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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة السادسة

                 من جدول األعمال ٨      البند 

 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا

             ، أوروغواي،   *         ، أندورا  *          ، ألبانيا  *    ادور      ، إكو  *          ، إستونيا  *          أسـتراليا    ،   *         إسـبانيا 
                  ، بوليفيا، بريو،    *                ، بوركينا فاسو   *         ، بـنما   *           ، بلجـيكا   *                     إيطالـيا، الـربتغال   

          ، مجهورية   *                         ، مجهورية ترتانيا املتحدة    *       ليشيت -          ، تيمور    *          ، تركـيا   *        بـيالروس 
  ،  *                 ، غواتيماال، قربص   *                           ، سلوفينيا، سويسرا، شيلي    *                       كوريـا، سـان مارينو    

  ،  *             ، ليختنشتاين  *         ، لكسمربغ  *        ، كينيا  *            دا، الكونغو      ، كن  *                  الكامريون، كرواتيا 
   ،  *                                                                         املكسـيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج        

           مشروع قرار   *:          ، اليونان *         ، هنغاريا *                      ، نيكاراغوا، نيوزيلندا *              النمسا

                                                           إدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة     /...  ٦

                    جملس حقوق اإلنسان،   إن

                                                                                                      من جديد أن املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل مكرسة يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي                           إذ يؤكـد   
                                                                                                                  حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية              

                                                                             القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وغريها من صكوك حقوق اإلنسان الدولية،                    والثقافية، واتفاقية

    ١٩                                                                                                 إىل مجـيع القرارات السابقة بشأن هذا املوضوع، مبا يف ذلك قرار جلنة حقوق اإلنسان املؤرخ                            وإذ يشـري   
      ٢٠٠٧ /  ٣٣    و     ٢٠٠٦     ليه    يو /      متوز   ٢٧          املؤرخ       ٢٠٠٦ /  ٣٦                                      ، وقراري اجمللس االقتصادي واالجتماعي          ٢٠٠٥       أبريل   /     نيسان

                                                                               بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج يف منظومة األمم املتحدة،    ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ٢٧      املؤرخ 
                                                      

  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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      يونيه  /                                                                                             إىل أن إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف حزيران                          ً   وإذ يشري أيضاً   
١٩٩٣      (A/CONF.157/23)               يؤكدان أن حقوق اإلنسان للمرأة والطفلة هي جزء من حقوق اإلنسان العاملية غري القابلة ،                                                                                              

                                                                                                                        للتصـرف وجـزء ال يـتجزأ منها وال ينفصل عنها، ويدعوان إىل اختاذ إجراءات لدمج مساواة املرأة بالرجل يف املركز                     
       تحدة،                                                            وحقوق اإلنسان يف صلب األنشطة املضطلع هبا على نطاق منظومة األمم امل

      سبتمرب  /                                                                                          إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف أيلول                               وإذ يعـيد تأكيد    
١٩٩٥      A/CONF.177/20/Rev.1)   ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة          )                ، الفصـل األول ،                                                                           

ُ                          ، اليت ُدعيت فيها مفوضة األمم       "                                                  اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين                   املساواة بني     :     ٢٠٠٠              املـرأة عام     "       
                                                                                                                    املـتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وكذلك مجيع األجهزة واهليئات والوكاالت املعنية يف منظومة األمم املتحدة، إىل إيالء                 

  .                                 اضطالع كل منها بالوالية املنوطة هبا                                                              اهتمام تام ومتكافئ ومستدام للتمتع حبقوق اإلنسان للمرأة، وذلك عند

                                                                                        كذلك االلتزامات الدولية يف ميدان التنمية االجتماعية واملساواة بني اجلنسني والنهوض                                   وإذ يؤكـد مـن جديد      
     نمية                                                                                                                     باملـرأة الـيت مت التعهد هبا يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ومؤمتر القمة العاملي للت           

                                                                                                ً       االجتماعـية، واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً عن   
   ،     ٢٠٠٥                                                                        االلتزامات املبينة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية ومؤمتر القمة العاملي لعام 

                                                عزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة، وباحلاجة إىل                                                         باحلاجة إىل اتباع هنج شامل ومتكامل يف جمال ت                     وإذ يعـترف   
                                       ً                                                                              إدمـاج املـنظور اجلنسـاين عـلى حنو أكثر انتظاماً، يف مجيع جوانب عمل منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك هيئات                      
                                                                                                            املعـاهدات، وجملـس حقوق اإلنسان، واللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة، وكافة اآلليات               

