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حلقةةة عمةةل معقةةو ة أثنةةا الةةدورة ب ةةين السيامةةاة المناعيةةة المراعيةةة
لالعتباراة الجنسانية ،مع التركيز على التكيف وبنا القةدراة وتةدر
المندوبين فيما تعلق بالمسائل الجنسانية
تقر ر من األمانة

موجز
نوقشت السياساا املنايياا املراعياا لبعرباااا اننساانياا ماي اللكياز عيا الر يا
وبناء القداا وتاداي املنادوب فيماا يرعيا باملساال اننساانياا ح قيقاا العما املعقاو ح
ب ااوملا يملاني اااا ي ااوم  18و 19يياا/م ااايو 2016ا يثن اااء ال اادوا الرابع ااا واألابعا ا ل ا ا م اان
اهليئرا ا الي اارعير وعقا ا ع ااروأل قلاادمت ع اان األمثي ااا عيا ا املمااس ااا اني ااد و ااس ااا
احلااا ارفرا يااا عي ا املساارويا ومل الااووا والااووا وارقييم ا والاادوُا نل مماات مناقشااا
امكااز عي ا اديااد ال اارول املؤاتيااا لينبااوأل باملساااوا ب ا اننس ا ح السياسااا وا ا
والربامج املرعيقا برغري املناخ وش م املشااكومل بعاد للاأ يفرقاا عامياا لدااساا يياااا العما
املسرقبي ا وايرلرمت قيقا العم برقدمي ك فري من هذه األفرقا ميخصا لروصياته
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أوالا -مقدمة
ألف -الوال ة
 -1وي مؤمتر األورال ح واته العشرين إىل األمانا يمل تان م ح إوااا برناامج عما ليماا
بشا مل املسااال اننسااانيا قيقااا عما يثناااء الاادوا بشا مل السياسااا املناييااا املراعيااا لبعربااااا
اننس ااانياا م ااي اللكي ااز عيا ا الر يا ا وبن اااء الق ااداا وت ااداي املن اادوب فيم ااا يرعيا ا باملس ااال
اننساانياا وللااأ يثنااء الاادوا الرابعاا واألابعا ليبيئاا اليرعيااا ليرنيياذا ويمل تعا مد تقريارا عاان قيقااا
()1
العم ك تن ر فيه هذه اهليئا ح واهتا ا امسا واألابع
 -2ووي ا م اؤمتر األو ارال ماان األو ارال واملن مااا املعرمااد بصاايا مراق ا يمل تقااد إىل
األمانا ااا يا ااول  3شا ااباا/فرباير  2016آااءها ااا بش ا ا مل املسا ااال املقا اارا تناوهلا ااا ح قيقا ااا العم ا ا
()2
تيأ

با  -نطاق المذكرة
 -3يرضمن هذا الرقريار ماوجزا ليعاروأل وملناقشاا األفرقاا العامياا يابل قيقاا العما الايت
لعقد ح بوملا يملانياا يوم  18و 19يياا/ماايو 2016ا باالرزامن ماي الادوا الرابعاا واألابعا
ل ا ماان اهليئرا الياارعير (املشاااا إليبااا فيمااا ييا يقااا العما )ا وتناولاات موعااو السياسااا
املناييا املراعيا لبعربااا اننسانياا مي اللكيز عي الر يا وبنااء القاداا وتاداي املنادوب
بش مل املسال اننسانيا

جيم -اإلجرا اة التي مكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ
 -4قاد تااوم اهليئااا اليرعياا ليرنييااذ ارقاوااا عيمااا ح واهتاا ا امسااا واألابعا ا باملعيومااا
الواا ح هذا الرقرير عند ن رها ح تنييذ برنامج عم ليما بش مل املسال اننسانيا

ثانيا -هيكل حلقة العمل والم اركة
 -5ي اا قيقا العم ح اليو األول السايد جاواو واموكوياا (كينياا) وح الياو الثااين السايد
لواينا يغيبا (كوسرااي ا)
__________

()1
()2
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املقرا  /18ي20-ا اليقر 12
تر ا ا ا ااا املس ا ا ا ااا ا املقدم ا ا ا ااا م ا ا ا اان األوا ا ا ا ارال عي ا ا ا ا بواب ا ا ا ااا املس ا ا ا ااا ا عي ا ا ا ا الا ا ا ا اراب ارل ا ا ا االوين الر ا ا ا اااُ:
> <http://www.unfccc.int/5900وترااا املسااا ا املقدمااا ماان املن مااا املعرمااد بصاايا مراق ا عي ا بوابااا
املسا ا عي الراب ارل لوين الراُ<http://www.unfccc.int/7478> :
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 -6وفلاارا بااار املشااااكا ح قيقااا العم ا يمااا تيااي األو ارال واملن مااا املعرمااد بصاايا
مراق ووسال ارعب املشا ِاكا ح الدوا الرابعا واألابع ليبيئر اليرعير
 -7وتضمنت قيقا العم يابي جيسا لعقد عيا ماد ياوم ا وللاأ لنصا ياو ح
ك منبماا ومشيت عروعا ومناقشاا عاماا ومناقشاا ح إوااا األفرقاا العامياا بشا مل املواعايي
املساارمد ماان مسااا ا األو ارال واملن مااا املعرمااد بصاايا مراق ا املشاااا إليبااا ح اليقاار 2
يعبه
 -8ومي ن ا وب عي جدول يعمال قيقا العم والعروأل ومرابعا البا الشاب
()3
املوقي ارل لوين لبتياقيا ارواايا

عيا

ثالث ا -مداوالة حلقة العمل
 -9يقااد هااذا اليص ا حملااا عامااا عاان مااداو قيقااا العم ا ا معيومااا يكثاار تيصاايب
بش مل ك من انيسا األابي املشاا إليبا ح اليقر  7يعبه

ألف -لمحة عامة عن المداوالة
 -10ي ىل نال ا األم ا الرنييااذن ل مانااا ح افررااا قيقااا العم ا باابع عبااااا اللقي ا ا
و قا ماي الرقادير ارشاااا العدياد إىل املسااال اننساانيا ح ساياق تغاري املنااخ يابل الاادوا
واقا ااذا األمار باعرباااه إشااا إ ابياا إىل العما
الرابعا واألابع ل مان اهليئرا اليارعير
م
الااذن سايرع ا عا ب بااه ياابل الاادوا الثانيااا والعشارين ملاؤمتر األوارال فيمااا يرعيا مبوعااو
الرنيياذ كمااا يشااا إىل عااروا زيااا ا تسااق با العما اناااان فيمااا يرصا باملسااال اننسااانيا
والعما املرصا بغااري للااأ ماان الااا تغااري املناااخا و ساايما املسااا ا احملااد ووني ااا وق ا م
املش ااااك ح قيق ااا العم ا عي ا تش اااليي زمبلب اام الع ااامي ح تي ااي اع ااا املواع اايعيا عي ا
املشااكا ح احملا ثا املرعيقا باملسال اننسانيا
 -11وح اليو األولا افرلرحت انيسا األوىل حليقا العم بعرأل مقاد مان ممثا هيئاا األمام
املرحااد ليمساااوا ب ا اننس ا ومت ا امل اري ا تيربااا انيسااا الثانيااا الاايت قلاادمت فيبااا عااروأل
تناولت املمااسا انياد و ااساا احلاا ارفرا ياا وسايم ت الضاوء عيا ال ارول الرم ينياا
والربامج املرعيقا برغري املناخ
البزما لينبوأل باملساوا ب اننس ح السياسا وا
 -12وافرل ارا اليااو الثاااين ماان قيقااا العم ا بعاارأل فااييم وثااالق قصااري يع ا مده اليري ا العام ا
األفريق املعا باملسال اننسانيا وتغري املناخا تبه تقدمي ميخص ملناقشا الياو األول يماا ح

