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  جلنة وضع املرأة    جملس حقوق اإلنسان
  نوالدورة الرابعة واخلمس    الدورة الثالثة عشرة

  ٢٠١٠مارس /آذار ١٢-١    ٢٠١٠مارس /آذار ٢٦-١
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند     عمالاأل من جدول ٢بند ال

متابعة نتائج املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة             
ئية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة     االســتثنا

املـــساواة بـــني اجلنـــسني والتنميـــة : ٢٠٠٠املـــرأة عـــام ”
تنفيـذ األهـداف    : “والسالم يف القرن احلادي والعـشرين     

االســتراتيجية واإلجــراءات الواجــب اختاذهــا يف جمــاالت 
    االهتمام احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات

املرأة ومفوضــية األمــم املتحــدة  بــشتركة لــشعبة النــهوضاملــعمــل الخطــة     
  حلقوق اإلنسان

  
    تقرير األمني العام    

  موجز  
ــاملرأة         ــشعبة النــهوض ب ــذ خطــة العمــل املــشتركة ل ــر استعراضــا لتنفي يقــدم هــذا التقري
لعمـل املـشتركة    خطـة ا  يتـضمن   كمـا   . ٢٠٠٩لعام      األمم املتحدة حلقوق اإلنسانيةومفوض

  .٢٠١٠لعام 
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  مقدمة  -أوال   
جلنـة حقـوق اإلنـسان      وقـرار   ،  ٣٩/٥جلنـة وضـع املـرأة       قـرار   م هـذا التقريـر وفقـا ل       يقدَّ  - ١

 النـهوض بـاملرأة التابعـة إلدارة        شـعبةُ وتعمل  . ٦/٣٠جملس حقوق اإلنسان    قرار   و ١٩٩٧/٤٣
سـنويا علـى وضـع    قـوق اإلنـسان    األمـم املتحـدة حل    يةُالشؤون االقتصادية واالجتماعية ومفوضـ    

ــة العمــــل لعــــام   وتــــرد . خطــــة عمــــل مــــشتركة   -A/HRC/10/42 يف الوثيقــــة ٢٠٠٩خطــ

E/CN.6/2009/7.  
 هبـدف حتقيـق     ٢٠٠٩ بـني املفوضـية وشـعبة النـهوض بـاملرأة يف عـام               التعـاونُ وتواَصلَ    - ٢

ه اخلطـوط العريـضة   وترد أدنا. املساواة بني املرأة والرجل وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة    
شتركة املـــنـــشطة األخطـــط ، عـــالوة علـــى تركبـــشكل مـــشفـــذت ألنـــشطة الرئيـــسية الـــيت ُنل

  .٢٠١٠ لعام
  

   ٢٠٠٩استعراض تنفيذ خطة العمل املشتركة لعام   - انياث  
 تبــادل املعلومــات بــني املفوضــيةتواصــلَ تنفيــذ خطــة العمــل املــشتركة احلاليــة، خــالل   - ٣

ــة ل  ومكتـــب ــشارة اخلاصـ ــاملرأة  املستـ ــهوض بـ ــسانية والنـ ــضايا اجلنـ ــشؤون   لقـ ــابع إلدارة الـ التـ
تعــاون الاملفوضــية وشعبة كمــا واصــلت الــ. االقتــصادية واالجتماعيــة، وشــعبة النــهوض بــاملرأة 

 إطار اآلليات املشتركة بني الوكاالت، ال سيما الشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة                 ضمن
والنــهوض انية لقــضايا اجلنــسليــادة املستــشارة اخلاصــة  بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني، حتــت ق 

الـيت  املـشتركة بـني الوكـاالت       شبكة  شعبة واملفوضـية يف الـدورة الثامنـة للـ         وشاركت الـ  . باملرأة
يف املناقـــشات ســـامهتا خالهلـــا  يف نيويـــورك، ٢٠٠٩فربايـــر /شـــباط ٢٦ إىل ٢٤مـــن ُعقـــدت 

