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 ؤمتر األطرافم
 لدورة الرابعة عشرةا
 2019أيلول/سبتمرب  13-2يودهلي، اهلند، ن
 من جدول األعمال )ج(3لبند ا
تنفيذاً فعااًل على املستوايت الوطين نفيذ االتفاقية ت

 واإلقليمي اإلقليمي ودون
 تابعة أطر السياسات والقضااي املواضيعيةم

 تعميم املنظور اجلنساينتابعة أطر السياسات والقضااي املواضيعية: م  
 شروع مقرر مقدم من رئيس اللجنة اجلامعةم  

 إن مؤمتر األطراف، 
 ،13-م أ/30و 11-م أ/9و 10-م أ/9و 12-م أ/7إىل املقررات  إذ يشري 
سييما أققير ن  ال املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات،أن  ؤكد من جديدوإذ ي 

ا ذلييي   مبيييا وأكثييير ن ايييمفاش، مييين سيييإنه أن يسيييً  إسيييًاماش مًمييياش ا التنفيييي  الفمليييي ل  فا يييي ،
 حتقيق أ داف خط  التنمي  املستدام  وا ،2030-2018للفرتة فا ي  اإلطار االسرتا يجي ل  

 ،3-15ا ذل  الغاي   مبا ،2030 لمام
 ،ملسائل اجلنساني املتملق  ابممل الط  القوي ابلتنفي  الفمال خل التزامنا ميد أتكيديإذ و  
 إىل جانييمابلممييل اليي ي ااييطلمأل بييه األمانيي  وايلييي  الماملييي ،  رحييم مييت التقييديري إذو  

لييربجما األميي  املتاييدة  مركييز السياسييات الماملييي  بشييإن التنييار ومرونيي  اليينا  اإليكولوجييي  التييابت
  يئيي  األميي  املتايييدة للمسيياواة بييني اجلنسييني ومتكييينيو  ،الطبيميي  مايييي االحتيياد الييدو  حو ، اإلمنييائي
  طري،يتنل به من دع   وما ملسائل اجلنساني املتملق  ابممل الخط  بشإن  نفي   ،املرأة

 موا يي  عليى النيميد اتبيئي ، حسيم اال تاياء،أن هتيئعلى  افاألطر  يشجت -1 
 ؛الوطين ليكون  نفي  اال فا ي  مراعياش ل عتبارات اجلنساني  ومفاياش إىل التاول

إىل األمانيييي  وايلييييي  الماملييييي  واهليئييييات امل ئميييي  التابميييي  ال فا ييييي  األميييي   يطلييييم -2 
السياسييات، ا إطييار والييي  كييل التفاعييل بييني الملييوم و  ًييا  يئيي قي مبييا ،ملكاقايي  التنييارة املتاييد
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ا فا ييي  األميي  املتاييدة ملكاقايي  التنييار ا  قييدا الييدع  إىل البلييدان األطييراف  أن  واصييل، منًييا
 ملسائل اجلنساني ؛املتملق  ابناور اجلنساين و نفي  خط  الممل بشإن  ممي  مراعاة امل

إىل األمانيي  وايلييي  الماملييي  مواصييل  التميياون وإ اميي  الشييراكات مييت  أيايياش يطلييم  -3 
وغري ييا ميين   ، يئيي  األميي  املتاييدة للمسيياواة بييني اجلنسييني ومتكييني املييرأةو  ،ا فا يييات ريييو األخيير 
واصيل  استكشياف ملواملناميات األخير  ذات النيل   ،املنامات الدولي و  ،كياجت األم  املتادة

ووايت املزييد مين  ،ملسيائل اجلنسياني املتملقي  ابحتسني خط  الممل و زيز التوعي ، السبل الكفيل  بتم
املتملقي  طي  المميل خلاألطراف ا اجملاالت املوااييمي   ستخدمًاكي  األدوات واملبادئ التوجيًي   

 ؛للمناور اجلنساين املراعي  نفي  اال فا ي  وا ملسائل اجلنساني اب

املميييارف والقيييدرات  بتيييواقر امليييوارد، اش ، ر نييين  ميييز أ إىل األمانييي  يطليييم كييي ل  -4 
، ميين خيي ل  ييوقري علييى حييد سييواء املتملقيي  ابملسييائل اجلنسيياني ، ا األمانيي  الماميي  وايلييي  الماملييي 

بنييورة عيياة املناييور اجلنسيياين  ممييي  مرا قنيييات أدوات و و  أسيياليمالتييدريم جلميييت املييوىفني علييى 
ا مجيييت اليياالت الممييل ودعيي   منًجييي علييى  ييواملناييور اجلنسيياين مراعيياة منتاميي  لتمزيييز  ممييي  

  نفي  خط  الممل على نطاق املناوم  بشإن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛
 يلي: ما إىل األمان  يطلم -5 
  نفيي ض إىل جلني  اسيتمرا ا القرار هبتنفي  ذات النل  جًود ال قدا  قرير عن  )أ( 
 التاسم  عشرة؛ اا دورهت اال فا ي 
ذات النيييل  هبييي ا املقيييرر إىل ميييؤمتر المامييي    عييين مسيييائل السياسييي قيييدا  قريييير  )ب( 

 األطراف ا دور ه اخلامس  عشرة.
    


