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

  ٢٠١١مارس / آذار٤ -فرباير / شباط٢٢    ٢٠١١مارس / آذار٢٥ -فرباير / شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند     
ــدورة           ــاملرأة وال ــين ب ــع املع ــاملي الراب ــؤمتر الع ــائج امل ــة نت متابع

املـرأة”االستثنائية الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة           
ــسالم يف: ٢٠٠٠عــام  ــة وال ــسني والتنمي ــني اجلن ــساواة ب امل

تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين: “القرن احلادي والعـشرين   
      وأوضاع املرأة ومسائل برناجمية 

 مـن   ان جـزء   اآل اليت تشكل خطة العمل املشتركة لشعبة النهوض باملرأة،           
املرأة، ومفوضـية  باملساواة بني اجلنسني ومتكني  جهاز األمم املتحدة املعين     

  األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
  

  تقرير األمني العام    

  موجز  
 ا اآلن جـزء   اليت تـشكل  يقدم هذا التقرير استعراضا للتعاون بني شعبة النهوض باملرأة،            

،  الــذي أنــشئ حــديثا  املــرأةباملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني تحــدة املعــين مــن جهــاز األمــم امل 
ــسان   ــوق اإلن ــشري. ومفوضــية حق ــروي ــني      التقري ــاون ب ــز التع ــصون وتعزي ــزام ب ــضا إىل االلت  أي

قـوق اإلنـسان وجهـاز األمـم املتحـدة املعـين باملـساواة بـني اجلنـسني                  حل األمـم املتحـدة      مفوضية
  .ومتكني املرأة
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  قدمةامل  - أوال  
، ١٩٩٥مـارس   / آذار ٣١ املؤرخ   ٣٩/٥يقدم هذا التقرير وفقا لقرار جلنة وضع املرأة           - ١

ــسان    ــوق اإلن ــة حق ــرار جلن ــؤرخ ١٩٩٧/٤٣وق ــسان١١ امل ــل / ني ــرار جملــس  ١٩٩٧أبري ، وق
 شـــعبةُ  ســنويا وتعمـــل. ٢٠٠٧ديــسمرب  / كـــانون األول١٤ املــؤرخ  ٦/٣٠حقــوق اإلنـــسان  

 مـن جهـاز األمـم املتحـدة املعـين           ااآلن جـزء  ة العامـة، الـيت تـشكل         التابعة لألمانـ   النهوض باملرأة 
 املرأة، ومفوضيةُ األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على وضـع خطـة     باملساواة بني اجلنسني ومتكني   

  .A/HRC/13/70-E/CN.6/2010/7 يف الوثيقة ٢٠١٠وترد خطة العمل لعام . عمل مشتركة
 هبـدف حتقيـق     ٢٠١٠شـعبة النـهوض بـاملرأة يف عـام          وتواَصلَ التعـاونُ بـني املفوضـية و         - ٢

وترد أدناه اخلطـوط العريـضة    .املساواة بني املرأة والرجل وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة    
ــاينانظــر الفــرع (٢٠١٠لألنــشطة الرئيــسية الــيت ُنفــذت بــشكل مــشترك يف عــام     ــرد ) الث ، وت

معيـة العامـة جلهـاز األمـم املتحـدة          كذلك خطـط للمـستقبل، مـع األخـذ يف االعتبـار إنـشاء اجل              
  ).الثالثنظر الفرع ا(املعين باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

  
  ٢٠١٠استعراض تنفيذ خطة العمل املشتركة لعام   - ثانيا  

ــادل املعلومــات بــني املفوضــية          - ٣ ــة، اســتمر تب ــشتركة احلالي ــذ خطــة العمــل امل ــاء تنفي أثن
 مـن  ااآلن جـزء الـذي يـشكل   ايا اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة،       ومكتب املستشارة اخلاصة للقـض    

الـيت   املـرأة، وشـعبة النـهوض بـاملرأة،          باملساواة بـني اجلنـسني ومتكـني      جهاز األمم املتحدة املعين     
واصــلت الــشعبة واملفوضــية التعــاون ضــمن إطــار اآلليــات   و. هــاز األمــم املتحــدة جل اآلن تتبــع

لشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني            سيما ا  املشتركة بني الوكاالت، ال   
وشـاركت الـشعبة     .اجلنسني، حتت قيادة املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض بـاملرأة         

واملفوضــية يف الــدورة التاســعة للــشبكة املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة واملــساواة بــني    
كمـا شـارك   .  يف نيويـورك ٢٠١٠فرباير / شباط٢٥ إىل ٢٣رة من  اجلنسني اليت ُعقدت يف الفت    