 العديـد مـن   يفن االكيانـ هـذان   مـا شـارك  ك.  جـدول األعمـال  يفبنود املدرجـة   املتعلقة جبميع ال  
املعنية بـالعنف   التابعة هلا   فرقة العمل   ومنها  فرق العمل التابعة للشبكة املشتركة بني الوكاالت،        

ــرأة، الــ   ــن    ضــد امل ــدها كــل م ــدعوة إىل عق ــشعبة ويت اشــترك يف ال ــم املتحــدة  صــندوق ال األم
ــاب اجتماعــات يف كــذلك ن االكيانــوشــارك . سكانللــ ع للــشبكة املــشتركة بــني  فريــق عامــل ت

الذكرى السنوية الـثالثني العتمـاد اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                يف ما يتصل ب   الوكاالت  
األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة       يف وضع جردة ب   وسامهت املفوضية أيضا    . التمييز ضد املرأة  

ة يف  سنيف الـ  مـرتني   عهـا   يجتمالـيت تعمـل الـشعبة علـى         العنف ضد املـرأة،     يف جمال   األمم املتحدة   
  .أنشطة فرقة العمل املعنية بالعنف ضد املرأةإطار 
فريـق التعـاون املـشترك بـني الوكـاالت ملكافحـة       أعمـال  ملـشاركة يف  ان  االكيانوواصل    - ٤

ي يرأسه مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وكـذلك يف          ذاالجتار باألشخاص ال  
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االستئماين لدعم اإلجراءات الراميـة     األمم املتحدة   صندوق  قدمها  اليت ي نح  املصنع القرار بشأن    
يف إطـار اللجنـة   أيـضا  ا مـ فوضـية تعاوهن املشعبة ووواصلت ال. إىل القضاء على العنف ضد املرأة  

 يتالتنفيذية للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وحتديـدا يف اجملموعـة املعنيـة بالنـهوض بـاملرأة، الـ                 
  .شتراك مع شعبة النهوض باملرأة واللجنة االقتصادية ألفريقياباالاجتماعاهتا عقد ت
فوضــية يف اجتمــاع لفريــق خــرباء بــشأن املمارســات ان إقليميــان مــن املموظفــوشــارك   - ٥

ــشريع    ــدة يف جمــال الت ــصدي لاجلي ــضارة للت ــد لممارســات ال ــن   ، ُعق ــا م ــس أباب  إىل ٢٥يف أدي
، ض باملرأة واللجنة االقتصادية ألفريقيـا     شعبة النهو   تنظيمه ت يف ، اشترك ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٨

أدوات ألصـحاب املـصلحة     سـتحداث   شعبة ال وذلك يف إطار العمل املتواصل الذي تقوم بـه الـ          
عّد هـذا االجتمـاع، سـت   الـيت سـيتمخض عنـها      نتـائج   وعلى أساس ال  . لعنف ضد املرأة  للتصدي ل 

 ٢٠٠٩وضعته الشعبة يف عـام    ذي  لتشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة ال     ا لدليل   اشعبة ملحق ال
   ).http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htmنظر ا(
املنـــشأة يئـــات اهلعمـــل للـــدعم تقـــدمي افوضـــية املو شـــعبة النـــهوض بـــاملرأةوواصـــلت   - ٦
مـن  تنفيذ الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك            لعاهدات حقوق اإلنسان و   مب

ــادل املخــالل  ــشر املعلومــات  تب ــة بعلومــات ون ــسان  املتعلق ــد .نظــام معاهــدات حقــوق اإلن  وق
 مـديرة شـعبة النـهوض بــاملرأة أمـام اللجنـة املعنيـة بالقــضاء علـى التمييـز ضـد املــرأة يف          تكلمـت 

ــوز ٢١ ــه /مت ــدورة  ٢٠٠٩يولي ــة  خــالل ال ــة الــ  الرابع ــد ُعيتواألربعــني للجن ــوركتق  . يف نيوي
وال سـيما  اللجنـة،  هبـذه  تـصل    ي امفوضية يف   املئق اليت أعدهتا    الوثاإسهامات يف   وقدمت الشعبة   

اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع        عـن حالـة       نيجلمعية العامة الرابعة والست   االتقرير املقدم إىل دورة     يف  
لتقـدم احملـرز يف التخفيـف مـن     وصـفا ل التقريـر   تضمن  و. )A/64/342(أشكال التمييز ضد املرأة     

ــد االســتعر   ــارير قي ــراكم التق ــة  وأســاليب العمــل  ؛٢٠٠٩اض خــالل عــام  ت ــق   يفاملتبع ــا يتعل م
 بـشأن العمـال    ٢٦وضع واعتمـاد التوصـية العامـة رقـم          بلجنة  قيام ال  و ؛بالربوتوكول االختياري 

االحتفــال بالــذكرى الــسنوية الــستني لإلعــالن  املتعلقــة بلبيانــات الجنــة ال واعتمــاد ؛املهــاجرين
 املاليـة الدوليـة وآثارهـا علـى حقـوق اإلنـسان للنـساء           غـزة، واألزمـة   والعاملي حلقوق اإلنـسان،     

  .والفتيات، واملساواة بني اجلنسني وتغري املناخ
يهمـــا ا وموقعمـــبياناهتيت واملفوضـــية حتـــديث قاعـــد شـــعبة النـــهوض بـــاملرأةوواصـــلت   - ٧

الــذكرى الــسنوية الــثالثني العتمــاد اتفاقيــة  وبــالنظر بــشكل خــاص إىل االحتفــال ب . الــشبكيني
وصــلة تــربط موقعيهمــا ن االكيانــأنــشأ هــذان  علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،  القــضاء

لـشبكة  ل العامـل التـابع      الذكرى الـسنوية الفريـقُ    ذه  لالحتفال هب  استحدثه   الذيالشبكي  وقع  بامل
املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني، اليت تضم صـندوق األمـم املتحـدة          
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ي للمرأة، ومفوضـية حقـوق اإلنـسان، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة األمـم                    اإلمنائ
الفريـق  كمـا اشـترك   . سكان والشعبة، وصندوق األمم املتحدة لل   )اليونيسيف (املتحدة للطفولة 

 تنتــضمَّ  يف نيويــورك٢٠٠٩ديــسمرب /كــانون األول ٣ يف ةتذكاريــيف تنظــيم مناســبة العامــل 
اهليئـات  يف  فيني وأعـضاء    اواألكـادمييني والـصح   ني  شـط انالمـن    فيها باقة    حلقة حوارية شاركت  

التفاقيــة وبروتوكوهلــا ا يف إظهــار كيفيــة تــأثري  الشخــصية مخــرباهتعرضــوا القــضائية الوطنيــة، 
الفريـق العامـل    وأعـد   . لمـرأة  ل قـضايا حقـوق اإلنـسان     املتعلقـة ب  وطنية  على الردود ال  االختياري  

مـن أجـل تقـدمي الـدعم        تفاقيـة ألفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة           أن اال إعالمية بش أيضا جمموعات   
 ةالتقـدم احملـرز   أوجـه   حتفـال ب   واحمللي يف إطار اال    إلقليميإلقامة هذه املناسبات على املستويني ا     

  .حقوق اإلنسان للمرأةجمال يف 
ت  مشلـ  فوضية وشعبة النهوض باملرأة، على التوايل، عددا مـن االجتماعـات          وعقدت امل   - ٨

دعـم تنفيـذ معاهـدات حقـوق        هبـدف   بنـاء القـدرات،     أخـرى ل  حلقات دراسية تدريبية وأنشطة     
إعــداد التقــارير ومتابعــة املالحظــات اخلتاميــة علــى الــصعيد فيمــا يتعلــق باإلنــسان، مبــا يف ذلــك 

