
 
 FCCC/SBI/2015/12  األمــم املتحـدة

 

  

 االتفاقية اإلطارية بشأن
 تغّير المناخ

 
Distr.: General 

11 September 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

091015    151015    GE.15-15453 (A) 

*1515453*  

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 ة واألربعونلثالدورة الثا

   (1)2015 ديسمرب/كانون األول 11 - تشرين الثاين/نوفمرب 30، اريسب
 من جدول األعمال املؤقت  14البند 

  وتغير المناخ المسائل الجنسانية
  

السياسرراا المناةيررة بشررأن  المنعقرردة نانرراد الرردورةعمررل الحلقررة تقريررر عرر    
إجررررراداا الت فيرررر  مررررت الترعيرررر  علرررر   المراعيررررة لاعتترررراراا الجنسررررانية 

 وتطوير التكنولوجيا ونقلها
 

 مذعرة األمانة  
 

 موجز 
بشــ ن السساتــان املنااسـا املراعســا لتعتبــاران قــا اللمـمل املنلقــدة  انــاة الـدورة هـاا مــوجز    
الـــُ ب  ـــم تن سم ـــا فســـت وترـــوير التينولوجســـا ونق  ـــا، ع ـــج اجـــراةان الت مـــل الزكســـز  اجلنســـانسا،

 لزيــــــران/ 9و 8. وعقــــــدن ل قــــــا اللمــــــمل ي بــــــون،  ملانســــــا، يــــــوم  20-/م  18مبوجــــــم املقــــــرر 
 انــــاة الــــدورة الثانســــا واألربلــــت ل  سكتــــت الفــــرعستت. وركــــزن املناقشــــان ع ــــج املســــا مل  2015 هيونســــ

باجلوانـــم اجلنســـانسا للم ســـان اإلتفاقســـا اهتباريـــا والسافـــا املتصـــ ا بـــالت فست والتينولوجســـا، املتصـــ ا 
وع ــــج املصــــر حان والتلــــاريت اجلنســــانسا، وع ــــج  مث ــــا هتجــــراةان وتساتــــان مراعســــا لتعتبــــاران 

تلمـــسم مراعـــاة اإلعتبـــاران اجلنســـانسا ي  ت ـــت ث ـــا لدراتـــان لـــاإلن افراديـــا بشـــ ن اجلنســـانسا، و م
اهتجــــراةان املتل قـــــا بــــالت فست والتينولوجســـــا، وع ــــج الفـــــرن والتحــــديان املرتبرـــــا بو ــــل وتنفســـــا 

   تساتان الت فست والتينولوجسا املراعسا لتعتباران اجلنسانسا ع ج الصلسد الوبين.
 

__________ 

 تؤكد مواعسد  عمال فزة الدورة ي وقت إللق.  (1) 
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 مقدمة -نوالا  
 

 الوالية -نل  
 
 برنــامع عمــمل لسمــا بشــ ن املســا مل اجلنســانسا، ،20-/م  18مــن املقــرر  11مبوجــم الفقــرة  -1

ب ـم مــؤار األبـرا  اىل األمانــا  ن تــن م  انـاة الــدورة الثانسـا واألربلــت ل  سكــا الفرعسـا ل تنفســا ل قــا 
ان الت فســت مــل الزكســز ع ــج اجــراة عمــمل بشــ ن السساتــان املنااســا املراعســا لتعتبــاران اجلنســانسا،

عــن ل قــا اللمــمل كــ  تن ــر فســه اهلسكــا الفرعســا ي دورفــا اا وترــوير التينولوجســا ونق  ــا، و ن تلــد تقريــر 
 الثالثا واألربلت.

 ن تقـدم  مـن األبـرا  واملن مـان امللتمـدة بصـفا مراقـم ب م مؤار األبـرا  وي هاا السساق، -2
 .  (2)اراةها بش ن املسا مل املقرر تناوهلا ي ل قا اللممل ت ك 2015اذار/مارس  18اىل األمانا حب ول 

  
 نطاق المذعرة -باد 

 
ل لـروض ول قـان النقـاج وج سـان األتـك ا واألجوبـا الـُ    ـت اا يقدم هاا التقريـر مـوجز  -3

  عته. 1ل قا اللممل املشار الس ا ي الفقرة 
  

 نن تت ذها الهيئة الفرعية للتنفيذ اإلجراداا التي يمك  -جيم 
 
باملل ومــان الــواردة ي اا قــد تــودد الــدورة الثالثــا واألربلــت ل  سكــا الفرعســا ل تنفســا  ن حتــس  ع مــ -4

 هاا التقرير عند ن رها ي تنفسا برنامع عممل لسما بش ن املسا مل اجلنسانسا.
  

 هيكل حلقة العمل والمشارعة -اانياا  
 
ع قــدن ل قــا اللمــمل املتل قــا بالسساتــان املنااســا املراعســا لتعتبــاران اجلنســانسا الــُ ركــزن  -5

ـــــا، يـــــوم   ـــــا ونق  ـــــا، ي بـــــون،  ملانس ـــــت وترـــــوير التينولوجس ـــــران/  9و 8ع ـــــج اجـــــراةان الت فس لزي
ســسدة ، بــالتزامن مــل الــدورة الثانســا واألربلــت ل  سكتــت الفــرعستت. و دارن ل قــا اللمــمل ال2015 يونســه

 فريونسيا غوندو )زمبابوي(.
وف تح بـا  املشـاركا ي ل قـا اللمـمل  مـام ألسـل األبـرا  واملن مـان امللتمـدة بصـفا مراقـم  -6

 املشارِكا ي الدورة الثانسا واألربلت ل  سكتت الفرعستت. ووتا   اهتعتم
__________ 

  الراب  اهتليزوين التايل:مسامهان األبرا  متالا ع ج  (2) 

  <http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1& 

expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI>, and observer submissions at 

<http://unfccc.int/documentation/submissions_from_observers/items/7481.php>. 
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ي كـمل  ت بس ـا نصـت يـوميـومي  ع ـجقـدن ل قا اللممل  ربل ج سـان عامـا ع  تضمنت و  -7
 املوا ـــــسل املســـــتمدة مـــــن بشـــــ ن  جوبـــــا تـــــك ا و ج ســـــان ول قـــــان نقـــــاج و اا عرو ـــــ ومش ـــــت يـــــوم،

 . عته 2املقدما من األبرا  واملن مان امللتمدة بصفا مراقم املشار الس ا ي الفقرة  املسامهان
اجل ســــــتان األوىل والثانســــــا امللقودتــــــان ي الســــــوم األول مــــــن ل قــــــا اللمــــــمل ع ــــــج وركدــــــزن  -8
مراعـــاة اإلعتبـــاران اجلنســـانسا، وكـــاا ع ـــج دراتـــان  ذان الصـــ ا بتلمـــسم صـــر حان واملفـــاهسمامل

لاإلن افراديـا قرريـا و مث ـا لطنشـرا املراعسـا لتعتبـاران اجلنسـانسا.  مـا اجل سـتان الثالثـا والرابلـا 
عتبــاران ي جمــال تلمــسم مراعــاة اإل امللقودتــان ي الســوم الثــاين فقــد ركزتــا ع ــج التحــديان والفــرن

اجلنســــــانسا ي عم ســــــان اإلتفاقســــــا اهتباريــــــا والسافــــــا املتصــــــ ا بــــــالت فست والتينولوجســــــا، وع ــــــج 
التحــديان الــُ تلــزض حتســت مراعــاة اإلعتبــاران اجلنســانسا ي اجــراةان الت فســت وفــرن ترــوير 

 التينولوجسا ونق  ا.
ل قــا اللمــمل واللــروض ومتابلــا البــل الشــبي  ع ــج  جــدول  عمــالومييــن اإلبــتى ع ــج  -9

 .(3)اهتباريا املوقل اهتليزوين لتتفاقسا
  

 إجراداا حلقة العمل -االثاا  
 
 8يغرــ  هــاا الفصــمل كــمل ج ســا مــن ج ســان ل قــا اللمــمل األربــل املشــار الس ــا ي الفقــرة  -10

قــد   ــري اىل مصــادر املل ومــان، لسثمــا كانــت و  ل قــا اللمــمل. جــدول  عمــال  عــتهو ويتبــل هسي ــه
 متالا، كما وردن من مقدم  اللروض. 

  
  عرض عام للمداوالا -نل  

 
 وإللــم مــل ،افتــتح ل قــا اللمــمل نا ــم األمــت التنفســاي لطمانــا. وي متل اتــه اإلفتتالســا -11
جلنسـانسا باعتبـاره  ول  ن ل قا اللمـمل تشـيمل بدايـا تنفسـا برنـامع عمـمل لسمـا بشـ ن املسـا مل ا تقديرال

بــــ ن مل ــــم  ، ي ملــــرض التـــاكرينا ــــم األمــــت التنفســـاي إللـــمو  لـــدق مقــــرر ي ابـــار الربنــــامع.
 لــا ا ن تناولــت عم ســا اإلتفاقســا اهتباريــا بشــ ن املســا مل اجلنســانسا جــرن ي ابــار املناقشــان الــُ

مــن التــ اري املســجململ ي اجملــال املوا ــسل  اا  نــه  ــم تــدار  بلضــ اجملــال املوا ــسل  املتل ــق بــالتيست،
 تــسما إلي موا ــسل ل قــا اللمــمل ع ــج  ــرورة ا ــاذ اجــراةان، و  املتل ـق بــالت فست. ورلدــم بــالزكسز

الت فسضــان ي اإلنبلااــان والن ــوض بالتنمســا املن فضــا اليربــون، وهــ  اجــراةان ينبغــ  فسمـا صــ  
لسـاة املـر ة ي ألسـل  تحتسـ لمـمل املنـاا  وييفـملتنفساها ع ج حنـو يسـمح ل مـر ة بـ ن تيـون لـر  ال

تقريــر  اإلتــتفادة مــن  حنــاة اللــايف. وي ا،تــام، لــل نا ــم األمــت التنفســاي اجل ــان املشــاركا ع ــج
__________ 

مييــــــــــــــــــــن اإلبــــــــــــــــــــتى ع ــــــــــــــــــــج جــــــــــــــــــــدول األعمــــــــــــــــــــال واللــــــــــــــــــــروض ع ــــــــــــــــــــج الــــــــــــــــــــراب  اهتليــــــــــــــــــــزوين التــــــــــــــــــــايل:  (3) 
<http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/9043.php>  ومتابلـــــــا البـــــــل الشـــــــبي  ع ـــــــج الـــــــراب  اهتليـــــــزوين

 .<http://unfccc6.meta-fusion.com/sb42/events>التايل: 
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ـــــ ل قـــــا اللمـــــمل ـــــا ب  دراج األفيـــــار املســـــتمدة مـــــن ل قـــــان النقـــــاج ي تساتـــــافا واجراةافـــــا الوبنس
انسا وتيثسـت اللمـمل املنـاا  ع ـج حنـو حسدـن لسـاة املـر ة والتن سمسا، مبا يضمن ملاجلا املسا مل اجلنسـ

 ويلزز الفرن املتالا هلا من  جمل تغسري اللايف حنو األفضمل. 
بااتبـار قصـري بشـ ن ا قـا ق  وي  عقا  املتل ان اإلفتتالسا، اتـت  ت اجل سـا األوىل -12

 حنـــاة اللـــايف فسمـــا يتل ـــق واألرقـــام الـــُ تســـ   الضـــوة ع ـــج الفـــوارق بـــت النســـاة والرجـــال ي ألســـل 
عـــــرض بشـــــ ن  ع ـــــج املـــــوارد والـــــتحيم فس ـــــا ومبســـــتويان الثـــــروة والتل ـــــسم. وتـــــت ذلـــــك با صـــــول

املصــــــر حان واملفــــــاهسم اجلنســــــانسا وعــــــرض يتضــــــمن  مث ــــــا عــــــن اجــــــراةان الت فســــــت املراعســــــا 
 لتعتباران اجلنسانسا. 

لـاإلن  مـن اـتل دراتـان واتتندن اجل سـا الثانسـا اىل اجل سـا السـابقا باتتيشـاف ا -13
قرريــا اليسفســا الــُ مييــن  ن تســتجملسم تــا السساتــان والــربامع إللتساجــان و ولويــان  افراديــا

النساة والرجال فسما يتل ق بالت فست مـن  اـر تغـري املنـاط وترـوير التينولوجسـا ونق  ـا. و تالـت 
اجلنســــــانسا ي  ادمـــــاج اإلعتبـــــاران ل قـــــا النقـــــاج فراـــــا لتســـــ س  الضـــــوة ع ــــــج  مهســـــا وفوا ـــــد

   السساتان املنااسا.

