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 جلنة وضع املرأة  جملس حقوق اإلنسان
 الدورة احلادية واخلمسون  الدورة الرابعة

 ٢٠٠٧مارس / آذار٩ -فرباير / شباط٢٦  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٦ -مارس / آذار١٢
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند   
الـدورة االسـتثنائية   ومتابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين بـاملرأة          

ــشرين ال ــة والعـ ــة  ثالثـ ــة املعنونـ ــة العامـ ــام” للجمعيـ ــرأة عـ املـ
املساواة بـني اجلنـسني والتنميـة والـسالم يف القـرن: ٢٠٠٠

تنفيـــــذ األهـــــداف االســـــتراتيجية :“احلـــــادي والعـــــشرين
واإلجــراءات الواجــب اختاذهــا يف جمــاالت االهتمــام احلامســة

   واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات
 املتحــدة األمــمومفوضــية خطــة العمــل املــشتركة لــشعبة النــهوض بــاملرأة   

 حلقوق اإلنسان
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 

ــر  قــدم ي  ــخطــة العمــل املــشتركة  استعراضــا لتنفيــذ  هــذا التقري ــاملرأة  ل شعبة النــهوض ب
لعمل املـشتركة   خطة ا كما أنـه يتضمـن    . ٢٠٠٦حلقوق اإلنسان لعام     املتحدة   األممومفوضية  

 .٢٠٠٧لعام 
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 مقدمة -أوال  
 وإىل قــرار ١٩٩٥مــارس / آذار٣١ املــؤرخ ٣٩/٥اســتنادا إىل قــرار جلنــة وضــع املــرأة  - ١

د سـنويا خطـة عمـل       ـعـ ـ، ت ١٩٩٧أبريـل   / نيـسان  ١١ املؤرخ   ١٩٩٧/٤٣جلنة حقوق اإلنسان    
خطـة عمـل    وتـرد   . نحلقـوق اإلنـسا    املتحـدة    األمـم ومفوضـية   مشتركة لـشعبة النـهوض بـاملرأة        

 .E/CN.4/2006/59- E/CN.6/2006/9 يف الوثيقة ٢٠٠٦ سنة

شــعبة النــهوض حلقــوق اإلنــسان و املتحــدة األمــموقــد تواصــل التعــاون بــني مفوضــية   - ٢
 من أجل بلوغ أهداف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومحاية حقـوق اإلنـسان              ٢٠٠٦سنة  باملرأة  

 .تركة الرئيسية اليت جرى تنفيذهاما يلي بيان لألنشطة املشويرد في. املكفولة للمرأة وتعزيزها
 

 ٢٠٠٦املشتركة لعام تنفيذ خطة العمل استعراض  -ثانيا  
 

 معلومات عامة - ألف 
مفوضـية األمـم   تبـادل املعلومـات بـني      اليــة   أثناء تنفيذ خطة العمل املشتركة احل     تواصل   - ٣

 املعنية باملـسائل اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة        ة  ومكتب املستشارة اخلاص  املتحدة حلقوق اإلنسان    
ــاملرأة  شــعبة و ــهوض ب ــة  الن ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــة إلدارة ال ــشعبة   .التابع وواصــلت ال

الـشبكة املـشتركة بـني      سـيما    واملفوضية التعاون يف إطار اآلليات املشتركة بني الوكـاالت، وال         
ــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــس    ــة ب ــة باملــسائل   الوكــاالت املعني ــشارة اخلاصــة املعني ني برئاســة املست

وشاركت كل مـن املفوضـية والـشعبة يف الـدورة اخلامـسة للـشبكة       . اجلنسانية والنهوض باملرأة  
ــساواة بــني اجلنــسني يف الفتــرة مــن          ــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة وامل  ٢٤  إىل٢٢امل

ــباط ــر /شـ ـــ ٢٠٠٦فربايـ ــامهتا يف حتدي ــورك، حيـــث سـ ــسياسة   يف نيويـ ــية لـ ــر األساسـ د العناصـ
يف عـدة   مـشاركـة فعالــة     وشـاركتا   . واستراتيجية لتعميم املنظور اجلنساين على نطـاق املنظومـة        

. أنــشطة لألفرقــة العاملــة التابعــة للــشبكة، ومنــها الفريــق العامــل املعــين بــاملرأة والــسلم واألمــن  
املعنيــة بالــشؤون االقتــصادية   أيــضا يف إطــار اللجنــة التنفيذيــة     الــشعبة واملفوضيـــة  تـوتعاونــ