، ومـن   عة للـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت        هذان الكيانان كالمها يف عدد من فرق العمل التاب        
 واليت اشترك يف الدعوة إىل عقـدها كـل مـن الـشعبة     ،بينها فرقة العمل املعنية بالعنف ضد املرأة      
اركا كـذلك يف فرقـة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت              وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان، وشـ        

املعنيــة بــاملرأة والــسالم واألمــن، الــيت ترأســها املستــشارة اخلاصــة للقــضايا اجلنــسانية والنــهوض  
وسامهت املفوضية أيضا يف وضـع قائمـة بأنـشطة منظومـة األمـم املتحـدة بـشأن العنـف                    .باملرأة

ا مرتني سنويا باعتبارها جزءا مـن أنـشطة فرقـة            تضطلع الشعبة بتجميعه   وهي قائمة ضد املرأة،   
  .العمل املعنية بالعنف ضد املرأة
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وتواصلت مشاركة الكيانني يف أعمال فريق التعاون املشترك بـني الوكـاالت ملكافحـة                - ٤
رات واجلرمية، وكـذلك يف     االجتار باألشخاص، الذي يرأسه مكتب األمم املتحدة املعين باملخد        

إلجـراءات  ا دعملـ  بشأن املنح اليت يقدمها صندوق األمم املتحدة االستئماين           القرار اختاذعملية  
كمـا واصـلت الـشعبة واملفوضـية تعاوهنمـا يف إطـار             . الرامية إىل القضاء على العنف ضـد املـرأة        

اللجنة التنفيذية للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وحتديدا يف اجملموعة املعنية بالنهوض بـاملرأة،            
  .ك يف الدعوة إىل عقد اجتماعاهتا شعبة النهوض باملرأة واللجنة االقتصادية ألفريقيااليت تشتر

وشارك أجد موظفي املفوضية يف اجتماع لفريـق اخلـرباء بـشأن املمارسـات اجليـدة يف                   - ٥
، ُعقـد يف    سـباين  أوف  ملواجهـة العنـف ضـد املـرأة يف بـورت           ةوطنيـ العمل  ال طجمال وضع خط  

، وشــاركت يف تنظيمــه شــعبة النــهوض بــاملرأة  ٢٠١٠ســبتمرب /أيلــول ١٥ إىل ١٣الفتــرة مــن 
املقـر دون اإلقليمـي ملنطقـة البحـر     /لجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب     الو

 اجتمــاع فريــق اخلــرباء جــزءا مــن العمــل اجلــاري الــذي تــضطلع بــه الــشعبة  لكشــو. الكــارييب
 يف التـصدي للعنـف ضـد املـرأة، واسـتنادا إىل             ةاملصلحالزمة ألصحاب   الدوات  األالستحداث  

وطنيـة  العمـل   ال االجتماع، ستقوم الشعبة بإعداد دليل يتضمن إطارا منوذجيا خلطط           لكنتائج ذ 
  .بشأن العنف ضد املرأة

 معاهــدات  املنــشأة مبوجــبيئــاتاهلوواصــلت الــشعبة واملفوضــية تقــدمي الــدعم لعمــل    - ٦
ــوق اإلنــسان ولتنفيــذ الــصكوك     تبــادل بــسبل منــها  الدوليــة الرئيــسية حلقــوق اإلنــسان،    حق

وكانــت املستــشارة   .املعلومــات ونــشر املعلومــات املتعلقــة بنظــام معاهــدات حقــوق اإلنــسان   
 اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد     خاطبتاخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة قد       

وتقـدمت الـشعبة بإسـهامات    . سادسة واألربعـني  الـ هتـا دوريف  ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٢٩املرأة يف  
فيمــا يتــصل بقيــام اللجنــة بإعــداد توصــية عامــة بــشأن النــساء املــسنات، ووضــعها يف صــيغتها    

ــا يف   ــة واعتمادهـ ــشرين األول١٩النهائيـ ــوبر / تـ ــذكرى    .٢٠١٠أكتـ ــال بالـ ــبة االحتفـ ومبناسـ
املفوضـية  ز ضد املـرأة، نظمـت    السنوية الثالثني العتماد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي        

ــة    ــى كيفي ــةأحــدثا ُيركــز عل ــا     شــكلتن االتفاقي ــرأة عاملي ــاة امل ــوة مــن أجــل التغــيري يف حي  . ق
وشــاركت شــعبة النــهوض بــاملرأة يف هــذا احلــدث الــذي أثنــت خاللــه مفوضــة األمــم املتحــدة   

