنـف ضـد النـساء والفتيـات         لاألوساط األكادميية يف التـصدي      و
  ،يةاحملل جمتمعاهتايف  جتريه من حبوث وما تقوم به من عمل مباشر ما

 اجلـرائم الـيت قلمـا يعاقـب     يعـد أحـد  أن العنف ضد النـساء والفتيـات    وإذ يثري جزعها    
  عليها يف العامل،

 إزاء ارتفــاع مــستوى إفــالت مــرتكيب جــرائم قتــل النــساء   وإذ يــساورها بــالغ القلــق  
والفتيات بدافع جنساين من العقاب، وإذ تسلم بالدور الرئيـسي لنظـام العدالـة اجلنائيـة يف منـع              
ــساين والتــصدي هلــا، مبــا يف ذلــك احلــد مــن إفــالت        ــدافع جن ــساء والفتيــات ب جــرائم قتــل الن

  مرتكبيها من العقاب،
ــد    ــد تأكي ــا بالعمــل  وإذ تعي ــذه    ســويا التزامه ــى وضــع حــد هل ــال باال، اجلــرائم عل متث

  ، على حنو تامللصكوك القانونية الدولية والوطنية
ملنـع أعمـال العنـف الـيت         واجـب  احلـرص ال   تـوخي  الدول األعـضاء علـى       حتث  - ١  

 مرتكبيهـــا ومعاقبتـــهم، وفقـــا   ومقاضـــاة النـــساء والفتيـــات والتحقيـــق فيهـــا    ترتكـــب ضـــد 
  الوطنية؛ قواننيلل

 الـدول األعـضاء علـى النظـر يف اختـاذ مبـادرات مؤسـسية حـسب                  أيـضا  حتث  - ٢  
ــوفري      ــدافع جنــساين وت ــدابري منــع جــرائم قتــل النــساء والفتيــات ب ــة االقتــضاء لتحــسني ت  احلماي

القانونية لضحايا هذه اجلرائم، مبـا يف ذلـك سـبل االنتـصاف واجلـرب والتعـويض املالئمـة، وفقـا                     
 إعـالن مبـادئ العـدل األساسـية املتعلقـة بـضحايا             أخـذ للقوانني الوطنية والدولية املنطبقة، ومع      

  ؛)١١(االقتضاء االعتبار، حسب  يفالسلطة اإلجرام والتعسف يف استعمال
تـدابري وقائيـة    اختـاذ    يف ذلك  مبا تدابري متنوعة،    اختاذلدول األعضاء إىل     ا تدعو  - ٣  

رائم قتل النساء والفتيـات بـدافع جنـساين، واسـتعراض         جل للتصدي ،تشريعات وتنفيذها الوسن  
  حتسينها؛ تلك التدابري بصورة دورية بغية

 وضـع ب  أن تقـوم، بالعمـل علـى مجيـع املـستويات،           الدول األعـضاء علـى     حتث  - ٤  
 النـساء   ضـد  مـرتكيب تلـك اجلـرائم الـشنيعة          حماسـبة ضمان  عن طريق   حد لإلفالت من العقاب     

  ؛ ومعاقبتهموالفتيات

_________________ 
 .، املرفق٤٠/٣٤ القرار  )١١(  
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 الـدول األعـضاء، حـسب االقتـضاء، علـى النظـر يف وضـع بـرامج                  حتث أيـضا    - ٥  
واحلـد مـن مـواطن ضـعف        جبميـع أشـكاله     شاملة هتدف إىل منع العنـف ضـد النـساء والفتيـات             

ــضحايا املرتبطــ  ــيت    ال ــدة ال ــن األخطــار الفري ــذلك وم ــشكلهاة ب ــساء   ي ــل الن ــو جــرائم قت  مرتكب
، بطرائق منـها إجـراء حبـوث تركـز علـى            ها وتقييم  تلك الربامج  وتنفيذ والفتيات بدافع جنساين  

  ؛هذه  مواطن الضعف واألخطارواختاذ اإلجراءات ملعاجلةتثقيف اجلمهور 
لتـصدي جلـرائم قتـل    لالـة اجلنائيـة     الدول األعـضاء إىل تعزيـز تـدابري العد         تدعو  - ٦  

النساء والفتيات بـدافع جنـساين، وال سـيما التـدابري الـيت تـدعم قـدرات الـدول األعـضاء علـى                       
ــوفري  ومقاضــاة اجلــرائم جبميــع أشــكاهلا التحقيــق يف هــذه   اجلــرب ســبل مرتكبيهــا ومعاقبتــهم وت

