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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥-٦بون، 
 من جدول األعمال  ٢٠البند 

 القضااي اجلنسانية وتغري املناخ

 املسائل اجلنسانية وتغري املناخ  
 مشروع استنتاجات مقرتح من الرئيس  
 توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ  

وع املقتترب ال تتا   تت  أوصتتا ائة تتف الةرعةتتف ل، نةةتتهت، ا سوبعتتا البتتابمبف واألببمبتت ،  شتتر  
 ينظر فةه مؤمتر األطراف ويمب مده ا سوبته الثالثف والمبشرين:

  23-م أ/-مشروع مقرر   
 وضع خطة عمل جنسانية  

 إن مؤمتر األطراف، 
 ،٢٠-م أ/١8، و١8-م أ/٢3، و١٦-م أ/١، و٧-م أ/3٦إىل مقرباتتتتتتتتتتتتته  إذ يشتتتتتتتتتتتتر 

 وإىل اتةاق اببيس، ٢٢-م أ/٢١و ٢١-م أ/١و
 ،٢٠3٠قراب اجلممبةف المبامف بشأن خطف ال نمةف املب دامف لمبام  من جديد وإذ يؤ د 
أن البةاسات املناخةف املراعةف لالع بابات اجلنبانةف ال تزال حباجف إىل مزيد  وإذ يالحظ 

من ال مبزيز ا مجةع األنشطف امل مب،قف ابل كةف وال خةةتف وأستالةا ال نةةتهت ذات ال ت،ف مال مويت  
ةا ونق،ها وبناء القدبات(، و هتلك عم،ةف صنع القراب امل مب،قف ب نةةتهت البةاستات وتطوير ال كنولوج

 ، (١ماملناخةف
__________ 

 .٢٢-م أ/٢١املقرب  (١م
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أنه، بغم ال قدم الهتي أحرزته األطراف ا تنةةهت املقربات املشتاب إلةهتا  أيضا   وإذ يالحظ 
املنظتتوب  موضتتروبة تمبمتتة أعتتاله، فتتةن اتتف حاجتتف إىل متثةتت  املتترأة ا مجةتتع جوانتتا عم،ةتتف االتةاقةتتف،

ملنةتهتة ا ألنشتطف ااجلنباين عن طريق مجةتع املقاصتد واألاتداف ذات ال ت،ف التو تنطتوي ع،ةهتا ا
 ،  مبامهف اامف ا زايسة فمبالة ها،إطاب االتةاقةف

أبمهةتتف سوب بتترعمل عمتت  لةمتتا املوستتع بشتتأن املبتتا   اجلنبتتانةف ا  وإذ يقتتر متتع ال قتتدير 
، وسوب خطتتتف التةاقةتتتفإسمتتتاال االع بتتتابات اجلنبتتتانةف ا عمتتت  األطتتتراف واألمانتتتف امل مب،تتتق ب نةةتتتهت ا

بتانةف ابملبتا   اجلن مل مب،قتفات والتوالايت المبم  اجلنبانةف مالوابسة ا املرفق( ا سعتم تنةةتهت القترابا
 ا إطاب عم،ةف االتةاقةف،

، التتهتي يط،تتا إىل ائة تتف الةرعةتتف ل، نةةتتهت ٢٧، الةقتترة ٢٢-م أ/٢١إىل املقتترب  وإذ يشتتر 
قتف ابلشتأن ت امل مب،أن تضع خطف عم  ل،مبا   اجلنبانةف من أجت  سعتم تنةةتهت املقتربات والتوالاي

األنشتتتطف ولويتتتف، و تةاقةتتتف، حةتتتأ  كتتتن أن تشتتتم  ا تتتاالت ذات األاجلنبتتتاين ا إطتتتاب عم،ةتتتف اال
ةاجتات ر ةبتةف، واالح ؤولف والواملؤشرات الر ةبةف، واجلداول الزمنةف ل، نةةهت، والمبناصر الةاع،ف املب

يتتتد متتتن لرصتتتد  ز اإلبشتتتاسيف متتتن املتتتوابس لكتتت  نشتتتاته وأن تضتتتع عم،ة هتتتا ا اصتتتف ابالستتت مبرا  وا
 ال ة ة ،
أنتتته ينبلتتت  ل طتتتراف، عنتتتد ا تتتاذ اإلجتتتراءات الرامةتتتف إىل ال  تتتدي ل لتتتر إىل  وإذ يشتتتر 