__________

()3

يرا جدول يعمال قيقا العم والعروأل عي الراب ارل لوين الراُ:
><http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/9617.php

ارل لوين
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انيسا الثالثاا فقاد شا م املشاااكومل يابعاا يفرقاا عامياا امكاز كا واقاد منباا عيا الموعاا ريياا
ماان انبااا الياعيااا ح إواااا ا تياقياااا بغاارأل اديااد مااا تواجبااه تيااأ اعموعااا ماان اااديا
وتزوياادها بروصاايا ح هااذا السااياق وح انيسااا الرابعاااا ق ا مد ك ا فري ا عام ا تقريااراا مشاايوعا
بعرألا إىل انيسا العاما بش مل العم املنالزا فلرا البار ملناقشا نرالج هذه الرقااير

با  -موجز الجلسة األولى
 -13بغيا اديد إوااا قيقاا العما ا قا مدمت السايد فريوناا كاو نري  -ليباال حملاا عاماا عان
برنااامج عم ا ليمااا بش ا مل املسااال اننس اانياا وق ا مد الرحااديا الاايت ينبغ ا الرصاادن هلااا عنااد
املض قدما بعم الربنامج وقد وععت السيد فريوناا قيقاا العما ح ساياق الو ياا األوساي
لربنااامج عما ليماااا مشااري إىل يمل هااذا الربنااامج ميثا يقااد القارااا الرليساايا الاايت ا ا عي ا
مراع ااا ا عرب ااااا اننس ااانيا ح السياس ااا املنايي اااا وق اادمت حمل ااا عام ااا ع اان املس ااال اننس ااانيا
بوصيبا شاميا لعد ق اعا وهلاا اوابا ماي يماوا مان بينباا مساااا العما ح الاال الر يا ا
مبااا ح للااأ العما ح إواااا برنااامج عما نااريوث املرعي ا برا ثريا تغااري املناااخ والقابييااا لير ا ثر بااه
والر ي معه (برناامج عما ناريوث) ونناا الر يا وفريا ا ارباء املعاا ب قا البيادامل اواا فضاب
عن العناصر السرا كيبا لربنامج عم الدوقا بش مل املا  6من ا تياقيا
 -14وتشاام الرحااديا الاايت تعاالأل املض ا قاادما برنييااذ برنااامج عم ا ليمااا بش ا مل املسااال
اننسانيا ما يي :
ا فرقاااا إىل مساااا عم ا او ا لوعااي وتنييااذ واا تدايبيااا ترم ا إىل تعزيااز
(ي)
املبااا وبنااء القاداا فيماا يرعيا باملساال اننساانيا وتغاري املنااخا و سايما ليالاد املنادوب ا
قي يض يي اعرمي املدين واملن ما الدوليا بال ثري من العم املنالز ح هذا السياق؛
(ر) اس اارمراا ع ااد الوع ااو فيم ااا يرعي ا ا برعري ا ا مص ا ا يا "املراعي ااا لبعرب ااااا
اننسااانيا" ح سااياق السياسااا والاربامج املرعيقااا برغااري املناااخا عيا الاارغم ماان تاوافر العديااد ماان
امل اواا واأل وا واملنبالي ااا ا مب ااا ح لل ااأ الص اايحا الش ااب يا لبتياقي ااا ال اايت ترن اااول املس ااال
اننسانيا وتغري املناخا ليمساعد عي توعيا هذا الرعري ؛
(و) الرق ااد الب ا ا ء فيم ااا يرعيا ا برحقيا ا الرا اوازمل با ا اننسا ا م اان ي اابل زي ااا
مشااااكا امل اري ح وفااو األو ارال الاايت اضاار واا م اؤمتر األو ارالا وكااذلأ ح م ات ا م اؤمتر
األورال ومؤمتر األورال العام بوصيه اجرما األوارال ح بروتوكاول كيوتاو واهليئرا اليارعير
وغري ا من اهليئا املنش
 -15ويشااري إىل يمل األو ارال سرساارعرأل ح الاادوا الثانيااا والعش ارين مل اؤمتر األو ارال برنااامج
عم ا ليمااا بش ا مل املسااال اننسااانيا والرقااد احملاارز فيمااا يرعي ا برحقي ا الر اوازمل ب ا اننس ا ح
إواااا ا تياقيااا ارواايااا وبرنييااذ السياسااا املناييااا املراعيااا لبعربااااا اننسااانياا وللااأ وفق اا
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ليمق ا ا ااراين  /23ي18-ا و /18ي 20-ويش ا ا ااري ح ايرر ا ا ااا الع ا ا اارأل إىل يمل جتمي ا ا ااي يفضا ا ا ا
املمااسااا ح األنشا ا املرعيقااا برغااري املناااخ واملراعيااا لبعربااااا اننسااانيا ماان شا نه يمل يساااعد
عي متبيد ال ري ليمض قدما