الســوم األول ومناقشــاته. وتوااــمل الســوم  واتــت  ملد الســوم الثــاين   قــا اللمــمل بت  ــس  عــروض -14
الثــــاين بلقــــد اجل ســــا الثالثــــا الــــُ اتــــتمل فس ــــا املشــــاركون ي ل قــــا اللمــــمل اىل  ث ــــ  مركــــز و ــــبيا 

البسكــا  مرفــقو  ،والصــندوق األاضــر ل منــاط ينولوجســا،وال جملنــا التنفسايــا امللنســا بالت، تينولوجســا املنــاط
تجملــار  مــن  ت ــت عم ســان الاملتحــداون  تبــادلو  واجمل ــس التنفســاي  لســا التنمســا الن سفــا. ،اللاملســا

اإلعتبـــاران اجلنســـانسا ع ـــج املســـتو  املؤتســـ .  بتلمـــسم مراعـــاة اإلتفاقســـا اهتباريـــا والسافـــا املتل قـــا
اإلعتبــاران  تلمــسم مراعــاة التقــين واملــايل املقــدم اىل األبــرا  مــن  جــمل الــدعممســ لا اا وناقشــوا  يضــ

 اجلنسانسا ي  نشرا الت فست من ااار تغري املناط. 
قـ ــدفم فريـــق  ـــمن  ث ـــت لفن نـــدا وموزامبســـق  وي اجل ســـا الرابلـــا واألاـــرية مـــن ل قـــا اللمـــمل، -15

والتينولوجســــا امللـــــين بالتلريــــا وجمموعـــــا القرـــــم وبرنــــامع البسكـــــا النســــا   ي نسجملرييـــــا وفريــــق الزكســـــز 
عـن تـؤالت بشـ ن: التحـديان والفـرن املقزنـا بتنفسـا  اجلنويب. و جا  كمل عضو من  عضـاة الفريـق

تساتـــــان منااســـــا تراعـــــ  اإلعتبـــــاران اجلنســـــسا ي عم ســـــان اإلتفاقســـــا والسافـــــا املتل قـــــا بـــــالت فست 
ا تســ   الضـــوة ع ــج اإللتساجـــان التالســا: التمويـــمل والتينولوجســا. وتــاق األعضـــاة ي ردودهــم  مث ـــ

املنــاا  املراعــ  لتعتبــاران اجلنســانسا، إل تــسما فسمــا يتصــمل بصــالبان املشــاريل الصــغريةو وتــدعسم 
مســـتفسدان مـــن ت ـــك و  بواـــف ن اـــالبان قـــرار اتـــتداما اجـــراةان الت فســـت الـــُ تـــدمع النســـاة
اران اجلنســـانساو وتنمســـا اهترادة السساتـــسا مـــن  جـــمل اهتجـــراةانو وتقســـسم التينولوجســـا املراعســـا لتعتبـــ

خبصـــون  اىل تـــوا  الو ـــوط ي ا،رـــا اا  عضـــاة  الفريـــق  يضـــ تلزيـــز املســـاواة بـــت اجلنســـت. ودعـــا
 .2015دمع مس لا املساواة بت اجلنست ي اتفاق عام 
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 لجنسانيةالمصطلحاا والمفاهيم المست دمة في سياق السياساا المراعية لاعتتاراا ا -باد 
 
األتــس وذلــك ببنــاة ف ــم مشــز  ل مصــر حان واملفــاهسم املتل قــا بــدمع  و ــلت اجل ســا األوىل -16

اإلعتبـــاران اجلنســــانسا ي تــــساق السساتــــان املنااســــا املراعســـا لتعتبــــاران اجلنســــانسا، اااــــا فسمــــا يتصــــمل 
 ملراعسا لتعتباران اجلنسانسا.بالت فست وتروير التينولوجسا ونق  ا، وبلرض  مث ا ل سساتان واهتجراةان ا

 
 القواعد األساسيةو  المصطلحاا والمفاهيم -1 

مـــن لســـل  تـــ    ثـــمل ل من مـــا النســـا سا ل بسكـــا والتنمســـا الضـــوة ع ـــج الـــبل  مـــن الثغـــران -17
ع ـــج املـــوارد والــــتحيم فس ـــاو وعـــمة اللمــــملو  املســـاواة بـــت اجلنســــت ي اجملـــاإلن التالســـا: ا صــــول

اهتملـام بـالقراةة واليتابـاو واملشـاركا ي مسـادين الل ـوم والتينولوجسـاو والتـوازن  وملدلوملدل الوفسانو 
 بت اجلنست ي وفود وهسكان انل القرار امللنسا باإلتفاقسا.

ــــرلت نــــوى اجلــــنس، واملســــاواة بــــت اجلنســــت،  ومش ــــت املصــــر حان واملفــــاهسم الر سســــسا -18 الـــُـ   
تلمــسم مراعــاة اإلعتبــاران اجلنســانسا، والتح ســمل اجلنســاين، واملسزنــا و  نســاينووالتــوازن اجلنســاين، والتيــافؤ اجل

واإلعتبــاران  و املنــاجلري اجلنســانسا، ومراعــاة الفــوارق بــت اجلنســت، اا، املصــندفا جنســانس اجلنســانسا، والبسانــان
  قا اللممل.ومراعاة اإلعتباران اجلنسانسا. ويرد ي املرفق مسرد باملصر حان الُ ق دفمت  اناة ل

كسفســا اتـــت دام املصــر حان واملفـــاهسم ي عم ســا اإلتفاقســـا، بسنمــا  بـــرز  ن اا  و ــرلت  يضـــ -19
تلمـــسم مراعـــاة اإلعتبـــاران اجلنســـانسا موجـــودة بالفلـــمل ومييـــن تيسسف ـــا كـــ  يتســـ  لطبـــرا    دوان

ق اإلتفاقســا. واملن مــان امللنســا بصــفا مراقــم واجل ــان اللام ــا ي لقــمل التنمســا اتــت دام ا ي تــسا
 وذ كر  نه يتلت ا ن حتويمل الزكسز من ف م البلد اجلنساين والتوعسا به اىل بور التنفسا واللممل.

 
 المراعية لاعتتاراا الجنسانيةنمثلة ع  إجراداا وسياساا الت في   -2 

عــــن بسانــــان  لصــــون الربسلــــا ي اجلــــزة الثــــاين مــــن اجل ســــا األوىل، عــــرض  ثــــمل لتحتــــاد الــــدويل -20
السساتـان الـُـ تــاك  لــدة الفـوارق اإلقتصــاديا بــت اجلنســت والفـوارق ي اثســمل النســاة ي منااــم اــنل 
القـــرار دااـــمل اجملموعـــان البسكســـا الر سســـسا مثـــمل جم ـــس الراقـــا اللـــامل  واهلسكـــا ا يومســـا الدولســـا امللنســـا بتغـــري 

لســـا اهت ابســـا، تـــ   اللـــرض الضـــوة مـــن الناو  املنـــاط، وي جمـــال األعمـــال التجملاريـــا وي جمـــاإلن  اـــر .
 ن اا مبسنــ ،(4)ع ــج زيــادة عــدد املوجلفــان اهتنــاق ي قرــاى الراقــا الشمســسا ي الوإليــان املتحــدة األمرييســا

وهــو مــا يتـــسح  ،(5)ي املا ـــا مــن قــراران اهتنفــاق األتــري ي بلـــ  الب ــدان 70النســاة يت ــان  كثــر مــن 
 فراا لتشجملسل النساة ع ج ااتسار بدا مل تقوم ع ج الراقا من فضا اليربون. 

__________ 

 (4) Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2015. :متاط ع ج الراب  اهتليزوين التايل 
<http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=585>. 

 (5) Promoting Sustainable Consumption: Good Practices in OECD Countries.  متــاط ع ــج الــراب  اهتليــزوين
 .<http://www.oecd.org/greengrowth/40317373.pdf>التايل: 
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لصـــون  و فــاد املمثـــمل بـــ ن ارـــا اللمـــمل اجلنســـانسا لتغـــري املنـــاط الـــُ اعتمـــدها اإلحتـــاد الـــدويل -21
ا ينرــــوي ع ــــج عم ســــا تشــــاركس ل ب ــــداناا لتعتبــــاران اجلنســــانسا متالــــاا مراعســــاا تشــــيمل تــــدبري  الربسلــــا

لتح ســمل السساتــان مــن  جــمل اعرــاة األولويــا هتجــراةان املنــاط  تســاهم فس ــا ج ــان ملنســا متلــددة
الــُ ذ كــرن عــن اجــراةان املنــاط املراعســـا  ومش ــت األمث ــا األاــر  .(6)املراعســا لتعتبــاران اجلنســانسا

شمســـسا، وهـــ  وجمموعـــا  ـــركان الراقـــا ال (7)لتعتبـــاران اجلنســـانسا لركـــا امل ســـون امـــر ة ي  تـــزالسا
   .(8) ركا ل راقا الشمسسا ا ي ا امر ة ي تاي ند

  
ت فيرر  وتطرروير الجنسرراني فرري إجررراداا ال نهميررة وفوائررد تعمرريم مراعرراة المن ررور -جيم 

 التكنولوجيا ونقلها
 
بتلمــسم اإلعتبــاران  متل قــا جتــار  مش ــت اجل ســا الثانســا تقــدو  ســا عــروض مــوجزة حبثــت -22

ي قرـــاع  التلــدين والراقـــا اا حتديــدو  اجـــراةان الت فســت وترـــوير التينولوجســا ونق  ـــا،اجلنســانسا ي 
 (9)ي موزامبســق، وي مشــروى املبــادرة امللــززة ،فــ  اإلنبلااــان الناألــا عــن ازالــا الغابــان وتــدهورها

ورجســـا، ي قرــاى الراقــا ي جاا ي الســودان )املبــادرة امللــززة(، وي اجــراةان الت فســـت املت مــا وبنســ
وي بــرامع تتنــاول نــوى اجلــنس والراقــا ي جمــال الت فســت مــن ااــار تغــري املنــاط ي غــر   فريقســا، وي 

 دور النساة ي انشاة واسانا غابان تتسم بالتنوى األلسا   ي  مازون اكوادور.
 

تعمررريم مراعررراة  الممارسررراا الجيررردة والررردرود المسرررتفادة فررري سرررياق تررردعيم وتنفيرررذ سياسرررة -1 
 في قطاع الموارد المعدنية والطاقة في موزامتيق تتاراا الجنسانيةاالع
لقرــــاع  الــــنف  والغــــاز ي ب ــــدها  اا جنســــانساا  ع مــــت  ث ــــا ملوزامبســــق املشــــاركت بــــ ن تقسسمــــ -23

وي فــرن اإلتــتفادة مــن هــاا  ع ــج اــدمان الراقــا والتلــدين كشــت عــن وجــود فــوارق ي ا صــول
ـــقالقرـــاى ي  التقســـسم عقبـــان اقافســـا تلـــوق مشـــاركا النســـاة ع ـــج قـــدم املســـاواة مـــل . ولـــددد موزامبس

الرجــال ي قرــاى الراقــا وانــل واــوهلن اىل مواقــل التلــدين ذافــا الــُ يصــمل الس ــا الرجــال، مــا يســفر 
اىل هــاه اا عــن زيــادة عــدد املنــاجم، وهــو مــا يفضــ  اىل مشــاكمل من ــا تفــاقم ازالــا األلــراج. واتــتناد

مـــن ليومـــا   ـــوإلا اا مـــل اجل ـــان امللنســـا، ا ـــان ليومــا موزامبســـق اجـــراة  وذجســـالنتــا ع وبالتشـــاور 
__________ 

 The Art of Implementation: Gender Strategies Transforming National and Regional Climate Changeان ـر  (6) 

Decisions, :متـــــــاط ع ـــــــج الـــــــراب  اهتليـــــــزوين التــــــــايل ،<https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2012-

086.pdf>. 
 .<www.1millionwomen.com.au>ان ر  (7) 

 .</http://newsroom.unfccc.int/clean-energy/2014-momentum-for-change-lighthouse-activities>ان ر  (8) 
النامســا األبــرا  ع ــج املســامها ي اجــراةان ، الب ــدان 16-/م  1مــن املقــرر  70 ــجملل مــؤار األبــرا ، ي الفقــرة  (9) 

الت فست ي قرـاى الغابـان باإل ـرتى باألنشـرا التالسـا: افـ  اإلنبلااـان الناألـا عـن ازالـا الغابـانو وافـ  
 حتسـتالغابانو واهتدارة املستداما ل غابانو و  كربون اإلنبلااان الناألا عن تدهور الغابانو واحملاف ا ع ج  زون

  الغابان. كربون  زون
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النــــرويع. وتــــواج هــــاا اهتجــــراة ت بســــا التساجــــان النســــاة والرجــــال احملــــددة بواتــــرا عم ســــا تشــــاركسا 
بغــرض  ــمان مشــاركا النســاة باتــتمرار ي قرــاى التلــدين، مــن مرل ــا التصــمسم اىل مرل ــا التنفســا. 

