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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الخامسة واألربعون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7 مراكش
 من جدول األعمال املؤقت X البند

 المناخ وتغير المسائل الجنسانية

الةةةدورة ب ةةةين السيامةةةاة المناعيةةةة المراعيةةةة  أثنةةةا  عقةةةو ةمحلقةةةة عمةةةل   
لالعتباراة الجنسانية، مع التركيز على التكيف وبنا  القةدراة وتةدر   

 ةالمسائل الجنسانيب  تعلق فيماالمندوبين 
  األمانة من تقر ر  

 موجز  
نوقشت السياساا  املنايياا املراعياا لبعرباااا  اننساانياا ماي اللكياز عيا  الر يا   

باملساال  اننساانياا ح قيقاا العما  املعقاو   ح  يرعيا  فيمااوبناء القداا  وتاداي  املنادوب  
ا يثناااااء الاااادوا  الرابعااااا واألابعاااا  ل اااا  ماااان 2016يياا/مااااايو  19و 18بااااوملا يملانياااااا يااااوم  

اهليئرااا  اليااارعير   وعقااا  عاااروأل قلااادمت عااان األمثياااا عيااا  املمااساااا  انياااد  و ااساااا  
ا نل مماات مناقشااا احلااا   ارفرا يااا عياا  املساارويا   ومل الااووا والااووا وا رقييماا  والاادُو

اكمااز  عيااا  ادياااد ال اارول املؤاتياااا لينباااوأل باملسااااوا  باا  اننسااا  ح السياساااا  وا  ااا  
والربامج املرعيقا برغري املناخ  وش م  املشااكومل بعاد للاأ يفرقاا عامياا لدااساا يياااا  العما  

 لروصياته  ا  رقا ميخصاملسرقبي ا وايرلرمت قيقا العم  برقدمي ك  فري  من هذه األف
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 مقدمة -أوالا  
 وال ةال -ألف 

وي  مؤمتر األورال ح  واته العشرين إىل األمانا يمل تان م ح إوااا برناامج عما  ليماا  -1
بشاا مل السياسااا  املناييااا املراعيااا لبعربااااا   يثناااء الاادوا قيقااا عماا   املسااال  اننسااانيابشاا مل 

املسااااال  ب يرعيااا  فيمااااالر يااا  وبنااااء القاااداا  وتاااداي  املنااادوب   ماااي اللكياااز عيااا اننساااانياا 
الاادوا  الرابعاا واألابعاا  ليبيئاا اليرعيااا ليرنيياذا ويمل تعاادم تقريارا  عاان قيقااا  وللااأ يثنااءانياا اننسا

  (1)ح  واهتا ا امسا واألابع  هذه اهليئاالعم  ك  تن ر فيه 
ويااا  ماااؤمتر األوااارال مااان األوااارال واملن ماااا  املعرماااد  بصااايا مراقااا  يمل تقاااد  إىل و  -2

آااءهااااا بشاااا مل املسااااال  املقاااارا تناوهلااااا ح قيقااااا العماااا   2016شااااباا/فرباير  3األمانااااا  يااااول 
  (2)تيأ

 نطاق المذكرة -با  
الايت  قيقاا العما  وملناقشاا  األفرقاا العامياا يابليعاروأل ل ا  هذا الرقريار ماوجز  رضمني -3

ماي الادوا  الرابعاا واألابعا   رزامنباال ا2016يياا/ماايو  19و 18ح بوملا يملانياا يوم   علقد 
السياسااا   ا وتناولاات موعااو ل اا  ماان اهليئراا  الياارعير  )املشاااا إليبااا فيمااا يياا   يقااا العماا (

وتاداي  املنادوب  مي اللكيز عي  الر يا  وبنااء القاداا   ااملناييا املراعيا لبعربااا  اننسانيا
  بش مل املسال  اننسانيا

 اإلجرا اة التي  مكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ -جيم 
باملعيومااا   ح  واهتاا ا امسااا واألابعاا ا اا  ارقاوااا عيمااهليئااا اليرعياا ليرنييااذ اقاد تااو م  -4

 املسال  اننسانيا الواا   ح هذا الرقرير عند ن رها ح تنييذ برنامج عم  ليما بش مل 

 هيكل حلقة العمل والم اركة -ثانياا  
الياو  الثااين السايد   وح قيقا العم  ح اليو  األول السايد جاواو واموكوياا )كينياا(ي اا  -5

 لواينا يغيبا )كوسرااي ا( 

__________ 

  12ا اليقر  20-  ي/18 املقرا (1)
: األوااااااااارال عيااااااااا  بواباااااااااا املساااااااااا ا  عيااااااااا  الاااااااااراب  ارل ااااااااالوين الرااااااااااُتراااااااااا  املساااااااااا ا  املقدماااااااااا مااااااااان  (2)

<http://www.unfccc.int/5900>   ترااا  املسااا ا  املقدمااا ماان املن مااا  املعرمااد  بصاايا مراقاا  عياا  بوابااا و
  <http://www.unfccc.int/7478> املسا ا  عي  الراب  ارل لوين الراُ:
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وفلااارا باااار املشاااااكا ح قيقاااا العمااا  يماااا  تياااي األوااارال واملن ماااا  املعرماااد  بصااايا  -6
   ارعب  املشااِكا ح الدوا  الرابعا واألابع  ليبيئر  اليرعير  مراق  ووسال

نصا  ياو  ح ل ا وللاأياوم عيا  ماد  وتضمنت قيقا العم  يابي جيسا  علقد   -7
بشا مل املواعايي  مناقشاا  ح إوااا األفرقاا العاميااعاماا و ومناقشاا  ا ومشيت عروعا  منبماك  

 2مااا  املعرمااد  بصاايا مراقاا  املشاااا إليبااا ح اليقاار  املساارمد  ماان مسااا ا  األواارال واملن 
 يعبه 

ومي ن ا وب  عي  جدول يعمال قيقا العم  والعروأل ومرابعا البا  الشاب   عيا   -8
  (3)املوقي ارل لوين لبتياقيا ارواايا

 حلقة العمل مداوالة -ثالثاا  
 يومااا  يكثاار تيصااايب  معقيقااا العمااا ا    مااداو  يقااد  هااذا اليصااا  حملااا عامااا عااان  -9

 يعبه  7األابي املشاا إليبا ح اليقر  من انيسا  بش مل ك  

 المداوالةلمحة عامة عن  -ألف 
 القياا العبااااا  باابع  قيقااا العماا  ح افررااا   نالاا  األماا  الرنييااذن ل مانااا ي ىل -10

اننساانيا ح ساياق تغاري املنااخ يابل الاادوا   سااال إىل املالعدياد  شاااا  ارماي الرقادير و قا  
ىل العما  إالرابعا واألابع  ل   مان اهليئرا  اليارعير   واقما  ااذا األمار باعرباااه إشااا  إ ابياا 

 مبوعااو  يرعياا  فيمااا واارالؤمتر األالاادوا  الثانيااا والعشاارين ملاا ياابل  بااه عاا بيرع  ا الااذن ساا
املسااال  اننسااانيا ب اناااان فيمااا يرصا   ا تسااق باا  العما  زيااا  عااروا إىل  يشااا كمااا  الرنيياذ 

وقاا م  اا  املسااا ا  احملااد   وونياا ساايما و  ماان الااا   تغااري املناااخااملرصاا  بغااري للااأ  عماا وال
يااا  تشااااليي زمبلبااام العاااامي  ح تياااي اعاااا   املواعااايعيا عيااا  عاملشاااااك  ح قيقاااا العمااا  

 املسال  اننسانيا باملرعيقا ا ثا  احملاملشااكا ح 
ممثا  هيئاا األمام  مقاد  مانانيسا األوىل حليقا العم  بعرأل  افرلرحتوح اليو  األولا  -11

عااروأل قلاادمت فيبااا انيسااا الثانيااا الاايت   تيربااا  ااملرحااد  ليمساااوا  باا  اننساا  ومت اا  املااري 
عيا  ال ارول الرم ينياا الضاوء  ت سايم ارفرا ياا و  ا  احلااملمااسا  انياد  و ااساا  تناولت 

 البزما لينبوأل باملساوا  ب  اننس  ح السياسا  وا    والربامج املرعيقا برغري املناخ 
ه اليريااا  العامااا  را الياااو  الثااااين مااان قيقاااا العمااا  بعااارأل فاااييم وثاااالق  قصاااري يعااادم وافرلااا -12