 إلنبتان، فضتال  حبقتوق ا املناخ، أن حترتم وتمبزز وتراع  ما يقع ع،ى    منها من ال زامات م مب،قتف
 عن املباواة ب  اجلنب ،

ضروبة حتقةق ال حول المبتاسل ل،قتوا المبام،تف عنتد تنةةتهت خطتف عمت   وإذ يضع ا اع بابه 
 املبا   اجلنبانةف،

خطتتتف المبمتتت  اجلنبتتتانةف التتتوابسة ا املرفتتتق، ا إطتتتاب بتتترعمل عمتتت  لةمتتتا  يمب متتتد -١ 
 بشأن املبا   اجلنبانةفه 

األطراف، وأعضاء ائة تات املنشتأة، ومنظمتات األمتم امل حتدة، واملتراقب   يدعو -٢ 
املشاب إلةها  نبانةفم  اجلوغرام من أصحاب امل ،حف إىل املشاب ف واالخنرات ا تنةةهت خطف المب

حنتو  ا  دف املضت  قتدمأعاله ميشاب إلةها فةما ي،  ابستم خطتف المبمت  اجلنبتانةف(،  ت ١ا الةقرة 
 ملناخه مب،قف ابحتقةق ادف تمبمةم مراعاة املنظوب اجلنباين ا مجةع عناصر اإلجراءات امل

وازن بتتتت  ابلوبقتتتتف ال قنةتتتتف التتتتو أعتتتتدعا األمانتتتتف عتتتتن حتقةتتتتق اتتتتدف ال تتتت يرحتتتتا -3 
 ه(٢ماجلنب 
عتتتدم إحتتتراز تقتتتدم متتتن قابتتت  الوفتتتوس وائة تتتات املنشتتتأة ل حقةتتتق اتتتدف  يالحتتتظ -4 

 ال وازن ب  اجلنب ه
إىل األمانتتتف إعتتتداس تقريتتتتر تتتتولةة  عتتتن تنةةتتتتهت خطتتتف المبمتتت  اجلنبتتتتانةف،  يط،تتتا -٥ 

، حيتدس ٢٠١٩لمبرضه ع،ى ائة ف الةرعةف ل، نةةتهت ا سوبعتا املقترب عقتداا ا تشترين الثتاين/نوفمرب 
جمتتاالت ال قتتدم، وجمتتاالت ال حبتت  والمبمتت  املط،تتوب االضتتطالع بتته ا خطتت  المبمتت  الالحقتتف، 

__________ 

 . FCCC/TP/2017/8 (٢م
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 هتتتا متتتؤمتر األطتتتراف ا سوبتتتته ا امبتتتف والمبشتتترين متشتتترين الثتتتاين/بلةتتتف وضتتتع توصتتتةات لةنظتتتر فة
 أسعهه ٧( ا سةاق االس مبرا  املشاب إلةه ا الةقرة ٢٠١٩ نوفمرب

أن تكتون مواضتةع ح،قتات المبمت  البتنويف املمبقتوسة ألنتاء التدوبات واملقترب  يقرب -٦ 
 ٢٠١8النمبقتتتتاس سوبات عتتتتام   تنظةمهتتتتا ابل تتتتزامن متتتتع سوبر ائة  تتتت  الةتتتترعة   ا الةتتتترتة األوىل

من جمال األولويف "اتاء" ا  ١-مب ندة إىل اإلسهامات املشاب إلةها ا النشات ااء (3م٢٠١٩و
(، وإىل ال تتألرات الق تترة والطوي،تتف األجتت   طتتف المبمتت  ٥خطتتف المبمتت  اجلنبتتانةف مانظتتر اجلتتدول 

 أعاله، ع،ى ال وا ه ٥الةقرة  ابل قرير ال ولةة  املشاب إلةه ا اجلنبانةف، وقد تبرتشد أيضا  
أن يبتتت مبر ، ا سوبتتتته ا امبتتتف والمبشتتترين، تنةةتتتهت خطتتتف المبمتتت   يقتتترب أيضتتتا   -٧ 

