
 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ

 االجتماع الثالث

 0206 /حزيرانيونيو 61إلى  /أيارمايو 61عبر اإلنترنت، من 

 *من جدول األعمال المؤقت 5البند 

  0202 مشروع الخطوط العريضة لخطة عمل االعتبارات الجنسانية لما بعد عام

 مقدمة -أوال

. 0202جنسانية لفترة ما بعد عام ال العتباراتل لخطة عملالعريضة ط و خطللح نق  م   تحتوي هذه الوثيقة على مشروع -6
 لتعليقا باب تحف  و  ،العريضةط و خطال مشروعب المتعلقتين تينالمشاور  أثناءة مقد مات المالحظلى الإ استناداالمشروع  ن قِّحقد و 
 00إلى  0 من على ثانيهما في الفترة لتعليقا باب تحف  ثم   02021 /آبأغسطس 16إلى  4من  في الفترة ى أولهماعل

 ،0202ث لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام حد  م  ال األّولي المشروعبالمشروع  اهذ ويسترشد  0206.2 /آذارمارس
 (.CBD/POST2020/PREP/2/1وائما معه )تأن يكون مأيضا ، وي قصد منه 0202 /آبأغسطس 61في  صادرال

 العتباراتاالغرض من خطة عمل  بينوت ،األخيرة ةالمشاور  أثناء ا للتعليقات التي وردتوجز م هذه الوثيقةتقدم و  -0
 .جنسانيةال االعتبارات خطة عملتنفيذ به في  ي هتدى اأساسلتكون سية يستأمجموعة من المبادئ ال وت عر ض .حةالمقتر   جنسانيةال
 وفقا هات معالمر سمالتي  ،واألهداف واإلجراءات عةالمتوق   تجاو حول سلسلة من الن هذا العريضةط و خطال مشروع حورتموي
مع  ،0202ث لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام حد  م  ال األّولي لمشروعلاألهداف والمؤشرات المقترحة و  لغاياتل

ب غية  ختصرم يمنطق أساسم قد  وي   .االتساق مع االلتزامات الدولية األخرى ذات الصلة ظهارإ أجلمن  المعالمرسم زيادة 
ع يضاوالمو  جنسانيةال االعتبارات عملج واألهداف واإلجراءات المقترحة لخطة تواالروابط الرئيسية بين الن تسليط الضوء على

 .0202إلطار ما بعد عام ث حد  م  ال األّولي لمشروعلالرئيسية 

 المقدَّمة لتعليقاتا وجزم
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 مالحظات 62أطراف و هاتقدم مالحظة 66بما في ذلك  ،خالل فترة المشاورات الثانية 3مالحظة 06مجموعه  ما ق دِّم -1
واألهداف واإلجراءات  والغايات تناولت التعليقات إلى حد كبير صياغة المبادئو  معنيون. نو آخر  أصحاب مصلحة قدمها

مع االلتزامات الدولية األخرى  اقتسواال ،0202عام  لما بعد إلطار العالمي للتنوع البيولوجيامع  مؤ واتالبما في ذلك  ،المقترحة
كون يجب أن ت ثالمحد  العريضة ط و خطالالشاملة المقترحة لمشروع  ياتاغال إلى أنّ  ةمقد مات المالحظالأشارت و  .ذات الصلة

وآليات التنفيذ(  ياتاغال) العريضةط و خطالمة في مشروع المصطلحات المستخد   وأنّ  ،مع األهداف األساسية لالتفاقية متوائمة
هيكل  أنّ  قد ر ئيو  .0202عام  لما بعد إلطار العالمي للتنوع البيولوجيباالخلط بينها وبين تلك الخاصة  فاديتغييرها لتيجب 

صراحة  جنسانيةال االعتباراتأن تحدد خطة  ضرورةإلى  أيضاات مالحظالوأشارت . ديعقفي غاية الت العريضةط و خطالمشروع 
أصحاب غيرها من إرشادات واضحة لألطراف و  ب غية تقديموالمؤشرات والجداول الزمنية  فةمنجزات المستهد  المسؤوليات وال

الضوء ات مالحظالت سلط ،0202مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  مؤ واتالبفيما يتعلق و  .معنيينالمصلحة ال
بها  كونلكيفية التي ستل إضافية إيضاحات توط لب ،أكثر شموال أهداف اإلطارو غايات  مع لخطةا مؤ واتأن يكون  أهميةعلى 
ضمان لبما في ذلك  ،محددة وصنصلمقترحات  ت أيضادمق  و  .0202تنفيذ إطار ما بعد ل ةعماد خطة العمل أهدافو  غايات
واألهداف واإلجراءات.  والغايات ة لتوسيع أو توضيح نطاق المبادئطرق متعددوب ،والتقاطع جنسانيال قدر أكبر من التنوع إبراز
تقديم إرشادات وأمثلة بشأن اإلجراءات التي يمكن أن ات مالحظالوطلبت  ،إجراءات وأهداف إضافية لوضعدمت مقترحات وق  

االتساق مع االلتزامات الدولية ذات الصلة" ـ"ب متعلقإلدراج عناصر إضافية في القسم ال مقترحات ةعد وردتو  .تتخذها األطراف
 .جنسانيةال االعتبارات عملهذا القسم في خطة ب ظاحتفطلبات لال ورود مع ،العريضةط و خطالمن مشروع 

وضع خطة  حولإلى عدم وجود اتفاق رسمي من جانب األطراف ات مالحظالأشارت إحدى  ،فيما يتعلق بالعمليةو  -4
 مع ضرورة ،في االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ ذلك معالجة ينبغي هأن وضحةم ،جنسانيةال لالعتبارات عمل جديدة

 االعتباراتخطة عمل  عرض اتمالحظالإحدى  تواقترح .خطة جديدة وضعل ةكفاءنهج األكثر فعالية و الاالتفاق على 
االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي  خالل المواصلة النظر فيه األطراف على جنسانيةال

. اعتمادها في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف رتقبكجزء من الحزمة الم   ،0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 األّولي المشروعأهداف و  غايات في جنسانيةال مسائلتعلق بالت عباراتإدراج من أجل مختلفة  وصنصلمقترحات  تدمق  و 
 .0202ث لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام حد  م  ال

 العريضةط و خطالمشروع هذه النسخة من أعيدت صياغة  ات،مالحظالة في هذه طروحاستجابة للمقترحات المو  -5
تنفيذ لل آلياتها اعتبار األهداف التي سبق  تضمنوالتي ت ،عةج متوق  توان ةثالث تحتاألهداف واإلجراءات المقترحة  صنفتبحيث 

 اللبس تقليلوكذلك  ،مع أهداف االتفاقيةمباشر ال مؤ واتزيادة المن هذا التغيير هو تبسيط هيكل الخطة و  هدفوال .ستعراضاالو 
تغييرات  يتجر وأ  . 0202لما بعد عام  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيدة في ار عن استخدام مصطلحات مماثلة لتلك الو  جمالنا
ح بمزيد من شر  ت  والتي  ،0202أهداف إطار ما بعد عام و غايات مع  العريضةط و خطالمشروع أهداف  مؤ وات التعبير عنزيادة ل

توضيح الروابط بين األهداف  ب غية ختصرم يمنطق أساسفقد أ ضيف  عالوة على ذلكو  .الوثيقة هذه من الحقالعمق في قسم 

                                                 
 .2021-014 رقم اإلخطار 3
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 .0202لما بعد عام  لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي المقترحة الغايات واألهدافو  الجنسانيةفيما يخص المسائل  المقترحة
باالتساق مع االلتزامات الخاص ل القسم ق  ن   فقد ،واألهداف واإلجراءات عةالمتوق   تجواد فيه النحد  ت   من أجل تبسيط الجدول الذيو 

 منجزات المستهدفةاللتحديد  العريضةط و خطالان إلى مشروع آخر ضيف قسمان إلى المرفق األول. وأ  الدولية ذات الصلة 
لجهات الفاعلة المسؤولة ا بشأن تقديم بعض االقتراحات وعلى الرغم من .مسؤولةالفاعلة الجهات فضال عن الالزمنية  والجداول

 فيما بعد ستكمللي   ،فارغا ت رك والجداول الزمنية منجزات المستهدفةالبالقسم الخاص  إال أنّ  ،من اإلجراءات المقترحة إجراء كلل
 .جنسانيةال االعتباراتخطة عمل  مشروعفي التي ست قد م  لى المدخالت اإلضافيةاستنادا إ

 الغرض -ثانيا

جنسانية لما بعد الالعتبارات ل لوضع خطة عمل اأساس لكشأن ي العريضةط و خطلل حالمنق   مشروعال هذا ي قصد من -1
 وعلى النحو .0202تنفيذ العناصر الجنسانية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام لتكون بمثابة آلية  0202عام 

ف االعترا ضرورةب تقر إلطار العالمي للتنوع البيولوجيافي  الواردة نظرية التغييرفإّن ث، حد  م  ال األّولي ن في المشروعمبي  ال
ط الضوء على سل  وي   اإلطار. لمنظور الجنساني في تنفيذا راعيتهج ن  تطبيق و  بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المناسب