ح  يماا ملناقشا  الياو  األول األفريق  املعا باملسال  اننسانيا وتغري املناخا تبه تقدمي ميخص 
__________ 

  راب  ارل لوين الراُ:العروأل عي  الجدول يعمال قيقا العم  و يرا   (3)
<http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/9617.php>  راب  البااااا  الشاااااب   عيااااا  الااااا  ويراااااا

  </http://unfccc6.meta-fusion.com/bonn_may_2016/events> ارل لوين
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ز كا  واقاد منباا عيا  الموعاا  ريياا يفرقاا عامياا اكما اانيسا الثالثاا فقاد شا م  املشاااكومل يابعا
ااااديا  تواجباااه تياااأ اعموعاااا مااان  ماااا بغااارأل اديااادمااان انباااا  الياعياااا ح إوااااا ا تياقيااااا 

 ا  مشاايوع اا  كاا  فرياا  عاماا  تقرياار انيسااا الرابعاااا قاادم    وح روصاايا  ح هااذا السااياق ب تزوياادهاو 
  اايرالرق هملناقشا نرالج هذ   فلرا البارا بش مل العم  املنالزإىل انيسا العاما  ابعرأل

 موجز الجلسة األولى -با  
باال حملاا عاماا عان يل - مت السايد  فريوناا كاو نري ا قادم قيقاا العما  بغيا اديد إوااا -13

   الرحااديا  الاايت ينبغاا  الرصاادن هلااا عنااد وقاادم انياا املسااال  اننساابرنااامج عماا  ليمااا بشاا مل 
لو ياا  األوساي اساياق ح قيقاا العما  السيد  فريوناا  قد وععتبعم  الربنامج  و  ا  املض  قدم

 القاارااا  الرليساايا الاايت ااا  عياا يقااد   ثاا ربنااامج ميهااذا اليمل  مشااري  إىلربنااامج عماا  ليماااا ل
ا عرباااااا  اننساااانيا ح السياساااا املناييااااا وقااادمت حملاااا عاماااا عااان املساااال  اننساااانيا مراعاااا  
 هلاا اوابا  ماي يماوا مان بينباا مساااا  العما  ح الاال الر يا اشاميا لعد  ق اعا  و بوصيبا 

ح للااأ العماا  ح إواااا برنااامج عماا  نااريوث املرعياا  براا ثريا  تغااري املناااخ والقابييااا ليراا ثر بااه  مبااا
 فضاب   اا  ر ي  معه )برناامج عما  ناريوث( ونناا الر يا  وفريا  ا ارباء املعاا ب قا  البيادامل  او وال

 من ا تياقيا  6لربنامج عم  الدوقا بش مل املا   كيبا عن العناصر السرا  
املسااال  برنااامج عماا  ليمااا بشاا مل  برنييااذ ا  املضاا  قاادم عاالألتشاام  الرحااديا  الاايت تو  -14

 يي : ما اننسانيا
 ياااا ترمااا  إىل تعزيااازتدايب واا  ا فرقاااا إىل مسااااا عمااا  اوااا  لوعااي وتنيياااذ  )ي( 

 ليالاد  املنادوب ا سايما و  اننساانيا وتغاري املنااخا ساال بامل يرعيا  فيماااملبااا  وبنااء القاداا  
 ؛املنالز ح هذا السياقمن العم  بال ثري  قي  يض يي اعرمي املدين واملن ما  الدوليا

املراعيااااا لبعربااااااا  " رعرياااا  مصاااا ياب يرعياااا  فيمااااامراا عااااد  الوعااااو  اساااار )ر( 
العديااد ماان  ماان تااوافرح سااياق السياسااا  والااربامج املرعيقااا برغااري املناااخا عياا  الاارغم " اننسااانيا

املساااال   لبتياقياااا الااايت ترنااااولح للاااأ الصااايحا  الشاااب يا  مباااا املاااواا  واأل وا  واملنبالياااا ا
 ؛هذا الرعري  عي  توعيا ليمساعد  ااخاننسانيا وتغري املن

برحقيااا  الراااوازمل بااا  اننسااا  مااان يااابل زياااا    يرعيااا  فيمااااالرقاااد  الب ااا ء  )و( 
ح م اتااا  ماااؤمتر  لأ واا  ماااؤمتر األوااارالا وكااذالااايت اضاار املاااري  ح وفااو  األوااارال مشااااكا 

األورال ومؤمتر األورال العام  بوصيه اجرما  األوارال ح بروتوكاول كيوتاو واهليئرا  اليارعير  
 وغري ا من اهليئا  املنش   

برناااامج سرسااارعرأل ح الاادوا  الثانيااا والعشااارين ملااؤمتر األواارال  ويشااري إىل يمل األواارال -15
رحقياا  الرااوازمل باا  اننساا  ح ب يرعياا  فيماااحملاارز والرقااد  ااملسااال  اننسااانيا عماا  ليمااا بشاا مل 

 ا  فقااللااأ و رنييااذ السياسااا  املناييااا املراعيااا لبعربااااا  اننسااانياا و وب إواااا ا تياقيااا ارواايااا
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إىل يمل جتميااااااااي يفضاااااااا  يشااااااااري ح ايررااااااااا  العاااااااارأل و   20-ي/  18ا و18-  ي/23 ليمقااااااااراين
ملراعيااا لبعربااااا  اننسااانيا ماان شاا نه يمل يساااعد او رغااري املناااخ املرعيقااا بنشاا ا األ حاملمااسااا  

  ا  متبيد ال ري  ليمض  قدمعي  

 موجز الجلسة الثانية -جيم 
 يرعياا  فيمااا ارفرا يااا ح انيسااا الثانياااا علرعاات املمااسااا  انيااد  و ااسااا  احلااا   -16

فيمااا يياا  يواااء و  ومل الااووا والااووا وارقييماا  والاادُو   ساارويا بالسياسااا  والااربامج عياا  امل
الااا   السياساااا مساارويا  و يمثيااا بشاا مل تيااي  تالعااروأل الاايت تضاامناملشااااك  الااذين قاادموا 

 العاما:
ا (DAMPA)  امباااامؤسساااا املساارو   ومل الاااووا: السااايد  جااوزف  كاساااريو ) )ي( 

نسااء  الييب (ا والسيد  اوزماان وامبوا )اعموعا النساليا ليقضاء عي  اليقار ح كيراون ومن ماا
نااا ساااموي  )من مااا نساااء يواوبااا ماان يجاا  مساارقب  آا كينيااا(ا والساايد  ااملنايياا الاااماان يجاا  العد

 مشلكا جواجيا(؛
املسرويامل الووا وارقييما : السايد  كااامن آايااري )باريو(ا والسايد  ااثاا تشان  )ر( 

 )كمبو يا(ا والسيد  يماندا ويت )الو يا  املرحد (؛
ا (ا  لسيد  بيبيروا  تاس  )فري  ا ارباء املعاا ب قا  البيادامل  او ا: املسرو  الدُو )و( 

امل ييااا باملسااال  اننسااانيا ح والساايد  إياارا كاااليب ) اوالساايد اولساارومل مااوا )مرفاا  البيئااا العامليااا
 ( ا اا  األواوث

 المستوى  ون الوطني -1 
 ا وهااا  ترعيااا لاااووااملسااارو   ومل اعيااا  املمااساااا  انياااد  علرعااات ح هاااذه انيساااا  -17

 اال اقإىل باألمن الغذال  ح املناو  الريييا واحلضريا )ح الييب  وكينياا عي  الرواُ( وبا نرقال 
قاا   اعرمعاا  احمليياا املنرمياامل إىل كينياا والييبا   اا مان   جواجيا(  ومقدما العرعح الريييا )

وزيااا    ا  اقرصااا ي بااايمااري  مثاا  مت ينل فوالااد اقاا  املمااسااا  انيااد  ي اااهااذه الشااعبيا  ويثبراات 
فيباا ميااه الشارر امل مونااا واألغذيااا ومصاا ا ال اقاا املرالاد     مباا عيا  املاواا ا افرص قصاوهل

رمثا  يقاد وي - باملسااوا  با  اننسا  الرم ينياا لينباوألشاروا بعا  الك  املباا اا  ترقاسم  و 
اسااارخدا  الرعاونياااا   سااايما و   اااج تشاااااك  قاااالم عيااا  اعرمااايا الشاااروا األساسااايا ح اتباااا 

