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  جلنة وضع املرأة    جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة واخلمسني    الدورة العاشرة

  ٢٠٠٩مارس / آذار١٣-٢    ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧-٢
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند      من جدول األعمال٢البند 

ــاملرأة والــدورة     متابعــة أعمــال املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين ب
املـرأة”لثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة          االستثنائية ا 

ــسالم يف: ٢٠٠٠عــام  ــة وال ــسني والتنمي ــني اجلن ــساواة ب امل
تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين: “القرن احلادي والعـشرين   

      وأوضاع املرأة ومسائل برناجمية
 األمــم املتحــدة خطــة العمــل املــشتركة لــشعبة النــهوض بــاملرأة ومفوضــية    

  حلقوق اإلنسان
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
 لـشعبة النـهوض   ٢٠٠٨هذا التقرير استعراضا لتنفيذ خطة العمل املشتركة لعـام      يقدم    

ــوق اإلنــسان      ــم املتحــدة حلق ــاملرأة ومفوضــية األم ــضمـن و .ب ــة العمــل املــشتركة   أيــضا يت خط
  .٢٠٠٩ لعام

  

 
  

  *  E/CN.6/2009/1.  
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 مقدمة -أوال  
 ١٩٩٥مـارس  / آذار٣١ املـؤرخ  ٣٩/٥تقرير عمال بقرار جلنة وضع املرأة      قدم هذا ال  ُي  - ١

ــسان    ــوق اإلن ــة حق ــرار جلن ــؤرخ ١٩٩٧/٤٣وق ــسان١١ امل ــل / ني ــرار جملــس  ١٩٩٧أبري ، وق
وتعد شعبة النهوض بـاملرأة     . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠حقوق اإلنسان   

وترد خطة العمـل لعـام      .  كل سنة  مشتركةومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان خطة عمل        
  .A/HRC/7/52-E/CN.6/2008/8  يف الوثيقة٢٠٠٨

وتواصل التعاون بني مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وشعبة النهوض بـاملرأة يف               - ٢
للمـرأة  الواجبـة    هبدف حتقيق املساواة بـني املـرأة والرجـل وتعزيـز حقـوق اإلنـسان                 ٢٠٠٨عام  

فيمــا يلـي بيـان مــوجز لألنـشطة الرئيـسية الــيت اشـتركتا يف تنفيـذها، وكــذلك       ويـرد  . ومحايتـها 
 . ٢٠٠٩خطط األنشطة املشتركة لعام 

  
 ٢٠٠٨استعراض تنفيذ خطة العمل املشتركة لعام   - ثانيا  

تواصل أثناء تنفيذ خطة العمل املشتركة احلاليــة تبـادل املعلومـات بـني مفوضـية األمـم                  - ٣
اجلنسانية والنـهوض بـاملرأة وشـعبة       للقضايا  ن ومكتب املستشارة اخلاصة     املتحدة حلقوق اإلنسا  

وواصـلت الـشعبة واملفوضـية      . النهوض بـاملرأة التابعـة إلدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة           
التعاون يف إطار اآلليات املشتركة بني الوكاالت، وال سـيما الـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت                  

اجلنــسانية والنــهوض للقـضايا  املستـشارة اخلاصــة  بقيــادة اواة بــني اجلنـسني،  املعنيـة بــاملرأة واملـس  
وشاركت املفوضية والشعبة يف الدورة السابعة للشبكة املشتركة بني الوكـاالت املعنيـة             . باملرأة

 يف ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢١ إىل ١٩بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني، املعقــودة يف الفتــرة مــن   
وشاركت كـل منـهما     . تا يف املناقشات بشأن مجيع بنود جدول األعمال       نيويورك، حيث سامه  

العمــل التابعــة للــشبكة املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة واملــساواة بــني أفرقــة بنــشاط يف 
الـشعبة وصـندوق   اشـتركت  اجلنسني، ومن بينـها فرقـة العمـل املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة، الـيت                

يف إعــداد قائمــة جــرد  أيــضا ســامهت املفوضــية و. لــدعوة لعقــدهااألمــم املتحــدة للــسكان يف ا 
جتمعهـا  باألنشطة الـيت تنفـذها كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة بـشأن العنـف ضـد املـرأة، الـيت                      

 .كجزء من أنشطة فرقة العمل املعنية بالعنف ضد املرأةمرتني يف العام شعبة النهوض باملرأة 

يـق التعـاون املـشترك بـني الوكـاالت ملكافحـة االجتـار              وواصل الكيانان املشاركة يف فر      - ٤
باألشخاص، الذي يرأسه مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وكـذلك يف اختـاذ                 

