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  جلنة وضع املرأة    جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة واخلمسون    الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ -فرباير / شباط٢٧    ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ - فرباير / شباط٢٧
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند     
ئيةمتابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين بـاملرأة والـدورة االسـتثنا              

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

تعمــــيم مراعــــاة املنظــــور اجلنــــساين: “احلــــادي والعــــشرين
        وأوضاع املرأة ومسائل برناجمية

كـني  خطة العمل املشتركة هليئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني ومت                
  مم املتحدة حلقوق اإلنسانألاملرأة ومفوضية ا

  
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
 للتعاون بني هيئة األمم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني             هذا التقرير استعراضا  يتضمن    

 يـرد فيـه   و. سان، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلن     )للمرأةهيئة األمم املتحدة    (ومتكني املرأة   
  .٢٠١٢طتهما املشتركة لعام عرض خل أيضا
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  مقدمة  - الوأ  
 ١٩٩٤مـارس   / آذار ١٨ املـؤرخ    ٣٨/٢هذا التقرير وفقاً لقرار جلنـة وضـع املـرأة           ُيقدم    - ١
 ١٩٩٥مــارس / آذار٣١ املــؤرخ ٣٩/٥، وقرارهــا ) جــيم-، الفــصل األول E/1994/27انظــر (
 املـؤرخ   ١٩٩٧/٤٣ وقرار مفوضية حقوق اإلنسان      ،) جيم - الفصل األول    ،E/1995/26انظر  (

ــاين  E/1997/23انظــر  (١٩٩٧أبريــل / نيــسان١١ ــرار جملــس حقــوق  ) ألــف-، الفــصل الث ، وق
، )ألف -، الفصل األول    A/63/53انظر   (٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ؤرخ  ـ امل ٦/٣٠ان  ــاإلنس
  . خطة عمل مشتركة سنوياً إعداد على تلك القرارات، جرت العادة بأن يتمءوبنا
اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة         وفر إنشاء لقد    - ٢
  يف جمـايل   التنسيق بني كيانات منظومـة األمـم املتحـدة         ةدافرصة لزي ) هيئة األمم املتحدة للمرأة   (

األمم املتحدة للمـرأة ومفوضـية     هيئة    يشمل التنسيق بني    مبا ،املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
وقد أحرزت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة تقـدماً يف جمـال إعـداد                . األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   

ويف عــام  .اســتراتيجية تنــسيق تــستند إىل اآلليــات القائمــة علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة  
 املـرأة، واملقـررة اخلاصـة       ، قدمت املفوضية، واللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد              ٢٠١١

املعنية مبـسألة العنـف ضـد املـرأة، وأسـبابه وعواقبـه إسـهامات أثنـاء إعـداد اخلطـة االسـتراتيجية                 
 اليت وافق عليهـا اجمللـس التنفيـذي هلـذه اهليئـة      ٢٠١٣-٢٠١١هليئة األمم املتحدة للمرأة للفترة    

دة للمـرأة واملفوضـية واخلطـط       وتكثف التعاون بني هيئة األمم املتحـ       .٢٠١١يونيه  /يف حزيران 
ويـرد أدنـاه عـرض جملـاالت         .جارية لتعزيز تعاوهنما ضـمن إطـار اسـتراتيجي واسـع متفـق عليـه              

، وكـذلك   ٢٠١٢التعاون الرئيسية اليت اضطلعت فيها اهليئة واملفوضـية بأنـشطة مـشتركة عـام               
هـــا ة الـــيت جـــرى تـــسليط الـــضوء عليوبعـــض األنـــشط. ٢٠١٢خلطـــط التعـــاون بينـــهما لعـــام 

ولـيس القـصد مـن قائمـة     . أنـشطة مـستمرة، وبعـضها اآلخـر عبـارة عـن مبـادرات جديـدة            هي
  .األربعة املشتركة أن تكون شاملةاألنشطة 

  
  ٢٠١١استعراض التعاون يف عام   - اثاني  
  اآلليات واملبادرات املشتركة بني الوكاالت  -ألف   

تحـــدة حلقـــوق اإلنـــسان  األمـــم املاســـتمرت هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة ومفوضـــية   - ٣
وشــارك كــال الكيــانني يف الــدورة  .التعــاون ضــمن إطــار اآلليــات املــشتركة بــني الوكــاالت يف

ساواة بــني اجلنــسني الــيت عقــدت العاشــرة للــشبكة املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة واملــ 
ل اعمـ أ وشـارك كالمهـا يف     . يف نيويـورك   ٢٠١١ فربايـر عـام   / شـباط  ١٨ إىل   ١٦الفترة من    يف

 املـشتركة  عمـل المن فرق العمل التابعة للشبكة املشتركة بني الوكاالت، مبا يف ذلك فرقة              عدد
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 وكــذلك يف فرقــة العمــل املــشتركة بــني الوكــاالت ،بــني الوكــاالت املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة
 . للمـرأة  املعنية باملرأة والسالم واألمن الـيت حتولـت إىل جلنـة دائمـة ترأسـها هيئـة األمـم املتحـدة                    

طلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة وأســهمت املفوضــية يف إعــداد قائمــة جــرد باألنــشطة الــيت تــض
ــة ا    يف ــرأة، قامــت هيئ ــا يف شــباط   ألجمــال العنــف ضــد امل ــر /مــم املتحــدة للمــرأة بتجميعه فرباي

 .، وهو من التعهدات اليت تندرج ضمن أنـشطة فرقـة العمـل املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة                    ٢٠١١
نشطة اليت اضطلعت هبا اللجنـة الدائمـة املعنيـة بـاملرأة والـسالم واألمـن التابعـة للـشبكة                    ومن األ 

املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني العمل على املؤشرات وعلى وضـع              
 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيــذ قــرار جملــس األمــن يف إطــار اســتراتيجي تــسترشد بــه األمــم املتحــدة  

فوضية وهيئة األمم املتحدة للمرأة كـذلك معـاً علـى حتديـد اختـصاصات فرقـة عمـل                   وتعمل امل 
أخرى تابعة للشبكة املشتركة بـني الوكـاالت تركـز علـى احتكـام املـرأة إىل القـضاء مـن أجـل                       

وقــد شــاركت هيئــة األمــم املتحــدة . كفالــة االتــساق بــشأن هــذه املــسألة علــى نطــاق املنظومــة
 .العمل التـابع جملموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة املعنيـة بفعاليـة املعونـة                للمرأة واملفوضية يف فريق     

وتتعاون هيئة األمم املتحدة للمرأة واملفوضية حالياً، وفق ما كلفتهما جلنـة الـسياسات، لوضـع                
  اســتهلتا بالرتاعــات وقــد ذي الــصلةمــذكرة توجيهيــة بــشأن التعويــضات عــن العنــف اجلنــسي 

  .٢٠١٢سة ستعلن نتائجها يف مطلع عام هذا الصدد بإعداد درا يف
ويواصــل الكيانــان املــشاركة يف آليــة حقــوق اإلنــسان التابعــة جملموعــة األمــم املتحــدة     - ٤

 وكــذلك يف فريــق األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق واملــوارد يف جمــال ســيادة القــانون،   ،اإلمنائيــة
ملتحـدة بـشأن عمليـات الربجمـة         توجيهات منظومة األمـم ا      أن تؤدي  كفالة وذلك حتديداً هبدف  

ــة ــهوضالقطري ــسان للمــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني    إىل الن ــضاًَ  . حبقــوق اإلن  ومهــا عــضوان أي
جتــار غــري املــشروع باألشــخاص، الــذي فريــق التعــاون املــشترك بــني الوكــاالت ملكافحــة اال يف

ملعـين  لعـاملي ا وقد شاركا أيـضاً يف عمـل الفريـق ا    .٢٠١١ترأسته مفوضية حقوق اإلنسان عام     
ــن    ــدوة عـ ــم نـ ــذي نظـ ــاهلجرة الـ ــش”بـ ــرة والـ ــة  : باباهلجـ ــق التنميـ ــسخري الفـــرص لتحقيـ   “تـ

 يف ما يتصل باملناقشة املواضيعة غـري الرمسيـة الـيت            ، يف نيويورك  ٢٠١١مايو  / أيار ١٨ و   ١٧يف  
وشــاركت  .٢٠١١مــايو / أيــار١٩ن اهلجــرة الدوليــة والتنميــة يف بــشأعقــدهتا اجلمعيــة العامــة 

ية يف املشاورات اليت أجريت بشأن خطة العمل على نطاق املنظومـة املتعلقـة بالكيانـات                املفوض
اليت يوجد مقرها يف أوروبـا، وهـي مبـادرة عامليـة لألمـم املتحـدة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني                        

ــرأة عقــدت يف جنيــف يف    ــة األمــم  ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٧  و١٦ومتكــني امل ــسيق هيئ ، بتن
ــررت املفوضــية أن تكــون مــن النمــاذج      و. املتحــدة للمــرأة  ــشاورات، ق عقــب إجــراء هــذه امل

التجريبيــة الختبــار مــشروع خطــة العمــل علــى نطــاق املنظومــة يف الفتــرة املمتــدة بــني كــانون    
وسـيكون هـذا االختبـار جـزءاً مـن عمليـة        . ٢٠١٢يناير  / وكانون الثاين  ٢٠١١ ديسمرب/األول
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اخلطة على جملس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة          االستعراض التجريبية حتضرياً لعرض مشروع      
  .٢٠١٢أبريل /ملعين بالتنسيق املقرر يف نيسانا األمم املتحدة

طان يف مبــادرة  واملفوضــية علــى حــد ســواء عــضوان نــش وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  - ٥
ــا إلعــداد ترتيبــات الرصــ     د األمــم املتحــدة ملكافحــة العنــف اجلنــسي يف الرتاعــات، وقــد تعاونت

هيئـة األمـم املتحـدة واملفوضـية     وقـد اشـتركت      .والتحليل واإلبـالغ يف منظومـة األمـم املتحـدة         
 يف نيويورك بـشأن ضـمان العدالـة للمـرأة يف الـدول              ٢٠١١مايو  /تنظيم حلقة نقاش يف أيار     يف

املــارة مبرحلــة مــا بعــد الــرتاع، مجعــت طائفــة واســعة مــن خــرباء األمــم املتحــدة وممثلــي الــدول  
 واألكــادمييني واملنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــة والدوليــة الــذين خاضــوا مناقــشات   األعــضاء

وشاركت املفوضية أيضاً يف تقييم املـشاريع وعمليـة اختـاذ القـرارات              .مثمرة حول هذه املسألة   
ئماين لـدعم اإلجـراءات املتخـذة       ضمن سياق املـنح الـيت يقـدمها صـندوق األمـم املتحـدة االسـت               

مـرأة باسـم    ى العنف ضد املرأة، وهو صندوق تديره هيئـة األمـم املتحـدة لل             أجل القضاء عل   من
  .منظومة األمم املتحدة

، أصدرت املفوضية وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وكـذلك             ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   - ٦
منظمــة الــصحة العامليــة، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة   

 .بيانـاً مـشتركاً بـني الوكـاالت بـشأن التحيـز اجلنـساين يف اختيـار جـنس املواليـد                    ) اليونيسيف(
دة بتــشجيع اجلهــود الــيت يبــذهلا  ويعيــد هــذا البيــان التأكيــد علــى التــزام منظمــات األمــم املتحــ  