القصاااري وال ويااا  عيااا   يناملاااري  ح األماااد  قااادا وققااا  هاااذا الااانبج نراااالج جياااد  ح بنااااء احمليياااا  
  واا اننساااانيا لااا احملاااِد  ملعاناااا العناصااار  فعاااا    ياااب  حميتاااا   كماااا  ثااااا تغاااري املنااااخ صااادن آالر
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ييضاا  بادواه إىل زياا   الاوع  بقااداا   ماا العما  باا  الرجا  واملاري ا وهاوالرقييديااا مثا  تقسايم 
  (4)الرصواا  اليت مي ن يمل تضر باياعييرباوتغيري املري  
إىل املبااااا  ا اصااا  ا  ويشاااا تيااي مقاادم  العااروأل إىل يمل دااا  املبااا اا  يعااز  جزلياا -18

(؛ مثاا  إ اا  األمااوال "مبااااا  الرعايااا"  وتساامم ) ملااري  ح هااذه السااياقا  الثقافياااالاايت ترمرااي اااا ا
ولقااااد ثباااات يمل مسااااؤوليا  املااااري   اياااا  األساااار   فعااااا    ا  تن يمااااتن اااايم األنشاااا ا الرم اااا  ماااان و 

يرالازي مان داا     ا  اآيارينا تشا   جازءاعاياا تشام  عامامل  ماا واعرمعا  احملييااا الايت غالباا  
األ لاا الايت  مل بامقادمو العاروأل  يفاا عييباا  و واحلياا  املسارحدثا اصد املشاايي والر نولوجيا  

ا اصااا قااداا  الالقاارااا   والسياسااا  وصااانع وواعااع اا  يراعاا  ل ا  إعااافي ا  قااافز  قاادموها متثاا 
ينبغ  يمل تشم  ينش ا تدايبياا حماد   لرنمياا  اليت عند وعي املشاايي والسياسا  والربامج املري ب

 ا  ينالااا  ييضااوماان الضااروان لمعاارفربن  قااوقبن   ا وكااذلأ لزيااا  نمبااااا  النساااء وبناااء قاادااهت
تووياااد العبقاااا  بااا  نسااااء املن ماااا  الشاااعبيا وقاااا   اعرمعاااا  احمليياااا واملساااؤول  احل اااومي ا 

يمل  كماا  الرمويا  ليمباا اا  و النيول السياس  البز  ليمساعد  ح تا م  الادعم ب يرمرعوملالذين 
ربامج الاسياساا  و العناد ط اي  وتنيياذ الصاعيد الشاع   عي قا   اعرمعا  احملييا ارصغاء إىل 

يزياد ماان  ممااا ا قرياجاا  واملعاااال احملييااايسااعد ح عاامامل اشارماهلا عياا  رغاري املناااخ املرعيقاا ب
  ربافعالي
صااعوبا  عديااد  وجااو  وعياا  الاارغم ماان امل اساا  احملققاااا يشاااا مقاادمو العااروأل إىل  -19

عياا  وجااه ا صااوص عاامامل وصااول النساااء عياا   ااو تشاام  و  م اساا  إعااافياتعاالأل اقياا  
  املرزايد عي   و مياندا  املياه د وقاب  ليرنبؤ إىل األااع ا وي ر مؤكم 

 المستو ان الوطني واإلقليمي -2 
ااا -20 باملساااروي  الاااووا وارقييمااا  عيااا  تاااوفري بيئاااا مت ينياااا لرعمااايم  رعيقااااز  العاااروأل املاكم

مراعا  املن وا اننساينا وقييت ت بي  ي   العما  املرعيقاا باملساال  اننساانيا وتغاري املنااخ ح 
 مواجبرااااها  مااااي تغااااري املناااااخ والقاااادا  عياااا  بااااريو؛ وتعماااايم مراعااااا  املن ااااوا اننساااااين ح الر يماااا

املااااواا  املاليااااا والق ااااا  الزااعاااا  ح كمبو يااااا؛ والعواماااا  البزمااااا لزيااااا    ح سااااياق إ اا  ساااايما و 
املشااكا ا قرصا يا ليمري  ح شركا  توزيي ال اقا ال برباليا  ويشاا مقد  العرأل األول إىل يمل 

 سياساااي  واتيااااق باااااي  ياااد مل عيااا  وجاااو  إاا   والرااازا  2030 لعاااا  ي اااا الرنمياااا املسااارداما
__________ 

رترباا عيا  اطاال يياااا  فعمالاا وتمن األفارا (  ايو الموع)قدا  فر   يا "الياعييا" "مصيعا ح هذا السياقا  (4)
اسارخدا  بعي  ينه العميياا الايت تساما لينسااء والرجاال الياعييا" النرالج املرجو   ومي ن يمل ييبم مص يا " إىل

يساسا  عاما   الياعيياااهلبا  وا سريا   من اليرص ا قرصاا يا املراقاا لرحقيا  النراالج املرجاو   وبالرااُا فا مل 
 4ما يول مان اليصاا  تعريا  عاد  تسااويبا"   يو يساابار تسااويبا لأم كييياا هباوا النراالج اننساانيا وكاذليبا

 World اا املسااااااااوا  بااااااا  اننسااااااا  والرنمياااااااا 2012]تقريااااااار الرنمياااااااا ح العاااااااا ا  مااااااان تقريااااااار البناااااااأ الااااااادُو
Development Report 2012: Gender Equality and Developmentالراُ: مرا  عي  الراب  ا  

<http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-

1315936222006/chapter-4.pdf>  
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ار الياا عيا  يعيا  املسارويا   واعرارب تياي مقادم  العاروأل اراا   وا لرازا   برحقي  األهادال
السياسي  عنصارين قااو  ح داا  تادابري تعمايم مراعاا  املن اوا اننسااين  ووجاو  إاا   والرازا  
سياساي  عيا  يعياا  مسارو  مؤسسا  ييضاا  إىل إباراز ا عرباااا  اننسااانيا ح تياي الصاا وك 

املرعيقااا برغااري املناااخ  ويشاااا مقاادما العرعاا  األولاا  إىل لإلجااراءا   اا  الوونيااا ا يا و اتالسياساا
احلاجااااا إىل وجااااو  إاا    اع يمل العديااااد ماااان الاااارواب  باااا  املسااااال  اننسااااانيا وتغااااري املناااااخ تضاااا

ياعيااااا ماااان الااااوزااا  البااااا  انرعاااااومل باااا  ير ياااا  إاساااااء الفضاااامامل النالااااا   -سياساااايا قويااااا 
 من انبا  املعنيا  هاوغري األهييا   اعرمي املدين واملن ما  الق اعيا ومن ما

با  املساال  اننسااانيا  رواب باال الروعيااوسايم  مقادمو العاروأل الضاوء عيا  احلاجاا إىل  -21
عي  عروا  وعي اسلاتياليا اتصاال فعالاا لرحقيا  للاأ   وا ا وشدم اا وزيا   املعرفا وتغري املناخ

إىل تعزيز املعرفا بال رول الرم ينيا البزما لينباوأل  ا  اليا ا تصال ييضوينبغ  يمل هتدل اسلاتي
باملساوا  ب  اننس  ح السياساا املناييااا مان يابل تاوفري منراديا  لرباا ل يفضا  املمااساا  
والرالاار والداوري املسريا    ويوص  مقدمو العروأل برعمايم مراعاا  املن اوا اننسااين ح تياي 

 تادابرياملشااايي والاربامجا ماي اطاال الرخ ي  وعمييا  ح للأ ح عمييا   مبا سياسا  املناخا
اآثاااا املرباينااا عياا  املااري ا وتوليااد وايياا  وقياااري اديااد ماان يجاا  مثاا  ايياا  املسااال  اننسااانياا 

وعاااي تياااأ املرعيقاااا باقرياجاااا  الرمويااا  )ين  سااايما و  سااا  ناااو  انااان ا بياناااا  مصااانيا 
 لبعربااا  اننسانيا(  مراعيا انيا ميز 
لرعمااايم مراعاااا  املن اااوا اننسااااين كشااارا مساااب  وجاااو  إوااااا مؤسسااا  قاااون  ويشاااري إىل  -22

ار ااا  الوونياا والاوزااا  ماوهي  زياا   القاداا  املبنياا نمياي يرضامن  ماا وهاو افعاا    ا  تعميم
دعم للااأ  ااواا يمل يلاا  املناااخا عياا قااا ح سااياق تغااريم عياا  معانااا املسااال  اننسااانيا بصااوا  معمم 

وانبا  املعنيا لا  الصيا  وشر  مقدمو العروأل  عي  الصعيد الوواتشااك  ب  املؤسسا  
ح كاا  ي ااو  ماان ي ااوا  عمييااا وعااي بشااؤومل املااري   انبااا  املعنياااانبااو  الراميااا إىل إشااراك 