إلجـراءات  ادعم  لـ السـتئماين   األمـم املتحـدة     االقرارات الـيت ختـص املـنح الـيت يقـدمها صـندوق              
لت الـشعبة واملفوضيــة أيـضا التعـاون يف إطـار            وواص. الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة      
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اجملموعـة املعنيـــة بالنـهوض      إطار  لشؤون االقتصادية واالجتماعية، وحتديدا يف      لاللجنة التنفيذية   
ويـشارك   .الـدعوة لعقـدها   باالشـتراك مـع اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا      باملرأة، اليت تتوىل الشعبة

اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة،      للقـضايا   ملستـشارة اخلاصـة     ا ترأسـه    الكيانان أيـضا يف فريـق عامـل       
  .بتعزيز عمل األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةيعين 

ــسة    - ٥ ــرأة و     وشــاركت رئي ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــة املعني ــوظفي  أاللجن حــد م
، يف   املـرأة وأسـبابه وعواقبـه      ضـد املفوضية الذي يعمل مع املقررة اخلاصة املعنيـة مبـسألة العنـف             

شـاركت يف تنظيمـه   و، ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ٢٨ إىل ٢٦نا مـن    ياجتماع فريق للخرباء ُعقد يف في     
 كل من شعبة النهوض باملرأة ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، بـشأن أفـضل         

 .بالعنف املوجه ضد املرأةمارسات يف جمال التشريع املتعلق امل

/ ثـاين  كـانون ال ١الـسلس اعتبـارا مـن     النقـل   عاونت الشعبة واملفوضـية علـى ضـمان         تو  - ٦
اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة       إىل  ة عن تقدمي خدمات     لمسؤوليل ٢٠٠٨يناير  

وقـد   .من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية إىل املفوضية، وذلك وفقـا لقـرار األمـني العـام    
 الــشعبة مــن فئــة اخلــدمات العامــة مــع مــوظفي املفوضــية لــدعم اللجنــة يف   عمــل أحــد مــوظفي

وقـع مفوضـية حقـوق اإلنـسان        مبوأنـشأت الـشعبة وصـلة       . دورهتا األربعني، املعقودة يف جنيف    
لالطالع علـى املعلومـات املتعلقـة       حتيل هبا من يهمه األمر إىل ذلك املوقع         على شبكة اإلنترنت    

  .دورات التالية هلابالدورة األربعني للجنة وال

واصلت شعبة النهوض باملرأة ومفوضية حقوق اإلنسان دعم أعمـال اهليئـات املنـشأة        و  - ٧
مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان وتنفيذ الصكوك الدوليـة الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان بوسـائل          

وخاطبــت كــل مــن   .منظومــة معاهــدات حقــوق اإلنــسان عــن معلومــات ونــشر منــها تبــادل 
املرأة اللجنــة النــهوض بــومــديرة شــعبة اخلاصــة للقــضايا اجلنــسانية والنــهوض بــاملرأة املستــشارة 

ــودة يف        ــني املعقـ ــة واألربعـ ــدورة احلاديـ ــالل الـ ــرأة خـ ــد املـ ــز ضـ ــي التمييـ ــضاء علـ ــة بالقـ املعنيـ
أعـــــدهتا   الـــــيتلوثــــائق ا يف الـــــشعبة وســـــامهت. ٢٠٠٨يونيــــه  /حزيـــــران ٣٠ يف نيويــــورك 
ــية ــة، وال املفوضـ ــيما  للجنـ ــارالسـ ــة بـــ ير تقـ ــائل املتعلقـ ــال  سبل ووسـ ــل بأعمـ ــة التعجيـ اللجنـ

)CEDAW/C/2008/II/4و  CEDAW/C/2008/III/4.(  

 .واصلت الشعبة واملفوضية استكمال قاعدتــْي بياناهتمـا وموقعـَـيـْــهما علـى الـشبكة     و  - ٨

ــوق         ــشبكي عــن التطــورات يف جمــال حق ــا ال ــى موقعه ــات عل ــدمي معلوم ــشعبة تق وواصــلت ال
للمــرأة، وال ســيما تعزيــز موقعهــا الــشبكي فيمــا يتعلــق بــالعنف املوجــه ضــد   بــة الواج اإلنــسان