جيم -موجز الجلسة الثانية
 -16ح انيسااا الثانياااا لعرعاات املمااسااا انيااد و ااسااا احلااا ارفرا يااا فيمااا يرعيا
بالسياسااا والاربامج عيا املساارويا ومل الااووا والااووا وارقييما والاادوُ وفيمااا ييا يواااء
املشااااك الااذين قاادموا العااروأل الاايت تضاامنت يمثيااا بش ا مل تيااي مساارويا والااا السياسااا
العاما:
املساارو ومل الااووا :الساايد جااوزف كاسااريو (مؤسسااا امبااا ()DAMPAا
(ي)
الييب )ا والسيد اوزماان وامبوا (اعموعا النساليا ليقضاء عي اليقار ح كيراون ومن ماا نسااء
ماان يجا العدالاا املناييااا كينيااا)ا والساايد آنااا ساااموي (من مااا نساااء يواوبااا ماان يجا مساارقب
مشلكا جواجيا)؛
(ر) املسرويامل الووا وارقييما  :السايد كااامن آايااري (باريو)ا والسايد ااثاا تشان
(كمبو يا)ا والسيد يماندا ويت (الو يا املرحد )؛
(و) املسرو الدوُ :السيد بيبيروا تاس (فري ا ارباء املعاا ب قا البيادامل اوا)ا
والساايد اولساارومل مااوا (مرف ا البيئااا العاملياااا والساايد إي ارا كاااليب (امل ييااا باملسااال اننسااانيا ح
ا اا األواوث)
 -1المستوى ون الوطني
 -17لعرع اات ح ه ااذه انيس ااا املمااس ااا اني ااد عي ا املس اارو ومل ال ااوواا وه ا ترعيا ا
باألمن الغذال ح املناو الريييا واحلضريا (ح الييب وكينياا عي الرواُ) وبا نرقال إىل ال اقا
الريييا (ح جواجيا) ومقدما العرع املنرمياامل إىل كينياا والييبا اا مان قاا اعرمعاا احمليياا
الشااعبيا ويثبراات هااذه املمااسااا انيااد ي ااا اق ا فوالااد ليم اري مث ا مت ينبااا اقرصااا يا وزيااا
فرص قصاوهلا عيا املاواا ا مباا فيباا ميااه الشارر امل مونااا واألغذيااا ومصاا ا ال اقاا املرالاد
وترقاسم ك املباا اا بعا الشاروا الرم ينياا لينباوأل باملسااوا با اننسا  -ويرمثا يقاد
الش ااروا األساس اايا ح اتب ااا ااج تش ااااك ق ااالم عيا ا اعرم اايا و س اايما اس اارخدا الرعاوني ااا
احمليي ااا وقق ا ه ااذا ال اانبج نر ااالج جي ااد ح بن اااء ق اادا امل اري ح األم اادين القص ااري وال وي ا عي ا
الرصاادن آثاااا تغ ااري املناااخ كمااا يت ااا حميااب فع ااا ملعانااا العناصاار احمل ا ِاد ل ا واا اننس ااانيا
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الرقييديااا مثا تقسايم العما با الرجا واملاري ا وهاو ماا ييضا بادواه إىل زياا الاوع بقااداا
()4
املري وتغيري الرصواا اليت مي ن يمل تضر باياعييربا
 -18ويشاااا تيااي مقاادم العااروأل إىل يمل دااا املبااا اا يعااز جزلياا إىل املبااااا ا اصااا
الاايت ترمرااي اااا املاري ح هااذه السااياقا الثقافيااا (وتسا مام "مبااااا الرعايااا")؛ مثا إ اا األماوال
والرم ا ا م اان تن اايم األنشا ا ا تن يما اا فع ااا ولق ااد ثب اات يمل مس ااؤوليا املا اري ايا ا األس اار
واعرمعا احملييااا الايت غالباا ماا تشام عامامل اعاياا اآيارينا تشا جازءا يرالازي مان داا
اصد املشاايي والر نولوجيا املسارحدثا واحلياا عييباا ويفاا مقادمو العاروأل با مل األ لاا الايت
قاادموها متث ا قااافزا إعااافيا ل ا يراع ا واعااعو السياسااا وصااانعو الق ارااا القااداا ا اصااا
باملري عند وعي املشاايي والسياسا والربامج اليت ينبغ يمل تشم ينش ا تدايبياا حماد لرنمياا
مبااااا النساااء وبناااء قاادااهتنا وكااذلأ لزيااا معاارفربن قااوقبن وماان الضااروان لينالااا ييضاا
توويااد العبقااا ب ا نساااء املن مااا الشااعبيا وقااا اعرمعااا احملييااا واملسااؤول احل ااومي ا
الذين يرمرعومل بالنيول السياس البز ليمساعد ح تا م الادعم والرمويا ليمباا اا كماا يمل
ارصغاء إىل قا اعرمعا احملييا عي الصاعيد الشاع عناد ط اي وتنيياذ السياساا والاربامج
املرعيقاا برغاري املناااخ يسااعد ح عاامامل اشارماهلا عيا ا قرياجاا واملعاااال احملييااا ممااا يزياد ماان
فعاليربا
 -19وعيا الاارغم ماان امل اسا احملققاااا يشاااا مقاادمو العااروأل إىل وجااو صااعوبا عديااد
تعاالأل اقيا م اس ا إعااافيا وتشاام عي ا وجااه ا صااوص عاامامل وصااول النساااء عي ا ااو
مؤمكد وقاب ليرنبؤ إىل األااع ا وي ر ندا املياه املرزايد عي و ميا
 -2المستو ان الوطني واإلقليمي
 -20امك از الع ااروأل املرعيقااا باملس ااروي ال ااووا وارقييم ا عي ا ت ااوفري بيئااا مت يني ااا لرعم اايم
مراعا املن وا اننساينا وقييت ت بي ي العما املرعيقاا باملساال اننساانيا وتغاري املنااخ ح
ب ااريو؛ وتعم اايم مراع ااا املن ااوا اننس اااين ح الر يما ا م ااي تغ ااري املن اااخ والق اادا عي ا ا مواجبر ااها
و س اايما ح س ااياق إ اا املا اواا املالي ااا والق ااا الزااعا ا ح كمبو ي ااا؛ والعواما ا البزم ااا لزي ااا
املشااكا ا قرصا يا ليمري ح شركا توزيي ال اقا ال برباليا ويشاا مقد العرأل األول إىل يمل
ي ااا الرنميااا املساارداما لعااا  2030واتياااق بااااي يااد مل عي ا وجااو إاا والر ازا سياسااي

