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 الجنساني المنظور  مراعاةدراسة نظرية عن تقييم تعميم 

 في مشروعات وسياسات بروتوكول مونتريال

 

 خلفية

لمنظور ام تعميم مراعاة لتقيي النظريةعلى اختصاصات الدراسة  الثمانين اجتماعهاوافقت اللجنة التنفيذية في        -1

ى المساهمة إل النظريةالدراسة هذه (. وتهدف 80/9وسياسات بروتوكول مونتريال )المقرر  مشروعاتالجنساني في 

وق أصحاب المصلحة في الصند وحثذات الصلة المشروعات مراعاة المنظور الجنساني في ل أفضل في تعميم

ترد وفي أنشطتهم. مراعاة المنظور الجنساني إلدراج  نظاميةالمتعدد األطراف على استكشاف طريقة أكثر 

 هذه الوثيقة.بول في المرفق األ النظريةالدراسة  هذه اختصاصات

على مفهوم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المؤتمر العالمي الرابع المعني  1995جرى التأكيد في عام        -2

األمم المتحدة.  وبرامج بعد ذلك عنصرا هاما في سياسات أدرج في منهاج عمل بيجين وأصبحوبالمرأة في بيجين. 

، بما في ذلك التشريعات على النساء والرجالآثار أي عمل مخطط له قييم المنظور الجنساني هو عملية تتعميم 

وكذلك استراتيجية لجعل اهتمامات المرأة  هوو، في جميع المجاالت وعلى جميع المستويات. ياسات والبرامجوالس

في جميع المجاالت  ا بُعدًا ال يتجزأ من تصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم السياسات والبرامجما وتجاربهموخبراتهالرجل 

الهدف النهائي و. التباين وعدم استدامة على حٍد سواءيستفيد الرجال والنساء  لكيالسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 1هو تحقيق المساواة بين الجنسين من خالل تمكين المرأة.

 المسائلتقع على عاتق جميع وكاالت األمم المتحدة مسؤولية تبني منظور جنساني وتحليل كيفية ارتباط       -3

بروتوكول مونتريال امتالك المنفذة األربع المشاركة في تنفيذ ألمم المتحدة اوكاالت  وتمتلكتها. االجنسانية بوالي

                                                 
  .1997أيلول  /، سبتمبرA/52/18 . 1997لعام  جتماعيالوا قتصاديالاألمم المتحدة. تقرير المجلس ا  1
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 2سياسة جنسانية.

 النظريةأهداف الدراسة 

ألنشطة اجنساني في هو تقييم الجهود الرامية إلى إدراج تعميم مراعاة المنظور ال النظريةالغرض من الدراسة     -4

ظور اة المنإلدراج تعميم مراع نظامية، واستكشاف نهج أكثر بتنفيذ بروتوكول مونتريال المتعلقة والمشروعات

لجنسانية في كيفية أخذ السياسات ا النظريةذات الصلة. ستنظر الدراسة  والمشروعاتالجنساني في السياسات 

 ،روعفيذ المشوتنتصميم المشروع كٍل من متعدد األطراف في الللوكاالت المنفذة في االعتبار في أنشطة الصندوق 

؛ يةل الجنسانالمسائبالمعنية  االتصالالجنسانية وجهات  ن المعنيين بالشؤونمستشاريالما إذا كان قد تم التشاور مع و

ركة ل والمشامت العذا كان للرجال والنساء فرص متكافئة لالستفادة من أنشطة بناء القدرات مثل التدريب وحلقاما إو

المصنفة  لبياناتا جمعيتم  ؛ وما إذا كانةالجنساني المسائلكيف تتعامل حمالت التوعية مع و؛ في عملية صنع القرار

 حسب الجنس.

 المنهجية

مثل مقترحات المشروعات والتقارير  الموجودةالوثائق  النظريةاستعرضت الدراسة وتحليل نوعي.  أجري        -5

 إنجازوالتقارير النهائية الجتماعات اللجنة التنفيذية وقاعدة بيانات الدروس المستفادة الخاصة بتقارير المرحلية 

تبيان موجز سع والستين. وأرسل اسالمشروعات وجميع الوثائق المستخدمة في إعداد تقييمات األمانة منذ االجتماع التا

وحدة  125آخر إلى  استبيانأرسل واالستبيان. هذا وأجابت ثالثة من أربع وكاالت مستقلة على  إلى الوكاالت المنفذة

المعلومات حول  تقاسمحيث تم  2018 كانون الثاني /شاركت في اجتماع الشبكة في باريس في ينايروطنية أوزون 

رداً. وعقدت  32وأرسل االستبيان مراراً إلى وحدات األوزون الوطنية حتى تم جمع عينة من  .النظريةهذه الدراسة 

مناقشات مع وحدات األوزون الوطنية خالل اجتماع الشبكة ومع الوكاالت المنفذة أثناء اجتماع التنسيق بين 

ولم ، فقطالوكاالت األربع  أدرجت، راسةهذه الوثيقة. وفي هذه الدباالستبيانات في المرفق الثالث هذه وترد  3الوكاالت.

 ، مما يسمح بالبقاء ضمن اإلطار المفاهيمي لألمم المتحدة واستخدام نفس المصطلحات.الوكاالت الثنائية تدرج

نعكس : كيف يمجالين منفذةبالوكاالت التعميم مراعاة المنظور الجنساني فيما يتعلق تعنى بشمل نطاق دراسة        -6

المنفذة  الوكالةا مل بهالمنظور الجنساني في الثقافة التنظيمية للوكاالت المنفذة )أي الطريقة التي تعا تعميم مراعاة

ة ألنشط، في اللمؤسسةفي الخطة االستراتيجية  هقيتطب ية، وكيفمن منظور المساواة بين الجنسين( موظفيها

 الثاني فقط. المجالتركز هذه الدراسة على وإلى وجود تأثير اجتماعي.  الرامية والمشروعات

 تعميم مراعاة المنظور الجنساني في األمم المتحدة علىعامة  نظرة

 مجدداً في االعتبار في األمم المتحدة منذ إنشائها. وتؤكد ديباجة ميثاق األمم المتحدة  يةناالجنس المسائلأخذت        -7

والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء واألمم الكبيرة  إلنسان وقيمتهإليمان بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة اا”

 4“.والصغيرة

هيئة حكومية دولية  بصفتهاالمرأة  وضع، أنشأ المجلس االقتصادي واالجتماعي لجنة 1946في عام        -8

تعزيز المساواة على و ،المرأةقتصادية المتعلقة بحياة متخصصة تركز على تحليل وتوثيق الجوانب االجتماعية واال

 بين الجنسين.