، متن أجت  النظتتر ا (4ماجلنبتانةف ا ستةاق استت مبرا  بترعمل عمت  لةمتتا بشتأن املبتا   اجلنبتتانةف
 اجلنبانةفها طوات املقب،ف،  ا ا ذلك تقةةم اآلاثب املرتتبف ع،ى خطف المبم  

األطتتتتتتراف واملنظمتتتتتتات ذات ال تتتتتت،ف إىل املشتتتتتتاب ف واالخنتتتتتترات ا تنةةتتتتتتهت  يتتتتتدعو -8 
مبزيتتز قتتدبات تا ذلتتك  األنشتتطف امل  تت،ف ابملبتتا   اجلنبتتانةف ا إطتتاب خطتتف المبمتت  اجلنبتتانةف،  تتا

 مرا ز تنبةق الشؤون اجلنبانةف ال ابمبف ل مانفه
املةزانةف ع،ى تنةةهت األنشطف الو س ضتط،ع ابآلاثب املقدبة املرتتبف ا  حية  ع،ما   -٩ 

 أعالهه ٦و ٥و ١ ا األمانف واملشاب إلةها ا الةقرات 
أن تُ خهت اإلجراءات الو ُعهد  ا إىل األمانتف ا اتهتا املقترب بانتا  ب توافر  يط،ا -١٠ 

 املوابس املالةف.

__________ 

 .١٢و ١١، الةقراتن ٢٢-م أ/٢١املقرب  (3م
 .٦، الةقرة ٢٢-م أ/٢١املقرب  (4م
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 املرفق

 خطة عمل املسائل اجلنسانية  
، أن تضتتتع خطتتتف ٢٧، الةقتتترة ٢٢-م أ/٢١ل، نةةتتتهت، ا املقتتترب طُ،تتتا إىل ائة تتتف الةرعةتتتف  -١

عم  ل،مبا   اجلنبانةف من أجت  سعتم تنةةتهت القترابات والتوالايت امل  ت،ف بنتوع اجلتنس ا عم،ةتف 
االتةاقةف، والو قد تشتم  ا تاالت ذات األولويتف، واألنشتطف واملؤشترات الر ةبتةف، واألطتر الزمنةتف 

املبتتؤولف والر ةبتتةف، واالح ةاجتتات اإلبشتتاسيف متتن املتتوابس لكتت  نشتتات، ل، نةةتتهت، والمبناصتتر الةاع،تتف 
 وأن تقدم ممب،ومات مة ،ف عن عم،ة ها ا اصف ابالس مبرا  والرصد.

وخطف عم  املبتا   اجلنبتانةف، التو وضتمبا ا إطتاب بترعمل عمت  لةمتا بشتأن املبتا    -٢
م بتتاويف وااسفتف، وتمبزيتز البةاستتات اجلنبتانةف، تبتمبى إىل النهتو   شتتاب ف املترأة ب توبة  ام،تف و 

املناخةف املراعةف لالع بابات اجلنبانةف وتمبمةم مراعاة املنظوب اجلنباين ا تنةةهت االتةاقةف وا عمت  
 األطراف واألمانف، و ةاعت األمم امل حدة ومجةع أصحاب امل ،حف ع،ى مجةع املب وايت. 

متتتن ال مبزيتتتز جلمةتتتتع  ت اجلنبتتتانةف مزيتتتتدا  وت ط،تتتا البةاستتتات املناخةتتتف املراعةتتتتف لالع بتتتابا -3
األنشطف امل مب،قف ابل كةف وال خةةف وأسالةا ال نةةهت ذات ال ،ف مال موي ، وتطوير ال كنولوجةا 

عتتتن عم،ةتتتف صتتتنع القتتتراب امل مب،قتتتف ب نةةتتتهت البةاستتتات املناخةتتتف.  ونق،هتتتا، وبنتتتاء القتتتدبات(، فضتتتال  
ثةتت  املتترأة ا مجةتتع جوانتتا عم،ةتتف االتةاقةتتف وتمبتترتف خطتتف عمتت  املبتتا   اجلنبتتانةف اب اجتتف إىل مت

اإلطابيتتف، وإىل تمبمتتةم مراعتتاة املنظتتتوب اجلنبتتاين ا مجةتتع أاتتتداف وغتتاايت األنشتتطف ذات ال تتت،ف 
 ابالتةاقةف بوصةها مبامهف اامف ا زايسة فمبالة ها.

