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 ية اإلطارية بشأناالتفاق
  تغري املناخ

  للتنفيذاهليئة الفرعية 
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
   من جدول األعمال١٩البند 

  ىمسائل أخر

  القضايا اجلنسانية وتغري املناخ    

  وع استنتاجات مقدم من الرئيسمشر    
 فأشارت بتقدير إىل ١٨-م أ/٢٣ باملقرر   )اهليئة الفرعية  (ذكّرت اهليئة الفرعية للتنفيذ     -١

الوثائق اليت قدمتها األطراف واملنظمات املقبولة بصفة مراقب بشأن خيارات وسبل االرتقاء            
قة العمل املعقـودة أثنـاء      ، ورحبت باملعلومات املقدمة يف حل     )١(هبدف التوازن بني اجلنسني   

الدورة املتعلقة بالقضايا اجلنسانية وتغري املناخ واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ اليت عقدت         
  . يف وارسو، ببولندا٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٢يوم 
 األمانة عن التركيبة اجلنسانية، وأشارت بقلـق إىل أن          )٢( بتقرير  الفرعية ورحبت اهليئة   -٢
بة العضوية النسوية يف أغلب اهليئات العاملة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا              نس

ورحبـت  .  يف املائـة ١٣ و١١بني اً بأن هذه النسبة تتراوح أحيان   اً   يف املائة، علم   ٣٠تقل عن   
  .اًمبواصلة األمانة العمل على مجع هذه املعلومات وتعّهدها وإعداد تقارير عنها سنوياً أيض
وأشارت بتقدير إىل جهود منظمات األمم املتحدة واملنظمات املتعـددة األطـراف              -٣

واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية، مبا فيهـا املنظمـات             
قضايا اجلنسانية، املبذولة يف جمال التوازن بني اجلنسني يف مسار االتفاقيـة            لاملناصرة للمرأة ول  

  .ياسات املناخية املراعية لألبعاد اجلنسانيةوالس
__________ 
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  :إىل جهود األطراف واألمانة الرامية إىل ما يلياً وأشارت بتقدير أيض  -٤
حتقيق املزيد من التوازن بني اجلنسني يف حلقات العمل والدورات التدريبية             )أ(  

  بزيادة نسبة مشاركة النساء؛
ر وهيئات اخلرباء يف إطار االتفاقية      تشجيع إشراك املرأة يف هيئات صنع القرا        )ب(  

  وبروتوكول كيوتو امللحق هبا؛
  .احلرص على اختيار النساء لتقلّد مناصب قيادية  )ج(  

 خبطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املـساواة            الفرعية ورحبت اهليئة   -٥
 اجلنسني ومتكني املـرأة،     بني اجلنسني ومتكني املرأة، بقيادة هيئة األمم املتحدة للمساواة بني         

للمساءلة تتوسل به منظومة األمم املتحدة لتعميم املساواة بـني اجلنـسني يف             اً  بوصفها إطار 
أعماهلا وعملياهتا، اليت تشمل معايري تعزيز اخلربة اجلنسانية ملوظفي الكيانات الشريكة لألمم            

  .املتحدة، مثل أمانة االتفاقية
 النظر يف سبل ترسيخ التوازن بني اجلنسني والـسياسات           على  الفرعية ووافقت اهليئة   -٦

املناخية املراعية لألبعاد اجلنسانية واملشاركة الفاعلة للمرأة يف أعمال اهليئات مبوجب االتفاقية            
  .وبروتوكول كيوتو امللحق هبا

على مواصلة العمل يف إطار هذا البنـد مـن جـدول            اً  أيضالفرعية  ووافقت اهليئة     -٧
زيادةً يف تيسري التنفيذ    ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول  (احلادية واألربعني  دورهتا   األعمال يف 

 ١ املداخالت واملناقشات املشار إليهـا يف الفقـرة         مع مراعاة ،  ١٨-م أ /٢٣اجلاري للمقرر   
  .أعاله واملرفق امللحق هبذه االستنتاجات

ـ        الفرعية  ودعت اهليئة     -٨ ات أخـرى   منظمات أخرى تابعة لألمـم املتحـدة ومنظم
تكملة جهـود األطـراف يف إطـار        إىل  األطراف وحكومية دولية ودولية وإقليمية       متعددة

 بسبل مبتكرة لتمويل مـشاركة منـدوبات يف مـسار           ١٨-م أ /٢٣االتفاقية لتنفيذ املقرر    
االعتبارات اجلنسانية ألي عمل ُيضطلع بـه       مراعاة  وتشجيع هذه املشاركة، وتعزيز      االتفاقية

القضايا اجلنسانية وتغري املناخ، والتخفيف، والتمويل،      :  باجملاالت املواضيعية التالية   يتعلقاً  حالي
  .والتكنولوجيا، وبناء القدرات