                                                 
االستراتيجية الجنسانية لمجموعة البنك الدولي: المساواة بين و؛ 0172 - 2014سياسة وإستراتيجية اليونيب للمساواة بين الجنسين والبيئة للفترة    2

؛ 2017 - 2014 رةللفتن لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي استراتيجية المساواة بين الجنسيو؛ 2015الجنسين والحد من الفقر والنمو الشامل، 

 اتعومشرودو لتعميم مراعاة المنظور الجنساني. دليل اليونيو؛ 2019 - 2016 استراتيجية اليونيدو للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترةو

  بروتوكول مونتلاير.
 .2018 آذار /مارس 8إلى  6في الفترة من الحادي والثمانين المشترك بين الوكاالت  عقد اجتماع تنسيق  3
 .ديباجة ميثاق األمم المتحدة   4
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ى النوع فاوتات القائمة عل، عندما عملت الموجة الثانية من الحركة النسوية على تقليل التخالل السبعينيات      -9

. وقها أقوىرأة وحقبشأن مساواة الم العالمي الدفاع ح، أصبمثل األسرة ومكان العمل والتشريعاالجتماعي في مجاالت 

مم المتحدة لي لأل، وهو أول مؤتمر دو1974في عام لمرأة األمم المتحدة اليوم العالمي لإعالن بنعكس هذا أيًضا او

في  ز ضد المرأة، وأكثر من ذلك في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي1975عام في حول المرأة 

حدة للبيئة ر األمم المت، شدد مؤتم1992في عام واتفاقية شاملة تهدف إلى حماية حقوق المرأة.  ، هي1979عام 

 .تنمية المستدامةمن إعالن ريو على دور المرأة في اإلدارة البيئية وفي تحقيق ال 20المبدأ  فيالوارد  والتنمية

ني تحدة المعمر األمم المباهتمام متزايد بعد مؤت حظيت مفاهيم تمكين المرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني     -10

 إطارا قدمو -ألهمية ابالغة  هو وثيقة المؤتمر - اج العمل على نطاق واسعمنه . ونُشر1995رأة في بيجين في عام بالم

 هفي رغيت ذيلا نلمکاا يضاأ رتمؤلما نکاوالناشطون في صياغة قضاياهم.  ممرجعيا ومفردات يمكن أن يستخدمه

 ىعل نم متماهالا زکيرت دعاأ ذيل، اواختصاصا الوشم رألکثا" لتنميةوا الجنسانية" لیإ" لتنميةا في ءلنسا"ا وذجنم

 ية لأللفيةتضمنت األهداف اإلنمائ، عالوة على ذلك. وةلقا تعالقا قسيا في تکارکمشا ءلنسااإلى  طفق ءلنساا

، تضمنت أهداف ةسن 15، وبعد مرور مكين المرأة"وت ، "تعزيز المساواة بين الجنسين3بين الجنسين كهدف  مساواةال

 شاملة. ومسألةالتنمية المستدامة المساواة بين الجنسين كهدف وحيد 

 ائلالمستناول تفي المنظمات التي  سهالً المفاهيمية  وحزمتهيبدو تعميم المنظور الجنساني  رغم أنه     -11

 لمسائلال تحديد السه قيداً في حالة المنظمات التقنية ألنه ليس من، فقد يكون األمر أكثر تعاالقتصادية واالجتماعية

 .التكنولوجيا أو المعايير التقنيةالتي تتناول  المشروعاتفي  انيةالجنسب المتعلقة

لمسائل المتعلقة أكثر  لمراعية  ذات الصبغة التقنية، أصبحت وكاالت األمم المتحدة أخذ ذلك في الحسبانوب      -12

، حيث أن "التكنولوجيات التي يجري نقلها من خالل برنامج التعاون في سياساتها وبرامجهابالمساواة بين الجنسين 

 لمشروعاتالمحتملين. وتتوقف المساهمة المحتملة والمستفيدين التقني لها آثار اجتماعية واقتصادية على المستخدمين 

قد يحتاج وراد الذين يقومون بدور حاسم في تحقيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني. التعاون التقني على مواقف األف

والمشروعات.  مجاضمان استفادة كل من الرجال والنساء من أنشطة البرلالموظفون والنظراء إلى مساعدة متخصصة 

 5".ع تعاون تقنيجزًءا من كل مشرو الجنسانيتحليل اليجب أن يكون و

  الوكاالت المنفذةسياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في 

سياسات على أهمية تعزيز التلك تؤكد و. ةالمؤسس صعيدجميع الوكاالت المنفذة سياسة جنسانية على  تملك       -13

 اعتبارهاب ةانينسالج بالحقوق فهي تعترفوالبرامج.  المشروعاتالمساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني في 

 يلذا لنحوا لىع، يةدالقتصاوا الجتماعيةا لتنميةا لتحقيق كوسيلة لجنسينا بين واةلمساوا لمهمةا نإلنساا قحقو من

 التنمية المستدامة. أهداف ليهإ تدعو

وبصفته هام لابرمجي ال هبعملسين يعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وكالة رائدة في مجال المساواة بين الجن      -14

مساواة لنهوض باللالزمة ، وكان أول وكالة تابعة لألمم المتحدة تحدد الكفاءات الأهداف التنمية المستدامةمراقب نتيجة 

( 2017-2014) الجنسين في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ينتوضح أحدث استراتيجية للمساواة بوبين الجنسين. 