تفاقيــة أثنــاء الــسامية حلقــوق اإلنــسان علــى الــشعبة لعملــها املمتــاز يف تعزيــز وتــسهيل تنفيــذ اال 
  .األعوام الثالثني املاضية

وواصـــلت شـــعبة النـــهوض بـــاملرأة واملفوضـــية حتـــديث قاعـــديت بياناهتمـــا وموقعيهمـــا   - ٧
كمـا واصـلت الـشعبة تعزيـز موقعهـا الـشبكي فيمـا يتـصل             .اإللكترونيني على شبكة اإلنترنـت    

 يف ذلـك قراراتـه      يتـضمن املوقـع أعمـال جملـس حقـوق اإلنـسان، مبـا             حيـث   بالعنف ضد املرأة،    
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بشأن القضاء على التمييز ضد املرأة، والقضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، واالجتـار باألشـخاص،               
ــتعراض         ال ــات اإلجــراءات اخلاصــة؛ واالس ــني بوالي ــال املكلف ــال؛ وأعم ــساء واألطف ســيما الن

بة، وضمنت الـشع   .الدوري الشامل؛ والتقارير اليت تقدمها مفوضية حقوق اإلنسان إىل اجمللس         
يف نــشراهتا الفــصلية املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة، معلومــات عــن القــرارات الــيت اختــذها جملــس   
حقــوق اإلنــسان، وأعمــال اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، واألحــداث الــيت     

  .تنظمها مفوضية حقوق اإلنسان بشأن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك االجتار باألشخاص
مفوضية حقوق اإلنسان وشعبة النهوض باملرأة عددا مـن االجتماعـات، الـيت       وعقدت    - ٨

مشلت حلقات دراسية تدريبية وأنشطة أخرى لبناء القدرات، هبدف دعم تنفيذ اتفاقية القـضاء              
علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة وغريهــا مــن معاهــدات حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك    

وأيـدت الـشعبة     .ة املالحظـات اخلتاميـة علـى الـصعيد الـوطين          يتعلق بإعداد التقارير ومتابع    فيما
وواصـلت   .يـا رتانيـا املتحـدة وكـوت ديفـوار وليرب    الدعوة إىل عقد حلقات عمـل يف مجهوريـة ت   

ــذ         ــى تنفي ــدراهتا عل ــز ق ــا هبــدف تعزي ــة ليربي ــدد املراحــل إىل حكوم ــا املتع ــدمي دعمه ــشعبة تق ال
ن املــادتني األوىل والثانيــة مــن االتفاقيــة يف االتفاقيــة، وعقــدت مناقــشات طاولــة مــستديرة بــشأ

واستمرت الشعبة يف تقدمي الدعم إىل حكومة كوت ديفـوار يف عمليـة              .٢٠١٠يونيه  /حزيران
إعداد تقاريرهـا الدوريـة مـن األول إىل الرابـع الـيت ُتقـدم إىل اللجنـة، ونظمـت حلقـة عمـل يف                         

ويف تـــشرين  .٢٠١٠مـــايو /ر وحلقـــة عمـــل يف أيـــا٢٠١٠فربايـــر /جمـــال الـــصياغة يف شـــباط
، ُعقــدت حلقـة عمــل لــدعم حكومـة مجهوريــة ترتانيـا املتحــدة يف تنفيــذ    ٢٠١٠أكتـوبر  /األول

وقد طُلب إىل مفوضـية حقـوق اإلنـسان أن تـشارك مـشاركة تامـة                 .املالحظات اخلتامية للجنة  
مي وأن تقــدم دعمــا كــامال فيمــا يتــصل جبميــع حلقــات العمــل الــيت تنظمهــا الــشعبة بــشأن تقــد 

  .التقارير يف إطار االتفاقية وبشأن تنفيذها
وواصــلت شــعبة النــهوض بــاملرأة تفاعلــها مــع املكلَّفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراءات    - ٩

وعلى وجه اخلصوص، فقد حافظت الشعبة على تواصـلها مـع املقـررة اخلاصـة املعنيـة                  .اخلاصة
راسـة األمـني العـام املتعمقـة بـشأن مجيـع       مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، يف متابعة لد  

 وقــــرارات اجلمعيــــة العامــــة  ).Corr.1 و Add.1 و A/61/122 (أشــــكال العنــــف ضــــد املــــرأة 
 املتعلقة بتكثيف اجلهود الراميـة إىل القـضاء         ٦٤/١٣٧  و ٦٣/١٥٥ و   ٦٢/١٣٣ و   ٦١/١٤٣

