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 األعمال املؤقتمن جدول  17البند 

 القضااي اجلنسانية وتغُّير املناخ

تنفيذذذ انذذرعمل عمذذ  ليمذذا انئذذان املسذذاو  اجلنسذذانية وقةذذة عملذذ  املت لقذذة   
 ابملساو  اجلنسانية

 تقرير من األمانة  
 *موجز تنفيذي  

 موجز  
ونوقشذت يتضمن هذاا الترييذي مذوجزان ينايًذاتن لتولًذل املت ومذاو الذيف ولوو ا الولقذاو  

ا ح راو التمل بشأن إوماج االعتبالاو اجلنسانًة ا السًاسذاو واججذياتاو املناةًذة الوةنًذة 
وينايًا بذيمم  عمذل لًمذا بشذأن املسذانل اجلنسذانًة وةمذة التمذل املتت رذة نملسذانل اجلنسذانًة الذيف 

االو الذذذذ    ينبغذذذذا مياعاثذذذذا تعنذذذذات استتيااذذذذليت وي رذذذذي ا ذذذذاالو الذذذذيف ت حذذذذي    ً ذذذذا يرذذذذد  وا ذذذذ
حتسًن ا، والتمل اجااا الاي ينبغا االام ع بل ا ةمذ  التمذل ال حرذةيت ويسذ   الضذوت 
تيضذذذان ع ذذذ  تانًذذذة بذذذيمم  عمذذذل لًمذذذا بشذذذأن املسذذذانل اجلنسذذذانًة وةمذذذة التمذذذل املتت رذذذة نملسذذذانل 

ًذذة فذذد  اجلنسذذانًة نعتبالانذذا منذذعان جلمذذم ةانايذذة مذذن اجل ذذاو  ذذاحبة املاذذ  ة ا إةذذال االياياق
واذم سًاسذاو وإجذذياتاو مناةًذة مياعًذة ل عتبذذالاو اجلنسذانًة وحترًذب التذذوا ن بذ  اجلنسذذ  ا 

 وام السًاساو واختاذ الريالاو ع   الاتد احمل ا والوةين والدويليت
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

وجذذل مذذؤألي األةذذيا  وعذذوة إ  األةذذيا  ل ن ذذو  نلتذذوا ن بذذ  اجلنسذذ ، ويتزيذذز مياعذذاة  -1
ة الايذذذذوالن اجلنسذذذذانًة ا واذذذذم السًاسذذذذاو املناةًذذذذة وينايًذذذذاها، وحترًذذذذب سًاسذذذذاو مناةًذذذذة مياعًذذذذ

يت وقذيل مذؤألي األةذيا  ا (1)ل عتبالاو اجلنسانًة ا مجًم األنشمة ذاو الا ة مبوجب االياياقًة
تن ينشذذب بذذيمم  عمذذل لًمذذا بشذذأن املسذذانل اجلنسذذانًة )بذذيمم  عمذذل لًمذذا( مذذن تجذذل  20ووليذذل 

ت ذذب الن ذذو  نلتذذوا ن بذذ  اجلنسذذ  وإومذذاج االعتبذذالاو اجلنسذذانًة ا عمذذل األةذذيا  واألمانذذة املت
بتنايًذذذا االياياقًذذذة وايايذذذان نليذذذء، بغًذذذة إلسذذذات سًاسذذذاو وإجذذذياتاو مناةًذذذة مياعًذذذة ل عتبذذذالاو 

ألديذذذد بذذذيمم  عمذذذل لًمذذذا ملذذذدة عذذذ   سذذذنواو  22يت وقذذذيل مذذذؤألي األةذذذيا  ا ووليذذذل (2)اجلنسذذذانًة
 يت(3)25واستتياال ا ووليل 

ا إةذذال  (4)التمذذل اجلنسذذانًة(وو اذذتت ةمذذة التمذذل املتت رذذة نملسذذانل اجلنسذذانًة )ةمذذة  -2
بذيمم  عمذل لًمذا ل ن ذو  مبشذالرة املذيتة الكام ذة واملتسذاوية وا ديذة، ويتزيذز السًاسذاو املناةًذذة 

عمذذذذل  املياعًذذذذة ل عتبذذذذالاو اجلنسذذذذانًة ويتمذذذذًم مياعذذذذاة املنظذذذذول اجلنسذذذذاين ا ينايًذذذذا االياياقًذذذذة وا
 اب املا  ةيتاألةيا  واألمانة ورًامو األمم املت دة ومجًم ت  

إ  األمانذذذة تن ي تذذذدر يرييذذذيان يولًايًذذذان عذذذن ينايًذذذا ةمذذذة  23وة ذذذب مذذذؤألي األةذذذيا  ا ووليذذذل  -3
ن ا، والتمذذذل  التمذذذل اجلنسذذذانًة، حتذذذدو  ًذذذل ا ذذذاالو الذذذيف ت حذذذي    ً ذذذا يرذذذد  وا ذذذاالو الذذذ    حتسذذًذ

ئذة الاييعًذة ل تنايًذا اجااا الاي ينبغذا االاذم ع بذل ا ةمذ  التمذل ال حرذة، رذا ينظذي  ًذل اهلً
 يت(5)25من تجل وام يو ًاو ينظي  ً ا مؤألي األةيا  ا ووليل  51)هًئة التنايًا( ا وولثا 

 هيك  التقرير -ابء 
ة املنبثرذذة مذذن الترييذذي التذذولًايا املشذذال إلًذذل ا الايرذذية  -4  3يتذذي  هذذاو الوعًرذذة اليسذذانل الينًسذًذ

 ًل )ا الايا   الثاين والثالذ  تومو، ع ذ  التذوايل(يت ويذيو تع و، وموجزان ينايًاتن ل مت وماو الوالوة 
، ويرذد  عياذان يولًايًذان ل مت ومذاو املدلجذة ا الولقذاو (6)الترييي التذولًايا ا إاذا ة إ  هذاو الوعًرذة

، ورذال  ا (7)تعذ و 3الوالوة مذن األةذيا  واجل ذاو املياقبذة بشذأن املواذوع املشذال إلًذل ا الايرذية 
لكذل مذن هًئذة التنايًذا وهًئذة  48ناقشاو اليف والو ا ح رة التمل املترووة ا الدولة التيو  وامل

م مذذذذن بًن ذذذذا إومذذذذاج االعتبذذذذالاو اجلنسذذذذانًة ا السًاسذذذذاو وا مذذذذ   املشذذذذولة، الذذذذيف يناولذذذذت موااذذذًذ

__________ 

 يت18-  ت/23و 16-  ت/1و 7-  ت/36مبوجب مريلاو من بًن ا املريلاو  (1)
 يت20-  ت/18املريل  (2)
 يت6، الايرية 22-  ت/21املريل  (3)
 ، املي بيت23-  ت/3املريل  (4)
 يت5، الايرية 23-  ت/3املريل  (5)
(6) FCCC/SBI/2019/15/Add.1يت 
(7) FCCC/SBI/2018/22يت104 ، الايرية 
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لكذذل مذذن اهلًئتذذ  الايذذيعًت ،  50، وح رذذة التمذذل املترذذووة ا الذذدولة (8)واججذذياتاو املناةًذذة الوةنًذذة
لذذيف يناولذذت ينايًذذا بذذيمم  عمذذل لًمذذا وةمذذة التمذذل اجلنسذذانًة وفاثلانذذا )يشذذال إلً ذذا  ًمذذا ي ذذا حب رذذة ا

 يت(9)لكل من اهلًئت  الاييعًت ( 50التمل املتنًة نملسانل اجلنسانًة املترووة ا الدولة 
ًذذذذا ويرذذذذد  املي رذذذذان األول والثذذذذاين هلذذذذاو الوعًرذذذذة عياذذذذان مذذذذوجزان ا  ذذذذكل جذذذذدويل حلالذذذذة يناي -5

ن ا، والتمذذل اجاذذاا الذذاي ينبغذذا االاذذم ع بذذل،  األنشذذمة، واقحاحذذاو بشذذأن ا ذذاالو الذذ    حتسذًذ
حسذذذب االقتضذذذات، ا إةذذذال بذذذيمم  عمذذذل لًمذذذا وةمذذذة التمذذذل اجلنسذذذانًة، ع ذذذ  التذذذوايل، اسذذذتناوان إ  

مث ذذذذة ع ذذذذذ  تعذذذذ ويت ويتضذذذذمن املي رذذذذان األول والثذذذذاين ت 4ماذذذذاول املت ومذذذذاو املشذذذذال إلً ذذذذا ا الايرذذذذية 
ح رذاو التمذلو ويذيو ا الترييذي  التو ًاو اليف ولوو ا الغالذب ا الولقذاو وا التو ًاو التامة تو

 التولًايا قانمة  ام ة نلتو ًاويت

 الورقات -جيم 
من االحتاو األولويب نسم وولل األعضذات، إعًوبًذا، تولواذواي،  (10)ولقة 31جمموعل  ولو ما -6

تواندا، نرستان، بنن، يشاو،  امبًا، سويسيا،  ً ا،  ن ندا، روستاليكا، رًنًا، لًعت، مداشري، 
املكسذًذ ، نًو ي نذذدا، الذذوالتو املت ذذدة األمييكًذذة نسذذم تسذذحالًا ورنذذدا والذذوالتو املت ذذدة والًذذانن، 

 يت(11)مشالرة بااية مياقبمنظمة  13و

 اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ -دال 
قد يوو هًئة التنايًا تن حتً  ع مان نملت وماو الذوالوة ا هذاا الترييذي تعنذات نظيهذا ا ينايًذا  -7

م فاثل ا مذذذة والنظذذذي ا واسذذذتتيا  بذذذيمم  عمذذذل لًمذذذا وةمذذذة التمذذذل اجلنسذذذانًة، مبذذذا  ا ذلذذذ  يرًذذًذ
 يت25ا مواو املرب ة، بغًة وام يو ًاو لًنظي  ً ا مؤألي األةيا  ا ووليل 

 الرساو  الرويسية -اثنياا  
يتذذًب بذذيمم  عمذذل لًمذذا اجةذذال الذذ    ل ن ذذو  نملسذذاواة بذذ  اجلنسذذ  وألكذذ  املذذيتة ا  -8

 عم ًة االياياقًة اجةالية، و كرل تواة حامسة ا هاا الادويت

__________ 

-https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/workshops-dialogues/workshop-on-genderانظذذذذذذذذذذذي  (8)

and-climate-change-may-2018يت 
 يتhttps://unfccc.int/workshop-on-gender-and-climate-change-june-2019انظي  (9)
 تع ويت 7انظي احلا ًة  (10)
تمذذذل الدولًذذذة، املنظمذذذة الدولًذذذة مؤسسذذذاو منظومذذذة األمذذذم املت ذذذدة: منظمذذذة األاايذذذة والزلاعذذذة ل مذذذم املت ذذذدة، منظمذذذة ال (11)

ل  جية، مايواًة األمم املت دة السامًة حلرون اجنسذان، بذيمم  األمذم املت ذدة اج،ذانا، بذيمم  الذدعم التذاملا املشذح  
ة: واملنظمذة احلكومًذة الدولًذ ب  بيمم  األمم املت ذدة اج،ذانا وبذيمم  األمذم املت ذدة ل بًئذة، هًئذة األمذم املت ذدة ل مذيتةو

املت ذذد  واملنظمذاو اذا احلكومًذذة: اجلماعذة املتنًذذة نألةايذال والشذذبابو االحتذاو الذدويل حلمايذذة المبًتذة واملذذوالو المبًتًذةو
االحتذذاو   ذذبكة نسذذات مذذن تجذذل مسذذتربل مشذذح و اجلماعذذة املتنًذذة نملذذيتة والشذذؤون اجلنسذذانًةو الذذدويل ل تنمًذذة املسذذتدامةو

التذذذذذاملا ملنظمذذذذذاو اهلندسذذذذذة نسذذذذذم منظمذذذذذة نسذذذذذات ولجذذذذذال ا جمذذذذذايل البًئذذذذذة والذذذذذارات اال ذذذذذمناعا، والشذذذذذبكة الدولًذذذذذة 
 يتArborusل م ندساو والتاملاو، و ندون 

https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/workshops-dialogues/workshop-on-gender-and-climate-change-may-2018
https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/workshops-dialogues/workshop-on-gender-and-climate-change-may-2018
https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/workshops-dialogues/workshop-on-gender-and-climate-change-may-2018
https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/workshops-dialogues/workshop-on-gender-and-climate-change-may-2018
https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/workshops-dialogues/workshop-on-gender-and-climate-change-may-2018
https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/workshops-dialogues/workshop-on-gender-and-climate-change-may-2018
https://unfccc.int/workshop-on-gender-and-climate-change-june-2019
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شذذمة املنايذذاة ا إةذذال بذذيمم  عمذذل لًمذذا وةمذذة التمذذل اجلنسذذانًة ع ذذ   رذذد حايذذزو األن -9
حتول إجيذايب وذو إلسذات سًاسذاو مناةًذة مياعًذة ل عتبذالاو اجلنسذانًة و توة مشذالرة النسذات ا 
الو وو املبتوعة ا إةال االياياقًةيت وساعدو امليح ذة األو  مذن ةمذة التمذل اجلنسذانًة ع ذ  واذم 

 اب ةعة قًمةيتاألسء وتوو إ  ارتس
 وميكن يتزيز بيمم  عمل لًما وةمة التمل اجلنسانًة ويوسًم نماق ما: -10
  ًمتدان  حة تةول وخيضتان الستتياااو ميح ًةو )ت( 

وياممان بغي  حترًب تهدا  ونواي  متوةاة حمدوة، ا إةال جذداول  منًذة  )ب( 
 ًةيتل نشمة واملريجاو، وو ران ملؤ ياو يرًء األعي والايتال

وحذذدوو األةذذيا  واجل ذذاو املياقبذذة الت ذذل ا ذذاالو الذذ    حتسذذًن ا، والتمذذل اجاذذاا  -11
الذذاي ينبغذذا االاذذم ع بذذل، اسذذتناوان إ  الذذدلون املسذذتاياوة مذذن ينايًذذا إةذذال عمذذل لًمذذا وامليح ذذة 

 األو  من ةمة التمل اجلنسانًةيت

 موجز تنفيذي -اثلثاا  
 املساو  اجلنسانيةانرعمل عم  ليما انئان  -ألف 
 التقدم احملرز -1 

يتضمن بيمم  عمل لًما وعواو وة باو وعبالاو يشذجًم  ذم موج ذة إ  األةذيا   -12
واهلًئذذذاو املنشذذذأة مبوجذذذب االياياقًذذذة واجل ذذذاو املياقبذذذة واألمانذذذةيت وي ب تذذذ  سذذذنوتن عذذذن األعمذذذال ذاو 

لًذذة املالًذذة واألمانذذة ا يرييذذي التكذذوين الاذذ ة الذذيف يضذذم م فذذا اهلًئذذاو املنشذذأة ورًذذامو يشذذغًل اآ
 ًمذذذا عذذذدا ذلذذذ   ًوجذذذد قذذذدل حمذذذدوو مذذذن املت ومذذذاو عذذذن ينايًذذذا ي ذذذ  الذذذوالتو  اجلنسذذذاين، تمذذذا

متوا ذذذل لذذذال  التنايًذذذايت وي تذذذي  حالذذذة ينايًذذذا  يوجذذذد تي فلًذذذة لمسًذذذة ججذذذيات ل ذذذد منذذذتظم تو وال
 املي ب األول الاي يشا تيضان الوالتو ا إةال بيمم  عمل لًما، حًثما تيً ت املت وماو، ا

 يتوا ي مت وماو عن ايت إ  املواام اليف ال
واعذذذح   ا عذذذدة ولقذذذاو نلذذذدول اهلذذذا  الذذذاي يؤويذذذل بذذذيمم  عمذذذل لًمذذذا ا يذذذو ا إةذذذال  -13

 ل ن و  نملساواة ب  اجلنس  وألك  امليتة ا عم ًة االياياقًةيت

 الذي ينبغي االضةالع ان  اجملاالت الالزم حتسينها وال م  اإلضايف -2 
ذذذذدوو الذذذذوالتو الذذذذيف ينبغذذذذا موا ذذذذ ت ا، مثذذذذل إعذذذذداو الترييذذذذي السذذذذنوي عذذذذن التكذذذذوين  -14 ح 