 ي الت فست من انبلااان غازان الدفسكا با د من ازالا األلراج.اا ا ابساا جراة ت اري و ادر هاا اهت
تلمـسم مراعـاة اإلعتبـاران اجلنسـانسا  تقسـسم لقـدران املؤتسـان واملـوجلفت ع ـجاا و  جري  يضـ -24

 مســـؤويل اإلتصـــال ي قرـــاى الراقـــا،  عقبـــه تن ـــسم تـــدريم ل مـــدربت ي مـــابوتو ي موزامبســـق لفا ـــدة
اا ل شؤون اجلنسانسا ي قراعـان  ت فـا لتميـت موااـ ا بنـاة القـدران. واتـتنتع تقسـسم القـدران  يضـ

 ل شؤون اجلنسانسا هم من النساة. مسؤويل اإلتصال  ن مل م
بواـــف ا اـــالبا مشـــروى تســـت دم  ع ـــج جتربت ـــااا ا ا ـــرين  يضـــ و ب لـــت  ث ـــا موزامبســـق -25

واــسانا األلــواط الشمســسا بغــرض تنســسق مبــادرة ترمــ  اىل التلريـــت التــدريم الــاي ت قتــه ي تركســم 
بالراقــــا الشمســــسا لــــد  نســــاة األريــــا . وتســــاعد املبــــادرة هــــؤإلة النســــاة ع ــــج انشــــاة مشــــاريل ن 

( ولرــان تلبكــا. وتتضــمن املبــادرة كــالك بســل Lojas de energiaب قامــا نقــاي لبســل الراقــا ) ا،ااــا
اليربــون مثـــمل ملــدان الراقــا الي ربا ســا الضــو سا ومواقــد الر ـــ    نــواى  اــر  مــن الراقــا من فضــا

 املرورة ومصابسح اهتنارة املقتصدة ل راقا.
األفريقســا ي جمـــال انشــاة املشـــاريل ي  SEEDو ابتــت هــاه املبـــادرة، الـُـ ر  ـــحت لنســمل جـــا زة  -26

ل بصـر  الن ـر عـن الو ـل ابار التنمسـا املسـتداما،  ن الراقـا مييـن وينبغـ   ن تيـون ي متنـاول اجلمسـ
 و ـــحت املتحداـــا هـــاه النقرـــا مبثـــال عـــن امـــر ة تلـــس  ي منرقـــا ريفســـا و  اجلنســـاين  و اإلقتصـــادي.

وافقـــت ع ـــج املشـــاركا ي املبـــادرة، فتمينـــت بفضـــمل ذلـــك مـــن تركســـم لـــوط باقـــا مشســـسا ع ـــج تـــرح  
با ســـا لسســـت  ـــروريا جمتمل ـــا بـــ ن الراقـــا الي ر  كوا ـــا الصـــغري ع ـــج الـــرغم مـــن اإلعتقـــاد الســـا د ي

 ــــديد اا ي املســــاكن ا ضــــريا. واتضــــحت الفوا ــــد عنــــدما   ــــل ت املــــر ة النــــور لــــدي ا، فيــــان نــــور  اإل
 اهت اةة وملدة بوي ا من دون داان ومن دون  ابر ا ريق املقزنا باتتلمال مصابسح اليريوزين.

 
فرري المتررادرة المعرر زة ل فررث االنتعاارراا الناجمررة عرر   تعمرريم مراعرراة االعتترراراا الجنسررانية -2 

 في السودانوتدهورها إزالة الغاباا 
بــتد  ثــمل مــن الســودان  ن مناقشــا املبــادرة امللــززة ي ب ــده بــد ن بتلريــت املقصــود باملبــادرة  -27

ناقشـا مـن ب ـدان  فريقسـا جنـو  الصـحراة. وتضـمنت امل قـالتا اا امللززة ي تساق السودان بواـفه ب ـد
مشــاورة مــل اجلماعــان احمل ســا ي  ــس وإليــان تــودانسا، وكانــت مشــاركا النســاة ي هــاه املشــاورة 

ع ــج تــبسمل   ن لســافن ومــوارد  رزاق ــن مرتبرــا بالغابــان، ومــن ذلــك بسدنــت النســاة كســتو  لامســا.
مفســدة ج ـم ا رــم وانتـاج الصــميب اللـريب. وكانــت عم سـا التشــاور الشـام ا هــاه  املثـال بلم  ــن ي

ألهنـــا مينـــت مـــن زيـــادة ف ـــم  ولويـــان اجلماعـــان املتـــ ارة وألهنـــا  تالـــت ل جملماعـــان فراـــا لف ـــم 
 تلنسه املبادرة بالنسبا الس ا. ما
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ــــان مبــــوارد  رزاق  وعمــــمل هــــاا املشــــروى ع ــــج تلمــــسم مراعــــاة البلــــد اجلنســــاين -28 ــــ  الغاب بفضــــمل رب
ــــان والفو  اجلماعــــان ــــان الضــــلسفا ي  نشــــرته. وكانــــت ل قــــان ا ــــرا  الرجــــال والنســــاة واألوإلد والبن ك

 ي حتســت مواقــت اجلماعــان جتــاه النســاة، ومــن ذلــك مــثتا اا اللمــمل التشــاوريا ل مبــادرة امللــززة مفســدة  يضــ
الـُـ تــؤار ي لســاة ألاعــافم، وهــو  مــر  املســا ملاا ب تالــا فراــا ل نســاة والرجــال املشــاركت فس ــا لسناقشــوا ملــ

 امللار .و  لتبادل التجملار  ل نساة والرجال ي اتالا فرن متيافكا كما كانت مفسدة،  غري م لو 
ان تلمــسم مراعــاة اإلعتبــاران اجلنســانسا ي  نشــرا املبــادرة امللــززة ي  قــال املتحــدق، واألــاإلا  -29

يســت زم التلــاون والتنســسق املتلــددة املســالك بــت اــناى السساتــان ووكــاإلن األمــم املتحــدة  الســودان
واجل ـــان املاحنـــا واملن مـــان غـــري ا يومســـا واملن مـــان اجملتملســـا. وتر بـــت اللم ســـا  والقرـــاى ا،ـــان

ـــــدعو  ـــــاة القـــــدران، واقامـــــا الشـــــبيان وال ـــــوع  وبن ـــــد ل ـــــول مســـــتداما جديـــــدة، اذكـــــاة ال ة، وحتدي
 .املايل تبادل املمارتان الفض ج، والدعمو  البحل، وتقسسم ا  ول،و 

 
 لمراعية للفوارق بي  الجنسي  في قطاع الطاقة في جورجياوااا إجراداا الت في  المائمة وطني -3 

لراــت  ث ــا لوكالــا التنمســا اجملتملســا الريفســا، وهــ  من مــا غــري ليومســا تلمــمل ي جورجســا  -30
مل من ما نسـاة  وروبـا مـن  جـمل مسـتقبمل مشـز ، ع ـج تبـادل الـدروس املسـتفادة مـن مشـروى تـديره 

ــز  الوكالــا واملن مــا املـــاكورتت ع ــج التصـــدي لفقــر الراقــا ي املنـــابق الريفســا ي جورجســا. وتـــواج ركد
املشروى اإلتتلا ا عن تس ت املـاة ع ـج ا رـم بـن م تسـ ت مشسـسا ي  تـر من فضـا الـدامل. 

ومـــراى لتعتبـــاران اجلنســـانسا مـــن  جـــمل قرـــاى اا وتـــاهم املشـــروى ي ب ـــورة اجـــراة  فســـت مت ـــم وبنســـ
 الراقا ي جورجسا.

لرــم الوقـود ع ــج النسـاة وع ــج  لوكالـا واملن مــا دراتـا اتتقصــا سا  تاتـسا  اـارو جـرن ا -31
و جل ـــرن نتـــا ع الدراتـــا  ن اللمـــمل اهت ـــاي الـــاي . ل راقـــا مصـــدراا ر سســـساا  البسكـــا عنـــد اتـــت دامه

ي اـــحا النســـاة واألبفـــال اا يشـــي ه ألـــل ا رـــم، اىل جانـــم ت ـــوق اهلـــواة الـــداا  ، يـــؤاران تـــ ب
تزيــد مــن لــدة التلريــا   ن ازالــا الغابــان بســبم ألــل ا رــماا رن الدراتــا  يضــبصــفا اااــا. و جل ــ

 تـــــرة ومؤتســـــا ريفســـــا مشـــــمولا  515 000 ن  واإلنزإلقـــــان األر ـــــسا. و فـــــادن تقـــــديران لـــــارة
 .من ااين  كسسد اليربون تنوياا  م سون بن 1.44باإلتتقصاة تر ق 

دا  ــا ع ــج الراقــا. ولــددن الدراتــا ي املا ــا مــن  30وتنفــق األتــر الريفســا ي جورجســا  -32
اللوامـــمل التالســـا باعتبارهـــا عقبـــان  مـــام اتـــتلمال مصـــادر باقـــا من فضـــا اإلنبلااـــان: نــــدرة اا  يضـــ

ع ــج  بــدا مل الراقــا املنتجملــا ل ســاو وق ــا الــوع  مبصــادر الراقــا املن فضــا اإلنبلااــانو وعــدم ا صــول
  ماناا  و رهناا.   اول ميين اتت دام االتمويمل، إل تسما ي لالا النساة التيت يفتقرن اىل

ع ــج انتــاج األلــواط الشمســسا اا ومشــمل نشــاي بنــاة قــدران الرجــال والنســاة ع ــج الســواة تــدريب -33
ي املا ــا مــن  40وتركسب ــا ومراقبت ــا واــسانت ا. و فضــت التوقلــان احمل ســا لــطدوار اجلنســانسا اىل توجــه 

 من اهتنتاج والزكسم.   ي املراقبا والصسانا بدإلا النساة ا ااتن ع ج التدريم حنو الت ص
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فق ـ  عـمة عم  ـن املنـزيلو وزاد فـرن لصـوهلن ع ـج  :وعاد املشـروى ع ـج النسـاة بـالنفل -34
املــــاة الســــاان ألغــــراض الر ــــ  والتن ســــت واإلغتســــالو وعــــزز لــــريت ن املالســــا بفضــــمل فــــرن عمــــمل 

اا سا لتســـ ت املســـاه. وقـــددم املشـــروى  يضـــجديـــدة مثـــمل الت صـــ  ي مراقبـــا واـــسانا امللـــدان الشمســـ
 اىل النساة، إل تسما  لسفان ا ال من ن.اا مالساا دعم
وع ج مد  فزة التنفسا املمتـدة ع ـج  ـس تـنوان، تـاعد املشـروى ع ـج افـ  اتـت ت   -35

 تـــرة ع ـــج مواقـــد  20 000بفضـــمل لصـــول  ي الســـنا، مـــز ميلـــم 245 000ا رـــم مبقـــدار 
 ب   ذان اتت دام كفؤ ل وقود ون م مشسسا لتس ت املساه.

 
بررررامل المرعررر  اإلقليمررري للطاقرررة المتجرررددة والكفرررادة فررري اسرررتعما  الطاقرررة الترررابت للجماعرررة  -4 

التري تتنراو  مسرائل بنروع الجرنط والطاقرة فري سرياق الت فير   االقتصادية لردو  رررأ نفريقيرا
 م  آاار تغير المناخ

ــــابل ل جملماعــــا  -36 ــــمل ل مركــــز اهتق سمــــ  ل راقــــا املتجملــــددة واليفــــاةة ي اتــــتلمال الراقــــا الت حتــــدق  ث
 بتلمسم مراعاة اإلعتباران اجلنسانسا. اإلقتصاديا لدول غر   فريقسا عن جتار  اجلماعا واملركز فسما يتصمل

ــــدول األعضــــاة ي اجلماعــــا وعــــددها  -37 ــــا اىل 11دولــــا، تنتمــــ   15ومــــن بــــت ال  عــــداد  قــــمل دول
ي املا ــا  60ع ــج الي ربــاة. ويلــس    كثــر مــن نصــت تــيان املنرقــا إل حصــ ون ع مــاا بــ ناا، الب ــدان  ــو 

ع ــج الي ربــاة.  ي املا ــا مــن م 8ب ــدان اجلماعــا ي منــابق ريفســا، وإل حصــمل تــو   مــن جممــوى تــيان
ا ـــاد ي الغـــااة، اىل جانـــم فقـــر ذلـــك لـــاإلن الـــنق   وتواجـــه املنرقـــا برمت ـــا ااـــار تغـــري املنـــاط، مبـــا ي

 األتاتسا. بنسافاو  اقتصادافا تيسست ع ج مل تدين قدران الب دان األعضاة ي اجلماعا الراقا،
وعم ـــت اجلماعـــا بس ـــا  كثـــر مـــن  ـــس تـــنوان ع ـــج دمـــع املســـا مل اجلنســـانسا ي بـــرامع  -38

ـــــُ تســـــت د  الراقـــــا املتجملـــــددة واليفـــــاةة ي اتـــــتلمال الراقـــــا ، وركـــــزن ع ـــــج األدوان الراقـــــا ال
السساتــاتسا والتن سمســا املصــمما واحملــددة اهلــد ، وكــالك ع ــج ادارة امللــار  وبنــاة القــدران وتلزيــز 

 األعمال التجملاريا واإلتتثمار وتشجملسل ما.
وتبحــل اجلماعــا تــبمل زيــادة ا ــرا  نســاة املنرقــا ي ترــوير تينولوجســا الت فســت ونق  ــا،  -39

ســـاة ي دورة لســـاة تينولوجســـا الت فســـت ب كم  ـــا، مبـــا فس ـــا عم ســـان برـــرق من ـــا  ـــمان ا ـــرا  الن
 اهتنتاج، ولسس فق  ي مرل ُ البحل والتروير.

