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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السابعة والثالثون

   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١  إىلنوفمرب/ تشرين الثاين٢٦  منالدوحة،
   من جدول األعمال ٢١البند 

  مسائل أخرى

  املفاوضات املتعلقةحتسني مشاركة املرأة يف   وازن بني اجلنسني و   تعزيز الت     
ويف متثيل األطراف يف     ،األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      اتفاقيةب

  أو بروتوكول كيوتو اهليئات املنشأة مبقتضى االتفاقية 

  مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس    

  توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ    
اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة والثالثني، بأن يعتمد مؤمتر األطـراف            أوصت    

  :عشرة مشروع املقرر التايليف دورته الثامنة 

  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     
  ،إن مؤمتر األطراف  
حتسني مشاركة املرأة يف متثيـل األطـراف يف         بشأن   ٧-م أ /٣٦املقرر  إىل   إذ يشري   

  ،أو بروتوكول كيوتو تفاقيةالتضى ااهليئات املنشأة مبق
 بالتقدم احملرز مؤخراً يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو فيمـا خيـص             وإذ يسلم   

استرشـاداً   الدولية لتغري املناخ     اتحتسني التوازن بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جمال السياس        

 FCCC/SBI/2012/L.36  األمم املتحدة 

    Distr.: Limited 
1 December 2012 
Arabic 
Original: English 



FCCC/SBI/2012/L.36 

GE.12-70998 2 

ؤمتر األطـراف الـسادسة    واملقررات املتخذة يف دوريت م    ) خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١ باملقرر
  ، وكذلك يف خمتلف اهليئات والربامج يف إطار االتفاقية، )١(عشرة والسابعة عشرة

، يظل متثيل   ٧-م أ /٣٦ أنه رغم اجلهود اليت بذلتها األطراف لتنفيذ املقرر        وإذ يالحظ   
  املرأة ناقصاً يف اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية والربوتوكول،

ثيل املرأة يف مجيع جوانب مسار االتفاقية، بطرق منها عضويتهن يف            بضرورة مت  وإذ يقر   
وفودهن الوطنية وترؤسهن أفرقة التفاوض الرمسية وغري الرمسية وتيسريهن ألعماهلما، من أجـل     

  ،لالعتبارات اجلنسانيةاملسامهة يف بلورة السياسات املناخية املراعية 
ن البلدان األطراف النامية واملتقدمة يف مسار لنساء مامتثيل توازن بأمهية  وإذ يقر أيضاً      

 لالعتبارات اجلنسانية االحتياجـات املتباينـة       املراعية يةالسياسات املناخ االتفاقية لكي تليب    
  يف سياقات وطنية وحملية،للرجال والنساء 

أمهية ضمان االتساق بني مشاركة املرأة يف مـسار االتفاقيـة           وإذ يضع يف اعتباره       
داف الصكوك الدولية والعمليات املتعددة األطراف ذات الصلة، مثـل اتفاقيـة            ومبادئ وأه 
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإعالن ومنهاج عمل بيجني، اليت تقر بأمهية متكني             القضاء على   

 اجملتمع، مبـا يف ذلـك       مناحياملرأة ومشاركتها الكاملة على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع           
   والوصول إىل مواقع السلطة،يات صنع القرارات مشاركتها يف عمل

، ال سيما االعتراف بقيادة املرأة      مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة    ائج  بنتوإذ يسلم     
األثر املترتب على وضع أهـداف حمـددة         ودورها احليوي يف حتقيق التنمية املستدامة وتأكيد      
يادة كبرية يف عـدد النـساء يف املناصـب          وتنفيذ تدابري مؤقتة، حسب االقتضاء، لتحقيق ز      

  ،)٢(القيادية، هبدف حتقيق التكافؤ بني اجلنسني
التقدم الذي أحرزته األطراف يف جمال تعزيز التوازن بـني اجلنـسني            بأوجه  وإذ يقر     

  ومتكني املرأة،
ضافية من أجل حتـسني           إ مجيع األطراف جهوداً   بذلت  أن على ضرورة يتفق    -١  

 يف  تـوخى  يف اهليئات املنشأة مبقتضى االتفاقية وبروتوكول كيوتو على النحو امل          ةمشاركة املرأ 
  ؛٧-م أ/٣٦ املقرر

 يتعلـق بإقامـة      حمدد  من خالل اعتماد هدف    ٧-م أ /٣٦املقرر   تعزيز   يقرر  -٢  
قتضى االتفاقية وبروتوكول كيوتـو، بغيـة حتـسني         اهليئات املنشأة مب  التوازن بني اجلنسني يف     

__________ 

 ١٧-م أ /٥ و ١٧-م أ /٣ و ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ  /٧ و ١٦-م أ /٦ و ١٦-م أ /١منها على سبيل املثال املقـررات        ) ١(
 .١٧-م أ/١٣ و١٧-م أ/١٢ و١٧-م أ/٦و