الظروف  باعتبارها من بين أيضا لمنظور الجنسانيا راعيتي تهج الالن  تطبيق وتمكين النساء والفتيات و  المساواة بين الجنسين
على أنها وسيلة  0202الجنسانية لما بعد عام  االعتبارات نظر إلى خطة عملالينبغي  لذلك .لتنفيذ اإلطار الزمةالتمكينية ال
األهداف واإلجراءات و  عةالمتوق   جتواالن ي قصد منو  لمنظور الجنساني.اراعي ت بصورة 0202إطار ما بعد عام  لدعم تنفيذ
جميع غايات ل بالتنفيذ الفعالالجنسانية أن تكون ذات صلة  االعتبارات خطة عملل العريضةط و خطال شروعفي م المقترحة
 .0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اوأهداف 

 مبادئال

جراءاتها المقتر  عة المتوق  تجها واون الجنسانية، االعتبارات خطة عملوضع  عملية ستندت -1 ها على تنفيذو ، حةوأهدافها وا 
 إلى المبادئ التالية: 4،نشودالم النحو

من  ،بين المساواة بين الجنسين والتنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور األراضي روابط القائمةبال ااعتراف (أ)
 ب غية ،التآزر بين مجاالت العمل هذه أوجه تعظيم فيالجنسانية  االعتبارات خطة عملتنفيذ هم سيس ،بين شواغل بيئية أخرى

  ؛تركةالمش األهدافتحقيق 

 من مكوناتحاسم و شامل  مكونو  ابذاته ةقائم غايةالتركيز على المساواة بين الجنسين كأهمية ب ااعترافو  (ب)
 بلدان تهااألهداف التي اعتمدو  هذه الغاياتتجزئة وأهداف التنمية المستدامة، وعدم قابلية  0212خطة التنمية المستدامة لعام 

مع  ياتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تمشل ةعماود ةلكمّ م أن تكون هو الجنسانية االعتبارات خطة عمل الغرض منفإّن عالم، ال
 التنوع البيولوجي؛ جدول أعمال

                                                 
 سيرالخطة تهدف إلى تي بما أنّ و . 0202لما بعد عام  الجنسانية االعتبارات عملإجراءات لضمان التنفيذ الفعال لخطة بوصفها هذه المبادئ  ضر  عت   4

 المبادئ ذات صلة بتنفيذ اإلطار. هذه يمكن أيضا اعتبارفلمنظور الجنساني، اراعي ي اتنفيذ 0202البيولوجي لما بعد عام  إلطار العالمي للتنوعاتنفيذ 
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أنحاء العالم يعانون من التهميش بطرق مختلفة  شتىالنساء والرجال والفتيان والفتيات في  بأنّ  ااعترافو  ()ج
ية وعمرهم انهم الجنسي وهويتهم الجنسميلو  االجتماعية ووضعهم االجتماعي وطبقتهمثني اإلأصلهم  حسبومتعددة ومتقاطعة 

تنفيذ في  متعدد الجوانب نهج بعت  سي   ،النساء والفتيات عترضلحواجز الهيكلية التي تبا ااعترافو  ،من بين عوامل أخرى ،وبيئتهم
مع إيالء اهتمام خاص و  ،مع إعطاء األولوية الحتياجات ومصالح جميع النساء والفتيات ،الجنسانية االعتبارات خطة عمل

ضمان اتباع من أجل  ،تنفيذ الخطة أيضا إلى ضمان مشاركة الرجال والفتيان عملية سعىتسو . منهن ألكثر تهميشالفئات ال
التقاسم العادل في  كذلكو واستخدامه المستدام لتحقيق المساواة بين الجنسين في حفظ التنوع البيولوجي نهج تعاوني وداعم 

 ؛والمنصف للموارد الجينية

في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه  أساسية بصورةنساء وفتيات الشعوب األصلية يشاركن  بأنّ  ااعترافو  (د)
لى الموارد إصول و الفي و  ،ش في عمليات صنع القراريمالته عانين منلتمييز ويلن يتعرضزلن ي الومع ذلك  ،المستدام

بما في ذلك إجراءات  ،ةخاص ت تخذ ترتيباتس ،المرتبطة بالتنوع البيولوجي منافعي الوفي تلقّ  ،يضابما في ذلك األر  ،كهاالتماو 
هم  خطة عملفي تنفيذ  ،وتلبية احتياجاتهن ،لضمان المشاركة الهادفة والمستنيرة والفعالة لنساء وفتيات الشعوب األصلية ،ةوج 

 نوممارساته نوابتكاراتهالمعارف التقليدية لنساء الشعوب األصلية ر يدوتق إدراك وسيشمل ذلك. الجنسانية االعتبارات
التقاسم  كذلكحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام و  وذلك لدعم ،هاب ةمرتبطمن حقوق  نوما له نوثقافاته نوتكنولوجياته

 ؛العادل والمنصف للمنافع

 ،اتوصغار الصياد اتوصغار المزارع يرعالعامالت بال بمن فيهن، النساء والفتيات الريفيات بأنّ  ااعترافو  (ه)
من الفقر  ةغير متناسب صورةيعانين ب ومع ذلك ،في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام األهمية ةبالغيلعبن أدوارا 

 ،يضابما في ذلك األر  ،كهاالتمالى الموارد و إصول و الفي و  ،ات صنع القرارويواجهن قيودا كبيرة وتهميشا في عملي ،واالستبعاد
همقترح اتخاذ عدد من التدابير الي   5،ي المنافعتلقّ  فيو   ،لدعم مشاركة النساء والفتيات الريفيات ةخاص ت تخذ ترتيباتوف سو  .ةوج 

 ؛الجنسانية االعتبارات خطة عملفي تنفيذ  ،وتلبية احتياجاتهن

ة إلى نساء وفتيات الشعوب األصلية خاصج إشارات الوثيقة، لم ت در   هذه قراءة هيلتس لغرض أنه ذكرالبر يجدالومن  -8
لى تنوع النساء والفتيات في كل بيان من البيانات ال يةالريفالمناطق و   تجواالن نيو اعن )تحت العريضةط و خطالة في مشروع واردوا 

 ةخاص اتخاذ ترتيبات فقد ع قدت النية علىن في المبادئ المذكورة أعاله، مبي  ال النحو علىو  .(واألهداف واإلجراءات عةالمتوق  
في جميع  هن،وتلبية احتياجات ،، والنساء والفتيات األكثر تهميشايةالريفالمناطق لدعم مشاركة نساء وفتيات الشعوب األصلية و 

على واألهداف واإلجراءات  عةالمتوق   تجواالنفهم اإلشارات إلى "النساء والفتيات" في ت   أن ينبغي من ثمو  .الخطة النهائية نباو ج
 فئاتالإلى  اتنتميموال اتيالريف فتياتالو نساء والوفتيات الشعوب األصلية هن نساء في نالنساء والفتيات، بم جميعأنها تشمل 

 .شةمهم  المتنوعة و ال

                                                 
 ( بشأن حقوق المرأة الريفية0261) 14رقم  التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التوصية العامة 5

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2Fx1pWB6lCUVZF6giuQZbHO4%2FX%2B4gj4dFMZEzWuK7WO2hhzbUHgczt%2F7M7mdXwgIc%2Fubx2J6qCQeRQNV3afp1Ne%2BxCl7
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 العريضةط و خطال شروعلم نقَّحالهيكل الم -ثالثا

سلسلة من األهداف  ندرج تحتهاعة تج متوق  توان ةثالث تضمنمشروع ليهذا الهيكلة  تديعأ   ن أعاله،مبي  ال على النحو -9
اإلجراءات  هابما في ،األخرى العناصر بعضوت عر ض  ،ة بهاصلالمتواألهداف  عةمتوق  الج توانال أدناه دوتر واإلجراءات. 