ل موضوع شامك سانيةالجن مسألة، يجب دمج كالتزام المنظمة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ووفقاً لذل

 ياناتبمع ال، عن طريق جع مراحل دورة البرنامج / المشروع، بدًء من مرحلة التصميمفي جمي المشروعاتفي جميع 

ية يات مؤسسوضع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي آلووصياغة مؤشرات جنسانية.  االجتماعينوع الالمصنفة حسب 

 متميزة لضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني:

برنامج األمم المتحدة ل التشغيل سياسات وإجراءات برنامج و، وفقا لالمشروعاتعملية تقييم  (أ)

 ؛اإلنمائي

                                                 
 2006نحو خطة عمل لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في إدارة التعاون التقني. الوكالة الدولية للطاقة الذرية.   5
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 ،الجنسين ة بينق نتائج المساوامؤشرات الجنسانية المتعلق باالستثمارات من أجل تحقينظام تتبع الو (ب)

 .الجنسانية، الذي يتضمن قسما عن تقرير السنوي الموجه نحو النتائجالو      )ج( 

رة بيئة للفتلجنسين والأن المساواة بين اسياسة واستراتيجية بش )اليونيب( أعد برنامج األمم المتحدة للبيئة      -15

ياسة الستضع و التشغيلية للمنظمة.وعلى تعزيز الضمانات االجتماعية في المجاالت البرنامجية  تركز 2014-2017

 ساواة بينلة للمترتيبات مؤسسية وفقًا للمعايير المنصوص عليها في خطة عمل األمم المتحدة الشامواالستراتيجية 

طار االستدامة من إ 8، المساواة بين الجنسين هي محور معيار الحماية (. عالوة على ذلكين المرأةالجنسين وتمك

 (.2015البيئية واالجتماعية واالقتصادية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

منظور الجنساني دليالً جنسانياً بشأن تعميم مراعاة ال (اليونيدومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )وضعت      -16

لمشاركين في ل"مساعدة موظفي اليونيدو  وهو هدفه يحددي ذ، ال2015ول مونتريال في عام لمشروعات بروتوك

ً  ينوالمحلي ينالوطنيالنظراء  بل - بروتوكول مونتريالتدخالت  اعين الدولي والشركاء من القط والوكاالت -أيضا

ساني في لتعميم المنظور الجن - على وجه الخصوص – و عملهموالخاص والخبراء على تطبيق منظور جنساني في 

، تأثر الرجال والنساء بشكل مختلف، جسديًا واجتماعيًا يشير الدليل إلى كيفيةو 6".جميع مراحل دورة المشروع

إلى مشاركة ، ويلفت االنتباه المتعلقة بتقسيم العمل والمسائلبالمواد المستنفدة لألوزون، بسبب االختالفات البيولوجية 

 المرأة في االجتماعات والمؤتمرات الدولية.

 )أي صياغةة المشروع المتعددالجنسانية على مستويات دورة  المسائلالدليل أدوات عملية إلدراج  يقدم    -17

دناه أ 1لجدول ايقدم وعطي أمثلة للمؤشرات الجنسانية. يقترح تحليالً جنسانياً ويمه(. ووتقيي ع وتنفيذه ورصدهوالمشر

ً من  تشمل الفئات )التكنولوجيا ونقل تطوير من أجل بروتوكول مونتريال  لمشروعات الناشئمنطقي الطار اإلجانبا

 / بناء القدرات والمنتدى العالمي(. التوعيةاألخرى زيادة 

 بروتوكول مونتريال لمشروعاتإطار اليونيدو المنطقي الناشئ     -1 الجدول
 التكنولوجياتطوير ونقل  الفئة

نتاج/ أنشطة بروتوكول 

 مونتريال

ث احترار لى إحداذات القدرة ع تكنولوجياتال، والتي ال تحتوي على مواد مستنفذة لألوزون تكنولوجياتالدعم تنفيذ 

 مواد مستنفذة لألوزون.تقليل استهالك الـمن أجل في الصناعة  عالمي منخفض

أنشطة المساواة بين 

 7المرأةالجنسين وتمكين 

 

 ياناتب نشاءإمن أجل أهيل موظفيهم من الذكور واإلناث مطالبة الشركات بتزويد موظفي اليونيدو بمعلومات عن ت 

 ي(.الحال وضعوال تموالتدريب اإلضافي الذي  ، مستوى التعليم الرسمي مثل) نظرة عامة موقعيه /أساسية مرجعية

 

  الجتماعي االنوع حسب مخصصة  دورات، من خالل مثل) يقدمجزًءا ال يتجزأ من أي تدريب  انيةالجنسمسألة جعل

 (.االجتماعي النوععرض البيانات المصنفة حسب و

 لجنسانية الشؤون االمعلومات / التعاون مع أخصائيين في مواد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مواد التدريب و

، لجنسينخصصة لخالل إدراج أقسام م من مثل،المعلومات )مواد ي مواد التدريب وإلدراج االعتبارات الجنسانية ف

للنساء  توضيحية، والرسوم الالجنسين علىاآلثار المتفاوتة  ، ومعلومات عنالنوع االجتماعيوبيانات مصنفة حسب 

 والرجال(.

مؤشرات المساواة بين 

الجنسين وتمكين المرأة 

 المحتملة

)نعم/  اإلناثهالت الموظفين من الذكور ولملفات الموظفين / قاعدة البيانات بمعلومات عن مؤالوصول الممنوح  •

 ال(.

 

 أثناء التدريب. للنوع االجتماعيالنسبة المئوية للوقت المخصص  •

 

 )نعم/ ال(.أخصائي في الشؤون الجنسانية معني بإعداد مواد التدريب والمعلومات  •

 

  / نعم/ ال(. المراعية للجنسينالمعلومات مواد التدريب( 

 

                                                 
 ، فيينا.2015مونتلاير، مشروع بروتوكول في تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشأن دليل    6
 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.   7
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 التكنولوجياتطوير ونقل  الفئة

المساواة بين  حصيلة

 الجنسين وتمكين المرأة

 المحتملة

  ،ال عليهمن الحصو اليونيدو وموظف ويتمكن، موثقة مستوى مهاراتهم تشملمعلومات عن الموظفين والموظفات. 