 ا  وتمبرتف خطف المبم  اجلنبانةف أبن اإلجراءات امل مب،قتف ابملبتا   اجلنبتانةف تشتهد تقتدم -4
ا مجةتتع جمتتاالت االتةاقةتتف فةمتتا ي مب،تتق ابتةتتاق اببيتتس. و انتتا المبديتتد متتن أنشتتطف خطتتف المبمتت  
اجلنبانةف ا  موضوع اإلجراءات الو ت خهتاا خم ،ف املنظمات ذات ال ،ف، وس ظ  حباجف إىل 

 إجراءات إضافةف ت جاوز اإلطاب الزمين ل،خطف.
القاب،ةتتف ل،قةتتاب، وب،لتتا األطتتراف وت ةتتاوت أنشتتطف خطتتف المبمتت  اجلنبتتانةف متتن حةتتأ  -٥

مراح  م ةاوتف من حةأ ال قدم احملرز بشأن اهته ا طف. وقد ت ةاوت أولوايت بمبض اإلجراءات 
لطبةمبف ونطاق البةاسات املناخةف الو جيري تنةةهتاا وقدبات األطراف. وتب،م خطف المبم   وفقا  

 ةف ا  عم،ةف تقوساا األطراف. اجلنبانةف أبن اإلجراءات امل مب،قف ابملناخ  وجا االتةاق

 اجملاالت ذات األولوية  
األطتتراف واألمانتتف واملنظمتتات املمبنةتتف متتدعوة إىل االضتتطالع ابألنشتتطف التتوابسة ا خطتتف  -٦

المبم  اجلنبتانةف، حبتا االق ضتاء. وحتتدس ا طتف ابتف جمتاالت ذات أولويتف ل نشتطف التو متن 
 شأهنا سفع حتقةق أادافها.
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 درات، وتقاسم املعارف واالتصاالتبناء الق -ألف  
تبتتمبى خطتتف المبمتت  اجلنبتتانةف إىل تمبزيتتز فهتتم اجلهتتات صتتاحبف امل تت،حف وخربعتتا الةنةتتف  -٧

بشأن اإلسماال املنهج  لالع بابات اجلنبانةف وتطبةق اهتا الةهم وا ربة ا ا االت املواضةمبةف ا 
 شابيع ع،ى أب  الواقع. إطاب االتةاقةف واتةاق اببيس وا البةاسات والربامل وامل

 التوازن بني اجلنسني ومشاركة املرأة واضطالعها بدور قيادي -ابء  
تبمبى خطف المبم  اجلنبانةف ل حقةق وسعم مشاب ف املرأة ب وبة  ام،ف وم باويف وجمديف  -8

 ا عم،ةف االتةاقةف اإلطابيف.

 تساقاال -جيم  
االع بتتابات اجلنبتتانةف ا عمتت  اة تتات  تبتتمبى خطتتف المبمتت  اجلنبتتانةف إىل تمبزيتتز إسمتتاال -٩

االتةاقةف واألمانف المبامف وغراا من  ةاعت األمتم امل حتدة وأصتحاب امل ت،حف، متن أجت  ال نةةتهت 
 امل بق ل،والايت واألنشطف امل مب،قف ابملبا   اجلنبانةف.

 التنفيذ املراعي لالعتبارات اجلنسانية ووسائل التنفيذ -دال  
جلنبتتتتانةف إىل ضتتتتمان احتتتترتام وتمبزيتتتتز ومراعتتتتاة املبتتتتاواة اجلنبتتتتانةف عتتتتدف خطتتتتف المبمتتتت  ا -١٠

 ومتك  املرأة ا تنةةهت االتةاقةف واتةاق اببيس.