 .أدناه الوارد في الجدول ،المقترحة

 عةمتوقَّ ال نواتجالع و مشر 

حفظ في المساهمة  في ات متساويةوقدر  بفرص ،النساء والفتيات خاصةو  ،عياتمجاال فئات النوع جميعع مت  ت   :1المتوقع  ناتجال
 ا.مهمن عتفانواال التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

ن مها، بما في ذلك ف فيوالتصر والمياه والموارد البيولوجية  األراضيعلى حق ملكية اء صول النسح إمكانية زيادة :6-6الهدف 
زالة الحوا خالل  جنسانيةالباالعتبارات لة صجز المتتحديد وا 

واستخدامه  وحفظه التنوع البيولوجي لىإصول و الأثناء  رتكبتي ت  ال القضاء على جميع أشكال العنف الجنساني :0-6 الهدف
 لها )بما في ذلك حماية المدافعات عن حقوق اإلنسان البيئية( تصديومنعها وال المستدام

لتنوع ا حفظو  هن في إدارةلدعم الالزمةوالتكنولوجيات  لنساء على الموارد والخدماتل المتساوي حصولالضمان  :1-6 الهدف
من بين  ،عليموالت ،والمعلومات ذات الصلة ،التدريبو  ،واالئتمان ،المستدام )بما في ذلك الخدمات المالية واستخدامه البيولوجي

 أمور أخرى(

)بما في ذلك  المستدام واستخدامه لتنوع البيولوجياحفظ  الناشئة عن منافعاللى ع منصفال الحصولضمان  :4-6الهدف 
 (والرفاه ،والصحة ،وسبل العيش ،واألمن الغذائي ،التغذية

في  تساوم بقدر النساء والفتيات، خاصة، و عياتمجاال فئات النوع جميعتياجات واح ومصالح رؤى تناول :0 المتوقع ناتجال
 .بيولوجيالتنوع ال مجاخطط وبر و سياسات المتعلقة بقرارات ال

 المتعلقة اتعلى جميع مستويات صنع القرار  المشاركة والقيادة الهادفة والمستنيرة والفعالة للمرأةزيادة وتعزيز  :6-0الهدف 
 التنوع البيولوجيب

بما في ذلك من خالل إشراك  ،تعزيز المشاركة والقيادة الهادفة والمستنيرة والفعالة للمرأة في عمليات االتفاقية :0-0الهدف 
 فودالو عضوات و  عات النسائيةاالجم

اعتبارات المساواة بين الجنسين واإلنصاف بين األجيال وحقوق اإلنسان في االستراتيجيات وخطط العمل  دمج :1-0الهدف 
عدادتنفيذها و في عمليات و الوطنية للتنوع البيولوجي   هاواإلبالغ عنورصدها  اتهاميزاني ا 

تنفيذا  0202لما بعد عام  للتنوع البيولوجيإلطار العالمي الضمان تنفيذ  الزمةال تهيئة الظروف التمكينية :3 المتوقع ناتجال
 لمنظور الجنساني.اراعي ي
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التنوع المتعلقة ببيانات العلى جمع وتحليل وتطبيق  معنيينأصحاب المصلحة السائر تعزيز قدرة الحكومات و  :6-1الهدف 
من  األفكار المستمدةبما في ذلك البيانات المستندة إلى  ،الجنس وعوامل ديموغرافية أخرى نوع حسبفة البيولوجي المصن  

 المعارف التقليدية لنساء وفتيات الشعوب األصلية

 المستدام هلحفظ التنوع البيولوجي واستخدام يةناجنسال المتعلقة باالعتبارات اآلثارب الخاصة دلةاألقاعدة تعزيز  :0-1الهدف 
التنوع البيولوجي واستخدامه  في حفظ دور المرأةكذلك و  ،تلك اآلثار وتحليل همفتحسين و  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع

 لتغييراعوامل بوصفها عامال من المستدام 

إلطار العالمي االجنسانية في تنفيذ  شؤونبالالخبراء المعنيين و والشبكات النسائية  الفعالة للمنظماتمشاركة الدعم  :1-1الهدف 
 هواإلبالغ عن 0202عام للتنوع البيولوجي لما بعد 

ن ع، لمنظور الجنسانياراعي تو  ةمتسقبصورة  0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اضمان تنفيذ  :4-1الهدف 
األمم المتحدة والعمليات الدولية ذات الصلة  عمليات منالمستمدة ذات الصلة  خبراتواالستفادة من التحديد أوجه التآزر  طريق

خطة التنمية المستدامة لعام و اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، و اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، مثل )
0212) 

معلومات عن تنفيذ  توفر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي مالحظات المقد مةالتقارير الوطنية وال أنّ  التأكد من :5-1الهدف 
 لمنظور الجنسانيا راعيي اتنفيذ 0202لما بعد عام  إلطار العالمي للتنوع البيولوجياتنفيذ و  الجنسانية االعتبارات خطة عمل

للمنظور  راعيتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لدعم اإلجراءات القائمة على الحقوق والتنفيذ الم :1-1الهدف 
للمبادرات ة صخص  الم ع المواردتتب   خاللن مبما في ذلك  ،0202الجنساني لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 وتطبيق الميزنة المراعية للمنظور الجنساني واإلبالغ عنها، الجنسانية

 0202عام مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  ؤمالتوا -األساس المنطقي 

أهداف و  بهدف دعم تحقيق غايات العريضةط و خطاللمشروع  المقترحة المتوقعة واألهداف واإلجراءات نواتجال عر ضت   -62
بشأن التنوع البيولوجي  ةفعال اتخاذ إجراءات االعتراف بأنّ  وانطالقا من ،0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

يهدف هذا األساس المنطقي إلى تسليط الضوء على بعض الروابط الرئيسية و  .جميع أفراد المجتمعل المشاركة الكاملةيتطلب 
والمواضيع الرئيسية الثالثة إلطار ما بعد عام  العريضةط و خطالواألهداف واإلجراءات المطروحة في مشروع  نواتجالبين 

تلبية احتياجات الناس من خالل االستخدام المستدام و  ؛التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي خفض: وهي 0202
 .أدوات وحلول للتنفيذ والتعميموضع و  ؛وتقاسم المنافع

 التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي خفض

 نّ أ إال ،في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام األهمية ةبالغالنساء والفتيات يلعبن أدوارا  على الرغم من أنّ  -66
. مجابر الخطط و الو سياسات الالمتعلقة بقرارات الفي  قلة التطرق إليها نتج عنه مما ،ت غفل وال ت قد ر حق قدرها عادة ماهذه األدوار 
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 إمكانية إلى الحد من أيضا أدى عدم االهتمام بهذه األدوار وما يرتبط بها من احتياجات وأولويات ومصالح النساء والفتياتقد و 
بسبب األعراف و  .في جهود مكافحة فقدان التنوع البيولوجي أكبر ةهماسم نهماسيإلى الموارد والخدمات المطلوبة ل هنوصول

عدم المساواة في الوصول لأنحاء العالم  شتىالنساء والفتيات في  تتعرض ،الثقافية واألنظمة والممارسات التمييزيةو االجتماعية 
في المائة  65أقل من النساء تشكل  ،على الصعيد العالميو . والخدمات األساسية ،والمياه يضاإلى الموارد البيولوجية مثل األر 

 بشأنها في امتالك األراضي واستخدامها واتخاذ القرارات مرأةالبحق  تعترف دولة 614 في حين أنّ و  6،ك األراضياّل من م
دولة فقط  50 جعلت القوانين العرفية والدينية التمييزية فإنّ  ،على قدم المساواة مع الرجل ة رهنيةكضمان األراضي واستخدام

 ك الموارد البيولوجية أيضا إلىالتماعدم المساواة بين الجنسين في  وأدت أوجه  7.اتن والممارسيانو هذه الحقوق في الق كفلت
الموارد بحفظ  والمعلومات المتعلقة ،مثل االئتمان والخدمات المالية ،الوصول إلى خدمات الدعم عن النساء استبعاد زيادة

حد من قدرة المرأة على إلى زيادة ال ىدأ مما ،والتكنولوجيات الجديدة والحوافز األخرى ،المستدام هااستخدامو  البيولوجية
نة حس  مثل البذور الم   ،ستخدم النساء المزارعات المدخالت الحديثةأن ت احتمالقل وي  8.مستدامة حلولإيجاد المساهمة في 

 حقوقالو  يضاملكية األر  ويساعد ضمان  9.نظرائهن الذكور، عن العضوية لمكافحة اآلفات واألدوات الميكانيكية قر طوال
 ،في عمليات صنع القرار عمقمن المشاركة بشكل أ النساءن يمكت ىعل اتن والممارسيانو في الق للنساء يضااألر المتعلقة ب

 .على االستثمار في الممارسات المستدامة موحافزه مويعزز قدرته

 تلبية احتياجات الناس من خالل االستخدام المستدام وتقاسم المنافع

النساء  تعرضحيث ت ،يؤثر فقدان وتدهور التنوع البيولوجي على الرجال والفتيان والنساء والفتيات بطرق مختلفة -60
ه األمن الغذائي آثار ضارة واجيمكن أن يكون للتهديدات التي ت ،المثالعلى سبيل  .أكبر لضرراألحيان  أغلبوالفتيات في 

إال أّن  ،جميع أفراد األسرة يعانون في أوقات انعدام األمن الغذائي على الرغم من أنّ ف .على النساء واألطفال ةخاص صفةب
عواقب ب ما يعودم ،من نظرائهن الذكور أقل أقل وجودة كميةب غذيةاأل تلقيل يكن عرضةالنساء والفتيات  تشير إلى أنّ  الشواهد

حيث  ،وعادة ما تكون النساء أيضا أكثر حرمانا فيما يتعلق بفرص العمل الرسمية  10.وخيمة على صحتهن وحالتهن التغذوية
تمثيال  في القطاع غير الرسمي النساءتمثيل  يكونو  ،من وظائف الرجال ار استقر ا أقل األحيان غلبفي أ تكون وظائف النساء

المساواة بين  مجال النقص الكبير في االستثمار في وقد أدى  11.دمداسالسل اإللالمستويات األدنى  في النساء قبعتو  ،زائدا
                                                 

 The Gender Gap in Land Rights، http://www.fao.org/3/I8796EN/i8796en.pdf(، 0268منظمة األغذية والزراعة ) 6