من الدول واملنظمات الدولية والوطنيـة واجملتمـع الـوطين واجملتمعـات احملليـة وتقـدمي الـدعم                 كل
ــا مــن أجــل ال  ــساين     هل ــز اجلن ــصدي ملختلــف مظــاهر التميي ــرأة والت ــاة وامل ــهوض حبقــوق الفت  ،ن

ويـشدد هـذا    . ذلـك مـشكلة تفـاوت النـسبة بـني اجلنـسني بـسبب اختيـار جـنس املواليـد                    يف مبا
ــار املتعلقــة بالــصحة العامــة وحقــوق اإلنــسان هلــذه املــشكلة ويقــدم       البيــان علــى األبعــاد واآلث

  . باختاذ إجراءات فعالةل الكفيلةتوصيات بشأن أفضل السب
  

  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  -باء   
تقوم املفوضية، بوصفها جهة داعمة لعمل هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان، بتيـسري                - ٧

املــسامهات الــواردة مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، ويــشمل ذلــك تبــادل املعلومــات ونــشرها 
يس اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد          واجتمع رئ  .بشأن نظام معاهدات حقوق اإلنسان    

 مـن أجـل     ٢٠١١فربايـر   /املرأة وأعضاؤها باملديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة يف شـباط          
 االهتمــام املــشترك وســبل إنــشاء إطــار فعــال مــن أجــل التعــاون والتنــسيق  حمــلمناقــشة املــسائل

ــة القــضاء     ــادة التعريــف باتفاقي ــز  مــستقبالًُ هبــدف زي ــع أشــكال التميي ــرأة علــى مجي ، )١( ضــد امل
__________ 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهدات،  املتحدةاألمم   )١(  
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ويف هـذا الـصدد،      .ومواصلة إحراز تقدم حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني وكفالة حقوق املـرأة           
العمليــة مـن أجــل  قامـت اللجنـة وهيئــة األمـم املتحـدة للمــرأة بتعـيني منــسقني للنظـر يف الـسبل        

  .مواصلة تعاوهنما
 الـتقين وغـريه مـن أشـكال الـدعم إىل اللجنـة املعنيـة                وقدمت هيئة األمـم املتحـدة الـدعم         - ٨

توصـية عامـة بـشأن محايـة املـرأة        بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف إطـار عملـها املتعلـق بوضـع                  
 وقد عملت بالتعاون مع املفوضية بشأن تنظيم املناقـشة العامـة            .حاالت الرتاع وما بعد الرتاع     يف

يوليــه /متــوز قــاد دورهتــا التاســعة واألربعــني يفع أثنــاء انعالــيت أجرهتــا اللجنــة حــول هــذا املوضــو 
وألقت نائبة املديرة التنفيذية ملكتب الدعم احلكومي الـدويل والـشراكات االسـتراتيجية             . ٢٠١١

  .التابع هليئة األمم املتحدة للمرأة كلمة افتتاحية يف هذه املناقشة العامة
 أمام اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد            وألقت نائبة املديرة التنفيذية أيضاً كلمة       - ٩

ويف الـدورة نفـسها، نظمـت هيئـة األمـم املتحـدة             . املرأة أثناء انعقاد دورهتـا التاسـعة واألربعـني        
عــين للمــرأة، بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك امل   

اطـة وقـت الغـداء بـشأن أبعـاد املـساواة بـني اجلنـسني                اإليـدز، إح  /بفريوس نقص املناعة البشرية   
اإليدز، يف إطار الدفع قدماً بتنفيـذ الواليـة املـشتركة الـيت             /ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    

يضطلع هبا كل من هيئة األمم املتحدة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف إطـار خطـة برنـامج              
اإليـدز بـشأن اإلجـراءات القطريـة        /وس نقـص املناعـة البـشرية      األمم املتحدة املشترك املعين بفـري     

ــة         ــريوس نقــص املناع ــسني ومكافحــة ف ــني اجلن ــساواة ب ــات وامل ــساء والفتي ــة بالن ــة املتعلق املعجل
البشرية، من أجل تقدمي الدعم إىل البلدان يف جمال اإلبالغ عن كيفية تأثري وبـاء فـريوس نقـص                   

كمــا قــدمت هيئــة  . وتنفيــذ املالحظــات اخلتاميــة للجنــةاملناعــة البــشرية علــى النــساء والفتيــات
تقدم املرأة يف العـامل     ” املعنون   ٢٠١١ة يف منشورها لعام     األمم املتحدة للمرأة إحاطة إىل اللجن     

وتدعو هيئة األمم املتحدة للمـرأة بانتظـام خـرباء           .“سعياً وراء حتقيق العدالة    :٢٠١٢-٢٠١١
اجلانبيــة الــيت تعقــد بــاالقتران  قــة اخلــرباء واملناســبات  مــن اللجنــة للمــشاركة يف اجتماعــات أفر 

  .العمليات احلكومية الدولية مع
  

  ت اخلاصة املتعلقة حبقوق اإلنساناإلجراءا  -جيم   
واصــلت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة حتاورهــا مــع مجيــع املكلفــني بواليــات يف إطــار       - ١٠

لى ذلـك، تتعـاون اهليئـة حاليـاً بـشكل           وعالوة ع  .املفوضية اإلجراءات اخلاصة، الذين تدعمهم   
وعقـدت   .وثيق مع الفريق العامل املنشأ حديثاً املعين بالتمييز ضـد املـرأة يف القـانون واملمارسـة                

عامــل املــديرة التنفيذيــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة اجتماعــاً مــع بعــض أعــضاء هــذا الفريــق ال    
ــه /حزيــران يف ــة األمــم  ٢٠١١يوني ــة   وشــارك ممــثالن عــن هيئ  املتحــدة للمــرأة يف الــدورة الثاني
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واسـتمرت هيئـة األمـم املتحـدة        .٢٠١١أكتـوبر   /للفريق العامـل الـيت عقـدت يف تـشرين األول          
للمــرأة يف إقامــة االتــصاالت والتحــاور مــع املقــررة اخلاصــة املعنيــة مبــسألة العنــف ضــد املــرأة،    

 .“العنايــة الواجبــة”قبــل عــن ق بتقريرهــا املواضــيعي املوأســبابه وعواقبــه، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــ 
 .٢٠١١مـارس   /واجتمعت املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة بـاملقررة اخلاصـة يف آذار            

وجرى متثيل هيئة األمم املتحدة للمرأة واملفوضية إىل جانـب صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                  
عنيـــة بـــالعنف ضـــد املـــرأة اصـــة املأيـــضاً يف اجتمـــاع فريـــق اخلـــرباء الـــذي عقدتـــه املقـــررة اخل 

  .٢٠١١أكتوبر /ورك يف تشرين األولموضوع قتل املرأة ألسباب جنسانية يف نيوي عن
وعقدت املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني، بدعم مـن مفوضـية حقـوق                - ١١

حقــوق  الــيت قدمتـها إىل جملـس   ٢٠١١اإلنـسان، أثنـاء فتـرة إعــدادها للتقـارير املواضـيعية لعـام       
اإلنــسان وإىل اجلمعيــة العامــة، عــدداً مــن جلــسات تبــادل املعلومــات مــع هيئــة األمــم املتحــدة   
للمرأة ركزت على بعض جوانب العالقة املتعـددة األوجـه بـني القـضايا اجلنـسانية والقـضاء يف                   

ــة العــدل    ــاً إلقام ــسياق األوســع نطاق ــادل     .إطــار ال ــة األمــم املتحــدة للمــرأة تتب واســتمرت هيئ
ت اخلاصـة يف مـا يتـصل مبـا يقـوم            ومات مع املكلفـني اآلخـرين بواليـات يف إطـار اإلجـراءا            املعل
طريــة للمقــررتني اخلاصــتني بــدعم كــل منــهما مــن أنــشطة، مبــا يف ذلــك أثنــاء الزيــارات الق  بــه
مفوضية حقـوق اإلنـسان وحـضورها امليـداين علـى الـصعيدين اإلقليمـي والقطـري، ومنـها                    من

جتار باألشخاص، وال سـيما النـساء واألطفـال، إىل    الملقررة اخلاصة املعنية باالزيارة اليت أجرهتا ا   
  .٢٠١١أغسطس /تايلند يف آب

  التعاون على املستوى القطري   -دال   
تواصل كل من هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة واملفوضـية مـشاركتهما يف أنـشطة األفرقـة                     - ١٢

حقـوق اإلنـسان للمـرأة، مبـا يف ذلـك           وإعمال   املساواة بني املرأة والرجل   حتقيق  القطرية هبدف   
توحيـد  ”املشاركة يف الربامج املشتركة املعنية حبقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنـسني، وبـرامج               

العمــل واألفرقــة فــرق مــن بالــشؤون اجلنــسانية وجمموعــة  ، واألفرقــة املواضــيعية املعنيــة  “األداء
 هيئة األمم املتحدة للمـرأة واملفوضـية تـدعمان          وال تزال . األخرى املنشأة على املستوى الوطين    

ــدعوة         ــشمل ال ــسان، بوســائل ت ــوق اإلن ــة حبق ــسية املتعلق ــصكوك الرئي ــذ ال ــشكل خــاص تنفي ب
املعنيــة وطنيــة الآلليــات لالــدعم املؤســسي تقــدمي لإلصــالحات يف جمــايل القــوانني والــسياسات و

  . قوق اإلنسانللدوائر املختصة حباملساواة بني اجلنسني وب
بالـشؤون  على سبيل املثال، نظم فريق األمم املتحـدة املواضـيعي املعـين    ففي الكامريون    - ١٣

الـذي تنتمـي اهليئتـان إىل عـضويته، احتفـاالت مبناسـبة اليـوم العـاملي للمـرأة تـضمنت                  اجلنسانية  
وزارات يف بنـاء    الـ  مـن    دادعـم الفريـق عـد     ومسرية يف العاصمة وحلقات دراسـية يف جـامعتني،          
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 يف التصدي للعنـف اجلنـساين يف        اوتتعاون اهليئتان أيض  . ا يف جمال حقوق اإلنسان للمرأة     قدراهت
، تـنظم هيئـة     الففـي الـسنغال مـث     . السنغال ويف تعزيز إمكانية وصول املـرأة إىل العدالـة يف مـايل            

األمم املتحدة للمرأة مع املفوضية ومنظمات من اجملتمع املدين، سلـسلة مـن األنـشطة يف سـياق      
ويف هنـدوراس وبنمـا تعمـل هيئـة         .  من النشاط ملناهضة العنـف اجلنـساين       استة عشر يوم  الة  محل

األمــم املتحــدة للمــرأة مــع املفوضــية يف القــضايا املتعلقــة بالنــساء املنحــدرات مــن أصــل أفريقــي 
ونــساء الــشعوب األصــلية، وذلــك مــن خــالل أنــشطة التــدريب وتنميــة القــدرات وكــذلك يف   

إىل املكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراءات    البالغــات الــيت توجــه   داد تقــدمي التوجيــه يف إعــ  
 كعضوين يف الفريـق العـاملي املعـين         اوتشارك هيئة األمم املتحدة للمرأة واملفوضية أيض      . اخلاصة