 الرصد واإلبالغ -هاء  
تبتتتتمبى خطتتتتف المبمتتتت  اجلنبتتتتانةف ل حبتتتت  ال  بتتتتع فةمتتتتا ي  تتتت  ب نةةتتتتهت التتتتوالايت امل مب،قتتتتف  -١١

 االتةاقةف.ابملبا   اجلنبانةف وإعداس ال قابير بشأهنا ا إطاب 
  ١اجلدول 

 اجملال ذو األولوية ألف: بناء القدرات، وتقاسم املعارف، واالتصاالت

 اجلهات الةاع،ف املبؤولف األنشطف
اإلطاب 
 النواتل الزمين

  ١-ألف
يتت م متتن ختتالل استت خدام  لةتتات متتن قبةتت  ح،قتتات المبمتت ، واملبتتاعدة 

امل ت،حف ع،تتى ال قنةتف ومتا إىل ذلتك، تمبزيتز قتدبات األطتراف وأصتحاب 
وضتتتع سةاستتتتات مراعةتتتتف لالع بتتتتابات اجلنبتتتتانةف وخطتتتت  وبتتتترامل بشتتتتأن 

 ال كةف وال خةةف وبناء القدبات وال كنولوجةا وال موي 

األطتتتتتتتتتتتتتتراف، و ةتتتتتتتتتتتتتتاعت 
األمم امل حدة واملنظمات 

 ذات ال ،ف

سةاستتتتتتتتتتات مناخةتتتتتتتتتتف  ٢٠١8
وخطتتتتتتتتتتتتتتت  وبتتتتتتتتتتتتتتتترامل 
مراعةتتتتتتتتف لالع بتتتتتتتتابات 

 اجلنبانةف 

  ٢-ألف
اإلسماال املنهج  ل، ثقةتف املراعت  لالع بتابات اجلنبتانةف تقدمي وبقف عن 

وال شتتاب  ، وال تتدبيا، وال وعةتتف المبامتتف ووصتتول اجلمهتتوب إىل املمب،ومتتات 
ع،ى املب وي  التوطين واحمل،ت  ا مجةتع أنشتطف ال خةةتف وال كةتف التو 
تنةتهت ا إطتاب االتةاقةتتف واتةتاق اببيتتس، ويشتم  ذلتتك تنةةتهت املبتتامهات 

وصةاغف اسرتاتةجةات إمنا ةف طوي،ف األجت  تكتون خةةضتف  ةا  احملدسة وطن
انبمبتتتااثت غتتتازات الدفة تتتف، وسعتتتوة األطتتتراف إىل إجتتتراء حتتتواب، ا إطتتتاب 
البنتتتتد امل مب،تتتتق ابلمبمتتتت  متتتتن أجتتتت  ال مكتتتت  املنتتتتاخ ، بشتتتتأن  ةةةتتتتف قةتتتتام 
األطتتتراف واملنظمتتتات املمب متتتدة ب تتتةف مراقتتتا ب مبزيتتتز اإلسمتتتاال املنهجتتت  

 ةف ا القضااي املهت وبة أعالهلالع بابات اجلنبان

األطتتتتتتتتتتتتراف واملنظمتتتتتتتتتتتتات 
املمب متتتدة ب تتتةف مراقتتتا، 
وجهتتات تنبتتةق الشتتؤون 
اجلنبانةف ال ابمبف ل مانف، 
وجلنف اببيس املمبنةتف ببنتاء 

 القدبات

تقتتتدمي الوبقتتتف وتنظتتتةم  ٢٠١8
 ا واب 
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  ٢اجلدول 
 اضطالعها بدور قياديو املرأة مشاركة وية ابء: التوازن بني اجلنسني، و اجملال ذو األول

 النواتل اإلطاب الزمين اجلهات الةاع،ف املبؤولف األنشطف
  ١-ابء

تمبزيتتز األمتتوال املخ  تتف ل،بتتةر  وستتة،ف لتتدعم مشتتاب ف املتترأة 
ا الوفتتتتتتوس الوطنةتتتتتتف املشتتتتتتاب ف ا سوبات االتةاقةتتتتتتف اإلطابيتتتتتتف، 

ا ذلتتتتتتك ع،تتتتتتى مبتتتتتت وا القاعتتتتتتدة الشتتتتتتمببةف، والشتتتتتتمبوب   تتتتتتا
 احمل،ةف ا الب،دان النامةف وأق  الب،دان منوا   األص،ةف وا  ممبات

 والدول اجلزبيف ال لرة النامةف 

األطراف، واألمانف واملنظمات 
 املمب مدة ب ةف مراقا

 توفر األموال ٢٠١٩-٢٠١8

  ٢-ابء
تضتتم  اإلشتتمبابات التتو ترستت  إىل األطتتراف ب تتوبة من ظمتتف 

اإلطابيتتف،  ختتر عنتتد ترشتتةض أعضتتاء ائة تتات ال ابمبتتف لالتةاقةتتف 
 تقرير عن الرت ةبف اجلنبانةف ل،هة ف املمبنةف