الاااوزااا  الوونياااا  ماااي  الرشااااواح للاااأ ا  اااو  احلاواااا املرمثياااا ح  مباااا الاااربامجا يو السياساااا 
من ما  اعرمي املدين ح وعي  إشراك زيا   كياء  آليا  الرصد عند عروا يم  الضوء عي  وسل 

  هاوتنييذ الربامج يو السياسا 
ويبااارز العااارأل املقاااد  بشااا مل املباااا ا  الرامياااا إىل زياااا   فااارص العمااا  املراقاااا لينسااااء ح  -23

عان  ا  من يوجه الرياو  ب  اننس  )وللأا ماثب  شركا  توزيي ال اقا ال برباليا يمل الرخيي
وبارامج تغياري الثقافاا  اوري  الرداي ا وبناء القداا ا وإ يال تغياريا  عيا  سياساا  الروهيا 

ييضاا  باادواه إىل اساا  األ اء املاااُ  مااا يمل يزيااد ماان ال ياااء  الرشااغييياا وهااو مي اانالرن يميااا( 
قيقا تياع  إ ابياا قي  تساعد هبوا  ت  عي  للأل والرشغيي  هلذه الشركا   ومي ن يمل ي

ياؤ ن  مباا املرتب اا بناو  انان الرحسينا  ح املساوا  ب  اننس  عي  تغيري املعاايري والروقعاا  
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ميااي ينااوا  الوهااال  املراقااا ح ق ااا  ال اقااا جب ماان ا عاا ب ملااري  ح  ايااا امل ااال إىل مت اا  ا
  (5)برمره
يمل الرحاديا  الرليسايا عيا  املسارو   وعاحواالعاروأل جتاااام ل ا  يواسرخد  مقادمو  -24

رنيياذ ي ا  العما  اننساانياا وبنااء لبناء القداا  عيا  املساروي  الاووا واحمليا   شم الووا ت
رعماايم مراعااا  املن ااوا اننساااين ح السياسااا  وار اا  العامااا  وملعانااا هااذه لالقااداا  املؤسساايا 

قااات  اا  وانر امااا يكثااار مشاااو    الرحاااديا  وإ اااا   اااج إم انياااا وعاااي مباااا   توجيبياااا لرنساااي  اقلل
 ترضاامن و  اننسااانيا وتغاري املنااخ عيا  تيااي املسارويا  احل ومياا  ساال املارجاراءا  املرعيقاا ب

قصري األج  ملعانا  قب   يو "يناس  انميي ا  واقد "قب  مبا ا  شركا  توزيي ال اقا ال برباليا 
ح  مبااا املبااا ا اح البحاا  مرقيااا يثناااء  اعممعاااو  باا  اننساا ؛ بيااد يمل املعيومااا  يوجااه الريااا

 ر ا  احليول  ا  مبم ا  س  نو  انن ا توفر يساس للأ البيانا  املصنيا 

 المستوى الدولي -3 
املنايياا عيا   ا يتاقت العروأل املقدما بش مل النبوأل باملسال  اننساانيا ح السياسا -25

املسرو  الدُو وجبا  ن ر املن ماا  الايت تاوفمر الروجياه ليبيادامل و/يو وكاا   الرنيياذ الدولياا  
عي  املسرو  الرشغيي  وعي  مسرو  " لكيز عي  املسال  اننسانيا"الو عا مقدمو العروأل إىل 

ا عربااااا  اننسااانيا  إ ماااو لراميااا إىلبغاارأل صااياغا املبااا   الروجيبيااا اسااواء بسااواء املشاااايي 
 اياااا  هااااذه  يو بااااه املن ماااا  عياااا  املساااارو  الاااادُو لااااذن تضاااا ييالعماااا  اسااااواء ح وت بيقباااا 

 مااو املن اوا راملن ما  نيسبا  ويفضا  هاذا الانبجا عيا  سابي  املثاالا إىل وعاي ي اا عما  
اننسااانيا ح برنااامج ا وتعزيااز ا عربااااا  (6)اننساااين ح املشاااايي الاايت ميوهلااا مرفاا  البيئااا العامليااا

  (7)ا  املعا ب ق  البيدامل  و  عم  فري  ا رباء
عيا  قاد  (9)ومرفا  البيئاا العاملياا (8)ا  املعا ب ق  البيدامل  او  ري  ا رباءف إاشا ا  وتدعو -26

مراعا  املن وا اننساين ح تيي ي اوا  وإجاراءا  ط اي  املشااايي وتنيياذهاا تعميم سواء إىل 

__________ 

 Engendering Utilities: Improving Gender Diversity inا ان ر تقرير وكالا الو يا  املرحد  ليرنميا الدوليا (5)

Power Sector Utilitiesعي  الراب  الراُ: ا  
<http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/engendering_utilities.pdf>  

  <https://www.thegef.org/gef/node/11276>: مرا  عي  الراب  ارل لوين الراُ (6)
 قاادمي اراشااا ا تا  املعااا ب قاا  البياادامل  ااو ا يرعاا  عياا  فرياا  ا اارباء 16-/  ي6ماان املقاارا )و( 2لييقاار   وفقااا   (7)

مان بشا مل تعزياز ا عرباااا  اننساانيا وا عرباااا  املرعيقاا باعرمعاا  الضاعييا  ايا  األوارال  اواملشوا  الرقني
   ا  يق  البيدامل  و 

 Strengthening Gender ا  ح يقا  البيادامل  او  تعزيز ا عربااا  اننسانيا ح الرخ اي  لير يا  وتنيياذه] ان ر (8)

Considerations in Adaptation Planning and Implementation in the Least Developed Countries   عي
   الراُ:الراب  ارل لوين

<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/21673_unfccc_leg_gender_low_v5.pdf>  
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لاادعم العماا  عياا  املسااروي  ارقييماا   ا  يساسااي ا  توجيبياا ا  نيا عنصاار ااملسااال  اننساا ياا  تصاابا 
الادعم الرقنيا   ويشااا مقادمو  يو اراشاا  يو إتاقاا الراداي لتي  األولويا  و ل امثب   اوالووا

املخرصا  العروأل إىل يمل هذا الرعميم ملراعا  املن وا اننساين يولاد احلاجاا إىل املزياد مان ا ارباء 
باا  املسااال  اننسااانيا  الاارواب  بشاا ملاننسااانيا وإىل املزيااد ماان ا اارب   يو ح املسااال  ا جرماعيااا

ا والرصااد وإجاراء ا سرعراعاا تعقا  النراالجا مثا  عمييااا  يبرزهتاا وها  قاجاا  - وتغاري املنااخ
 س  نو  انن   توليد بيانا  مصنيا الدعم من تيعبا تسرمد والرقييما اليت 

يوجاااه لرحقيااا  ا ساااريا   مااان الرعااااومل  يوجاااهويكاااد مقااادمو العاااروأل ي ياااا الشاااراكا  و  -27
 سايما و  الرآزا ب  املسال  اننسانيا وتغري املناخ ولرنييذ السياسا  واملشاايي والاربامج اليعالااا

هاذا  حو  املن ما  احل ومياا الدولياا  يو الرعاومل ب  احل وما  واعرمي املدين يوجهالشراكا  و 
الصد ا سليم  الضوء عي  عم  الرحال  العامل  املعا باملساال  اننساانيا واملنااخ
إوااا  وح  (10)

يفض  الرعاومل ب  البيدامل املرقدماا والبيادامل الناميااا واملن ماا  احل ومياا الدولياا  اهذا الرحال 
نسااانيا واملناااخ ماان ياابل واملن مااا  غااري احل وميااا الدوليااا إىل الروعيااا بااالرواب  باا  املسااال  ان

ا سااارعانا بوعاااي ي ااا  عمااا  وونياااا ماااي عمااا ا الردايبياااا وقيقاااا  األنشااا ا الو  ينشااا ا الروعياااا
ماان املبااا   الروجيبيااا  وقلاادم  هااذا الرحااال    للااأ بشاا مل املسااال  اننسااانيا ونشاار األ وا  وغااري

لنساااء املرضااراا  كمثااال عياا  الاادوا املباام الااذن تؤ يااه املن مااا  عياا  الصااعيد الاادُو ح تااي ا
الاارعيم ماان بعضاابن الاابع ا وتوثياا  املمااسااا  انيااد  ومت اا  النساااء ماان ماان آثاااا تغااري املناااخا 