 

الرجل لمرأة والسياسات باتعترف والجنسانية الخاصة بكل قطاع.  المسائل ةتعديل جداول / مناهج التدريب وتغطي •

حديثة قة الكمستخدمين رئيسيين لخدمات الطاقة وتمكنهما من االستفادة بالتساوي من الحصول على خدمات الطا

 وتكنولوجيات كفاءة الطاقة.

 

 إعداد ونشر مواد التدريب والمعلومات التي تراعي الفوارق بين الجنسين 

نتائج المساواة بين 

 الجنسين وتمكين المرأة

 المحتملة

ة للعمال لتعليميالتكافؤ بين الجنسين في الشركات ومستوى المهارات ا عنعامة أفضل  لديهم لمحةاليونيدو  وموظف •

 الذكور واإلناث.

 القطاعات.بلخاصة الجنسانية ا بالمسائلكثر وعيا األتزايد عدد العاملين من الذكور واإلناث من حيث نوع الجنس و 

 

شغيلية، بما في ذلك ( على جميع المستويات الت2015الدولي استراتيجيته الجنسانية المحدثة )يطبق البنك       -18

 تولىتلتي ، اذها من خالل أطر الشراكة القطريةمتعدد األطراف. ويتم تنفيالالممولة من الصندوق  اتعوالمشر

 مقترحةاللجنسين اجات االحتي المستجيبةت م النتائج واالستنتاجات وتحدد اإلجراءاتقارير، وتعمالجنسانية والتقييمات ال

في  ء ودمجهامختلف الشركا هذه اإلجراءات مع وتتم مناقشةلبلد. ا لمساعدةلبنك الدولي اكجزء من استراتيجية 

 طةخ /جتماعياالئي وبيللتأثير ال، يتم إعداد تقييم لمشروعافي مرحلة إعداد والتي يمولها البنك الدولي.  اتعوالمشر

قه في ط تطبي، من المخطنه نهج جديد إلى حد ماوألدة. وتحديات جنسانية محد مسائلعند تحديد  ةتماعيواج ةبيئي

 متعدد األطراف في المستقبل القريب.المشروعات الصندوق 

دد صندوق متعالتي يمولها الالوكاالت المنفذة مشروعات الجنسين في  اعتبارات المساواة بينتطبيق نهج يراعي 

 األطراف

متعدد األطراف من السنوات الخمس الماضية للحصول على التم البحث عن الوثائق ذات الصلة بالصندوق      -19

والتقارير المرحلية  الوكاالت المنفذةعمل وبرامج  اتعوالجنسانية. وتشمل هذه وثائق المشر المسائلمعلومات بشأن 

الجتماع التاسع والستين وما جتماعات اللجنة التنفيذية من اوالتقارير النهائية ال ،وتقارير التقييم والوثائق ذات الصلة

للمسائل ى ثالثة إشارات محددة تم العثور علو. القطري البرنامجتقرير وقاعدة بيانات الدروس المستفادة المتعلقة ب بعده

 8التنفيذية.نهائي للجنة التقرير الاليونيدو وواحدة في  اتعو، اثنتان منها في وثائق مشرالجنسانية

 عتباراتبالتحديات المتعلقة إلى الوكاالت المنفذة عن معلومات عن اإلنجازات وا أرسلأسفر االستبيان الذي      -20

 على النحو المبين أدناه: نيالجنسالمساواة بين 

ق من الصندومولة الم اتعوفي العديد من المشر نيالجنسالمساواة بين  اعتباراتجرت األنشطة التي تراعي      -21

 زونوألا دةحو نظمت، روبي في، للمثاا لسبي علیمتعدد األطراف التي ينفذها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ال

 الطبيعية. ديرلتبا زاتغا ومناولةتكييف الهواء تبريد ول دةلجيا تسارلمماا ولح طفق ءللنسا لعم حلقة نيةوطلا

ارية ، القدرة اإلدإلنمائية برنامج األمم المتحدة ا، بمساعدالوطنيةفي السلفادور، عززت وحدة األوزون       -22

ظراً نظيم تدريب متخصص. عالوة على ذلك، نالصغيرة والمتوسطة عن طريق ت اتعوإدارة المشرللمرأة على 

 اتعولمشرمن ا الت جنسانية في عدد قليلإجراء تحلي دد، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بصألهمية هذه المسألة

 .ةتلفمخ في قطاعات بالجنسانيةمن أجل استخالص الروابط المحددة متعدد األطراف الالصندوق  الممولة من

                                                 
على تدريب تقديم عامة أخرى" و ومسائل"سياسات جنسانية حيث  هي: حلقة عمل في فيتنام االجتماعينوع الع اليونيدو التي تشير إلى ووثائق مشر  8

 علقةلمت" الجنسينا لتمثي نشأب دةلمتحا مألما مةظنوأ دعواق" يةذلتنفيا للجنة لنھائيا ريرلتقا رکذيوتعميم مراعاة المنظور الجنساني لموظفي اليونيدو. 
 .فيوظبالت
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 إجراءمن أجل جنسانية الالمعني بالمسائل  االتصالإلى مركز  ع جديدوتقدم اليونيدو وثائق تصميم مشر      -23

 فقًا لذلكو الجنسانية مسائل. وهذا يضمن أن كل مشروع يعالج نيالجنسالمساواة بين  تاعتبارااستعراض يراعي 

، والتنفيذ تطويراحل الفي عملية التعميم في مر الشئون الجنسانية، من خالل إشراك أخصائيين في )على سبيل المثال

النوع  ة حسببيانات المصنفأو تحليل ال /ة المرأة في األنشطة وضمان جمع ومن خالل استهداف إعدادات لمشاركو

خصيص ورصد ت أداة تمكن المنظمة من تتبع و، هجنسانياً  مسجالً تستخدم اليونيدو ، (. عالوة على ذلكاالجتماعي

جنس ة بنوع اللمتصلألنشطة ا، مستوى إدماج اليوبالتا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالموارد المالية ألنشطة 

 كيمتله ال ف ألنمتعدد األطراالم هذه العملية مع مشروعات الصندوق ، ال تتوبرامج اليونيدو. ومع ذلك اتعوفي مشر