اجلنسذذاين وعرذذد ح رذذاو التمذذل السذذنوية تعنذذات الذذدولةيت وق ذذدمت اقحاحذذاو مذذن تجذذل يتزيذذز وعذذوة 
ة نملنذذا  األةذذيا  إ  يتًذذ  ووعذذم منسذذب وةذذين ل شذذؤون اجلنسذذانًة ألاذذيا  املاياواذذاو املتت رذذ

وينايًذا اججذذياتاو املتت رذذة نملنذذا  ول ذذدها )املنسذرون املتنًذذون نلشذذؤون اجلنسذذانًة ويغذذا املنذذا (، 
بمين يشمل وام اةتاا او املنسذر يت وق ذدمت عذدة اقحاحذاو لت سذ  بذيمم  عمذل لًمذا، 

لتراليي بمين من ا إاا ة تهدا  ومباوئ، ووام يوجً او لاياندة األةيا  بشأن رًايًة يردمي ا
 ا إةال عم ًة االياياقًة عن إوماج االعتبالاو اجلنسانًة ا سًاساثا املناةًةيت
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 (12)ملذذؤألي األةذذيا ، جمموعذذة قواعذذد رايو ًتسذذل املتت رذذة نملنذذا  24واعت مذذدو، ا الذذدولة  -15
موجذووة  يكذن اليف يتضمن إ الاو إ  املسانل اجلنسانًة وامليتة واملسؤولًة االجتماعًة ا والتو مل

عند وام بيمم  عمل لًما وةمة التمل اجلنسذانًةيت وع ًذل،  ذأن تي عمذل إاذاا ا إةذال بذيمم  
م مياعذذذاة املنظذذذول اجلنسذذذاين ا يتزيذذذز يمذذذويي يكنولوجًذذذا  عمذذذل لًمذذذا يتت ذذذب بذذذدعوة األةذذذيا  إ  يتمذذًذ

 املنا  ونر  ا ينبغا تن أيةا ي   الوالتو اجاا ًة ا االعتباليت

  م  املت لقة ابملساو  اجلنسانيةقةة ال -ابء 
 است راض عام -1 

متوا ذل لتنايًذا األنشذمة ا إةذال ةمذة التمذل  ال يوجد فلًة لمسًة ججيات ل ذد منذتظم تو -16
اجلنسانًةيت ومم ذل ، ة  ب إ  األمانة تن يتذد يرييذيان يولًايًذان عذن ذلذ ، و ذجتت هًئذة التنايًذا ا 

ع ذ  يرذدمي مت ومذاو عذن تعذي ةمذة التمذل اجلنسذانًةيت وميكذن  األةيا  واجل او املياقبذة 49وولثا 
اسذذذتر ع مت ومذذذاو عذذذن ينايًذذذا األنشذذذمة تيضذذذان مذذذن املسذذذااناو الذذذيف قذذذدمت ا األةذذذيا  واهلًئذذذاو 

لكذل مذن  50املنشأة واجل او املياقبذة ا ح رذة التمذل املتنًذة نملسذانل اجلنسذانًة املترذووة ا الذدولة 
 دو مواوع ا ا ةمة التمل اجلنسانًةيتاهلًئت  الاييعًت ، اليف ح  

م  10واعح ذذت  -17 تةذذيا  ا ولقاثذذا نلذذذدول احلاسذذم  مذذة التمذذذل اجلنسذذانًة ا يًسذذا يتمذذًذ
مياعذذذذاة املنظذذذذول اجلنسذذذذاين ا اججذذذذياتاو املتت رذذذذة نملنذذذذا ، بو ذذذذاي ا منذذذذعان  تذذذذاالن جلمذذذذم املت ومذذذذاو 

ا مجًذذم الولقذذاو واملسذذااناو املردمذذة  والب ذذو  والتجذذالب مذذن اجل ذذاو  ذذاحبة املاذذ  ةيت وت عذذيب
لكذل مذن اهلًئتذ  الايذيعًت  عذن  50تعنات ح رة التمل املتنًذة نملسذانل اجلنسذانًة املترذووة ا الذدولة 
او ومم ذلذ  ال يذزال هنذا  حاجذة إ  بذال مزيذد مذن  أتيًد  كية ماياوها تن ةمواو هامة قد اختخ

 ة التمل اجلنسانًةيتاجل وو وحترًب مزيد من األهدا  ا إةال ةم
وت ذذالو متظذذم الولقذذاو إ  اججذذياتاو املترذذاة ا إةذذال ا ذذال تلذذل مذذن ا ذذاالو ذاو  -18

يتت ذذذب ن ذذذال نت مذذذن ا ذذذاالو ذاو األولويذذذة،  رذذذد   ًمذذذا األولويذذذة ا ةمذذذة التمذذذل اجلنسذذذانًةيت تمذذذا
ًذة املبتوعذة إ  املاياواذاو تب غت مثانًة تةذيا  عذن إحذيا  يرذد  ا التكذوين اجلنسذاين لو ووهذا الوةن

ا إةال االياياقًةيت و ك ت ا االو األةيى ذاو األولوية حمول ييرًز متظذم ا ذاالو الذيف لنذا تن 
 من ال    حتسًن ا واالام ع بتمل إااا  ً ايت

 هو قًد اججنا يت ومجًم والتو األمانة إما ت جنز تو -19

 اجملاالت ذات األولوية -2 

 رات وتقاسم امل ارف واالتصالانناء القد )أ( 
ت ذذالو األةذذيا  الذذيف تب غذذت عذذن إحذذيا  يرذذد  ا هذذاا ا ذذال إ  ايبذذاع  التقذذدم احملذذرز  -20

هنذذذذ  متتذذذذدو اجلوانذذذذذب ا بنذذذذات الرذذذذدلة ع ذذذذذ  واذذذذم سًاسذذذذاو وةمذذذذذ  وبذذذذيام  مناةًذذذذة مياعًذذذذذة 
التالًذة: ينظذًم ل عتبالاو اجلنسانًةيت وتب   متظم األةيا  عن عنايين ع ذ  األقذل مذن التنا ذي 

__________ 

-https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/paris-agreement-workانظي  (12)

programme/katowice-climate-packageيت 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/paris-agreement-work-programme/katowice-climate-package
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/paris-agreement-work-programme/katowice-climate-package
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/paris-agreement-work-programme/katowice-climate-package
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/paris-agreement-work-programme/katowice-climate-package
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/paris-agreement-work-programme/katowice-climate-package
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/paris-agreement-work-programme/katowice-climate-package
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حد  وةين بشأن املسانل اجلنسانًة ويغا املنا و وينظًم يدليب حمدو اهلذد و و ذًااة مبذاوئ 
يوجً ًذذة واسذذحايًجًاو لتتمذذًم مياعذذاة املنظذذول اجلنسذذاين ا ا ذذاالو ذاو األولويذذة ا املسذذااناو 

الاو لتبذاول املتذال  احملدوة وةنًان وةم  التكًذل الوةنًذةو وإنشذات  ييذب عامذل مشذح  بذ  الذو  
 بشأن املسانل اجلنسانًة واملنا  وقماعاو تةيىيت

وق ذذذدمت تمث ذذذة ع ذذذ  ةانايذذذة واسذذذتة مذذذن تنشذذذمة التذذذدليب وبنذذذات الرذذذدلاو الذذذيف ي ناير ذذذاها  -21
ا ذلذ  واذم  اليف ينايتا  من تج  ا، مبا األةيا  واجل او  احبة املا  ة من اا األةيا  تو

و الدلاسذًة الشذبكًة والذدولاو املبا ذية ل تذدليب وبنذات الرذدلاو ا األوواو والتوجً او واحل رذا
جممذوع الرماعذاو املتت رذذة نلتكًذل مذذم يغذا املنذا  والترايًذذل مذن فاثلو، ومن ذذا الزلاعذة وماذذاند 
األمسذا  واحلياجذة والماقذة املسذتدامة وا ذدماو احلضذيية واحلايذاأل ع ذ  األلااذا وحتًًذد التذدهول، 

حملذذدوة وةنًذذان وةمذذ  التكًذذل الوةنًذذة تيضذذانيت وق ذذدمت تولذذة ع ذذ  التتذذاون ا سذذًان املسذذااناو ا
اجق ًما ب  األقيان والتتاون ب  ب دان اجلنوب، ا جماالو يشمل إوماج االعتبذالاو اجلنسذانًة 

 ا عم ًاو الرًان واجب غ والت رب والشايا ًةيت
ق ذذذدمت  ضذذذةالع انذذذ  اجملذذذاالت الذذذالزم حتسذذذينها وال مذذذ  اإلضذذذايف الذذذذي ينبغذذذي اال -22

ا ذلذ   اذل جانذب بنذات الرذدلاو عذن  اقحاحاو عديدة لت س  هذاا ا ذال ذي األولويذة، مبذا
اجلوانب األةيى لتس ً  الضوت ع   وولو احلاسم الاي يشمل مجًم اجلوانب األةيى مذن ةمذة 
التمذذل اجلنسذذانًة، و توة عناذذيي املتذذال  واالياذذال لًشذذم  نماقذذان توسذذم مذذن امل ذذا  واألنشذذمةيت 

ا ذلذذ  واذذم اسذذحايًجًة ل توا ذذل  وق ذذدمت اقحاحذذاو حمذذدوة بشذذأن تنشذذمة واسذذتة النمذذان، مبذذا
الايتال مذم اجل ذاو  ذاحبة املاذ  ة، وحتديذد ا ذعات لذدعم تنشذمة الب ذ  والت  ًذل واملنتذدتو 

 يتاليف ينظم ا األمانة واجل او  احبة املا  ة ا إةال ةمة التمل اجلنسانًة

 نسني ومئاركة املرأة واضةالعها اندور قياديالتوازن انني اجل )ب( 
ت ذذذالو تا بًذذذة األةذذذيا  ا ولقاثذذا إ  حترًذذذب التذذذوا ن بذذذ  اجلنسذذذ  ا  التقذذدم احملذذذرز  -23

م ذالاو التايذاو  بشذأن  و ووها الوةنًة ويذو ا التذدليب ل منذدونو بشذأن قضذات يغذا املنذا  تو
يا   ذذ ة وااذذ ة بذذ  اججذذياتاو املترذذاة املنذذا  نعتبالانذذا مذذن األولذذوتويت وحذذدو ناذذل األةذذ

ع ذذذ  الاذذذتًد الذذذوةين واجل ذذذوو اليامًذذذة إ  حترًذذذب التذذذوا ن ا التكذذذوين اجلنسذذذاين لو ووهذذذا الوةنًذذذةيت 
ا  38ملذؤألي األةذيا  إ   22ا املانة ا الدولة  32و اوو نسبة النسات ا الو وو الوةنًة من 

ا املانذذة  44ا املانذذة إ   42انتر ذذت مذذن  تيضذذان إذيت و اوو نسذذبة املنذذدونو 24املانذذة ا ووليذذل 
يت واةت ذل التكذوين اجلنسذاين ل  ًئذاو املنشذأة مبوجذب االياياقًذة 50و 46ب  ووليت هًئة التنايًا 

 2018من سذنة إ  تةذيى، ذلذ  تن الذزتوة الذيف حتررذت ا ألثًذل النسذات ا ناذل اهلًئذاو ا 
، 2013رذذدمي الترذذاليي عذذن التكذذوين اجلنسذذاين ا يت ومذذم ذلذذ ،  منذذا بذذدت ي2019يتوا ذذل ا  مل

 12ا املانذذة، وانت ربذذت  50ألثًذذل اجم  بنسذذبة يتجذذاو   2019حررذذت هًئتذذان ألول مذذية ا 
 منبة لنًء هًئة منشأةيت اميتة ا مناب لنًسة تو

اجل ذذذاو املياقبذذذة لتتزيذذذز مشذذذالرة النسذذذات ا  ويشذذذمل املبذذذاولاو الذذذيف نايذذذاثا األةذذذيا  تو -24
واذذذاو املنذذذا  ح رذذذاو عمذذذل إق ًمًذذذة ل تذذذذدليب وبنذذذات الرذذذدلاو ا جمذذذال التايذذذاو ، وألويذذذذل مايا

السذذايي، والتذذدليب الذذوةين ل نسذذات ا قماعذذاو مناةًذذة لنًسذذًة فذذد  حترًذذب التمثًذذل التذذاول ا 
 الروى التام ةيت
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ق ذذذدمت  اجملذذذاالت الذذذالزم حتسذذذينها وال مذذذ  اإلضذذذايف الذذذذي ينبغذذذي االضذذذةالع انذذذ   -25
يذدة بشذأن سذبل موا ذ ة ألتذ  مشذالرة املذيتة وااذم ع ا قووال الرًذاوة ا عم ًذذاو يو ذًاو عد
اججياتاو املتت رة نملنا  ع ذ  الاذتًدين الذوةين واحمل ذا، مذن بًن ذا يتزيذز التذدليب  االياياقًة وا

ا جمذذال الت ذذو  والتكنولوجًذذا واهلندسذذة واليتاذذًاو ل ايتًذذاو والنسذذات، وإاذذايات المذذابم املؤسسذذا 
 ذذ  متذذايا املسذذاواة بذذ  اجلنسذذ  ا ختاذذًي تمذذوال السذذايي ا إةذذال االياياقًذذة، واذذمان يذذوا ي ع

ميا ذذذب لالاذذذاع ا مذذذؤألياو االياياقًذذذة واجتماعاثذذذا ل منذذذدونو املسذذذا ياو مذذذم تةايذذذاهلن الياذذذميت 
ولرزو اقحاحاو تةيى ع   إبيا  ويًسذا عناذي االياذال بشذأن مسذألة التذوا ن بذ  اجلنسذ  ا 

وو الوةنًة واهلًئاو املنشأة، ويوسًم نمان بنذات الرذدلاو ا جمذال الرًذاوة والتايذاو  والتًسذا الو 
 يتواليائسة ل ماياوا  ا سًان عم ًة االياياقًة لًتجاو  وولاو مؤألي األةيا  واهلًئت  الاييعًت 

 االتساق )ج( 
ئذة التنايًذذا ملناقشذة نرذذاط هلً 48اجتمذذم لاسذات اهلًئذاو املنشذذأة ا الذدولة  التقذدم احملذرز  -26

التذذدةل جومذذاج االعتبذذالاو اجلنسذذانًة ا مسذذالاو عمذذل هًئذذاثم الذذيف ح ذذدوو ا الولقذذة الترنًذذة 
يت وت ذذذذذذالوا إ  تن احلذذذذذذوال رذذذذذذان مايًذذذذذذدان ا حتديذذذذذذد جمذذذذذذاالو التتذذذذذذاون املمكذذذذذذنيت (13)ذاو الاذذذذذذ ة

حًثمذذا تمكذذن، ، ااذذم تت األمانذذة، نلتتذذاون مذذم املنظمذذاو املياقبذذة 2019و 2018 عذذاما وا
قنشمة لبنات الردلاو   ذممت و ذب االحتًاجذاو ألعضذات سذبم هًئذاو منشذأة وأل يقت ذا الترنًذة 

يت وبتذذذذد ذلذذذذ ، اختذذذذاو عذذذذدة هًئذذذذاو منشذذذذأة يذذذذدابا حمذذذذدوة جومذذذذاج االعتبذذذذالاو (14)ا األمانذذذذة
ضذم م ا ذلذ  يتمذًم مياعذاة االعتبذالاو اجلنسذانًة ا مجًذم األنشذمة امل اجلنسانًة ا عم  ا، مبذا

فذا ا إةذذال ةمذذ  عم  ذذا املتجذذدوةيت وتعذذدو األمانذذة تيضذذان الترييذذي التذذولًايا األول لايذذحة السذذنت  
 يت(15)عن إوماج املنظول اجلنساين ا عم ًاو اهلًئاو املنشأة

وع ياذت تمث ذة ع ذذ  يتزيذز توجذذل التذي ل بذ  رًذذامو األمذم املت ذذدة والتم ًذاو ا ح رذذة  -27
لكذذذل مذذذن اهلًئتذذذ  الايذذذيعًت ، وبذذذالت  50اجلنسذذذانًة املترذذذووة ا الذذذدولة التمذذذل املتنًذذذة نملسذذذانل 

