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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون

 4112كانون األول/ديسمرب   8-1ليما، 
 من جدول األعمال 11البند 

 جنسانية وتغير المناخالمسائل ال

 جنسانية وتغير المناخالمسائل ال  
 مشروع استنتاجات منقح مقترح من الرئيس  
 توصية من الهيئة الفرعية للتنفيذ  

، مبشروع املقرر التايل كي ينظر واألربعنيأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية  
رام يف الههدور  فيههم مههاألر األ ههرام ويعتمههده يف دوريههم العشههرين، و لبههت بل األمانههة أن يبلهه  األ هه

 الثانية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ مبا لدى األمانة من سياسات يتعلق باملسائل اجلنسانية.

 02-/م أ-مشروع المقرر   

 برنامج عمل ليما بشأن المسائل الجنسانية  
 بن ماألر األ رام، 
 ، بشهههههههه ن  سههههههههني18-/م أ46، و11-/م أ1، و7-/م أ61املقههههههههررات بذ يشهههههههه  بل  

 مشاركة املرأ  يف املفاوضات املتعلقة بااليفاقية ويف ألثيل األ رام يف اهليئات املنش   مبقتضاها،
علههههي أايههههة التههههسار بههههني السياسههههات املناتيههههة املراعيههههة ل عتبههههارات اجلنسههههانية وبذ يشههههدد  

ال ههنو  واملشههاركة املتواانههة لنههل مههن الرجههل واملههرأ  يف عمليههة االيفاقيههة واأل نههام ذات ال ههلة يف 
 الدولية مثل ايفاقية القضاء علي مجيع أشنال التمييز ضد املرأ  وبع ن ومنهاج عمل بيجني،
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بالتقهههدم ا هههرا يف يعزيهههز التهههواان واملسهههاوا  بهههني اجلنسهههني يف سهههيا  السياسهههات  يقهههروبذ  
ة املت ههلة بت هه  املنههاي، مبهها يتفههق مههع وههروم كههل بلههد ومههع مقتضههيات السياسههات املناتيههة املراعيهه

ل عتبهههارات اجلنسهههانية، مهههن تههه ل املقهههررات املشهههار بليهههها أعههه ه، وباحلاجهههة بل يعمهههيم املنظهههور 
اجلنساين يف مجيع املقاصد واألههدام ذات ال هلة لشنشهاة املنفهذ  يف ب هار االيفاقيهة، كمسهااة 

 هامة يف يعزيز فعاليتها،
ملقهههررات املشهههار بليهههها ، رغهههم التقهههدم الهههذا أ رايهههم األ هههرام يف ينفيهههذ اوبذ ي  هههن أنهههم 

أعهه ه، فههةن اههة  اجههة بل ألثيههل املههرأ  يف مجيههع جوانهه، عمليههة االيفاقيههة، مبهها يف ذلهه  مههن تهه ل 
 أعماهلا،أفرقة التفاوض الرمسية وغ  الرمسية وييس   ورئاسةالو نية  عضوية الوفود

اعيههههههة اسههههههتمرار احلاجههههههة بل ايههههههاد  يههههههدعيم السياسههههههات املناتيههههههة املر  وبذ ي  ههههههن أيضهههههها   
ل عتبههارات اجلنسههانية يف مجيههع األنشههاة املتعلقههة بههالتنيو والتيففيههو، وكههذل  يف عمليههة صههنع 

 القرار املتعلقة بتنفيذ السياسات املناتية،
، بهدعو  18-/م أ46، و11-/م أ1، و7-/م أ61يعزيز ينفيذ املقهررات يقرر  -1 

نظهههههور اجلنسهههههاين يف وضهههههع األ هههههرام بل النههههههوض بهههههالتواان بهههههني اجلنسهههههني ويشهههههجيع مراعههههها  امل
السياسات املناتية وينفيذها، وبل بلور  سياسهات مناتيهة مراعيهة ل عتبهارات اجلنسهانية يف مجيهع 