 .عنيــة بالنهوض باملرأةواالجتماعية، وحتديدا يف اموعة امل

تبـادل الوثـائق والتقـارير      النهــوض باملــرأة ومفوضـية حقـوق اإلنـسان           وواصلت شـعبة     - ٤
ـــ املنـــشأة يئـــاتاهلواملعلومـــات املتـــصلة بأعمـــال   ــا بـ يف ذلـــك  معاهدات حقـــوق اإلنـــسان، مبـ

وعممتـا تلـك   علقـة بالبالغـات،   عليقـات اخلتاميـة والتوصـيات العامـة واآلراء املت         املالحظات والت 
 . وأعضائهاء تلك اهليئاتالوثائق على رؤسا
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ن حبقـوق املـرأة     ـيـ ـاملفوضـية يف حتديـد اخلـرباء املعني       بدعـم  الشعبة خالل السنة    قامــت  و - ٥
ــشطة التدري  ـــبـلالضــطالع باألن ــق بإعــداد   ـي ــصكوك  ة للمفوضــية فيمــا يتعل التقــارير مبوجــب ال
عــدد مــن أنــشطة التــدريب والتعــاون الــتقين األخــرى،   فــضـال عـــن الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، 

 .جتماعات اخلرباء، وحلقات النقاشوا

ــسيق    - ٦ ــشعبة واملفوضــية تن ــوواصــلت ال ـــ بيانامــا وموقعيـقاعدت ــهما علــى ـَـيـْ ، شبكةال
احملـرز يف حتـديث قاعـدة البيانـات املتعلقـة باهليئـات             وتابعت الشعبة بانتظام مع املفوضية التقدم       

وقامـت املفوضـية والـشعبة بنـشر معلومـات بـشأن نظـام معاهـدات                . املنشأة مبوجب معاهدات  
حقــوق اإلنــسان، ومنــها اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، مــن خــالل      

 .ـَـيـْهماشبكت
 

 قوق اإلنساندعم اهليئات املنشأة مبعاهدات ح - باء 
وواصلت الـشعبة واملفوضـية دعـم أعمـال اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان                    - ٧

دعــم إصــالح  العمــل علـــى كمــا تواصــل. وتنفيــذ الــصكوك الدوليــة الرئيــسية حلقــوق اإلنــسان
 .نظومة اهليئات املنشأة مبعاهداتم

بالقـضاء علـى التمييـز ضـد     واجتمعت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان باللجنـة املعنيـة     - ٨
، ملناقــشة أمــور منــها اقتــراح ٢٠٠٦ينــاير /املــرأة يف دورــا الرابعــة والــثالثني، يف كــانون الثــاين

واالقتـراح الـوارد يف خطـة العمـل         تعاهديـة دائمـة موحـدة    مفوضية حقوق اإلنسان إنشاء هيئة      
ــة    ــة العامـ ــعة واخلمـــسني للجمعيـ ــدورة التاسـ ــة إىل الـ ــر (املقدمـ بنقـــل ) A/59/2005/Add.3انظـ

د املــرأة إىل مفوضــية األمــم املتحــدة  ـز ضـــيـــمــسؤولية دعــم اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمي  
ية أيـضا حـوارا مــع   ، أجــرت املفوضـة الـسام  ٢٠٠٦ينـاير  /ويف كـانون الثـاين  . حلقـوق اإلنـسان  

 .نهوض باملـرأةمكتب املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والالشعبـة وموظفي 

منظومـة األمـم املتحـدة      ضية جلسات إحاطـة عقـدا الـشعبة لكيــانات           وحضرت املفو  - ٩
كمـا شـاركت املفوضـية يف جـولتني         . قبل دورات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        

جتماعات املشتركة بـني الوكـاالت، دعـا إىل عقـدها صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،                 من اال 
وواصــلت . تقــارير مــشتركة إىل اللجنــةقيـــام أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة بتقديـــم  ترمــي إىل 

املفوضية توفري معلومـات للتقـارير الـيت تعـدها الـشعبة للجنـة عـن سـبل ووسـائل تـسريع عمـل                        
 .ى جدول أعمال اللجنةظم علوهو بند منتاللجنة، 