 / حزيـران  ٢١، الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعتمدة يف           املستقبل الذي نصبو إليه    )٢(
 ).٢٣٧قرة ، الفA/RES/66/288قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  (٢٠١٢يونيه 
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 احتياجـات   لـيب سياسات لتغري املناخ تتسم بفعالية أكرب وت      بلورة  ة واملسامهة يف    مشاركة املرأ 
  النساء والرجال على قدم املساواة؛

احملدد دف  اهل الرؤساء احلاليني واملستقبليني هلذه اهليئات إىل االسترشاد ب        يدعو  -٣  
 وآليات التشاور، مثل أفرقـة      ةقامة التوازن بني اجلنسني عند إنشاء أفرقة التفاوض غري الرمسي         إل

   األفرقة ورؤسائها؛تلكاخلرباء، وعند تعيني ميسري أعمال أفرقة االتصال واألفرقة الفرعية و
املؤسسات األخرى املنشأة مبقتضى االتفاقية وبروتوكول كيوتـو         يدعو أيضاً   -٤  

رجييـة وكـبرية يف     قامة التوازن بني اجلنسني، لتحقيق زيادة تد      إل باهلدف احملدد إىل االسترشاد   
الوقت نفسه يف نسبة مشاركة املرأة من أجل بلوغ اهلدف املذكور واستعراض التقدم احملرز يف               

  الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف؛ 
قامة التوازن بـني    احملدد إل دف  اهل األطراف إىل االلتزام بتحقيق      يدعو كذلك   -٥  

يئات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتـو       اجلنسني جبملة أمور منها تعيني نساء يف اهل       
لتحقيق زيادة تدرجيية وكبرية يف الوقت نفسه يف نسبة مشاركة من أجل بلوغ اهلدف املذكور               

  واستعراض التقدم احملرز يف الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف؛
هليئـات   األطراف إىل تشجيع مزيد من النساء على الترشح ملناصـب ا         يدعو  -٦  

املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو وإيالء االعتبار الواجب لتعيني ممـثالت يف هـذه              
  اهليئات؛

إقامة توازن بني اجلنسني يف وفودها إىل       احلرص على    األطراف إىل    يدعو أيضاً   -٧  
  يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو؛املعقودة الدورات 
توزيـع اجلنـسني يف      مسك املعلومات املتعلقة ب    تتعهدأن   األمانة   إىليطلب    -٨  

تكوين اهليئات املنشأة مبقتضى االتفاقية وبروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك معلومات عن متثيـل              
معلومات عن توزيع اجلنسني يف تكوين الوفود       ع  وأن جتمّ قليمية،  اإلموعات  حسب اجمل املرأة  

ه  كيوتو وإبـالغ مـؤمتر األطـراف هبـذ    يف إطار االتفاقية وبروتوكول   عقودة  الدورات امل يف  
ـ   يف بلوغ  التقدم احملرز مسار  تعقب  يتسىن  كيما  ،  املعلومات لينظر فيها سنوياً    قامـة  إلدف  اهل

  لنهوض بسياسة مناخية مراعية لالعتبارات اجلنسانية؛لالتوازن بني اجلنسني 
 أعمال   وتغري املناخ كبند دائم يف جدول      انيةشؤون اجلنس ال مسألةدراج  إيقرر    -٩  

   أعاله؛٨ها يف الفقرة دورات مؤمتر األطراف لكي يتسىن للمؤمتر النظر يف املعلومات املشار إلي
 مع الـدورة التاسـعة عـشرة ملـؤمتر          لتزامن إىل األمانة أن تنظم، با     يطلب  -١٠  

سياسة الاألطراف، حلقة عمل أثناء الدورة بشأن إقامة التوازن بني اجلنسني يف مسار االتفاقية، و          
راعية لالعتبارات اجلنسية، وأنشطة بناء القدرات لتعزيز مشاركة املرأة بصورة أكرب يف            املناخية  امل

  مسار االتفاقية؛



FCCC/SBI/2012/L.36 

GE.12-70998 4 

أن تقـدم إىل    املعتمدة بصفة مراقـب       إىل األطراف واملنظمات   اً أيض يطلب  -١١  
ق اهلدف  ، آراءها بشأن اخليارات والسبل الكفيلة بتحقي      ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢األمانة، حبلول   

   أعاله؛٢املذكور يف الفقرة 
 إىل األمانة أن جتمع تلك اآلراء يف وثيقة متفرقات لكي ينظـر             كذلك يطلب  -١٢  

  فيها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة؛
ستضطلع به األمانة مـن     املترتبة يف امليزانية على ما       باآلثار املقدرة     علماً حييط  -١٣  

   أعاله؛١٢ و١٠ و٨ردة يف الفقرات  باألحكام الواأنشطة عمالً
تـوافر  رهنـاً ب  يف هذا املقرر    املطلوبة من األمانة     أن ُتتخذ اإلجراءات     يطلب  -١٤  

  املوارد املالية؛
 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           يدعو  -١٥  

  .إىل تأييد هذا املقرر

        