اااايم  الضااااوء ييضاااا ماااان ممااسااااا  عياااا  صااااندوق املناااادوبا  بوصاااايه ممااسااااا جيااااد   ا  وتبا هلااااا  وسل
ح  ا  اماااري  مااان يقااا  البيااادامل  اااو  42 ل هاااذا الصاااندوق مشاااااكاوم ماااوقاااد   (11)شاااراكا  والرعااااوملال

 ينش ا بناء القداا  يبل السنوا  الثماين املاعيا  وح املياوعا  اناايا ح إواا ا تياقيا

 الثالثة والرابعة تينموجز الجلس - ال 
اا اميااايفرقااا ع اح اليااو  الثاااينا تااوزم  املشااااكومل ح قيقااا العماا  إىل يابعاا -28 ز كاا  واقااد اكم

تواجباه تياأ  ماا بغارأل اديادمنبا عي  الموعا  ريياا مان انباا  الياعياا ح إوااا ا تياقيااا 
ومي ااان ا واااب  عيااا  الروصااايا  املنبثقاااا عااان  تناساااببا توصااايا  ووعاااي ااااديا  اعموعااا مااان 
 :هذه األفرقاوفيما يي    (12)عي  املوقي الشب   لبتياقيا األفرقا العاميامناقشا  
 وااااااارال ح ا تياقياااااااا ارواايااااااااا كاملساااااااؤول  عااااااان وعاااااااي اليريااااااا  العامااااااا  ل ()ي 

 لوي ا انمبوايا الدوميني يا(؛ - ت كوهنيم السيد  يني ااته السياسا  وتنييذها )
__________ 

  الراُ:عي  الراب  ارل لوين  SD/PL/02ان ر وثيقا مرف  البيئا العامليا  (9)
 <https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/gender>  

  </http://gender-climate.org>ان ر  (10)
  </http://wedo.org/what-we-do/our-programs/women-delegates-fund>ان ر  (11)
  <http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/moderator_summary2.pdf>ان ر  (12)
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ح للاااأ مرفااا  البيئاااا  مباااا لرمويااا  واملؤسساااا  املاليااااااليريااا  العامااا  ملصاااا ا ا )ر( 
السااااايد ياااااوامل هوفميسااااالا ي ااه وصاااااندوق الر يااااا  ) ايمنااااااخلالعامليااااااا والصاااااندوق األيضااااار 

 الصندوق األيضر ليمناخ(؛
السايد  ي ااتاه مانا ا تياقيا اروااياا ومن وماا األمام املرحاد  )اليري  العام  أل )و( 

 ا ا اا  األواوث(؛بكالي  ايير 
مل الاااووا و و  ساااروي وكاااا   الرنيياااذ واعرماااي املااادين عيااا  املاليريااا  العامااا  ل ) ( 
 السيد  بريدجت برينزا املن ما النساليا ليبيئا والرنميا( ي ااته الووا )

 الفر ق العامل األول: األطراف في االتفاقية اإلطار ة ب ين تغير المناخ -1 
اااا -29 ز اليرياااا  العاماااا  األول عياااا  تقااااادمي توصاااايا  إىل األواااارال ح ا تياقيااااا اروااياااااا اكم

سااا  والرنييااذ  ومتثاا  الرحاادن الرليساا  الااذن قااد ه اليرياا  عاان وعااي السيا ااملسااؤول اباعربااهاا
 يرعا من املياوعا  األساسيا املرعيقا برغري املناخ و اسرلبعد  املن واا  اننسانيا  يملالعام  ح 

إ ماجبااا عياا   ااو يفضاا  ح املناقشااا  املرعيقااا جبميااي اعااا   املواعاايعيا  واعراارب هااذا الوعااي 
صاااااب  بااااا   البزمااااا  راسااااااءالقااااادا  و شاااالك امليبااااام لعنصااااارن ال  افرقااااااا املنااااادوبعااااان  ا  ناجتاااا

عبقااا  عاان قيااا معرفااا املياوعاا  بال لأا عربااااا  اننسااانيا وارجااراءا  املرعيقااا باملناااخا وكااذ
الاااا   مواعااايعيا حمااادم  ا مثااا  الر يمااا  والرخييااا  وا ساااالر و املساااال  اننساااانيا  القالماااا بااا 
ياااو  يا ا عربااا  اننسانيا ال اح أل ار ااكعد    صوص إىلويشري عي  وجه اواألعراا  
 إلكااء وعيبااو قا  املشاااكومل يمل انباو  الرامياا إىل بنااء قاداا  الوفاو  و "  قضاايا املاري ن اق "
طيااا  ح اقيااا  الراااوازمل بااا   ماااا ا  بااا  املساااال  اننساااانيا وتغاااري املنااااخ كثاااري  رواب باااال يرعيااا  فيماااا

املسا لا  "ت نيا "ياؤ   إىل اسارمراا  مما الرجالاب ثري من اننس ا أل ا تسرق   النساء يكثر 
 اعاد  إ مااو املن اوا اننسااين عيا  الصاعيد الاادُوو واحلاد مان تصاواها عيا  ي اا مسا لا ميحااا  

 تراعاااا    ق اااارن قياااا عياااا  الصااااعيد ال ا  شاااااام ا  ع اااا  وعااااعيينااااه وهااااو يماااار ميحااااو ا اعرلاااارب 
السياسا  الوونيا املرعيقا بالشؤومل اننسانيا تغاري املنااخا والع ا  باالع    وايرارم املشاااكومل 

ي ااومل هلاام  مااا   ا  املناقشااا املرعيقااا بالرحااديا  بارشاااا  إىل يمل واعااع  السياسااا  الوونيااا غالباا
ب  املسال  اننسانيا وتغاري املنااخا  الرواب نالا ح معانا تاملبا اا  امليدانيا الصغري  اليت ب عيم
 الووا  سرو إم انا  هذه املبا اا  عي  امليقوأل  ما وهو
ز  الروصيا  املنبثقا عي  يسالي  إبراز فوالد معانا املسال  اننسانيا وعي  وارق واكم  -30

مااااو تعزياااز فعالياااا تااادابري ا سااارالابا ح إوااااا كااا  الاااال مااان اعاااا   املواعااايعيا مااان يااابل إ 
األصاادقاء " رياا مثاا  فاملوجااو   ) احملافاا ا عربااااا  اننسااانيا  ومشياات الروصاايا  ا سااريا   ماان 

املساال  اننساانيا ( ر ا  اسلاتياليا اتصال يكثر فعاليا بش مل ي يا "باملسال  اننسانيا وملاملعني
بااا  املسااااال   الاااارواب بناااااء قاااداا  املناااادوب  عيااا  معاناااا  لأقضااااايا املاااري ا وكاااذ ياااااو ن ااااق
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لكااوا  مناصاارينقااا  ويشاااا بعاا  املشااااك  إىل ي يااا وجااو  اننسااانيا وتغااري املناااخ معانااا معمم 
 لرحقي  هذه النريالا 

احلاوااا ح  واناا ويوصاا  املشااااكومل برعزيااز اساالاتياليا  ا تصااال ماان ياابل اديااد ان -31
إجااراءا  عاجياااا  راجااا إىلا   احملباا  املسااال  اننسااانيا وتغااري املناااخ؛ ين اديااد اعاا الاارواب 

قداا  النساء عي  الر ثري ح فعاليا وداعا تدابري الرصدن لرغري املناخ  ونل ر إىل م البا  كذلأو 
ارجاااراءا  املراعيااااا  يو األوااارال ب عااادا  تقاااااير عااان ارجاااراءا  املراعيااااا ليياااوااق بااا  اننسااا 

حدياااد املمااساااا  انياااد  واملسااااعد  ح توسااايي لبعرباااااا  اننساااانيا عيااا  ي اااا وساااييا فعالاااا لر
املسااال  املساارو  الااووا  ولرساايي  املزيااد ماان الضااوء عياا  اواباا  عياا  ن اااق املبااا اا  الصااغري  

اننساااانياا يوصااا  املشاااااكومل باساااارخدا  األ وا  واملباااا   الروجيبياااا القالماااااا مااان قبيااا  تيااااأ 
ا (14)صاايحا املصااا ا املناااهر  عياا  ارنلناات وح ناااهتا األماالاايت يعاادم  (13)احملااد   ح الواقااا الرقنيااا

ها برناامج األمام  وا  الببغا  الوونيا املراعيا ليمن وا اننساين اليت يعدم ياليت تشم  الموعا و 
وزاا  ا ااجيااا الينيندياااا و املرحااد  ار ااال ا وبرنااامج األماام املرحااد  ليبيئاااا ومرفاا  البيئااا العاملياااا 