ولتسســـري هـــاه التغســـريان، وي ابـــار تـــدابري التصـــدي، و ـــلت تساتـــا بشـــ ن نـــوى اجلـــنس  -40
تشـممل األمث ـا  عـن بـرامع اق سمسـا عديـدة والراقا لفا ـدة الب ـدان األعضـاة ا،مسـا عشـر ك  ـا فضـتا 

 الثتاا التالسا:
تلمــــسم مراعــــاة اإلعتبــــاران  برنــــامع اجلماعــــا اإلقتصــــاديا لــــدول غــــر   فريقســــا بشــــ ن ) ( 

واتـــتند اىل  2013ع ـــج الراقـــا، وهـــو الربنـــامع الـــاي  ب ـــق ي عـــام  اجلنســـانسا فسمـــا يتل ـــق با صـــول
ارــا تنفســا السساتــان اللامــا الوبنســا. وألــل الربنــامع بــت اــانل  القــراران الــاين يتحم ــون مســؤولسا 
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مـديري وزاران الراقـا ي ألسـل الب ـدان األعضـاة ا،مسـا عشـر،  تسما إلتنفساه ع ج الصلسد الوبين، و 
يضـسفه  تلمـسم مراعـاة اإلعتبـاران اجلنسـانسا ي جمـال الراقـا ومـا اقشـان بشـ ن مـا يلنسـهومناا ون دم تـدريب

عـدم اقتصـار املشـاركا  لضـمان قـد جـر  ذلـكو  من قسما من اتل زيادة فلالسا الربامع واللممل السوم .
مث  لقـراران.مشـاركا املنفـاين واـانل  ااا بـمل  يضـ ي املناقشان ع ج ا،رباة امللنست باملسـا مل اجلنسـانسا،

تــــا دمــــع األنشــــرا املتصــــ ا بنــــوى اجلــــنس والراقــــا ي  انتق ــــت مناقشــــا اىل حبــــل اليسفســــا الـــُـ مييــــن
مــــا لصــــمل ذلــــك. وبنــــاة ع ــــج هــــاه املناقشــــان، و ــــلت اجلماعــــا اا املسزانســــان الوبنســــا، مبــــا  نــــه نــــادر 

ــــوى اجلــــنس ع ــــج ــــا  ول تساتــــا مــــن نوع ــــا بشــــ ن الراقــــا ون ــــدول غــــر   فريقس الصــــلسد  اإلقتصــــاديا ل
 و(10)2015لزيران/يونسه  5  قرفا الدول األعضاة وا،رباة التقنسون ي اهتق سم ، وه  السساتا الُ

ــــا الــــاي ي ــــد  اىل ملاجلــــا املســــا مل  ) (  ــــامع حتــــالت الر ــــ  الن ســــت ي غــــر   فريقس برن
 واجملتملان احمل سا مثتا  ب  را  اجلنسانسا املتص ا باتت دام الراقا ي الر   وانتاج الفحم وألل ا رم،

برنـــامع اجلماعـــا اإلقتصـــاديا لـــدول غـــر   فريقســـا بشـــ ن الت فســـت مـــن ااـــار تغـــري  )ج( 
 ل مركــــز اهتق سمــــ  ل راقــــا املتجملــــددة وكفــــاةة اتــــت دام الراقــــا وميثـــــمل مبــــادرة  لــــدق املنــــاط الــــاي

د باقــا متجملــددة  وتــل و مشــمل لتغــري املنــاط. ويركــز الربنــامع ع ــج الت فســت مــن اــتل اعتمــا اتــتجملابا
 الن ـــر ي اإلاتتفـــان اجلنســـانساالربنـــامع  وتينولوجســان فلالـــا مـــن لســـل الراقـــا. وتشـــممل  هـــدا 

  هدا  الت فست من ااار تغري املناط.  ع ج السد
بقـوة ي القرـاى اا  يضـ ركنا  بـرز  ن النسـاة يـتحم ن عـمة الر ـ  ليـن يشـفقد ، بااتصارو  -41

ـــ عـــا اإلقتصـــاديا لـــدول غـــر   فريقســـا اـــو  القراعـــان اإلقتصـــاديا ه اجـــراةان اجلماالزراعـــ . وتوجن
. وي مل ـم األلسـان، تـرتب  هـاه األدوار بالقرـاى ي جمتملـافن املنتجملا، مثـمل الزراعـا، و دوار النسـاة

غـــــري املـــــن م وهـــــو مـــــا حـــــول دون بـــــروز مســـــامهت ن ي النـــــاتع احمل ـــــ  اهتألـــــايل. و نشـــــ ن اجلماعـــــا 
حتـــددد  مــن مثو  ،يتــوىل اويــمل اجلملســان النســا سا مبا ــرةاا  املــر ة اقتصــاديلتميــتاا اإلقتصــاديا اــندوق

تميـــت لربامع الـــ توتـــسل الرريقـــا الـــُ  ـــم  ن تســـت دم تـــا األمـــوال املمنولـــا. وييمـــن اهلـــد  ي
 مهســـا  ابـــراز مـــن القراعـــان اإلقتصـــاديا املنتجملـــا ع ـــج  مـــملاا ومـــن مث جلـــمل املـــر ة جـــزةاا املـــر ة اقتصـــادي

 ادماج املر ة ي هاه القراعان. ش ن ب املناقشا
 

فررررري منطقرررررة نمرررررازون اإلعررررروادور  ن رررررام اا نحيائيرررررمتنوعرررررة رابررررراا  ةمنشرررررئ المررررررنة بو رررررفها -5 
chakra ushun purun موروث ع  األسافال 

ــــا  -42 ــــاي قدمــــه  ثــــمل ملل ــــد كسشــــوا ل تينولوجســــا األلسا س ركــــز اللــــرض الن ــــا   ل جمل ســــا الثانســــا، ال
ي منرقــا األمــازون واــسانت ا باتــت دام اا دور املــر ة ي انشــاة غابــان متنوعــا  لسا ســ تاتشـا تــوباي، ع ــج

، 2010. ومنــا عــام chakra ushun purun - و ــون بــورون اا مــوروق عــن األتــت  يــدعج  ــاكر  ن ــام
__________ 

 (10) ECOWAS Gender and Energy Policy.  :متاط ع ج الراب  اهتليزوين التايل
<http://ecowgen.ecreee.org/index.php/ecowas-gender-and-energy-policy/>. 
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، يلمـــــمل املل ـــــد مـــــل مركـــــز الدراتـــــان اإلجتماعســـــا والت رـــــس ، وهـــــ  من مـــــا غـــــري ليومســـــا اكوادوريـــــا
ومؤتســـا النـــرويع ل غابـــان املرـــرية، ونســـاة  اـــ سان منتمســـان اىل اانســـا كسشـــوا الــُـ تشـــغمل مل ـــم اق ـــسم 

 عن األجداد. ، ع ج اعادة بلل ن ام األرا   هاا املوروق(11)باتتازا ي منرقا  مازون اهتكوادور
ــــوى فقــــدان و نشــــش املشــــروى بنــــاة ع ــــج حت ســــمل ا ــــ  اىل -43  ملــــار  الشــــلو  األاــــ سا والتن

 األلسا   ل غابان واهلويا الثقافسا، وكاا اىل ازالا األلراج ي اق سم باتتازا. 
اا جــوهر والـد، اتفــمـن ويلتقـد  فـراد ألاعــا كسشـوا  ن ل نباتــان وا سوانـان وا هلـا والبشــر  -44

 ملا يلتقده الغربسون الاين ين رون اىل الربسلا ع ج  هنا   ة ميين اتتغتله واملتاجرة به.
مــــن النباتــــان ي ا قــــول الــــُ تــــديرها النســــاة وهــــ  تســــت دم باألتــــاس اا نوعــــ 62ويوجــــد  -45

هتبلــام  تــرهن. والنســاة هــن ال ــوايت مي يــن امللــار  هتنشــاة هــاا التنــوى األلســا  : فالنســاة ينشــكن 
يــنق ن امللــار  اىل بنــافن. ويشــيمل  لــد بقــوس التضــرى اىل هــن الت ــ   ت ــت ا قــول واألم ــان 

نســـاة كسشـــوا، كمـــا يلتقـــدن، مبـــا ي ـــزم مـــن  ةمـــزودو  اهلـــا اصـــوبا األرض و م النســـاة قاببـــا نونغـــويل،
 من عم سا الغرس.اا امللار  هتدارة ا قول، جزة

. البــــورونومرل ــــا  األو ــــونومرل ــــا  الشــــاكراواــــر ألســــل ا قــــول بــــثتق مرالــــمل: مرل ــــا  -46
، الشــاكراوتبــد   وىل املرالــمل الــثتق،  ونتسجملــا لــالك يزيــد التنــوى األلســا   وي يفــمل األمــن الغــاا  .

تــــافا. وبلــــد انت ــــاة الــــدورة اهــــ  الي الشــــاكرابتر ــــري الغابــــان الــــُ ا ي ــــا األتــــرة. و هــــم نبتــــا ي 
تـــزرى النســـاة بـــاور  نـــواى  اـــر  مـــن النباتـــان ي  -لـــوايل تســـلا   ـــ ر  -القصـــرية لنبتـــا الياتـــافا 

الــُ تــدوم تــت تــنوان. وتلقب ــا مرل ــا  و ــوناألا قــمل وي الغابــا احملسرــا بــه. وهــاه هــ  مرل ــا 
 بفـاهلم اىل  ا بـاة ، املرل ا الثالثا والن ا سا مـن الـدورة، الـُ تتسـم باتـتلادة الغابـان. وي اـاالبورون
ــــان  لصــــسد اللصــــافري والثــــديسان وكــــالك لتزويــــدهم مبلــــار  لــــول الغابــــان. الــــُ اتــــتلسدن الغاب

نـوى األلسـا   وحسـ  اقافـا الشـلو  األاـ سا ويلـزز دور املـر ة  مهسـا ألنـه يزيـد الت هاا الن ام ييتس و 
 ي انل القراران ي ألسل مرالمل اللم سا. 

 
 المناقشة -6 

ي ج ســــا األتــــك ا واألجوبــــا، نــــاق  املشــــاركون املســــا مل الــــُ  اــــرين ي اجل ســــتت األوىل  -47
قــا بتغــري املنــاط، مبــا ي ذلــك ت ــك والثانســا. وتبــادل املشــاركون جتــارتم بشــ ن تنفســا اهتجــراةان املتل 

اإلعتبــــاران اجلنســــانسا وتنفســــا  تلمــــسم مراعــــاةو  الــــُ تتل ــــق بت صــــس  مسزانســــا ل مســــا مل اجلنســــانسا
لاجــــا اىل و ــــل  ن مثــــا اا بلــــ  املشــــاركت  يضــــ بــــتد و  السساتــــان املراعســــا لتعتبــــاران اجلنســــانسا.

تعتبــاران اجلنســانسا واتــتجملابت ا هلــا.  دوان ومن جملســان لتقســسم مــد  مراعــاة الــربامع والسساتــان ل
 ع ج ذلك، عرض مشاركون اارون  مث ا عن األدوان املوجودة ي قراع  التنمسا والبسكا.اا ورد

__________ 

متاط ع ج الراب  اهتليزوين التايل:  .Petroleo y desarrollo sostenible en Ecuadorان ر  (11) 
<http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=50505>. 
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ملمارتــان اجلســدة والــدروس فــم ا  امركزيــ قاعــدة و  ــار بلــ  املشــاركت اىل  ــرورة انشــاة -48
اإلعتبــاران اجلنســانسا مــن  جــمل بنــاة جمموعــا بسانــان  تلمــسم مراعــاة الفشــمل يلــاإلن املســتفادة مــن 

مســ لا عــدم و ــوط املصــر حان والتلــاريت واملبــاد    اــرين و  ســت دم ا ألســل األبــرا .ت مييــن  ن
مل التينولوجســــا والتمويــــمل الوفــــود املركــــزة ع ــــج جمــــاإلن  اــــر ، مثــــ تــــسما إلالوفــــود، و عنــــد  التوجس ســــا
ملجملـــــم ل مصـــــر حان املتصـــــ ا  و رة و ـــــل مســـــرد . و  ـــــار بلـــــ  املشـــــاركت اىل  ـــــرو والت فســـــت

 .  (12)باملسا مل اجلنسانسا إلتت دام ا ي عم سا اإلتفاقسا اهتباريا
 23املشــار الس ــا ي الفقــران مــن  اهتفراديــا وي ابــار املناقشــان املتل قــا بدراتــان ا ــاإلن -49
الــــا ع ــــج الصــــلسد  عــــته، تــــ ل املشــــاركون اىل  ي لــــد اتــــت دمت املــــوارد واألدوان املت 46اىل 

ومن مــــا  هسكــــا األمــــم املتحــــدة ل مســــاواة بــــت اجلنســــت وايــــت املــــر ة اللــــامل ، كــــالُ  تالت ــــا مــــثتا 
CAREواىل  ي لد كانت مفسدة.اهتفراديا ، ي اللم سان املشرولا ي دراتان ا اإلن ، 
الــــربامع الدولســــا وع ــــق املشــــاركون ع ــــج ا اجــــا اىل الن ــــر ي كسفســــا تربســــق السساتــــان  و  -50

 .املتلددة ومواةما الربامع الوبنسا وتنسسق اهتجراةان بت اجل ان املنفاة
 مهســـا راـــد وتقســـسم ااـــار بنـــاة القـــدران التقنســـا وكســـت يـــؤار  بشـــ ناا  يضـــ ق ـــددمت تل سقـــانو  -51

ســا ذلـك ي ترـوير تينولوجســا الت فسـت ونق  ـا، و ــرورة مراعـاة الـدروس املســتفادة مـن األنشـرا ا ال
والسـابقا عنــد تنفســا املشــاريل املسـتقب سا. وعــتوة ع ــج ذلــك،   ـار املشــاركون اىل  مهســا راــد التقــدم 

هـو  اا احملرز فسما يتل ـق بالتنفسـا ع ـج الصـلسد الـوبين واهتبـت  عنـه، ليـن السـؤال الـاي ي ـمل مررولـ
 كست ميين اجراة هاا الراد واهتبت . 