 ليـشيت   - وتيمـور  عمل يف البوسـنة واهلرسـك     حلقات  عقد  الدعم ل شعبة  كما قدمت ال  . الوطين
تعدد املراحـل حلكومـة ليربيـا       ها امل دعمتقدمي  شعبة  وواصلت ال .  وكوت ديفوار   بيساو - وغينيا
ليربيـا  يني مـن     وملشاركة مسؤولني حكـوم    ،على تنفيذ االتفاقية  ات هذه األخرية    تعزيز قدر بغية  
وقــدمت . الــدورة الرابعــة واألربعــني للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأةأعمــال يف 
وشـاركت  . لعقد حلقة عمل ألصحاب املـصلحة املتعـددين يف سـرياليون          ك  كذلشعبة الدعم   ال

شعبة يف الـ ها تـ اليت نظم عمل ألصحاب املصلحة املتعددين يف كوت ديفوار حلقة ال املفوضية يف   
  . من أجل املساعدة يف إعداد التقارير املتأخرة٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

اإلجــراءات يف إطــار فــني بواليــات مــع املكلَّعاطيهــا شــعبة النــهوض بــاملرأة توواصــلت   - ٩
مـع املقـررة اخلاصـة املعنيـة مبــسألة      علــى تواصـلها  بوجـه خـاص  فقـد حافظـت الـشعبة    . اخلاصـة 

ألمني العام بـشأن مجيـع أشـكال        لعمقة  امللدراسة  االعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، يف متابعة        
املتعلقـــة  ٦٣/١٥٥ و ٦٢/١٣٣  و٦١/١٤٣العنـــف ضـــد املـــرأة وقـــرارات اجلمعيـــة العامـــة  

  .لقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأةالرامية إىل اتكثيف اجلهود ب
ــذلك   - ١٠ ــلَ كـ ــاون يف وتواصـ ــالتعـ ــة إىل دعم تقـــدمي الـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ فـــي ف. اهليئـ
للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة واملقـررة                ارئيـسة   تكلمـت   ،  ٢٠٠٩مارس  /آذار

عنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه أمام جلنـة وضـع املـرأة يف دورهتـا الثالثـة           اخلاصة امل 
جملـس  قـرار   اعتمـاد   نفـسها يف أعقـاب      للجنـة   أمـام ا   ة اخلاصـ  ةاملقـرر كمـا تكلمـت     . واخلمسني
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صاحب الوالية، للمرة األوىل منـذ إنـشاء واليـة املقـرر             الذي طلب إىل     ٧/٢٤حقوق اإلنسان   
  .للجنةأمام اعرض شفوي سنوي اخلاص، تقدمي 

. تقدميها إىل اهليئـات احلكوميـة الدوليـة       املزمع  إعداد التقارير   يف  التنسيق  وتواصلَ أيضا     - ١١
 تكثيـف اجلهـود     ن األمـني العـام عـ      يتقريـر إسـهامات يف    شعبة، قدمت املفوضـية     البدعوة من   و

ضـد العـامالت    وجـه   املن العنـف    عـ و) A/64/151(للقضاء على مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة          
قـدمت  و. والـستني رابعـة   إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا ال        ا  دمقُلذين  ، ال )A/64/152(املهاجرات  

 األمني العام عـن حالـة املـرأة الفلـسطينية وتقـدمي املـساعدة              ييف تقرير أيضا إسهامات   املفوضية  
متالزمــة نقــص /يةن املــرأة والطفلــة وفــريوس نقــص املناعــة البــشر  عــو) E/CN.6/2009/5 (يهــاإل

إىل جلنــة وضــع املــرأة يف دورهتــا  ا دمقُــلــذين ، ال)E/CN.6/2009/6 ()اإليــدز (املناعــة املكتــسب
ن تعميم مراعـاة منظـور جنـساين        عاملفوضية يف تقرير األمني العام      أسهمت  و. الثالثة واخلمسني 

ــدة   ــة األمـــم املتحـ ــرامج منظومـ ــ) E/2009/71( يف مجيـــع سياســـات وبـ لـــس دم إىل اجملالـــذي قُـ
  .االقتصادي واالجتماعي