األةيا  وهًئة األمم املت دة ل ميتة واجل او األةذيى  ذاحبة املاذ  ة ج ذووان تعنذات قمذة التمذل 
من تجل يتزيز األنشمة املتا ة نملسانل اجلنسانًة ا إةذال االياياقًذة ولبم ذا  2019املناةا ا 

ألمانة عضو نش  ا الشبكة املشحرة ب  الوراالو املتنًة نمليتة واملساواة ب  قنشمة تةيىيت وا
اجلنسذذذ ، حًذذذ  يشذذذذال  مذذذم بذذذيمم  األمذذذذم املت ذذذدة ل بًئذذذذة ا لائسذذذة  ييذذذب عامذذذذل مشذذذح  بذذذذ  
الوراالو متين بتغا املنا يت و اوو األمانة ياياع  ا مم رًامو األمم املت دة األةيى ومنظمذاو 

منظمة التتذاون والتنمًذة ا املًذدان االقتاذاوي، لتتزيذز الذيواب  بذ  بذيمم  عمذل لًمذا وولًة، مثل 
وةمذذة التمذذل اجلنسذذانًة وتنشذذمت ا املتاذذ ة بتغذذا املنذذا  وتهذذدا  التنمًذذة املسذذتدامة واملسذذاواة بذذ  
اجلنس ، بوسذانل يشذمل يرذدمي عذيو  مبا ذية وع ذ  اجنحنذت واالاذم ع مب مذة التًسذا تعنذات 

 او التمل اجق ًمًةيتح ر

__________ 

(13) FCCC/TP/2018/1يت 
م وولة لبنذذذات الرذذذدلاو ةذذذ ل االجتمذذذاع املربذذذل ل ايييذذذب  (14)  ًمذذذا خيذذذي الكًذذذامو املتبرًذذذة ذاو الاذذذ ة، مذذذن املرذذذيل ينظذذًذ

، وينظذي تمانذذة جم ذء  ذذندون التكًذل و ييذذب 2019التامذل التًسذاي ملنذذع ا تمتذاو احمل ًذذة والشذتوب األ ذذ ًة ا 
 يت2020او ينايًا يدابا التادي ا ينظًم هاو الدولة ا ا عات االستشالي وجلنة ةعات رايو ًتسل املتنًة بتأعا 

(15) FCCC/CP/2019/8يت 
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مش ذذذذت  اجملذذذذاالت الذذذذالزم حتسذذذذينها وال مذذذذ  اإلضذذذذايف الذذذذذي ينبغذذذذي االضذذذذةالع انذذذذ   -28
االقحاحاو جتل احلذوال بذ  لاسذات اهلًئذاو املنشذأة حذداثن منتظمذان، ويتزيذز االياذال بشذأن عمذل 

ولقذذذة يرنًذذذة اهلًئذذذاو املنشذذذأة ا إومذذذاج االعتبذذذالاو اجلنسذذذانًة، ويوجًذذذل ة ذذذب إ  األمانذذذة جعذذذداو 
بشذذأن يتمذذًم مياعذذاة املنظذذول اجلنسذذاين ومذذارية يوجً ًذذة بشذذأن يتمذذًم مياعذذاة املنظذذول اجلنسذذاين ا 

 يتمجًم ا االو املوااًتًة، فةاة جوانب ايايان نليء ا االعتبال املناقشاو التاملًة وا

 لالعتبارات اجلنسانية التنفيذ ووساو  التنفيذ املراعيان )د( 
ت ذذاوو تا بًذذة األةذذيا  ا ولقاثذذا دحذذيا  يرذذد  ع ذذ  الاذذتًد الذذوةين ا  التقذذدم احملذذرز  -29

ا ذلذ  مواتمذذة  السًاسذاو املناةًذة املياعًذذة ل عتبذالاو اجلنسذانًة، مبذذا الذذعام  تو ينايًذا املشذاليم تو
حملذذذدوة وةنًذذذان وةمذذذ  التكًذذذل الوةنًذذذة  ً ذذذا املسذذذااناو ا ا مذذذ  املناةًذذذة والرماعًذذذة الوةنًذذذة، مبذذذا

واالسذذذحايًجًاو الموي ذذذة األجذذذل مذذذم االسذذذحايًجًاو الوةنًذذذة املتت رذذذة نملسذذذانل اجلنسذذذانًةو وينايًذذذا 
الماقذذذة يذذذدم  االعتبذذذالاو اجلنسذذذانًةو ويمبًذذذب املًزنذذذة املياعًذذذة ل منظذذذول  يشذذذييتاو متت رذذذة نملنذذذا  تو

ةيت وت ذال بتذر األةذيا   ًمذا يتاذل ن اجلنساين ع   نمذان احلكومذة تو لرماعذاو املناةًذة الينًسًذ
الاذندون األةضذي ل منذا   إ  استردا  ألويل تنشمة مواج ة يغا املنا  من مي ذب البًئذة التاملًذة تو

 لتنايًا مشاليم مناةًة مياعًة ل عتبالاو اجلنسانًةيت
شذذمة املضذذم م وعياذذت اجل ذذاو املياقبذذة مت ومذذاو عذذن جمموعذذة متنوعذذة مذذن املشذذاليم واألن -30

فا ا مجًذم توذات التذامل لذدعم الب ذدان ا ينايًذا السًاسذاو واججذياتاو املناةًذة املياعًذة ل عتبذالاو 
ا ذلذذ  ومذذ  يذذدابا التكًذذل مذذم يغذذا املنذذا  املياعًذذة ل منظذذول اجلنسذذاين ا عم ًذذاو  اجلنسذذانًة، مبذذا

رذة نملسذانل اجلنسذانًة ويغذا املنذا ، الترمً  واملًزنة الوةنًة ذاو الا ة، ووام ةم  التمل املتت 
واالاذذذذم ع مببذذذذاولاو ثذذذذد  إ   توة  ذذذذيع حاذذذذول املذذذذيتة ع ذذذذ  املت ومذذذذاو ا ا ذذذذة نلمرذذذذء 
ان تنشذمة التكًذل مذم يغذا املنذا   واملنا ، وإنشات هًارل مجاعًة يًسي ألك  امليتة اقتااوتن ا سًذ

يذدعم إومذاج االعتبذالاو اجلنسذانًة ا والترايًذل مذن فاثلويت وعياذت عذدة ج ذاو مياقبذة مبذاولاو 
التم ًذذاو املضذذم م فذذا ا إةذذال االياياقًذذة، مثذذل املسذذااناو احملذذدوة وةنًذذان وةمذذ  التكًذذل الوةنًذذةيت 
وقدمت بضم ج او مياقبة مت وماو عن مباولاو ييما إ  وام مؤ ذياو جنسذانًة وبًئًذة لذدعم 

 ل اجلنساينيتحترًب تهدا  التنمًة املستدامة ع   وو يياعا املنظو 
حذذذت  اجملذذذاالت الذذذالزم حتسذذذينها وال مذذذ  اإلضذذذايف الذذذذي ينبغذذذي االضذذذةالع انذذذ   -31 اقح 

تنشذذمة جديذذدة ذاو  ذذ ة نل جنذذة الدانمذذة املتنًذذة نلتمويذذل ورًذذامو يشذذغًل اآلًذذة املالًذذة،  ضذذ ن 
يا  عذذذن إنشذذذات مجاعذذذة مذذذن املمالسذذذ  وميارذذذز املتي ذذذة مذذذن تجذذذل إسذذذدات املشذذذولة الترنًذذذة إ  األةذذذ

لاسياع بتنايًا املباولاو الوةنًة املياعًة ل منظول اجلنساينيت ويت ب بتر االقحاحاو حتديدان ببنات 
ا ذلذذ  بنذذات قاعذذدة بًذذامو ل رذذعات ا الشذذؤون اجلنسذذانًة ع ذذ   الذذدعم الترذذين، مبذذا الرذذدلاو تو

 ا اآةذذي املًزنذذة الاذذتًدين احمل ذذا واجق ًمذذا الرذذاولين ع ذذ  يرذذدمي هذذاا الذذدعمو بًنمذذا ينذذاول بتضذذ
ألويل تنشمة مواج ة يغا املنذا ، مثذل إولاج املًزنذة املياعًذة ل منظذول اجلنسذاين ا عم ًذة ينايًذا  تو

املسذذذااناو احملذذذدوة وةنًذذذان، ويتبذذذم ويرًذذذًم تعذذذي ذلذذذ  التمويذذذل ا الن ذذذو  حبًذذذاة املذذذيتة مذذذن ةذذذ ل 
 يتاججياتاو املتت رة نملنا ، وجتمًم الدلون املستاياوة



FCCC/SBI/2019/15 

GE.19-17311 10 

 الرصد واإلانالغ )ه( 
اسذذذتجابةن لم ذذذب يرذذذدمي الولقذذذاو ا إةذذذال  2018ولقذذذة ا  21ولوو  التقذذذدم احملذذذرز  -32

مذذن ةمذذة التمذذل اجلنسذذانًةيت وت ذذال الترييذذي التذذولًايا النذذاي  عذذن ذلذذ  إ  مج ذذة  1-النشذذاط هذذات
د ا الب ذذدان يكذذون الت ايذذة ويشذذت تمذذول مذذن بًن ذذا تن فاثل يغذذا املنذذا  ا النسذذات واليجذذال االبذذان مذذا

بتذذر ا تمتذذاو احمل ًذذة والشذذتوب األ ذذ ًة، ويذذاهب اآلات إ  تن هذذاو االةت  ذذاو  النامًذذة وا
يسذذتند إ  يايذذاواتو اتلخيًذذة متايشذذًة ومسذذتميةو وتن التديذذد مذذن املشذذاليم والذذعام  املناةًذذة يذذدم  

ا مذذذ   تواالعتبذذالاو اجلنسذذذانًة ع ذذذ  نمذذذان جمموعذذذة واسذذذتة مذذذن الرماعذذذاو، لكذذذن السًاسذذذاو 
اججذذياتاو الوةنًذذة املوجذذووة ق ً ذذة ا هذذاا الاذذدوو وتن التذذوا ن بذذ  اجلنسذذ  ا الو ذذوو املتنًذذة  تو

ي رذدت  تي مت ومذاو عذن  برضات املنا  تمي ها  ل ةيا  وجييي ل دو إ  حد ما، ومم ذلذ  ال
 التم ًاو ذاو الا ة اليف ي نايتا ا هاا السًانيت السًاساو تو

  وعذذوة إ  يرذدمي الولقذذاو املتاذ ة فذذاو الوعًرذة، تب ذذ  سذتة تةذذيا  عذن اختذذاذ وا تحذد -33
ةمذذواو مذذن تجذذل مجذذم ويمبًذذب بًذذامو ماذذناية حسذذب نذذوع اجلذذنء وواذذم مؤ ذذياو جنسذذانًةيت 
إاذذا ة إ  ذلذذ ، قذذدمت تةذذيا  عديذذدة مت ومذذاو عذذن إومذذاج املنظذذول اجلنسذذاين ا السًاسذذاو 

األةذذيا  مت ومذذاو عذذن اججذذياتاو واجل ذذوو الوةنًذذة  وا مذذ  واججذذياتاو الوةنًذذة، وقذذد  بتذذر
 اليامًة إ  حترًب التوا ن ا التكوين اجلنساين لو ووها الوةنًةيت

وقد  ميرز و ذبكة يكنولوجًذا املنذا  )امليرز/الشذبكة( مت ومذاو عذن جمموعذة متنوعذة مذن  -34
ل  وام سًاسة وةمة عمذل ا ذ املباولاو اليامًة إ  إوماج االعتبالاو اجلنسانًة ا عم ل، مبا

جنسانًة ل سح او فا ا تعمالل التامة بشأن املساعدة الترنًذة وبنذات الرذدلاو ويبذاول املتذال يت 
 إاا ة إ  ذل ، عز  امليرز/الشبكة يتاونل مم اجلماعة املتنًة نمليتة والشؤون اجلنسانًةيت

لايييب املتين نلشذؤون اجلنسذانًة و اوو األمانة من تنشمت ا املتا ة بتباول املتال  ب  ا -35
سذذًان يرالييهذذايت  سذذًما ا سذذًان بنذذات قذذدلاو اهلًئذذاو املنشذذأة وا واأل يقذذة الترنًذذة األةذذيى، وال

ويتكل األمانة تيضذان ع ذ  يتزيذز نظم ذا لتًسذا  توة االيسذان وإومذاج االعتبذالاو اجلنسذانًة ا 
املؤسسذذا ع ذذ  احلذذوالاو املنتظمذذة لتبذذاول  ا ذلذذ  إاذذايات المذذابم مجًذذم ا ذذاالو املوااذذًتًة، مبذذا

 املتال  واستردا  بيجمًاو التتاونيت
قذذذدمت  الذذذالزم حتسذذذينها وال مذذذ  اإلضذذذايف الذذذذي ينبغذذذي االضذذذةالع انذذذ   اجملذذذاالت -36

األةذذيا  را ذذة يو ذذًاو ا ولقاثذذا بشذذأن حتسذذ  مجذذم البًذذامو مذذن تجذذل يتبذذم ينايًذذا الذذوالتو 
ملنذذذا ، مذذذن قبًذذذل يشذذذجًم يبذذذاول املتذذذال  لتتبذذذم الذذذوالتو املتت رذذذة املتت رذذذة نملسذذذانل اجلنسذذذانًة وا

نملسذانل اجلنسذذانًة ويرذذدمي الترذذاليي عن ذذا، ووعذذوة الاذندون األةضذذي ل منذذا  ومي ذذب البًئذذة التاملًذذة 
إ  يرذذدمي يرييذذذي إ  مذذذؤألي األةذذذيا  عذذذن رًايًذذة يتمذذذًم مياعذذذاة االعتبذذذالاو اجلنسذذذانًة ا املشذذذاليم 

 سااناو احملدوة وةنًانيتاملتا ة بتنايًا امل
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 املرفق األول

 اجلنسانية  احلالة واجملاالت الالزم حتسينهاانرعمل عم  ليما انئان املساو    
 تمث ة ع   الت سًناو املرححة والتمل اجااا املرحح حالة التنايًا اجل ة )اجل او( الاياع ة املسؤولة الوالية املسندة مبوجب بيمم  عمل لًما

حيذذذذذ  األةذذذذذيا  ع ذذذذذ  يكثًذذذذذل ج ووهذذذذذا اليامًذذذذذة إ   -4
، 16-  ت/1، و7-ت  /36الن ذذذذذذذذذذذذذو  بتنايًذذذذذذذذذذذذذا املرذذذذذذذذذذذذذيلاو 

 20-  ت/18، و18-  ت/23و

ت ذذذالو األةذذذيا  إ  تهنذذذا يذذذدل  تانًذذذة األمذذذي ويسذذذذت  إ   األةيا 
حترًذذذذب التذذذذوا ن ا التكذذذذوين اجلنسذذذذاين لو ووهذذذذا وألثً  ذذذذا ا 

 اهلًئاو املنشأة مبوجب االياياقًة

انظي االقحاحاو املتت رة نلتوا ن ب  اجلنس  ا إةذال 
 اجلنسانًة ا املي ب الثاينةمة التمل 

 يدعو األةيا  إ  موا  ة املساعدة  ًما ي ا: -7
يذذذذدليب املنذذذذدوب  واملنذذذذذدونو وإذرذذذذات وعذذذذًذ م  )ت( 

بشذذأن املسذذانل املتت رذذة نلتذذوا ن اجلنسذذاين ويغذذا 
 املنا 

بنات م الاو املنذدونو وقذدلاثن ع ذ  املشذالرة  )ب( 
املترذذذذذذذووة ا إةذذذذذذذال بايتالًذذذذذذذة ا االجتماعذذذذذذذاو 

االياياقًذذذذة، مذذذذن ةذذذذ ل التذذذذدليب ع ذذذذ  مسذذذذانل 
ااة الناذذذذذوع  من ذذذذذا م ذذذذذالاو التايذذذذذاو ، و ذذذذًذ