مؤشر  ،Global Report: Transforming Challenges into Opportunities (،6902) الميدان االقتصادي في منظمة التعاون والتنمية 7
 en-https://doi.org/10.1787/bc56d212، المؤسسات االجتماعية والجنسانية

، Addressing Gender Issues and Actions in Biodiversity Objectives (،0269اتفاقية التنوع البيولوجي )أمانة  8
https://www.cbd.int/gender/doc/cbd-towards2020-gender_integration-en.pdf 

 المرجع نفسه. 9

 ،Sustainable Wildlife Management and Gender ،CPW Factsheet (،6102)منظمة األغذية والزراعة  10
https://www.cbd.int/gender/doc/swm-fs5-gender.pdf  

مؤشر ، Global Report: Transforming Challenges into Opportunities (،6902) الميدان االقتصادي في منظمة التعاون والتنمية 11
 en-https://doi.org/10.1787/bc56d212، والجنسانيةالمؤسسات االجتماعية 

https://doi.org/10.1787/bc56d212-en
https://doi.org/10.1787/bc56d212-en
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ضمان إتاحة ول  12.فرص مشاركة المرأة في االقتصاد األخضر إلى تقليص أيضا البنية التحتية االقتصادية قطاعالجنسين في 
لة بالتنوع صبين الجنسين فيما يتعلق بفرص العمل المت أوجه التفاوتاتخاذ تدابير لمعالجة  يتعين للجميعمنافع التنوع البيولوجي 

ضمان  فإنّ  ،على سبيل المثال .التنوع البيولوجي نواتجتعزيز  على أيضا اتاإلجراء همثل هذأن تساعد  يمكنو البيولوجي. 
مة اوسيلة هي عتبر على اإلدارة المستدامة لألنواع البرية  تي تعتمدمن فرص كسب العيش ال على السواء استفادة النساء والرجال

  10.وكذلك لتعزيز المساواة بين الجنسين ،لمثل هذه اإلدارة النطاق دعم مجتمعي واسع الحصول على لضمان

السيطرة على الموارد  بسطوسيلة ل الجنسانيل العنف ثلة بالتنوع البيولوجي يمصالمجاالت والقطاعات المت في مختلف -61
يتصاعد في حاالت ندرة الموارد  الجنسانيالعنف  ثبت أنّ وقد  13.ن من أجل بيئة آمنة وصحيةيملاعالجهود  صولتقلي ،الطبيعية

أيضا في استراتيجيات البقاء  الجنسانيينتشر العنف و الكوارث الطبيعية.  أعقاببما في ذلك في  ،وزيادة اإلجهاد البيئي
األسماك في بالجنس  مقايضة المتمثلة في ممارسةالكما هو الحال في  ،لحصول على المواردا من أجل والمفاوضات اليومية

ي ستخدم  ،الوطنية م العابرة للحدودائوهي رابع أكبر شكل من أشكال الجر  ،م البيئيةائالجر  وفي 14.جنوب الصحراء الكبرىأفريقيا 
 واالتجار ةغير المشروع والتعدين األسماك صيد عمليات مثل ،ممارسات بيئية ضارة رتكابال ةمنتظم صورةب الجنسانيالعنف 

في  سخرةالباالتجار بالرجال والفتيان للعمل  جريي ،على سبيل المثال ،جنوب شرق آسيافي فالبرية.  ءحيااألب غير المشروع
في كبح  الجنسانيلتدابير الرامية إلى القضاء على العنف اأن تسهم  يمكنولذلك   15.ةمشروعصيد األسماك غير ال أنشطة

إدارة أكثر استدامة للموارد  قيحقالظروف الالزمة لت تهيئةحقوق اإلنسان، و  تعزيزبالتنوع البيولوجي، و  رضتي تالممارسات ال
 .الطبيعية

 أدوات وحلول للتنفيذ والتعميموضع 

في و المتعلقة بالتنوع البيولوجي على جميع المستويات.  اتتمثيل في عمليات صنع القرار ال من نقص نساءالتعاني  -64
 يحققصنع القرار  عمليات التنوع في هناك أدلة على أنّ  فإنّ  ،اأساسي احقها وصفبمة في حد ذاتها اه مسألة المشاركة حين أنّ 

 الموارد المحلية تؤدي إلى تحسينبالمتعلقة  اتفي صنع القرار  نساءزيادة مشاركة ال أظهرت الدراسات أنّ فقد   16.أقوى جتاو ن
دارةحوكمة و  جتاو ن النساء  زيد عددعندما ي اتتأثر إيجاب لموارد الطبيعيةلالمجتمعية دارة اإلمعدالت نجاح  وأنّ  ،الموارد حفظو  ا 

                                                 
 Making climate finance work for women: Overview of bilateral ODA (،6102) الميدان االقتصادي في منظمة التعاون والتنمية 12

to gender and climate change ،https://www.oecd.org/environment/cc/Making-Climate-Finance-Work-for-

Women.pdf 

based violence and environment linkages: The -Gender(، 0202كامي، آي، وساباتير، إل، وأورن، سي، وبوير، أي إي ) كاستانيدا 13

violence of inequality )لحفظ الطبيعةاالتحاد الدولي ، وين، جاي )محرر ،
https://www.iucn.org/sites/dev/files/gbv_issues_brief_september_2020_final.pdf  

 المرجع نفسه. 14

 المرجع نفسه. 15

 Does the gender composition of forest and fishery management groups affect resource (،0261ليشر، سي وآخرون ) 16

governance and conservation outcomes? A systematic map ،Environmental Evidence ،62إلى  6ص  ،1رقم  ،5د المجل ،
DOI 10.1186/s13750-016-0057-8 
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النساء مناصب السلطة تولي أظهرت الدراسات وجود ارتباط بين  ،على الصعيد العالميو  17.في صنع القرارالمشاركات 
بشكل ملحوظ في وزارات  تمثيلال تعاني من نقص نساءالومع ذلك ال تزال   18الوطنية. الكربون عاثاتبنالسياسية وانخفاض ا

في المائة فقط من  65كانت  ،0202اعتبارا من عام ف ة؛المحلي اتأو المجتمع عاتاطقعلى مستوى المالعاملة البيئة واللجان 
  19.وزارات البيئة الوطنية تقودها نساء

برامج قائمة و  سياساتوتنفيذ  الجنس ضرورية لوضع نوع فة حسباإلحصاءات الجنسانية والبيانات المصن   تبرعت  و  -65
 فجوات وجود ومع ذلك فإن. لمنظور الجنساني في مجال التنوع البيولوجيا راعيتي تدعم اإلجراءات المن أجل على األدلة 

حد من القدرة يمستويات ال مختلف ة علىيالبيئ-الجنسانيةحصاءات اإلمستمرة في البيانات بسبب محدودية جمع ونشر وتطبيق 
البيانات  فجواتسد  إنّ لذلك ف  20.الجنسانية مسائلتعلق بالفيما يتج واوتقييم الن المحرز األساس ورصد التقدمعلى وضع خطوط 

لمعالجة القضايا المتعلقة التي ت بذل  جهودال تطوير لىع دساعوالتنوع البيولوجي سي الجنسانية مسائلبين ال القائمة لةصفي ال
نصافا وكفاءةلتكون القطاعات  في مختلفبالتنوع البيولوجي   .أكثر فعالية وا 

مجموعة  ،الجنسانية االعتبارات خطة عملل العريضةط و خطال مشروعالذي يحتوي على  ،أدناه الوارد ويقترح الجدول -61
توجيه الجهود المبذولة لتحقيق  هواإلجراءات من  والغرض. ة بهاصلاألهداف واإلجراءات المت وبعضج متوقعة توان ةمن ثالث

جراءوتقييم الوضع و  ،رفاالقدرات والمع نميةت إلى راميةمن خالل مجموعة متنوعة من التدابير ال ،أهداف الخطة  ،إصالحات ا 
مع  ،هذه اإلجراءات كمجاالت تتطلب اهتماما خاصا عر ضوت   .من بين أمور أخرى ،وتعزيز التمويل رسييوت ،وتعزيز المشاركة

لتحقيق األهداف المقترحة على الصعيد  مطلوبةإجراءات أخرى لتكملة ومواصلة تحديد الجهود ال بضرورة أن توضعاالعتراف 
حيث  ،العريضةط و خطال مشروعقترح كهدف في ت  تنمية القدرات لم  أنّ  الجدير بالذكرمن و اإلقليمي والدولي. كذلك الوطني و 

منجزات لل العريضةط و خطال مشروعأعمدة إضافية في  وقد أ درجت .تنفيذها طلوبماءات الالعنصر في اإلجر  إدراج هذا عتزمي  
 وأدة ئار الدوار األفي سواء رشادية )استجهات فاعلة  تترحق  افي حين و والجداول الزمنية والجهات الفاعلة المسؤولة. المستهد فة 

 والجداول الزمنية منجزات المستهد فةلبا وكذلك فيما يتعلق ،في هذا الشأن م المزيد من المدخالتيقدتفمن المتوقع  ،مساهمة(ال
 ،0202لما بعد عام  إلطار العالمي للتنوع البيولوجيامع  اقتسمجاالت اال أهم يتضمن الجدول أيضاو  .في المستقبل المحتملة

                                                 
 Does the gender composition of forest and fishery management groups affect resource (،0261ليشر، سي وآخرون ) 17

governance and conservation outcomes? A systematic map ،Environmental Evidence ،62إلى  6ص  ،1رقم  ،5د المجل ،
DOI 10.1186/s13750-016-0057-8 

 (، تغير المناخ: حماية حقوق المرأة،0269مفوضية حقوق اإلنسان ) 18
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/materials/2PGenderLight.pdf 

 New data reveals slow progress in achieving gender equality in environmental(، 0206) االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 19

decision making ،-gender-achieving-progress-slow-reveals-data-https://www.iucn.org/news/gender/202103/new

making-siondeci-environmental-equality. 