ش وجامايكـا ومجهوريـة مولـدوفا       يباهلجرة، يف تنفيذ أربعة مـشاريع قطريـة جتريبيـة، يف بـنغالد            
تعمـيم  : توجيهات الـواردة يف منـشور الفريـق املعـين بـاهلجرة واملعنـون      ومايل، مصممة لتطبيق ال  

  .)٢(صانعي السياسات واملختصنيدليل : مراعاة اهلجرة يف التخطيط اإلمنائي
ــرأة   نظمــت   - ١٤ ــم املتحــدة للم ــة األم ــع   ،هيئ ــتراك م ــصادية   باالش ــة االقت املفوضــية واللجن

ــريب آســيا    ــة لغ ــشرين األولواالجتماعي ــوبر /يف ت ــاهرة، ٢٠١١أكت ــدى ، يف الق ــشباب ”منت ال
وقــد شــاركت املــديرة . “حنــو الدميقراطيــةعناصــر التغــيري :  االنتفاضــات العربيــةوالــشابات يف

التنفيذيــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ورئــيس فــرع ســيادة القــانون واملــساواة وعــدم التمييــز يف 
ــشر     ايف لتــشجيع املــشاركة  املفوضــية يف هــذا االجتمــاع الرامــي إىل وضــع جــدول أعمــال است

الفّعالــة للمــرأة يف العمليــات االنتقاليــة يف املنطقــة، مــع التركيــز علــى قــضايا القيــادة التــشريعية    
ــاء      ــة يف بنـ ــات ذات األولويـ ــد االحتياجـ ــى حتديـ ــصلة وعلـ ــة ذات الـ ــصادية واالجتماعيـ واالقتـ

نـوفمرب  /رين الثـاين  ويف تش . عناصر التغيري باعتبارهم  القدرات، لتأثريها على الشابات والشباب      
، اشتركت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة واملفوضـية يف تنظـيم اجتمـاع يف أوغنـدا يتنـاول                    ٢٠١١

تعمقـا  مـشاورات أكثـر     إجـراء   قضايا العدالة والعفو يف اجلرائم املتعلقة بالرتاع، هبدف تـشجيع           
  .يك لذلك القانون، بشأن التجديد الوشوال سيما النساءبقانون العفو، مع اجملتمعات املتأثرة 

وتقدم هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة واملفوضـية الـدعم إىل البلـدان يف تنفيـذ التزاماهتـا يف                       - ١٥
إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وذلـك مـن خـالل املكاتـب اإلقليميـة            

موعـة مـن األنـشطة،      ويشمل ذلـك جم   .  القطرية ألمم املتحدة اوالقطرية وبتنسيق وثيق مع أفرقة      
حلقات عمل للتدريب وبناء القدرات وغري ذلك من الدعم من أجـل إعـداد التقـارير        من بينها   
ــة مقــدونيا اليوغ    . القطريــة ــة ذلــك تنظــيم حلقــات عمــل يف بــريو ومجهوري ســالفية وومــن أمثل

السابقة وسرياليون، وعقد مشاورات يف كوسـوفو وأمـاكن أخـرى هتـدف إىل تعزيـز مـشاركة                  
__________ 

 .E.10.III.B.32منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢(  
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وقـدمت هيئـة    . مات وأصحاب املصلحة اآلخرين يف رفع التقـارير بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة             احلكو
مبـا يف  اللجنـة  حوار بّنـاء مـع   التحضري إلجراء األمم املتحدة للمرأة واملفوضية الدعم للبلدان يف  

مـسؤولني مـن حكـوميت كـوت ديفـوار وزمبـابوي كمـراقبني يف               التكفل بتكلفـة حـضور      ذلك  
ــدورة التاســعة و  ــة يف متــوز   ال ــدورة اخلمــسني للجن ــشرين األول /األربعــني وال ــه وت ــوبر /يولي أكت

 يف ُعمــان قــدمت هيئــة ال، فمــث“حماكــاةدورات  ” تنظــيمتقــدمي الــدعم مــن خــالل و، ٢٠١١
ودعمــت  يف جمــال متابعــة املالحظــات اخلتاميــة، ااألمــم املتحــدة للمــرأة واملفوضــية الــدعم أيــض

ومت تـوفري التـدريب   . ية يف إعداد تقرير املتابعة اخلاص هبامجهورية الو الدميقراطية الشعب  كذلك  
. )٣(بالربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة               فيما يتصل   

ــم املتحــدة للمــرأة حلقــات عمــل       ــة األم ــنظم هيئ ــا ت ــا  وكــثًريا م ــة ينــصب فيه ودورات تدريبي
دعوة بانتظام إىل أعضاء جلنة القضاء علـى التمييـز ضـد            االتفاقية وتوجه ال  االهتمام حتديدا على    
خاصـة بتنفيـذ االتفاقيـة      متـواتر دورات تدريبيـة      وتنظم املفوضـية بـشكل      . املرأة للمشاركة فيها  

الــيت تركــز بــشكل أوســع علــى تقــدمي التقــارير إىل هيئــات وذلــك يف إطــار الــدورات التدريبيــة 
تدريبيـة يف غامبيـا بـشأن تقـدمي التقـارير إىل      على سـبيل املثـال عقـدت حلقـة عمـل          . املعاهدات

هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنــسان، وركــزت علــى مجلــة أمــور منــها وضــع الوثيقــة األساســية  
ــة    ــدوري إىل اللجن ــر ال ــع     . املوحــدة، وكــذلك التقري ــرأة م ــم املتحــدة للم ــة األم ــت هيئ وتعاون

االســتعداد يف تايلنــد حيــث دعمــت مــثال باكــستان و يف تقــدمي الــدعم للبلــدان، ااملفوضــية أيــض
  .يف متابعة نتائجهجملس حقوق اإلنسان أو الذي جيريه الستعراض الدوري الشامل ل

تدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة واملفوضية إدماج اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال                و  - ١٦
ــسان         ــوق اإلن ــة حبق ــات املتعلق ــدات وااللتزام ــن املعاه ــا م ــرأة وغريه ــز ضــد امل ــر يف األالتميي ط

نظمـات  املوتدعم اهليئتان احلكومة والربملـانيني و     الدستورية والتشريعية وأطر السياسات الوطنية      
القـوانني والـسياسات أو تعزيزهـا    اسـتحداث  يف االضطالع باملبادرات اليت تركز علـى       النسائية  

ح قـانون    تنقـي  الوتدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة مـث      . بشكل يكفل مراعاهتا للمسائل اجلنسانية    
ن اجلنـسني يف إندونيـسيا؛ واسـتعراض مـشاريع القـوانني            ــــ ون للمساواة بي  ــزواج واعتماد قان  ــال

ع قـوانني تتعلـق بـالعنف اجلنـساين يف     ـــ ؛ ووضفييـت نـام    ـيور االتفاقيـة فـ    ــــ ن منظ ـــة م ـــاملقترح
ت املرتليـات؛   بيساو وبالعمل املرتيل يف باراغواي هبـدف توسـيع نطـاق حقـوق العـامال               - غينيا

مكاتــب وتــدعو . ووضــع مــسودة قــوانني يف إطــار اللجنــة القانونيــة ملــساواة املــرأة يف كولومبيــا
الـيت هتـدف    صـالحات القانونيـة     إىل اإل   القطريـة  ألمم املتحدة افرقة  أ بالتنسيق مع    ااملفوضية أيض 

قـوق اإلنـسان،     للمعـايري الدوليـة حل     قـا إىل القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وضـمان املـساواة وف              

__________ 
 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  
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على سبيل املثال يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف مـا يتعلـق مبـسودة قـانون بـشأن                   
املــساواة بــني اجلنــسني، ويف أفغانــستان يف مــا يتعلــق بــشكل خــاص بقــوانني األســرة واألحــوال 

ــدا وتيمــور   وقــد. ليــشيت يف مــا يتعلــق حبــصول املــرأة علــى األراضــي    - الشخــصية، ويف أوغن
ا إىل جنـب مـع املفوضـية يف دعـم جلنـة حقـوق اإلنـسان                 بـ عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة جن     

 باشتراكهما يف تنظيم حلقة عمل للجنة تتعلق باملساواة بـني اجلنـسني             اليف زمبابوي، وذلك مث   
ة أعـضاء اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز             ــرأة، وتـضمنت مـشارك    ــان للم ـــوق اإلنس ــوحق
  .املرأةضد 
ويف جمــال التعويــضات، تتعــاون هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــع املفوضــية يف مجهوريــة   - ١٧

نتــائج أعمــال الكونغــو الدميقراطيــة يف جتريــب برنــامج للتعويــضات اجملتمعيــة، يف إطــار متابعــة   
د يف  ذلـك البلـ   إىل  املفوضـية   الذي أوفدتـه    الفريق الرفيع املستوى املعين مبكافحة العنف اجلنسي        

هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــع املفوضــية يف بــرامج التعويــضات  أيــضا تتعــاون و. ٢٠١٠عــام 
وباعتبـار املفوضـية هيئـة      . املراعية لالعتبـارات اجلنـسانية يف بلـدان أخـرى، مثـل أوغنـدا ونيبـال               

 مشاركة يف قيادة فريـق اخلـرباء املعنـيني مبكافحـة العنـف اجلنـسي يف الرتاعـات، املنـشأ مبوجـب             
، فقد استفادت من تعاوهنا مع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة              )٢٠٠٩ (١٨٨٨قرار جملس األمن    

يونيـه  /، وإىل جنـوب الـسودان يف حزيـران   ٢٠١١أبريـل  /خالل بعثة الفريق إىل ليربيا يف نيسان 
وخالل البعثتني قدمت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة اإلحاطـات واملـشورة الـيت يـسرت                . ٢٠١١

  .يف امليدانعمل الفريق 
  اهليئات احلكومية الدولية  -هاء   

وقـد حتـدثت رئيـسة اللجنـة        . يتواصل التعاون يف سياق دعم اهليئات احلكومية الدوليـة          - ١٨
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واملقررة اخلاصة املعنية مبـسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه                  

وحتـدثت  . ٢٠١١فربايـر  / اخلامسة واخلمسني يف شباطوعواقبه أمام جلنة وضع املرأة يف دورهتا   
املناقـشة الـيت أجراهـا      املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة أمام جملس حقـوق اإلنـسان يف              

ــران علـــى مـــدى يـــوم كامـــل   ــرأة ٢٠١١يونيـــه /خـــالل شـــهر حزيـ ويف . ، بـــشأن حقـــوق املـ
ة األمم املتحـدة يف حلقـة نقـاش     ، شاركت منسقة شؤون املرأة يف منظوم      ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

، ٢٠١١أكتـوبر   /ويف تشرين األول  . يف جملس حقوق اإلنسان تناولت إدماج املنظور اجلنساين       
حتدث نائب املدير التنفيذي ملكتب الدعم الدويل احلكومي والشراكات االسـتراتيجية يف هيئـة              

 املـرأة واملقـررة اخلاصـة املعنيـة     األمم املتحدة للمرأة، ورئيسة اللجنة املعنية مبكافحة التمييز ضـد    
مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، أمـام اللجنـة الثالثـة للجمعيـة العامـة أثنـاء عـرض بنـد          