ـــرأة وســامهت شــعبة  - ١٠ ــائق االجتمــاع اخلــامس املــشترك بــني   النهـــوض بامل يف إعــداد وث
اللجـان واالجتمــاع الثــامن عــشر لرؤســاء اهليئـات املنــشأة مبعاهــدات حقــوق اإلنــسان، اللــذين   

http://doc.un.org/DocBox/docbox.nsf/GetAll?OpenAgent&DS= A/59/2005/Add.3
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ــن    ــرة مـ ــدا يف جنيـــف يف الفتـ ــران٢١ إىل ١٩عقـ ــومي  / حزيـ ــه ويـ ــران٢٣ و ٢٢يونيـ /  حزيـ
ــهي ــوايل ٢٠٠٦ وني ــى الت ـــت و.  عل ــة     أسهمـ ــصياغة النهائي ــى وجــه اخلــصوص يف ال ــشعبة عل ال
لمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنـسان الـسبع الرئيـسية                 ل
مـن اللجنـة املعنيـة بالقـضاء     ستوفـاة ، وقـدمت معلومـات مـ   )Corr.1 و HRI/MC/2006/3انظـر  (

وتقريـرا  ) Rev.1  و HRI/MC/2006/5انظـر   (على التمييز ضد املرأة للتقرير املتعلـق بالتحفظـات          
ــشأة مبعاهــدات أســاليب عمــ عــن  وشــارك ). Corr.1 و HRI/MC/2006/4انظــر  (ل اهليئــات املن

موظفو الشعبة يف كال االجتماعني، كمـا شـاركت فيهمـا رئيـسة اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى                     
 .سائل اجلنسانية والنهوض باملرأةستشارة اخلاصة املعنية باملالتمييز ضد املرأة و امل

اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات يف متابعتــها لتوصــيات   بدعـــم املفوضــية والــشعبة قامـــت و - ١١
االجتماع الثامن عشر لرؤساء اهليئات املنشأة مبعاهدات حقـوق اإلنـسان واالجتمـاع اخلـامس               

مـن عـضو    مــشـكـَّـل   املفوضـية الجتمـاع لفريـق عامـل         ومشـل هـذا تنظـيم       . املشترك بني اللجان  
تنــسيـق مــن اهليئــات الــسبع املنــشأة مبعاهــدات حقــوق اإلنــسان، بــشأن  هيئــــة واحــد مــن كــل 

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ و ٢٧ي ـالعمل، يومأسالـيـب 

ــه املفوضــية يف         - ١٢ ــذي نظمت ــري الرمســي ال ــاع غ ــشعبة يف االجتم ــن ال وشــارك موظــف م
، والـذي استـضافته حكومـة    ٢٠٠٦يوليه / متوز١٦ إىل ١٤ون، ليختنشتاين، يف الفترة من   مالب

ليختنــشتاين، ملناقــشة اقتراحــات املفوضــة الـــسامية بــشأن إصــالح منظومــة اهليئــات املنـــشأة         
وشارك موظف كبري من املفوضية يف االجتماع غـري الرمسـي اخلـامس للجنـة املعنيـة           . مبعاهدات

ز ضد املرأة الذي نظمته الشعبة والذي عقـد يف بـرلني بأملانيـا يف الفتـرة مـن        بالقضاء على التميي  
، من أجـل اسـتعراض أمـور منـها املـسائل املتـصلة بإصـالح اهليئـات         ٢٠٠٦مايو / آذار٤ إىل  ٢

 . املفوضة السامية حلقوق اإلنساناملنشأة مبعاهدات واقتراحات

ــانون األول - ١٣ ــسمرب /ويف ك ــشعبة  املفواشتركـــت ، ٢٠٠٥دي ـــم ضــية وال ــة يف تنظي حلق
بـشأن تنفيـذ املالحظـات والتعليقـات اخلتاميـة للجنـة القـضاء علـى                يف مـصـر    عمل دون إقليمية    

ة بلـدان يف مشـال      ـتـ ـ لفائـدة س   ،التمييز العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة           
االجتماعـات األخـرى،    وخـالل الـسنة، عقـدت املفوضـية والـشعبة عـددا مـن               . وغرب أفريقيـا  

منها حلقات دراسـية تدريبيـة وأنـشطة أخـرى لبنـاء القـدرات، لـدعم تنفيـذ معاهـدات حقـوق            
 .قات اخلتامية على الصعيد الوطيناإلنسان، مبا فيها املالحظات والتعلي