          ية األخرى،     الفرع

                                                الذي ينوه بالعمل الذي جيري بالفعل إلدماج        (A/HRC/4/104)                           إىل تقرير األمني العام                               وإذ يشـري مـع التقدير      
                                                                                                                       حقـوق اإلنسـان لـلمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك العمل الذي تقوم به هيئات املعاهدات وبعض                     

  .                               اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان

                                                              للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية بشأن املادة   )     ٢٠٠٥ (  ١٦                       أن التعليق العام رقم   كد      وإذ يؤ 
                                                                                                                           مـن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يعترف مببدأ املساواة بني الرجل واملرأة باعتبارها                  ٣

                  ص عليها يف العهد،                                      أساسية لتمتع اجلميع باحلقوق اخلاصة املنصو

                                                                                      إىل استعراض إدماج متتع املرأة حبقوق اإلنسان واملنظور اجلنساين يف تقارير اإلجراءات                                    وإذ يشـري مع االرتياح     
                                                   واليت اختذهتا شعبة النهوض باملرأة بالتعاون مع            ٢٠٠٣    و     ١٩٩٦                                      ً                   اخلاصـة باللجنة املعنية حبقوق اإلنسان سابقاً بني عامي          

                    سامية حلقوق اإلنسان،                      مفوضية األمم املتحدة ال

                                                                                    ضـرورة التنفيذ الكامل للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل بغية توفري                       وإذ يعـيد تأكـيد     
                                             احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان للنساء والفتيات، 
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                        رحب باستنتاجاهتا املتفق                                                                                     على الدور احملوري للجنة وضع املرأة يف تعزيز املساواة بني املرأة والرجل، وي                      وإذ يشدد  
                                                                                                     عليها على مر السنني بشأن حقوق اإلنسان للمرأة وبشأن سائر جماالت االهتمام الرئيسية اليت يشملها منهاج العمل، 

                                                                                                    بأمهـية مشاركة املرأة يف مجيع مستويات صنع القرارات على نطاق منظومة األمم املتحدة من أجل                        ّ    وإذ يسـلّم   
                           وإعمال حقوق اإلنسان للمرأة،                      حتقيق املساواة بني اجلنسني 

     حقوق              ودعوته جمللس     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٩        املؤرخ    ١٤٣ /  ٦١                             إىل قـرار اجلمعية العامة               وإذ يشـري   
                                                                               مبناقشة مسألة العنف ضد املرأة جبميع أشكاله ومظاهره، وأن يضع األولويات                ٢٠٠٨                            إىل أن يقوم حبلول عام               اإلنسـان 

                           جهوده وبرامج عمله املقبلة،                           الالزمة ملعاجلة تلك القضية يف 

                                                                                            الدور اهلام الذي تؤديه اجملموعات النسائية، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، واملنظمات غري                                 وإذ يعـيد تأكـيد     
                                           احلكومية يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة، 

                            لتقدم احملرز يف تنفيذ إعالن                                                                                 بتقارير األمني العام عن متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة وا                 يرحـب  - ١ 
                    تعميم املنظور اجلنساين  "     عن (E/2006/65)                                                                          ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة 

   ؛ (A/HRC/4/104)    ٤٢ /    ٢٠٠٥                ، وتنفيذ القرار (E/2007/64)                                       يف مجيع سياسات وبرامج منظومة األمم املتحدة 

                                                                              ن تعميم املنظور اجلنساين هو حتقيق املساواة بني اجلنسني، وأن ذلك يشمل ضمان                           أن اهلدف م         يؤكـد  - ٢ 
                                                          ، مبا فيها املؤمترات والدورات االستثنائية واجتماعات القمة اليت       املتحدة     األمم                                      إدماج حقوق اإلنسان للمرأة يف كافة أنشطة 

  ؛      املتحدة     األمم       تعقدها 

                                                           شكال املتعددة للتمييز وظروف احلرمان، مبا يف ذلك أسباهبا                                                بأمهية دراسة السمة املشتركة بني األ         ّ يسلّم - ٣ 
                                                                                                                       اجلذرية ونتائجها من منظور جنساين، وتأثريه على النهوض باملرأة ومتتعها حبقوق اإلنسان بغية وضع وتنفيذ استراتيجيات                

                  ديه املرأة يف تصميم                                                                                              وسياسـات وبـرامج ترمي إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإىل زيادة الدور الذي تؤ       
                                                        وتنفيذ ومراقبة السياسات غري التمييزية املراعية لنوع اجلنس؛