وقــد قــدمت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة خربهتــا يف . جــدول األعمــال املتعلــق بالنــهوض بــاملرأة
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وتقـوم هيئـة األمـم    . قودها املفوضـية مسألة العنف اجلنساين دعما ألمانات جلان حتقيق عديدة ت       
مبساعدة جلان التحقيق يف استكشاف سبل تعاون أكثر منهجيـة          املتحدة للمرأة واملفوضية اآلن     

 مـع تقريـر األمـني       يا، وذلك لكفالة اخلربة املتفرغة يف الشؤون اجلنسانية متاشـ         وقابلية لالستمرار 
 الـصعيد اإلقليمـي، قامـت هيئـة األمـم           وعلـى ). S/2011/598(العام عن املـرأة والـسالم واألمـن         

بـدعم  ) اليونيـسيف (ا إىل جنب مع منظمة األمم املتحدة للطفولة      باملتحدة للمرأة واملفوضية جن   
عمل رابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل تعزيز ومحايـة حقـوق املـرأة والطفـل، وذلـك عـن                      

ينـاير  /غ يف كانون الثاين   طريق أنشطة لبناء القدرات، مثل جولة دراسية إىل جنيف وستراسبور         
، جــرى فيهــا التعــرف علــى عمــل اآلليــات اإلقليميــة والدوليــة حلقــوق اإلنــسان التابعــة  ٢٠١١

  .لألمم املتحدة واجمللس األورويب
تقرير األمني العام عن حالة املرأة الفلـسطينية وتقـدمي         يف  دخالت  مبأسهمت املفوضية   و  - ١٩

ــا  ــا اخلامـــسة   ، الـــذي )E/CN.6/2011/6(املـــساعدة إليهـ ــرأة يف دورهتـ قُـــدم إىل جلنـــة وضـــع املـ
ة دعمهمــا لتنفيــذ االلتزامــات ــــرأة واملفوضيــــدة للمـــــة األمــم املتحـــــوتواصــل هيئ. واخلمــسني

رارات ــــ ي ق ـــ واردة ف ــــ زامات ال ـــ ي ذلـك االلت   ـــ ا ف ــن، مب ــالم واألم ــرأة والس ــالعاملية املتعلقة بامل  
  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ األمــنجملــس 

وأســـهمت املفوضـــية يف تقريـــر األمـــني العـــام املـــذكور آنفًـــا عـــن املـــرأة ). ٢٠١٠( ١٩٦٠ و
  .٢٠١١أكتوبر /والسالم واألمن، والذي نظر فيه جملس األمن يف تشرين األول

  
  نشر املعلومات وتطوير األدوات  -واو   

ــم املتحــدة     - ٢٠ ــة األم ــا    تواصــل هيئ للمــرأة واملفوضــية حتــديث قواعــد بياناهتمــا ومواقعهم
ويف ما يتعلق بالعنف ضد املرأة، يتضمن موقـع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مركـز                 . اإللكترونية

الــذي يــوفر ، )www.endvawnow.org(املعــارف اإللكتــروين إلهنــاء العنــف ضــد املــرأة والطفلــة 
البلـدان يف   لـدعم جهـود     واألدوات الالزمـة    ليمة  ، واملمارسـات الـس    البـارزين توجيهات اخلرباء   

تنفيــذ الــسياسات والقــوانني والــربامج املــصممة مــن أجــل تفعيــل املعــايري الدوليــة حلقــوق  جمــال 
وال يـزال موقـع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يتـضمن قاعـدة بيانـات األمـني                     . اإلنسان وتنفيـذها  

اهليئــات احلكوميــة الدوليــة يف مــا يتعلــق العــام عــن العنــف ضــد املــرأة، والعمــل الــذي تقــوم بــه 
بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك جملـس حقـوق اإلنـسان، وقرارتـه املتعلقـة بالقـضاء علـى التمييـز          
ضد املرأة والقضاء على العنـف ضـد املـرأة واالجتـار باألشـخاص وال سـيما النـساء واألطفـال؛                     

ات اخلاصـة؛ واالسـتعراض الـدوري       والعمل الذي يقوم به املكلفون بواليـات يف إطـار اإلجـراء           
، ٢٠١١يونيــه /ويف حزيــران. الـشامل؛ وتقــارير املفوضـية املرفوعــة إىل جملـس حقــوق اإلنـسان    

، “دليل خطط العمل الوطنيـة املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة     ”أصدرت هيئة األمم املتحدة للمرأة    
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يف بـورت أوف سـبني،      ،  ٢٠١٠سبتمرب  /والذي نتج عن اجتماع فريق اخلرباء املنعقد يف أيلول        
ا خلطـط العمـل     يـ ويقـدم الـدليل إطـارا منوذج      . ترينيداد وتوباغو، واشترك فيه ممثل عن املفوضية      

بتعليقـات توضـيحية وأمثلـة      مـشفوعة   الوطنية بشأن العنف ضد املـرأة، حيـدد توصـيات مفـصلة             
ــة األدوات الـــيت  . ملمارســـات الـــسليمةعلـــى ا ــدة إىل جمموعـ ــذا الـــدليل أداة جديـ  ويـــضيف هـ

ــتمكني أصــحاب املــصلحة مــن التــصدي للعنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك دليــل      اســتحدثت  ل
: ، وملحق دليل التشريعات املتعلقة بـالعنف ضـد املـرأة          )٤(التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة    

  .)٥(“املمارسات الضارة باملرأة”
  

   ٢٠١٢ لعام املشتركة العمل خطة  - ثالثا  
 التعـاون  اإلنـسان  حلقـوق  املتحـدة  األمـم  ومفوضية للمرأة ملتحدةا األمم هيئة ستواصل  - ٢١
 التعــاون وسيواصــالن. للمـرأة  اإلنــسان حقــوق وإعمـال  اجلنــسني بــني املـساواة حتقيــق  جمـال  يف

 الوكــاالت بــني املــشتركة الــشبكة بينــها ومــن الوكــاالت، بــني املــشتركة اآلليــات إطــار ضــمن
. أخـرى  جهـات  بـني  مـن  بـاهلجرة،  املعـين  العـاملي  والفريـق  اجلنسني، بني واملساواة باملرأة املعنية

 توجيهيـة  مبـادئ  استحداث على عملهما واملفوضية للمرأة املتحدة األمم هيئةأيضا   ستواصلو
. اجلنـسني  بـني  لفوارق تراعى فيها ا   زاعاتـبالن الصلة يذ اجلنسي العنف عن التعويضات بشأن

 هيئـات  توصـيات  ملتابعـة  معا العمل مبواصلة أيضا أةللمر املتحدة األمم وهيئة املفوضية وستقوم
 مـن  الـشامل  الدوري واالستعراض اخلاصة، اإلجراءاتاملسندة يف إطار     والياتالو املعاهدات،

  .للمرأة اإلنسان حبقوق األمورصلة تلك  حيث
 بـشأن  توجيهـات وضـع    يف لتعـاون ا أيـضا  واملفوضـية  للمـرأة  املتحدة األمم هيئةزمع  وت  - ٢٢

 جلنـة  مـن  الـصادر  للتكليـف  وفقـا  اجلنـسانية،  لالعتبارات تستجيباليت   االنتقالية لعدالةا آليات
 حنـو  علـى  الـسالم  بناء تعزيزالرامية إىل    نقاط سبع من املكونة العمل خطة سياق يف السياسات

 توجيهـات  تـؤدي  أنكفالـة    هبـدف  التعـاون  الكيـانني  كال وسيواصل. اجلنساين للمنظور مراع
ــة ــماأل منظوم ــشأن املتحــدة م ــة الربجمــة ب ــهوض حب إىل القطري ــوقالن ــسان ق ــثال، للمــرأة، اإلن  م

 هيئـة  وسـتتعاون . اإلنـسان  حلقـوق  اإلمنائيـة  املتحـدة  األمـم  جمموعـة  آلية يف املشاركة خالل من
ــم ــع للمــرأة املتحــدة األم ــادل املفوضــية م ــا وتتب ــا املعلومــات معه ــات لعمــل دعم ــشأة اهليئ  املن

 وستواصـل . عملـها  يف اجلنـسانية  املنظـورات  مراعـاة  تعمـيم  ولتعزيـز  ساناإلن حقوق مبعاهدات
 ضـد  التمييـز  علـى  بالقـضاء  املعنيـة  اللجنـة  عمـل  دعـم  خاص، بوجه للمرأة، املتحدة األمم هيئة

__________ 
 .E.10.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤(  
 .E.10.IV.13م املتحدة، رقم املبيع منشورات األم  )٥(  
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 زاعـالنـ  حـاالت  يف املـرأة  ةـــ محاي بـشأن  العامـة  توصيتها بوضع يتصل ما يف ذلك يــف مبا املرأة،
 وشــركاؤها للمــرأة املتحـدة  األمــم هيئـة  وســتقدم. أخـرى  توصــيات بـني  مــن الـرتاع،  بعــد ومـا 
 ومـرض  البـشرية  املناعـة  نقـص  فريوس بأبعاد تتعلق إحاطة واخلمسني احلادية دورهتا أثناء للجنة
 للمـرأة،  املتحـدة  األمم هيئة أنشأت ذلك، إىل وباإلضافة. اجلنسني بني املساواة املتعلقة ب  اإليدز

 نقـص  بفريوس املعين املشترك املتحدة األمم وبرنامج اإلمنائي املتحدة مماأل برنامج مع بالتعاون
 مـع  وثيـق  بـشكل  سـتعمل  عمـل  فرقـة  ،)اإليـدز ( املكتسب املناعة نقص متالزمة/البشرية املناعة
 جمـال  يف ذلـك  يف مبـا  بينـهما،  العالقـة  لتعزيـز  اختاذهـا  جيب اليت العملية التدابري حتديد يف اللجنة
ــة ــذ متابع ــة املالحظــات وتنفي ــة اخلتامي ــسانية باألبعــاد املتــصلة للجن  املناعــة نقــص لفــريوس اجلن
  .اإليدز ومرض البشرية
ــة، املتحــدة األمــم أفرقــة يف واملفوضــية للمــرأة املتحــدة األمــم هيئــة وستــشارك  - ٢٣  القطري

ــربامج ــشتركة، والـ ــة املـ ــيعية، واألفرقـ ــا املواضـ ــل مـــن وغريهـ ــري الـــصعيدين علـــى احملافـ  القطـ
 ودعـم  للمـرأة،  اإلنـسان  حقـوق  وإعمـال  والرجـل،  املـرأة  بـني  املـساواة  تعزيـز  بغيـة  ليمي،واإلق
ــذ ــصكوك تنفي ــة ال ــسية الدولي ــسان حلقــوق الرئي ــة وستواصــل. اإلن ــم هيئ ــرأة املتحــدة األم  للم

 التزاماهتـا  تنفيـذ  يف البلـدان  دعـم  إىل الراميـة  األنـشطة  مـن  واسـع  نطـاق  يف املـشاركة  واملفوضية
 إعـداد  جمـال  يف الـدعم  ذلك يف مبا املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء ةاتفاقي مبوجب
 آسـيا  شـرق  جنوب منطقة بلدان من العديد إىل املثال، سبيل على توفريه، يتم والذي التقارير،