 Gender and Environment Statistics: Unlocking information (،0268برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ) 20

for action and measuring the SDGs ،https://www.unep.org/resources/report/gender-and-environment-statistics-

unlocking-information-action-and-measuring-sdgs 

https://www.iucn.org/news/gender/202103/new-data-reveals-slow-progress-achieving-gender-equality-environmental-decision-making
https://www.iucn.org/news/gender/202103/new-data-reveals-slow-progress-achieving-gender-equality-environmental-decision-making
https://www.iucn.org/news/gender/202103/new-data-reveals-slow-progress-achieving-gender-equality-environmental-decision-making
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في  تددِّ ح  تي تلك ال أخرى إلى جانب إلدراج مؤشرات مامتهمزيد من االاليمكن إيالء و   21إلطار.ل المقترحة مؤشراتالروابط بالو 
 .0202لما بعد عام  إلطار العالمي للتنوع البيولوجيامشروع الخاص ب 0202إطار الرصد لما بعد 

دعم إلى الجنسانية  االعتبارات خطة عمل سعي عن القسم الخاص باالتساق مع االلتزامات الدولية ذات الصلة ربّ يعو  -61
 بهدفق رفقل هذا القسم إلى من   وقدوالتنوع البيولوجي.  الجنسانية االعتباراتب المرتبطة االلتزامات الدولية ذات الصلةتحقيق 

بقتبسيط الجدول و   ،ة بهاصلالمت واألهداف واإلجراءات ،تج المتوقعةواالن ماسي الو  ،التركيز على العناصر الرئيسية للخطة ءاا 
وكأساس  ،فهم واضح للروابط وجود لضمانو  ،القسم الخاص باالتساق ألغراض مرجعيةإنشاء رح اقت  و  .والمعلومات ذات الصلة

هذا القسم  التأكيد على أنّ  ية بمكانهممن األ. و تج واألهداف واإلجراءات المناسبة بموجب اتفاقية التنوع البيولوجيوالتحديد الن
نما القصد  .العديد من االلتزامات على مختلف المستويات راجإده يمكن أنفهناك اعتراف ب ،منه أن يكون شامال غرضليس ال وا 
قضايا الو الجنسانية  قضايال الو اتنالروابط باإلطار الدولي الحالي الذي ي وأوثق ألهم إرشاديةااللتزامات المطروحة أن تكون من 

 .بالتنوع البيولوجي المتعلقة

هداف األو  راحل الرئيسيةوالم لغاياتل وفقا بها ةصلواألهداف المتتج المتوقعة والنا رسما لمعالميتضمن الجدول و  -68
الغرض من  إلشارة إلى أنّ وتجدر ا .0202ث لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام حد  م  ال األّولي المشروعالخاصة ب

 باالعتبارات مباشرةالة صلذات ال باإلطار الخاصة هدافاألو  راحل الرئيسيةوالم لغاياتا إبراز أكثر الرسم للمعالم هوهذا 
هةمبطريقة  الجنسانية عتباراتالمتعلقة باال إلجراءاتا دمجدعم  وذلك من أجل ،الجنسانية ذات الصلة من  جوانبفي ال وج 

ليست  الجنسانيةقضايا ال أن يشير إلى أنّ الرسم هذا وليس الغرض من  .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 مباشرة روابط وجداالنتباه إلى األهداف التي ت لتوجيهرح فقط قت  ا لكنه ،0202طار ما بعد عام إلخرى األهداف األذات صلة ب

 إلطارا لروابط بأهدافاتوضيح زيادة في مرحلة الحقة ل رشاداتمزيد من اإلال. ويمكن تقديم الجنسانيةقضايا الها وبين بين
لإلطار العالمي للتنوع األهداف والمؤشرات المقترحة و  لغاياتايستند إلى  الرسم للمعالمهذا  أنّ  بما ،باإلضافة إلى ذلكو  .المتبقية

 .طار في المستقبلاإلمع  ىشاتمي على نحو تحديثه عتزمفمن الم   ،0202لما بعد عام  البيولوجي

جميع  فهم أنّ إلى  تستند الجنسانية لالعتبارات عملية وضع خطة عمل جديدة فإن ،النحو المشار إليه آنفا وعلى -69
باع نهج اتّ  ولكي يتسنىة لها دور تؤديه في تنفيذ االتفاقية ودعم أهداف تعميم مراعاة المنظور الجنساني. المعنيالجهات الفاعلة 

 عمليةأن تكون هذه ال نبغيي ،واالتفاقية 0202لما بعد عام  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيفي تنفيذ  لمنظور الجنسانيايراعي 
والشعوب األصلية  ،وكذلك الكيانات الدولية وكيانات منظومة األمم المتحدةاألطراف، ت دعى  ،ذلكعلى وبناء  .تشاركية وشاملة

من دعم إلى تقديم ال المعنيينأصحاب المصلحة سائر و  ،والقطاع الخاص ،والشباب ،والجماعات النسائية ،والمجتمعات المحلية
 .وتنفيذها بفعالية جنسانيةال لالعتبارات جديدة خطة عملوضع أجل 

 

                                                 
 .CBD/SBSTTA/24/3هذه المؤشرات مأخوذة من المؤشرات الواردة في الوثيقة  21

https://www.cbd.int/doc/c/d361/e643/b0d4a9f3cbbc168edc0d66ca/sbstta-24-03-ar.pdf
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 صفرقم ال 0202 عام الجنسانية لما بعد لالعتبارات لخطة عمل العريضةط و خطمشروع ال

 -ألف

 األهداف

 -باء

 إلجراءاتا

 -جيم

منجزات ال
 المستهَدفة

 والجداول الزمنية

 -دال

فاعلة الجهات ال
 مسؤولةال

 -هاء

ث لإلطار العالمي للتنوع حدَّ م  ال األّولي االتساق مع المشروع
 0202البيولوجي لما بعد 

 -واو

الروابط بمؤشرات اإلطار 
العالمي للتنوع 

 البيولوجي

 

 1 همامن عتفانواال حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامفي المساهمة  في ات متساويةوقدر  بفرصالنساء والفتيات،  خاصة، و عياتمجاال فئات النوع ع جميعمت  ت   :1المتوقع  ناتجال

صول ح إمكانية زيادة 6-6
النساء على حق ملكية 

األراضي والمياه والموارد 
البيولوجية والتصرف فيها، 

تحديد  خاللن مبما في ذلك 
زالة الحواجز المت لة صوا 

 جنسانيةباالعتبارات ال

 المتعلقة تشريعاتالمراجعة 
جراء ب األراضي وا 

اإلصالحات الالزمة، بما في 
ذلك إزالة الحواجز القانونية 

منح ل من أجظمية، والن  
المرأة حقوقا متساوية في 

األراضي إلى  الوصول
 الطبيعية والمياه والموارد

  والتصرف فيها هاكالتوام

زيادة  :إلطار العالمي للتنوع البيولوجياالغاية ألف من غايات  األطراف الرائدة: 
قل تال  اإليكولوجية الطبيعية بنسبة مة النظممساحة وترابط وسال

نواع وقدرتها على ألمة جميع الدعم سال في المائة[ X] عن
في  X] نقراض بنسبةالمهددة باالنواع ألاالصمود وتقليل عدد 

 والحفاظ على التنوع الجيني؛ المائة[

تقييم  :إلطار العالمي للتنوع البيولوجيامن غايات  باءالغاية 
المساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى الناس أو الحفاظ عليها أو 

 خطةدعم  من أجلتعزيزها من خالل الحفظ واالستخدام المستدام 
   التنمية العالمية لصالح جميع الناس

تسهم الطبيعة  :انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المرحلة الرئيسية
الغذائي، والوصول إلى مياه في النظم الغذائية المستدامة واألمن 

والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث  ،الشرب المأمونة
 الطبيعية

بحلول  إلطار العالمي للتنوع البيولوجي:امن أهداف  8الهدف 
، ضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي 0212عام 

الذين  السكان 02-2-0
 حقوق حيازةلديهم 

 مضمونة في األراضي

نوع حسب  التصنيف)
 الجنس ونوع الحيازة(

 

2 

توفير التدريب والتعليم 
  :والدعم

تمكينهن للنساء والفتيات ل -
  ،حقوقهن ةوممارس فهممن 

في  رجال والفتيانللقادة وال -
والقرى  ات المحليةالمجتمع

رفع من أجل الدينيين  دةاقوال
 الوعي، مستوى

األطراف،  الرائدة: 
والمنظمات ذات 

 الصلة
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 صفرقم ال 0202 عام الجنسانية لما بعد لالعتبارات لخطة عمل العريضةط و خطمشروع ال