 األنشاة املنفذ  يف ب ار االيفاقية؛
أن األ هرام ااجههة بل بههذل جههود بضههافية لتحسهني مشههاركة املههرأ  يقهرر أيضهها  -4 

 7-أ /م61ضههي االيفاقيههة، وفقهها  ملهها يههنر عليههم املقههرران يف وفودههها ويف مجيههع اهليئههات املنشهه   مبقت
 ؛18-أ /م46و

وضع برنامج عمل مديم سهنتان لتعزيهز التهواان بهني اجلنسهني وبلهور  يقرر كذل   -6 
سياسههات مناتيههة مراعيههة ل عتبههارات اجلنسههانية، يتنشههه  ل ههرض يوجيههم املشههاركة الفعالههة للمهههرأ  يف 

 أدناه؛ 7بل  2ويرد عناصره يف الفقرات من  اهليئات املنش   مبقتضي االيفاقية
األمانههة أن يضههمقن يقريرههها السههنوا القههادم معلومههات، علههي النحههو يالهه، بل  -2 

، عن ينفيذها املقررات اليت يتضمن هنجا  جنسانيا ، 18-/م أ4من املقرر  8املشار بليم يف الفقر  
 ية؛مبا يتسق مع السياسات اجلنسانية القائمة مبوج، االيفاق

يعزيههز العمههل اجلههارا لتحقيههق التههواان بههني اجلنسههني يف ا ههاالت املواضههيعية يقههرر  -5 
 أدناه؛ 14بل  1ذات األولوية املبينة يف الفقرات من 

األ ههرام علههي دعههم مهها يلههيب اأن يههدري، املنههدوبني واملنههدوبات وبذكههاء يشههجع  -1 
  املنههاي، ا ن بنههاء مهههارات املنههدوبات وعههيهم بشهه ن املسههائل املتعلقههة بههالتواان بههني اجلنسههني وي هه

وقههدرهتن علههي املشههاركة بفعاليههة يف االجتماعههات املعقههود  يف ب ههار االيفاقيههة، مههن تهه ل التههدري، 
 علي مسائل منها مهارات التفاوض وصياغة الن وص القانونية ومهارات االي ال االسرتاييجي؛
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األ ههرام املهتمههة واملنظمههات املعنيههة علههي دعههم جهههود التهههدري،  يشههجع أيضهها   -7 
وبنهههاء القهههدرات املهههذكور ، ال سهههيما بالنسهههبة ملنهههدوك األ هههرام املعرضهههة بشهههنل تهههاص للتههه   ات 

 الضار  لت   املناي، مبا فيها أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية ال     النامية والبلدان األفريقية؛
ة أن يهههدعم ينظهههيم جههههود التهههدري، وبنهههاء القهههدرات املهههذكور  بل األمانهههيالههه،  -8 

 بوسائل يشمل عقدها بالتزامن مع دورات اهليئتني الفرعيتني؛
األ ههههرام بل ايههههاد  ألثيههههل املههههرأ  ويعزيههههز مشههههاركتها النشههههاة يف اهليئههههات يههههدعو  -9 

 املنش   مبقتضي االيفاقية؛
راعية ل عتبارات اجلنسانية" يوضيح معىن م الح "السياسات املناتية امليقرر  -11 

 من منظور التنفيذ، و سني صياغة هذه السياسات وفعالية ينفيذها؛
بل األمانة أن ينظم أ ناء الهدور  الثانيهة واألربعهني للهيئهة الفرعيهة للتنفيهذ يال،  -11 

 ن  لقهههة عمهههل بشههه ن السياسهههات املناتيهههة املراعيهههة ل عتبهههارات اجلنسهههانية،4115ا زيران/يونيهههم 
حمورها بجراءات التيففيو وياوير التننولوجيا ونقلها، وأن يعدق يقريرا  عن  لقة العمهل كهي ينظهر 