  ٢٠١٠اخلطة املشتركة لعام   -ثالثا   
ــسانية يف جمــال        - ألف   ــسان للمــرأة وتعمــيم مراعــاة املنظــورات اجلن ــز حقــوق اإلن تعزي

  حقوق اإلنسان 
فوضية تنفيذ املسؤوليات املوكلة إليهما يف ما خيـص         املستواصل شعبة النهوض باملرأة و      - ١٢

 متابعة إعالن ومنهاج عمل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة               حقوق اإلنسان للمرأة يف   
وسـتتعاون الـشعبة مـع املفوضـية         .والعشرين للجمعية العامة، وغريها من الواليات ذات الـصلة        

عاهـدات حقـوق اإلنـسان     مب اهليئـات املنـشأة      لعمـل  دعمـا    مـات ذات الـصلة    وتتبادل معهـا املعلو   
  .عملهاات اجلنسانية يف  تعميم مراعاة املنظورتعزيزو

مــشاركة رئيــسة جلنــة وضــع املــرأة تأييــد فوضــية املوستواصــل شــعبة النــهوض بــاملرأة و  - ١٣
لجنـة  ال، ومـشاركة رئيـسة     اهليئة األخرى لكل منهما   ورئيس جملس حقوق اإلنسان يف دورات       

د املـرأة وأسـبابه    القضاء على التمييز ضد املرأة واملقررة اخلاصة املعنية مبـسألة العنـف ضـ             املعنية ب 
  .لجنة وضع املرأةالدورة اخلامسة واخلمسني لوعواقبه يف 

 إسهامات واإلدالء بتعليقات بـشأن     التماسواملفوضية  النهوض باملرأة   وستواصل شعبة     - ١٤
مبـا يف  التقارير اليت تقدم إىل اهليئات احلكومية الدولية واإلجراءات اخلاصـة، حـسب االقتـضاء،          

األخـــرى يف إطـــار  واليـــاتالخلاصـــة املعنيـــة مبـــسألة العنـــف ضـــد املـــرأة و  املقـــررة اإىلذلـــك 
، سـتعد   ١٢/١٧يف قـراره    الـوارد   طلب جملس حقوق اإلنـسان      ل واستجابةً   .اإلجراءات اخلاصة 
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 مساواة املرأة بالرجل أمام القانون بالتعاون الوثيـق مـع الـشعبة          تتناول موضوع فوضية دراسة   امل
ـــ  ــدميها إىل اجمللـــس يف دورت ــشرة  هلتقـ ــسة عـ ــل .اخلامـ ــرز   وستواصـ ــدم احملـ ــد التقـ ــشعبة رصـ  الـ

يتعلــق بــدمج املنظــورات اجلنــسانية يف عمــل اهليئــات احلكوميــة الدوليــة وهيئــات اخلــرباء  مــا يف
وتبادل املعلومات مع املقـررة اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه وغريهـا مـن                       

  .املكلفني بواليات، حسب االقتضاء
 متابعـــة أي يففوضـــية املعلومـــات وســـتتعاونان املوســـتتبادل شـــعبة النـــهوض بـــاملرأة و  - ١٥

يتخـذها  قـد    تتخذها جلنة وضع املرأة يف دورهتا الرابعة واخلمسني، وأي إجراءات             قد إجراءات
تبــادل  الــشعبة واملفوضــية ستواصــلو. ، حــسب االقتــضاء٢٠٠٩جملــس حقــوق اإلنــسان عــام 

مــساعدة جملــس حقــوق اإلنــسان علــى إدمــاج املنظــورات   يف ون  إىل التعــاوالــسعياملعلومــات 
ــه، مبــا يف ذلــك خــالل حلقــات النقــاش و    ــسانية يف عمل ــةاملناســباتاجلن ســتقدم ، كمــا  اجلانبي

  .املفوضية على حنو منتظم معلومات عن برنامج عمل اجمللس وما يتصل به من وثائق
  

  ات التعاون التقين واخلدمات االستشارية واالجتماع  - باء  
يف الوقـت   فوضية حتسني تبادل املعلومات والتنـسيق       املستواصل شعبة النهوض باملرأة و      - ١٦