متعدد لاصندوق ، تضمنت بعض األنشطة ذات الصلة بال. ومع ذلكةجنسانيال اتصال للمسائلوال مركز  سياسة جنسانية

ً األطراف نهج ، نظمت إدارة 2017حزيران  /يونيهالجنسين. فعلى سبيل المثال، في  اعتبارات المساواة بينيراعي  ا

للمواد ي تدريجال للتخفيضالبيئة التابعة لليونيدو اجتماع خبراء بشأن "الفرص والتحديات واإلجراءات الرئيسية 

 التبريد. ل، مع جلسة تتناول موضوع المرأة في مجا، مع فصل خاص عن أفريقيا"الهيدروفلوروكربونية

، تم يونيدو في عدة واليات في المكسيك، نفذته الالميثيلقضاء على استخدام بروميد وفي إطار مشروع لل      -24

؛ 9"الوصلمن أجل " وخاصة، التطعيملنساء جزء حاسم في عملية اوامرأة.  700، من بينهم اشخص 1,700 تدريب

قل ت غالبا ما، هذا الدور من النساءل الموظفين، معظم في المكسيكو إجراء دقيق يتطلب موظفين مدربين تدريبا خاصا.

ً  30أعمارهن عن  ، مما المزيد من الفرصلهن فتح مات مدربات يكونهن مطع  و. طفلين أو ثالثة أطفال، بمتوسط عاما

اعتمدت حاليا، أو حتى بدء عمل تجاري خاص بهن. و رسال أطفالهن إلى التعليم العالي أو شراء منزليسمح للنساء بإ

العامالت تمكين  عندكاليفورنيا سور وكوليما وسونورا هذه التقنية ا جفي واليات باجا كاليفورنيا وبا الشركات الكائنة

 الزراعية في المكسيك. األعمالفي مجال 

 ادلموا لةزاإدارة إ خطة من لىوألا لمرحلةا في نيثاريولبولا رغوة مشروعات اً مؤخر ليولدا لبنكا قي م    -25

 في ةلجنسانيا ةللفجو لمحتملةا تلمعلوماوا دةلمستفاا روسلدا تقديم جلأ من لصينا فيالهيدروكلوروفلوروكربونية 

ي هذه ونقل شركات تصنيع الرغاوى التي يحدث خاللها تخفيض أو نقل العمال. وف خطوط اإلنتاج قغالإ قسيا

، لدخلبل العيش واستضاؤل  وكذلك، بين الرجال والنساء اً مخططات التعويض غير المالئمة تمييز تحدثالحاالت، قد 

، ع ذلكيلة. وميات إليجاد وظائف بدتحد ونواجهيقد  الذين ينالمسن ينئات الضعيفة مثل النساء والموظفخاصة للف

على  حصلواوخلص التقييم إلى أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل حيث شارك الموظفون في المناقشات والمفاوضات 

 نبيت، وروكربونت الهيدروفلاليوتحو وزونلأل دةلمستنفا وادلما لةإزا ةطخ ءثنا، أردنألا فيو. هانفس حزمة التعويض

 وىبمست مةوعدم يالًهتأ رکثأ فائوظ نع رتسفأ وزونلأل دةلمستنفا وادلما رغي تجياولوتکن لیإ لالنتقاا عمليةأن 

االستنتاجات  . وكان أحدواءس دٍ ح علی ءلنساوا لجارلا فيها كرشا لتيا، للعما نمکا في لسالمةا علی علیأ بيدرت

 اإلدارية والفنية. األقسامهو أن الشركات توظف النساء في كل من 

 الجنسين اعتبارات المساواة بينيراعي تطبيق نهج  التي تواجه التحديات

 فيالجنسين  ساواة بيناعتبارات المحددت الوكاالت المنفذة سلسلة من التحديات في تطبيق نهج يراعي        -26

دم عمثل  فمتعدد األطراالبعضها متأصل في هيكل الصندوق متعدد األطراف. الالمشروعات التي يمولها الصندوق 

 لالمسائدى لقة بمالمتع حدودةآخر يتناول المعلومات الم تحدٍ  ويوجدالجنسانية.  المسائلسياسة محددة لتعزيز  وجود

ضافة اف. باإلمتعدد األطرالفي إطار مشروع للصندوق واسع لاالجنسانية الفعلية أو المحتملة ضمن نطاق األنشطة 

 ، حتىعلوممغير الصندوق المتعدد األطراف  اتعومشرالجنساني لتأثير الندرة الموارد المخصصة تجعل ، إلى ذلك

اء رجال والنسالهامة مثل خلق فرص عمل للالجنسانية متعدد األطراف بعض األبعاد الالصندوق  اتعومشرلإذا كان 

لظروف اهذه  ضل مع مثلتدريب المزارعين المعرضين للمواد الكيميائية السامة للتعامل بشكل أفو؛ سواء على حدٍ 

 ؛ وإدخال ممارسات مهنية أفضل لكل من الرجال والنساء.غير الصحية

                                                 
 بجذر نبات آخر. ماهو الذي يتصل فيه جذع نبات  الوصلمن بين المراحل العديدة في العملية،    9
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 نقصونية الجنسا بالمسائلالمحدود وعي أصحاب المصلحة نشأ تحديات أخرى عن عوامل خارجية، مثل تو      -27

عوق ت، لى ذلكافة إفي السياسات والخطط ذات الصلة. باإلض المعرفة بكيفية تعميم مراعاة المنظور الجنساني بفعالية

ين بذلك وك اتعووظيف الخبيرات من أجل تنفيذ المشرت يافر النساء المؤهالت في العلوم والتكنولوجاقلة تو

 المستفيدين.

 دانتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المي

ممولة من الصندوق وحدات األوزون الوطنية هي األدوات المؤسسية المحورية في تنفيذ المشروعات ال     -28

التنسيق  هام في بين الوكاالت المنفذة والحكومات والمؤسسات الخاصة ولها دور حلقة الوصلهي ومتعدد األطراف. ال

 بين مختلف أصحاب المصلحة وفي نشر المعلومات من خالل حمالت التوعية.