                                                                                                  الدول األعضاء على تعزيز التوازن بني اجلنسني جبملة أمور من بينها ترشيح املزيد من النساء                      يشـجع  - ٤ 
                        ملتحدة، مبا يف ذلك احملاكم                                                                                           لالنـتخاب يف اهليـئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، وللتعيني يف هيئات األمم ا              

                                                              ويدعو مجيع املسؤولني ذوي الصلة لتنفيذ قرار اجلمعية العامة          .                                                  الدولـية، والوكـاالت املتخصصـة واألجهزة األخرى       
                                           بشأن حتسني وضع املرأة يف منظومة األمم املتحدة؛    ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٠        املؤرخ    ١٦٤ /  ٥٩

                                                        جلنساين، مبا يف ذلك عن طريق استخدام لغة تشمل اجلنسني                                    ضرورة إدراج املنظور ا                    يؤكـد من جديد    - ٥ 
                              أو مقررات جملس حقوق اإلنسان      /                                                                                عـند صـياغة وتفسري وتطبيق صكوك األمم املتحدة، وكذلك يف تقارير وقرارات و             

                                         وجلنته االستشارية وخمتلف آليات حقوق اإلنسان؛
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                                  ا يف ذلك من خالل عقد اجتماعات                                                               بالتعاون بني جلنة وضع املرأة وجملس حقوق اإلنسان، مب               يرحـب  - ٦ 
                                                                                                            مشـتركة بني املكتبني ومشاركة رئيس جلنة وضع املرأة يف أعمال جملس حقوق اإلنسان وكذلك مشاركة رئيس جملس                  

                                                                         حقوق اإلنسان يف دورات جلنة وضع املرأة، ويشجع على مواصلة هذا التعاون املتبادل؛

                                              ؤمترات والدورات االستثنائية واجتماعات القمة                                                     على ضرورة إدماج منظور جنساين يف نتائج امل              يؤكـد  - ٧ 
                                   اليت ستعقدها األمم املتحدة يف املستقبل؛

                                                                                         مجـيع الكيانات املكلفة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وخاصة هيئات ووكاالت وآليات                   يشـجع  - ٨ 
                  جلنس ومعلومات ختص                                                                                               حقـوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، على حتديد ومجع واستخدام بيانات مفصلة حبسب نوع ا              

                                                                                                    كـل جـنس على حدة يف أنشطتها وأن تستخدم األدوات املتاحة هلا إلجراء حتليالت من حيث نوع اجلنس يف عمليات         
                       الرصد وإعداد التقارير؛

                                                                                        بالـتعاون والتنسيق بني شعبة النهوض باملرأة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق                   يرحـب  - ٩ 
                                                                                  وق اإلنسان للمرأة يف األنشطة الرئيسية بوسائل من بينها خطة عملهما املشتركة،                                         اإلنسان اهلادفني إىل إدماج حق    

                                                                                              ومن هذا املنطلق تشجع هيئات ووكاالت األمم املتحدة على زيادة التعاون مع املنظمات األخرى يف إعداد أنشطة 
                       رأة التام جبميع حقوق                                                                                           تتصدى، يف نطاق والية كل منها، النتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة، وعلى تعزيز متتع امل             

                        اإلنسان واحلريات األساسية؛

             بشأن املرأة     ٢٠٠٠       أكتوبر  /            تشرين األول  ٣١      املؤرخ   )     ٢٠٠٠ (    ١٣٢٥                   إىل قرار جملس األمن    يشري -  ١٠ 
                                                                                                            والسالم واألمن، الذي يطالب يف مجلة أمور اجلهات الفاعلة املعنية خاصة بأن تعتمد، عند التفاوض على اتفاقات            

     ً                                                                           نظوراً يراعي نوع اجلنس يشمل فيما يشمل تدابري تكفل محاية واحترام حقوق اإلنسان للنساء                  السالم وتنفيذها، م
                                                                                                    والفتيات، وال سيما ما يتصل منها بالدستور والنظام االنتخايب والشرطة والقضاء، وترحب بتقرير األمني العام عن 

  ؛ )S/2004/814 (                   املرأة والسالم واألمن 

                                                             نع الصراعات ويف تسويتها ويف بناء السالم، وبأمهية مسامهتها على قدم                      بأمهية دور املرأة يف م   يقر -  ١١ 
                                                                                                               املسـاواة ومشاركتها الكاملة يف مجيع اجلهود الرامية إىل احلفاظ على السلم واألمن وتعزيزمها، وبضرورة زيادة                