 الرانونًة، واالياال االسحايًجا

تبذذي  االحتذذاو األولويب وتسذذحالًا وسويسذذيا ورنذذدا ج ذذوو بنذذات  األةيا 
 قدلاو املندوب  واملندونو

ال ةمذة انظي االقحاحاو املتت رذة ببنذات الرذدلاو ا إةذ
 التمل اجلنسانًة ا املي ب الثاين

يذذذدعو تيضذذذان األةذذذيا  واملنظمذذذاو املتنًذذذة إ  موا ذذذ ة  -8
تعذذذ و، مذذذم  7املسذذذاعدة ا األنشذذذمة املشذذذال إلً ذذذا ا الايرذذذية 

الحرًذز بوجذذل ةذذاع ع ذذ  يذذدليب وبنذذات قذذدلاو املنذذدوب  مذذن 
 األةيا  املتياة بشكل ةاع ل تأعااو الضالة لتغا املنا 

يرذذذد  بتذذذر األةذذذيا  )مثذذذذل  ينسذذذا( وبتذذذر اجل ذذذاو املياقبذذذذة  ةيا  واملنظماو املتنًةاأل
)مثذذذل املبذذذاولة األولوبًذذذة لبنذذذات الرذذذدلاو وبذذذيمم  األمذذذم املت ذذذدة 
اج،ذذذانا وهًئذذذذة األمذذذم املت ذذذذدة ل مذذذيتة واملنظمذذذذة النسذذذانًة ل بًئذذذذة 

الااذذذذة لتذذذذدليب وبنذذذذات قذذذذدلاو  والتنمًذذذذة( وولاو منتظمذذذذة تو
 من الب دان املتياة بوجل ةاع لتأعا يغا املنا املندوب  

انظي االقحاحاو املتت رذة ببنذات الرذدلاو ا إةذال ةمذة 
 التمل اجلنسانًة ا املي ب الثاين

م ج ذذذذذوو ي -9 م ذذذذذب إ  األمانذذذذذة تن يوا ذذذذذل وعم ذذذذذا لتنظذذذذًذ
تعذ و،  8و 7التدليب وبنات الرذدلاو املشذال إلً ذا ا الايرذيي  

 عردها نلتزامن مم وولاو اهلًئت  الاييعًت بوسانل يشمل 

وا ذذذذ ت األمانذذذذة يرذذذذدمي الذذذذدعم إ  األةذذذذيا  ا بنذذذذات الرذذذذدلاو  األمانة
والتذذذذذذذدليب، بمذذذذذذذين من ذذذذذذذا املشذذذذذذذالرة ا استضذذذذذذذا ة التذذذذذذذدليب ا 
املذذدالن ال ً ًذذة مذذم الاذذندون املراذذي ل منذذدونو قبذذل انترذذاو 

ًت ، وينظذذذذذ ًئتذذذذذ  الايذذذذذيع ًم الذذذذذدولاو وولاو مذذذذذؤألي األةذذذذذيا  واهل
ة الشذذبكًة ل منسذر  الذوةًن  املتنًذذ   التدليبًذة واحل رذاو الدلاسًذ

ة ويغذذذا املنذذذا  ا عذذذا  ، نلتتذذذاون مذذذم 2018 نلشذذذؤون اجلنسذذذاًن
ًئة والتنمًة ة ل ب ًئة األمم املت دة ل ميتة واملنظمة النساًن  ه

اقاو  م تنشذذمة بنذذات الرذذدلاو ا سذًذ ينبغذذا النظذذي ا ينظذًذ
 و مؤألي األةيا  واهلًئت  الاييعًت تةيى اا اجتماعا
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 تمث ة ع   الت سًناو املرححة والتمل اجااا املرحح حالة التنايًا اجل ة )اجل او( الاياع ة املسؤولة الوالية املسندة مبوجب بيمم  عمل لًما
يذذذذذذذدعو األةذذذذذذذيا  إ   توة ألثًذذذذذذذل املذذذذذذذيتة ومشذذذذذذذالرت ا  -10

 النشمة ا اهلًئاو املنشأة مبرتض  االياياقًة
 ينبغا وام تهدا  حمدوة مل يردت  تيخ مت وماو ذاو   ة األةيا 

 
يرذذذذذيل ينظذذذذذًم ح رذذذذذاو عمذذذذذل سذذذذذنوية تعنذذذذذات الذذذذذدولاو  -11

ووليت اهلًئتذذ  الايذذيعًت  ا الايذذحة األو  النترذذاو نلتذذزامن مذذم 
 2019و 2018الدولاو لتاما 

هلًئذذذذة التنايًذذذذا بشذذذذذأن  48ع رذذذذدو ح رذذذذة عمذذذذل ا الذذذذدولة  األمانة
مذن ةمذة  1-املوااًم الث عة املدلجة ا إةال النشاط هذات

 التمل اجلنسانًة
هلًئذذة التنايًذذا بشذذأن تعذذي  50ع رذذدو ح رذذة عمذذل ا الذذدولة 

 بيمم  عمل لًما وةمة التمل اجلنسانًة

تاتحتذذا جمذذذاالن ل مناقشذذة، وو عذذذا ا الولقذذاو الذذذوالوة إ  ل حذذذذب حب رذذذذيف التمذذذذل املترذذذذووي  تعنذذذذات الذذذذدولة ألهنمذذذذا 
اسذتميال هذذاو املمالسذذة ا املسذذتربلو واقذذح ح تيضذذان عرذذد 
 ح راو عمل يكمً ًة )ع   الاتًد اجق ًما مث ن(

ة الاييعًذذذذة ل تنايًذذذذا تن يتذذذذد نلتاياذذذذًل يم ذذذذب إ  اهلًئذذذذ -12
تعذذذذ و  11 موااذذذذًم ح رذذذذاو التمذذذذل املشذذذذال إلً ذذذذا ا الايرذذذذية

وتن يرذذذذد  يرييذذذذيان عمذذذذا يو ذذذذا بذذذذل مذذذذذن  2017 ةذذذذ ل عذذذذا 
 23موااًم حل راو التمل إ  مؤألي األةيا  ا ووليل 

حذذت ت كذذال تةذذيى ملوااذذًم ح رذذا 6، الايرية 23-  ت/3انظي املريل  هًئة التنايًا و التمذذل املرب ذذة، اقح 
ا ذلذذذ  التكنولوجًذذذا والتمويذذذل وا سذذذاني واألاذذذيال  مبذذذا

والشايا ًة وجلنة ةعات رايو ًتسذل املتنًذة بتذأعااو ينايًذا 
يذذذيو ا إةذذذال النشذذذاط  يذذذدابا التاذذذدييت انظذذذي تيضذذذان مذذذا

 ا املي ب الثاين 1-تلل
يم ب تيضان إ  األمانة تن ي تدر ولقة يرنًة حتذدو نرذاط  -13

ل املناسذذذبة جومذذذاج االعتبذذذالاو اجلنسذذذانًة ا مسذذذالاو التذذذدة
التمذذذل ا إةذذذال عم ًذذذة االياياقًذذذة لتنظذذذي  ً ذذذا هًئذذذة التنايًذذذا ا 

 48وولثا 

  FCCC/TP/2018/1ييو الولقة الترنًة ا الوعًرة  األمانة

يم ب رال  إ  مجًم اهلًئاو املنشأة مبوجب عم ًذة  -14
االياياقًذذة تن يذذدلج ا يرالييهذذا التاويذذة مت ومذذاو عذذن الترذذد  
احملذذذي  وذذذو إومذذذاج املنظذذذول اجلنسذذذاين ا عم ًاثذذذا و رذذذان لنرذذذاط 
التذذذذدةل املناسذذذذذبة احملذذذذدوة ا الولقذذذذذة الترنًذذذذة املشذذذذذال إلً ذذذذذا ا 

 تع و 13الايرية 

هًئذذذذذذذذة منشذذذذذذذذأة إ  املسذذذذذذذذانل  11، ت ذذذذذذذذالو 2018  ا عذذذذذذذذا اهلًئاو املنشأة
هًئذذذذذذذذذذذذذاو ا  6اجلنسذذذذذذذذذذذذذانًة ا يرالييهذذذذذذذذذذذذذا التاويذذذذذذذذذذذذذة مرابذذذذذذذذذذذذذل 

هًئذذذذة منشذذذذأة، ت ذذذذالو اعنتذذذذان  11يت ومذذذذن ت ذذذذل 2017 عذذذذا 
 رذذذذذ  إ  مشذذذذذالرت ما ا احلذذذذذوال اجلنسذذذذذاين، وت ذذذذذالو اعنتذذذذذان 

إ   تةذذذيتن إ  التذذذوا ن بذذذ  اجلنسذذذذ  و/تو ت ذذذالات بوجذذذل عذذذذا 
او اجلنسذذذذذذذانًة مذذذذذذذن وون يرذذذذذذذدمي مزيذذذذذذذد مذذذذذذذن مياعذذذذذذذاة االعتبذذذذذذذال 

املت ومذذذذاويت وتب غذذذذت سذذذذبم هًئذذذذاو منشذذذذأة عذذذذن إحذذذذيا  يرذذذذد  
تظ ذذيو تهنذذا تحذذي و يرذذدمان ا إومذذاج املنظذذول اجلنسذذاين ا  تو

يتجاو  التذوا ن بذ  اجلنسذ ، مرابذل عذ   هًئذاو  عم ًاثا مبا
يت وعياذذذذت عذذذذ   هًئذذذذاو منشذذذذأة مت ومذذذذاو عذذذذن 2017ا 

املتبتذذذذة جحذذذذيا  مزيذذذذد مذذذذن الترذذذذد  ا إومذذذذاج  اآلًذذذذة املنشذذذذأة تو
ا ذلذذذ  إنشذذذات ت يقذذذة عام ذذذة  املنظذذذول اجلنسذذذاين ا عم  ذذذا، مبذذذا

ويتً  منسر  ووام ةم  التمذل اجلنسذانًةيت ويذيو مزيذد مذن 
 FCCC/CP/2019/8املت وماو ا الوعًرة 

 هاو التراليي مايًدة وينبغا اجبرات ع ً ا ا املستربل
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 تمث ة ع   الت سًناو املرححة والتمل اجااا املرحح حالة التنايًا اجل ة )اجل او( الاياع ة املسؤولة الوالية املسندة مبوجب بيمم  عمل لًما
م ذذذب إ  األمانذذذة تن يتذذذد يرذذذاليي يولًايًذذذة رذذذل سذذذنت  ي -15

 14عذذن املت ومذذاو الذذوالوة ا الترذذاليي املشذذال إلً ذذا ا الايرذذية 
تعذذذذذ و لًنظذذذذذي  ً ذذذذذا مذذذذذؤألي األةذذذذذيا ، ع ذذذذذ  تن ي تذذذذذد الترييذذذذذي 
التذذذولًايا األول لايذذذحة السذذذنت  لًنظذذذي  ًذذذل مذذذؤألي األةذذذيا  ا 

 25ووليل 

ايخايذذذذذب ع ذذذذذ  نمذذذذذان واسذذذذذم ع ذذذذذ  تانًذذذذذة هذذذذذاو الترذذذذذالييو  FCCC/CP/2019/8ييو الترييي ا الوعًرة  األمانة
وق دمت اقحاحذاو لت سذ  يذوا ي املت ومذاو عذن عمذل 
اهلًئذذذاو املنشذذذذأة بشذذذذأن املسذذذذانل اجلنسذذذذانًة  ضذذذذ ن عذذذذن 
الترذذذذذذاليي الذذذذذذيف يرذذذذذذدم ا إ  مذذذذذذؤألي األةذذذذذذيا  والترييذذذذذذي 

 التولًايا لايحة السنت 
يشذذذذذذذجم األةذذذذذذذيا  واألمانذذذذذذذة ع ذذذذذذذ  مياعذذذذذذذاة املنظذذذذذذذول  -16

اجلنسذذذذذذذاين ا ينظذذذذذذذذًم اجتماعذذذذذذذذاو ا ذذذذذذذذعات الترنًذذذذذذذذ  بشذذذذذذذذأن 
مذذذذذذذذن  129و 111الترايًذذذذذذذذل والتكًذذذذذذذذل، و رذذذذذذذذان ل ايرذذذذذذذذيي  

 21-  ت/1 املريل

لرذذذذزو اجتماعذذذذاو ا ذذذذعات الترنًذذذذ  املتنًذذذذة نلتكًذذذذل ع ذذذذ   األةيا  واألمانة
د  املسذذاواة ا يتزيذذز الت  ًذذل اجلنسذذاين واحلذذد مذذن توجذذل عذذ

عم ًذذة ةمذذ  التكًذذل الوةنًذذةيت ويضذذمنت عم ًذذة الاي ذذي 
منظذذذذذولان  2019الترذذذذذين ا جمذذذذذال التكًذذذذذل الذذذذذيف ت جنذذذذذزو ا 

جنسذذذذذذانًان ت ومذذذذذذ  ا مواذذذذذذوع ألويذذذذذذل إجذذذذذذياتاو التكًذذذذذذل، 
( املنبثرذذذة من ذذذا FCCC/TP/2019/3ويسذذذ   الولقذذذة الترنًذذذة )

الضذذذذذذوت ع ذذذذذذ  االعتبذذذذذذالاو اجلنسذذذذذذانًة حتذذذذذذت مظ ذذذذذذة ألويذذذذذذل 
ا ذلذذ  يرًذذًم تعذذي ألويذذل إجذذياتاو  ياتاو التكًذذل، مبذذاإجذذ

التكًذذذل وإ ذذذيا  الرمذذذاع ا ذذذاع ا ألويذذذل وينايًذذذا ح ذذذول 
 التكًل املياعًة ل منظول اجلنساين

يضمنت اجتماعاو ا عات الترنً  املتنًة نلترايًل تيضذان 
مش ذذذذذذذت ت يقذذذذذذة متوا نذذذذذذذة ا يكوين ذذذذذذذا  منظذذذذذذولان جنسذذذذذذذانًان، إذ
اذذذذًم متاذذذذ ة نملسذذذذانل اجلنسذذذذذانًةيت اجلنسذذذذاين ويناولذذذذت موا

، ينوولذذذذت املسذذذذانل اجلنسذذذذانًة ا االجتماعذذذذاو 2019 وا
الذذذذيف ن ظمذذذذت ملناقشذذذذة ح ذذذذول مبتكذذذذية لتذذذذو ا الماقذذذذة ةذذذذالج 

ميرذذزي مذذن تجذذل حتسذذ  إوالة  نمذذان الشذذبكة وع ذذ  وذذو ال
 الماقة واملًاو ا س س ة املواو الغاانًة الزلاعًة

ت الرذدلاو ا إةذال ةمذة انظي االقحاحاو املتت رذة ببنذا
 التمل اجلنسانًة ا املي ب الثاين

يذدعو األةذذيا  إ  يتمذًم مياعذذاة املنظذول اجلنسذذاين ا  -17
 سًان الن و  بتمويي يكنولوجًا املنا  ونر  ا

ت ب ذذذذذ  عذذذذذن إحذذذذذيا  يرذذذذذد  ا جمذذذذذاالو مثذذذذذل الدلاسذذذذذة املتت رذذذذذة  األةيا 
املرذذذاةي السذذذاح ًة نالعتبذذذالاو اجلنسذذذانًة ا ختمذذًذ  وإوالة 

ا اذذذذذذذيب ت ييرًذذذذذذذا والكذذذذذذذاماون، الذذذذذذذيف ت جنذذذذذذذزو بذذذذذذذدعم مذذذذذذذن 
 امليرز/الشبكة

انظي االقحاحاو املتت رة نلتنايًا ا إةال ةمذة التمذل 
 اجلنسانًة ا املي ب الثاين
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 تمث ة ع   الت سًناو املرححة والتمل اجااا املرحح حالة التنايًا اجل ة )اجل او( الاياع ة املسؤولة الوالية املسندة مبوجب بيمم  عمل لًما
يم ذذب إ  األمانذذة، ا حالذذة حتذذدي  عم ًذذة االعتمذذاو  -18