 
 التفاعل مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة - جيم 

وبـدعوة  . كلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة        وواصلت الشعبة تفاعلها مع امل     - ١٤
مــن الــشعبة، عملــت املقــررة اخلاصــة املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة، وأســبابه وعواقبــه يف اللجنــة     

http://doc.un.org/DocBox/docbox.nsf/GetAll?OpenAgent&DS= HRI/MC/2006/3
http://doc.un.org/DocBox/docbox.nsf/GetAll?OpenAgent&DS= HRI/MC/2006/5
http://doc.un.org/DocBox/docbox.nsf/GetAll?OpenAgent&DS= HRI/MC/2006/4
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االستشارية للدراسة املتعمقة املقدمـة مـن األمـني العـام بـشأن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة                       
)A/61/122/Add.1 و Corr.1 .(  قـررة اخلاصـة مـشاورات مـع الـشعبة يف تـشرين             كما أجرت امل

 .، مبناسبة حوارها مع اللجنة الثالثة للجمعية العامة٢٠٠٦أكتوبر /األول
 

 توفري الدعم للهيئات احلكومية الدولية -دال  
اجلنسانية والنهوض باملرأة جملس حقـوق اإلنـسان،     للقضايا  خاطبت املستشارة اخلاصة     - ١٥

ــه األوىل والثان ــة، يف يف دورتي ــراني ــه /حزي ــشرينويوني ــوبر / األولت ــث ألقــت  ٢٠٠٦أكت ، حي
 .الضوء على الروابط اليت جتمع بني املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان

وواصلت جلنة النهوض باملرأة ومفوضـية حقـوق اإلنـسان جهودمهـا الراميـة إىل تعزيـز                  - ١٦
وخاطــب رئــيس جلنــة حقــوق . التعــاون بــني جلنــة وضــع املــرأة وجلنــة حقــوق اإلنــسان الــسابقة
ــرأة، يف دورــا اخلامــسة عــشرة، يف     ــة وضــع امل ــسان جلن ، وشــاركت ٢٠٠٦مــارس /آذاراإلن

. ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول رئيسة جلنة وضـع املـرأة يف الـدورة الثانيـة لـس حقـوق اإلنـسان، يف                   
تقبلي يف  وناقشت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ورئيسة جلنة وضع املرأة فرص التعاون املـس            

 .العمل بني هاتني اهليئتني احلكوميتني الدوليتني

وشاركت مفوضـية حقـوق اإلنـسان يف اجتمـاع فريـق خـرباء، نظمتـه شـعبة النـهوض             - ١٧
نوســنيت إ، واستــضافه مركــز )اليونيــسيف(بــاملرأة بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 

سـبتمرب  /أيلـول  ٢٨ إىل   ٢٥للبحوث التابع لليونيسيف، يف فلورنسا، إيطاليا، خالل الفترة مـن           
وانعقـد  . ، حول القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز والعنـف ضـد البنـات مـن األطفـال                   ٢٠٠٦

االجتماع يف سياق التحضري للدورة احلادية واخلمسني للجنة وضع املرأة ونظرهـا يف موضـوع               
ويــسرت مفوضــية . ‘ علــى مجيــع أشــكال التمييــز والعنــف ضــد البنــات مــن األطفــال  القــضاء’

 .حقوق اإلنسان أيضا مشاركة رئيس جلنة حقوق الطفل يف هذا االجتماع

ــدميها إىل       - ١٨ ــن أجــل تق ــارير م ــداد التق ــسيق إع ــة  وتواصــل تن ــة الدولي ــات احلكومي . اهليئ
تعــيني مقــرر خــاص معــين باستــصواب  يتــصل مبواصــلة جلنــة وضــع املــرأة للعمــل املتعلــق  وفيمــا

بالقوانني اليت يوجد فيها متييز ضد املرأة، عرضت مفوضية حقوق اإلنسان على الشعبة آراءهـا               
بــشأن الطرائــق والوســائل الــيت ميكــن أن يــتم ــا علــى أفــضل وجــه اســتكمال العمــل املتعلــق      

انظـر قـرار جلنـة وضـع        (ييزيـة   باآلليات القائمة وتعزيز قدرات اللجنة، فيما يتعلق بـالقوانني التم         
مفوضية حقوق اإلنـسان أيـضا      أسهمت  و). E/CN.6/2006/8؛ وانظر أيضا الوثيقة     ٥٠/٣املرأة  