 ائهعن آرا وأعربت يةالنظروطنية على االستبيان الخاص بهذه الدراسة أوزون أجابت اثنتان وثالثون وحدة      -29

يات. توص ديموتقأمثلة  مع إعطاء، متعدد األطرافالالصندوق  اتعوعاة المنظور الجنساني في مشرم مرابشأن تعمي

روا أنهم نظ ييعن ، مماما تجاه تعميم المنظور الجنساني جيبون منهًجا معياريًا إلى حدفي بعض الحاالت، تبنى المو

اهيم حات ومف، أدى نقص المعرفة بمصطللةاألمثفي بعض و، وليس بالضرورة كما هو بالفعل. إلى الوضع كما ينبغي

 إلى االرتباك. الجنسانية

ورة صميم المشروع وفي دت فييؤخذ في الحسبان تعميم مراعاة المنظور الجنساني ما إذا كان ب المعنيللسؤال      -30

 تتم مراعاةو؛ للمشاركة في االجتماعات اتأكد آخرون على أن النساء مدعو ما، فيالبجيبا م 20المشروع، أجاب 

شاركة نساء للملكل من الرجال وال متكافئة فرص وتمنح؛ ومشاركة المرأة في أنشطة المشروعالتوازن بين الجنسين 

 ةدحو موظفي ينب دةموجو نهاأو أ لوطنيةا وزونألا ةحدو دتقو أةلمرأن ا هو يذكر كثيراً  ليلد وهناكفي التدريب. 

 نلجنسيا نبي واةمسالا دمع جهأو لمعالجة رالعتباا في ددةمح تياولأو ذخأ مت نهأ نجيبيلما دحأ رکذو. لوطنيةا وزونألا

 .نيةوبرکوورفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرلما في روعلمشا عناصر نم عنصر لک في

 الشئون الجنسانيةب نلمعنييا نيربالمستشا لتصاا علی نيةوطلا وزونألا دةحو تکانإذا  عما ملهؤاس دعنو     -31

جيبين على ستة م أكدو. بال نجيبيلما غالبية تبجا، أذةلمنفا تکاالولا في االتصال المعنية بالمسائل الجنسانية زکرامو

 .األمرإذا لزم  هالشؤون الجنسانية يمكن استشارت اختصاصي فيالرئيسية  تهأنه يوجد في وزار

لقرار في تنفيذ افي عملية صنع  تمثيلهنإلى مساعدة النساء على  الراميةعند سؤالهم عن السياسات و     -32

نية يجية وط. وأكدوا أن بلدهم لديه استراتبإيجابية، أجاب بعض المجيبين متعدد األطرافالمشروعات الصندوق 

ن أن بييجالمذكر بعض  في الدستور. ومع ذلك، مكتوبةالنساء في المناصب القيادية أو أن المساواة بين الجنسين  لترقية

شروعات نفيذ مبت تتعلق، وال تنفذ بالفعل" أو ببساطة أنه ال توجد سياسات جنسانية معروفة جيدا غير"السياسات 

 متعدد األطراف.الالصندوق 

ً ألغلبية المجيبي     -33 حثهم يتم و، نشطة بناء القدراتلالستفادة من أ، يتمتع الرجال والنساء بفرص متكافئة نوفقا

دد عكبر من الرجال أعدد  يكون، ع قطاع التبريد الموجه للذكورطاباركة في التدريب. ومع ذلك، بسبب لى المشع

 ،ن العينةعظم بلدافي موالمشاركة نحو الرجال. تميل ، المبدأ، مفتوحة للجميع يثأن الفرص، من ح رغم، النساء. لذلك

 لةرة إزاإدا ةطخ، نجيبيلما دألح فقاًوون الجنسين. تتم الدعوة للمشاركة في أنشطة بناء القدرات دون أي تمييز بي

 درةمباع م قابطتت تيلا، نلجنسيا نبي واةلمساا دمع لمعالجة ئيسيةرلا يةولوألا لها نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما

لى أن إجدر اإلشارة تو .لتصحيحها نلجنسيا نبي العدالة ربيدات قبيطتو المجال في لجنسانيةا واتلفجا ديدلتح مةولحکا

ً  حلقات عملوأن  ووسيطات،ومستوردات  جماركالنساء أكثر تمثيالً كموظفات   أعمالن  ما تكوالتبريد الصغيرة غالبا

ً  ئليةعا  اتستخدمالم نالتبريد وأدوات التبريد. وبالمثل، ه، خاصة في شراء غازات حيث تشارك النساء أيضا

 القرار في شرائها. اتلألجهزة المنزلية وصانع اتالنهائي
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اركن في شتمن النساء من مدرسة صناعية  ةقل تأصبح كيف ،اتفي أحد التدريب ،ذكر أحد المجيبينو       -34

 ةبيروطنية خعينت وحدة األوزون ال وكذلكالتبريد الرئيسية.  شركاتعملن اآلن في بعض تأساسي محفزات و تدريب

د المرأة ضن التحيز ، مما يدل على أقلديها على اإلطال ةأفضل خبير ،اآلنحتى و ت،كانالتي ، في مجال التبريد ةدولي

ذ وتنفي ريبوالتد العمل حلقاتتبرز الحاجة إلى إدماج النساء في  ثمالعاملة في هذا القطاع ال يحظى بأي دعم. ومن 

 الحمالت.، حيث أكد المجيبون باإلجماع أنه لم يتم شن مثل هذه الجنسينحمالت توعية تستهدف 

 االجتماعينوع البيانات مفصلة حسب 

 ن الجنسين ليستفي المساواة بي اتنيفي تتبع التحس االجتماعينوع الإن أهمية البيانات المصنفة حسب        -35

انات ذه البيهجيبين والوكاالت المنفذة ووحدات األوزون الوطنية إلى أن أشارت كل من فئات المو. اعتراضموضع 

منذ  بانتظام يالجتماعانوع الحسب  مصنفةببيانات  وكالة منفذة تجمعوجمعها أو لم يتم اإلبالغ عن النتائج.  إما لم يتم