 فوا ـــد ا ـــرا  با فـــا متنوعـــا مـــن اجل ـــان تبـــتد افراديـــا و  ـــري اىل وجـــود دراتـــان لـــاإلن  -52
ــــــا )مبــــــا ي ذلــــــك النســــــاة( ي و ــــــل وتنفســــــا السساتــــــان واهتجــــــراةان املتل قــــــا بــــــالت فست  الفاع 

 بش ن كسفسا التصدي لتحديان مثمل التمويمل.اا م دروتوالتينولوجسا، وتقدد 
  

تهررا المتعلقررة بررتجراداا المسررائل الجنسررانية فرري عمليرراا االتفاقيررة اإلطاريررة وآليا -دا  
 الت في  وتطوير التكنولوجيا ونقلها  التحدياا والفرص

 
 بتلمــــــسم مراعــــــاة ي اجل ســــــا الثالثــــــا الــــــُ ركــــــزن ع ــــــج التحــــــديان والفــــــرن فسمــــــا يتصــــــمل -53

اإلعتبـــاران اجلنســـانسا ي عم ســـان اإلتفاقســـا اهتباريـــا والسافـــا املتل قـــا بـــ جراةان الت فســـت وترـــوير 
 ق  ــا، قــدم  ث ــو مركــز و ــبيا تينولوجســا املنــاط وال جملنــا التنفسايــا امللنســا بالتينولوجســاالتينولوجســا ون

البسكـــا اللاملســـا والصـــندوق األاضـــر ل منـــاط واهلسكـــا التنفسايـــا  لســـا التنمســـا الن سفـــا مل ومـــان  مرفـــقو 
املراعسـا اجلوانـم  سـا الـُ جـر  تـا ادمـاجيسفال تاتسا موجزة عن مؤتسا  و السـا كـمل مـن م و ـرلوا 

 تلزيزها.ل السبسملو  لتعتباران اجلنسانسا ي اللم سان ذان الص ا
__________ 

 .مسرد املصر حان املقددم ي ل قا اللمملاملرفق بش ن ان ر  (12) 
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 مرع  وشتكة تكنولوجيا المناخ -1 
 نشــــش مركــــز و ــــبيا تينولوجســــا املنــــاط )املركــــز( ي مــــؤار األبــــرا  الســــادس عشــــر وهــــو  -54

يـدعم ج ـود الب ــدان يسز ـد تسكتـه اإلتتشـاريا. ويشـيمل املركـز الــاراى املنفـاة  لسـا التينولوجسـا، اذ 
برنـامع األمـم املتحـدة  (13)الرامسا اىل حتست نقـمل وتنفسـا تينولوجسـان املنـاط. وااتـار مـؤار األبـرا 

مركــز  داــملو  املؤتســان الشــرييا، إلتتضــافا مركــز تينولوجســا املنــاط.مــن احتــاد  قا ــد ل بسكــا، بصــفته
 .2014الياممل ي عام  بور التشغسمل و بيا تينولوجسا املناط

هــــ : تــــوفري املســــاعدة التقنســــا ل ب ــــدان النامســــا الـــُـ  ويضــــر ل املركــــز بــــثتق اــــدمان ر سســــسا -55
تقـوم بـدور ل قـان الواـمل بـاملركز ع ـج الصـلسد الـوبينو  ب بت ا من اتل كسانافا الوبنسـا امللسنـا، الُـ

ـــا املنـــاطو وتلزيـــز التلـــاون بـــت اجل  ـــان امللنســـا وتـــوفري اميانســـا ا صـــول ع ـــج امللـــار  بشـــ ن تينولوجس
اللاملسـا مـن ا،ـرباة مـن  جـمل تصـمسم وتقـدو  يلبـش  ـبيتهاا، بتينولوجسا املناط. وعنـدما يت قـج املركـز ب بـ

قرـــاى و  جمتمـــل مـــدين و ـــولتو  ج ـــان  كادميســـا تتـــ لت الشـــبيا مـــنو  لـــمل ي ـــي اإللتساجـــان احمل ســـا.
 كسان وبين ملت.  100 عن  كثر من اان وقراى عام وكسانان ي جمال البحوق، فضتا 

ـــه. اا فـــ ن املســـا مل اجلنســـانسا تشـــيمل جـــزة ،(14)اىل م مـــا املركـــز واتـــتناداا  -56 إل يتجملـــز  مـــن وإليت
برنــــامع األمــــم  كـــت مــــن املن مـــا الــــُ تستضـــسفه،  ي  لتمــــدهات ويتبـــل املركــــز املبـــاد  التوجس ســــا الـــُ

مل باملبـاد  التوجس سـا لتتفاقسـا ل لمـاا ، وهـو منفـتح  يضـواحتاد املؤتسـان ذان الصـ ا املتحدة ل بسكا،
ويلمــمل املركــز مــل الب ــدان النامســا ل ت كــد مـن  هنــا تراعــ  البلــد اجلنســاين عنــد تقــدو ب بافــا . اهتباريـا

 ل حصول ع ج املساعدة التقنسا. 
ـــــم بالتلـــــاون مـــــل املن مـــــان الـــــُ هلـــــا اـــــربة ي املســـــا مل  املتحـــــدق وإللـــــم -57  ن املركـــــز يرلد

 عم عممل املركز، ودعا هاه املن مان اىل  ن تنضم اىل  بيا املركز.اجلنسانسا وميين ا د
 

 اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا -2 
ــــا التينولوجســــا، اذ تلــــا   -58 ــــا الــــاراى السساتــــسا  لس ــــا امللنســــا بالتينولوجس اثــــمل ال جملنــــا التنفساي

واإلتــزاتسجملسا املتصــ ا بترــوير تينولوجســا املنــاط ونق  ــا. وتتــوىل ال جملنــا املنشــ ة ي  القضــايا السساتــاتسا
مــؤار األبــرا  الســادس عشــر حت ســمل املســا مل السساتــاتسا الر سســسا املتل قــا بتينولوجســا املنــاط وتقــدو 

 تواسان لدعم الب دان من  جمل حتست ج ودها املباولا ي جمال املناط.
اــتق نســاة.  مــن مو  ،ي تينولوجســا املنــاط تلسدــن م األبــرا اا ابــري  20مــن وتتــ لت ال جملنــا  -59

ومييــن ل جملنــا ي ابــار األعمــال املي دفــا تــا  ن تن ــر ي املســا مل اجلنســانسا وحتــدد الرتــا مل األتاتــسا 
 الُ ميين ل ب دان  ن تن ر فس ا لتحست تروير تينولوجسا املناط ونق  ا.

__________ 

 .  18-م  /14من املقرر  2الفقرة  (13) 

 .17-م  /2من املرفق السابل باملقرر  1ة الفقر  (14) 
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إللتساجــان ا بلم ســان تقســسماا ب ــد 85ا ــر ل  ،1999نــا عــام وإللــم  ثــمل ال جملنــا  نــه م -60
وتضــــر ل الب ــــدان النامســــا بلم ســــان التقســــسم هــــاه لتحديــــد  ولويافــــا مــــن لســــل . االتينولوجســــمــــن 

، ي  يضـاا  تقـوم الب ـدان النامسـاو  مـل األولويـان اهت ا سـا الوبنسـا.اا تينولوجسا الت فست والتيسـت اشـس
وهـ  ، اتينولوجسـي جمـال البو ـل ارـ  عمـمل ، االتينولوجسـمـن لتساجـان ابار عم سافـا لتقسـسم اإل

وراعـــت بلـــ  الب ـــدان اجلوانـــم اجلنســـانسا ي . االتينولوجســـي جمـــال اـــرا   بريـــق لتنفســـا  ولويافـــا 
 . و عــددن كسنســا مــثتا 2013للــام  االتينولوجســمــن ارــ  عم  ــا وي عم سافــا لتقســسم اإللتساجــان 

ل راقــا ي املنــابق اا بشــ ن اجملففــان الشمســسا والغــاز ا ســوي بواــفه مصــدر  اتينولوجســل ارــا عمــمل 
الريفســـا وذلـــك تـــد  ا ـــد مـــن اللـــمة الـــاي تتحم ـــه النســـاة الريفســـان فسمـــا يتل ـــق  مـــل ا رـــم 

لــدعم  االتينولوجســمــن زامبســا فيــرة مشــروى ي ابــار تقســسم اإللتساجــان  و ــلتو  وانتــاج األغايــا.
   رها اجملتمل احمل   بلد بنا  ا تد  تلزيز مشاركا املر ة ي ادارة املساه. بيان املساه الُ يدي

 
 مرفق التيئة العالمية -3 

اا م مـــاا  املرفـــق املســـاواة بـــت اجلنســـت  مـــر رب . ويلت ـــ1991 نشـــش مرفـــق البسكـــا اللاملســـا ي عـــام  -61
اجلوانــــم اجلنســــانسا ي  مــــراأل  ول ي املرفــــق لنجملــــاط مشــــاريله ولب ــــو  التنمســــا املســــتداما. واتــــتوعم

 ستجملسم هتر ادان مؤار األبرا .ت حبسل ل دداتالُ  مشاركا اجلم وربش ن  تساتاته اللاما
. ومبوجـم (15)دمع اإلعتبـاران اجلنسـانسالـ  صصـا ، و ـلت تساتـا عامـا2011وي عام  -62

اللامــــا و ــــل اتـــزاتسجملسافا وتساتــــافا اىل وكـــاإلن املرفــــق  د عســــت ومبوجـــم هــــاه السساتـــا اللامــــا،
ســتوي تــبلا ملــايري دنســا: ) ( تزويــد املؤتســان بالقــدرة املؤتســسا الــُ ت ارــ  عم  ــا اجلنســانسا  و

ع ــج دمــع اإلعتبــاران اجلنســانساو و) ( مراعــاة اللنااــر اجلنســانسا عنــد تصــمسم املشــاريل وتنفســاها 
ل تق سـمل اىل  قصـج لـدد واتتلرا  او و)ج( حت سمل املشـاريل مـن النالسـا اجلنسـانساو و)د( ا ـاذ تـدابري 

األنشـــرا ب األاـــا مـــن ا اـــار الليســـسا لتغـــري املنـــاط ع ـــج النســـاة والرجـــال ع ـــج لـــدد تـــواةو و) (
ــــسم التقــــدم احملــــرز ي ــــاران اجلنســــانساو و)و( راــــد وتقس ــــاران اجلنســــانساو  املراعســــا لتعتب دمــــع اإلعتب

ذلــك، حتــددد ارــا عمــمل املرفــق  ا ــرا  اــرباة ي املســا مل اجلنســانسا ي املشــاريل. وعــتوة ع ــج و)ز(
بشــــ ن املســــاواة بــــت اجلنســــت  ســــا جمــــاإلن  ــــم  ن تــــدمع فس ــــا اإلعتبــــاران اجلنســــانسا، وهــــ : 

دورة املشـــــروىو و) ( و ـــــل ا،رـــــ  والسساتـــــان اللامـــــاو و)ج( ادارة امللـــــار و و)د( اهتدارة  ) (
 القا ما ع ج النتا عو و) ( تروير القدران. 