  وانني الوطنية؛قلمعاليهن، حسب االقتضاء، وفقا ل التعويض للضحايا وأسرهن أو أو/و
 اإلبــالغ عــن ملــشاكل التقــصري يف الــدول األعــضاء إىل التــصدي تــدعو أيــضا  - ٧  

للقــوانني  ، وفقــا باملوضـوع طريـق حتــسني مجـع البيانــات وحتليلـها وتبــادل البيانـات ذات الــصلة    
 لالســتعانة هبــا يفرائم قتــل النــساء والفتيــات بــدافع جنــساين   جبــ املتــصلةاملعلومــات والوطنيــة، 

  ة القوانني والسياسات والربامج يف هذا اجملال ورصدها وتقييمها؛صياغ
ــب  - ٨   ــضاء أن  هتيــ ــدول األعــ ــار  بالــ ــويل االعتبــ ــب تــ ــة  ل الواجــ ــصيغة احملدثــ لــ

جمـال منـع اجلرميـة       لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف         
ــة  ــة اجلنائي ــن أجــل )٧(والعدال ــساء       م ــل الن ــصدي جلــرائم قت ــة املتخــذة للت ــدابري الوطني ــز الت  تعزي

  والفتيات بدافع جنساين؛ 
ــشجع  - ٩   ــا    ت ــم املتحــدة ووكاالهت ــات األم ــة كيان ــم  وخباصــة، املعني ــب األم  مكت

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وجلنة وضع املرأة ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان                 
، علـى  )هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة     (لمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة     ل األمم املتحدة    وهيئة

ــى          ــتراتيجيات وسياســات عل ــذ اس ــها، يف وضــع وتنفي ــى طلب ــاء عل ــضاء، بن ــدول األع ــم ال دع
جلـرائم قتـل النـساء والفتيـات بـدافع       املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية هتدف إىل التـصدي    

  دوثها؛ح جنساين ومنع
ــشجع  - ١٠   ــة ومعاهــد شــبكة      ت ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم  مكت

تقدمـه الـدول     مـا برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة علـى تيـسري مجـع ونـشر                      
 الـيت   هـود اجلعـن   أخـرى وثيقـة الـصلة باملوضـوع وموثـوق هبـا             معلومات  وبيانات  األعضاء من   

  ا القرار؛تنفيذ هذلا تبذهل
 إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ومعاهـد شـبكة                  تطلب  - ١١  

رائم قتــل تتعلــق جبــبرنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مواصــلة إجــراء حبــوث 
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 ،وحتليلـها   فيمـا يتـصل بتوحيـد معـايري مجـع البيانـات            وخباصـة النساء والفتيات بدافع جنـساين،      
  ؛تلك البحوثسيق وتن

، مبا فيها مكتب األمم املتحـدة       املعنية كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا      تشجع  - ١٢  
وهيئـة األمـم املتحـدة    حقـوق اإلنـسان   املعين باملخدرات واجلرمية وجلنـة وضـع املـرأة ومفوضـية      

دول  الــتوعيــة التابعــة لألمــم املتحــدة، علــى   األخــرىالــصناديق والــربامج املتخصــصة ولمــرأة ل
  جنساين؛ األعضاء جبرائم قتل النساء والفتيات بدافع

 الــدول األعــضاء إىل تزويــد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات    تــدعو  - ١٣  
 بـالتحقيق يف هـذه      األخـرى املتـصلة   املعلومات  واملمارسات  أفضل  واجلرمية باملعلومات املتصلة ب   

ــا  ومقاضــاةاجلــرائم  ــشريعات الوطنل مرتكبيهــا، وفق ــصدد منظمــات    لت ــشجع يف هــذا ال ــة، وت ي
  كتب؛امل مع  باملوضوعاجملتمع املدين واألوساط األكادميية على تبادل املعلومات ذات الصلة

 اجتمـاع لفريـق اخلـرباء احلكـومي         يـدعو إىل عقـد     إىل األمـني العـام أن        تطلب  - ١٤  
الفتيـات بـدافع    العـضوية ملناقـشة سـبل ووسـائل منـع جـرائم قتـل النـساء و               بـاب  الدويل املفتوح 

 مرتكبيهــا ومعاقبتــهم علــى حنــو أكثــر فعاليــة، هبــدف تقــدمي  ومقاضــاةجنــساين والتحقيــق فيهــا 
توصــيات عمليــة يف هــذا الــشأن، مــع االســتفادة أيــضا مــن أفــضل املمارســات احلاليــة، وذلــك   