__________

()4

فعالاا وترترباا
ح هذا السياقا يعا مص يا "الياعييا" "قدا فر (يو الموعا من األفارا ) عيا اطاال يياااا م
إىل النرالج املرجو ومي ن يمل ييبم مص يا "الياعييا" عي ينه العميياا الايت تساما لينسااء والرجاال باسارخدا
اهلبا وا سريا من اليرص ا قرصاا يا املراقاا لرحقيا النراالج املرجاو وبالرااُا فا مل الياعيياا عاما يساسا
ليبام كييياا هباوا النراالج اننساانيا وكاذلأ يساابار تسااويبا يو عاد تسااويبا" تعريا ما يول مان اليصا 4
ما ا اان تقريا ا اار البنا ا ااأ الا ا اادوُ [تقريا ا اار الرنميا ا ااا ح العا ا ااا ا 2012ا املسا ا اااوا ب ا ا ا اننس ا ا ا والرنميا ا ااا ا World
Development Report 2012: Gender Equality and Developmentا مرا عي الراب الراُ:
<http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210>1315936222006/chapter-4.pdf
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برحقي األهادال ار الياا عيا يعيا املسارويا واعرارب تياي مقادم العاروأل اراا وا لرازا
السياسي عنصارين قااو ح داا تادابري تعمايم مراعاا املن اوا اننسااين ووجاو إاا والرازا
سياساي عيا يعيا مسارو مؤسسا ييضا إىل إباراز ا عرباااا اننسااانيا ح تياي الصا وك
السياسااتيا وا ا الوونيااا لإلجاراءا املرعيقااا برغااري املناااخ ويشاااا مقاادما العرعا األولا إىل
يمل العدي ااد م اان ال اارواب با ا املس ااال اننس ااانيا وتغ ااري املن اااخ تضا ااع احلاج ااا إىل وج ااو إاا
سياس اايا قوي ااا  -فض اامامل النال ااا ير يا ا إاس اااء الرع اااومل با ا انب ااا الياعي ااا م اان ال ااوزااا
الق اعيا ومن ما اعرمي املدين واملن ما األهييا وغريها من انبا املعنيا
 -21وسايم مقادمو العاروأل الضاوء عيا احلاجاا إىل الروعياا باالرواب با املساال اننسااانيا
وتغري املناخ وزيا املعرفا ااا وش مد وا عي عروا وعي اسلاتياليا اتصاال فعالاا لرحقيا للاأ
وينبغ يمل هتدل اسلاتياليا ا تصال ييضا إىل تعزيز املعرفا بال رول الرم ينيا البزما لينباوأل
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
سياسا املناخا مبا ح للأ ح عمييا الرخ ي وعمييا املشااايي والاربامجا ماي اطاال تادابري
مثا اييا املسااال اننسااانياا ماان يجا اديااد وقياااري اآثاااا املرباينااا عيا املاري ا وتوليااد واييا
بيان ااا مص اانيا س ا ن ااو ان اان ا و س اايما تي ااأ املرعيق ااا باقرياج ااا الرموي ا (ين وع ااي
ميزانيا مراعيا لبعربااا اننسانيا)
 -22ويشااري إىل وجااو إواااا مؤسس ا قااون كشاارا مسااب لرعماايم مراعااا املن ااوا اننساااين
تعميما فعاا ا وهاو ماا يرضامن زياا القاداا املبنياا نمياي ماوهي ار ااا الوونياا والاوزااا
معمقااا ح سااياق تغا ماري املناااخا عيا يمل يلادعم للااأ اواا
عيا معانااا املسااال اننسااانيا بصااوا م
تشااك ب املؤسسا عي الصعيد الووا وانبا املعنيا لا الصيا وشر مقدمو العروأل
انبااو الراميااا إىل إشاراك انبااا املعنيااا بشااؤومل املاري ح كا ي ااو ماان ي اوا عمييااا وعااي
السياسااا يو ال اربامجا مبااا ح لل ااأ ا ااو احلاوااا املرمثي ااا ح الرش اااوا مااي ال ااوزااا الووني ااا
وسيم الضوء عي عروا زيا كياء آليا الرصد عند إشراك من ما اعرمي املدين ح وعي
ل
السياسا يو الربامج وتنييذها
 -23ويب اارز الع اارأل املق ااد بشا ا مل املب ااا ا الرامي ااا إىل زي ااا ف اارص العما ا املراق ااا لينس اااء ح
شركا توزيي ال اقا ال برباليا يمل الرخيي من يوجه الرياو ب اننس (وللأا ماثبا عان
وري الرداي ا وبناء القداا ا وإ يال تغياريا عيا سياساا الروهيا ا وبارامج تغياري الثقافاا
الرن يميااا) مي اان يمل يزيااد ماان ال ياااء الرشااغييياا وهااو مااا ييض ا باادواه إىل اسا األ اء املاااُ
والرشغيي هلذه الشركا ومي ن يمل يلت عي للأ هبوا قيقا تياع إ ابياا قي تساعد
الرحسينا ح املساوا ب اننس عي تغيري املعاايري والروقعاا املرتب اا بناو انان مباا ياؤ ن
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ح ايااا امل ااال إىل مت ا املاري ماان ا عا ب جبميااي يناوا الوهااال املراقااا ح ق ااا ال اقااا
()5
برمره
 -24واسرخد مقادمو العاروأل جتاااام ل ا يوعاحوا يمل الرحاديا الرليسايا عيا املسارو
الووا تشم بناء القداا عيا املساروي الاووا واحمليا لرنيياذ ي ا العما اننساانياا وبنااء
القااداا املؤسساايا لرعماايم مراعااا املن ااوا اننساااين ح السياسااا وار اا العامااا وملعانااا هااذه
اقلقاات إم انيااا وعااي مبااا توجيبيااا لرنسااي
الرحااديا وإ ااا ااج يكثاار مشااو وانر ام ااا ل
ارجاراءا املرعيقاا باملساال اننسااانيا وتغاري املنااخ عيا تيااي املسارويا احل ومياا و ترضاامن
مبا ا شركا توزيي ال اقا ال برباليا "قب واقدا يناس انميي" يو قب قصري األج ملعانا
اعمعااا يثناااء مرقيااا البح ا ح املبااا ا ا مبااا ح
يوجااه الرياااو ب ا اننس ا ؛ بيااد يمل املعيومااا
م
للأ البيانا املصنيا س نو انن ا توفر يساسا مبما ر ا احليول
 -3المستوى الدولي
 -25يتاقت العروأل املقدما بش مل النبوأل باملسال اننساانيا ح السياساا املنايياا عيا
املسرو الدوُ وجبا ن ر املن ماا الايت تاوفمر الروجياه ليبيادامل و/يو وكاا الرنيياذ الدولياا
و عا مقدمو العروأل إىل "اللكيز عي املسال اننسانيا" عي املسرو الرشغيي وعي مسرو
املشاااايي س اواء بس اواء بغاارأل صااياغا املبااا الروجيبيااا الراميااا إىل إ ماااو ا عربااااا اننسااانيا
وت بيقب ااا سا اواء ح العما ا ال ااذن تضا ا يي ب ااه املن م ااا عيا ا املس اارو ال اادوُ يو ايا ا ه ااذه
املن ما نيسبا ويفضا هاذا الانبجا عيا سابي املثاالا إىل وعاي ي اا عما ر مااو املن اوا
اننساااين ح املشاااايي الاايت ميوهلااا مرف ا البيئااا العامليااا()6ا وتعزيااز ا عربااااا اننسااانيا ح برنااامج
()7
عم فري ا رباء املعا ب ق البيدامل وا
 -26وتدعو إاشا ا فري ا رباء املعا ب ق البيدامل اوا( )8ومرفا البيئاا العاملياا( )9عيا قاد
سواء إىل تعميم مراعا املن وا اننساين ح تيي ي اوا وإجاراءا ط اي املشااايي وتنيياذهاا
__________

()5

ان ر تقرير وكالا الو يا املرحد ليرنميا الدولياا
Power Sector Utilitiesا عي الراب الراُ:

Engendering Utilities: Improving Gender Diversity in

><http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/engendering_utilities.pdf

()6
()7
()8

مرا عي الراب ارل لوين الراُ:
وفقااا لييقاار (2و) ماان املقاارا  /6ي16-ا يرع ا عي ا فري ا ا ارباء املعااا ب ق ا البياادامل ااوا تقاادمي اراشااا ا
واملشوا الرقنيا بشا مل تعزياز ا عرباااا اننساانيا وا عرباااا املرعيقاا باعرمعاا الضاعييا ايا األوارال مان
يق البيدامل وا
ان ر [تعزيز ا عربااا اننسانيا ح الرخ اي لير يا وتنيياذه ح يقا البيادامل اوا Strengthening Gender
 Considerations in Adaptation Planning and Implementation in the Least Developed Countriesعي
الراب ارل لوين الراُ:
><https://www.thegef.org/gef/node/11276

><http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/21673_unfccc_leg_gender_low_v5.pdf
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ي ا تصاابا املسااال اننس اانيا عنصاارا توجيبي اا يساساايا لاادعم العم ا عي ا املسااروي ارقييم ا
والوواا مثبا للتي األولويا وإتاقاا الراداي يو اراشاا يو الادعم الرقنيا ويشااا مقادمو
العروأل إىل يمل هذا الرعميم ملراعا املن وا اننساين يولاد احلاجاا إىل املزياد مان ا ارباء املخرصا
ح املسااال ا جرماعيااا يو اننسااانيا وإىل املزيااد ماان ا اارب بش ا مل الاارواب ب ا املسااال اننسااانيا
وتغاري املنااخ  -وها قاجاا يبرزهتاا عمييااا مثا تعقا النراالجا وإجاراء ا سرعراعاا ا والرصااد
والرقييما اليت تسرمد تيعبا الدعم من توليد بيانا مصنيا س نو انن
 -27ويكااد مقاادمو العااروأل ي يااا الش اراكا ويوجااه الرعاااومل لرحقي ا ا سااريا ماان يوجااه
الرآزا ب املسال اننسانيا وتغري املناخ ولرنييذ السياسا واملشاايي والاربامج اليعالااا و سايما
الشراكا ويوجه الرعاومل ب احل وما واعرمي املدين يو املن ما احل ومياا الدولياا وح هاذا
الصد ا لسيم الضوء عي عم الرحال العامل املعا باملساال اننساانيا واملنااخ( )10وح إوااا
هذا الرحال ا يفض الرعاومل ب البيدامل املرقدماا والبيادامل الناميااا واملن ماا احل ومياا الدولياا
واملن مااا غااري احل وميااا الدوليااا إىل الروعيااا بااالرواب با املسااال اننسااانيا واملناااخ ماان ياابل
ينش ا ا الروعيااا واألنش ا ا الردايبيااا وقيقااا العم ا ا مااي ا ساارعانا بوعااي ي ا عم ا وونيااا
بشا مل املسااال اننسااانيا ونشاار األ وا وغااري للااأ ماان املبااا الروجيبيااا وقلا مد هااذا الرحااال
كمثااال عيا الاادوا املباام الااذن تؤ يااه املن مااا عيا الصااعيد الاادوُ ح تااي النساااء املرضااراا
ماان آثاااا تغااري املناااخا ومت ا النساااء ماان الاارعيم ماان بعضاابن الاابع ا وتوثيا املمااسااا انيااد
وسا ايم الض ااوء ييضا اا عيا ا ص ااندوق املن اادوبا بوص اايه ممااس ااا جي ااد م اان ممااس ااا
وتبا هل ااا ل
()11
الش اراكا والرعاااومل وق ااد م ا مول هااذا الص ااندوق مشااااكا  42ام اري م اان يق ا البياادامل ااوا ح
املياوعا اناايا ح إواا ا تياقيا وح ينش ا بناء القداا يبل السنوا الثماين املاعيا