وقذة مذن  -حسب االقتضذات  -ا ا ة نألةيا ، تن حتسن 
البًذذذامو عذذذن نذذذذوع جذذذنء املشذذذالر  روسذذذذً ة لتذذذو ا بًذذذذامو 
وقًرذذذذة لترًذذذذًم الترذذذذد  احملذذذذي  ا سذذذذبًل مشذذذذالرة املنذذذذدونو ا 

 اجتماعاو االياياقًة واهلًئاو املنشأة

دت  عم ًة االعتماو األمانة   مل حت 

يم ذذذذذذب تيضذذذذذذان إ  األمانذذذذذذة تن يوا ذذذذذذل إعذذذذذذداو يرييذذذذذذي  -19
 18-  ت/23 رذذذان ل مرذذذيلين عذذذن التكذذذوين اجلنسذذذاين و  سذذذنوي

 20-  ت/18و

ييو التراليي السنوية عن املسانل اجلنسانًة ا الواثنب  األمانة
FCCC/CP/2017/6 وFCCC/CP/2018/3 

 FCCC/CP/2019/9و

اعت ع هاا النشاط قًر مان وينبغذا موا ذ تلو وينبغذا واذم 
 تهدا  وااتو حمدوة

يم ذذذب رذذذال  إ  األمانذذذة إجذذذيات حبذذذ  وحت ًذذذل بشذذذذأن  -20
الت ذذدتو الرانمذذة تمذذا  مشذذالرة املذذيتة باذذولة رام ذذة وع ذذ  قذذد  
املسذذذذاواة مذذذذم اليجذذذذل ا التم ًذذذذاو واألنشذذذذمة املتت رذذذذة نملنذذذذا ، 
وإعذذذداو ولقذذذة يرنًذذذة عذذذن حترًذذذب هذذذد  التذذذوا ن اجلنسذذذاين ع ذذذ  

  /1و ،7-  ت/36بل يك ًل مبوجذب املرذيلاو  الن و الااول
، اسذذذذذذذذتناوان إ  البًذذذذذذذذامو املردمذذذذذذذذة وإ  18-  ت/23، و16-ت

 23حبث ا ا اع، وذل  لًنظي  ً ا مؤألي األةيا  ا ووليل 

  FCCC/TP/2017/8ييو الولقة الترنًة ا الوعًرة  األمانة

يم ب إ  اآلًة املالًة ورًامثا التشذغً ًة تن يذدلج ا  -21
املردمذذذة إ  مذذذؤألي األةذذذيا  مت ومذذذاو عذذذن يرالييهذذذا السذذذنوية 

 إوماج االعتبالاو اجلنسانًة ا مجًم توجل عم  ا

ولوو إ ذالاو حمذدوة إ  املسذذانل اجلنسذانًة ا يرييذي ال جنذذة  رًامو يشغًل اآلًة املالًة
 24الدانمذذذذة املتنًذذذذة نلتمويذذذذل إ  مذذذذؤألي األةذذذذيا  ا ووليذذذذل 

(FCCC/CP/2018/8) 

ي م ذذب إ  الاذذندون األةضذذي ل منذذا  ومي ذذب اقذذح ح تن 
البًئذذذة التاملًذذذة تن يرذذذدما يرييذذذيان إ  مذذذؤألي األةذذذيا  عذذذن  
رًايًذذة يتمذذًم مياعذذاة االعتبذذالاو اجلنسذذانًة ا املشذذاليم 
املتا ة بتنايًا املسااناو احملذدوة وةنًذانو والنسذبة املئويذة 
مذذذن الذذذعام  املتاذذذذ ة نملنذذذا  املردمذذذذة إ  فلًذذذاو ألويذذذذل 

ة مواج ذذذذة يغذذذذذا املنذذذذا  الذذذذذيف يياعذذذذا االعتبذذذذذالاو تنشذذذذم
 اجلنسانًةو وتعي ذل  التمويل ا حتس  حًاة امليتة

يذذذذذذدعو األةذذذذذذيا  إ  يتًذذذذذذ  منسذذذذذذب وةذذذذذذين ل شذذذذذذؤون  -22
اجلنسذذذذذانًة ألاذذذذذيا  املاياواذذذذذاو والتنايًذذذذذا والي ذذذذذد ا جمذذذذذال 

 املنا ، ويو ا الدعم لل

ب ذذذدان قذذذد عذذذ  منسذذذران  52، رذذذان 2019ا تي ول/سذذذبتمع  األةيا 
وةنًذذذذذذذان متنًذذذذذذذان نلشذذذذذذذؤون اجلنسذذذذذذذانًة ويغذذذذذذذا املنذذذذذذذا  )انظذذذذذذذي 

https://unfccc.int/topics/gender/resources/list-of-

gender-focal-points-under-the-unfcccيت) 
وولاو ل تذذذذذذذذذذذذدليب وبنذذذذذذذذذذذذات  2018نظمذذذذذذذذذذذذت األمانذذذذذذذذذذذذة ا 

سذذر ، وواذذتت منذذعان إلكحونًذذان الرذذدلاو، نلتشذذاول مذذم املن
لتمكًذذذذن م مذذذذن يبذذذذاول املت ومذذذذاو والتوا ذذذذل ةذذذذالج وولاو 

 مؤألي األةيا  واهلًئت  الاييعًت 

ق ذذذذذد  وعذذذذذم قذذذذذوي لتتًذذذذذ  املنسذذذذذر  الذذذذذوةنً  املتنًذذذذذ  
نلشؤون اجلنسانًة ويغذا املنذا ، وو عذا مجًذم األةذيا  
إ  يتًًذذذذذذذن مو واقذذذذذذذح ح حتسذذذذذذذ  التنسذذذذذذذًب بًذذذذذذذن م وبذذذذذذذ  

 املنسر  الوةنً  ل ياياقًة
اقذذح ح يتًذذ  منسذذر  ومنسذذراو، ويتزيذذز الذذدعم الترذذين 
والن ذذذذذانا ل حذذذذذذدا  املترذذذذذووة لبنذذذذذذات قذذذذذدلاثم ويبذذذذذذاول 
املتال ، ووام اةتاا اثم وامان يايذانً م التذا  ا 

 االام ع قووالهم
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 تمث ة ع   الت سًناو املرححة والتمل اجااا املرحح حالة التنايًا اجل ة )اجل او( الاياع ة املسؤولة الوالية املسندة مبوجب بيمم  عمل لًما
يشذذذذذذجم األةذذذذذذيا ، عنذذذذذذد اجبذذذذذذ غ بشذذذذذذأن سًاسذذذذذذاثا  -23

ة االياياقًذذذة، تن يذذذدلج مت ومذذذاو عذذذن  املناةًذذذة ا إةذذذال عم ًذذذ
 رًايًة إوماج ا االعتبالاو اجلنسانًة ا هاو السًاساو

ت ذذذذال بتذذذذر األةذذذذيا  إ  إحذذذذيا  يرذذذذد  ا يتمذذذذًم مياعذذذذاة  األةيا 
ا السًاساو املناةًة الوةنًة، مثذل وعذوة  املنظول اجلنساين

و الة الشذذذذذؤون اجلنسذذذذذانًة إ  الايييذذذذذب التامذذذذذل املشذذذذذح  بذذذذذ  
الو الاو املتين بتغا املنا ، ويتمًم مياعاة املنظول اجلنسذاين 
ا املًزانًة الوةنًة، واالستتانة خببا يرين ا قضذات املسذاواة 

وع اجلنء ع ذ  ب  اجلنس ، ويمبًب الت  ًل الرانم ع   ن
 نمان احلكومة

اعت ذذذذع هذذذذاا النشذذذذاط حاسذذذذم األانًذذذذةو وي ذذذذز  تن يواذذذذم 
ل ةذذذذيا  يايا ذذذذًل إاذذذذا ًة ويوجً ذذذذاو بشذذذذأن إعذذذذداو 

 التراليي

يشذذذذذجم تيضذذذذذان األةذذذذذيا  ع ذذذذذ  إولاج املتذذذذذال  احمل ًذذذذذة  -24
والتر ًديذذذذة ا  ذذذذًااة السًاسذذذذة املناةًذذذذة، واالعذذذذحا  برًمذذذذة 

املسذذذتوى الشذذذتج ا اججذذذياتاو املناةًذذذة مشذذذالرة املذذذيتة ع ذذذ  
 املياعًة ل عتبالاو اجلنسانًة ع   الاتد را ة

يتذذذو ي تي مت ومذذذاو  مل ي ذذذدلج تي مت ومذذذاو ا الولقذذذاو ومل األةيا 
 ا احلال ملتي ة حالة التنايًا

اعت ذع هذاا اجلانذذب هامذان مذن بذذ  جوانذب اجةذال ميكذذن 
مكذ  الشذانو يتزيزو بضمان  توة إمكانًة الو ول لت

مذذن الشذذتوب األ ذذ ًة مذذن إمسذذاع ت ذذواثن والتتبذذا عذذن 
 فلان ن و واا  ن ا عم ًة االياياقًة

اقذذح ح يوسذذًم نمذذان جانذذب الشذذمول واألجذذزات املتت رذذة 
نملشذذذالرة جومذذذاج مزيذذذد مذذذن الايئذذذاو )الذذذيف ظ ذذذت  ث ذذذة 
ألثذذذذذذً ن مقاذذذذذذان مذذذذذذن الناحًذذذذذذة التالخيًذذذذذذة واهلًك ًذذذذذذة( وإن 

 ولقاوي اري ا ال مل
ذذذذذذذذذدر  ننتظذذذذذذذذذا   -25 يم ذذذذذذذذذب إ  األمانذذذذذذذذذة تن يتت ذذذذذذذذذد وحت 

 ذذذذاي اثا ع ذذذذذ   ذذذذذبكة اجنحنذذذذت لتبذذذذذاول املت ومذذذذذاو بشذذذذذأن 
مشذذالرة املذذيتة وبشذذأن السًاسذذاو املناةًذذة املياعًذذة ل عتبذذالاو 

 اجلنسانًة

يتت ذذذذذد األمانذذذذذة وحتذذذذذد  ننتظذذذذذا   ذذذذذاي ة  ذذذذذبكًة بشذذذذذأن  األمانة
( يتضذذذذذمن https://unfccc.int/genderاملسذذذذذانل اجلنسذذذذذانًة )

ل مسذذانل ‘ الواذذم التذذا ‘و ذذ و مبا ذذية نملت ومذذاو عذذن 
اجلنسذذذذذانًة ويغذذذذذذا املنذذذذذذا ، ومسذذذذذذالاو التمذذذذذذل، واألحذذذذذذدا  
واالجتماعذذذذذذاو، واملذذذذذذوالو، واملسذذذذذذذانل اجلنسذذذذذذانًة وموااذذذذذذذًم 

 االياياقًة، واملنسر  واملستجداو
نًذذان ع ذذ  يتاونذذت األمانذذة مذذم  ذذيارة املسذذااناو احملذذدوة وة

تن ي دلج ا بوابة املتال  ا ا ة نلشيارة توواو ومبذاوئ 
 يوجً ًة متت رة نملسانل اجلنسانًة

اقذذح ح  توة إمكانًذذذة احلاذذول ع ذذذ  املت ومذذاو )بتبذذذاول 
املت ومذذاو مذذث ن عذذن إومذذاج املنظذذول اجلنسذذاين ا عمذذل 
اهلًئذذاو املنشذذأة( والتمذذل ع ذذ  إومذذاج املنظذذول اجلنسذذاين 

الو املوااذذذذًتًة األةذذذذيى ع ذذذذ  موقذذذذم االياياقًذذذذة ا ا ذذذذا
 الشبكا

يذذذدعو األةذذذيا  واجل ذذذاو  ذذذاحبة املاذذذ  ة مذذذن اذذذا  -26
األةذذذذيا  إ  يبذذذذاول املت ومذذذذاو عذذذذن عم  ذذذذا املتت ذذذذب دومذذذذاج 
املنظذذذذول اجلنسذذذذاين ا األنشذذذذمة واألعمذذذذال الذذذذيف يذذذذتم ا إةذذذذال 

 االياياقًة وبيويورول رًويو وايايان نليء

واجل ذذذذذذذذذذذاو  ذذذذذذذذذذذاحبة األةذذذذذذذذذذذيا  
 املا  ة من اا األةيا 

مل ي رذذذذدت  تي يرييذذذذي يتضذذذذذمن هذذذذاو املت ومذذذذذاو، لذذذذال  مذذذذذن 
 الاتب يتبم التنايًا ول دو

ينبغذا حتديذذد األهذدا  وواذذم يوجً ذاو بشذذأن إعذذداو 
 التراليي



 

 

F
C

C
C

/S
B

I/2
0
1

9
/1

5
 

G
E

.1
9
-1

7
3

1
1
 

1
6

 

 تمث ة ع   الت سًناو املرححة والتمل اجااا املرحح حالة التنايًا اجل ة )اجل او( الاياع ة املسؤولة الوالية املسندة مبوجب بيمم  عمل لًما
يم ذذذب إ  هًئذذذة التنايًذذذا تن يضذذذم ةمذذذة عمذذذل ل شذذذؤون  -27

اجلنسذذذذانًة مذذذذن تجذذذذل وعذذذذم ينايًذذذذا املرذذذذيلاو والذذذذوالتو املتت رذذذذة 
نلشذذذأن اجلنسذذذاين ا إةذذذال عم ًذذذة االياياقًذذذة، حًذذذ  ميكذذذن تن 
ة،  يشذذمل ا ذذاالو ذاو األولويذذة، واألنشذذمة واملؤ ذذياو الينًسذًذ

ة، واجلذذداول الزمنًذذة ل تنايًذذا، والتنا ذذي الاياع ذذة املسذذ ؤولة والينًسذًذ
واالحتًاجذذذذاو اجل ذذذذاوية مذذذذن املذذذذوالو لكذذذذل نشذذذذاط، وتن يضذذذذم 

 عم ًت ا ا ا ة نالستتيا  والي د مبزيد من التاياًل

ت عذذيب عذذذن وعذذم قذذذوي ملوا ذذذ ة ةمذذة التمذذذل اجلنسذذذانًة  23-  ت/3انظي املريل  هًئة التنايًا
 ملدة مخء سنواو إاا ًة ويتزيزها

وتعضذات اهلًئذاو املنشذأة، واملنظمذاو يدعو األةذيا ،  -28
التابتذذذة ل مذذذم املت ذذذدة، واملذذذياقب ، واذذذا ذلذذذ  مذذذن اجل ذذذاو 
 ذذذذاحبة املاذذذذ  ة، إ  التشذذذذاول ةذذذذ ل االجتماعذذذذاو، قبذذذذل 
الذذذدولة الساوسذذذة واأللبتذذذ  لكذذذل مذذذن اهلًئتذذذ  الايذذذيعًت ، مذذذن 
تجذذل يذذو ا املذذدة و لاذذًااة ةمذذة التمذذل املتنًذذة نلشذذؤون 

 تع و 27شال إلً ا ا الايرية اجلنسانًة امل

األةذذذذذذذذذذذذيا  واهلًئذذذذذذذذذذذذاو املنشذذذذذذذذذذذذأة 
ومؤسسذذذذذذذذذذذذاو منظومذذذذذذذذذذذذة األمذذذذذذذذذذذذم 
املت ذذذدة واجل ذذذاو املياقبذذذة وااهذذذا 

 من اجل او  احبة املا  ة

ع رذذذذذذدو مشذذذذذذاولاو اذذذذذذا لمسًذذذذذذة ا الهذذذذذذاي ) ذذذذذذالرت ا 
فذال/مذذذذذذذذالن  28و 27استضذذذذذذذذا ت ا روسذذذذذذذذتاليكا( يذذذذذذذذوما 

 2017 تي ول/سبتمع 15و 14تواتوا يوما  وا 2017
 

 

يم ذذذب إ  األمانذذذة تن يترذذذد، نلتتذذذاون مذذذم األةذذذيا   -29
واملذذذذياقب  امل تمذذذذ  واذذذذاهم مذذذذن اجل ذذذذاو  ذذذذاحبة املاذذذذ  ة، 

لكذذل مذذن اهلًئتذذ  الايذذيعًت  مذذن  46ح رذذة عمذذل تعنذذات الذذدولة 
تجذذذل إعذذذداو التنا ذذذي املمكنذذذة  مذذذة التمذذذل املتنًذذذة نلشذذذؤون 