ــة هبــذه       املناســب ــتقين، ال ســيما مــن خــالل مــشاطرة اخلطــط املتعلق ــاون ال ــشطة التع ــشأن أن  ب
ــذها حيثمــا أمكــن  وســتتعاوناألنــشطة،  وســُيدعى موظفــون مــن كــل مــن هــذين    .  علــى تنفي

ستــسعى و .شاركة يف حلقــات العمــل ذات الــصلة، حــسب االقتــضاء الكيــانني للمــسامهة واملــ 
لإلبـالغ الـذي    دعم  تقـدمي الـ   تعزيـز التعـاون اهلـادف إىل        إىل  بشكل خـاص، الـشعبة واملفوضـية        

اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد            من   ١٨ الدول األطراف مبوجب املادة      تقوم به 
 . للتوصـيات ذات الـصلة الـيت تـصدرها اللجنـة       ، وفقـاً  املالحظـات اخلتاميـة للجنـة      ومتابعة   املرأة

ــشطة     ــأي أن ــشكل مــستمر ب ــشعبة املفوضــية ب ذات صــلة مــن أجــل إشــراك   مقــررة وســتعلم ال
  .املفوضية فيها

  
  التوعية واالتصال  -جيم   

ستواصــل شــعبة النــهوض بــاملرأة تقــدمي معلومــات علــى موقعهــا الــشبكي بــشأن كافــة    - ١٧
وصـلة مـع بوابـة املوقـع     إنشاء ل حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك  التطورات املستجدة يف جما   

متتـد  على الـشبكة  وستدير املفوضية مناقشة . Woman Watch الشبكي ملنظمة رصد وضع املرأة
ــة شــهر كامــل   ــسان ” موضــوع حــولطيل ــرأة وحقــوق اإلن ــ“امل ستهل يف منتــصف كــانون   ُت

وقـع رصـد وضـع املـرأة علـى الـشبكة الـيت         للمسامهة يف سلسلة مناقـشات م   ٢٠١٠يناير  /الثاين
 من الشبكة املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة          ، بتنظيمٍ جماالت اهتمام حامسة حمددة   تتناول  
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 على الشبكة إسـهامات   وستشكل نتائج املناقشات    .  من الشعبة  واملساواة بني اجلنسني وبتنسيقٍ   
سـتعراض إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني بعـد            لدورة الرابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة وال      يف ا 

  .مها عاماً على صدور١٥مرور 
 اجلنــسي التمييــز العنــصري، والتمييــز خباصــةالتمييــز، و”وحــددت املفوضــية موضــوع   - ١٨

لفتـرة الـسنتني     ذات األولوية  الستةاالستراتيجية    كواحد من جماالهتا   “وضد اآلخرين املهمشني  
 يف العمـل اإلعالمـي وستنـسق املفوضـية          حمددا اًيزوسيوىل هذا املوضوع ترك    .٢٠١١-٢٠١٠

  .حسب االقتضاءمع الشعبة 
  

  التعاون بني الوكاالت  - دال  
ــاملرأة التعــاون يف إطــار اآلليــات املــشتركة بــني    املستواصــل   - ١٩ فوضــية وشــعبة النــهوض ب

اجلنـسني،  الوكاالت، ومن بينها الشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني           
 لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني بقيــادة املستــشارة اخلاصــة للقــضايا اجلنــسانية والنــهوض بــاملرأة، 

  .ومتكني املرأة
 هنــج قــائم علــى حقــوق اتبــاع  املفوضــية والــشعبة التعــاون مــن أجــل تــشجيع وســتعزز  - ٢٠

شترك بــني اإلنــسان ملكافحــة االجتــار، مبــا يف ذلــك مــن خــالل املــشاركة يف فريــق التعــاون املــ    
  .الوكاالت ملكافحة االجتار باألشخاص وغري ذلك من املبادرات

  