 -ألف

 األهداف

 -باء

 إلجراءاتا

 -جيم

منجزات ال
 المستهَدفة

 والجداول الزمنية

 -دال

فاعلة الجهات ال
 مسؤولةال

 -هاء

ث لإلطار العالمي للتنوع حدَّ م  ال األّولي االتساق مع المشروع
 0202البيولوجي لما بعد 

 -واو

الروابط بمؤشرات اإلطار 
العالمي للتنوع 

 البيولوجي

 

من  اتالحكوم يممثلل - 
رفع مستوى الوعي  أجل

 الالزمة وبناء القدرات
 يةنالحواجز الجنسل لتصديل

ثر وسبل العيش والصحة والرفاه، للناس، وال سيما للفئات األك
ضعفا من خالل اإلدارة المستدامة لألنواع البرية من الحيوانات 

 .والنباتات

 ،0212بحلول عام  إلطار العالمي للتنوع البيولوجي:ل 9الهدف 
دعم إنتاجية واستدامة وقدرة التنوع البيولوجي على الصمود في 
النظم اإليكولوجية الزراعية وغيرها من النظم اإليكولوجية المدارة 

خالل الحفظ واالستخدام المستدام لهذه النظم اإليكولوجية، بما من 
 .في المائة[ على األقل 52يقلل فجوات اإلنتاجية بنسبة ]

بحلول عام  العالمي للتنوع البيولوجي: إلطارل 02الهدف 
، ضمان المشاركة المنصفة في صنع القرار المتعلق 0212

ذات الصلة  على الموارد حقوقالبالتنوع البيولوجي وضمان 
للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والفتيات وكذلك 

 .الشباب، وفقا للظروف الوطنية

دعم المنظمات/الشبكات 
شارك في كي تالنسائية ل
ات المتعلقة سياسالصياغة 

إصالح في األراضي و ب
األراضي، بما في ذلك من 
 خالل توفير الدعم المالي

األطراف،  الرائدة: 
والمنظمات ذات 

 الصلة

القضاء على جميع  6-0
التي  أشكال العنف الجنساني

لى إصول و الأثناء  ت رتكب
وحفظه  البيولوجي التنوع

ومنعها  واستخدامه المستدام

ونشر معلومات  ريفتو 
العنف الجنساني عن وأدوات 

التنوع البيولوجي، بروابط الو 
بما في ذلك منهجيات 

تخطيط  عمليات للرصد في

المنظمات  الرائدة: 
 األمانة، و ذات الصلة

 

 األطراف المساهمة:

 إلطار العالمي للتنوع البيولوجيامن غايات  باءالغاية 

تسهم الطبيعة  :انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المرحلة الرئيسية
في النظم الغذائية المستدامة واألمن الغذائي، والوصول إلى مياه 

والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث  ،الشرب المأمونة

3 
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 -ألف

 األهداف

 -باء

 إلجراءاتا

 -جيم

منجزات ال
 المستهَدفة

 والجداول الزمنية

 -دال

فاعلة الجهات ال
 مسؤولةال

 -هاء

ث لإلطار العالمي للتنوع حدَّ م  ال األّولي االتساق مع المشروع
 0202البيولوجي لما بعد 

 -واو

الروابط بمؤشرات اإلطار 
العالمي للتنوع 

 البيولوجي

 

لها )بما في ذلك  تصديوال
حماية المدافعات عن حقوق 

 اإلنسان البيئية(

التنوع  وبرامج وتنفيذ سياسات
 .جيالبيولو 

  الطبيعية

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارل 8الهدف 

بحلول عام  العالمي للتنوع البيولوجي: إلطارل 66الهدف 
األماكن و ، زيادة المنافع الناشئة عن التنوع البيولوجي 0212

الخضراء/الزرقاء من أجل صحة البشر ورفاهيتهم، بما في ذلك 
 األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى هذه األماكن بنسبة ال نسبة

 .سيما لسكان الحضر [، والفي المائة 622تقل عن ]

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارل 02الهدف 

لتحديد  الالزمة تدابيرالدمج 
ومعالجة ورصد العنف 

 الجنساني في تخطيط وتنفيذ
سياسات وبرامج  ورصد
 التنوع البيولوجي يعر اومش

األطراف،  الرائدة: 
والمنظمات ذات 

 الصلة

 حصولالضمان  6-1
لنساء على الموارد المتساوي ل
والتكنولوجيات  والخدمات
 هن في إدارةلدعم الالزمة

 لتنوع البيولوجيا حفظو 
واستخدامه المستدام )بما في 

 ،ذلك الخدمات المالية
 ،التدريبو  ،واالئتمان

 ،والمعلومات ذات الصلة
، من بين أمور عليموالت

تحديد الفجوات بين الجنسين 
 الالزمة تدابيرالواتخاذ 

 المتساويالوصول  سيرلتي
لنساء والفتيات إلى ل

الخدمات المالية واالئتمان 
والمعلومات ذات  التدريبو 

وغير ذلك الصلة والتعليم، 
الموارد والخدمات ذات  من

 الصلة

األطراف،   الرائدة: 
والمنظمات ذات 

 الصلة

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارلالغاية ألف 

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارل باءالغاية 

تسهم الطبيعة  :انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المرحلة الرئيسية
في النظم الغذائية المستدامة واألمن الغذائي، والوصول إلى مياه 

والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث  ،المأمونةالشرب 
 الطبيعية

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارل 8الهدف 

4 
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 صفرقم ال 0202 عام الجنسانية لما بعد لالعتبارات لخطة عمل العريضةط و خطمشروع ال

 -ألف

 األهداف

 -باء

 إلجراءاتا

 -جيم

منجزات ال
 المستهَدفة

 والجداول الزمنية

 -دال

فاعلة الجهات ال
 مسؤولةال

 -هاء

ث لإلطار العالمي للتنوع حدَّ م  ال األّولي االتساق مع المشروع
 0202البيولوجي لما بعد 

 -واو

الروابط بمؤشرات اإلطار 
العالمي للتنوع 

 البيولوجي

 

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارل 9الهدف  أخرى(

بحلول عام  العالمي للتنوع البيولوجي: إلطارل 62الهدف 
، ضمان أن تسهم الحلول القائمة على الطبيعة ونهج 0212

 النظم اإليكولوجية في تنظيم جودة الهواء، واألخطار واألحداث
 XXXوجودة وكمية المياه لما ال يقل عن ] ،المتطرفة المناخية

 .مليون[ شخص

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارل 02الهدف 

 ضمان الحصول 6-4
 منافعاللى ع منصفال

لتنوع احفظ  الناشئة عن
واستخدامه  البيولوجي

المستدام )بما في ذلك 
 ،واألمن الغذائي ،التغذية

 ،والصحة ،وسبل العيش
 والرفاه(

إجراء تقييمات تشاركية 
لألدوار واالحتياجات 

 اتر يثتأوالمساهمات وال
المتعلقة  ياناالمتمايزة جنس

لتنوع البيولوجي ا بحفظ
 المستدام، وتحديد هاستخدامو 

الوصول إلى المنافع  مدى
االجتماعية واالقتصادية 

 وتلقيها. ذلكالمرتبطة ب

األطراف،   الرائدة: 
والمنظمات ذات 

، واألوساط الصلة
 البحثية

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارلالغاية ألف 

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارلالغاية باء 

تسهم الطبيعة  :انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المرحلة الرئيسية
في النظم الغذائية المستدامة واألمن الغذائي، والوصول إلى مياه 

والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث  ،الشرب المأمونة
 الطبيعية

ن استخدام الموارد الجينية الناشئة عتقاسم المنافع  الغاية جيم:
 بشكل عادل ومنصف

مقدار  6-2-جيم
المنافع النقدية )بالدوالر 
األمريكي( التي تستلمها 

البلدان من استخدام 
الموارد الجينية نتيجة 
 إلبرام اتفاق للحصول

وتقاسم المنافع، بما في 
ذلك المعارف التقليدية 

 حسب التصنيف)
بما في  -المستفيدين 

ذلك الشعوب األصلية 

6 

ع البيانات المصنفة حسب تتب  
الجنس حول المستفيدين نوع 

األطراف،   الرائدة: 
والمنظمات ذات 
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 البيولوجي

 

إلى  ةيراممن التدخالت ال
تلبية احتياجات الناس، بما 
 في ذلك من خالل التمويل

من الصناديق  المستمد
والصناديق االستئمانية 

البيئية ذات الصلة، واتخاذ 
التدابير الالزمة لمعالجة 

 الفجوات بين الجنسين

ومرفق البيئة ، الصلة
 العالمية

( إنشاء 6) :انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المراحل الرئيسية
( زيادة 0آليات الحصول وتقاسم المنافع في جميع البلدان؛ )

 في المائة[. Xتقاسم المنافع بنسبة ]