ســــا مؤ ــــران لراــــد  نشــــرته: ) ( النســــبا املكويــــا ل مشــــاريل الـــُـ  جــــري ويســــت دم املرفــــق   -63
اا تــــدمع ابــــار  اــــتل فــــزة اعــــدادها حت ســــمل ل مســــا مل اجلنســــانساو و) ( النســــبا املكويــــا ل مشــــاريل الـــُـ

النـــواتع والنتـــا ع واملؤ ـــران واملسزانســـا املراعســـا لتعتبــــاران  ل نتـــا ع املراعســـا لتعتبـــاران اجلنســـانسا )مثـــمل
نســــبا النســــاة والرجــــال املســــتفسدين بصــــورة مبا ــــرةو و)د( النســــبا املكويــــا ل تقــــارير و  انسا(و و)ج(اجلنســــ

__________ 

املتل قـــــــا بالسساتـــــــا اللامـــــــا ملرفـــــــق البسكـــــــا اللاملســـــــا متالـــــــا ع ـــــــج الـــــــراب  اهتليـــــــزوين التـــــــايل:  SD/PL/02الواسقـــــــا  (15) 
<https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/Gender_Mainstreaming_Policy.pdf>. 
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اا املرتقبـــا املقـــررة وبنســـ املســـامهان الوبنســـا الــُـ تتل ـــق باإلتفاقســـا اهتباريـــا وتـــدمع البلـــد اجلنســـاين )مثـــمل
رج مســــ لُ املســــاواة بــــت والبتغــــان الوبنســــا(و و) ( النســــبا املكويــــا لتقــــارير الراــــد والتقســــسم الـــُـ تــــد

اجلنســـت والن ـــوض بـــاملر ة وتقـــسدم مـــا حتقـــق مـــن تقـــدم ونتـــا ع. واتـــت مل املرفـــق الراـــد باتـــت دام هـــاه 
ي املا ـــا مـــن  57 لـــت كـــان 2014املؤ ـــران ي فـــزة التمويـــمل الرباعســـا الســـنوان الــُـ بـــد ن ي عـــام 

ويتمثــمل اهلــد  ي  .(16)املشــاريل الـُـ ميوهلــا املرفــق يــدمع املســا مل اجلنســانسا ي ابــار النتــا ع ا،ــان بــه
. وإل يوجــد اــ   تــاس ل مؤ ــر )ج(  عــته بالنســبا 2018ي املا ــا مــن املشــاريل حب ــول  100ب ــو  

ي  60 تضـــمت هـــد  فـــق يتـــواج ب ـــو اىل التقـــارير الوبنســـا املتصـــ ا باإلتفاقســـا اهتباريـــاو غـــري  ن املر 
هلـاه الغايـا، بـد  مرفـق البسكـا اللاملسـا اا . وحتقسقـ2018جنسـانسا حب ـول عـام اا املا ا من هـاه التقـارير  بلـاد

 تتبُّل وراد كمل مشروى يدعم  نشرا التيست مل تغري املناط والت فست من اااره. 
كانـــت مشـــاريل  تساتـــا عامـــا جنســـانسا،ولـــولم  نـــه لـــا قبـــمل  ن يضـــل مرفـــق البسكـــا اللاملســـا  -64

تصــمسم  التيسدــت الـُـ ميودهلــا املرفــق اســمل اىل ادمــاج قــدر  كــرب مــن  بلــاد مراعــاة اإلعتبــاران اجلنســانسا ي
 كثــر  ــا هــ  ع ســه ي املشــاريل الـُـ ميوهلــا ي جمــال الت فســت. وهيــاا  ــم اإلتــتفادة مــن  مشــاريل ا

مــــن األمث ــــا ع ــــج ذلــــك، عــــرض  لــــد  ث ــــ  و  ل التيســــت.دروس الــــزمتة اللــــام ت ي تصــــمسم مشــــاري
 ي املا ا من مسزانسته ملشاريل تديرها النساة ي جمال الراقا املتجملددة. 50اص  اا غامبسا مشروع

اجلوانــم اجلنســانسا ي ابــاره املؤتســ  بــد  يتلــم تزايــد  ادمــاج و  بـرز بــ ن املرفــق مــن اــتل -65
 عنااـرمثـا و  ي تقاريرهـا املقدمـا اىل املرفـق. عدد املشاريل املمولـا الـُ تـدرج بسانـان مفصـ ا جنسـانساا 

ــدددن ع ــج  هنــا لامســا لنجملــاط دمــع اإلعتبــاران اجلنســانسا عنــد تنفســا املشــاريل  اــر  هــ  بصــدد   ل 
ل، وو ــل اتــزاتسجملسان ير ابشــ ن املســا مل اجلنســانسا ي مرل ــا تصــمسم املشــاجــراة حت ســمل لــدد  كفالــا

التـــوازن بــت اجلنســـت ي  فرقــا تصـــمسم  كفالــاو  ،لــددة حبســم املشـــروى لــدمع اإلعتبـــاران اجلنســانسا
 املشاريل وتنفساها. 

 
  ندوق المناخ األةضر -4 

غــ  هلــاا األاــري  ن يلتمــد ع ــج  نــه ينب (17)تــن  وإليــا اــندوق املنــاط األاضــر )الصــندوق( -66
 ع ـج (18)القـانوين الـاي حيـم الصـندوق صـكاليراع  الفوارق بت اجلنست ي  عماله. ويـن  اا هنجمل

   النساة ي  نشرا التصمسم والتنفسا الُ ميوهلا الصندوق. اشارك رورة م
هتدراج اىل الصـــندوق اا وإليتـــه، ب بـــب عمـــتا  وقـــدم جم ـــس الصـــندوق ي اجتماعـــه الســـادس، -67

ولصـساغا تساتـا وارـا عمـمل بشـ ن املسـا مل اجلنسـانسا،  عمـمل الصـندوق املسا مل اجلنسانسا ي برا ـق
__________ 

الصادرة عن املرفق، متالا ع ج الراب  اهتليزوين التايل:  GEF/C.48/03الواسقا  (16) 
<https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/EN_GEF.C.48.03_AMR_Part%20II_May%2

08.pdf>. 
 .17-/م  3من مرفق املقرر  3الفقرة  (17) 

 .، املرفق17-/م  3املقرر  (18) 
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ــــ .(19)وقــــد اعتمــــدن هــــاه السساتــــا وارــــا اللمــــمل إللقــــاا     السساتــــا وارــــا اللمــــمل هــــاتتوت  ف
داما : حتقســق نتــا ع مســت، وهــوالتــزام الصــندوق مبراعــاة الفــوارق بــت اجلنســت األتــاس الــاي قــام ع ســه

 وفوا د متساويا بت اجلنست.
اىل الصـــندوق  ن يبــد  تنفســا السساتـــا وارــا اللمـــمل  ،ي اجتماعـــه التاتــل ،وب ــم اجمل ــس -68

. وتتشــــرى  مانــــا الصــــندوق ي تنفســــا ع ــــج  ن ييــــون ذلــــك ب  ــــرافه ،املتل قــــا باملســــا مل اجلنســــانسا
   واملوافقا والراد.السساتا وارا اللممل ي عم سافا املتل قا باإلعتماد 

وتفلدـــمل السساتـــا اجلنســـانسا ل صـــندوق مـــن اـــتل املبـــاد  الســـتا التالســـا: ) ( اإللتـــزام باملســـاواة  -69
بــــت اجلنســــت واهتنصــــا و و) ( الشــــمولسا مــــن لســــل انربــــاق هــــاه السساتــــا ع ــــج ألســــل جوانــــم 

وكساناتـه امللتمـدة نتـا ع تراعـ   نشرا الصـندوقو و)ج( املسـاةلا عـن حتقسـق الصـندوق وادارتـه وموجلفسـه 
 اـا الب ـد األمـر ع ــج عاتقـه واملواةمـا مـل السساتـان واألولويـان الوبنســاو  الفـوارق بـت اجلنسـتو و)د(

ــــوازن بــــت اجلنســــت واكتســــا  مــــا ييفــــ  مــــن ا،ــــربان ي املســــا مل  و) ( اللمــــمل مــــن  جــــمل ب ــــو  الت
ا ي ذلــك اليسانــان امللتمــدة والســ ران اجلنســانسا ي ألســل ميونــان اهتبــار املؤتســ  ل صــندوق، مبــ

 الوبنساو و)و(  صس  املوارد بصورة منصفا مبا يس م ي حتقسق املساواة بت اجلنست وايت املر ة. 
وفسمـــا يتل ـــق بـــالفرن املتالـــا لتحســـت مراعـــاة اإلعتبـــاران اجلنســـانسا،   ـــري اىل  نـــه ينبغـــ   -70

 اىلو عم ســا اإلتفاقســا اهتباريــا،  بــت اجلنســت يالتــوازن و  موااــ ا حتســت دمــع اإلعتبــاران اجلنســانسا
ج ــود ي تــبسمل دمــع اإلعتبــاران اجلنســانسا ي  نشــرته اىل  ن حقــق  بــال الصــندوق  ــرورة موااــ ا

   نتا ع م موتا ع ج  رض الواقل. الصندوقالُ ميوهلا شاريل املن من و املستفسد
 

 آلية التنمية الن يفة -5 
كسوتـــوو وو ـــلت برا ق ـــا   بروتوكـــولمبوجـــم  1997 نشـــكت الســـا التنمســـا الن سفـــا ي عـــام  -71

 مـــن  دواناا واجراةافـــا ي الـــدورة الســـابلا ملـــؤار األبـــرا . وهيـــاا باتـــت ا لســـا  داة نا ـــجملا نســـبس
ســا ال التنمســا الن سفــاالســا و  ليــن إل يــزال مثــا جمــال لتحســسن ا. ي جمــال الت فســت، اإلتفاقســا اهتباريــا

مـــا يلـــين  ن مشـــاريل ا الـــُ تستضـــسف ا الب ـــدان النامســـا وتقـــدم  ـــ ادان وهـــو  ،قا مـــا ع ـــج الســـوق
لـــدي ا التزامـــان   بـــرا  متقدمـــا ب ـــدان اىل الشـــ ادان ميين ـــا بســـل هـــاه افـــ  اإلنبلااـــاناابـــان 

كـ ن ت جملـ  الس ـا  عسـا،رود ت ألغـراضاا  يضـ الشـ ادان مبوجم بروتوكـول كسوتـو. ومييـن اتـت دام هـاه
راغبـــا ي تلـــوي  اإلنبلااـــان الـــُ إل مييـــن جتنب ـــا ي ابـــار برنـــامع املســـؤولسا اإلجتماعســـا   ـــركان

. نـــام ب ـــد 100مشـــروى مســـجملدمل ي  كثـــر مـــن  8 000مـــا يقـــار   ل شـــركان. ولـــد  ا لســـا لالســـاا 
الصــت ي اا مل ــم املشــاريل توجــد لالســفاا، ولــولم  ن التوزيــل اجلغــراي ل مشــاريل غــري متــوازن اق سمســ

  فريقسا.  ب دان يوجد يبيثري من ا   قملاا ي لت  ن عدد ،واهلند
__________ 

الصادرة عن الصندوق، متالا ع ج الراب  اهتليزوين التايل:  GCF/B.09/10الواسقا  (19) 
<http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201503-9th/10_-

_Gender_Policy_and_Action_Plan_20150304_fin.pdf>. 
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م ســار  1.5 وتصــمل  فسضــان اإلنبلااــان الــُ تلــز  اىل الســا التنمســا الن سفــا اىل  كثــر مــن -72
  ع م اجناز لققته ا لسا.  هو ما ي لتربو  بن من ميافش ااين  كسسد اليربون،

 هــو الت فســت، فــ ناهلــد  الر سســ   لســا التنمســا الن سفــا ه اذا كــان  نــوجــر  التشــديد ع ــج  -73
ــــا املســــتداما هــــو  ا اــــر امل ــــم اهــــدف  ــــق التنمس  ب ــــدان املضــــسفا. وينبغــــ   ن تيــــون لاملســــامها ي حتقس

حتســــت  ن تشــــممل التنمســــا املســـتداما، وينبغــــ ، عنــــد اإلقتضــــاة، ب  ا املتل قــــاشـــاريل لــــددة ي  هــــدافامل
 داة وتتضــــمن التنمســــا املســــتداما. الرــــر  ا اــــر املســــتفسد مــــن منــــافل  باعتبــــارهنســــاة نوعســــا لســــاة الن
ايــت املــر ة.  بشــ ناا الـُـ و ــل ا اجمل ــس التنفســاي  لســا التنمســا الن سفــا، مؤ ــر  ،(20)التنمســا املســتداما
نمســـا الن سفـــا، ملشـــاريل الســـا الت مـــن ملـــايري التنمســـا املســـتدامااا م مـــاا ملســـار املؤ ـــر ميثـــمل  ولـــولم  ن هـــاا

فلالــا لراقــا ومواقــد فلالــا مــن لســل ا ج ــزة منزلســا تــوفري ، و بالي ربــاة  اريــاألبتزويــد تل ــق يوبلضــ ا 
 ل نساة.واجتماعسا واقتصاديا ا ساحما ينروي ع سه ذلك من منافل ، مل من لسل اتت ت  الوقود

لســاة النســاة، وهــاا يتوقــت ع ــج ي اا و لســا التنمســا الن سفــا اميانــان لقسقســا ل تــ اري ا ابســ -74
بريقــا تنفســا املشـــروى ونــوى التينولوجســـا املســت دما. ليــن لـــولم  نــه مـــن الضــروري ادراج اجلوانـــم 

 املشاريل وانشا  ا من  جمل ب و  هاا اهلد . اجلنسانسا ي مرل ُ تصمسم
ــــددن بريقتــــان  -75 : ، ومهــــالســــا لتعتبــــاران اجلنســــانساحتســــت مراعــــاة مشــــاريل ا  هتميانســــاول 
حتســت النرــاق اجلغــراي لولســا، وهــ   ولويــا دا مــا مــن  ولويــان اجمل ــس التنفســايو و) ( تلزيــز  ) (

ملايري التنمسا املستداما لولسـا وادراج ملـايري لتحسـت نوعسـا لسـاة املـر ة وكـاا لضـمان مشـاركا املـر ة، 
 ، مث راد ت اري هاه امللايري.لقرار، ي ألسل مرالمل دورة لساة مشاريل ا لساا  اانلبواف ن من 

 
 المناقشة -6 

مســا مل لــددة مرتبرــا مبؤتســان اإلتفاقســا تناولــت مناقشــا  ج ســا األتــك ا واألجوبــا  اــارن -76
لتحـديان الـُ تواج  ـا بشـ ن ا مناقشـا  عـماا  اـارن  يضـو  اهتباريا والسافا الُ كانـت لـور اجل سـا،

 الب دان ي تنفسا السساتان والربامع املراعسا لتعتباران اجلنسانسا. 
جـــر  التشـــديد ع ـــج  ـــرورة التلامـــمل مـــل مســـ لا املســـاواة بـــت اجلنســـت  وي املناقشـــا اللامـــا، -77