 األطراف املؤهلة للحصول على متويل من الصندوق االستئماين          الفرعية وشجعت اهليئة   -٩
على ترشيح مندوبني مـن     للمشاركة يف مسار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ           

  .للمساواة اجلنسانية يف الوفود الوطنيةاً كال اجلنسني للحصول على ذلك التمويل تعزيز
 ١٨-م أ /٢٣ األطراف على بذل املزيد من اجلهود لتنفيذ املقرر           الفرعية وحثت اهليئة   -١٠

  .زيادة تدرجيية وهامة مشاركة املرأة زيادةقصد 
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وشجعت منظمات األمم املتحدة واملنظمات املتعددة األطراف واملنظمات احلكومية           -١١
الدولية وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية على استحداث املزيد من األدوات وزيـادة             
املعارف وإعداد الدراسات ورسم االستراتيجيات لتنفيذ السياسات املناخية املراعية لألبعـاد           

  .سريعة االستجابة هلا على املستوى الدويل واإلقليمي والوطيناجلنسانية و
أمانة االتفاقية ومنظمات أخرى تابعة لألمم املتحـدة ومنظمـات          اً  وشجعت أيض   -١٢

متعددة األطراف ومنظمات حكومية دولية ودولية وإقليمية، لدى قيامهـا بأنـشطة بنـاء              
شاركة املنـدوبات املـسامهات يف      القدرات، على أن تراعي التوازن بني اجلنسني وتشجع م        

  .مسار االتفاقية
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  املرفق
              مقترحــات األطــراف بــشأن ســبل االرتقــاء مبــستوى تنفيــذ     

 بالتوازن بني اجلنسني يف مسار االتفاقية       فيما يتعلق  ١٨-م أ /٢٣املقرر  
 والسياسات املناخيـة املراعيـة لألبعـاد        ،اإلطارية بشأن تغري املناخ   

   وأنشطة بناء القدرات لتعزيز مشاركة املرأة يف ذلك املساراجلنسانية،
اإلجـراءات املرتبطـة    أن ُتتخذ    حمدد، ميكن ضمنها      زمين  بإطار ُتقترنرسم خطة،     -١

بالتوازن بني اجلنسني وتوضع السياسات املناخية املراعية لألبعاد اجلنسانية يف إطار االتفاقيـة             
التـوازن بـني    مدته سنتان بـشأن     ذلك برنامج عمل    وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، مبا يف       

اجلنسني يف إطار االتفاقية، وبناء القدرات لتعزيز مـشاركة املـرأة يف مـسار االتفاقيـة،                
  والسياسات املناخية املراعية لألبعاد اجلنسانية؛

بناء قدرات مجيع املندوبات املشاركات يف مسار االتفاقية تنظمها         لأنشطة  االضطالع ب   -٢
  :يلي على سبيل املثالاملقبولة بصفة مراقب توخياً ملا ة االتفاقية بالتعاون مع املنظمات أمان

  االرتقاء بالقدرات القيادية واملهارات التفاوضية؛  )أ(  
  زيادة املعارف يف اجملاالت التقنية، مثل التخفيف والتكيف واملالية والتكنولوجيا؛  )ب(  
  .عية والتنموية، مبا فيها اجلنسانيةزيادة املعرفة باألبعاد االجتما  )ج(  

 ومبراعـاة األبعـاد     امليزنة اجلنسانية ب و التوازن بني اجلنسني  اجلوانب املتعلقة ب  رصد    -٣
إطـار االتفاقيـة    اليت تتخـذها األطـراف يف       اإلجراءات والسياسات املناخية    اجلنسانية يف   

ريرها املقدمة إىل مـؤمتر     إدراجها هذه املسائل يف تقا    مدى  وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، و    
  .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العامل بوصفه األطراف ومؤمتر األطراف

التكيف والتخفيـف واملاليـة     : توطيد األعمال القائمة يف اجملاالت املواضيعية التالية        -٤
جلنـسانية،  ج املناسبة املراعية لألبعـاد ا     ُهالُنفيها   حبيث ُتدَرج    ،والتكنولوجيا وبناء القدرات  

  .اتأثناء الدورُتعقد عمل حلقات تنظيم بأساليب منها 
إنشاء حمفل يتحاور فيه املندوبون واملندوبات أثناء دورات مؤمتر األطراف وهيئتيـه              -٥

 بوصـفه فـضاء     املقبولة بصفة مراقب  الفرعيتني تكون أبوابه مفتوحة أمام أعضاء املنظمات        
  . تواصلكةيف إطار شبتجارب املعلومات واللتقاسم 

  .قضايا اجلنسانية وتغري املناخالتدريب املندوبني واملندوبات وتوعيتهم ب  -٦
وضـع  املنهجيات واألدوات واملعارف والبحوث واالستراتيجيات القائمـة و       ب االستعانة  -٧

تنفيذ السياسات املناخية املراعية لألبعاد اجلنسانية وسـريعة        أساليب إضافية من هذا القبيل ل     
  . هلااالستجابة

        