تعذذ و لتنظذذي  ً ذذا هًئذذة  27الايرذذية اجلنسذذانًة املشذذال إلً ذذا ا 
 47التنايًا ا وولثا 

ع رذذدو ح رذذة عمذذل بشذذأن واذذم ةمذذة عمذذل جنسذذانًة ا  األمانة
لكذذذل مذذذن اهلًئتذذذ  الايذذذيعًت   46إةذذذال االياياقًذذذة ا الذذذدولة 

-https://unfccc.int/topics/gender/events)انظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 

meetings/workshops/gender-and-climate-change-

workshop-may-2017-0 ثذذت النتذذان  ا الذذدولة  47(و وحب 
هلًئة التنايًا، اليف تحالت مشذيوع مرذيل إ  مذؤألي األةذيا  

 23ا ووليل 

 

يدعو األةيا  واملذياقب  واذاهم مذن اجل ذاو  ذاحبة  -30
رذذذذانون الثاين/ينذذذذذايي   25املاذذذذ  ة إ  يرذذذذذدمي بًذذذذامو حب ذذذذذول 

املميوحذة ل تنذذاول ا ح رذذة عذن فلان ذذا بشذأن املسذذانل  2017
 تع و 29التمل املترووة تعنات الدولة، املشال إلً ا ا الايرية 

األةذذذذذذذذذذذذذيا  واجل ذذذذذذذذذذذذذاو املياقبذذذذذذذذذذذذذة 
واجل ذذذذذذذذذذذذاو األةذذذذذذذذذذذذيى  ذذذذذذذذذذذذاحبة 

 املا  ة

قذذذد  مذذذدة و رذذذل مذذذن االحتذذذاو األولويب ووولذذذل األعضذذذات 
وتقذذذذذذذذل الب ذذذذذذذذدان ،ذذذذذذذذوان وتنتًغذذذذذذذذوا وبيبذذذذذذذذووا وجنذذذذذذذذوب ت ييرًذذذذذذذذا 

النكذذذذذذا واذذذذذذام ورنذذذذذذدا ورًنًذذذذذذا وا موعذذذذذذة األ ييرًذذذذذذة  وسذذذذذذيي
 واملكسً  ونًبال

 

حيذذذذً  ع مذذذذان نآاثل الترديييذذذذة املحيبذذذذة ا املًزانًذذذذة ع ذذذذ   -31
 األنشمة املريل تن جتيي ا األمانة واملشال إلً ا ا هاا املريل

   األمانة
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 تمث ة ع   الت سًناو املرححة والتمل اجااا املرحح حالة التنايًا اجل ة )اجل او( الاياع ة املسؤولة الوالية املسندة مبوجب بيمم  عمل لًما
و عذذذا إلًذذذل ا هذذذاا املرذذذيل مذذذذن  يم ذذذب االاذذذم ع مبذذذا -32

 إجياتاو األمانة حسب يو ي املوالو املالًة
ت ولج مشذذذذذيوع بشذذذذذأن يتمذذذذذًم مياعذذذذذاة املنظذذذذذول اجلنسذذذذذاين ا  األمانة

 2019-2018و 2017-2016مًذذذذذذذذذذذذذذذزانًيف الايحيذذذذذذذذذذذذذذذ  
ل اذذندون االسذذتئماين ل نشذذمة التكمً ًذذةيت وي رذذت األمانذذة 
ألذذوي ن لذذذدعم هذذاا املشذذذيوع مذذن عذذذدة ج ذذاو ماوذذذة، األمذذذي 

اذم ع قنشذمة من ذا ينظذًم ةذدماو الاي مكن ا مذن اال
الحمجذذذة الشذذذايوية والسذذذايي مذذذن تجذذذل بنذذذات قذذذدلاو املنسذذذر  
الوةنً  املتنً  نلشؤون اجلنسانًة ويغا املنا ، وةذدماو 
الحمجذة الشذذايوية لبذذ  ح رذذاو التمذل ع ذذ  اجنحنذذت، وبنذذات 
قذذذدلاو اهلًئذذذاو املنشذذذأة، واملشذذذالرة ا الشذذذبكاو املشذذذحرة 

املتنًذذذذة نملسذذذذانل اجلنسذذذذانًة، ويزويذذذذد الايييذذذذب بذذذذ  الورذذذذاالو 
ي زمذذل مذذن مذذوالويت إاذذا ة  املتذذين نلشذذؤون اجلنسذذانًة بكذذل مذذا

إ  ذلذذذذ ، ااذذذذم  م بتذذذذدو مذذذذن األنشذذذذمة بذذذذدعم مذذذذايل مذذذذن  
رًذذامو اتبتذذة ل مذذم املت ذذدة، مثذذل بذذيمم  األمذذم املت ذذدة 
اج،ذذانا وهًئذذة األمذذم املت ذذدة ل مذذيتة، مثذذل حذذد  التوا ذذل 

والتوعًذذذذذذذة الذذذذذذذاي اسذذذذذذذت د  لاسذذذذذذذات الو ذذذذذذذوو  االجتمذذذذذذذاعا
 واملنسر  الوةنً  املتنً  نلشؤون اجلنسانًة ويغا املنا 

 

يذذذذذذذذذدعو األةذذذذذذذذذيا  واملنظمذذذذذذذذذاو املتنًذذذذذذذذذة إ  املشذذذذذذذذذالرة  -33
واالخنذذذياط ا ينايًذذذا األنشذذذمة املتت رذذذة نلشذذذؤون اجلنسذذذانًة ا 

 إةال بيمم  التمل

األةذذذذيا  واجل ذذذذاو املياقبذذذذة اهتمام ذذذذا نلتمذذذذل مذذذذن تبذذذذدو  األةيا  واملنظماو املتنًة
يتضذذذذذب ا  ةذذذذذ ل تنشذذذذذمة وةنًذذذذذة وإق ًمًذذذذذة ووولًذذذذذة، رمذذذذذا

 ح راو التمل الولقاو وا

 

 



 

 

F
C

C
C

/S
B

I/2
0
1

9
/1

5
 

G
E

.1
9
-1

7
3

1
1
 

1
8

 

 املرفق الثاين

 قةة ال م  اجلنسانية  احلالة واجملاالت الالزم حتسينها حبسب النئاط  

 النشاط )ني موجز(
اجل ة )اجل او( 
 تمث ة ع   الت سًناو املرححة والتمل اجااا املرحح احلالة النواي  املتوةاة اجلدول الزمين الاياع ة املسؤولة

يرسذذذذذًم بنذذذذذات الرذذذذذدلاو ويبذذذذذاول املتذذذذذال  واالياذذذذذال إ  جمذذذذذال   ا ال ذو األولوية: بنات الردلاو ويراسم املتال  واالياال
 منايا   ذوا تولوية

نجل ذذذاو  ذذذاحبة املاذذذ  ة واذذذم اسذذذحايًجًة ل ياذذذال الايتذذذال 
 بشأن ةمة التمل اجلنسانًة

يوجًل ة ب إ  اهلًئة احلكومًة الدولًة املتنًة بتغا املنذا  )هًئذة 
املنذذذذذا ( جعذذذذذداو يرييذذذذذي عذذذذذن املسذذذذذانل اجلنسذذذذذانًة ويغذذذذذا املنذذذذذا ، 
يتضمن مدة و من الولقاو املردمة من األةيا  واملنظمذاو 

 املتنًة
 املتنًذذ  نلشذذؤون اجلنسذذانًة ويغذذا يتزيذذز قذذدلة املنسذذر  الذذوةنً 

 املنا 
التمل التتاوين مم الايييب التامل التًساي ملنع ا تمتاو احمل ًذة 

 والشتوب األ  ًة ع   بنات قدلاو نسات الشتوب األ  ًة

 1-تلل
التمذذل مذذن ةذذ ل اسذذتردا  فلًذذاو مذذن قبًذذل 

إ   ح رذذذاو التمذذذل، واملسذذذاعدة الترنًذذذة، ومذذذا
قذذذذذذذذذذدلاو األةذذذذذذذذذذيا  ذلذذذذذذذذذذ ، ع ذذذذذذذذذذ  يتزيذذذذذذذذذذز 

وت ذذذذ اب املاذذذذ  ة ع ذذذذ  واذذذذم سًاسذذذذاو 
وةمذذ  وبذذيام  مياعًذذة ل عتبذذالاو اجلنسذذانًة 
بشذذذذأن التكًذذذذل والترايًذذذذل وبنذذذذات الرذذذذدلاو 

 والتكنولوجًا والتمويل

األةذذذذذذذذيا  ورًذذذذذذذذامو 
األمذذذذذذذذذذذذذذذذذذم املت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

 واملنظماو املتنًة

سًاسذذذاو وةمذذذ  وبذذذيام   2018
مناةًذة مياعًذة ل عتبذذالاو 

 اجلنسانًة

ةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيا   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالرت األ
واملنظمذذذذذذذذذذذذذذذذاو املياقبذذذذذذذذذذذذذذذذة ا 
تحذذذذذذدا  إق ًمًذذذذذذة ووةنًذذذذذذةو 
وو اذذذذذذذتت بذذذذذذذيام  ومنذذذذذذذاه  
يدليبًذذذذذذذذذة إلكحونًذذذذذذذذذة ع ذذذذذذذذذ  

 الاتًد اجق ًما

يكايذذا مذن املذوالو املالًذة وا ذذعة الاينًذة مذن تجذذل  اذمان يذو ا مذا
يشمل ا تمتذاو احمل ًذة  بنات الردلاو ع   مجًم املستوتو، مبا

ع   مستوى الرواعد الشتبًة، مم الحرًز ع   ينايًا املسااناو 
احملدوة وةنًان، واملًزانًاو املياعًذة ل منظذول اجلنسذاين، واملؤ ذياو 

 سًان ألويل تنشمة مواج ة يغا املنا  اجلنسانًة، وا
حتديذذد ا ذذعات لذذدعم تنشذذمة الب ذذ  والت  ًذذل وينظذذًم املنتذذدتو 

 اليف يضم م فا األمانة واجل او  احبة املا  ة
موا ذذذ ة عرذذذد ح رذذذاو عمذذذل تعنذذذات وولاو هًئذذذة التنايًذذذاو و ًمذذذا 

 ي ا بتر املوااًم املرححة:
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 النشاط )ني موجز(
اجل ة )اجل او( 
 تمث ة ع   الت سًناو املرححة والتمل اجااا املرحح احلالة النواي  املتوةاة اجلدول الزمين الاياع ة املسؤولة

يمذذذذذويي التكنولوجًذذذذذذا االعتبذذذذذالاو اجلنسذذذذذانًة ا سذذذذذذًان  )ت(
 ونر  ا، واالنترال التاول والتمل ال نب، والتنويم االقتااوي

وول املنسذذذذذر  الذذذذذذوةنً  املتنًذذذذذذ  نلشذذذذذذؤون اجلنسذذذذذذانًة  )ب(
 ويغا املنا 

الذذذدلون املسذذذتاياوة بشذذذأن إومذذذاج املنظذذذول اجلنسذذذاين ا  )ج(
 املسااناو احملدوة وةنًان 

 املًزنة املياعًة ل منظول اجلنساين )و(

 2-تلل
يرذذذدمي ولقذذذة عذذذن اجومذذذاج املن جذذذا ل تثرًذذذل 
املياعذذذذذذذذذا ل ايذذذذذذذذذوالن اجلنسذذذذذذذذذانًة والتشذذذذذذذذذالرا، 
والتدليب، والتوعًة التامذة، وو ذول اجلم ذول 
إ  املت ومذذاو ع ذذ  املسذذتوي  الذذوةين واحمل ذذا 
ا مجًذذذذذم تنشذذذذذمة الترايًذذذذذل والتكًذذذذذل الذذذذذيف 
ينايذذذذذذا ا إةذذذذذذذال االياياقًذذذذذذذة وايايذذذذذذذان نليذذذذذذذء، 

ينايًذا املسذااناو احملذدوة وةنًذان ويشمل ذل  
و ذذذًااة اسذذذحايًجًاو إ،انًذذذة ةوي ذذذة األجذذذل 
يكذذذذذون ةايًضذذذذذة انبتذذذذذااثو اذذذذذا او الد ًئذذذذذة، 
ووعذذذوة األةذذذيا  إ  إجذذذيات حذذذوال، ا إةذذذال 
بند جدول األعمال املتت ب نلتمل مذن تجذل 
التمك  املناةا، بشأن رًايًة قًذا  األةذيا  

زيذذذذذز واملنظمذذذذذاو املتتمذذذذذدة باذذذذذاية مياقذذذذذب بتت
اجومذذذذاج املن جذذذذا ل عتبذذذذالاو اجلنسذذذذانًة ا 

 الرضات املارولة تع و

األةذذذيا  واملنظمذذذذاو 
املياقبذذذذذذذذذذذذذذذذذة ومنسذذذذذذذذذذذذذذذذذب 
الشذذذؤون اجلنسذذذانًة ا 
األمانذذذة وجلنذذذة نليذذذء 
املتنًذذة ببنذذات الرذذدلاو 

 )جلنة نليء(

ولوو مخذذذذذذء ولقذذذذذذاو مذذذذذذن  الولقاو واحلوالاو 2018
األةذذذذذذذذذذيا  وولقتذذذذذذذذذذان مذذذذذذذذذذذن 

 اجل او املياقبة

جت ًذذذذز املت ومذذذذاو و رذذذذان ل حتًاجذذذذاو والظذذذذيو  احمل ًذذذذة بمذذذذين 
 مناسبة عرا ًان 

يتزيذذذذذز الشذذذذذياراو مذذذذذم اجلامتذذذذذاو جولاج املنظذذذذذول اجلنسذذذذذاين ا 
املناه  الدلاسذًة، ومذم وسذان  اجعذ   واملذدون  واملذؤعيين ع ذ  

 الاتًد احمل ا من تجل االياال ع   نمان توسم
سذذذذذتاياوة املث ذذذذذ  مذذذذذن التكنولوجًذذذذذا  توة املذذذذذوالو التكنولوجًذذذذذة واال

ا ذلذذ  قنذذواو االياذذال احمل ًذذة واجذاعذذة واألج ذذزة  املتاحذذة، مبذذا
 احملمولة واالجتماعاو احمل ًة

ايبذذذاع هنجذذذ  متكذذذام   انذذذا: الذذذن   التاذذذاعدي )ألكذذذ  مب غذذذا 
 اليسانل( والن   التنا يل )يًسا املشالرة(

و اجلًذذذذذذدة  توة التتذذذذذذاون الذذذذذذدويل مذذذذذذن تجذذذذذذل حتديذذذذذذد املمالسذذذذذذا
 والدلون املستاياوة ومتايا املشالرة ا دية
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 النشاط )ني موجز(
اجل ة )اجل او( 
 تمث ة ع   الت سًناو املرححة والتمل اجااا املرحح احلالة النواي  املتوةاة اجلدول الزمين الاياع ة املسؤولة

وعذذذوة األةذذذيا  إ  رايالذذذة املشذذذالرة الكام ذذذة واملتسذذذاوية وا ديذذذة  ا ال ذو األولوية نت: التوا ن ب  اجلنس  ومشالرة امليتة واام ع ا بدول قًاوي
ل نسات من مجًم ا  ايًاو واجل او  ذاحبة املاذ  ة مذن مجًذم 
مستوتو ا تمم ا املشذاولاو الوةنًذة بشذأن ينايًذا املسذااناو 

 احملدوة وةنًان واستتياا ا
يباول املتال  بشأن السًاساو والعام  اليف يسذاعد النسذات ا 

 احلاول ع   وظانل ا سًان الت والو البًئًة
يتزيذذذذذز يذذذذذدليب النسذذذذذات والايتًذذذذذاو ا جمذذذذذال الت ذذذذذم والتكنولوجًذذذذذا 

 اوواهلندسة واليتاً
يوجًذذذذل ة ذذذذب إ  األمانذذذذة لتتزيذذذذز إقامذذذذة ت يقذذذذة متوا نذذذذة التكذذذذوين 

 اجلنساين
وعذوة األةذيا  إ  االلتذزا  نلتذوا ن بذ  اجلنسذ  ا املشذالرة ا 

التنذذذاوب ع ذذذ  الرًذذذاوة وبذذذ  املتك مذذذ  عنذذذد يشذذذكًل  الرًذذذاوة تو
 األ يقة