يماوا منباا  تاقاا ر(15)ا وبرنامج الدعم العامل واملناخ املسال  اننسانياعا باملوالرحال  العامل  
 ا الببغا  الوونيا املراعيا لبعربااا  اننسانيا واملساعد  ح زيا   ا تساق والرعاومل ب  اآلي

 اننسانيا والوزااا  امل ييا مبعانا آثاا تغري املناخ ليشؤومل الوونيا 
ح تن ايم  واا  ليراداي  يقاد احلياول  الساداملشااكومل إىل إم انيا يمل ير يشاا اا  وييري  -32

عياا  األقاا   يو يعضاالبا يالاد  كاا ليمل ي اومل للااأ وبنااء القااداا  ليالاد  الوفااو ا ومان األفضاا  
ا من يج  زيا   معاافبم باملسال  اننساانيا  وكبادي  لاذلأا اقال  اليريا  تعيا  منسا  اؤسالبا

ح للاأ الوفاد ن ار  عناديا  كا  وفاد ل ا  يعممام مراعاا  املن اوا اننسااين ليمسال  اننسانيا  ا
 تيي بنو  جدول يعمال ا تياقيا 

 الفر ق العامل الثاني: التمو ل والمؤمساة المالية -2 
سايما مرفا  البيئاا العاملياا والصاندوق  و  الرمويا امصا ا اليري  العام  الثاين عي   كمزا  -33

األيضر ليمناخ وصندوق الر ي   وتلمعت الرحديا  اليت قاد ها هاذا اليريا  العاما  ح ثبثاا 
 الرعق ا والوصولا والربالا والرقييم عاما ه  الا   

بصايا  املعيوماا  عد  وجو املشااكومل الصعوبا  ح تعق  الردفقا  املاليا إىل وياجي  -34
يعوق انبو  الراميا إىل اديد اعا   احملراجا إىل يموال؛ ووريقا اسارخدا  هاذه  ما ا وهوعاما

إلا كانااات هلاااذه األماااوال آثااااا قابياااا  ماااا ادياااداألماااوال بعاااد توزيعبااااا وانباااا الااايت تسااارخدمبا؛ و 
__________ 

(13) FCCC/TP/2016/2  
  <http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/9510.php>الراُ:  مرا  عي  الراب  (14)
-http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens>الراُ:  مرا  عي  الراب  (15)

empowerment/gender-responsive-national-communications.html>  
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ساا  ناااو  انااان   يا ليقياااري  ويريااااقم هاااذا الرحاادن بساااب  نااادا  البيانااا  واملعيوماااا  املصااانم 
لبزمااا لرعزياااز فباام املساااال  اننسااانيا مااان قباا  انباااا  الياعيااا عيااا  مساارو  الاااربامجا وإباااراز وا

املؤشاااارا  تنقاااايا زيااااا    عااااروا ا قرياجااااا  والقااااداا  ا اصااااا ليمااااري   ويشاااااا املشااااااكومل إىل 
لرصاااد  افيااابصاااعوبا وعااي مؤشاارا  ك بماننسااانيا لر ااومل مشاالكا وقابياااا ليمقااناااا اغاام اعاالاف

 اننسانيا وتقييمبا ح املقا  األول املسال  
تااوافر  غااري يملن الثاااين الااذن قاادم ه املشااااكومل ح احلصااول عياا  األمااوال  ومتثاا  الرحاادم  -35

تصا     ييباا ألمل املعيوماا  املراقاا بشا مل احلصاول عييبااع ي ي  قصول احملراج    األموال
 ا  جيادقاا ملادافع  عنباا  وهنااك قاواجز موثم إىل اآلياا  املعنياا باملساال  اننساانيا وا ابصوا  فعالا

عاد   يو عاد  املعرفااح للاأ  مباا األماوال العاماا وا اصااا صاول عيا تؤثر ح قدا  املري  عيا  احل
الاذن  ا  احلالام الصاغري جادعي  املعيوما  املرعيقا ب يييا احلصول عي  هذه األماوالا و  ب ا وم 
 وحيااااول  وملمن مااااا  اعرمااااي املاااادين لا  الرالربااااا ح املسااااال  اننسااااانيا ترساااام بااااه  مااااا ا  غالباااا

األهااادال والغاياااا   عاااد  وجاااو  مااان الرمويااا  املؤسسااا  املراااا   ويشااااا املشاااااكومل إىل هتااساااريا 
املؤسساا  ليسااما  برحوياا  األمااوال إىل النساااء بصااوا  يكثاار الرموياا  عياا  مساارو  بصااوا  كافيااا 

  فعاليا
ح عد  وجاو  املؤشارا  ال افيااا    ه هذا اليري  العاملثال  الذن قدم ومتث  الرحدن ا -36

ول  ومل حيا ال افيااؤشارا  املح ين مناقشاا بشا مل الربالاا والرقيايم  وعاد  وجاو   ير را وهو ادم 
ليخاربا  امل رسابا  ا  عي  الر اوا وفقا وت ومل قا ا راق  تيي اآثاا ت  تقييم مسرمر  إاساء عمييا

 عاااا املشاااااكومل إىل يمل ولاااذا  ات يااا    يمل املؤشااارا  وقااادها غاااريياقاااا (  )النالاقاااا  واري
ح متويااااا  املشااااااايي والاااااربامج مااااان يجااااا  ادياااااد  ا  يساساااااي ا  ي اااااومل اييااااا  انباااااا  الياعياااااا شااااارو

عاد  ح  ا  مساا  عاامب  عاد  إجاراء هاذه الرحيايب  اعرلارب األهادال  و  اسا املسرييدين وزياا   
  ا  مت توثيقه جيد ما  ا وهومشاايي الرخييمتوي  و ح مراعا  املن وا اننساين 

الرموي  إىل اتبا   ج تشااك  يبدي برعمايم مس لا و عت الروصيا  املنبثقا عن مناقشا  -37
املشااايي  وتشاام  مساارو  إىل  ماوالمراعاا  املن اوا اننساااين عيا  تيااي املسارويا ا ماان إ اا  األ

املخصصاااا ليمساااال  اننساااانياا مثااا  البشاااريا الرااادابري األيااار  املوصااا  ااااا تعزياااز قاااداا  املاااواا  
رفا  البيئاا العاملياا والصاندوق األيضار ليمنااخ ح موصاانع  القارااا   الوونياا واعع  السياسا 
وتنقاايا اديااد  حوللااأ با ساارنا  إىل اياايب  انبااا  الياعيااا ليمساااعد  وصااندوق الر ياا ا 

األهدال وانبا  الياعيا  وير ي  تعميم مراعا  املن وا اننساين ح تيي مراق  عميياا صاني 
إ مااااو و ح للاااأ من ماااا  اعرماااي املااادينا  مباااا اانباااا  املعنيااااالقاااراا تعزياااز الرعااااومل ماااي تياااي 

  وإجااراء  ااسااا اوهااو يماار بااال  األ ياا املسااال  اننسااانيا ح عمييااا  اساارعراأل النيقااا  العامااا
مان شا نه يمل يسااعد ح الرصادن بصاوا  فعالاا ليرحاديا  األماوال  م امل وكييياا طصايصبش مل 

الراوازمل با  اننسا   عا يمل جت ي لاا موعاوعيا ب م ا ااقاعاد   لاتاهح الوقات  نشئاحملد  ا ويمل ي
 الر ي   من اللكيز بصوا  كبري  عي  عي  تدابري الرخيي  بد    ا  يركز ييض ح الربالا
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ح الرصاادن  اح قااال تنييااذها بيعاليااايمل تساااعدا والراادابري املااذكوا  يعاابه ماان شاا  ا  -38
 عاان ورياا لباااق  الرحااديا  احملااد   ماان ياابل تعزيااز قااوافز إ ماااو املن ااوا اننساااين ح الربالااا 

م  آليااا  ا نرصااال البزمااا ليرصااد والرقيااي وعاايذن املشااااييا و منيمااوتثقياا  هاادالا األصااياغا 
وعااي مؤشاار سياسااا  املساااوا  باا  اننساا  يلشااري بشاا   ياااص إىل باملؤشاارا ا  يرعياا  فيماااو 

واعرلرب   (16)ننا املساعد  ار اليا ح من ما الرعاومل والرنميا ح امليدامل ا قرصا نالذن تعرمده 
حملا عاماا عان كييياا وماد  إ مااو املعوناا الثنالياا لبعرباااا    و ت وينهذا املؤشر ي و  يوليا 