ممب،ومتتات مبتت كم،ف  ٢٠١٩-٢٠١8 األمانف
بشتتتتتتأن ال تتتتتتوازن بتتتتتت  
اجلنبتتت  عنتتتد تقتتتدمي 
 الرتشةحات ل،هة ات

  3-ابء
تنظةم وإجراء ال دبيا ا جمال بناء القدبات امل مب،قف ابلقةاسة 

االتةاقةتتتتتتتف وال ةتتتتتتتاو  وال ةبتتتتتتتر والريستتتتتتتف ا ستتتتتتتةاق عم،ةتتتتتتتف 
مع اجلهوس املبهتولف ع،ى نطاق منظومتف األمتم  اإلطابيف، متشةا  

 امل حدة من أج  املرأة

األطتتتتتتتتتتراف، و ةتتتتتتتتتتاعت األمتتتتتتتتتتم 
 امل حدة واملنظمات ذات ال ،ف 

 توفر ال دبيا 

  4-ابء
ال مبتتاون ع،تتى تشتتجةع وتةبتتر وتطتتوير وتنةةتتهت بتترامل ال ثقةتتف 

تر تتز ع،تتى تلتتر املنتتاخ ال تتدبيا النظامةتتف وغتتر النظامةتتف التتو و 
ع،تتتى مجةتتتتع املبتتت وايت، واستتتت هداف النبتتتاء والشتتتتباب ع،تتتتى 
وجتتتتته ا  تتتتتوع ع،تتتتتى الُ تتتتتمُبد التتتتتوطين واإلق،ةمتتتتت  واحمل،تتتتت ، 

 يشم  تباسل أو ان داب املوظة  ل دبيا ا رباء   ا

األطتتتتتتتتتتراف، و ةتتتتتتتتتتاعت األمتتتتتتتتتتم 
 امل حدة واملنظمات ذات ال ،ف

 برامل ال دبيا  

  3اجلدول 
 األولوية جيم: االتساقاجملال ذو 

 النواتل اإلطاب الزمين اجلهات الةاع،ف املبؤولف األنشطف
  ١-جةم

مت خالل الدوبة الثامنف واألببمب  ل،هة ف الةرعةف ل، نةةهت إجتراء 
حتتواب مة تتوط ل طتتراف واملتتراقب  متتع بتستتاء ائة تتات املنشتتأة 
 وجتتتا االتةاقةتتتف ملناقشتتتف ن تتتا ل الوبقتتتف ال قنةتتتف بشتتتأن نقتتتات 

، وتقتدمي ١3الةقترة  ٢٢-أ م/٢١التدخول املط،وبتف ا املقترب 
 أي توصةات ممكنف

التتتتتتتتدوبة الثامنتتتتتتتتتف  األمانف
واألببمبون ل،هة تف 
 الةرعةف ل، نةةهت

 ا واب

  ٢-جةم
تتتوفر ال تتدبيا ع،تتى بنتتاء القتتدبات لرتستتاء وأعضتتاء ائة تتات 
املنشأة  وجا االتةاقةف واألفرقف ال قنةف ال ابمبتف ل مانتف بشتأن  
 ةةةف إسماال االع بابات اجلنبانةف ا جماالت عم     منها 

 و ةةةف حتقةق ادف ال وازن ب  اجلنب 

فريتتتق الشتتتؤون اجلنبتتتانةف ال تتتابع 
ل مانف، و ةاعت األمم امل حدة 
وغراتتا متتن أصتتحاب امل تت،حف 

 واملنظمات ذات ال ،ف

بتستتتتتتتتتتتتاء وأعضتتتتتتتتتتتتاء   
ائة تتتتتتتتتتتتات املنشتتتتتتتتتتتتأة 
 وجتتتتتتتتا االتةاقةتتتتتتتتف 