عكس هــذه وســت. يف تقريــر األمــني العــام عــن حالــة املــرأة الفلــسطينية واملــساعدة املقدمــة إليهــا 
 دورــــا احلاديــــة اآلراء واملــــسامهات يف التقــــارير ذات الــــصلة، الــــيت ســــتقدم إىل اللجنــــة يف

وسامهت مفوضية حقوق اإلنسان يف إعداد تقرير األمني العـام عـن تعمـيم مراعـاة                . واخلمسني
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املنظـــور اجلنـــساين يف مجيـــع سياســـات وبـــرامج منظومـــة األمـــم املتحـــدة، املقـــدم إىل الـــس   
 ).E/2006/65انظر الوثيقة (االقتصادي واالجتماعي 

إلنــسان كعــضو يف فرقــة العمــل، الــيت أســستها واســتمرت مــشاركة مفوضــية حقــوق ا - ١٩
شعبة النهوض باملرأة دعمـا لعمليـة إعـداد دراسـة األمـني العـام املتعمقـة عـن العنـف ضـد املـرأة                    

فرقــة وشــاركت املفوضــية بانتظــام يف اجتماعــات    ). ٥٨/١٨٥انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة    (
ات عـن مـشروع الدراسـة،       العمل، من خالل عقد املؤمترات عن بعـد، وسـامهت بتقـدمي تعليقـ             

وسـامهت يف إعـداد قائمـة الرصـد، الـيت مجعتـها             . كما سـامهت يف نـشر املعلومـات املتعلقـة ـا           
 .الشعبة عن األنشطة اليت تنفذها كيانات منظومة األمم املتحدة بشأن العنف ضد املرأة

عنـف ضـد    وواصلت الشعبة تعاوا مع األمانة العامة حول دراسـة األمـني العـام عـن ال                - ٢٠
والتقـــت مـــديرة الـــشعبة . مـــشروع تقريـــر األمـــني العـــامعلـــى األطفـــال، وقـــدمت تعليقـــات 

، بـاخلبري املـستقل،     يونيـه /حزيـران  ٩اجلنسانية والنهوض باملرأة، يف     للقضايا  واملستشارة اخلاصة   
 .توصيات اهليئتنياآلراء حول من أجل تبادل 

 
 ٢٠٠٧خطة العمل املشتركة لعام  -ثالثا  

شـكل التعـاون املـستقبلي بـني مفوضـية      سـتحدد  عـدة تطـورات حـدثت مـؤخرا     اك هنـ  - ٢١
بنقـل مـسؤولية    املتعلـق   حقوق اإلنسان وشعبة النهوض بـاملرأة، مبـا يف ذلـك قـرار األمـني العـام                  

توفري الدعم للجنـة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة إىل املفوضـية يف جنيـف، وتأسـيس وحـدة                         
أة والشؤون اجلنسانية يف املفوضية، عمـال خبطـيت املفوضـة الـسامية             حلقوق اإلنسان اخلاصة باملر   

ــأن  و. االســتراتيجيةلإلجــراءات واإلدارة  ــا ب ــع     علم ــق الرفي ــام لتوصــية الفري ــة األمــني الع متابع
على نطاق منظومة األمم املتحدة، من أجل إنشاء كيان واحـد لألمـم             باالتساق  املستوى املعين   

ملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، وأيـة إجـراءات قـد تتخـذها             علـى ا  يتركز اهتمامه   املتحدة  
وبنـاء علـى   . على هذا التعاون يف املستقبلمن شأا أن تؤثر أيضا الدول األعضاء بشأن ذلك،     

، مـن أجـل     ٢٠٠٧خطـة العمـل املـشتركة لعـام         مراجعة  املفوضية والشعبة   فسوف توايل   ذلك،  
 .استكماهلا حسب االقتضاء

 
 عاهدات حقوق اإلنسانمب الدعم للهيئات املنشأة توفري -ألف  

تتواصـــل املناقـــشات بـــني مفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان وإدارة الـــشؤون االقتـــصادية         - ٢٢
اجلنــسانية والنــهوض بالقــضايا واالجتماعيــة ومكتــب املستــشارة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة   