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارل 8الهدف 

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارل 62الهدف 

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارل 66الهدف 

بحلول عام  العالمي للتنوع البيولوجي: إلطارل 60الهدف 
، زيادة المنافع المتقاسمة من أجل حفظ التنوع البيولوجي 0212

[ من خالل ضمان الحصول على Xبمقدار ] واستخدامه المستدام
الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والتقاسم العادل 

 .استخدامهاوالمنصف للمنافع الناشئة عن 

والمجتمعات المحلية 
 نوع الجنس(وحسب 

 

عدد نتائج  0-2-جيم
البحث والتطوير أو 
المطبوعات المتبادلة 
نتيجة إلبرام اتفاق 

للحصول وتقاسم المنافع 
 حسب التصنيف)

بما في  -المستفيدين 
ذلك الشعوب األصلية 
والمجتمعات المحلية 
 وحسب نوع الجنس(

 

النظم  62-2-0
اإليكولوجية التي تقدم 
خدمات لخفض تآكل 

والحماية من  السواحل،
الفيضانات، وخدمات 

 حسب التصنيفأخرى )
 نوع الجنس(
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عدد  60-2-6
المستخدمين الذين 
تقاسموا المنافع من 

استخدام الموارد الجينية 
و/أو المعارف التقليدية 

المرتبطة بالموارد الجينية 
مع مقدمي هذه الموارد 

و/أو المعارف 
نوع  حسب التصنيف)

الجنس وحسب حالة 
إلى  لمستخدماانتماء 
  -األصلية  الشعوب

 (رئيس منظمة المستخدمين

تعزيز التمكين  6-5
االقتصادي للمرأة، بما في 

 وصول تيسير ذلك من خالل
إلى فرص لنساء والفتيات ا

عمل رسمية آمنة وجيدة 
، وفرص ة األجرعومدفو 

/تحليل أدوار النساء رسم
سالسل  لى نطاقوالرجال ع

والقطاعات القائمة  اإلمداد
على التنوع البيولوجي لتحديد 

الفجوات بين الجنسين، 
التدخالت وتعزيز وتنفيذ 

األطراف،  الرائدة: 
والمنظمات ذات 

 الصلة

 

قطاع ال المساهمة:
 الخاص

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارلالغاية باء 

تسهم الطبيعة  :انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المرحلة الرئيسية
الغذائي، والوصول إلى مياه  في النظم الغذائية المستدامة واألمن

والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث  ،الشرب المأمونة

نسبة السكان  8-2-0
المشتغلين باألعمال 

 التصنيفالتقليدية )
نوع الجنس  حسب

وحسب حالة االنتماء 
 األصلية(إلى الشعوب 

7 
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 في سالسل إلقامة المشاريع،
ذات قطاعات الو  اإلمداد
 لتنوع البيولوجيبا الصلة

 وياسالداعمة لضمان ت
 بين النساء والرجال الفرص

 الطبيعية

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارل 8الهدف 

بحلول عام  العالمي للتنوع البيولوجي: إلطارل 64الهدف 
 ، خفض اآلثار السلبية التي يتعرض لها التنوع البيولوجي0212
المائة[ على األقل من خالل ضمان استدامة في  52بنسبة ]

 .ممارسات اإلنتاج وسالسل اإلمداد

من  توفير التدريب للنساء
نية تقال هنمهارات نميةت أجل

 تتعلقوأنشطة مدرة للدخل 
لتنوع البيولوجي ا بحفظ

 المستدام  هواستخدام

األطراف،  الرائدة: 
والمنظمات ذات 

 الصلة

 8 التنوع البيولوجي مجاخطط وبر و سياسات المتعلقة بقرارات في ال تساوم بقدر النساء والفتيات، خاصة، و عياتمجاال فئات النوع واحتياجات جميع ومصالح تناول رؤى :0المتوقع  ناتجال

زيادة وتعزيز المشاركة  0-6
والقيادة الهادفة والمستنيرة 
والفعالة للمرأة على جميع 

 اتمستويات صنع القرار 
 التنوع البيولوجيب المتعلقة

تحديد الفجوات بين الجنسين 
واتخاذ التدابير الالزمة، بما 

في ذلك تحديد األهداف 
المرأة  وقيادة لمشاركة

الهادفة والمستنيرة والفعالة 
ة عنيفي هيئات الحوكمة الم

بالتنوع البيولوجي على جميع 
 المستويات

األطراف،  الرائدة: 
والمنظمات ذات 

 الصلة

وسائل التنفيذ توافر  :إلطار العالمي للتنوع البيولوجيالغاية دال ل
 في اإلطارالواردة لتحقيق جميع الغايات واألهداف 

بحلول عام )أ(  :انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المراحل الرئيسية
 2202إلى  2222، تحديد وسائل تنفيذ اإلطار للفترة من 2222

، تحديد وسائل تنفيذ 2202بحلول عام ؛ )ب( بهالتزام اال وأ
 بها. أو االلتزام 2202إلى  2202اإلطار للفترة من 

دمج قيم التنوع البيولوجي في  ،2202بحلول عام  :61الهدف 
يط وعمليات التنمية واستراتيجيات الحد السياسات واللوائح والتخط

من الفقر والحسابات على جميع المستويات، بما يضمن تعميم 
دماجها في تقييمات وا  جميع القطاعات  قيم التنوع البيولوجي عبر

مؤشر تغطية  6-2-دال
االستراتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع 
البيولوجي بعمليات 

رسمية تضمن مشاركة 
والشعوب األصلية النساء 

المحلية  والمجتمعات
والشباب وتلتقط وسائل 

 التنفيذ

 

مدى مشاركة  02-2-1
الشعوب األصلية 

9 

تعزيز المشاركة  0-0
والقيادة الهادفة والمستنيرة 
والفعالة للمرأة في عمليات 

التنوع البيولوجي، بما  اتفاقية

 الرامية إلى تعزيز المبادرات
 تبناء القدرات في مجاال

القيادة والتفاوض والتيسير 
، بما في فودالو عضوات ل

نة، مااأل الرائدة: 
والمنظمات ذات 

 الصلة

 

11 
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العالمي للتنوع 
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في ذلك من خالل إشراك 
عضوات عات النسائية و االجم
 فودالو 

حلقات ذلك من خالل ال
برامج و  شبكيةال الدراسية
أثناء  التي ت عقد التدريب

 اتالدور 

 .ثار البيئيةآلا

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارل 02الهدف 

والمجتمعات المحلية، 
والنساء والفتيات، فضال 

صنع  عن الشباب، في
القرارات المتعلقة بالتنوع 

 البيولوجي

 

 

مخصص إنشاء صندوق 
 تمثيل لدعم فودالو لعضوات 
من أقل البلدان نموا النساء 

زرية الصغيرة والدول الج  
ة، فعالال تهنومشارك النامية

ودعوة األطراف وأصحاب 
تقديم  المصلحة إلى

 مساهمات طوعية

 األطراف الرائدة: 

اعتبارات المساواة  دمج 0-1
بين الجنسين واإلنصاف بين 
األجيال وحقوق اإلنسان في 
االستراتيجيات وخطط العمل 

الوطنية للتنوع البيولوجي 
عدادتنفيذها و في عمليات و   ا 

واإلبالغ ورصدها  اتهاميزاني
 هاعن

بناء القدرات  خدمات توفير
أصحاب  وسائر للحكومات

فيما ين معنيالمصلحة ال
وتنفيذ ورصد  وضع يخص

االستراتيجيات وخطط العمل 
 الوطنية للتنوع البيولوجي

 المنظورراعي بطرق ت
الجنساني، بما في ذلك 

المنظمات  الرائدة: 
، ذات الصلة

 طرافمانة، واألاألو 

11 
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لمشاريع واإلبالغ ل التخطيط
وكذلك  بهذه الطرقها عن

 للمنظورالميزنة المراعية 
 ةالجنساني

وطنية  نسيقت مراكزتعيين 
 يةناالجنسباالعتبارات  ت عنى

من أجل والتنوع البيولوجي 
 سماقرف، وتادعم تبادل المع

الخبرات وأفضل الممارسات، 
والتعلم من األقران، والتوجيه 

 شادر واإل

 األطراف الرائدة: 

 

، مانةاأل المساهمة:

والمنظمات ذات 
 الصلة

عات النسائية اإشراك الجم
المعنية والمؤسسات الوطنية 

 يةناالجنس مسائلالبلمرأة و با
وتنفيذ  وضعفي عملية 

وتحديث سياسات وخطط 
جراءات  واستراتيجيات وا 
التنوع البيولوجي، حسب 
االقتضاء، على جميع 

 المستويات

األطراف،  الرائدة: 
والمنظمات ذات 

 الصلة
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 12 لمنظور الجنسانياراعي تنفيذا ي 0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام الضمان تنفيذ  الزمةال تهيئة الظروف التمكينية :3المتوقع  ناتجال

 