وعززت املفوضية إمكانية احلصول على املعلومات املتعلقة حبقوق املرأة عن طريق إعـادة   .املرأة
  .لزيادة تيسري استخدامهشبكي ال هاتصميم موقع
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 عـــددا مـــن عقـــدت كـــل مـــن مفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان وشـــعبة النـــهوض بـــاملرأة و  - ٩
االجتماعات، من بينها حلقات دراسـية تدريبيـة وأنـشطة أخـرى لبنـاء القـدرات، لـدعم تنفيـذ                    

. ومتابعــة املالحظــات والتعليقــات اخلتاميــة علــى الــصعيد الــوطين  معاهــدات حقــوق اإلنــسان،
ــشعبة املــشاركة كعــضو   و ــامج العــاملي لإلجــراء    واصــلت ال  ٢يف الفريــق املرجعــي املعــين بالربن

، الـذي   املتعلق بتقوية دعـم األمـم املتحـدة لتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها علـى نطـاق العـامل                     
 .دعت املفوضية إىل عقده

مــع املكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراءات حتاورهــا واصــلت شــعبة النــهوض بــاملرأة و  - ١٠
املقررة اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد     بـ اتـصال  على بة على وجه اخلصوص   الشعوبقيت  . اخلاصة

لدراسـة املتعمَّقـة املقدمـة مـن        امتابعـة   إطـار   ، يف    وتبادلت معلومات معها   املرأة وأسبابه وعواقبه  
 بــشأن ٦١/١٤٣األمــني العــام بــشأن مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة وقــرار اجلمعيــة العامــة   

  .يع أشكال العنف ضد املرأةتكثيف اجلهود للقضاء على مج

 أدلـت   ٢٠٠٨مـارس   /ارذفي آ ف. دعم اهليئات احلكومية الدولية   على  وتواصل التعاون     - ١١
فربايـر  /ويف شـباط . رئيسة جلنة وضع املرأة ببيان أمام جملس حقوق اإلنـسان يف دورتـه الـسابعة       

ة يف دورهتـا الثانيـة   ، خاطبت رئيسة جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة جلنة وضـع املـرأ           ٢٠٠٨
وحضرت أيضا املقررة اخلاصة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه الـدورة         .واخلمسني

 .الثانية واخلمسني للجنة وضع املرأة

أسـهمت  و. وتواصل تنسيق إعداد التقارير الـيت سـتقدم إىل اهليئـات احلكوميـة الدوليـة                - ١٢
وعـن القـضاء علـى      ) A/63/215(بالنساء والفتيات    الجتاراملفوضية يف تقريري األمني العام عن ا      

الـرتاع  االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي جبميـع مظاهرهـا، مبـا يف ذلـك يف حـاالت                 
، اللـذين قُـدما إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا             )Corr.1 و   A/63/216(وما يتصل هبا مـن حـاالت        

ن يف تقريـري األمـني العـام عـن حالـة املـرأة       وأسـهمت مفوضـية حقـوق اإلنـسا     .الثالثة والستني
لتـشويه األعـضاء التناسـلية      ، ووضـع حـد      )E/CN.6/2008/6(الفلسطينية وتقدمي املـساعدة إليهـا       

ــة واخلمــسني   )E/CN.6/2008/3(لألنثــى  ــة وضــع املــرأة يف دورهتــا الثاني ــدما إىل جلن . ، اللــذين قُ
 عـن تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين           وأسهمت مفوضية حقوق اإلنسان يف تقرير األمني العـام        

، الـــذي قُـــدم إىل اجمللـــس االقتـــصادي   وبراجمهـــايف مجيـــع سياســـات منظومـــة األمـــم املتحـــدة 
ــساء     . )E/2008/53انظــر (واالجتمــاعي  ــدمي معلومــات عــن االجتــار بالن ــشعبة بتق وأســهمت ال

جملــس حقــوق ســتجابة لقــرار  ا،باألشــخاصوالفتيــات لتــدرج يف تقريــر املفوضــية عــن االجتــار 
 .٨/١٢اإلنسان 
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  ٢٠٠٩خطة العمل املشتركة لعام  - ثالثا 
للمـرأة وتعمـيم مراعـاة املنظـورات اجلنـسانية يف           الواجبـة   تعزيز حقـوق اإلنـسان       -ألف  

  جمال حقوق اإلنسان
فيمــا خيــص حقــوق املوكلــة إليهــا ستواصــل شــعبة النــهوض بــاملرأة تنفيــذ املــسؤوليات    - ١٣

أة، متابعةً إلعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة             للمرالواجبة  اإلنسان  
وسـتتعاون الـشعبة مـع املفوضـية      .والعشرين للجمعية العامة، وغريها من الواليـات ذات الـصلة  