 كههههههههانون األول/  - فيههههههههم اهليئههههههههة الفرعيههههههههة يف دورهتهههههههها الثالثههههههههة واألربعههههههههني ايشههههههههرين الثههههههههاين/نوفمرب
 ن؛4115 ديسمرب
يئههة الفرعيههة بل األمانههة أن يههنظم أ نههاء الههدور  الرابعههة واألربعههني لله يالهه، أيضهها   -14 

 لقة عمل بش ن السياسات املناتيهة املراعيهة ل عتبهارات اجلنسهانية،  ن4111للتنفيذ اأيار/مايو 
حمورههها التنيههو وبنههاء القههدرات ويههدري، املنههدوبني علههي املسههائل اجلنسههانية، وأن يعههدق يقريههرا  عههن 

  - شههرين الثههاين/نوفمرب لقههة العمههل كههي ينظههر فيههم اهليئههة الفرعيههة يف دورهتهها ا امسههة واألربعههني اي
ن. ومينههن أن يتضههمن العمههل املقبههل يف هههذا ال ههدد  لقههات عمههل 4111كههانون األول/ديسههمرب 

 أ ناء الدور  بش ن مواضيع أترى؛
األ ههههرام واملنظمههههات املعتمههههد  ب ههههفة مراقهههه، بل أن يقههههدم  راءههههها بل يههههدعو  -16 

ديني أ نههاء الههدور  واملشههار بليهمهها يف األمانههة بشهه ن املسههائل املقههرر يناوهلهها يف  لقههيت العمههل املعقههو 
 4111شههباف/فرباير  6و 4115شههباف/فرباير  18أعهه ه، يف موعههد أق ههاه  14و 11الفقههريني 

 لنل  لقة عمل منهما، علي التوايل؛
بل األمانهههههة أن يعهههههدق ورقهههههة يقنيهههههة عهههههن املبهههههاد  التوجيهيهههههة أو األدوات يالههههه،  -12 

سانية يف األنشاة املتعلقهة بت ه  املنهاي يف ب هار االيفاقيهة،  األترى املت لة بةدماج االعتبارات اجلن
 كي ينظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة واألربعني؛

األ هههرام واملنظمهههات املعتمهههد  ب هههفة مراقههه، بل يقهههد  معلومهههات عهههن يهههدعو  -15 
ات مراعيهههة ل عتبهههارات التقهههدم ا هههرا يف بلهههوق ههههديف  قيهههق التهههواان بهههني اجلنسهههني وبلهههور  سياسههه

 اجلنسانية؛
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 استعراض هذه املعلومهات يف دوريهم الثانيهة والعشهرين ايشهرين الثهاين/يتفق علي  -11 
ن ب يههة اذههاذ أا بجههراءات الامههة لتعزيههز التقههدم ا ههرا يف 4111كههانون األول/ديسههمرب  -نههوفمرب 

  قيق هذه األهدام؛
ا  أعلههي للشههاون اجلنسههانية، ينههون بل األمههني التنفيههذا أن يعههني منسههقيالهه،  -17 

تب ا  يف هذه املس لة، ل ياغة تاهة عمهل لربنهامج العمهل املمتهد سهنتني بشه ن املسهائل اجلنسهانية 
 وي   املناي، وضمان ينفيذها يف  دود املوارد املتا ة؛

األ هههرام واملنظمهههات املعنيهههة بل يهههوف  مههها يلهههزم لتنفيهههذ األنشهههاة املتعلقهههة يههدعو  -18 
 ئل اجلنسانية يف ب ار برنامج العمل املمتد سنتني؛باملسا

باآل ار التقديرية املرتيبة يف امليزانية علي األنشاة الهيت ستضهالع  ها حييط علما   -19 
 األمانة عم    ذا املقرر؛

أن يضالع األمانهة بهارجراءات املالوبهة منهها يف ههذا املقهرر رهنها  بتهوافر  يال، -41 
 .املوارد املالية

    