ال -موجز الجلستين الثالثة والرابعة
اوز املشااااكومل ح قيقااا العم ا إىل يابع اا يفرقااا عامي اا امك از ك ا واقااد
 -28ح اليااو الثاااينا تا م
منبا عي الموعا ريياا مان انباا الياعياا ح إوااا ا تياقيااا بغارأل ادياد ماا تواجباه تياأ
اعموعااا ماان اااديا ووعااي توصاايا تناسااببا ومي اان ا وااب عي ا الروصاايا املنبثقااا عاان
مناقشا األفرقا العاميا عي املوقي الشب لبتياقيا( )12وفيما يي هذه األفرقا:
اليري ا ا ا العام ا ا ا ل و ا ا ارال ح ا تياقيا ا ااا ارواايا ا اااا كاملسا ا ااؤول عا ا اان وعا ا ااي
(ي)
السياسا وتنييذها (ي ااته السيد ينيمت كوهن  -لوي ا انمبوايا الدوميني يا)؛
__________

()9

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

( )10ان ر
( )11ان ر ><http://wedo.org/what-we-do/our-programs/women-delegates-fund/
( )12ان ر ><http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/moderator_summary2.pdf
><http://gender-climate.org/
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(ر) اليري ا العام ا ملص ااا ا الرموي ا واملؤسس ااا املالي اااا مب ااا ح لل ااأ مرف ا البيئ ااا
العاملي ا اااا والص ا ااندوق األيض ا اار ليمن ا اااخا وص ا ااندوق الر يا ا ا (ي ااه الس ا اايد يا ا اوامل هوفميس ا االا
الصندوق األيضر ليمناخ)؛
(و) اليري العام ألمانا ا تياقيا اروااياا ومن وماا األمام املرحاد (ي ااتاه السايد
ييرا كاليبا ا اا األواوث)؛
( ) اليري ا العام ا لوكااا الرنييااذ واعرم ااي املاادين عي ا املسااروي ال ااووا و ومل
الووا (ي ااته السيد بريدجت برينزا املن ما النساليا ليبيئا والرنميا)
 -1الفر ق العامل األول :األطراف في االتفاقية اإلطار ة ب ين تغير المناخ
 -29امك ا از اليري ا ا العام ا ا األول عي ا ا تقا اادمي توصا اايا إىل األو ا ارال ح ا تياقيا ااا ارواايا ااا
باعربااه اا املسااؤولا عاان وعااي السياسااا والرنييااذ ومتث ا الرحاادن الرليس ا الااذن قااد ه اليري ا
العام ح يمل املن واا اننسانيا اسرلبعد من املياوعا األساسيا املرعيقا برغري املناخ ويرعا
إ ماجبااا عي ا ااو يفضا ح املناقشااا املرعيقااا جبميااي اعااا املواعاايعيا واعراارب هااذا الوعااي
ناجت ا اا عا اان افرقا اااا املنا اادوب لعنصا اارن اليبا اام املشا االك والقا اادا البزم ا ا راسا اااء صا ااب ب ا ا
ا عربااااا اننسااانيا وارجاراءا املرعيقااا باملناااخا وكااذلأ عاان قيااا معرفااا املياوعا بالعبقااا
القالمااا ب ا املسااال اننسااانيا والااا مواعاايعيا حم ا مد ا مث ا الر يم ا والرخيي ا وا سااالر
واألعراا ويشري عي وجه ا صوص إىل عد ار ااك ال اح أل يا ا عربااا اننسانيا ياااو
ن اق "قضاايا املاري " و قا املشاااكومل يمل انباو الرامياا إىل بنااء قاداا الوفاو وإلكااء وعيباا
فيمااا يرعي ا بااالرواب ب ا املسااال اننسااانيا وتغ ااري املناااخ كثااريا مااا طي ا ح اقي ا الر اوازمل ب ا
اننس ا أل ا تسرق النساء يكثر ب ثري من الرجالا مما ياؤ إىل اسارمراا "ت نيا " املسا لا
واحلاد مان تصاواها عيا ي اا مسا لا ميحااا وعاد إ مااو املن اوا اننسااين عيا الصاعيد الاادوُا
تراعا ا
وه ااو يم اار ميح ااو ا اعرل اارب ين ااه يع ا ا وع ااعا مش ااااا عيا ا الص ااعيد الق اارن قيا ا
وايرارم املشاااكومل
السياسا الوونيا املرعيقا بالشؤومل اننسانيا تغاري املنااخا والع ا باالع
املناقشااا املرعيقااا بالرحااديا بارشاااا إىل يمل واعااع السياسااا الوونيااا غالباا مااا ي ااومل هلاام
عيم باملبا اا امليدانيا الصغري اليت تنالا ح معانا الرواب ب املسال اننسانيا وتغاري املنااخا
وهو ما يقوأل إم انا هذه املبا اا عي املسرو الووا
 -30وامكز الروصيا املنبثقا عي يسالي إبراز فوالد معانا املسال اننسانيا وعي وارق
تعزي ااز فعالي ااا ت اادابري ا س اارالابا ح إو اااا كا ا ال ااال م اان اع ااا املواع اايعيا م اان ي اابل إ م اااو
ا عربااااا اننسااانيا ومشياات الروصاايا ا سااريا ماان احملافا املوجااو (مثا فريا "األصاادقاء
املعنيومل باملسال اننسانيا") ر ا اسلاتياليا اتصال يكثر فعاليا بش مل ي يا املساال اننساانيا
ي ااااو ن اااق قض ااايا املا اري ا وك ااذلأ بن اااء ق ااداا املن اادوب عيا ا معان ااا ال اارواب با ا املس ااال
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معمقااا ويشاااا بع ا
اننسااانيا وتغااري املناااخ معانااا م
لرحقي هذه النريالا