ــيت ــة ســتنظر ال ــا اللجن ــا يف قريب ــة وســتقوم. تقاريره ــم هيئ ــاون للمــرأة، املتحــدة األم ــع بالتع  م
 معاهــدات مــن وغريهــا االتفاقيــة وتنفيــذ للجنــة، اخلتاميــة املالحظــات متابعــة بــدعم املفوضــية،
أطــر و والتــشريعية الدســتورية األطــر وإصــالح وضــع خــالل مــن اإلنــسان، حقــوق والتزامــات
ــسياسات ــة ال ــة بــني التعــاون سيتواصــل أعــاله، ذُكــر وكمــا. العام  للمــرأة املتحــدة األمــم هيئ
 الكونغـو  مجهوريـة  ففـي . بالرتاعـات  املتـصل  اجلنسي لعنفا عن التعويضات جمال يف واملفوضية

ــة، ــى الدميقراطي ــال، ســبيل عل ــان سيواصــل املث ــهما الكيان  اســتحقاقات تقــدمي إىل الرامــي عمل
. للتعويـضات  وطين برنامج وضع إىل تؤدي كخطوة املختلفة، احمللية اجملتمعات إىل تعويضاتال

 عــن املــساءلة وآليــات التحقيــق، وجلــان احلقــائق، تقــصي جلــان أن مــن الكيانــان وســيتأكد
 مـن  بوالياهتـا  اجلنـسانية لالضـطالع    الشؤون يف الالزمة اخلربة لديها الدويل، القانون انتهاكات

 فريـق  قيـادة  يف مـشاركاً  كيانـاً  بوصفها اإلنسان، حقوق مفوضية وستستمر. منسق هنج خالل
 األمــم هيئـة  مــع التعـاون  يف ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ األمــن جملـس  بقــرار عمـال  أُنــشئ الـذي  اخلـرباء 
 املــستقبل يف التعــاون لتعزيــز ُســُبال تستكــشف وســوف امليدانيــة، بعثاهتــا يف للمــرأة املتحــدة
 علـى  العمـل  خطـة  إطـار  يف اجلنـساين  املنظـور  إدمـاج  جمـال  يف تعاوهنمـا  تعزيـز  وسيتم. القريب
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 أن علـى  املفوضـية  وافقـت  والـيت  املـرأة،  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  باملـساواة  املتعلقة املنظومة نطاق
  .تطويرها من األوىل املرحلة أثناء جترييب منوذج مبثابة تكون
 مــشتركة مبــادرات إلجيــاد ســعيهما واملفوضــية للمــرأة املتحــدة األمــم هيئــة وستواصــل  - ٢٤
 وبـشأن  املـرأة،  ضـد  للعنـف يف التـصدي     الـدول /الدولـة أسـاليب    حتـسني  بـشأن  القدرات لتنمية
 متابعـة  يف والثقافيـة،  واالقتـصادية  االجتماعيـة  بـاحلقوق  التمتـع  وبشأن وانب،اجل املتعدد التمييز

 اإلجــراءاتمــن املكلفــني بواليــات يف إطــار   املقدمــة والتقــارير الــشامل الــدوري لالســتعراض
 هيئـة  سـتقدم  املثـال،  سـبيل  علـى  والـسلفادور،  الدومينيكيـة  اجلمهورية ففي. املواضيعية اخلاصة
 املتطــورة األشــكال فهــم لتعميــق مــصممة إقليميــة مبــادرات واملفوضــية للمــرأة املتحــدة األمــم
 العنـف،  هـذا  بـشأن  العدالـة  نظـم  مـن  الواردة االستجابات وتوثيق ولتحديد املرأة، ضد للعنف

ــة األدوات ولتــصميم ــة واألدل  مــن اإلفــالت ومكافحــة املــرأة ضــد العنــف يف للتحقيــق املنهجي
 باألنـشطة  يتعلـق  فيما للمرأة املتحدة األمم هيئة مع عاونالت تعزيز املفوضية وستواصل. العقاب
. “املـرأة  ضد العنف إلهناء احتدوا ”العام األمني محلة وتعزيز وتنفيذ لتسهيل املصممة املشتركة

ــة مــع كثــب عــن العمــل املفوضــية ستواصــل ذلــك، علــى عــالوةو  للمــرأة املتحــدة األمــم هيئ
 العنـــف علـــى القـــضاء إىل الراميـــة جـــراءاتاإل لـــدعم االســـتئماين املتحـــدة األمـــم وصـــندوق

الـيت   الربنـامج  تقيـيم  جلنـة  رؤيـة تنفيـذ    تيـسري  علـى  كثـب  عـن  العمـل  ذلـك  ويشمل املرأة، ضد
 العنـف  أشـكال  مجيع على القضاء اتفاقية إىلاالستناد، يف عملية استعراض املشروع،       تدعو إىل 

  .هوعواقب وأسبابه املرأة، ضد العنف مبسألة املعنية اخلاصة املقررة وتوصيات املرأة ضد
 هيئـة  مع املفوضية ستتعاون السالم، بناء يف القانون سيادةمسألة   استعراض سياق ويف  - ٢٥
ليـستعان هبـا     توجيهيـة  مذكرة وضع على األخرى املتحدة األمم وكيانات للمرأة املتحدة األمم
 هيئـة  تقودهـا  عمليـة  وهـي  القانون، وسيادة اجلنسانية بالشؤونفيما يتصل    املنظومة نطاق على
 التعـاون  وتعزيـز  مبواصـلة  واملفوضـية  للمـرأة  املتحـدة  األمـم  هيئـة  وستقوم. للمرأة املتحدة األمم
 قــدمبــاالقتراح امل املتــصلة األمــور ذلــك ويــشمل العدالــة، إىل املــرأة بوصــول يتعلــق فيمــا بينــهما
 فرقـة  املتعلـق بإنـشاء      اجلنـسني  نيبـ  واملـساواة  بـاملرأة  املعنيـة  الوكاالت بني املشتركة الشبكة من
 تـدابري  مجيـع  يف نـساين اجل نظـور  تعمـيم مراعـاة امل     بـضمان  و العدالـة  إىل املرأة بوصول ُتعىن عمل
  .املتحدة األمم تدعمها اليت االنتقالية العدالة
 املتحـدة  األمـم  هيئـة  وستـسعى . الدوليـة  احلكوميـة  اهليئـات  دعـم  يف التعاون وسيستمر  - ٢٦

 سـُتقدَّم  الـيت  التقـارير  بشأن تعليقاتبإبداء   وستقومان إسهامات، التماس إىل وضيةواملف للمرأة
 قــد إجــراءات أي متابعــة يف وتتعاونــان املعلومــات وســتتبادالن الدوليــة، احلكوميــة اهليئــات إىل

 للمــرأة املتحــدة األمــم هيئــة وســتتبادل. اإلنــسان حقــوق جملــس أو املــرأة وضــع جلنــة تتخــذها
 يف اإلنــسان حقــوق جملــس مــساعدة أجــل مــن التعــاون إىل وستــسعيان لومــاتاملع واملفوضــية

 الـدوري  االسـتعراض  بعمليـة  املتعلقة األمور ذلك يف مبا أعماله، يف نسانيةاجل نظوراتامل إدماج
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ــشامل، ــه يف إطــار   عمــلالو ال ــة ستواصــل أعــم، وبــشكل اخلاصــة؛ اإلجــراءاتاملــضطلع ب  هيئ
 ضـد  التمييـز  علـى  بالقـضاء  املعنيـة  اللجنـة  لـرئيس  الـدعم  تقـدمي  واملفوضية للمرأة املتحدة األمم
يتـصل   فيمـا وذلـك    وعواقبـه،  وأسـبابه  املـرأة،  ضـد  العنـف  مبـسألة  املعنيـة  اخلاصـة  واملقررة املرأة

 مــع بالتنــسيق للمــرأة، املتحــدة األمــم هيئــة وستــضع. املــرأة وضــع جلنــة دورات يف باملــشاركة
 املعــين العامــل الفريــق مــشاركة تــسهيل يــــف املتمثــل دفــــاهل أيــضا اــــعينيه نــصب ة،ــــاملفوضي
 األمـم  هيئـة  وستواصـل . اللجنـة  دورات يف واملمارسـة  القـانون  يـــ ف املـرأة  ضـد  التمييـز  ةــمبسأل

 يف مبـا  اخلاصـة،  اإلجـراءات  ارـــ إط يـــ ف بواليـات  املكلفني مع وتعاوهنا تفاعلها رأةــللم املتحدة
 اخلـاص  واملقـرر  واملمارسـة،  القـانون  يف املـرأة  ضـد  التمييـز  مبـسألة  املعـىن  العامـل  الفريـق  كـــذل
ـــاملعن  املــرأة، ضــد فــــالعن ةــمبــسأل ةــــاملعني ةـــــاخلاص واملقــررة واحملــامني، القــضاة باســتقالل يــ

 املعنيـة  اخلاصـة  للمقـررة  تقـدمي الـدعم     للمـرأة  املتحـدة  األمم هيئة وستواصل. وعواقبه هـــوأسباب
ـــلعنا ةــمبــسأل ـــف املــرأة دـــــض فـ  بــشأن ،٢٠١٣ لعــام املواضــيعي التقريــر بإعــداد يتعلــق مــا يـ

 املتحـدة  األمـم  هيئـة  وتتطلع. املرأة ضد بالعنف يتعلق فيما الواجبة العنايةعن   الدول ةــمسؤولي
 والعدالـة  احلقيقـة  بتعزيز املعين اخلاص املقرر وهو الوالية،املكلف اجلديد ب   مع العمل إىل للمرأة
ــ الــصلة ذات جلــرائميف حــاالت ا الــشاملة العدالــة إىل املــرأة وصــول لــضمان واجلــرب، . زاعـبالن
 ومواقعهمــا بياناهتمــا قواعــد وتطــوير بتحــديث واملفوضــية للمــرأة املتحــدة األمــم هيئــة وســتقوم

 الـــصعيد وعلـــى. للمـــرأة اإلنـــسان حقـــوق جمـــال يف باملعرفـــة املتعلقـــة وأدواهتمـــا اإللكترونيـــة
جنبـا إىل جنـب      وثيـق  بشكل امتعاوهن واملفوضية للمرأة املتحدة األمم هيئة ستواصل ،اإلقليمي

 تقــدمي يف اإلمنــائي، املتحــدة األمــم وبرنــامج )اليونيــسيف( للطفولــة املتحــدة األمــم منظمــة مــع
 والطفــل رأةـــــامل وقــــحق بتعزيــز املعنيــة اـــــآسي رقــــش جنــوب أمــم رابطــة ةــــجلن ىــــإل مــــالدع
 شـرق  جنـوب  أمـم  لرابطـة  التابعـة  اإلنـسان  حبقـوق  املعنيـة  الدوليـة  احلكومية واللجنة ها،ومحايت
  .وأمانتيهما آسيا

  
 للمـرأة  املتحـدة  األمـم  هيئة بني للتعاون ومعززة جديدة طرائقب توصيات  - رابعا  

  اإلنسان حلقوق املتحدة ألمما ومفوضية
 مراعـاة  تعمـيم املتعلقـة ب   راراتقـ ال علـى  بنـاء  مـشتركة  عمـل  خطـة  إعـداد  سـنويا  جيري  - ٢٧

 ،))١٩٩٥( ٣٩/٥ و )١٩٩٤( ٣٨/٢( املـــرأة وضـــع جلنـــةقـــرارا ( للمـــرأة اإلنـــسان حقـــوق
 حقـوق  جلنـة  وقـرار  املتحـدة،  األمم منظومة نطاق على باملرأة اخلاصة اإلنسان حقوق إدماجبو