مــــن جمــــرد ادراج عبــــاران تــــرحسا ذان اــــ ا ي  نشــــرا  ع ـــج  هنــــا لــــق مــــن لقــــوق اهتنســــان، بــــدإلا 
ع ــج الصــلسد  اىل  ن  لــد التحــديان الـُـ تلــزض دمــع اإلعتبــاران اجلنســانسا، روى. و  ــري  يضــاا املشــ

تلمــسم  اهلــد  مــن هــو اعتبــار مســ لُ جلنــوى اجلــنسجل وجلاملــر ةجل تــسان، ي لــت  ناا، والــوبين ملــ اللــامل 
   املساواة.لسس اتتنساط  وجه عدم و  مراعاة اإلعتباران اجلنسانسا هو تق س  الفجملوان بت اجلنست

مثــــمل  ،واــــول املــــر ة اىل عم ســــان انتــــاج ونشــــر وادارة املــــوارد اــــر األتحــــديان ال تشــــمملو  -78
ع ـــج قــــدم لرجـــال والنســـاة ايـــت ا واملشـــاركا فس ـــا. ومـــن الضـــروري ،الراقـــا والتينولوجســـا والتمويـــمل

 ست.  وجه عدم املساواة بت اجلن من  جمل تق س  انتاج هاه املوارد وادارفامن  املساواة
__________ 

 .<http://cdmcobenefits.unfccc.int/Pages/SD-Tool.aspx>ان ر  (20) 
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املــر ة  الواقــل ع ـج وإللـم املشـاركون  نــه ينبغـ  موااــ ا تلزيـز اجل ــود لت فسـت عــمة اللمـمل -79
عنـــــد اإلنتقـــــال اىل اقتصـــــادان اا وتـــــ سما بسكســـــاا اجتماعســـــ م مونـــــاو  وهتدماج ـــــا ي  نشـــــرا مســـــتداما

 تـــسما إلاـــالبان املشـــاريل، و  ايـــت من فضـــا اإلنبلااـــان. وعـــتوة ع ـــج ذلـــك،   ـــري اىل  ـــرورة
مـا ييفـ  مـن تـبمل ا صـول ع ـج  التيت مي ين مشاريل جتاريا اغرية ي جمـال تينولوجسـا الت فسـت،

ــ د  الضــوة  يضــ  مــن  جــملاا ع ــج  مهســا تــوفري الــدعم املــايل اىل  قــمل الب ــدان  ــو اا مــن املــوارد املالســا. وت 
 لصلسد الوبين. اإلعتباران اجلنسانسا وب و  التوازن بت اجلنست ع ج ا تلمسم مراعاة

  نـه ينبغـ  الر ـم اىل األبـرا   ن ت ضـمدن تقاريرهـا وبتغافـا الوبنسـا بل  املشـاركت ذكرو  -80
 مبوجم اإلتفاقسا فقران بش ن مد  ملاجلت ا مس لا مراعاة اإلعتباران اجلنسانسا. الُ تقدم ا

اإلعتبـاران  بتلمـسم مراعـاة فسمـا يتل ـقاا متفاوتـاا ب ن الب دان  لـرزن تقـدم ي ملرض التنويهو  -81
 و ــح  ن بلــ  الب ــدان عاجلــت املســا مل والــاي الســوم األول املقــددم ي لرض التنويــه بــالو  ،اجلنســانسا

اىل انشـــاة  بلـــ  املشـــاركت امـــا يف تفلـــمل ذلـــك ب ـــدان  اـــر ، دعـــنسب اجلنســـانسا ي مسزانست ـــا الوبنســـا
ع ـــج  مراعـــاة هـــاه املســـا مل ييفـــملو  نسامرفـــق ييـــون مبثابـــا ل قـــا واـــمل فسمـــا يتل ـــق باملســـا مل اجلنســـا

 .  2015ي ألسل جوانم اتفاق عام  النحو املت م
وإللــم بلــ  املشــاركت  ن ألســل عم ســان اإلتفاقســا اهتباريــا ومباد  ــا التوجس ســا ينبغــ   ن  -82

ـــهو  تلرـــ  األولويـــا ل مســـا مل اجلنســـانسا وتـــدجم ا. املؤتســـان الدولســـا دعـــوة اىل بلـــ  املشـــاركت  وجد
م مــوس مــن  جــمل حتقســق التــوازن بــت اجلنســت وو ــل تساتــان  دعــم تقــدو ووا ــل  السساتــان اىل

 منااسا تراع  اإلعتباران اجلنسانسا، مبا ي ذلك ي جمال التينولوجسا.
حتديــد مفــاهسم مبــادران  ج ــان فاع ــا عديــدة ميين ــا دعــم لــاورون  ن مثــاو  مشــاركون وذكــر -83

ت هســـمل  ب ـــدان ب ميـــان ور اجلنســـاين وتنفســـاها وراـــدها. وعـــتوة ع ـــج ذلـــك،تغـــري املنـــاط املراعســـا ل من ـــ
 ل جملمسل.  وذلك ب بتع ا ع ج  فضمل املمارتان واملن جملسان الُ قد إل تيون ملروفا ب دان  ار 

دمـــع  امللمـــول تـــا ي جمـــال ن جملســـانامل ـــرورة مواةمـــا اللـــدد اليبـــري مـــن  املشـــاركون  بـــرزو  -84
 .  اإلعتباران اجلنسانسا

وفسمـــــا يتل ـــــق مبؤتســـــان اإلتفاقســـــا اهتباريـــــا والسافـــــا، لـــــولم  ن قضـــــايا الســـــسادة  ـــــديدة  -85
مــن اــتل اليسانــان الوبنســا  ،الب ــدان التوااــمل مــل لســانا ؤتســان و امل ب ميــان ليــن ،ا ساتــسا

 ُ لتشـجملسل ا ع ــج مراعـاة املســا مل اجلنسـانسا ي مــرل ،مركــز و ـبيا تينولوجســا املنـاطي لالـا  نـاامللسد 
تصـــمسم وانشـــاة املشـــاريل، ي لـــت  نـــه مييـــن  لســـا تقـــوم ع ـــج الســـوق، مثـــمل الســـا التنمســـا الن سفـــا، 

لتشـــجملسل تضـــمت املشـــاريل مســـ لا مراعـــاة اإلعتبـــاران  واملشـــزي البـــا ل بـــت اإلتـــتفادة مـــن اللتقـــا
ان اجلنسـانسا اإلعتبـار  مسـ لا مراعـاة ادراج ا ـاران لـددة اىل اجلنسانسا. بسـد  ن التجملربـا تيشـت  ن

مثـــمل تساتـــان مرفـــق البسكـــا اللاملســـا  ،لتنفســـا تساتـــان  ـــام ا ـــروري ي قـــراران اإلتفاقســـا اهتباريـــا 
   والصندوق األاضر ل مناط.
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الرــرق احملــدددة لتلزيــز مراعــاة اإلعتبــاران اجلنســانسا ي املؤتســان وا لســان  الــد  وتتمثــمل -86
مركـز و ـبيا تينولوجسـا  هايلتمـد ف لـد امللـايري الـُ ي تلزيز اتت دام ملسـار املسـاواة بـت اجلنسـت.

   .(21)املسا مل اجلنسانساب يتل ق لتحديد ب بان املساعدة ذان األولويا مثتا  املناط
مرفــق البسكــا اللاملســا يلتــرب ملســار دمــع اإلعتبــاران اجلنســانسا  لــد  ــروي التنمســا ولــولم  ن  -87

 ن اا ادمــاج اجلوانــم اجلنســانسا ي التقــارير الوبنســا متوقلــ ا ــل ع ــج املســتداما و ن املرفــق تسوااــمل
 .  2018تغر  ألسل التقارير املقدما السه املسا مل اجلنسانسا تغرسا كافسا حب ول عام 

ي الب ـــدان الـــُ تفتقـــر اىل تساتــــان  تـــسما إلبســـدد الفجملـــوة بـــت اجلنســــت، و  يتل ـــقوفسمـــا  -88
جنســـانسا، لـــولم  ن ل مرفـــق قنـــاة مفتولـــا تســـمح ل ب ـــدان بر ـــم الـــدعم لبنـــاة القـــدران والتـــدريم 

   فسما يتل ق باملسا مل اجلنسانسا لا يتس  هلا دمع اإلعتباران اجلنسانسا ي مشاريل ا.
  

مراعاة االعتتراراا الجنسرانية فري إجرراداا الت فير  وتطروير التكنولوجيرا تحسي   -هاد 
 ونقلها  التحدياا والفرص

 
ي اجل سا الرابلا، حتـودل اإلهتمـام اـو  التحـديان الـُ تلـزض حتسـت مراعـاة اإلعتبـاران  -89

اجلنســانسا ي اجــراةان الت فســت وفــرن ترــوير التينولوجســا ونق  ــا. وركــزن املناقشــان اــتل هــاه 
اجل ســا ع ــج التحــديان الــُ تواج  ــا الب ــدان ي و ــل وتنفســا تساتــان منااســا تراعــ  اإلعتبــاران 

نســانسا، وحبــل فــرن تلزيــز عم ســان والســان اإلتفاقســا اهتباريــا وتــبمل حتســت مراعــاة اإلعتبــاران اجل
 اجلنسانسا ي السساتان املنااسا. 

و  بــــرز  ن التمويــــمل املراعــــ  لتعتبــــاران اجلنســــانسا  ــــروري لضــــمان اهتنصــــا . وينبغــــ   ن  -90
لقضـاة ع ـج ألسـل   ـيال التمسسـز  ـد ي اتفاقسـا ا مـثتا  تتـرد ك   الُ -تيون محايا لقوق اهتنسان 

لا ــرة  مــل ميافحــا تغــري املنــاط، اتوافقــهــ  مو  -غريهــا مــن اــيو  لقــوق اهتنســان ي و  (22)املــر ة
 عند تصور وتنفسا تساتان ومشاريل مراعسا لتعتباران اجلنسانسا ع ج الصلسد الوبين.  باتتمرار

 ان نامســـا عديـــدة يلم ـــن ي قرـــاىوإللـــم املشـــاركون  ن  غ بســـا اـــالبان املشـــاريل ي ب ـــد -91
. الرمســـ  ااـــر مـــن ن يلمـــمل ي القرـــاى غـــرياا كبـــري اا  الصـــغر  والصـــغرية واملتوتـــرا و ن عـــدد املشـــاريل

ي املا ـــا ي  68ي املا ـــا مـــن املشـــاريل الصـــغرية ي روانـــدا و 60ل ـــج تـــبسمل املثـــال، ا ـــك النســـاة ف
وحــــــتجملن اىل قــــــروض اـــــغرية وغــــــري مســــــتلجمل ا الســـــداد ب تــــــلار فا ــــــدة تســــــاه سا  (23)أل وريـــــا إلو

من فضـــا. وع ـــج هــــاا األتـــاس، دعـــا املشــــاركون اىل اإلنتقـــال اىل اويـــمل اجــــراةان  فســـت اــــغرية 
__________ 

 http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEM_CTC_infobox_2/83a64e4046954ee>ان ـــــــــــــــــــر  (21) 

6bc7c685385a3c6cc/240bcf259a814482a6b0b3d0f73932a4.pdf>. 
 .<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>ان ر  (22) 
 ITC Gender Mainstreaming Policy. Available atان ر  (23) 

<http://www.un.org/womenwatch/ianwge/repository/documents/ITCGenderMainstreamingPolicy.pdf>. 
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النرـــاق وقا مـــا ع ـــج اإللتساجـــان يـــتحيم فس ـــا املنتفلـــون واجملتمـــل احمل ـــ ، وهـــ  اجـــراةان تتر ـــم 
مـــــن  دوإلر مـــــن دوإلران الوإليـــــان املتحـــــدة بـــــدإلا  100 000و 50 000مبب ـــــيب يـــــزاوط بـــــت  اـــــويتا 

 14 500املشــاريل الـُـ اــول مبتيــت الــدوإلران، وذلــك باإلتــتفادة مــن جتربــا املرفــق املتمث ــا ي اويــمل 
   .(24)1992م سون دوإلر منا عام  450مبب يب يف يتجملاوز اا ب د 125مشروى اغري ي 

لولســـــا املالســـــا  ن تلســـــد الن ـــــر ي تســـــاوي اجلـــــزة التابلـــــا وب  ـــــم اىل اليسانـــــان التشـــــغس سا  -92
امل صــــ  مــــن املسزانســـــا اهتداريــــا ل وكــــاإلن الـــــُ تنفــــا املشــــاريل مبا ـــــرة ع ــــج  رض الواقــــل واجلـــــزة 

اــــالبان املشـــــاريل   ناا وذ كــــر  يضــــ .مــــن قسمـــــا اجلــــزة األول امل صــــ  ل وتــــراة املــــالست، وتزيــــد
ــــد تســــاه سا من فضــــا وفــــزان تــــداد  بــــول، ب ميــــاهنن اإلتــــتفادة ة الصــــغري  مــــن قــــروض ذان فوا 

الــاين ينبغــ   ن يســتفسدوا بــدورهم  ا،ــوان تــسما عنــدما يتلــاون الصــندوق مــل الوتــراة املــالست إل
 من فوا د تساه سا من فضا. 