املشااااك إىل ي يااا وجااو مناص ارين لكااوا

 -31ويوصا املشااااكومل برعزيااز اسالاتياليا ا تصااال ماان ياابل اديااد انوانا احلاوااا ح
الاارواب ب ا املسااال اننسااانيا وتغااري املناااخ؛ ين اديااد اع اا احملراجااا إىل إج اراءا عاجياااا
وكذلأ قداا النساء عي الر ثري ح فعاليا وداعا تدابري الرصدن لرغري املناخ ونل ر إىل م البا
األوا ارال ب ع اادا تق ااااير ع اان ارجا اراءا املراعي ااا لييا اوااق با ا اننسا ا يو ارجا اراءا املراعي ااا
لبعربااااا اننسااانيا عي ا ي ااا وسااييا فعالااا لرحديااد املمااسااا انيااد واملساااعد ح توساايي
ن اااق املبااا اا الصااغري عيا املساارو الااووا ولرساايي املزيااد ماان الضااوء عيا اوابا املسااال
اننس ااانياا يوصا ا املش ااااكومل باس اارخدا األ وا واملب ااا الروجيبي ااا القالم اااا م اان قبيا ا تي ااأ
احملااد ح الواقااا الرقنيااا( )13الاايت يعا مدهتا األمانااا وح صاايحا املصااا ا املناااهر عيا ارنلناات()14ا
واليت تشم الموعا ي وا الببغا الوونيا املراعيا ليمن وا اننساين اليت يع مدها برناامج األمام
املرحااد ار ااال ا وبرنااامج األماام املرحااد ليبيئاااا ومرفا البيئااا العاملياااا ووزاا ا ااجيااا الينيندياااا
والرحال العامل املعا باملسال اننسانيا واملناخا وبرنامج الدعم العامل ()15ا رتاقا يماوا منباا
الببغا الوونيا املراعيا لبعربااا اننسانيا واملساعد ح زيا ا تساق والرعاومل ب اآليا
الوونيا ليشؤومل اننسانيا والوزااا امل ييا مبعانا آثاا تغري املناخ
 -32وييرياا يشاا املشااكومل إىل إم انيا يمل يرالساد يقاد احلياول ح تن ايم واا ليراداي
وبنااء القااداا ليالاد الوفااو ا ومان األفضا يمل ي اومل للااأ ليالاد كا يعضاالبا يو عيا األقا
اؤسالباا من يج زيا معاافبم باملسال اننساانيا وكبادي لاذلأا اقال اليريا تعيا منسا
يعمام مراعاا املن اوا اننسااين عناد ن ار للاأ الوفاد ح
ليمسال اننسانيا ايا كا وفاد ل ا م
تيي بنو جدول يعمال ا تياقيا
 -2الفر ق العامل الثاني :التمو ل والمؤمساة المالية
 -33امكز اليري العام الثاين عي مصا ا الرمويا ا و سايما مرفا البيئاا العاملياا والصاندوق
وتمعت الرحديا اليت قاد ها هاذا اليريا العاما ح ثبثاا
األيضر ليمناخ وصندوق الر ي
ل
الا عاما ه الرعق ا والوصولا والربالا والرقييم
 -34وياجي املشااكومل الصعوبا ح تعق الردفقا املاليا إىل عد وجو املعيوماا بصايا
عاماا وهو ما يعوق انبو الراميا إىل اديد اعا احملراجا إىل يموال؛ ووريقا اسارخدا هاذه
األم اوال بعااد توزيعباااا وانبااا الاايت تساارخدمبا؛ واديااد مااا إلا كاناات هلااذه األم اوال آثاااا قابيااا
__________

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

>empowerment/gender-responsive-national-communications.html
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ليقياااري ويرياااقم هااذا الرحاادن بسااب ناادا البيانااا واملعيومااا املصاانميا س ا نااو اناان
وا لبزمااا لرعزيااز فباام املسااال اننسااانيا ماان قب ا انبااا الياعيااا عي ا مساارو ال اربامجا وإب اراز
ا قرياج ااا والق ااداا ا اص ااا ليم ا اري ويش اااا املش ااااكومل إىل ع ااروا زي ااا تنق اايا املؤش ا ارا
اننسااانيا لر ااومل مشاالكا وقابيااا ليمقااناااا اغاام اع الافبم بصااعوبا وعااي مؤش ارا كافيااا لرصااد
املسال اننسانيا وتقييمبا ح املقا األول
 -35ومتث ا الرح ا مدن الثاااين الااذن ق ا مد ه املشااااكومل ح احلصااول عي ا األم اوال غااري يمل ت اوافر
األموال ي ي قصول احملراج عييباا ألمل املعيوماا املراقاا بشا مل احلصاول عييباا تصا
بصوا فعالاا إىل اآلياا املعنياا باملساال اننساانيا واملادافع عنباا وهنااك قاواجز موثمقاا جيادا
تؤثر ح قدا املري عيا احلصاول عيا األماوال العاماا وا اصااا مباا ح للاأ عاد املعرفاا يو عاد
ا ومب عي املعيوما املرعيقا ب يييا احلصول عي هذه األماوالا واحلالام الصاغري جادا الاذن
غالب ا اا ما ااا ترسا اام با ااه من ما ااا اعرم ااي املا اادين لا الرالربا ااا ح املسا ااال اننسا ااانيا وحيا ااول ومل
اسااريا هتا ماان الرموي ا املؤسس ا املرااا ويشاااا املشااااكومل إىل عااد وجااو األهاادال والغايااا
بصااوا كافيااا عيا مساارو الرمويا املؤسسا ليسااما برحويا األماوال إىل النساااء بصااوا يكثاار
فعاليا
 -36ومتث الرحدن الثال الذن ق مد ه هذا اليري العام ح عد وجاو املؤشارا ال افيااا
وهو ا مد ير را ح ين مناقشاا بشا مل الربالاا والرقيايم وعاد وجاو املؤشارا ال افياا حياول ومل
إاساء عمييا تقييم مسرمر تراق تيي اآثاا وت ومل قا ا عي الر اوا وفقاا ليخاربا امل رسابا
(النالاق ااا واريياق ااا ) غ ااري يمل املؤشا ارا وق اادها ت يا ا ا ول ااذا ع ااا املش ااااكومل إىل يمل