وتتبادل معها املعلومات ذات الصلة، دعما ألعمال اهليئات املنـشأة مبوجـب معاهـدات حقـوق              
 .مراعاة املنظورات اجلنسانية يف أعماهلاتعميم وزيادة اإلنسان 

ستواصل شعبة النهوض باملرأة ومفوضية حقوق اإلنسان توفري الـدعم لتبـادل رئيـسة              و  - ١٤
جلنــة وضــع املــرأة ورئــيس جملــس حقــوق اإلنــسان املــشاركة يف دورات هيئتيهمــا، وملــشاركة    

 .رأةرئيسة جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف دورات جلنة وضع امل

ستواصــل الــشعبة واملفوضــية الــسعي إىل املــسامهة يف التقــارير الــيت تقــدم إىل اهليئــات  و  - ١٥
وستواصـل   .احلكوميـة الدوليـة واإلجـراءات اخلاصـة، وتقـدمي التعليقـات هلـا، حـسب االقتـضاء         

الشعبة رصد التقدم احملرز فيما يتعلق بدمج املنظـورات اجلنـسانية يف أعمـال اهليئـات احلكوميـة                  
 اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة         مـع املقـررة      لدولية وهيئات اخلرباء وتبادل املعلومـات أيـضا       ا

 .قتضاءالحسب ا وأسبابه وعواقبه أو غريها من املكلفني بواليات،

علـى  تتعاونان  سستتبادل شعبة النهوض باملرأة ومفوضية حقوق اإلنسان املعلومات و        و  - ١٦
ــة إجــراءات تتخــذها جلنــ    ــة أي ــة     متابع ــة واخلمــسني، وكــذلك أي ــا الثالث ــرأة يف دورهت ة وضــع امل

سـتتبادل الـشعبة    و. ، حـسب االقتـضاء    ٢٠٠٩إجراءات يتخذها جملس حقوق اإلنسان يف عام        
ساعدة جملــس حقــوق اإلنــسان علــى إدمــاج املنظــورات   املعلومــات وســتتعاونان ملــ واملفوضــية 

، كمـا أن  قـاش واألنـشطة املوازيـة   الناجلنسانية يف عمله، مبا يف ذلـك مـا جيـري خـالل حلقـات           
 .املفوضية ستقدم على حنو منتظم معلومات عن برنامج عمل اجمللس وما يتصل به من وثائق

 
 التعاون التقين واخلدمات االستشارية واالجتماعات  -باء  

ســتعزز شــعبة النــهوض بــاملرأة ومفوضــية حقــوق اإلنــسان تبــادل املعلومــات والتنــسيق    - ١٧
حول أنـشطة التعـاون الـتقين، ال سـيما مـن خـالل مـشاطرة اخلطـط املتعلقـة                    ة  على وجه السرع  

وسـُيدعى موظفـون مــن كـل مـن هــذين      .حيثمـا أمكـن ذلـك   عليهــا هبـذه األنـشطة، والتعـاون    
ــضاء     ــصلة، حــسب االقت ــانني للمــسامهة واملــشاركة يف حلقــات العمــل ذات ال وســتوجه . الكي
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مــشاوراهتا الــسنوية مــع رؤســاء املكاتــب   يف املفوضــية الــدعوة أيــضا إىل الــشعبة كــي تــشارك   
 .امليدانية

ملعـــين بالربنـــامج العـــاملي ستواصـــل الـــشعبة املـــشاركة كعـــضو يف الفريـــق املرجعـــي او  - ١٨
 املتعلــق بتقويــة دعــم األمــم املتحــدة لتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها علــى نطــاق   ٢ لإلجــراء
 .العامل

 
 التوعية واالتصال -جيم  

يف املـستجدة   بة تقدمي معلومات على موقعها الشبكي بـشأن التطـورات           ستواصل الشع   - ١٩
املوقـع الـشبكي ملنظمـة رصـد        للمرأة، مبا يف ذلك وصلة مع بوابة      الواجبة  جمال حقوق اإلنسان    

  .وضع املرأة
 

 التعاون بني الوكاالت  -دال  
اآلليـات  ستواصل مفوضـية حقـوق اإلنـسان وشـعبة النـهوض بـاملرأة التعـاون يف إطـار                     - ٢٠

املشتركة بني الوكاالت، ومن بينـها الـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة واملـساواة                    
املستـشارة اخلاصـة للقـضايا اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة، وكـذلك العمـل                بقيـادة   بني اجلنسني،   

  .ومتكني املرأةمعاً على تعزيز املساواة بني اجلنسني 
  