نــسان وإضـافة إىل ذلـك، واصـلت مفوضـية حقـوق اإل      .علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املــرأة     
  .والشعبة تبادل املعلومات فيما بينهما خبصوص عمل املقررة اخلاصة
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، ٢٠١٠مـارس   /ففـي آذار   .دوليـة وكذلك استمر التعاون دعمـا للـهيئات احلكوميـة ال           - ١٠
ت رئيسة اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة واملقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة              خاطب

ويف  .عواقبــه جلنـــة وضــع املــرأة يف دورهتـــا الرابعــة واخلمـــسني    العنــف ضــد املـــرأة وأســبابه و   
ــر /شــباط ــإدارة مناقــشة مباشــرة عــرب شــبكة      ٢٠١٠فرباي ــسان ب ، قامــت مفوضــية حقــوق اإلن

 باعتبار ذلـك جـزءا مـن سلـسلة مناقـشات            “املرأة وحقوق اإلنسان  ”اإلنترنت بشأن موضوع    
لجنـة وضـع املـرأة واسـتعراض الـسنوات          األمم املتحدة للمسامهة يف الدورة الرابعة واخلمـسني ل        

كمــا شـارك موظفــو مفوضــية حقــوق  . )١(اخلمـس عــشرة لتنفيــذ إعــالن ومنـهاج عمــل بــيجني  
اإلنسان يف أنشطة موازية للدورة الرابعـة واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة، مثـل احلـدث اخلـاص                     

، ٢٠١٠أكتــوبر /ول تــشرين األويف .بــالقوانني التمييزيــة، الــذي نظمــه االحتــاد الربملــاين الــدويل
باملـساواة بـني اجلنـسني       املـديرة التنفيذيـة اجلديـدة جلهـاز األمـم املتحـدة املعـين                خاطب كل مـن   

 املرأة، ونائبة رئيسة جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، واملقررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة                 ومتكني
مــة أثنــاء عــرض البنــد املتعلــق  العنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقبــه اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العا  

  .بالنهوض باملرأة من جدول األعمال
وتواصــلَ كــذلك التنــسيق فيمــا يتعلــق بإعــداد التقــارير املُزمــع تقــدميها إىل اهليئــات           - ١١

وســامهت مفوضــية حقــوق اإلنــسان بتقــدمي مــدخالت إىل تقريــري األمــني   .احلكوميــة الدوليــة
ــدمي     ــسطينية وتق ــرأة الفل ــة امل ــام عــن حال ــا  الع ــساعدة إليه ــشويه  )E/CN.6/2010/4( امل ، وعــن ت

، اللــذين قُــدما إىل جلنــة وضــع املــرأة يف دورهتــا   )E/CN.6/2010/6(األعــضاء التناســلية لإلنــاث  
وأســهمت الــشعبة بتقــدمي مــدخالت إىل الدراســة املواضــيعية الــيت أجرهتــا     .الرابعــة واخلمــسني

ون واملمارسـة، وعـن كيفيـة تنـاول هـذه            القـان  علـى صـعيد   فوضية بـشأن التمييـز ضـد املـرأة،          امل
، الـيت   )A/HRC/15/40انظـر الوثيقـة     (املسألة على نطاق منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان         

ن املمارسـات اجليـدة     عـ قُدمت إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه اخلامـسة عـشرة؛ والتقريـر               
ملفوضية تقـوم بإعـداده عمـال بقـرار     يف اجلهود الرامية إىل منع العنف ضد املرأة، الذي ال تزال ا 

  .١٤/١٢جملس حقوق اإلنسان 
  

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤تقارير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجنـغ،           )١(  

  . ، الفصل األول، القرار األول، املرفقان األول والثاين)A.96.IV.13رقم املبيع 
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املـساواة  التعاون املستقبلي، يف ضوء إنـشاء جهـاز األمـم املتحـدة املعـين ب                - ثالثا  
  املرأةبني اجلنسني ومتكني 

ــدة، مبوجــــب القــــرار         - ١٢ ــشأت اجلمعيــــة العامــــة لألمــــم املتحــ  املــــؤرخ ٦٤/٢٨٩أنــ
ــه /متــوز ٢١ ــشأن اال٢٠١٠يولي ــم املتحــدة      ب ــة، جهــاز األم ــى نطــاق املنظوم ــساق عل عــىن املت
، وذلـك بـضم واليـات ومهـام مكتـب املستـشارة اخلاصـة               ساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة      بامل

للقـضايا اجلنـسانية والنــهوض بـاملرأة وشــعبة النـهوض بــاملرأة وصـندوق األمــم املتحـدة اإلمنــائي       
ت كلفــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأة، ووالتــللمــرأة ومعهــد األمــم املتحــدة الــدويل للبحــث 