قـل مـسؤولية تـوفري اخلـدمات للجنـة      النهوض باملرأة، حول آثـار القـرار املتعلـق بن       شعبة  باملرأة و 
وســتجتمع املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسان مــع جلنــة القــضاء . إىل مفوضــية حقــوق اإلنــسان
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إىل ينــــاير / الثــــاينكــــانون ١٥(علــــى التمييــــز ضــــد املــــرأة، يف دورــــا الــــسابعة والــــثالثني  
 باهليئـات  ملناقـشة جوانـب خطـة عمـل املفوضـة الـسامية ذات العالقـة         ) ٢٠٠٧فربايـر   /شباط ٢

ــشأة  ــو    مباملنـ ــسؤولية تـ ــل مـ ــسان، ونقـ ــوق اإلنـ ــدات حقـ ــية   عاهـ ــة إىل مفوضـ ــدعم للجنـ فري الـ
 .اإلنسان حقوق

وستواصل مفوضية حقوق اإلنسان وشـعبة النـهوض بـاملرأة التنـسيق والتعـاون وتبـادل              - ٢٣
وستـشمل األنـشطة   . املعلومات بشأن املسائل اليت تندرج حتت والية ومـسؤوليات كـل منـهما    

وتعمــيم تلــك الوثــائق علــى مبعاهــدات، ادل الوثــائق والتقــارير ونتــائج عمــل اهليئــات املنــشأة تبــ
رؤســاء وأعــضاء تلــك اهليئــات؛ ومتابعــة توصــيات االجتمــاع التاســع عــشر هلــؤالء الرؤســاء،     
والنقاط اليت مت االتفاق عليهـا يف االجتمـاع اخلـامس املـشترك بـني اللجـان، مبـا يف ذلـك تـوفري                        

اء الـذين تقـررت مـشاركتهم يف األفرقـة العاملـة الـيت أسـستها هـذه االجتماعـات                    الدعم للخـرب  
وأية أفرقة عاملة مستقبلية قد يـتم تكوينـها؛ واسـتكمال التقريـر التجميعـي حـول طرائـق عمـل          

وسـتوفر مفوضـية حقـوق اإلنـسان املعلومـات للتقـارير الـيت تعـدها الـشعبة           . مجيع هذه اهليئـات   
وسيتواصل تبادل املعلومات والتعاون بـني مـوظفي        .  تسريع عملها  للجنة حول طرائق ووسائل   

 .قيقاملفوضية والشعبة وأعضاء حمددين يف اللجنة، فيما يتعلق بالبالغات وإجراءات التح

لالجتمـــاع التاســـع عـــشر لرؤســـاء اهليئـــات املنـــشأة التحـــضري وستـــساهم الـــشعبة يف  - ٢٤
ــاع الـــسادس املـــش  مب ــة  عاهـــدات حقـــوق اإلنـــسان واالجتمـ ــا، وأيـ ــان وإدارمـ ترك بـــني اللجـ

وستــشارك .  فيمــا يتــصل بعمــل هــذه اهليئــات ٢٠٠٧اجتماعــات خمصــصة قــد تنعقــد يف عــام  
. رئيسة الشعبة وأعضاء حمددين يف جلنة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف تلـك االجتماعـات               

عزيـز تنفيـذ   وستساهم الشعبة يف عملية التشاور املستمرة حول إصـالح هـذه اهليئـات، ـدف ت            
 .املعاهدات على الصعيد الوطين

 
  واإلجراءات اخلاصةتوفري الدعم للهيئات احلكومية الدولية -باء  

ستواصل شعبة النهوض باملرأة ومفوضية حقـوق اإلنـسان تـوفري الـدعم لتبـادل رئيـسة                  - ٢٥
ة جلنــة وضــع املــرأة ورئــيس جملــس حقــوق اإلنــسان املــشاركة يف دورات هيئتيهمــا، وملــشارك   

 .رئيسة جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف هذه الدورات

ــدمي       - ٢٦ ــرى وتقـ ــارير األخـ ــسامهة يف التقـ ــسعي إىل املـ ــية الـ ــشعبة واملفوضـ ــل الـ وستواصـ
وســـتقدم الـــشعبة مـــسامهات حمـــددة األهـــداف يف عمـــل  . التعليقـــات هلـــا، حـــسب االقتـــضاء