 وهــذه. ))٢٠٠٧( ٦/٣٠ اإلنــسان حقــوق جملــس قــرار(و ) ١٩٩٧( ١٩٩٧/٤٣ اإلنــسان
 وإدمـاج  للمـرأة،  اإلنـسان  حقـوق  احتـرام  جمال يف والتعاون التنسيق أمهية على تؤكد اراتالقر

  .املتحدة األمم منظومة أعمال مجيع يف نسايناجل نظوراملو املرأة حقوق
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ــةجلبــت  لقــدو  - ٢٨ ــشا العامــة اجلمعي ــة ئهابإن ــرارال مبوجــب للمــرأة، املتحــدة األمــم هيئ  ق
 احلكـومي  الدعم نطاقها يف يندرج فريدة واليات ذا يداجد كيانا الوجود حيز إىل ،٦٤/٢٨٩

 العامـة  الـسياسات  جمـال  يف والعمـل  الوكـاالت  بـني  املـشترك  والعمـل  املعياري، والدعم الدويل
 الـدعوة  بأنـشطة  واالضـطالع  ةستراتيجياال الشراكة وإقامة الربجمة إىل إضافة التنفيذي، والعمل
 تقـدماً  للمـرأة  املتحـدة  األمـم  هيئة أحرزتو. لعامليوا واإلقليمي القطري الصعيد من كل على
ــادة جوانــب لتــدعيم تنــسيقية ةاســتراتيجي وضــع يف  املــساواةيف جمــال  واملــساءلة والتنــسيق القي
 األمـم  منظومـة  نطـاق  علـى  اجلنـساين  املنظـور مراعـاة    تعمـيم  ودعـم  املـرأة  ومتكـني  اجلنسني بني

 املتحــدة األمــم هيئــة تبــذهلا الــيت اجلهــود يــعمج صــلب يف املــرأة حقــوق وتقــع. بأســرها املتحــدة
 املواضـيعية  األولويـات  يف املـرأة  حقوق على مستمرة بصفة الضوء تسليطوجيري أيضا   . للمرأة
 التزامــا واملفوضــية للمــرأة املتحــدة األمــم هيئــة وتلتــزم .للمفوضــية ةســتراتيجياال اإلدارة خلطــة
 املتعلقـة  االلتزامـات  ترمجـة  وضـمان  مـرأة لل اإلنسان حقوق إعمال أجل من معا بالعمل راسخا
 األمـم  هيئـة  وتعتـزم . عـاملي  عمـلٍ  إىل اجلنـساين  املنظـور  مراعـاة  وتعمـيم  اجلنـسني  بـني  باملساواة
 املتحـدة  األمـم  هيئـة  تعتـزم  الغاية، وهلذه. املستقبل يف تعاوهنما تعميق واملفوضية للمرأة املتحدة
االسـتعانه هبـا     ميكـن  اليت الطرائق من خمتلفة اًأنواع قبلةامل األشهر يفتناقشا   أن واملفوضية للمرأة

 مجيـع  عـرض بغـرض    رسـائل، تبـادل    ذلك يشملقد  و متني، أساس علىيف إرساء هذا التعاون     
 املـرأة  وضـع  جلنـة  إبالغ وسيتم. املستقبل يف للتعاون واضحة أولويات وحتديد شراكتهما أبعاد