 1-نت
يذذذذذذو ا األمذذذذذذوال املرااذذذذذذة ل سذذذذذذايي روسذذذذذذً ة 

ا الو ذذذذذذذذوو الوةنًذذذذذذذذة لذذذذذذذذدعم مشذذذذذذذذالرة املذذذذذذذذيتة 
ا  املشذذالرة ا وولاو االياياقًذذة اجةاليذذة، مبذذا

ذلذذذذذذذذ  ع ذذذذذذذذ  مسذذذذذذذذتوى الراعذذذذذذذذدة الشذذذذذذذذتبًة، 
والشذذذذذذذتوب األ ذذذذذذذ ًة وا تمتذذذذذذذاو احمل ًذذذذذذذة ا 
الب ذذذذذدان النامًذذذذذة وتقذذذذذل الب ذذذذذدان ،ذذذذذوان والذذذذذدول 

 اجلزلية الاغاة النامًة

األةذذذذذذذذذذيا  واألمانذذذذذذذذذذة 
 واملنظماو املياقبة

اسذذذتميال الذذذدعم املرذذذد  مذذذن  ليو ا األموا 2018-2019
املذذذذذذذذذذذذذذذاو  إ  الاذذذذذذذذذذذذذذذندون 
املراذذي لذذذدعم املنذذذدونو 
ومنظمذذذذذذذذاو تةذذذذذذذذيى، مثذذذذذذذذل 
 هًئة األمم املت دة ل ميتة

إاذذايات المذذابم املؤسسذذا ع ذذ  األمذذوال ال  مذذة لسذذايي املنذذدونو 
عذذن ةييذذب اعتمذذاو حاذذي ا تمذذوال السذذايي املرااذذة ا إةذذال 

إق ًمًذة  مبا ذية ملنظمذاو وةنًذة توختاًي املذوالو  االياياقًة، تو
 ا الب دان النامًة

وعذذذوة األةذذذيا  ورًذذذامو األمذذذم املت ذذذدة واملنظمذذذاو املياقبذذذة إ  
وعذذذذذذم الو ذذذذذذوو املتوا نذذذذذذة ا التكذذذذذذوين اجلنسذذذذذذاين بتمبًذذذذذذب التذذذذذذدابا 
اججيابًةو مثل ختاًي مًزانًذة لت بًذة احتًاجذاو مييبمذة حتديذدان 

 بنوع اجلنء
تذذوا ن بذذ  اجلنسذذ  ا الو ذذوو الوةنًذذة واذذم تهذذدا  لت سذذ  ال

 واهلًئاو املنشأة
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 النشاط )ني موجز(
اجل ة )اجل او( 
 تمث ة ع   الت سًناو املرححة والتمل اجااا املرحح احلالة النواي  املتوةاة اجلدول الزمين الاياع ة املسؤولة

 2-نت
يضذذذذذذم  اج ذذذذذذتالاو املنتظمذذذذذذة إ  األةذذذذذذيا ، 
ب تعضذذذات ل  ًئذذذاو التابتذذذة ل ياياقًذذذة  عنذذذد يي ذذًذ
اجةاليذذذذة، فةذذذذي يرييذذذذي عذذذذن التكذذذذوين اجلنسذذذذاين 

 ل  ًئة املتنًة

مت ومذذذذذذاو مسذذذذذذتكم ة عذذذذذذن  2019-2018 األمانة
التذذذذوا ن بذذذذ  اجلنسذذذذ  عنذذذذد 
 يردمي الح ً او ل  ًئاو

 ذذذذذذذذذذذدول الترذذذذذذذذذذذاليي املتت رذذذذذذذذذذذة 
 سايننلتكوين اجلن

اسذذذتردا   ذذذذكل م ايذذذت ل نظذذذذي ويسذذذذ ل االةذذذ ع ع ًذذذذل ا إعذذذذداو 
 يرييي التكوين اجلنساين

 3-نت
م وإجذذذيات التذذذدليب ا جمذذذال بنذذذات الرذذذدلاو  ينظذذًذ
املتت رذذة نلرًذذاوة والتايذذاو  والتًسذذا واليائسذذة ا 
ان مذذذذذم  ان عم ًذذذذذة االياياقًذذذذذة اجةاليذذذذذة، ألشذذذذًذ سذذذذًذ

األمذذذذذذم اجل ذذذذذذوو املباولذذذذذذة ع ذذذذذذ  نمذذذذذذان منظومذذذذذذة 
 املت دة من تجل امليتة

األةذذذذذذذذذذذيا  ورًذذذذذذذذذذذامو 
األمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم املت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

 واملنظماو املتنًة

اسذذذذتميال يرذذذذدمي الذذذذدعم، مذذذذن  يو ا التدليب 
 قبًل مباولة املدالن ال ً ًة

 يتزيز  يع اجل او مم ربااو املاياو ااو
وعذذوة األمانذذة واألةذذيا  واملنظمذذاو املياقبذذة إ  يذذو ا  ذذيع التذذدليب 

 ق بًل عردها تعناتها تو ل مندونو بتد اجتماعاو االياياقًة تو
 

 4-نت
التتذذاون ع ذذ  بذذيام  التثرًذذل والتذذدليب النظامًذذة 
واذذا النظامًذذة الذذيف ييرذذز ع ذذ  يغذذا املنذذا  ع ذذ  
مجًذذم املسذذتوتو ويشذذجًت ا ويًسذذاها ويموييهذذا 
وينايًذذذذاها، واسذذذذت دا  النسذذذذات والشذذذذباب ع ذذذذ  

الاذذتد الذذوةين واجق ًمذذا وجذذل ا اذذوع ع ذذ  
انتذذذداب املذذذوظاي   يشذذذمل يبذذذاول تو واحمل ذذذا، مبذذذا

 لتدليب ا عات

األةذذذذذذذذذذذيا  ورًذذذذذذذذذذذامو 
األمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم املت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

 واملنظماو املتنًة

 توة يمذذذويي التذذذذدليب املوجذذذذل   
ل مذذذذذذذذذذذذيتة ا جمذذذذذذذذذذذذال الت ذذذذذذذذذذذذذو  
والتكنولوجًذذذذذذذذذذذذذذذذذا واهلندسذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

 واليتاًاو

الت ذذذو  والتكنولوجًذذذا واهلندسذذذة  توة الحرًذذذز ع ذذذ  التذذذدليب ا جمذذذال 
 واليتاًاو

ي مزيذذد مذذن االهتمذذا  واملذذوالو لذذدعم نسذذات الشذذتوب األ ذذ ًة  ختاذًذ
 وا تمتاو احمل ًة

رايالذذذذذة  توة االيسذذذذذان بذذذذذ  الب ذذذذذدان وواة  ذذذذذا ا ينايًذذذذذا الذذذذذوالتو  ا ال ذو األولوية جًم: االيسان
 املتت رة نملسانل اجلنسانًة

 1-جًم
هلًئذذذذة التنايًذذذذذا ع ذذذذذ   48الذذذذذدولة التمذذذذل ةذذذذذ ل 

إجذذيات حذذذوال مايتذذذوح ل ةذذيا  واجل ذذذاو املياقبذذذة 
مذذذذم لاسذذذذات اهلًئذذذذاو املنشذذذذأة مبوجذذذذب االياياقًذذذذة 
ملناقشذذذذذذذذذذذذذة نتذذذذذذذذذذذذذان  الولقذذذذذذذذذذذذذذة الترنًذذذذذذذذذذذذذة بشذذذذذذذذذذذذذذأن 

مذذن املرذذيل  13املم وبذذة ا الايرذذية  التذذدةل نرذاط
 ، ويردمي تي يو ًاو  كنة22-  ت/21

هلًئذذذذذذذة  48الذذذذذذذدولة  األمانة
 التنايًا

 48ت جذذذذيي احلذذذذوال ا الذذذذدولة  حلوالا
 هلًئة التنايًا

ينايًذذذا اسذذذحايًجًاو ييمذذذا إ   توة مشذذذالرة اليجذذذال ا األحذذذذدا  
 اليف يتناول املسانل اجلنسانًة
 يتت ب نملسانل اجلنسانًة بنات الردلاو املؤسسًة  ًما

 التتامل مم امليتة نعتبالها عناي يغًا
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 2-جًم
بنذذذذات الرذذذذدلاو لياسذذذذات يذذذو ا التذذذذدليب ع ذذذذ  

وتعضذذذذات اهلًئذذذذاو املنشذذذذأة مبوجذذذذب االياياقًذذذذة 
واأل يقذذذة الترنًذذذة التابتذذذة ل مانذذذة بشذذذأن رًايًذذذة 
إومذذذذذذذاج االعتبذذذذذذذالاو اجلنسذذذذذذذانًة ا جمذذذذذذذاالو 
عمذذل رذذل من ذذا ورًايًذذة حترًذذب هذذد  التذذوا ن 

 ب  اجلنس 

 ييذذذذذذب األمانذذذذذذة املتذذذذذذين 
نلشذذذذذذذؤون اجلنسذذذذذذذذانًة 
ورًذذذذذذذذذذذذذذذذامو األمذذذذذذذذذذذذذذذذم 

مذذذذذن املت ذذذذدة وااهذذذذا 
اجل ذذذذذذذذذذذذذاو  ذذذذذذذذذذذذذاحبة 
املاذذذذ  ة واملنظمذذذذاو 

 املتنًة

يرذذذذذذذذدمي لاسذذذذذذذذات وتعضذذذذذذذذات  
اهلًئذذذذذذذذاو املنشذذذذذذذذأة الذذذذذذذذدعم 
جومذذذذاج املنظذذذذول اجلنسذذذذاين 

 ا عم  ا

بنذذذات قذذذدلاو جلنذذذة التكًذذذذل 
وا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذء االستشذذذذذذذذذذذذذذذذذذالي 
ل ميرز/الشذذذذذذذذذذذبكة وا  ذذذذذذذذذذذء 
التنايًذذذذذذذذذذاي آلًذذذذذذذذذذة التنمًذذذذذذذذذذة 
النظًايذذذذذة وال جنذذذذذة التنايًايذذذذذة 
 آلًذذذة والسذذذو الدولًذذذة املتنًذذذة
ن سذذذاني واألاذذذيال املييبمذذذة 
بتذذذأعااو يغذذذا املنذذذا  وجلنذذذة 
نليذذذذذذء وال جنذذذذذذة التنايًايذذذذذذة 
املتنًذذة نلتكنولوجًذذا وال جنذذة 
الدانمذذذذذذة املتنًذذذذذذة نلتمويذذذذذذليت 
ويتكل األمانذة حالًذان ع ذ  
إعذذذذذذداو التذذذذذذدليب ل  ًئذذذذذذاو 

 األةيى

موا ذذ ة بنذذات الرذذدلاو وإجذذيات حذذوال منذذتظم بذذ  اهلًئذذاو املنشذذأة 
 بشأن إوماج املنظول اجلنساين ا عم  ا

إبذذذيا  املت ومذذذاو عذذذن األعمذذذال املييبمذذذة نملسذذذانل اجلنسذذذانًة الذذذيف 
يضذذذذم م فذذذذا اهلًئذذذذاو املنشذذذذأة و توة إمكانًذذذذة احلاذذذذول ع ً ذذذذا، 

 بتيا ا مث ن ع   موقم االياياقًة الشبكا
 نسرا الشؤون اجلنسانًة لرًاوة إوماج املنظول اجلنساينيتً  م

 

 3-جًم
يبذذذاول املت ومذذذاو عذذذن اجل ذذذوو املباولذذذة لذذذدعم 
ينايًذذا األنشذذمة اليامًذذة إ  يتزيذذز توجذذل التذذي ل 
مذذذذذذذذم رًذذذذذذذذامو األمذذذذذذذذم املت ذذذذذذذذدة والتم ًذذذذذذذذاو 
األةذذذيى، مذذذم إيذذذ ت ةمذذذة التنمًذذذة املسذذذتدامة 

 اهتمامان ةا ان  2030 لتا 

األمذذذذذذذذذذذذذذذذذم رًذذذذذذذذذذذذذذذذذامو 
املت ذذذذدة وااهذذذذا مذذذذذن 

 املنظماو املتنًة

تعنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات وولاو 
 مؤألي األةيا 

اسذذذذذذتميال الذذذذذذدعم والشذذذذذذيارة  يتزيز اجل وو
مذذذذم ورذذذذذاالو تةذذذذيى اتبتذذذذذة 

 ل مم املت دة

يوجًل ة ب إ  األمانة جعداو ولقة يرنًذة ومذارية يوجً ًذة بشذأن 
م مياعذذذذاة املنظذذذول اجلنسذذذذاين ا املناقشذذذاو التاملًذذذذة وا ًذذذذم مج يتمذذًذ

 ا االو املوااًتًة مم مياعاة جوانب ايايان نليء
يوجًل ة ب إ  األمانذة لتذنظم، نلتتذاون مذم األةذيا  واملنظمذاو 
املتنًذذذة، ح رذذذذة عمذذذل لتتزيذذذذز االيسذذذذان بذذذ  االعتبذذذذالاو اجلنسذذذذانًة 

 وةم  التمل ع   نمان منظومة األمم املت دة
نًة ا حترًذذذب يرييذذذي عذذذن فاثل يغذذذا املنذذذا  واملسذذذانل اجلنسذذذا إعذذذداو

 2030 األهدا  اجلنسانًة ا إةال ةمة التنمًة املستدامة لتا 
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إنشذذذات مجاعذذذة مذذذذن املمالسذذذ  وميارذذذذز املتي ذذذة مذذذذن تجذذذل إسذذذذدات  ا ال ذو األولوية وال: التنايًا
املشذذذولة الترنًذذذة إ  األةذذذيا  لاسذذذياع بتنايًذذذا املبذذذاولاو الوةنًذذذة 

 املياعًة ل منظول اجلنساين
يبذذذذاول املتذذذذال  بشذذذذأن إومذذذذاج املنظذذذذول اجلنسذذذذاين ا املسذذذذااناو 
 (احملدوة وةنًان )النتان  واآاثل اليف حتررت والت دتو الينًسًة

وعوة األةيا  إ  ينايًا يدابا لتو ا إعامو الوقذوو األحايذولي 
ويولًذذذذذذد إيذذذذذذياواو من ذذذذذذا وإعذذذذذذاوة ختاذذذذذذًي األمذذذذذذوال احلكومًذذذذذذة 

 ل مشاليم املناةًة املياعًة ل عتبالاو اجلنسانًة
يوجًذذل ة ذذب إ  هًئذذذة املنذذا  مذذن تجذذذل واذذم سًاسذذة جنسذذذانًة 

 ملنا وةمة ل تنايًا يشمل املسانل اجلنسانًة ا هًئة ا
يشذذذذذجًم املاذذذذذال  التجاليذذذذذة وااهذذذذذا مذذذذذن اجل ذذذذذاو الاياع ذذذذذة ا 
الرمذاع ا ذاع ع ذ  يتزيذز اججذياتاو املاذي ًة املياعًذة ل منظذذول 

ووعذذذم املذذذيتة ا احلاذذذول ع ذذ  املذذذوالو ال  مذذذة ألنشذذذمة  اجلنسذذاين
 التكًل مم يغا املنا  والترايًل من فاثلو

يشذجًم الذذدعم املًذذداين مذذن تجذل يتزيذذز وول ا موعذذاو النسذذانًة 
احمل ًذذذة وجمموعذذذاو نسذذذات الشذذذذتوب األ ذذذ ًة وا تمتذذذاو احمل ًذذذذة 

بشذيارة  الذعام  ا املًذدان نعتبالها رًامو مناياة ل مشاليم تو
 مم الكًامو املتتمدة املشي ة ع   التنايًا

 1-وال
وعذذذذذوة ال جنذذذذذة الدانمذذذذذة املتنًذذذذذة نلتمويذذذذذل إ  
استضذذا ة حذذوال بشذذأن ينايًذذا التزام ذذا دومذذاج 
االعتبذذذذذذذذذذالاو اجلنسذذذذذذذذذذذانًة ا عم  ذذذذذذذذذذا، مذذذذذذذذذذذم 
التشذذذذذديد ع ذذذذذ  تانًذذذذذة الو ذذذذذول إ  التمويذذذذذل 
باذذذولة مياعًذذذة ل عتبذذذالاو اجلنسذذذانًة لتنايًذذذا 