 .اإلجراءات اخلاصة
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على متابعة أية إجراءات قـد تتخـذها جلنـة وضـع املـرأة            وستتعاون الشعبة مع املفوضية      - ٢٧
 .يف دورا احلادية واخلمسني، فيما يتعلق بإقامة آلية ملعاجلة القوانني التمييزية

 

 التعاون التقين واخلدمات االستشارية واالجتماعات -جيم  
سيق ســتعزز شــعبة النــهوض بــاملرأة ومفوضــية حقــوق اإلنــسان تبــادل املعلومــات والتنــ  - ٢٨

ــتقين، ال   ــاكرين حــول أنــشطة التعــاون ال اخلطــط املتعلقــة ــذه  مــشاطرة ســيما مــن خــالل   الب
األنشطة والتعاون فيها حيثما أمكن ذلك، وخباصـة فيمـا يتعلـق بأنـشطة التـدريب علـى إعـداد                    

 ومتابعـة التعليقـات واملالحظـات اخلتاميـة،         ،التقارير مبوجب الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان       
وســيدعى . الــصكوك وجتريبــهاــذه التدريبيــة املتعلقــة جمموعــات األنــشطة يف إعــداد والتعــاون 

ن الكيانـات للمـسامهة واملــشاركة يف حلقـات العمـل ذات الــصلة،     موظفـون مـن كـل كيــان مـ    
فوضــية الــدعوة أيــضا إىل الــشعبة كــي تــشارك يف االجتماعــات  املوســتقدم . حــسب االقتــضاء

 .انينيذات الصلة ملمثلي املفوضية امليد

وستواصـــل الـــشعبة املـــشاركة كعـــضو يف الفريـــق املرجعـــي املعـــين بالربنـــامج العـــاملي   - ٢٩
ــراء ــدة   ٢ لإلجـ ــم املتحـ ــم األمـ ــز دعـ ــق بتعزيـ ــز  املتعلـ ــسان  لتعزيـ ــوق اإلنـ ــى  حقـ ــها علـ ومحايتـ
 .العامل نطاق

 
 التوعية واالتصال -دال  

 أن تكــون قواعــد ستواصــل شــعبة النــهوض بــاملرأة ومفوضــية حقــوق اإلنــسان كفالــة   - ٣٠
مــستكملة وعاملــة بــشكل مبعاهــدات البيانــات اإللكترونيــة الــيت تغطــي اهليئــات الــسبع املنــشأة  

وسـيجري بــصورة منهجيـة أيــضا اسـتكمال مواقــع    . كامـل ومتاحــة لوصـول كــل منـهما إليهــا   
اإلنترنــت وتعزيــز املعلومــات املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان بــشكل عــام وحقــوق اإلنــسان اخلاصــة    

املنظـور  وستواصل الشعبة رصد التقدم احملـرز فيمـا يتعلـق بإدمـاج             . على وجه اخلصوص   باملرأة
 .هيئات اخلرباءاجلنساين يف عمل اهليئات احلكومية الدولية و

 
 التعاون املشترك بني الوكاالت -هاء  

ستواصــل مفوضــية حقــوق اإلنــسان وشــعبة النــهوض بــاملرأة، حتــت قيــادة املستــشارة     - ٣١
 .اجلنسانية والنهوض باملرأة، التعاون يف إطار اآلليات املشتركة بني الوكاالتيا للقضااخلاصة 

وحـدا املعنيـة حبقـوق اإلنـسان اخلاصـة بـاملرأة       ئها املفوضية، بإنـشا  هذا، مع العلم بأن      - ٣٢
العمـل يف جمـال حقـوق اإلنـسان اخلاصـة بـاملرأة             علـى   قـدراا   قـد عـززت     والشؤون اجلنسانية،   
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ل التنفيذ الكامل لإلطار القانوين الدويل، الذي حيظر التمييز على أسـاس نـوع              والضغط من أج  
اجلنس ويكفل املساواة بني الرجل واملـرأة يف احلقـوق املدنيـة والثقافيـة واالقتـصادية والـسياسية                  

للقـضايا  املفوضية مواصلة التعاون الوثيق مع مكتب املستـشارة اخلاصـة           وتتوخى  . واالجتماعية
ــاملرأة، وشــركاء األمــم املتحــدة اآلخــرين، مبــا يف ذلــك الكيــان املوحــد     اجلنــسانية و النــهوض ب

 .وتعزيزها اية حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأةومحتعزيز املساواة بني اجلنسني املقترح، من أجل 

 