املنظوب لدعم إسماال 
 اجلنباين ا عم،ها
 توفر بناء القدبات

  3-جةم
تبتتاسل املمب،ومتتتات عتتتن اجلهتتتوس املبهتولتتتف لتتتدعم تنةةتتتهت األنشتتتطف 
الرامةتتتتف إىل تمبزيتتتتز أوجتتتتته ال تتتت زب متتتتع  ةتتتتتاعت األمتتتتم امل حتتتتتدة 
والمبم،ةات األخرا، مع إيالء اا مام خاع إىل خطف ال نمةف 

 ٢٠3٠املب دامف لمبام 

 ةتتتتتتتتتتتتتتتاعت األمتتتتتتتتتتتتتتتم امل حتتتتتتتتتتتتتتتدة 
 واملنظمات األخرا ذات ال ،ف

ألنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء سوبات 
 مؤمتر األطراف

 تمبزيز اجلهوس
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  4اجلدول 
 اجملال ذو األولوية دال: التنفيذ املراعي لالعتبارات اجلنسانية ووسائل التنفيذ

 النواتل اإلطاب الزمين اجلهات الةاع،ف املبؤولف األنشطف
  ١-سال

اس ضتتتتافف حتتتتواب سعتتتتوة ال،جنتتتتف الدا متتتتف املمبنةتتتتف ابل مويتتتت  إىل 
بشأن تنةةهت ال زامها إبسماال االع بابات اجلنبتانةف ا عم،هتا، 
متتع ال شتتديد ع،تتى أمهةتتف الوصتتول إىل ال مويتت  ب تتوبة مراعةتتف 

 لالع بابات اجلنبانةف ل نةةهت اإلجراءات امل مب،قف ابملناخ

ال،جنتتتتتتتتتتتتتتف الدا متتتتتتتتتتتتتتف املمبنةتتتتتتتتتتتتتتف 
 ابل موي 

 ا واب ٢٠١٩

  ٢-سال
امل حتتتتدة ل،بة تتتتف واجلاممبتتتتف ال قنةتتتتف ابل مبتتتتاون متتتتع بتتتترعمل األمتتتتم 

الدامنر ةتتتتف ومر تتتتز وشتتتتبكف تكنولوجةتتتتا املنتتتتاخ، سعتتتتوة اجلهتتتتات 
املمبنةف إىل تباسل املمب،ومات بشأن إسمتاال املنظتوب اجلنبتاين ا 
تقةةمتتتات االح ةاجتتتات ال كنولوجةتتتف ختتتالل الةتتتوم املخ تتت  

 ل،شؤون اجلنبانةف

األطتتتتتتتتتتراف، والشتتتتتتتتتترا ف بتتتتتتتتتت  
ة تتتتف بتتتترعمل األمتتتتم امل حتتتتدة ل،ب

واجلاممبتتتتتتف ال قنةتتتتتتف الدامنر ةتتتتتتف، 
ومر تتتتتتتتز وشتتتتتتتتبكف تكنولوجةتتتتتتتتا 
املنتتتتاخ، وغراتتتتا متتتتن اجلهتتتتات 

 املمبنةف ال ابمبف ل مانف

٢٠١8-
٢٠١٩ 

 الوبقف

  3-سال
تمبزيتتتتتتز قتتتتتتدبات اآللةتتتتتتات اجلنبتتتتتتانةف،  تتتتتتا ا ذلتتتتتتك ابلنبتتتتتتبف 
ل،ربملتتتتتانة ، واالحتتتتتتاس الربملتتتتتاين التتتتتدو ، وال،جتتتتتان، والتتتتتوزابات 

واملنظمات غر ا كومةتف ومنظمتات ا  متع املمبنةف ابل موي ، 
املتتدين، متتن أجتت  إسمتتاال املةزنتتف املراعةتتف ل،منظتتوب اجلنبتتاين ا 
ال مويتت  امل مب،تتق ابملنتتاخ، والوصتتول وحتقةتتق الن تتا ل متتن ختتالل 
 ال دبيا، وح،قات عم  ا رباء، والوبقات واألسوات ال قنةف

األطتتتتتتتراف، و ةتتتتتتتاعت األمتتتتتتتتم 
 امل حتتتتتتتتتتتدة، واآللةتتتتتتتتتتتف املالةتتتتتتتتتتتف،
وغراتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتن أصتتتتتتتتتتتتتتتحاب 