صـــــمما مســـــ لا  ن التينولوجســـــان امل املتحـــــاورونو  وعـــــتوة ع ـــــج ذلـــــك، نـــــاق  املشـــــاركون -93
 هــاا الغــرض ي اللديــد مــن األلســان ألهنــا غــري مت مــا حتقــق لزيــادة تسســري لســاة النســاة إلاا اصسصــ

وباه ــا التي فــا بالنســبا اىل النســاة الريفســان، وألهنــا غــري فلالــا مــن لســل منــل  غــري متالــا بسســرو 
وهــو مــا يــدفل ا رــم،  مواقــد الر ــ  املقتصــدة ل وقــود الــُ تســت دم مث مــا هــو لــال اإلنبلااــان،
   قرل األ جملار. اإلتتمرار ي النساة اىل

وباملثـــمل، إللـــم بلـــ  املشـــاركت  نـــه يتلـــت للم ســـان اإلتفاقســـا اهتباريـــا املتصـــ ا بالتينولوجســـا  -94
 ن تصـــبح  كثـــر مراعـــاة لتعتبـــاران اجلنســـانسا تـــد  زيـــادة مشـــاركا املـــر ة ي ا ـــاذ القـــراران املتل قـــا 

 ـــا. وافتقـــار الب ـــدان النامســـا اىل الســـان لتقســـسم التينولوجســـا قبـــمل نشـــرها، وهـــ  بترـــوير التينولوجســـا ونق 
اا ا لسـان التزمــا ل ن ــر ي تــ اري التينولوجسـا ع ــج اجل ــان امللنســا الر سســسا، مبـن فس ــا النســاة، ميثــمل حتــدي

ا، مــن اــتل التصــدي لــه. ودعــا املشــاركون الب ــدان املتقدمــا األبــرا  اىل  ن تتــسح ل ب ــدان النامســ ينبغــ 
املتل قــــــا بتقســــــسم  تينولوجســــــا املنــــــاط، امللــــــار  والتجملــــــار  منــــــرب ادارة امللــــــار   ــــــمن مركــــــز و ــــــبيا

   التينولوجسا و ن تدعم الب دان النامسا األبرا  ي تد الفجملوة القا ما ي جمال تقسسم التينولوجسا.
اإلتفاقســا لتقســسم التينولوجســان  ي ابــار انشــاة الســا  ن مــن املميــن تبلــ  املشــارك ذكــرو  -95

نــ  هــاه  . ويواــ 18-م  /1) ( مــن املقــرر 61الفقــرة  مــلاا اا ــس مــن قبــمل ج ــان ملنســا متلــددة
ي برنـــامع عمـــمل  ن ـــرال يقـــدفم،  انـــاة اجمل ـــس اإلتتشـــاري ملركـــز و ـــبيا تينولوجســـا املنـــاط بـــ ن الفقـــرة

دان النامســــا األبــــرا ، مبــــا ي ذلــــك بنــــاة املشــــورة والــــدعم اىل الب ــــ ،مركــــز و ــــبيا تينولوجســــا املنــــاط
‘ 1‘) (123ل فقــرتت اا وفقــ ،القــدران فسمــا يتل ــق بــ جراة تقسسمــان ل تينولوجســان اجلديــدة والنا ــكا

 .16-/م  1) ( من املقرر 128و
__________ 

  املل ومان متالا ع ج الراب  اهتليزوين التايل:  (24) 
<https://sgp.undp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=15https://sgp.undp.or

g/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=156#.Vb9MI_OJmt-6#.Vb9MI_OJmt->. 
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عبــــــاران قويــــــا فسمــــــا يتل ــــــق مبراعــــــاة  2015اتفــــــاق عــــــام  يتضــــــمن ويتوقــــــل املشــــــاركون  ن -96
ي  مشــاركا لثسثــا اشــاركمـن املالنســاة  بضــرورة ايــت فسمــا يتل ـق،صــون اإلعتبـاران اجلنســانسا، وبا

 مقـــــدور ع س ـــــا مـــــن النالســـــا املالســـــاو اا تصـــــمسم وترـــــوير ونقـــــمل تينولوجســـــا تيـــــون  ـــــام ا اجتماعســـــ
ع ــج ا ســاة البشــريا والبسكســا. وي الســساق ذاتــه،  ــدد املشــاركون ع ــج  ــرورة تلزيــز  تشــيمل ارــراا  وإل

م سـار دوإلر مـن  100اإللتزام املتل ق بتـوفري التمويـمل اللـام األتاتـ  وباملسـار املـؤدي اىل تـوفري مب ـيب 
تل قــا ، لـا تيــون اهتجــراةان امل2020دوإلران الوإليـان املتحــدة الــتزم لتمويـمل املنــاط حب ــول عــام 

   بالت فست والتينولوجسا فلالا.
 مف ـــوم املســـاواة بـــت اجلنســـت ف ـــمعـــدم   ـــامنو و اـــرين حتـــديان  اـــر  اـــتل املناقشـــان  -97
اهترادة السساتـــسا لـــدمع اإلعتبـــاران اجلنســـانسا ي ن ـــام املنـــاط. وتـــسقت  اإلفتقـــار اىلو اا مناتـــباا ف مـــ
ســــار ا ــــرا  املــــر ة ي مشــــاريل الت فســــت مــــن مــــن بسن ــــا قســــاس جتربــــا مل املمينــــا   ــــولع ــــج ا مث ــــا 
راــدة مولـددة ألبفضـمل مشـاريل  الـُ حتققــت وهـو ملسـار اجتمـاع  و ــل لتقسـسم الفوا ـد ،(25)اليربـون
الوقـــت، والـــدامل واألاـــول، والصـــحا، والقســـادة،  :هـــ   ـــواب  ويلتمـــد هـــاا امللســـار تـــتا. اليربـــون

 والتل سم وامللار ، واألمن الغاا  ، لقساس هاه الفوا د. 

__________ 

 .<www.wplus.org>ان ر  (25) 
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 المرفق
 

 مسرد المصطلحاا عما ُعرض ناناد الجلسة األول  م  حلقة العمل  
 
اا ا،صــــا   والفــــرن اإلجتماعســــا املقزنــــا بيــــون الشــــ   ذكــــر  يشــــري اىل نرررروع الجررررنط -1
والبنـان واألوإلد. وتبـ  هـاه ا،صـا   والفـرن واللتقــان  والرجـال واللتقـان بـت النسـاة نثـج   و

نــوى اجلــنس  مصــر ح دااــمل اجملتمــل ويتل م ــا املــرة بواتــرا عم ســان التفاعــمل اإلجتمــاع . وإل يشــري
مـــن الســـساق اإلجتمـــاع  الثقـــاي األوتـــل اا جانبـــو  تح ســـملمـــن ال، بـــمل يشـــيمل نقرـــا فقـــ  اىل النســـاة

 الربقا واللرق ومستو  الفقر واجلماعا اهتانسا والسن. يضا  اىل جوانم  ار  مثمل ،لطفراد
هـــو نـــوى مـــن التح ســـمل اإلجتمـــاع  اإلقتصـــادي الـــاي ييشـــت عـــن   التحليرررل الجنسررراني -2

 كسفسا ت اري اللتقان اجلنسانسا ي مشي ا ا ا سا. 
. مـــن األو ـــاى رجـــال ي  ي و ــلهـــو ببســابا نســـبا النســاة اىل ال الترروازن بررري  الجنسرري  -3

 عدد الرجال والنساة ا ا رين  و املشاركت. اا ويتحقق التوازن بت اجلنست عندما يتساو  تقريب
نشـــاي يركـــز ع ـــج حت ســـمل اهتنفـــاق اللـــام واهتيـــرادان اللامـــا مـــن من ـــور  المي نرررة الجنسرررانية -4

هـ  والغايـا املنشـودة منـه . الفتسـانال/مقارنـا بالرج الفتسانتبلان ذلـك ع ـج النسـاة/ لدداا  ،جنساين
 تلزيز املساواة.  من  جمل اعادة حتديد  ولويان  تالسم اهتنفاق والربح ع ج السواة

، مصــــر ح عــــادة مــــا تســــبقه ي اإلتفاقــــان السساتــــسا االعتترررراراا نو المن رررروراا الجنسررررانية -5
ااــــار السساتـــان اإلقتصــــاديا  ي عبـــارة جلمـــل مراعــــاةجل، ويقصـــد بــــه مراعـــاة  و لســـا  الفــــوارق اجلنســـانسا

  ن الرجال والنساة وتفاعتفم تؤار ي كمل جانم من جوانم اللم سا اهت ا سا.  واإلجتماعسا، ومراعاة
ــل و ضــل ل تح ســمل هــ  البسانــاناا التيانرراا المصررنفة جنسرراني -6 من ع ــج لــدة ل ــاكور  الــُ جت 

ـــ  ا: مـــنســـالزراع ألتـــرا عـــنتتقصـــاة جل ي االـــاي نواهتنـــاق. وعـــادة مـــا يشـــممل ذلـــك بـــرط  تـــك ا جلم 
مي ــك األرض واملــوارد األاــر  ويــتحيم فس ــا.  الــاي يت ــا القــراران، ومــن الــاي ، ومــنالــاي يلمــمل

 تؤال الرجال والنساة عن  دوارهم ومسؤولسافم الفرديا. اا وميين  ن يشممل ذلك  يض
ي ا قــوق  الفتســانو  الفتســانو  يقصــد تــا تســاوي النســاة والرجــال المسرراواة برري  الجنسرري  -7

 بـــمل  إل تتوقــــت لقــــوق تــــساناملـــر ة والرجــــمل  تيــــون وإل يقصـــد باملســــاواة  ن .واملســـؤولسان والفــــرن
 و  نثـــج. وتفـــزض املســـاواة بـــت اجلنســـت  اـــا اا ذكـــر  و لـــد ع ـــج كونـــه  لـــدمها وفـــرن ومســـؤولسان

تنـــوى فكـــان النســــاة مـــل اهتقـــرار ب ،بلـــت اإلعتبـــاراا ملـــ ملاملـــر ة والرجـــ و ولويـــان مصـــاا والتساجـــان
 ييـــون ينبغـــ   ن بـــملو جمـــرد  ـــ ن اـــان بـــاملر ةوالرجـــال امل ت فـــا. واملســـاواة بـــت اجلنســـت لسســـت 

املســــاواة بــــت الرجــــال  ي ن ــــر اىلو  مشــــاركا كام ــــا. ويشــــاركوا فســــهاا  يضــــملنســــت تــــاا الشــــ ن الرجــــال 
ع ــج  داما لورهــا األفــرادلتنمســا مســتاا ومؤ ــر اا مســبقاا مســ لا لقــوق انســان و ــربع ــج  هنــا والنســاة 
 .  لد تواة
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املن ــــور اجلنســــاين ي كـــمل مرل ــــا مــــن  ادمـــاج هــــو تعمررريم مراعرررراة االعتترررراراا الجنسررررانية -8
املســـاواة بـــت  تلزيـــز بغســـا - ي التصـــمسم والتنفســـا والراـــد والتقســـسم  -مرالـــمل اللم ســـان السساتـــاتسا 

ـاا ملـ النسـاة والرجـال ومركـز النساة والرجال. ويقصد به تقسـسم كسفسـا تـ اري السساتـان ي لسـاة مل وحتمُّ
 مسؤولسا اعادة تقسسم ا عند الضرورة.

يقصــد بــه تســاوي نســبا الــاكور واهتنــاقو وعــادة مــا يســت دم هــاا  التكررافب برري  الجنسرري  -9
ل ع ـــج التل ـــسم وي ميـــان اللمـــمل وفسمـــا يتل ـــق بالوجلـــا ت املصـــر ح ي الدراتـــان املتل قـــا با صـــو 

 اللاما. وتوجد ي بل  الب دان قوانت بش ن التيافؤ بت اجلنست ي انل القرار. 
اىل حتديـــــد وحبـــــل وتنفســـــا التـــــداتن التزمـــــا  رييشـــــ المراعررررري لاعتتررررراراا الجنسرررررانية -10

التارصســــا ي السساتــــان والتــــداتن.   وجــــه التحســـز اجلنســــاين تــــالسملو  ل تصـــدي ل فــــوارق اجلنســــانسا
 ويساهم اتت دامه ي الن وض باملساواة بت اجلنست بنسا جلتقدو األفضملجل.

اىل الـــربامع الـــُ   اـــان فس ـــا القواعـــد  رييشـــ الترمجرررة المراعيرررة لاعتتررراراا الجنسرررانية -11
ــا تصــديواألدوار والتباينــان اجلنســانسا بلــت اإلعتبــار وا ــان فس ــا تــدابري بغســا ال ويتجملــاوز . هلــا تمد

 بت اجلنست. التفاون  وجهاا تلا  فل سه  و  زيادة اهتدرا  واذكاة الوع  نراق هاه الربامع
 اللوامــــمل اإلجتماعســــا الثقافســــا مراعــــاةو  اىل ف ــــم رييشــــ المراعرررري للفرررروارق برررري  الجنسرررري  -12

 .  يلين جلكتد الضررجلقد  ابح اتتلمال املصر ح التمسسز ع ج  تاس اجلنس. و  اليامنا وراة
الـــربامع الـــُ  اـــان فس ـــا القواعـــد  يشـــري اىل الترمجرررة المراعيرررة للفررروارق بررري  الجنسررري  -13

واألدوار والتباينــان اجلنســانسا بلــت اإلعتبــار و  ذكــ  الــوع  تــاه املســا مل دون  ن تيــون اهتجــراةان 
ان بالضرورة )الف م/اهتقرار/الوع (.    املناتبا قد ا  

 