            ت على بذل                                                                                                دورها يف صنع القرارات يف جمال منع الصراعات وتسويتها، وحيث منظومة األمم املتحدة واحلكوما             
                                                                                                                 املزيد من اجلهود لكفالة ودعم مشاركة املرأة مشاركة كاملة على مجيع مستويات صنع القرار والتنفيذ يف أنشطة                 
                                                                                                            التنمية وعمليات السالم، مبا يف ذلك منع الصراعات وتسويتها، واإلعمار بعد املنازعات، وصنع السالم، وحفظ               

                                                              ور يراعي نوع اجلنس يف تلك العمليات اليت تقوم هبا منظومة                                                           السالم وبناء السالم، وكذلك من خالل إدماج منظ       
             األمم املتحدة؛

                  ً                                                                   بإنشاء وحدة مؤخراً حلقوق املرأة وشؤون اجلنسني يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،                يرحب -  ١٢ 
          ومة األمم                                                                                                       والسـتمرار التزام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بإدراج قضية متتع املرأة حبقوق اإلنسان يف كل منظ               

                                                                                                 املتحدة، مبا يف ذلك عن طريق استمرار التعاون مع املستشار اخلاص املعين بقضايا اجلنسني والنهوض باملرأة، وشعبة 
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                                                                                                          الـنهوض باملرأة، وتشجيعها على احلفاظ على التزامها بإذكاء الوعي وتعزيز التصديق العاملي على اتفاقية القضاء     
                             روتوكوهلا االختياري وتطبيقهما؛                                 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وب

                                                                                    اجلهود اليت تبذهلا اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات إلدماج حقوق اإلنسان للمرأة يف                   يشـجع  -  ١٣ 
                                                                          أعماهلا وبصفة خاصة، يف مالحظاهتا اخلتامية ويف صياغة التعليقات العامة والتوصيات؛

                                          كال التمييز ضد املرأة إىل مفوضية األمم                                                             بنقل األمانة العامة اتفاقية القضاء على مجيع أش            يرحب -  ١٤ 
  ؛    ٢٠٠٨                                 املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف عام 

                                                                                   مجيع الدول على تنفيذ توصيات مجيع هيئات حقوق اإلنسان املنشأة مبوجب معاهدات                 حيـث  -  ١٥ 
        ات حقوق                                                                                       بقصد حتسني وضع املرأة على الصعيد العاملي ومواصلة التعهد ببلوغ هدف التصديق العاملي على معاهد

                                                                                                           اإلنسان، مبا يف ذلك بذل كل جهد إللغاء التحفظات على املعاهدات وتعزيز إجراءات تنفيذ االلتزامات مبوجب                
          املعاهدات؛

                                                                                          بقيام الوكاالت املتخصصة بتقدمي تقارير، بناء على دعوة اللجنة املعنية بالقضاء على                   يرحـب  -  ١٦ 
                                                   يع أشكال التمييز ضد املرأة يف اجملاالت اليت تندرج يف نطاق                                                       التميـيز ضد املرأة، عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مج      

                                                   أنشطتها، ومبسامهة املنظمات غري احلكومية يف أعمال اللجنة؛

                                                                                  مجيع كيانات منظومة األمم املتحدة، وكذلك احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية              ِّ    يشـجِّع  -  ١٧ 
                                                    ، حسب االقتضاء، على إيالء اهتمام منتظم ومتزايد                                                                واملـنظمات غري احلكومية، وبصفة خاصة املنظمات النسائية       

                                                                                                          ومتواصـل لتوصـيات اللجنة، بغية ضمان استخدام هذه التوصيات على حنو أفضل يف جماالت عمل كل منها،                  
                                                                                                             ويشـجع مجيع الكيانات املعنية يف منظومة األمم املتحدة على مواصلة مساعدة الدول األطراف، بناء على طلب                 

          االتفاقية؛                   تلك الدول، يف تنفيذ 

                                                                                      أجهزة وهيئات وآليات ووكاالت منظومة األمم املتحدة على تعزيز مناقشة كيفية أن                   يشـجع  -  ١٨ 
                                                                                                 تستطيع األمم املتحدة إدماج حقوق اإلنسان جلميع النساء مع منظور للجنسني يف كل أعماهلا بأكثر الطرق فعالية؛

                                   لتدابري املؤسسية، لضمان مشاركة املرأة                                                  مجـيع الـتدابري الالزمة، مبا يف ذلك امليزانية وا           يـتخذ  -  ١٩ 
                                                                                                مشاركة كاملة يف صفوف املستويات الرفيعة يف منظومة األمم املتحدة، بغية بلوغ املساواة بني اجلنسني يف املنظمة؛