   ت ويرهاااااا وت بيقباااااا املؤسسااااا  املرعاااااد   األواااااراليمل تواصااااا  أل ا  مي ااااان  اننسااااانياا ومثاااااا   
انباا  املعنياا ح تياي مراقا  عميياا  وجباا ن ارسا  اتيااق واساي الن ااق عيا  يمل إ ااو  كما

 الشيافيا واملساءلا  ل ياء  هذه العمييا ألنه ي ي  ا  يعروا  ا  يمر يعررب الرصد والرقييم 
كاسااريا   و عات توصايا  إعاافيا إىل تعزياز فاارص احلصاول عيا  الرمويا  واملعيوماا ؛   -39

الصاااندوق األيضااار ليمنااااخ وا ااادما  املرعيقاااا بااا جراءا  مااان  ماااثب   املن ماااا  الصاااغري  احلالااام
تباااا ل ا ااااربا  والرالاااااار يشاااا    انياااا يملإم إىل  ا    ويشاااري ييضاااال ااا  بياااادالرخييااا  املبلمااااا 
 باا ن مان يابل الساما  ا  مثمار  إجراء   ومل الووا والووا وارقييم   سرويا الناجحا عي  امل

قااد  معيومااا  ميصاايا عاان ي يااا املن ااوا اننساااين ح السااياق  ارقييماا  والثقاااح باا مل تالرموياا  
يشاااا املشااااكومل إىل يمل انمااي باا  ي ااا  اا  املبااا اا  الناجحااا  وييااري  اسرنساااخوإتاقااا إم انيااا 
 لرعزيز ال ياء  وإم انيا الوصول  شامب   ا  واتياق بااي  يوفر إواا  2030 لعا  الرنميا املسرداما

 الفر ق العامل الثالث: أمانة االتفاقية اإلطار ة ومنظومة األمم المتحدة -3 
اكز اليري  العام  الثال  عي  الرحديا  اليت تواجببا يمانا ا تياقيا ارواايا ومن وما  -40

األمم املرحد ا وقد  توصايا  ليرغيا  عييباا  ويقارم املشاااكومل با مل ا تياقياا اروااياا بشا مل تغاري 
ا لتاالمييااد  املسااال  اننسااانيا واجبااا بينيااا برنااامج عماا  ليمااا بشاا مل  ماان ياابلاملناااخ قاادممت 

هااذا الصاد ا اعرارب املشاااكومل برناامج العماا   وح اننساانيا ح الشاؤومل السياساا  إىل إجاراءا  
ب نه ينبغا  متدياد فلتاه  وه اذا متثا  الرحادن الرليسا  ح ادياد وبيعاا املرقياا  واويقر  ا  بااز  ا  معيم

 لأا وكاذنييذهامواصيا تاملقبيا من برنامج عم  ليما من يبل ايرياا يدي األنش ا اليت مي ن 
اادم   ح مرقيااا الساانر  األوليااا لربنااامج العماا   وتشاام  الرحااديا   الرصاادن ليرحااديا  الاايت قل

 يي : ما امل روقا
اننسااانيا ح السااياق  الااووا  سااال  ماااو املراملساااعد  الاايت اراجبااا البياادامل  )ي( 

انديااد  عمييااا  الكيوتااو و مبوجاا  ا تياقيااا وبروتوكااول   املوجااو  عمييااا  الواحملياا ا ب اارق منبااا 
 اا  املسااااا ا  احملااااد   وونياااااتياااااق بااااااي ا مثاااا  ي اااا  الر ياااا  الوونياااااا و  املنداجااااا ح إواااااا
 والببغا  الوونيا؛

__________ 

  <http://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm>ان ر  (16)
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الراااآزا والرنساااي  بااا   ريااا  اهليئاااا  ومساااااا  العمااا  ح إوااااا  عاااد  وجاااو  )ر( 
باا  عماا  فرياا   قيااا )مااثب  يمل تلتاا  عييااه از واجيااا ح عمييااا  ا تيا مي اان مااا وهااوا تياقياااا 
بش مل ي   الر ي  الوونياا والعم  املض يي به ح إوااا برناامج  ا  املعا ب ق  البيدامل  و ا رباء 

برالمياي ونشار املعيوماا   يرعيا  فيماعم  نريوث عي  البوابا ارل لونياا واألنش ا املض يي اا 
 األ وا  املراعيا لبعربااا  اننسانيا(؛ بش مل

اساارمراا عااد  الرااوازمل باا  اننساا  ح وفااو  األواارال املشااااكا ح اجرماعااا   )و( 
  ومؤمترا  ا تياقيا

ا  قااااا  املشاااااااكومل عاااااد  إم انياااااا قيااااااري ساساااااياوبارعاااااافا إىل هاااااذه الرحاااااديا  األ -41
ترتبات عيياه  ماا ا وهاواملساال  اننساانيا األنشا ا املضا يي ااا ح إوااا برناامج عما  ليماا بشا مل

ال رالاا   ا  ي مؤشاارا  لقياااري مااد  دااا  هااذه األنشاا ا ويثرهااا  واقاال  املشااااكومل ييضااوعاا عااروا 
العمااا  املضااا يي باااه ح إوااااا  يضااا  إىل ت اااراات ي  واألنشااا ا املم ناااا ماااي الرساااييم ب ناااه ينبغااا 

الراااداي  وبنااااء القاااداا    واا  يااجباااا  ومشيااات هاااذه األنشااا ا تاااوفري املزياااد مااان يو ا تياقياااا
 موعا  األ وا  والوثال  الروجيبيا عم  والالوقيقا  

ااا -42 ها اليريااا  العامااا  ح ارجاااراءا  املقلقاااا لرعزياااز إ مااااو د  الروصااايا  الااايت يعااادم وجتسم
لربنااامج  ا  امراادا وللااأ  ااملساااوا  باا  اننساا  ح تيااي األنشاا ا لا  الصاايا ح إواااا ا تياقيااا

متدياد برناامج عما  مقارا نياا يمل يرضامن   واقال  اليريا  إم ااملساال  اننساانياعم  ليماا بشا مل 
 يي : مبا ؤمترقيا  املؤمتر األورالا الدوا  الثانيا والعشرين ملليماا املروقي اطاله ح 

عمييا إ ماو املساوا  با  اننسا   ومتاسأال ي  إىل األمانا يمل تعزز تنسي   )ي( 
صاااااندوق الر يااااا ا  ساااااياق حرنيياااااذ العااااادا  و ارح للاااااأ  مباااااا ح العميياااااا  واألوااااار الرليساااااياا

والصندوق األيضر ليمناخا ومرفا  البيئاا العامليااا وي ا  الر يا  الوونيااا والببغاا  الوونيااا 
 وإواا بناء القداا ا وإواا نق  الر نولوجيا؛ اا  واملسا ا  احملد   ووني

 يرعيااا  فيمااااكااا  ساانر  عااان الرقاااد  احملااارز  ا  ال ياا  إىل األماناااا يمل تقاااد  تقريااار  )ر( 
ح رنيياااذ العااادا  و ارح للاااأ  مباااا   مااااو املسااااوا  بااا  اننسااا  ح العميياااا  واألوااار الرليسااايااب

صاااندوق الر يااا ا والصاااندوق األيضااار ليمنااااخا ومرفااا  البيئاااا العامليااااا وي ااا  الر يااا  ساااياق 
وإواااااا بناااااء القااااداا ا وإواااااا نقاااا   اا  واملسااااا ا  احملااااد   وونيااااالوونياااااا والببغااااا  الوونياااااا 

 لوجيا؛الر نو 
األماناااا بشااا مل املقدماااا مااان املوافقاااا عيااا  إجاااراء اسااارعراأل سااانون ليمعيوماااا   )و( 

 و ريااا  هيئاااا  ا تياقياااا والربوتوكاااو   امليحقاااا اااااا االوفاااو عضاااويا الراااوازمل بااا  اننسااا  ح 
 قيا ا  هذه اهليئا ؛ وح



FCCC/SBI/2016/10 

GE.16-12203 16 

واطاال يا املساال  اننساانبنالا  تنيياذ برناامج عما  ليماا بشا مل  ا  ارقاوا عيم ) ( 
مي اان يمل يشاام  املقاارا املرعياا  بربنااامج العماا  و متديااده مااي إ يااال اااديثا  منر مااا  بشاا مل قاراا 
 يي : مبا مؤمتر األورالقيا  