 امل ،حف

 بناء القدبات ٢٠١8

الشرا ف،  انا تمبرف سابقا  ابسم مر تز بيتزوي ال تابع لتربعمل األمتم امل حتدة ل،بة تف، وتمبمت  ا إطتاب اتةتاق لاللت  األطتراف بت  وزابة  مأ(
 امل حدة ل،بة ف. خابجةف الدامنرك وجاممبف الدامنرك ل، كنولوجةا وبرعمل األمم

 ٥اجلدول 
 اجملال ذو األولوية هاء: الرصد واإلبالغ

 النواتل اإلطاب الزمين اجلهات الةاع،ف املبؤولف األنشطف
  ١ -ااء

تقتتدمي وبقتتف بشتتأن متتا ي،تت ،  تتا يشتتم  تقتتدمي بةتتاعت م تتنةف 
 حبا نوع اجلنس وال ح،ة  اجلنباين، عند االق ضاء:

 ممب،ومتتات عتتن اآلاثب امل باينتتف ل لتتر املنتتاخ ع،تتى النبتتاء مأ(
والرجتتتتتتال، متتتتتتع إيتتتتتتالء اا متتتتتتام ختتتتتتاع ل،مج ممبتتتتتتات احمل،ةتتتتتتف 

 والشمبوب األص،ةفه
إسمتتتاال االع بتتتابات اجلنبتتتانةف ا ال كةتتتف وال خةةتتتف  مب(

وبنتتتتتتتاء القتتتتتتتدبات، والمبمتتتتتتت  متتتتتتتن أجتتتتتتت  ال مكتتتتتتت  املنتتتتتتتاخ ، 
 وال كنولوجةا وسةاسات ال موي ، وا ط  واإلجراءاته

 وازن ب  البةاسات وا ط  وال قدم احملرز ا تمبزيز ال مال(
اجلنبتتتتتت  ا تشتتتتتتكة  الوفتتتتتتوس الوطنةتتتتتتف املشتتتتتتاب ف ا الشتتتتتتؤون 

 امل مب،قف ابملناخ

األطراف واملنظمات املمب متدة 
 ب ةف مراقا

 الوبقف ٢٠١8

  ٢-ااء
إعتتتداس تقريتتتر تتتتولةة  عتتتن الوبقتتتات املقدمتتتف ا إطتتتاب النشتتتات 

 ١-ااء

 تقرير تولةة  ٢٠١٩ األمانف
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 النواتل اإلطاب الزمين اجلهات الةاع،ف املبؤولف األنشطف
  3-ااء

جةتتا مبتتامهف مر تتز وشتتبكف تكنولو تقريتتر مبتت كم  عتتن  ةةةتتف 
ع ةتتا، متتاملنتتاخ ا حتقةتتق اتتدف تبتتريع تطتتوير ونقتت  ال كنولوج
اتتته، إجراءو مراعتتاة االع بتتابات اجلنبتتانةف، لتتدا تنةةتتهت طرا قتته 

متتن أجتت  جةتتا مابل مبتتاون متتع ال،جنتتف ال نةةهتيتتف املمبنةتتف ابل كنولو 
 ضمان االتباق وال  زب ساخ   لةف ال كنولوجةا(

وجةا املناخ مر ز وشبكف تكنول
وال،جنتتتتتتتتتتف ال نةةهتيتتتتتتتتتتف املمبنةتتتتتتتتتتف 

 ابل كنولوجةا

تقريتتتتتتتتتتتتتتر مشتتتتتتتتتتتتتتتةوع   
 ب وصةات

  4-ااء
تشتتجةع أنشتتطف تبتتاسل املمبتتابف فةمتتا بتت  متتوظة  األمانتتف ا 
مجةتتع ا تتاالت املواضتتةمبةف متتن أجتت  حتتتديأ األعمتتال امل  تت،ف 

 ابملبا   اجلنبانةف

األمانف، ابل مباون متع  ةتاعت 
فةهتتا اة تتف األمتتم امل حتتدة،  تتا 

األمتتتم امل حتتتدة ل،مبتتتاواة بتتت  
 اجلنب  ومتك  املرأة

تقريتتتتتتر عتتتتتتن تبتتتتتتاسل   
 املمبابف

حبتتتتتتتتتاب أنشتتتتتتتتتتطف 
 ال باسل

    