                                                                              التزامه بإدراج حقوق اإلنسان للمرأة ومنظور للجنسني يف أعمال جملس حقوق                           يعـيد تأكـيد    -  ٢٠ 
                                                           ا يف ذلك يف االستعراض الدوري الشامل ونتائجه واستعراض الواليات؛                        اإلنسان وهيئاته الفرعية مب

                                                                                         الدول على أن تدرج يف تقاريرها، يف إطار االستعراض الدوري الشامل معلومات دقيقة                  يشجع -  ٢١ 
                                                                                     عن حقوق اإلنسان جلميع النساء وإدراج منظور للجنسني يف تقاريرها عن كل املسائل قيد االستعراض؛

                                                                             على التشاور مع املنظمات غري احلكومية الناشطة يف التصدي لقضايا اجلنسني                      الـدول        يشـجع  -  ٢٢ 
                                                                                    وحقوق اإلنسان للمرأة، وتقدمي تقارير عن التوصيات اليت تنبثق عن تلك املشاورات يف تقاريرها؛
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                                                                                جبهود املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة واآلليات األخرى حلقوق اإلنسان، ويطلب إىل                يرحب -  ٢٣ 
                                                                                                ؤولني عن اإلجراءات اخلاصة واآلليات األخرى حلقوق اإلنسان، التابعة للجنة حقوق اإلنسان واللجنة                     مجيع املس 

                                                                    ً                                          الفرعـية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، أن تدمج على حنو منتظم ومنهجي منظوراً يراعي نوع اجلنس يف تنفيذ                  
         ً      ً                    يات وحتليالً نوعياً هلذه احلقوق، ويشجع                                                               والياهتا وأن تدرج يف تقاريرها معلومات عن حقوق اإلنسان للنساء والفت

                                                    على تدعيم التعاون والتنسيق بني هذه اإلجراءات واآلليات؛

                                                                                   اإلجراءات اخلاصة على وضع مبادئ توجيهية لفعالية إدراج حقوق اإلنسان للمرأة                     ً  يشجع أيضاً  -  ٢٤ 
                     اخلاصة حلقوق اإلنسان؛                                                                  ومنظور للجنسني يف أعماهلا وإدخال هذه احلقوق يف دليل إجراءات األمم املتحدة

                                                                                        إدراج اجتماع سنوي ملدة يوم كامل على األقل يف برنامج عمله ملناقشة حقوق اإلنسان                    يقـرر  -  ٢٥ 
                                                                                                         لـلمرأة، مبـا يف ذلك تدابري ميكن اعتمادها من الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين للتصدي النتهاكات حقوق                 

                            اإلنسان اليت تتعرض هلا النساء؛

                                                                     برنامج عمله مناقشة سنوية إلدماج منظور للجنسني يف كل أعماله وأعمال                   أن يدرج يف         يقـرر  -  ٢٦ 
                                                          آلياته، مبا يف ذلك بتقييم التقدم احملرز والتحديات اليت تواجهه؛

                                                                                         بضرورة إنشاء عملية فعالة ومسؤولة لكي تضمن إدراج حقوق اإلنسان للمرأة، ومنظور                 يسلم -  ٢٧ 
                            للجنسني يف كامل اتساع أعماله؛

                                 ً                                                       إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريراً، يف دورته التاسعة، عن تنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلك حتليل          يطلـب  -  ٢٨ 
                                                                                                                    مـدى إدمـاج تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة يف منظومة األمم املتحدة، ويف أعمال جملس حقوق اإلنسان وهيئاته                   

                                                         لقرار، وأن يقدم توصيات ملموسة وشاملة مبا ينبغي أن                                                                          الفرعـية، وحتديد العقبات والتحديات اليت تعترض سبيل تنفيذ ا         
                                                                                                      أو منظومة األمم املتحدة من إجراءات، وأن يوجه نظر أجهزة منظومة األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا                /                 تـتخذه الدول و   

                                                                  ذات الصلة، مبا فيها مجيع اهليئات املعنية حبقوق اإلنسان، إىل هذا التقرير؛

                                                                              تعاون مع منظومة األمم املتحدة وتدعمها يف جهودها الرامية إىل إدماج حقوق                                الدول على أن ت        يشجع -  ٢٩ 
                                                           اإلنسان للمرأة وأن تضع يف اعتبارها الكامل حمتويات هذا القرار؛

  .                                         مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته التاسعة      يقرر -  ٣٠ 
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