جمـايل   اجلهاز بدور إضايف يتمثل يف قيـادة األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة يف            
املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة وتنـسيق تلـك األنـشطة وتعزيـز املـساءلة فيمـا يتعلـق هبـذين                      

املرأة مزاولة عملـه يف     ملساواة بني اجلنسني ومتكني     اوسيبدأ جهاز األمم املتحدة املعين ب     . اجملالني
  .٢٠١١يناير /كانون الثاين ١
وجهاز األمم املتحدة بصدد وضع استراتيجيته املستقبلية، مبا يف ذلك الـدور التنـسيقي                - ١٣

ــشاء    .داخــل منظومــة األمــم املتحــدة   ــرار اإلن وســتركز  .وستتماشــى هــذه االســتراتيجية مــع ق
ســيع نطــاق الــدعم ليــشمل الــدول األعــضاء علــى املــستوى الــوطين،         االســتراتيجية علــى تو 

يتمشى مع األولويـات الوطنيـة؛ وتعزيـز االتـساق بـني الـدعم املعيـاري املقـدم إىل العمليـات             مبا
ــوطنيني علــى      ــة واملوضــوعية املقدمــة إىل الــشركاء ال ــة واملــشورة التقني ــة العاملي ــة الدولي احلكومي

ة والتنـسيق والتـشجيع علـى املـساءلة فيمـا يتعلـق باملـساواة بـني                 الصعيد القطري؛ وتعزيز القيـاد    
اجلنــسني ومتكــني املــرأة وتقــدمي الــدعم يف جمــال تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين علــى نطــاق     

  .منظومة األمم املتحدة
لة إعمال حقوق اإلنـسان للمـرأة جـزءا أساسـيا مـن رؤيـة جهـاز األمـم                   أوستكون مس   - ١٤

وسيستمر التعاون بني جهاز األمـم املتحـدة ومفوضـية حقـوق        .ه املستقبلية املتحدة واستراتيجيت 
اإلنسان وسيجري تعزيزه مبوجب إطار استراتيجي واسـع للتعـاون متفـق عليـه بـصورة متبادلـة                  
بني الكيانني، مبا يف ذلك فيما يتصل باهليئـات احلكوميـة الدوليـة وهيئـات اخلـرباء واإلجـراءات                 

نــسان للمــرأة، وتعمــيم مراعــاة املنظــور  درات، والتوعيــة حبقــوق اإلاخلاصــة، وأنــشطة بنــاء القــ 
اجلنساين، واملبادرات املشتركة بني الوكاالت، مثل الفريق العـاملي املعـين بـاهلجرة الـذي ترأسـه              
حاليا مفوضـية حقـوق اإلنـسان، ومبـادرة األمـم املتحـدة ملكافحـة العنـف اجلنـسي يف حـاالت                      

 وفريـق التعـاون     ،الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بـني اجلنـسني       الرتاع، والشبكة املشتركة بني     
وتـشمل جمـاالت التركيـز احملـددة تقـدمي           .املشترك بني الوكـاالت ملكافحـة االجتـار باألشـخاص         

الدعم لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة ومتابعـة املالحظـات اخلتاميـة                   
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جملـس حقـوق    الـذي جيريـه     لوطين؛ واالستعراض الدوري الـشامل      للجنة، خاصة على الصعيد ا    
 وعواقبـه؛ والفريـق العامـل       اإلنسان؛ واملقررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه               

 القــانون علــى صــعيد حــديثا والتــابع جمللــس حقــوق اإلنــسان بــشأن التمييــز ضــد املــرأة    أاملُنــش
املواضــيعية املــشتركة ذات األولويــة حقــوق اإلنــسان     وتــشمل اجملــاالت   .واملمارســة العمليــة 

 للمرأة؛ والعنف ضد املـرأة؛ واالجتـار باألشـخاص؛ والقـوانني التمييزيـة، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق                     
  . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واهلجرة العامليةمنها
املــرأة ومفوضــية املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني ين بوســيقوم جهــاز األمــم املتحــدة املعــ  - ١٥

حقوق اإلنسان، يف األشهر املقبلـة، ببلـورة إطـار العمـل واإلسـهاب يف التفاصـيل عـن التعـاون                   
 الـسادسة واخلمـسني وذلـك يف إطـار          هتـا دورلجنـة يف     النتـائج إىل ال     عـن  وسُيقدَّم تقرير  .بينهما

  .٢٠١٢-٢٠١١ لفترةخطة العمل املشتركة ل
  