ي ا ااومل ايي ا ا انبا ااا الياعيا ااا شا ااروا يساسا اايا ح متوي ا ا املشا اااايي وال ا اربامج ما اان يج ا ا اديا ااد
املسرييدين وزياا اسا األهادال واعرلارب عاد إجاراء هاذه الرحيايب عاامب مساا ا ح عاد
مراعا املن وا اننساين ح متوي ومشاايي الرخيي ا وهو ما مت توثيقه جيدا
 -37و عت الروصيا املنبثقا عن مناقشا مس لا الرموي إىل اتبا ج تشااك يبدي برعمايم
مراعاا املن اوا اننساااين عيا تيااي املسارويا ا ماان إ اا األماوال إىل مساارو املشااايي وتشاام
الراادابري األياار املوص ا اااا تعزيااز قااداا امل اواا البش اريا املخصصااا ليمسااال اننسااانياا مث ا
واعع السياسا الوونياا وصاانع القارااا ح مرفا البيئاا العاملياا والصاندوق األيضار ليمنااخ
وصااندوق الر يا ا وللااأ با ساارنا إىل اياايب انبااا الياعيااا ليمساااعد ح اديااد وتنقاايا
األهدال وانبا الياعيا وير ي تعميم مراعا املن وا اننساين ح تيي مراق عميياا صاني
الق اراا تعزيااز الرعاااومل م ااي تيااي انبااا املعني اااا مبااا ح للااأ من م ااا اعرمااي املاادينا وإ م اااو
املسااال اننسااانيا ح عمييااا اساارعراأل النيقااا العامااا وهااو يماار بااال األ ي اا وإج اراء ااسااا
بش مل م امل وكييياا طصايص األماوال مان شا نه يمل يسااعد ح الرصادن بصاوا فعالاا ليرحاديا
احملد ا ويمل ينشئ ح الوقات لاتاه قاعاد ي لاا موعاوعيا ب م ا اا يمل جتعا الراوازمل با اننسا
ح الربالا يركز ييضا عي تدابري الرخيي بد من اللكيز بصوا كبري عي الر ي
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 -38والراادابري املااذكوا يعاابه ماان ش ا ا يمل تساااعدا ح قااال تنييااذها بيعالياااا ح الرصاادن
لباااق الرحااديا احملااد ماان ياابل تعزيااز ق اوافز إ ماااو املن ااوا اننساااين ح الربالااا عاان وري ا
صااياغا األهاادالا وتثقيا من مياذن املشااااييا ووعااي آليااا ا نرصااال البزمااا ليرصااد والرقياايم
وفيمااا يرعي ا باملؤش ارا ا يلشااري بش ا ياااص إىل وعااي مؤشاار سياسااا املساااوا ب ا اننس ا
الذن تعرمده ننا املساعد ار اليا ح من ما الرعاومل والرنميا ح امليدامل ا قرصا ن( )16واعرلرب
هذا املؤشر ي و يوليا و ت وين حملا عاماا عان كييياا وماد إ مااو املعوناا الثنالياا لبعرباااا
اننسا ااانياا ومثا ااا أل ا مي ا اان يمل تواص ا ا املؤسسا ااا املرعا ااد األو ا ارال ت ويرها ااا وت بيقبا ااا
كما سا اتيااق واساي الن ااق عيا يمل إ ااو وجباا ن ار انباا املعنياا ح تياي مراقا عميياا
الرصد والرقييم يعررب يمرا عروايا ل ياء هذه العمييا ألنه ي ي الشيافيا واملساءلا
 -39و عات توصايا إعاافيا إىل تعزياز فاارص احلصاول عيا الرمويا واملعيوماا ؛ كاسااريا
املن مااا الص ااغري احلال اام م ااثب م اان الص ااندوق األيض اار ليمن اااخ وا اادما املرعيق ااا ب ا جراءا
الرخييا ا املبلم ااا ل ا ا بي ااد ويش ااري ييضا اا إىل إم اني ااا يمل يشا ا تب ااا ل ا ا اربا والرال اااار
الناجحا عي املسرويا ومل الووا والووا وارقييم إجراء مثمارا مان يابل الساما نباا
الرمويا ب ا مل تقااد معيومااا ميصاايا عاان ي يااا املن ااوا اننساااين ح السااياق ارقييم ا والثقاااح
وإتاقااا إم انيااا اسرنساااخ املبااا اا الناجحااا ويياارياا يشاااا املشااااكومل إىل يمل انمااي با ي ااا
الرنميا املسرداما لعا  2030واتياق بااي يوفر إوااا شامب لرعزيز ال ياء وإم انيا الوصول
 -3الفر ق العامل الثالث :أمانة االتفاقية اإلطار ة ومنظومة األمم المتحدة
 -40اكز اليري العام الثال عي الرحديا اليت تواجببا يمانا ا تياقيا ارواايا ومن وما
األمم املرحد ا وقد توصايا ليرغيا عييباا ويق مار املشاااكومل با مل ا تياقياا اروااياا بشا مل تغاري
املناااخ ق ا مدمت ماان ياابل برنااامج عما ليمااا بشا مل املسااال اننسااانيا واجبااا بينيااا مييااد للت اا
السياساا إىل إجاراءا ح الشاؤومل اننساانيا وح هااذا الصاد ا اعرارب املشاااكومل برناامج العما
معيما باازا ويقروا ب نه ينبغا متدياد فلتاه وه اذا متثا الرحادن الرليسا ح ادياد وبيعاا املرقياا
املقبيا من برنامج عم ليما من يبل ايرياا يدي األنش ا اليت مي ن مواصيا تنييذهاا وكاذلأ
الرصاادن ليرحااديا الاايت لقا مد ح مرقيااا الساانر األوليااا لربنااامج العما وتشاام الرحااديا
امل روقا ما يي :
املساااعد الاايت اراجبااا البياادامل ر ماااو املسااال اننسااانيا ح السااياق الااووا
(ي)
واحملي ا ا ب اارق منبااا العمييااا املوجااو مبوج ا ا تياقيااا وبروتوكااول كيوتااو والعمييااا انديااد
املنداج ااا ح إو اااا اتي اااق ب ااااي ا مث ا ا ي ا ا الر ي ا ا الووني اااا واملس ااا ا احمل ااد ووني ا ااا
والببغا الوونيا؛
__________