 او املتت رة نملنا اججيات

ال جنذذة الدانمذذة املتنًذذة 
 نلتمويل

مل ي ذذذذذذذذذذذذذذنظتم حذذذذذذذذذذذذذذوال بتذذذذذذذذذذذذذذدو  احلوال 2019
وتولجذذذذذذت ال جنذذذذذذة الدانمذذذذذذة 
املتنًذذة نلتمويذذل االعتبذذالاو 
اجلنسذذذذذذذذذذذذذذذذذانًة ا منتذذذذذذذذذذذذذذذذذداها 

 2019 املتروو ا عا 

 وعوة ال جنة الدانمة املتنًة نلتمويل إ  استضا ة حوال
مذذة املتنًذذة نلتمويذذل لذذدعوة رًذذامو يوجًذل ة ذذب إ  ال جنذذة الدان

يشذذذغًل اآلًذذذة املالًذذذة إ  إعمذذذات األولويذذذة لذذذزتوة  ذذذيع احلاذذذول 
ع ذذ  األمذذوال ويتزيذذز يذذوا ي التمويذذل ل تذذدة و املناةًذذة املياعًذذة 
ل عتبالاو اجلنسانًة، ومناقشة ذل  تعنذات منتذدى ال جنذة املرذيل 

 2020 عردو ا عا 
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يتت ذذذذذب  لكًذذذذذامو يشذذذذغًل اآلًذذذذة املالًذذذذذة  ًمذذذذايرذذذذدمي يوجً ذذذذاو 
نالنترذذال مذذن هنذذ  يياعذذا الايذذوالن بذذ  اجلنسذذ  إ  هنذذ  يياعذذا 
االعتبذذذذالاو اجلنسذذذذانًة عنذذذذد حتديذذذذد األمذذذذوال، ويشذذذذجًت ا ع ذذذذ  
وام إجياتاو مبسذمة ي سذ رل ع ذ  املنظمذاو النسذانًة الشذتبًة 

با ذذي ومجاعذذاو الشذذتوب األ ذذ ًة وا تمتذذاو احمل ًذذة الو ذذول امل
 إ  ألويل تنشمة مواج ة يغا املنا 

 2-وال
نلتتذذذذاون مذذذذم  ذذذذيارة بذذذذيمم  األمذذذذم املت ذذذذدة 
ل بًئذذذذذذذذذذذذة وجامتذذذذذذذذذذذذة الذذذذذذذذذذذذدا،ي  ل تكنولوجًذذذذذذذذذذذذا 
وامليرز/الشبكة، وعوة اجل او املتنًذة  ذاحبة 
املاذذذذ  ة إ  يبذذذذاول املت ومذذذذذاو عذذذذن إومذذذذذاج 
املنظذذذول اجلنسذذذاين ا يرًًمذذذاو االحتًاجذذذاو 

الًذذو  املراذذي ل شذذؤون  التكنولوجًذذة ةذذ ل
 اجلنسانًة

األةذذذذذذذذيا  والشذذذذذذذذيارة 
بذذذذذذذ  بذذذذذذذذيمم  األمذذذذذذذذم 
املت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة ل بًئذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
وجامتذذذذذذذذذذذذذة الذذذذذذذذذذذذذدا،ي  
ل تكنولوجًذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 
وامليرز/الشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبكة 
وااهذذذذا مذذذذن اجل ذذذذاو 
املتنًذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذاحبة 

 املا  ة واألمانة

2018- 
2019 

و ج ذذذذذذذذذذت وعذذذذذذذذذذوة مايتوحذذذذذذذذذذة  الولقاو
 وولوو ولقتان

بذذيمم  األمذذم املت ذذدة ل بًئذذة وجامتذذة التمذذل نلتتذذاون مذذم  ذذيارة 
الذذذذذدا،ي  ل تكنولوجًذذذذذا ع ذذذذذ  يذذذذذو ا التذذذذذدليب ل ج ذذذذذاو املتنًذذذذذة 
 ذذذذذذذاحبة املاذذذذذذذ  ة واألةذذذذذذذيا  ع ذذذذذذذ  سذذذذذذذبل إجذذذذذذذيات يرًًمذذذذذذذاو 
االحتًاجذذاو التكنولوجًذذة املياعًذذة ل عتبذذالاو اجلنسذذانًة،  ضذذ ن 

الوةنًة بشذأن  عن يشجًم ووعم بيام  التدليب الترين احمل ًة تو
 كنولوجًا اليف يست د  النسات وا موعاو النسانًةالت

حتديذذذذذذذد وينظذذذذذذذًم املشذذذذذذذاليم والتكنولوجًذذذذذذذاو املياعًذذذذذذذة ل منظذذذذذذذول 
 اجلنساين اليف ميكن يوسًم نماق ا واستنساة ا

 3-وال
يتزيذذذذز قذذذذدلاو اآلًذذذذاو املياعًذذذذة ل عتبذذذذالاو 

 ً ذا اآلًذاو املتنًذة نلعملذانً   اجلنسانًة، مبا
واالحتذذذاو العملذذذاين الذذذدويل وال جذذذان والذذذو الاو 
املتنًذذذذة نلتمويذذذذل واملنظمذذذذاو اذذذذا احلكومًذذذذذة 
ومنظمذذذاو ا تمذذذم املذذذدين، مذذذن تجذذذل إومذذذاج 
املًزنذذذذذة املياعًذذذذذة ل منظذذذذذول اجلنسذذذذذاين ا ألويذذذذذل 

مة مواج ذذذذة يغذذذا املنذذذذا ، وإاتحذذذة  ذذذذيع تنشذذذ
الو ول، وحترًب النتان  مذن ةذ ل التذدليب 
وح رذذذذذذاو عمذذذذذذل ا ذذذذذذذعات والولقذذذذذذاو الترنًذذذذذذذة 

 واألوواو

األةذذذذذذذذيا  ورًذذذذذذذذامو 
األمذذذذذذذذذذذذذذذذذذم املت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 
ورًذذامو اآلًذذة املالًذذة 
وااهذذذذا مذذذذن اجل ذذذذاو 

  احبة املا  ة

املياعًذذذذذذذذة ل منظذذذذذذذذول اجلنسذذذذذذذذاين ا عم ًذذذذذذذذة ينايًذذذذذذذذا  إولاج املًزنذذذذذذذذة قًد التنايًا بنات الردلاو 2018
 املسااناو احملدوة وةنًان 

إنشذذذذات قاعذذذذدة بًذذذذامو ل رذذذذعات ا الشذذذذؤون اجلنسذذذذانًة وا ذذذذعات 
اآةذذيين ع ذذ  الاذذتًدين احمل ذذا واجق ًمذذا لترذذدمي املسذذاعدة ا 

 الدعم الترين جمال بنات الردلاو تو
نا  ا حتس  حًذاة يتبم ويرًًم تعي ألويل تنشمة مواج ة يغا امل

النسذذذذات عذذذذن ةييذذذذب اججذذذذياتاو املتت رذذذذة نملنذذذذا  ومجذذذذم الذذذذدلون 
 املستاياوة

اجبذذذذ غ عذذذذن الذذذذيواب  بذذذذ  وسذذذذانل التنايًذذذذا املياعذذذذا ل عتبذذذذالاو 
 اجلنسانًة وينايًا ايايان نليء
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 النشاط )ني موجز(
اجل ة )اجل او( 
 تمث ة ع   الت سًناو املرححة والتمل اجااا املرحح احلالة النواي  املتوةاة اجلدول الزمين الاياع ة املسؤولة

سنت  عن ينايًذا ةمذة يوجًل ة ب إ  األمانة لتردمي يرييي رل  ا ال ذو األولوية هات: الي د ويردمي التراليي
 التمل اجلنسانًة، ووام مؤ ياو لي د الترد  احملي 

وعذم األةذيا  ا واذذم املؤ ذياو املياعًذذة ل عتبذالاو اجلنسذذانًة 
 من تجل ل د اججياتاو املتت رة نملنا  ويردمي يراليي عن ا

ل ذذد ويرًذذًم الترذذد  الذذاي حتذذي و األةذذيا  ا جتسذذًد إجذذياتاو 
ل اجلنسذذاين ا املسذذااناو احملذذدوة وةنًذذان وتهذذدا  مياعًذذة ل منظذذو 

وةمذذذذذذذذ  التكًذذذذذذذذل الوةنًذذذذذذذذة وعم ًذذذذذذذذاو يرًذذذذذذذذًم االحتًاجذذذذذذذذاو 
 التكنولوجًة

يرذذذذذذذدمي يرييذذذذذذذذي عذذذذذذذن األةذذذذذذذذيا  الذذذذذذذيف واذذذذذذذذتت ةمذذذذذذذ  عمذذذذذذذذل 
اسذذذذذذحايًجًاو مياعًذذذذذذة ل عتبذذذذذذالاو اجلنسذذذذذذانًة  سًاسذذذذذذاو تو تو
 يتت ب بتغا املنا   ًما

تنشذمة مواج ذة يردمي يرييي يتضمن بًامو ماناية بشأن ألويذل 
يغذذذذذذذا املنذذذذذذذا  مذذذذذذذن تجذذذذذذذل يتزيذذذذذذذز التذذذذذذذدة و املناةًذذذذذذذة املياعًذذذذذذذة 
ل عتبذذذذذذذالاو اجلنسذذذذذذذانًة، و توة الشذذذذذذذايا ًة ا تولذذذذذذذوتو ذلذذذذذذذ  

 التمويل
يشذذذجًم  ذذذذويل تنشذذذذمة مواج ذذذة يغذذذذا املنذذذذا  ع ذذذ  حتسذذذذ  يتبذذذذم 
اجلوانب اجلنسانًة من ألويل تنشمة مواج ذة يغذا املنذا ، وقًذان 

ة املنظذذذول اجلنسذذذاين، ويرذذذدمي الترذذذاليي عن ذذذا األعذذذي، ويتمذذذًم مياعذذذا
 )جمموعة قواعد رايو ًتسل املتت رة نملنا (

 1-هات
ي ذذذذذذا، يشذذذذذذمل، عنذذذذذذد  يرذذذذذذدمي ولقذذذذذذة بشذذذذذذأن مذذذذذذا

االقتضذذات، بًذذامو ماذذناية حسذذب نذذوع اجلذذنء 
 والت  ًل اجلنساين:

مت ومذذاو عذذن فاثل يغذذا املنذذا  املتباينذذة  )ت(
تذذاو احمل ًذذة ا النسذذات واليجذذال، مذذم إيذذ ت ا تم
 والشتوب األ  ًة اهتمامان ةا ان 

األةذذذذذذيا  واملنظمذذذذذذاو 
 املياقبة

و ج ذذذذذذذذذذذت وعذذذذذذذذذذذوة مايتوحذذذذذذذذذذذة  الولقاو 2018
 ولقة 21وولوو 

 2-انظي النشاط هات
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 النشاط )ني موجز(
اجل ة )اجل او( 
 تمث ة ع   الت سًناو املرححة والتمل اجااا املرحح احلالة النواي  املتوةاة اجلدول الزمين الاياع ة املسؤولة

إومذذذذذذذذذذذاج االعتبذذذذذذذذذذذالاو اجلنسذذذذذذذذذذذانًة ا  )ب(
التكًل والترايًل وبنذات الرذدلاو، والتمذل مذن 
تجذذذذذذذذذذذذذل التمكذذذذذذذذذذذذذ  املنذذذذذذذذذذذذذاةا، والتكنولوجًذذذذذذذذذذذذذا 

 وسًاساو وةم  وإجياتاو التمويل
السًاسذذاو وا مذذ  والترذذد  احملذذي  ا  )ج(

يشذذذكًل الو ذذذذوو يتزيذذذز التذذذذوا ن بذذذ  اجلنسذذذذ  ا 
 الوةنًة املشالرة ا الشؤون املتت رة نملنا 

 2-هات
إعذذذذداو يرييذذذذذي يذذذذذولًايا عذذذذذن الولقذذذذذاو الذذذذذوالوة ا 

 1-إةال النشاط هات

يذذذذذذذذذذذذذذيو الترييذذذذذذذذذذذذذذي ا الوعًرذذذذذذذذذذذذذذة  يرييي يولًايا 2019 األمانة
FCCC/SBI/2019/INF.8 

يتت ذذب   توة الذذوعا والرذذدلاو لذذدى احلكومذذاو وا تمذذم املذذدين  ًمذذا
دوماج املنظول اجلنسذاين ا اججذياتاو املتت رذة نملنذا ، انم قذان مذن 
  ذذم الذذيواب  بذذ  االعتبذذالاو اجلنسذذانًة ويغذذا املنذذا  إ  إومذذاج هذذاو 

 السًاساو وا م  واججياتاواالعتبالاو الايتال ا 
 3-هات

يرييذذذذذذذذذذذذي مسذذذذذذذذذذذذتكمل عذذذذذذذذذذذذن رًايًذذذذذذذذذذذذة مسذذذذذذذذذذذذاانة 
امليرز/الشذذذذبكة ا حترًذذذذب هذذذذد  يسذذذذييم يمذذذذويي 
ونرذذذذذذذل التكنولوجًذذذذذذذا، مذذذذذذذم مياعذذذذذذذاة االعتبذذذذذذذالاو 
اجلنسذذذذذذذانًة، لذذذذذذذدى ينايًذذذذذذذا ةيانرذذذذذذذل وإجياتايذذذذذذذل، 
نلتتذذذذذذذذذذذذاون مذذذذذذذذذذذذم ال جنذذذذذذذذذذذذة التنايًايذذذذذذذذذذذذة املتنًذذذذذذذذذذذذة 
 ل نلتكنولوجًا )من تجل اذمان االيسذان والتذي

 واةل فلًة التكنولوجًا(

ذذذذذذذذذذذدت  الترييذذذذذذذذذذذي وي تذذذذذذذذذذذي   يرييي مشايوع بتو ًاو   حي 
املت ومذذذذذاو ا ح رذذذذذة التمذذذذذل 
املتنًذذذذذذذة نملسذذذذذذذانل اجلنسذذذذذذذانًة 

لكذذذل  50املترذذذووة ا الذذذدولة 
 من اهلًئت  الاييعًت 

 

 4-هات
يشذذذذذذجًم تنشذذذذذذمة يبذذذذذذاول املتذذذذذذال   ًمذذذذذذا بذذذذذذذ  
تًة  مذذذذوظايا األمانذذذذة ا مجًذذذذم ا ذذذذاالو املوااذذذًذ
مذذن تجذذل إاتحذذة مت ومذذاو حمدعذذة عذذن األعمذذال 

 املتا ة نملسانل اجلنسانًة

األمانذذذذذذة نلتتذذذذذذاون مذذذذذذم  
رًذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامو األمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم 

ا ذلذذذذ   املت ذذذذدة، مبذذذذا
هًئذذذذذذذة األمذذذذذذذم املت ذذذذذذذدة 

 ل ميتة

 يرييي عن يباول املتال  
 ألنشمة التباوليبًان 

ن اياو تنشمة يبذاول املتذال  
نلنسذذذذذذذذذبة ملذذذذذذذذذوظايا األمانذذذذذذذذذة، 

ما نالقذذذذحان مذذذذم بنذذذذات  وال سذذذًذ
 قدلاو اهلًئاو املنشأة

يشذذجًم مذذوظايا األمانذذة ع ذذ  يبذذاول املتذذال  بشذذأن يتبذذم الذذوالتو 
 املتت رة نملسانل اجلنسانًة ا مجًم املوااًم ويردمي يراليي عن ا

األةضذذذذي ل منذذذا  ومي ذذذذب البًئذذذة التاملًذذذذة  يرذذذدمي ة ذذذذب إ  الاذذذندون
م مياعذاة االعتبذالاو  لًردما يريييان إ  مؤألي األةيا  عذن رًايًذة يتمًذ

 اجلنسانًة ا املشاليم املتا ة بتنايًا املسااناو احملدوة وةنًان 
    