  .دالصد هذا يف بالتطورات اإلنسان حقوق وجملس
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	4 - ويواصل الكيانان المشاركة في آلية حقوق الإنسان التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وكذلك في فريق الأمم المتحدة المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، وذلك تحديداً بهدف كفالة أن تؤدي توجيهات منظومة الأمم المتحدة بشأن عمليات البرمجة القطرية إلى النهوض بحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين. وهما عضوان أيضاًَ في فريق التعاون المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأشخاص، الذي ترأسته مفوضية حقوق الإنسان عام 2011. وقد شاركا أيضاً في عمل الفريق العالمي المعني بالهجرة الذي نظم ندوة عن ”الهجرة والشباب: تسخير الفرص لتحقيق التنمية“في 17 و 18 أيار/مايو 2011 في نيويورك، في ما يتصل بالمناقشة المواضيعة غير الرسمية التي عقدتها الجمعية العامة بشأن الهجرة الدولية والتنمية في 19 أيار/مايو 2011. وشاركت المفوضية في المشاورات التي أجريت بشأن خطة العمل على نطاق المنظومة المتعلقة بالكيانات التي يوجد مقرها في أوروبا، وهي مبادرة عالمية للأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عقدت في جنيف في 16 و 17 أيلول/سبتمبر 2011، بتنسيق هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وعقب إجراء هذه المشاورات، قررت المفوضية أن تكون من النماذج التجريبية لاختبار مشروع خطة العمل على نطاق المنظومة في الفترة الممتدة بين كانون الأول/ديسمبر 2011 وكانون الثاني/يناير 2012. وسيكون هذا الاختبار جزءاً من عملية الاستعراض التجريبية تحضيراً لعرض مشروع الخطة على مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق المقرر في نيسان/أبريل 2012.
	5 - وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية على حد سواء عضوان نشطان في مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات، وقد تعاونتا لإعداد ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ في منظومة الأمم المتحدة. وقد اشتركت هيئة الأمم المتحدة والمفوضية في تنظيم حلقة نقاش في أيار/مايو 2011 في نيويورك بشأن ضمان العدالة للمرأة في الدول المارة بمرحلة ما بعد النزاع، جمعت طائفة واسعة من خبراء الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الذين خاضوا مناقشات مثمرة حول هذه المسألة. وشاركت المفوضية أيضاً في تقييم المشاريع وعملية اتخاذ القرارات ضمن سياق المنح التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات المتخذة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، وهو صندوق تديره هيئة الأمم المتحدة للمرأة باسم منظومة الأمم المتحدة.
	6 - وفي حزيران/يونيه 2011، أصدرت المفوضية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكذلك منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بياناً مشتركاً بين الوكالات بشأن التحيز الجنساني في اختيار جنس المواليد. ويعيد هذا البيان التأكيد على التزام منظمات الأمم المتحدة بتشجيع الجهود التي يبذلها كل من الدول والمنظمات الدولية والوطنية والمجتمع الوطني والمجتمعات المحلية وتقديم الدعم لها من أجل النهوض بحقوق الفتاة والمرأة والتصدي لمختلف مظاهر التمييز الجنساني، بما في ذلك مشكلة تفاوت النسبة بين الجنسين بسبب اختيار جنس المواليد. ويشدد هذا البيان على الأبعاد والآثار المتعلقة بالصحة العامة وحقوق الإنسان لهذه المشكلة ويقدم توصيات بشأن أفضل السبل الكفيلة باتخاذ إجراءات فعالة.
	باء - هيئات معاهدات حقوق الإنسان
	7 - تقوم المفوضية، بوصفها جهة داعمة لعمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بتيسير المساهمات الواردة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويشمل ذلك تبادل المعلومات ونشرها بشأن نظام معاهدات حقوق الإنسان. واجتمع رئيس اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وأعضاؤها بالمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شباط/فبراير 2011 من أجل مناقشة المسائل محل الاهتمام المشترك وسبل إنشاء إطار فعال من أجل التعاون والتنسيق مستقبلاًُ بهدف زيادة التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، ومواصلة إحراز تقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وكفالة حقوق المرأة. وفي هذا الصدد، قامت اللجنة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعيين منسقين للنظر في السبل العملية من أجل مواصلة تعاونهما.
	8 - وقدمت هيئة الأمم المتحدة الدعم التقني وغيره من أشكال الدعم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في إطار عملها المتعلق بوضع توصية عامة بشأن حماية المرأة في حالات النزاع وما بعد النزاع. وقد عملت بالتعاون مع المفوضية بشأن تنظيم المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة حول هذا الموضوع أثناء انعقاد دورتها التاسعة والأربعين في تموز/يوليه 2011. وألقت نائبة المديرة التنفيذية لمكتب الدعم الحكومي الدولي والشراكات الاستراتيجية التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كلمة افتتاحية في هذه المناقشة العامة.
	9 - وألقت نائبة المديرة التنفيذية أيضاً كلمة أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أثناء انعقاد دورتها التاسعة والأربعين. وفي الدورة نفسها، نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، إحاطة وقت الغداء بشأن أبعاد المساواة بين الجنسين لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في إطار الدفع قدماً بتنفيذ الولاية المشتركة التي يضطلع بها كل من هيئة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار خطة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بشأن الإجراءات القطرية المعجلة المتعلقة بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، من أجل تقديم الدعم إلى البلدان في مجال الإبلاغ عن كيفية تأثير وباء فيروس نقص المناعة البشرية على النساء والفتيات وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة. كما قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إحاطة إلى اللجنة في منشورها لعام 2011 المعنون ”تقدم المرأة في العالم 2011-2012: سعياً وراء تحقيق العدالة“. وتدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة بانتظام خبراء من اللجنة للمشاركة في اجتماعات أفرقة الخبراء والمناسبات الجانبية التي تعقد بالاقتران مع العمليات الحكومية الدولية.
	جيم - الإجراءات الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان
	10 - واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحاورها مع جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، الذين تدعمهم المفوضية. وعلاوة على ذلك، تتعاون الهيئة حالياً بشكل وثيق مع الفريق العامل المنشأ حديثاً المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة. وعقدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة اجتماعاً مع بعض أعضاء هذا الفريق العامل في حزيران/يونيه 2011 وشارك ممثلان عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدورة الثانية للفريق العامل التي عقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2011. واستمرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إقامة الاتصالات والتحاور مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، بما في ذلك ما يتعلق بتقريرها المواضيعي المقبل عن ”العناية الواجبة“. واجتمعت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمقررة الخاصة في آذار/مارس 2011. وجرى تمثيل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية إلى جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضاً في اجتماع فريق الخبراء الذي عقدته المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة عن موضوع قتل المرأة لأسباب جنسانية في نيويورك في تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	11 - وعقدت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، بدعم من مفوضية حقوق الإنسان، أثناء فترة إعدادها للتقارير المواضيعية لعام 2011 التي قدمتها إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة، عدداً من جلسات تبادل المعلومات مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ركزت على بعض جوانب العلاقة المتعددة الأوجه بين القضايا الجنسانية والقضاء في إطار السياق الأوسع نطاقاً لإقامة العدل. واستمرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتبادل المعلومات مع المكلفين الآخرين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في ما يتصل بما يقوم به كل منهما من أنشطة، بما في ذلك أثناء الزيارات القطرية للمقررتين الخاصتين بدعم من مفوضية حقوق الإنسان وحضورها الميداني على الصعيدين الإقليمي والقطري، ومنها الزيارة التي أجرتها المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، إلى تايلند في آب/أغسطس 2011.
	دال - التعاون على المستوى القطري 
	12 - تواصل كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية مشاركتهما في أنشطة الأفرقة القطرية بهدف تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإعمال حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك المشاركة في البرامج المشتركة المعنية بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وبرامج ”توحيد الأداء“، والأفرقة المواضيعية المعنية بالشؤون الجنسانية ومجموعة من فرق العمل والأفرقة الأخرى المنشأة على المستوى الوطني. ولا تزال هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية تدعمان بشكل خاص تنفيذ الصكوك الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، بوسائل تشمل الدعوة للإصلاحات في مجالي القوانين والسياسات وتقديم الدعم المؤسسي للآليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين وللدوائر المختصة بحقوق الإنسان. 
	13 - ففي الكاميرون على سبيل المثال، نظم فريق الأمم المتحدة المواضيعي المعني بالشؤون الجنسانية الذي تنتمي الهيئتان إلى عضويته، احتفالات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تضمنت مسيرة في العاصمة وحلقات دراسية في جامعتين، ودعم الفريق عددا من الوزارات في بناء قدراتها في مجال حقوق الإنسان للمرأة. وتتعاون الهيئتان أيضا في التصدي للعنف الجنساني في السنغال وفي تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى العدالة في مالي. ففي السنغال مثلا، تنظم هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع المفوضية ومنظمات من المجتمع المدني، سلسلة من الأنشطة في سياق حملة الستة عشر يوما من النشاط لمناهضة العنف الجنساني. وفي هندوراس وبنما تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع المفوضية في القضايا المتعلقة بالنساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية، وذلك من خلال أنشطة التدريب وتنمية القدرات وكذلك في تقديم التوجيه في إعداد البلاغات التي توجه إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وتشارك هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية أيضا كعضوين في الفريق العالمي المعني بالهجرة، في تنفيذ أربعة مشاريع قطرية تجريبية، في بنغلاديش وجامايكا وجمهورية مولدوفا ومالي، مصممة لتطبيق التوجيهات الواردة في منشور الفريق المعني بالهجرة والمعنون: تعميم مراعاة الهجرة في التخطيط الإنمائي: دليل صانعي السياسات والمختصين().
	14 - نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالاشتراك مع المفوضية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في تشرين الأول/أكتوبر 2011، في القاهرة، منتدى ”الشباب والشابات في الانتفاضات العربية: عناصر التغيير نحو الديمقراطية“. وقد شاركت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ورئيس فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز في المفوضية في هذا الاجتماع الرامي إلى وضع جدول أعمال استشرافي لتشجيع المشاركة الفعّالة للمرأة في العمليات الانتقالية في المنطقة، مع التركيز على قضايا القيادة التشريعية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة وعلى تحديد الاحتياجات ذات الأولوية في بناء القدرات، لتأثيرها على الشابات والشباب باعتبارهم عناصر التغيير. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اشتركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية في تنظيم اجتماع في أوغندا يتناول قضايا العدالة والعفو في الجرائم المتعلقة بالنزاع، بهدف تشجيع إجراء مشاورات أكثر تعمقا مع المجتمعات المتأثرة بقانون العفو، ولا سيما النساء، بشأن التجديد الوشيك لذلك القانون.
	15 - وتقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية الدعم إلى البلدان في تنفيذ التزاماتها في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك من خلال المكاتب الإقليمية والقطرية وبتنسيق وثيق مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية. ويشمل ذلك مجموعة من الأنشطة، من بينها حلقات عمل للتدريب وبناء القدرات وغير ذلك من الدعم من أجل إعداد التقارير القطرية. ومن أمثلة ذلك تنظيم حلقات عمل في بيرو وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وسيراليون، وعقد مشاورات في كوسوفو وأماكن أخرى تهدف إلى تعزيز مشاركة الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين في رفع التقارير بشأن تنفيذ الاتفاقية. وقدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية الدعم للبلدان في التحضير لإجراء حوار بنّاء مع اللجنة بما في ذلك التكفل بتكلفة حضور مسؤولين من حكومتي كوت ديفوار وزمبابوي كمراقبين في الدورة التاسعة والأربعين والدورة الخمسين للجنة في تموز/يوليه وتشرين الأول/أكتوبر 2011، وتقديم الدعم من خلال تنظيم ”دورات محاكاة“، فمثلا في عُمان قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية الدعم أيضا في مجال متابعة الملاحظات الختامية، ودعمت كذلك جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في إعداد تقرير المتابعة الخاص بها. وتم توفير التدريب فيما يتصل بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(). وكثيرًا ما تنظم هيئة الأمم المتحدة للمرأة حلقات عمل ودورات تدريبية ينصب فيها الاهتمام تحديدا على الاتفاقية وتوجه الدعوة بانتظام إلى أعضاء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للمشاركة فيها. وتنظم المفوضية بشكل متواتر دورات تدريبية خاصة بتنفيذ الاتفاقية وذلك في إطار الدورات التدريبية التي تركز بشكل أوسع على تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات. على سبيل المثال عقدت حلقة عمل تدريبية في غامبيا بشأن تقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وركزت على جملة أمور منها وضع الوثيقة الأساسية الموحدة، وكذلك التقرير الدوري إلى اللجنة. وتعاونت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع المفوضية أيضا في تقديم الدعم للبلدان، حيث دعمت مثلا باكستان وتايلند في الاستعداد للاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان أو في متابعة نتائجه.
	16 - وتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية إدماج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المعاهدات والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في الأطر الدستورية والتشريعية وأطر السياسات الوطنية وتدعم الهيئتان الحكومة والبرلمانيين والمنظمات النسائية في الاضطلاع بالمبادرات التي تركز على استحداث القوانين والسياسات أو تعزيزها بشكل يكفل مراعاتها للمسائل الجنسانية. وتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة مثلا تنقيح قانون الــزواج واعتماد قانــون للمساواة بيـــن الجنسين في إندونيسيا؛ واستعراض مشاريع القوانين المقترحـــة مـــن منظـــور الاتفاقية فـي فييت نام؛ ووضــع قوانين تتعلق بالعنف الجنساني في غينيا - بيساو وبالعمل المنزلي في باراغواي بهدف توسيع نطاق حقوق العاملات المنزليات؛ ووضع مسودة قوانين في إطار اللجنة القانونية لمساواة المرأة في كولومبيا. وتدعو مكاتب المفوضية أيضا بالتنسيق مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية إلى الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وضمان المساواة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في ما يتعلق بمسودة قانون بشأن المساواة بين الجنسين، وفي أفغانستان في ما يتعلق بشكل خاص بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية، وفي أوغندا وتيمور - ليشتي في ما يتعلق بحصول المرأة على الأراضي. وقد عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة جنبا إلى جنب مع المفوضية في دعم لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي، وذلك مثلا باشتراكهما في تنظيم حلقة عمل للجنة تتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقــوق الإنســـان للمــرأة، وتضمنت مشاركــة أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