( )16ان ر
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(ر) ع ااد وج ااو الر ااآزا والرنس ااي ب ا ري ا اهليئ ااا ومس ااااا العم ا ح إو اااا
ا تياقياااا وهااو مااا مي اان يمل تلت ا عييااه از واجيااا ح عمييااا ا تياقيااا (مااثب ب ا عم ا فري ا
ا رباء املعا ب ق البيدامل وا بش مل ي الر ي الوونياا والعم املض يي به ح إوااا برناامج
عم نريوث عي البوابا ارل لونياا واألنش ا املض يي اا فيما يرعيا برالمياي ونشار املعيوماا
بش مل األ وا املراعيا لبعربااا اننسانيا)؛
(و)
ومؤمترا ا تياقيا

اساارمراا عااد الر اوازمل ب ا اننس ا ح وفااو األوارال املشااااكا ح اجرماعااا

 -41وبارعا ااافا إىل ها ااذه الرحا ااديا األساسا ااياا ق ا ا املشا ااااكومل عا ااد إم انيا ااا قيا اااري
األنشا ا املضا يي ااا ح إوااا برناامج عما ليماا بشا مل املساال اننساانياا وهاو ماا ترتبات عيياه
عااروا وعاي مؤشارا لقياااري مااد دااا هااذه األنشا ا ويثرهااا واقاال املشااااكومل ييضاا ال رالا
واألنش ا ا املم ن ااا م ااي الرس ااييم ب ن ااه ينبغ ا ي تيض ا إىل ت ا اراا العم ا املض ا يي ب ااه ح إو اااا
ا تياقيااا يو يااجب ااا ومشي اات هااذه األنش ا ا ت ااوفري املزي ااد ماان واا الر ااداي وبن اااء الق ااداا
وقيقا العم والموعا األ وا والوثال الروجيبيا
وجتس اد الروصاايا الاايت يع ا مدها اليري ا العام ا ح ارج اراءا املقلقااا لرعزيااز إ ماااو
-42
م
املساااوا ب ا اننس ا ح تيااي األنش ا ا لا الصاايا ح إواااا ا تياقياااا وللااأ امراادا ا لربنااامج
عم ليماا بشا مل املساال اننساانيا واقال اليريا إم انياا يمل يرضامن مقارا متدياد برناامج عما
ليماا املروقي اطاله ح الدوا الثانيا والعشرين ملؤمتر األورالا قيا املؤمتر مبا يي :
ال ي إىل األمانا يمل تعزز تنسي ومتاسأ عمييا إ ماو املساوا با اننسا
(ي)
ح العمييا ااا واألوا اار الرليسا ااياا مبا ااا ح للا ااأ ارعا اادا والرنييا ااذ ح سا ااياق صا ااندوق الر ي ا ا ا
والصندوق األيضر ليمناخا ومرفا البيئاا العامليااا وي ا الر يا الوونيااا والببغاا الوونيااا
واملسا ا احملد وونياا وإواا بناء القداا ا وإواا نق الر نولوجيا؛
(ر) ال ي ا إىل األمانااا يمل تقااد تقرياارا ك ا ساانر عاان الرقااد احملاارز فيمااا يرعي ا
ب ماااو املساااوا ب ا اننس ا ح العمييااا واألواار الرليسااياا مبااا ح للااأ ارعاادا والرنيي ااذ ح
سااياق صااندوق الر ي ا ا والصااندوق األيضاار ليمناااخا ومرف ا البيئااا العاملياااا وي ا الر ي ا
الووني اااا والببغ ااا الووني اااا واملس ااا ا احمل ااد وونيا ااا وإو اااا بن اااء الق ااداا ا وإو اااا نقا ا
الر نولوجيا؛
(و) املوافقااا عي ا إج اراء اساارعراأل ساانون ليمعيومااا املقدمااا ماان األمانااا بش ا مل
الر اوازمل ب ا اننس ا ح عضااويا الوفااو ا و ري ا هيئااا ا تياقيااا والربوتوكااو امليحقااا ااااا
وح قيا ا هذه اهليئا ؛
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( ) ارقاوا عيما بنالا تنيياذ برناامج عما ليماا بشا مل املساال اننساانيا واطاال
قاراا بشا مل متديااده مااي إ يااال اااديثا منر مااا واملقاارا املرعيا بربنااامج العما مي اان يمل يشاام
قيا مؤمتر األورال مبا يي :
‘ ‘1ال ي ا إىل األمانااا يمل تاان م قيقااا عم ا يثناااء الاادوا ماان يج ا اساارعراأل
الرقااد احملاارز والن اار ح اطااال املزيااد ماان الراادابري الراميااا إىل إ ماااو املساااوا با
اننس ا ح العمييااا املواعاايعياا مبااا ح للااأ إعاادا ب ارامج العم ا الوونياااا
والببغ ااا الووني اااا واملس ااا ا احمل ااد وونيا ااا وك ااذلأ ح بن اااء الق ااداا ا
والرموي ا وا سرعراأل الرقاا وارعدا رجراء الرقييم؛
‘ ‘2ال ي ا إىل األمانااا يمل تاان م تاادايبا ليمناادوبا ا و ساايما املنرميااا إىل يق ا
البياادامل ااواا بشا مل املبااااا الرياوعاايا والعمييااا الناشاائا ح إواااا ا تياقياااا
فضااب عاان تااداي املااوهي عيا تقاساام املعيومااا ا وبناااء القااداا ا وإ ماااو
املساوا ب اننس ح الربامج لا الصياا وفبام معا املصا يحا املرعيقاا
باملسال اننسانيا؛
‘ ‘3ال ي ا إىل األمان ااا يمل ت اان م ينشا ا ا لبن اااء الق ااداا وت ااوفري ال اادعم الرق ااا ح
ا جرماعااا ارقييميااا والوونيااا فضااب عاان الرااداي ا و ساايما عيا ارعاادا
والرنييذ ح سياق بارامج العما الوونياا والببغاا الوونياا واملساا ا احملاد
وونيا؛
‘ ‘4إنش اااء منر ااد لرب ااا ل يفضا ا املمااس ااا فيم ااا يرصا ا ب م اااو املس اااوا با ا
اننس ا ح السياسااا املرعيقااا باملناااخا و ساايما بش ا مل ارعاادا والرنييااذ ح
سياق برامج العم الوونيا والببغا الوونيا واملسا ا احملد وونيا؛
‘ ‘5ال ي ا ا إىل األمان ااا يمل تعا ااد تق ااااير تقنيا ااا وي وا وغ ااري للا ااأ م اان الوسا ااال
ر ماو املساوا ب اننس ح السياسا املناييا الناشئا؛
‘ ‘6ع ااو األو ارال واملن م ااا الدولي ااا األي اار إىل الرع اااومل وت ااوفري ال اادعم امل اااُ
وتقدمي مسا ا عينيا لرنييذ برنامج عم ليما بش مل املسال اننسانيا
 -4الفر ق العامل الرابع :وكاالة التنفيذ والمجتمع المدني
 -43امكز اليري العام الرابي عيا تقادمي الروصايا إىل وكاا الرنيياذ واعرماي املادين عيا
املسروي الووا و ومل الووا ويرمث الرحدن الرليس الذن لق مد عي املسروي معاا ح عاد
فب اام واع ااع السياس ااا لبعرب ااااا اننس ااانيا وس ااي املش ااااكومل الض ااوء عيا ا ع ااروا اييا ا
ا ياارب اهلي ييااا ح ماوازين القااو وواارق جتييبااا؛ كمااا هااو احلااال مااثب ح اعرمعااا األبويااا
مقاانا باعرمعا األموميا واق لال اسارخدا عاد مان األ وا ليقياا ااذه املبمااا مباا ح للاأ
الموعا ااا األ وا املسا ااما جبا ااوز اهلنا ااد ال افيا ااا [ floating coconut toolkitا الا اايت تب ا ا العم ا ا
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ال لامنرِج الذن تضا يي باه املاري
ا يرب اهلي ييا ح موازين القو
()17

وسايم الضاوء ييضاا عيا ي ياا وجاو مناصارين لكاوا ملعاناا
ل

 -44ومتث ا ا ا مد آياار ح بناااء قااداا املن مااا اعرمعيااا وإم انيااا قصااوهلا عي ا الرموي ا ا
مبااا ح للااأ تع مق ا واصااد عمييااا احلصااول عييااه وح البياادامل الناميااا واملرقدمااا عي ا قااد س اواءا
توثم الرواب ب املسال اننسانيا وتغري املنااخ الايت تعانباا املن ماا اعرمعياا توثيقاا كافيااا
وبالر اااُ فا ا مل مبا ااهت ااا تولمااد قا اوااا سياس اااتيا و تراعا ا ح ها اذه احلا اوااا وه ااذا ع ااا
املشااكومل إىل توثي املمااسا انيد وترتربا الناجحا إىل سياسا
 -45ويي ا اارياا ل ا ااوق ع ا ااد وج ا ااو منر ا ااديا لرب ا ااا ل املع ا اااال واملعيوم ا ااا بش ا ا مل املس ا ااال
صص بش مل املسال اننسانيا إىل عرقيا الريااعب
اننسانيا ويؤ ن عد وجو مساا عم
م
والبو ا الروعياا الايت مي نباا إتاقاا قياول وبنااء قاعاد تثقييياا باملساال اننساانيا مان يابل
الرعااومل با البياادامل املرقدماا والبياادامل النامياا ماان شا نه يمل ميبااد ال ريا لوعااي سياساا يفضا ا
مبا ح للأ تشريعا بش مل قضايا مث ققوق املري ح األااع وح مي يا األااع
 -46وملواجب ااا الرح ااديا ال اايت قا ا مد ها اليريا ا ا ع ااا املش ااااكومل إىل إنش اااء منر ااد مس اارمر
ليحاواا وتبااا ل املعيومااا وتقاساام املبااااا مااي واعااع السياسااا عيا املساارو الاادوُ ي ااومل
قيقاا وصا مااي املن ماا اعرمعياا وقااا اعرماي احمليا و عاوا إىل يمل ت يا املباا الروجيبيااا
ح الببغ ااا الووني ااا واملس ااا ا احمل ااد وونيا اا الق اادا عيا ا معان ااا املس ااال اننس ااانيا عيا ا
املساارو الاادوُا وكااذلأ إىل يمل تضااي وكااا الرنييااذ ومن مااا اعرمااي املاادين عمييااا عي ا
املساارو الااووا تشاام منباليااا واعااحا لرعماايم مراعااا املن ااوا اننساااين ح تيااي ارجاراءا
املرعيقا باملناخ
 -47ويوص ا بالرواص ا مااي ا ارباء ح الشااؤومل اننسااانيا واعموعااا النساااليا ح تيااي مراق ا
عمييااا وعااي الاربامج والسياسااا املنايياااا وإباابا واعااع السياسااا باحلاجااا إىل تعزيااز عمييااا
تااي البيانااا وإعاادا الوثااال وإج اراء الرحياايب ووي ا املشااااكومل إىل من مااا اعرمااي املاادين
اللكيز عي املنباليا واأل وا اليت اد توزيي النيول عيا املسارو اهلي يا مباا يرالااوز املشاااكا
واألاقا إىل إتاقا ارم انيا لقيا اعرمعا احملييا برحديد عبقا القاو وتقسايم العما با املاري
والرجا ماان يجا اسا فباام األبعااا اننساانيا ح سااياق معا واعرلارب من مااا اعرمااي املاادين
ييضا قا ا عي ي اء وا اليس ح اللويج لرمري املري باحلقوق املواعيعيا وب م انيا احلصول عيا
الرموي ا ا والاادفا عاان للااأا س اواء ماان ياابل اآليااا الدوليااا لرموي ا ارج اراءا املناييااا يو ح
سياق اسرعراأل تيي الردفقا املالياا مبا ح للأ األعمال ا رييا
__________

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