 حكومـة بالتشاور مع هيئات األمم املتحـدة املعنيـة وآليـات حقـوق اإلنـسان، وترحـب بعـرض                   
  جتماع؛ذلك االاستضافة تايلند 

لعنــف ضــد ل لوضــع حــد الواجــب إيــالء االعتبــار الــدول األعــضاء إىل تــدعو  - ١٥  
تحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف سـياق إعـداد خطـة التنميـة                     ولالنساء والفتيـات    

  ؛٢٠١٥بعد عام  ملا
 خارجـة عـن   سائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي مـسامهات و الدول األعضاء  تدعو  - ١٦  

  املتحدة؛ األممواإلجراءات املعمول هبا يف قواعد لامليزانية هلذه األغراض، وفقا ل
 إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الـسبعني                 تطلب  - ١٧  

  .عن تنفيذ هذا القرار
  ٧٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١٨
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	4 - تحث الدول الأعضاء على أن تقوم، بالعمل على جميع المستويات، بوضع حد للإفلات من العقاب عن طريق ضمان محاسبة مرتكبي تلك الجرائم الشنيعة ضد النساء والفتيات ومعاقبتهم؛
	5 - تحث أيضا الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، على النظر في وضع برامج شاملة تهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله والحد من مواطن ضعف الضحايا المرتبطة بذلك ومن الأخطار الفريدة التي يشكلها مرتكبو جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني وتنفيذ تلك البرامج وتقييمها، بطرائق منها إجراء بحوث تركز على تثقيف الجمهور واتخاذ الإجراءات لمعالجة مواطن الضعف والأخطار هذه؛
	6 - تدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز تدابير العدالة الجنائية للتصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، ولا سيما التدابير التي تدعم قدرات الدول الأعضاء على التحقيق في هذه الجرائم بجميع أشكالها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وتوفير سبل الجبر و/أو التعويض للضحايا وأسرهن أو معاليهن، حسب الاقتضاء، وفقا للقوانين الوطنية؛
	7 - تدعو أيضا الدول الأعضاء إلى التصدي لمشاكل التقصير في الإبلاغ عن طريق تحسين جمع البيانات وتحليلها وتبادل البيانات ذات الصلة بالموضوع، وفقا للقوانين الوطنية، والمعلومات المتصلة بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني للاستعانة بها في صياغة القوانين والسياسات والبرامج في هذا المجال ورصدها وتقييمها؛
	8 - تهيب بالدول الأعضاء أن تولي الاعتبار الواجب للصيغة المحدثة للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية(7) من أجل تعزيز التدابير الوطنية المتخذة للتصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني؛ 
	9 - تشجع كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، وبخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة وضع المرأة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، على دعم الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية تهدف إلى التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني ومنع حدوثها؛
	10 - تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على تيسير جمع ونشر ما تقدمه الدول الأعضاء من بيانات ومعلومات أخرى وثيقة الصلة بالموضوع وموثوق بها عن الجهود التي تبذلها لتنفيذ هذا القرار؛
	11 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مواصلة إجراء بحوث تتعلق بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، وبخاصة فيما يتصل بتوحيد معايير جمع البيانات وتحليلها، وتنسيق تلك البحوث؛
	12 - تشجع كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة وضع المرأة ومفوضية حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والصناديق والبرامج المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، على توعية الدول الأعضاء بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني؛
	13 - تدعو الدول الأعضاء إلى تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمعلومات المتصلة بأفضل الممارسات والمعلومات الأخرى المتصلة بالتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، وفقا للتشريعات الوطنية، وتشجع في هذا الصدد منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية على تبادل المعلومات ذات الصلة بالموضوع مع المكتب؛
	14 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد اجتماع لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية لمناقشة سبل ووسائل منع جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على نحو أكثر فعالية، بهدف تقديم توصيات عملية في هذا الشأن، مع الاستفادة أيضا من أفضل الممارسات الحالية، وذلك بالتشاور مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وآليات حقوق الإنسان، وترحب بعرض حكومة تايلند استضافة ذلك الاجتماع؛
	15 - تدعو الدول الأعضاء إلى إيلاء الاعتبار الواجب لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات ولتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	16 - تدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى تقديم مساهمات خارجة عن الميزانية لهذه الأغراض، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة؛
	17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين عن تنفيذ هذا القرار.
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