ال يااا  إىل األماناااا يمل تااان م قيقاااا  عمااا  يثنااااء الااادوا  مااان يجااا  اسااارعراأل  ‘1‘
و املساااوا  باا  إ مااا  الراميااا إىلزيااد ماان الراادابري املالرقااد  احملاارز والن اار ح اطااال 

ح للاااأ إعااادا  بااارامج العمااا  الوونيااااا  مباااا اننسااا  ح العميياااا  املواعااايعياا
وكااااذلأ ح بناااااء القااااداا ا  اا  املسااااا ا  احملااااد   وونيااااوالببغااااا  الوونياااااا و 

 وارعدا  رجراء الرقييم؛ اوالرموي ا وا سرعراأل الرقا
ساايما املنرميااا  إىل يقاا   و  ليمناادوبا ا ا  تاان م تاادايبيمل ال ياا  إىل األمانااا  ‘2‘

بشاا مل املبااااا  الرياوعاايا والعمييااا  الناشاائا ح إواااا ا تياقياااا  اا  البياادامل  ااو 
عاان تااداي  املااوهي  عياا  تقاساام املعيومااا ا وبناااء القااداا ا وإ ماااو  فضااب  

املرعيقاا معا  املصا يحا   فباماملساوا  ب  اننس  ح الربامج لا  الصياا و 
 سانيا؛اننباملسال  

تااان م ينشااا ا لبنااااء القاااداا  وتاااوفري الااادعم الرقاااا ح يمل ال يااا  إىل األماناااا  ‘3‘
عاادا  ارساايما عياا   و  عاان الرااداي ا ا جرماعااا  ارقييميااا والوونيااا فضااب  

املساا ا  احملاد   بارامج العما  الوونياا والببغاا  الوونياا و ح سياق رنييذ الو 
 ؛ا  ووني

  ماااااو املساااااوا  باااا  ب فيمااااا يرصاااا ضاااا  املمااسااااا  إنشاااااء منرااااد  لربااااا ل يف ‘4‘
ح رنييااذ العاادا  و بشاا مل ارساايما  و  اننساا  ح السياسااا  املرعيقااا باملناااخا

 ؛ا  املسا ا  احملد   وونيبرامج العم  الوونيا والببغا  الوونيا و سياق 
تقااااااير تقنيااااا وي وا  وغااااري للااااأ ماااان الوسااااال   يمل تعاااادال ياااا  إىل األمانااااا  ‘5‘

 ؛الناشئار ماو املساوا  ب  اننس  ح السياسا  املناييا 
 عاااو  األوااارال واملن ماااا  الدولياااا األيااار  إىل الرعااااومل وتاااوفري الااادعم املااااُ  ‘6‘

  املسال  اننسانياعينيا لرنييذ برنامج عم  ليما بش مل  ا وتقدمي مسا 

 وكاالة التنفيذ والمجتمع المدني: مل الرابعالفر ق العا -4 
الروصايا  إىل وكاا   الرنيياذ واعرماي املادين عيا  تقادمي اكمز اليري  العام  الرابي عيا   -43
عاد   ح ا  معا سروي   عي  املدم الووا و ومل الووا  ويرمث  الرحدن الرليس  الذن قل  سروي امل

يا  وساااي  املشاااااكومل الضاااوء عيااا  عاااروا  اييااا  فبااام واعاااع  السياساااا  لبعرباااااا  اننساااان
ح اعرمعااا  األبويااا  هااو احلااال مااثب   كمااا  وواارق جتييبااا؛اهلي ييااا ح مااوازين القااو  ياارب   ا 

ح للاأ  مباا اسارخدا  عاد  مان األ وا  ليقياا  ااذه املبمااا  يا  واقالل ممقاانا باعرمعا  األمو 
العماااا  تباااا  ا الاااايت  floating coconut toolkitل افيااااا ]املسااااما  جبااااوز  اهلنااااد ا الموعااااا األ وا 
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عاناا مل وجاو  مناصارين لكاواعيا  ي ياا  ا  ييضا وسلايم  الضاوء  (17)ملاري الذن تضا يي باه ا املنِرجال
 ا يرب   اهلي ييا ح موازين القو  

 الرمويااا ا ا عيااا صااوهلإم انياااا قآياار ح بنااااء قاااداا  املن مااا  اعرمعياااا و  ومتثاا  اااادم  -44
 اعياا  قااد سااواء البياادامل الناميااا واملرقدمااا وح  عمييااا احلصااول عييااه  واصااد ح للااأ تعقماا مبااا
 اا  كافيا ا  املن ماا  اعرمعياا توثيقا عانبااب  املسال  اننسانيا وتغري املنااخ الايت ت الرواب   توثم   

 عااااا  ه ااااذاذه احلاااوااا   و هااااراعااا  ح ت و  قاااوااا  سياساااااتياتولمااااد    مبا ااهتاااا فاااا ملوبالرااااُ 
 سياسا   ربا الناجحا إىلاملشااكومل إىل توثي  املمااسا  انيد  وترت

لاااااوق  عاااااد  وجاااااو  منراااااديا  لرباااااا ل املعااااااال واملعيوماااااا  بشااااا مل املساااااال   اا  ويياااااري  -45
الريااعب   إىل عرقيااننسانيا املسال  ص بش مل مساا عم   صم  ويؤ ن عد  وجو اننسانيا  

 مان يابلملساال  اننساانيا تثقييياا باقياول  وبنااء قاعاد   مي نباا إتاقااوالبو ا  الروعياا الايت 
 يمل ميبااد ال ريا  لوعااي سياساا  يفضاا اماان شا نه الرعااومل با  البياادامل املرقدماا والبياادامل النامياا 

 ااع  مي يا األ وح ح للأ تشريعا  بش مل قضايا مث  ققوق املري  ح األااع  مبا
 ها اليريااا ا  عاااا املشاااااكومل إىل إنشااااء منراااد  مسااارمر الرحاااديا  الااايت قااادم وملواجباااا  -46

الاادُو ي ااومل  ساارو ليحااواا وتبااا ل املعيومااا  وتقاساام املبااااا  مااي واعااع  السياسااا  عياا  امل
إىل يمل ت يا  املباا   الروجيبيااا  واقيقاا وصا  مااي املن ماا  اعرمعياا وقااا   اعرماي احمليا   و عاا

ملسااااال  اننسااااانيا عياااا  معانااااا االقاااادا  عياااا   ا  املسااااا ا  احملااااد   وونياااا الببغااااا  الوونيااااا و ح
ا و  ساارو امل عمييااا  عياا  وكااا   الرنييااذ ومن مااا  اعرمااي املاادين  تضاايإىل يمل  كااذلأالاادُو

منباليااا  واعااحا لرعماايم مراعااا  املن ااوا اننساااين ح تيااي ارجااراءا  املساارو  الااووا تشاام  
 قا باملناخ املرعي
بالرواصاا  مااي ا اارباء ح الشااؤومل اننسااانيا واعموعااا  النساااليا ح تيااي مراقاا    ويوصاا -47

عمييااا  وعااي الااربامج والسياسااا  املنايياااا وإباابا واعااع  السياسااا  باحلاجااا إىل تعزيااز عمييااا 
رماااي املااادين تااي البياناااا  وإعااادا  الوثاااال  وإجاااراء الرحيااايب   وويااا  املشاااااكومل إىل من ماااا  اع

املشاااكا يرالااوز  مباا اليت اد  توزيي النيول عيا  املسارو  اهلي يا  وا  األنباليا  و املاللكيز عي  
عرمعا  احملييا برحديد عبقا  القاو  وتقسايم العما  با  املاري  إىل إتاقا ارم انيا لقيا  ااقا  األو 

رب  من مااا  اعرمااي املاادين معاا   واعرلااوالرجا  ماان يجاا  اساا  فباام األبعااا  اننساانيا ح سااياق 
عيا   احلصول م انيا باحلقوق املواعيعيا و لرمري املري  بلويج ح ال ي اء  وا اليس قا ا  عي   ا  ييض

ح  يو املناييااا جااراءا دوليااا لرموياا  ارالليااا  ماان ياابل اآا سااواء للااأ الرموياا ا والاادفا  عاان
 ح للأ األعمال ا رييا  امب اسرعراأل تيي الردفقا  املاليااسياق 

    
__________ 

  الوكالا الدوليا لينبوأل باملري  لبقرصا ا  امليبنيزياا ان ر اوععرب (17)
<https://unfccc.int/files/focus/adaptation/technical_expert_meeting/application/pdf/20160525_andr

ina_thomas.pdf>  