 فهما، ذلك متعدد األطراف. ومعالهذه البيانات في إطار الصندوق  أخرتانان تجمع اثنت، في حين ال 2016عام 

متعدد ال الصندوق تقديم التقارير إلىن أل، ولكن الوطنيةنسانية البيانات المطلوبة في استراتيجياتها الج انتجمع

 معظم يف، لوطنيةا وزونألا اتلوحد فقاًكل هذه المعلومات القيمة. ووال تقدم ، الجنسانية المسائلاألطراف ال يشمل 

 عن ةجنساني ءاتحصاإ توجد ال بالتالي، واالجتماعينوع ال حسب مصنفة تبيانا تعاولمشرا تجمع ال، تلحاالا

التي تشير  ،ناتجيبين فقط وجود هذه البياادعى خمسة مو .افألطرا دلمتعدا وقلصندا بمشروعات المتعلقة ألنشطةا

 ً  .الموجودة، لكن ال شيء على مستوى القطاع يشمل جميع األنشطة إلى المشاركة في التدريب أساسا

   والمخاطرالضعف والفرص والقوة  نقاط تحليل

الرئيسية في هو أداة تساعد على تحديد األصول والتحديات  10والمخاطرالضعف والفرص والقوة  نقاطتحليل       -36

تصنيف يساعد ، لمنظور الجنساني. وفي هذه الحالة، مثل تعميم مراعاة اأو في تنفيذ إجراء أو عملية ما منظمة

والضعف الداخلية  لقوةط االمعلومات المقدمة من الوكاالت المنفذة ووحدات األوزون الوطنية على التمييز بين نقا

متعدد األطراف. الالخارجية في تطبيق منظور جنساني في مشروعات الصندوق  والمخاطرالفرص مع مقارنة بال

كبير  أجرى، المنفذة ووحدات األوزون الوطنية واستناداً إلى المعلومات الواردة في االستبيانات الواردة من الوكاالت

 المبينة أدناه: نتائجبال والمخاطرالضعف والفرص والقوة  نقاطتحليل موظفي الرصد والتقييم 

 القوة نقاط

ي جملة ف  ،الجنساني تعميم مراعاة المنظور يمكن اعتبار العديد من العوامل بمثابة نقاط القوة في تنفيذ        -37
 :أمور

ً به وأهمية بينتعد المساواة بين الجنسين  (أ) ً معترفا ضع يست موتحقيقه ل وكاالت األمم المتحدة هدفا

 ؛اعتراض

 معنيون يوجد مستشارونووضعت جميع الوكاالت المنفذة سياسات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني. و (ب)

 ؛تعلى مستوى الوكاال ةجنسانيبالمسائل ال وتنسيق معنيةأو نقاط اتصال  ةجنسانيبالشئون ال

جميع  في ديلهاتع، إلى جانب مؤشرات يمكن لتعميم مراعاة المنظور الجنساني دليالً  منفذةوضعت وكالة و  )ج( 

 دد األطراف؛ متعالالصندوق  مشروعات

                                                 
على  تميزهي تيد نقاط القوة )خصائص المشروع الهو أسلوب تخطيط استراتيجي يستخدم لتحد والمخاطرالضعف والفرص والقوة  نقاطتحليل   10

 ھايستغل يمكن أن الفرص )عناصر في البيئةو، اآلخرين(ب مقرنةغير مالئم  ضعه في وضعتي تنقاط الضعف )خصائص المشروع الو، اآلخرين(
 ، المتعلقة بتخطيط المشروع.ب مشاكل للمشروع(تسبعناصر في البيئة يمكن أن ) والمخاطر، المشروع لمصلحته(
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اركين طنية المش، بين موظفي وحدة األوزون الوالميداني الصعيدالجنسانية على  بالمسائلهناك اهتمام و  )د( 

 بشكل مباشر في تنفيذ المشروع.

 نقاط الضعف

 ؛ة في االعتبار عند تصميم المشروعالجنساني المسائلقلما تؤخذ  (أ)

 ؛نالجنسي اعتبارات المساواة بينة تراعي يناميزلها ليس ، مشروعات مةبحك المواردواستخدام  (ب)

ت الصندوق مع خصوصية مشروعا تتالءم فهي ال، الجنسانيةأن الوكاالت المنفذة لها سياساتها  ورغم  )ج( 

 ؛متعدد األطرافال

 ؛جنسانيةسياسة ال يمتلك متعدد األطراف اللصندوق وا    )د( 

 ؛روعصميم المشفي ت المسائل الجنسانيةأو إلدراج  اتعولموظفي المشريتعلق بالجنسين  يوجد تدريب الو  )هـ( 

ن بالشئون المعنييمستشارين التعاون ضئيل أو معدوم مع مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية أو ويوجد    )و( 

 ؛في الوكاالت المنفذة ةجنسانيال

وى معلومات س، وبالتالي ال تتوافر عن تنفيذ المشروعاالجتماعي نوع الحسب  مصنفةال تجمع بيانات و  )ز( 

 ؛اتعوجال في المشرقليلة عن مشاركة النساء والر

 عدم إدراج المنظور الجنساني في اإلبالغ اإللزامي.)ح(   و

 الفرص

تعنى ة ت إدارلعديد من الحكومايوجد في االجنسانية على مستوى الحكومات و المسائلهناك اعتراف بأهمية  (أ)

ن بي مساواةطنية للالعديد من البلدان سياسة و يمتلك، موظفين أكفاء. باإلضافة إلى ذلكبجنسانية بالشئون ال

 ،الجنسين

خصصة آلن محتى ا، التي كانت على االهتمام بالمجاالت التقنية تبين التجربة أنه يمكن تحفيز المرأةو (ب)

 للرجال وأنها أكثر استجابة للمشاركة في التدريب المتخصص.