	17 - وفي مجال التعويضات، تتعاون هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع المفوضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في تجريب برنامج للتعويضات المجتمعية، في إطار متابعة نتائج أعمال الفريق الرفيع المستوى المعني بمكافحة العنف الجنسي الذي أوفدته المفوضية إلى ذلك البلد في عام 2010. وتتعاون أيضا هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع المفوضية في برامج التعويضات المراعية للاعتبارات الجنسانية في بلدان أخرى، مثل أوغندا ونيبال. وباعتبار المفوضية هيئة مشاركة في قيادة فريق الخبراء المعنيين بمكافحة العنف الجنسي في النزاعات، المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن 1888 (2009)، فقد استفادت من تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال بعثة الفريق إلى ليبريا في نيسان/أبريل 2011، وإلى جنوب السودان في حزيران/يونيه 2011. وخلال البعثتين قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الإحاطات والمشورة التي يسرت عمل الفريق في الميدان.
	هاء - الهيئات الحكومية الدولية
	18 - يتواصل التعاون في سياق دعم الهيئات الحكومية الدولية. وقد تحدثت رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه أمام لجنة وضع المرأة في دورتها الخامسة والخمسين في شباط/فبراير 2011. وتحدثت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أمام مجلس حقوق الإنسان في المناقشة التي أجراها على مدى يوم كامل خلال شهر حزيران/يونيه 2011، بشأن حقوق المرأة. وفي أيلول/سبتمبر 2011، شاركت منسقة شؤون المرأة في منظومة الأمم المتحدة في حلقة نقاش في مجلس حقوق الإنسان تناولت إدماج المنظور الجنساني. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، تحدث نائب المدير التنفيذي لمكتب الدعم الدولي الحكومي والشراكات الاستراتيجية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورئيسة اللجنة المعنية بمكافحة التمييز ضد المرأة والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة أثناء عرض بند جدول الأعمال المتعلق بالنهوض بالمرأة. وقد قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة خبرتها في مسألة العنف الجنساني دعما لأمانات لجان تحقيق عديدة تقودها المفوضية. وتقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية الآن بمساعدة لجان التحقيق في استكشاف سبل تعاون أكثر منهجية وقابلية للاستمرار، وذلك لكفالة الخبرة المتفرغة في الشؤون الجنسانية تماشيا مع تقرير الأمين العام عن المرأة والسلام والأمن (S/2011/598). وعلى الصعيد الإقليمي، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية جنبا إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بدعم عمل رابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل، وذلك عن طريق أنشطة لبناء القدرات، مثل جولة دراسية إلى جنيف وستراسبورغ في كانون الثاني/يناير 2011، جرى فيها التعرف على عمل الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمجلس الأوروبي.
	19 - وأسهمت المفوضية بمدخلات في تقرير الأمين العام عن حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها (E/CN.6/2011/6)، الذي قُدم إلى لجنة وضع المرأة في دورتها الخامسة والخمسين. وتواصل هيئـــة الأمم المتحـــدة للمــرأة والمفوضيــة دعمهما لتنفيذ الالتزامات العالمية المتعلقة بالمــرأة والســلام والأمــن، بمــا فــي ذلك الالتــزامات الـــواردة فــي قـــرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010). وأسهمت المفوضية في تقرير الأمين العام المذكور آنفًا عن المرأة والسلام والأمن، والذي نظر فيه مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	واو - نشر المعلومات وتطوير الأدوات
	20 - تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية تحديث قواعد بياناتهما ومواقعهما الإلكترونية. وفي ما يتعلق بالعنف ضد المرأة، يتضمن موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مركز المعارف الإلكتروني لإنهاء العنف ضد المرأة والطفلة (www.endvawnow.org)، الذي يوفر توجيهات الخبراء البارزين، والممارسات السليمة والأدوات اللازمة لدعم جهود البلدان في مجال تنفيذ السياسات والقوانين والبرامج المصممة من أجل تفعيل المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها. ولا يزال موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يتضمن قاعدة بيانات الأمين العام عن العنف ضد المرأة، والعمل الذي تقوم به الهيئات الحكومية الدولية في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، وقرارته المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة والقضاء على العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال؛ والعمل الذي يقوم به المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة؛ والاستعراض الدوري الشامل؛ وتقارير المفوضية المرفوعة إلى مجلس حقوق الإنسان. وفي حزيران/يونيه 2011، أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ”دليل خطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة“، والذي نتج عن اجتماع فريق الخبراء المنعقد في أيلول/سبتمبر 2010، في بورت أوف سبين، ترينيداد وتوباغو، واشترك فيه ممثل عن المفوضية. ويقدم الدليل إطارا نموذجيا لخطط العمل الوطنية بشأن العنف ضد المرأة، يحدد توصيات مفصلة مشفوعة بتعليقات توضيحية وأمثلة على الممارسات السليمة. ويضيف هذا الدليل أداة جديدة إلى مجموعة الأدوات التي استحدثت لتمكين أصحاب المصلحة من التصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة()، وملحق دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة: ”الممارسات الضارة بالمرأة“().
	ثالثا - خطة العمل المشتركة لعام 2012 
	21 - ستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التعاون في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق الإنسان للمرأة. وسيواصلان التعاون ضمن إطار الآليات المشتركة بين الوكالات، ومن بينها الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، والفريق العالمي المعني بالهجرة، من بين جهات أخرى. وستواصل أيضا هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية عملهما على استحداث مبادئ توجيهية بشأن التعويضات عن العنف الجنسي ذي الصلة بالنـزاعات تراعى فيها الفوارق بين الجنسين. وستقوم المفوضية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا بمواصلة العمل معا لمتابعة توصيات هيئات المعاهدات، والولايات المسندة في إطار الإجراءات الخاصة، والاستعراض الدوري الشامل من حيث صلة تلك الأمور بحقوق الإنسان للمرأة.
	22 - وتزمع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية أيضا التعاون في وضع توجيهات بشأن آليات العدالة الانتقالية التي تستجيب للاعتبارات الجنسانية، وفقا للتكليف الصادر من لجنة السياسات في سياق خطة العمل المكونة من سبع نقاط الرامية إلى تعزيز بناء السلام على نحو مراع للمنظور الجنساني. وسيواصل كلا الكيانين التعاون بهدف كفالة أن تؤدي توجيهات منظومة الأمم المتحدة بشأن البرمجة القطرية إلى النهوض بحقوق الإنسان للمرأة، مثلا، من خلال المشاركة في آلية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لحقوق الإنسان. وستتعاون هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع المفوضية وتتبادل معها المعلومات دعما لعمل الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان ولتعزيز تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في عملها. وستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بوجه خاص، دعم عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بما فــي ذلك في ما يتصل بوضع توصيتها العامة بشأن حمايــة المرأة في حالات النـزاع وما بعد النزاع، من بين توصيات أخرى. وستقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاؤها للجنة أثناء دورتها الحادية والخمسين إحاطة تتعلق بأبعاد فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، فرقة عمل ستعمل بشكل وثيق مع اللجنة في تحديد التدابير العملية التي يجب اتخاذها لتعزيز العلاقة بينهما، بما في ذلك في مجال متابعة وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة المتصلة بالأبعاد الجنسانية لفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز.
	23 - وستشارك هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية في أفرقة الأمم المتحدة القطرية، والبرامج المشتركة، والأفرقة المواضيعية، وغيرها من المحافل على الصعيدين القطري والإقليمي، بغية تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وإعمال حقوق الإنسان للمرأة، ودعم تنفيذ الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية المشاركة في نطاق واسع من الأنشطة الرامية إلى دعم البلدان في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك الدعم في مجال إعداد التقارير، والذي يتم توفيره، على سبيل المثال، إلى العديد من بلدان منطقة جنوب شرق آسيا التي ستنظر اللجنة قريبا في تقاريرها. وستقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع المفوضية، بدعم متابعة الملاحظات الختامية للجنة، وتنفيذ الاتفاقية وغيرها من معاهدات والتزامات حقوق الإنسان، من خلال وضع وإصلاح الأطر الدستورية والتشريعية وأطر السياسات العامة. وكما ذُكر أعلاه، سيتواصل التعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية في مجال التعويضات عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، سيواصل الكيانان عملهما الرامي إلى تقديم استحقاقات التعويضات إلى المجتمعات المحلية المختلفة، كخطوة تؤدي إلى وضع برنامج وطني للتعويضات. وسيتأكد الكيانان من أن لجان تقصي الحقائق، ولجان التحقيق، وآليات المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، لديها الخبرة اللازمة في الشؤون الجنسانية للاضطلاع بولاياتها من خلال نهج منسق. وستستمر مفوضية حقوق الإنسان، بوصفها كياناً مشاركاً في قيادة فريق الخبراء الذي أُنشئ عملا بقرار مجلس الأمن 1888 (2009)، في التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بعثاتها الميدانية، وسوف تستكشف سُبُلا لتعزيز التعاون في المستقبل القريب. وسيتم تعزيز تعاونهما في مجال إدماج المنظور الجنساني في إطار خطة العمل على نطاق المنظومة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي وافقت المفوضية على أن تكون بمثابة نموذج تجريبي أثناء المرحلة الأولى من تطويرها.
	24 - وستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية سعيهما لإيجاد مبادرات مشتركة لتنمية القدرات بشأن تحسين أساليب الدولة/الدول في التصدي للعنف ضد المرأة، وبشأن التمييز المتعدد الجوانب، وبشأن التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في متابعة للاستعراض الدوري الشامل والتقارير المقدمة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية. ففي الجمهورية الدومينيكية والسلفادور، على سبيل المثال، ستقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية مبادرات إقليمية مصممة لتعميق فهم الأشكال المتطورة للعنف ضد المرأة، ولتحديد وتوثيق الاستجابات الواردة من نظم العدالة بشأن هذا العنف، ولتصميم الأدوات والأدلة المنهجية للتحقيق في العنف ضد المرأة ومكافحة الإفلات من العقاب. وستواصل المفوضية تعزيز التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة المصممة لتسهيل وتنفيذ وتعزيز حملة الأمين العام ”اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة“. وعلاوة على ذلك، ستواصل المفوضية العمل عن كثب مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، ويشمل ذلك العمل عن كثب على تيسير تنفيذ رؤية لجنة تقييم البرنامج التي تدعو إلى الاستناد، في عملية استعراض المشروع، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وتوصيات المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه.
	25 - وفي سياق استعراض مسألة سيادة القانون في بناء السلام، ستتعاون المفوضية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وكيانات الأمم المتحدة الأخرى على وضع مذكرة توجيهية ليستعان بها على نطاق المنظومة فيما يتصل بالشؤون الجنسانية وسيادة القانون، وهي عملية تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وستقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية بمواصلة وتعزيز التعاون بينهما فيما يتعلق بوصول المرأة إلى العدالة، ويشمل ذلك الأمور المتصلة بالاقتراح المقدم من الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين المتعلق بإنشاء فرقة عمل تُعنى بوصول المرأة إلى العدالة وبضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع تدابير العدالة الانتقالية التي تدعمها الأمم المتحدة.
	26 - وسيستمر التعاون في دعم الهيئات الحكومية الدولية. وستسعى هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية إلى التماس إسهامات، وستقومان بإبداء تعليقات بشأن التقارير التي ستُقدَّم إلى الهيئات الحكومية الدولية، وستتبادلان المعلومات وتتعاونان في متابعة أي إجراءات قد تتخذها لجنة وضع المرأة أو مجلس حقوق الإنسان. وستتبادل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية المعلومات وستسعيان إلى التعاون من أجل مساعدة مجلس حقوق الإنسان في إدماج المنظورات الجنسانية في أعماله، بما في ذلك الأمور المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل، والعمل المضطلع به في إطار الإجراءات الخاصة؛ وبشكل أعم، ستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية تقديم الدعم لرئيس اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، وذلك فيما يتصل بالمشاركة في دورات لجنة وضع المرأة. وستضع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتنسيق مع المفوضيــة، نصب عينيهــا أيضا الهــدف المتمثل فــي تسهيل مشاركة الفريق العامل المعني بمسألــة التمييز ضد المرأة فــي القانون والممارسة في دورات اللجنة. وستواصل هيئة الأمم المتحدة للمــرأة تفاعلها وتعاونها مع المكلفين بولايات فــي إطــار الإجراءات الخاصة، بما في ذلـــك الفريق العامل المعنى بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، والمقرر الخاص المعنـــي باستقلال القضاة والمحامين، والمقررة الخاصـــة المعنيــة بمسألــة العنــف ضد المرأة، وأسبابـــه وعواقبه. وستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقديم الدعم للمقررة الخاصة المعنية بمسألــة العنــف ضـــد المرأة فــي ما يتعلق بإعداد التقرير المواضيعي لعام 2013، بشأن مسؤوليــة الدول عن العناية الواجبة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة. وتتطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى العمل مع المكلف الجديد بالولاية، وهو المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر، لضمان وصول المرأة إلى العدالة الشاملة في حالات الجرائم ذات الصلة بالنـزاع. وستقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية بتحديث وتطوير قواعد بياناتهما ومواقعهما الإلكترونية وأدواتهما المتعلقة بالمعرفة في مجال حقوق الإنسان للمرأة. وعلى الصعيد الإقليمي، ستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية تعاونهما بشكل وثيق جنبا إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقديم الدعــم إلــى لجنــة رابطة أمم جنوب شــرق آسيـــا المعنية بتعزيز حقــوق المـــرأة والطفل وحمايتها، واللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وأمانتيهما.
	رابعا - توصيات بطرائق جديدة ومعززة للتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	27 - يجري سنويا إعداد خطة عمل مشتركة بناء على القرارات المتعلقة بتعميم مراعاة حقوق الإنسان للمرأة (قرارا لجنة وضع المرأة (38/2 (1994) و 39/5 (1995))، وبإدماج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وقرار لجنة حقوق الإنسان 1997/43 (1997) و (قرار مجلس حقوق الإنسان 6/30 (2007)). وهذه القرارات تؤكد على أهمية التنسيق والتعاون في مجال احترام حقوق الإنسان للمرأة، وإدماج حقوق المرأة والمنظور الجنساني في جميع أعمال منظومة الأمم المتحدة.
	28 - ولقد جلبت الجمعية العامة بإنشائها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بموجب القرار 64/289، إلى حيز الوجود كيانا جديدا ذا ولايات فريدة يندرج في نطاقها الدعم الحكومي الدولي والدعم المعياري، والعمل المشترك بين الوكالات والعمل في مجال السياسات العامة والعمل التنفيذي، إضافة إلى البرمجة وإقامة الشراكة الاستراتيجية والاضطلاع بأنشطة الدعوة على كل من الصعيد القطري والإقليمي والعالمي. وأحرزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقدماً في وضع استراتيجية تنسيقية لتدعيم جوانب القيادة والتنسيق والمساءلة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ودعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسرها. وتقع حقوق المرأة في صلب جميع الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويجري أيضا تسليط الضوء بصفة مستمرة على حقوق المرأة في الأولويات المواضيعية لخطة الإدارة الاستراتيجية للمفوضية. وتلتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية التزاما راسخا بالعمل معا من أجل إعمال حقوق الإنسان للمرأة وضمان ترجمة الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى عملٍ عالمي. وتعتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية تعميق تعاونهما في المستقبل. ولهذه الغاية، تعتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية أن تناقشا في الأشهر المقبلة أنواعاً مختلفة من الطرائق التي يمكن الاستعانه بها في إرساء هذا التعاون على أساس متين، وقد يشمل ذلك تبادل رسائل، بغرض عرض جميع أبعاد شراكتهما وتحديد أولويات واضحة للتعاون في المستقبل. وسيتم إبلاغ لجنة وضع المرأة ومجلس حقوق الإنسان بالتطورات في هذا الصدد.