 المخاطر

 ؛عادةً  للذكورفي مجال  العاملةاستمرار التحيزات والقوالب النمطية المتعلقة بالمرأة  (أ)

 ؛بالمساواة بين الجنسين المتعلقةندرة الموارد )المالية والبشرية( لألنشطة و (ب)

 ى قطاعات العمل غير التقليدية؛ لالنضمام إلعدم تحفيز المرأة و )ج( 

 لمصلحة.أصحاب ا مفاهيم مثل المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني فيما بينعدم فهم و )د( 

 االستنتاجات والتوصيات

وزون الوطنية يمكن االطالع على القائمة الكاملة لالقتراحات والتوصيات األصلية الصادرة عن وحدات األ      -38
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 هذه الوثيقة.بفي المرفق الثاني 

متعدد المن الصندوق  في المشروعات الممولة ية لالعتبارات الجنسانيةعالمرامن أجل تعزيز األنشطة       -39

 عن ضافيةبعض الوكاالت المنفذة أن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات والبحوث والمعارف اإل ترى، األطراف

لفجوات ختلف "امعن واألنشطة التقنية التي تنفذ في إطار بروتوكول مونتريال" والجنسين بين  تركةالروابط المش"

لموارد عتبر ات، متعدد األطراف. باإلضافة إلى ذلكالوعدم المساواة بين الجنسين" في أنشطة الصندوق الجنسانية 

مؤهلة في لالجنس ن األنشطة المرتبطة بنوع االلجنة التنفيذية الذي ينص على أ وقرار لمالية المخصصة والسياساتا

 تكلفة ميزانيات المشروع تعتبر ضرورية.

 قدرات وتعميموبناء ال وزيادة التوعيةالتدريب  ضرورةأشار المجيبون من وحدات األوزون الوطنية إلى       -40

أن هناك  ف. كمامتعدد األطراال، باعتبار ذلك أحد المعايير لتطوير أي مشروع للصندوق ظور الجنسانيمراعاة المن

مشروع. نفيذ الالمرأة في القطاع والتحديات في زيادة مشاركتها في ت ةإلظهار مكان الوضعتحليالت جراء حاجة إل

 مان تكافؤضلمهم ا، في األنشطة التقنية ومن جهود لتحفيز المرأة على المشاركة، مع زيادة االهتماموينبغي بذل ال

 .المشروعاتلمشاركة في لنساء والرجال للالفرص 

ن لجنسين وتمكين المرأة مالتعزيز المساواة بين الرئيسية تستند التوصيات التالية إلى العناصر الستة        -41

ن تطبيقها على ( ويمك2006السياسة العامة لمنظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )

 الحالية: النظريةالدراسة 

 تعزيز المساءلة عن المساواة بين الجنسين   (أ)

في  منظماتهافي  الوكاالت المنفذة على تطبيق سياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني حثينبغي      -42

 وتعزيز متعدد األطراف على إعداد سياسة جنسانيةالالصندوق  حثمشروعات الصندوق متعدد األطراف. وينبغي 

بين  المشترك نخالل اجتماع التعاو مناسبةمناقشات  إجراءيمكن وذة في هذا المجال. التعاون مع الوكاالت المنف

فضل في أبشكل  في االعتبار المسائل الجنسانية، حول كيفية أخذ لك خالل اجتماع اللجنة التنفيذيةالوكاالت وكذ

 .المشروعات

 الجنسينتحقيق المساواة بين من أجل اإلدارة القائمة على النتائج تعزيز      (ب)

موذج روتوكول مونتريال كنب لمشروعاتيمكن استخدام دليل اليونيدو بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني       -43

مح ناسبة تسممؤشرات  يقدممتعدد األطراف ألنه الالصندوق  مشروعاتلتطبيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في 

 بقياس نتائج المشروع في تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

 من خالل الرصد والتقييم واإلبالغاإلشراف  إنشاء    )ج(

بغي جعل الرصد ينوالجنسانية.  المسائلبشأن االجتماعي نوع الينبغي تنفيذ جمع البيانات المصنفة حسب       -44

ً لجميع الوكاالت بالنوع االجتماعيواإلبالغ المنتظم عن األنشطة واإلنجازات المتعلقة  قرير غي إعداد تينبو. إلزاميا

 أعوام. و ثالثةأمتعدد األطراف كل عامين الالصندوق  مشروعاتتقييم عن حالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في 

 كافيةالية تخصيص موارد بشرية وم    )د(

لتعاون المعزز وإشراك ا. وينبغي دعم اتعوللمشر مراعية لالعتبارات الجنسانيةينبغي إعداد ميزانية        -45

ي وف اتعومشرلاالجنسانية في تصميم المسائل تنسيق االتصال وومراكز  يةالجنسانالمعنيين بالشؤون المستشارين 

 الدراسات االستقصائية وغيرها من أدوات جمع البيانات.
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 تهم في تعميم مراعاة المنظور الجنسانياالموظفين وكفاء اتتطوير و / أو تعزيز قدر   )هـ(

ذة لوكاالت المنففين في اللموظ، الجنسانية المسائل، بما في ذلك غي توفير التدريب وحمالت التوعيةينب       -46

 الوطنية على جميع المستويات. األوزون وحداتو

 ةوطنيوال ةواإلقليمي العالمية الصعدضمان التماسك / التنسيق وإدارة المعارف / المعلومات على   )و( 

ارب لمستفادة والتجالجنسانية خالل اجتماعات الشبكة. وينبغي تقاسم ونشر الدروس ا المسائليجب مناقشة       -47

 المبادئ التوجيهية والمواد اإلعالمية. وكذلك، على نطاق واسع

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:        -48

ً  (أ) ات وسياس تمشروعابتعميم مراعاة المنظور الجنساني في  المعنية النظريةبالدراسة  اإلحاطة علما

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/9بروتوكول مونتريال الواردة في الوثيقة 

تعميم  بشأنييم نتائج وتوصيات التق، إذا لزم األمر ذلكتطبيق، لائية والمنفذة دعوة الوكاالت الثنو (ب)

ة ، في جميع األنشطوسياسات بروتوكول مونتريال مشروعاتمراعاة المنظور الجنساني في 

 ببروتوكول مونتريال؛  المتعلقة

 تقديم تقرير مماثل بعد ثالث سنوات.بكبير موظفي الرصد والتقييم  ومطالبة  )ج( 

  