تعزيز قدرة الحكومات  1-6
أصحاب المصلحة سائر و 
على جمع وتحليل  معنيينال

المتعلقة بيانات الوتطبيق 
فة التنوع البيولوجي المصن  ب

الجنس وعوامل  نوع حسب
بما في ، ديموغرافية أخرى

ذلك البيانات المستندة إلى 
من  األفكار المستمدة

المعارف التقليدية لنساء 
 وفتيات الشعوب األصلية

آلليات ا اترف وقدر ابناء مع
اإلحصائية الوطنية لضمان 

الجمع المنهجي لبيانات 
التنوع البيولوجي المصنفة 

 وضعالجنس و  نوع حسب
واستخدام المؤشرات 
 الجنسانية ذات الصلة

األطراف،  الرائدة: 
والمنظمات ذات 

 الصلة

توليد المعارف  :إلطار العالمي للتنوع البيولوجياآلية تنفيذ 
دارتها وتقاسمها  وا 

هماتها في اسملمعارف التقليدية واالعتراف باحماية زيادة  (6)
 حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

 علم التنوع البيولوجي والتعليم والتعلم التنظيمي.ب النهوض (0)

بحلول عام  العالمي للتنوع البيولوجي: إلطارل 69الهدف 
، ضمان توافر معلومات جيدة، بما في ذلك المعارف 0212

التقليدية، لصناع القرار والجمهور من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع 
 .البيولوجي من خالل نشر الوعي وتشجيع التعليم والبحوث

 

 

 

13 

مؤشرات ال نماذج تبادل
 والبيانات وأفضل الممارسات

فيما ات ذات الصلة رشادواإل
ورصد البيانات  إنشاء خصي

الجنس  نوع المصنفة حسب
وعوامل ديموغرافية أخرى 

 ولكل قطاع

 األطراف، الرائدة: 
والمنظمات  واألمانة،

 ذات الصلة

 دلةاألتعزيز قاعدة  1-0
المتعلقة  اآلثارب الخاصة

لحفظ  يةناجنسال باالعتبارات
 هالتنوع البيولوجي واستخدام

والتقاسم العادل  المستدام

ودعم جمع  اتبناء الخبر 
تاحةو  وتوحيد وتطبيق  ا 

البيانات والمعلومات المتعلقة 
وحفظ  يةناجنسال بالمسائل

 هالتنوع البيولوجي واستخدام

 األطراف، الرائدة: 
والمنظمات  واألمانة،

 ذات الصلة

مدى تعميم  69-2-0
تعليم المواطنة  )أ(

التعليم  )ب(العالمية و
من أجل التنمية 

المستدامة، بما في ذلك 

14 
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 صفرقم ال 0202 عام الجنسانية لما بعد لالعتبارات لخطة عمل العريضةط و خطمشروع ال

 -ألف

 األهداف

 -باء

 إلجراءاتا

 -جيم

منجزات ال
 المستهَدفة

 والجداول الزمنية

 -دال

فاعلة الجهات ال
 مسؤولةال

 -هاء

ث لإلطار العالمي للتنوع حدَّ م  ال األّولي االتساق مع المشروع
 0202البيولوجي لما بعد 

 -واو

الروابط بمؤشرات اإلطار 
العالمي للتنوع 

 البيولوجي

 

تحسين و  والمنصف للمنافع
، تلك اآلثار وتحليل فهم
 في حفظ دور المرأةكذلك و 

واستخدامه  التنوع البيولوجي
بوصفها عامال من المستدام 
 لتغييراعوامل 

المستدام وتقاسم المنافع، بما 
في ذلك المعارف التقليدية 

 ياناالمتمايزة جنس

المساواة بين الجنسين 
وحقوق اإلنسان، وذلك 

 مستوياتعلى جميع ال
في )أ( السياسات 

التعليمية على الصعيد 
المناهج  الوطني؛ و)ب(

الدراسية؛ و)ج( تدريب 
المعلمين؛ و)د( تقييم 

 الطالب

مشاركة الفعالة الدعم  1-1
والشبكات النسائية  للمنظمات

 شؤونالخبراء المعنيين بالو 
إلطار االجنسانية في تنفيذ 

العالمي للتنوع البيولوجي لما 
واإلبالغ  0202بعد عام 

 هعن

تعزيز قدرة المنظمات 
الخبراء و والشبكات النسائية 

الجنسانية  شؤونالمعنيين بال
 دعم تخطيط وتنفيذعلى 

االستراتيجيات  واإلبالغ عن
الوطنية للتنوع  وخطط العمل
األنشطة و البيولوجي 

، بما في ذلك بها صلةمتال
دمج االعتبارات الجنسانية 

في جميع برامج التنوع 
البيولوجي على جميع 

األطراف،  الرائدة: 
والمنظمات ذات 

 الصلة

 16  المسؤولية والشفافية - إلطار العالمي للتنوع البيولوجيا
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 صفرقم ال 0202 عام الجنسانية لما بعد لالعتبارات لخطة عمل العريضةط و خطمشروع ال

 -ألف

 األهداف

 -باء

 إلجراءاتا

 -جيم

منجزات ال
 المستهَدفة

 والجداول الزمنية

 -دال

فاعلة الجهات ال
 مسؤولةال

 -هاء

ث لإلطار العالمي للتنوع حدَّ م  ال األّولي االتساق مع المشروع
 0202البيولوجي لما بعد 

 -واو

الروابط بمؤشرات اإلطار 
العالمي للتنوع 

 البيولوجي

 

 المستويات

إلطار اضمان تنفيذ  1-4
العالمي للتنوع البيولوجي لما 

بصورة  0202بعد عام 
لمنظور اراعي تو  ةمتسق

تحديد  طريقن عالجنساني، 
أوجه التآزر واالستفادة من 

ذات الصلة  خبراتال
األمم  من عملياتالمستمدة 

المتحدة والعمليات الدولية 
اتفاقية مثل ذات الصلة )

األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
اتفاقية األمم و تغير المناخ، 

المتحدة لمكافحة التصحر، 
خطة التنمية المستدامة لعام و 

0212) 

إنشاء آليات تنسيق بين 
المنظمات/الشبكات النسائية، 

عن  ةوالوزارات المسؤول
 ةالجنسانية والمسؤول شؤونال

 نسيقتال مراكزو  ،عن البيئة
والشركاء  ،ذات الصلة

 اتساق ن لتعزيزيالمحلي
القضايا ب المتعلقةمج االبر 

قضايا البو الجنسانية 
 بالتنوع البيولوجي المتصلة

األطراف،  الرائدة: 
والمنظمات ذات 

 الصلة

، 0212بحلول عام  العالمي للتنوع البيولوجي: إلطارل 1الهدف 
زيادة المساهمات في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر 

هج القائمة على الكوارث من الحلول القائمة على الطبيعة والن  
ما يضمن القدرة على الصمود وتقليل أي بالنظم اإليكولوجية، 

 .آثار سلبية على التنوع البيولوجي

 العالمي للتنوع البيولوجي إلطارل 61 الهدف

 

 التمكينية فرو ظال -العالمي للتنوع البيولوجي اإلطار

 ...بشأن ةفعال اتإجراءاتخاذ 

البيئية المتعددة األطراف ذات هـ( أوجه التآزر بين االتفاقات 
الصلة والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة، بما في ذلك خطة 

، والصكوك على المستويات 0212التنمية المستدامة لعام 
العالمية واإلقليمية والوطنية، بما في ذلك من خالل تعزيز أو 

 إنشاء آليات التعاون؛

  

التقارير  أنّ  التأكد من 1-5
 مالحظات المقد مةوالالوطنية 

بموجب اتفاقية التنوع 
معلومات  توفر البيولوجي

تحديد وتجميع أفضل 
الممارسات والدروس 
 المستفادة والفجوات في

 تنفيذ والرصدال عمليات

 األطراف، الرائدة: 
ت االشبك/اتاعمجلوا

والمنظمات  ،النسائية
 ، واألمانةذات الصلة

 18  المسؤولية والشفافية - إلطار العالمي للتنوع البيولوجيا
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 صفرقم ال 0202 عام الجنسانية لما بعد لالعتبارات لخطة عمل العريضةط و خطمشروع ال

 -ألف

 األهداف

 -باء

 إلجراءاتا

 -جيم

منجزات ال
 المستهَدفة

 والجداول الزمنية

 -دال

فاعلة الجهات ال
 مسؤولةال

 -هاء

ث لإلطار العالمي للتنوع حدَّ م  ال األّولي االتساق مع المشروع
 0202البيولوجي لما بعد 

 -واو

الروابط بمؤشرات اإلطار 
العالمي للتنوع 

 البيولوجي

 

 عن تنفيذ خطة عمل
الجنسانية وتنفيذ  االعتبارات

إلطار العالمي للتنوع ا
البيولوجي لما بعد عام 

لمنظور ا راعيي اتنفيذ 0202
 الجنساني

 تراعي التي واإلبالغ
لمنظور الجنساني، بمشاركة ا

المنظمات والشبكات النسائية 
 شؤونالخبراء المعنيين بالو 

 الجنسانية

ع المؤشرات تحديد وتتب  
دراجالجنسانية و  البيانات  ا 

الجنس  نوع المصنفة حسب
في اإلبالغ عن التقدم 

المحرز نحو تنفيذ خطة 
الجنسانية  االعتبارات عمل

 طاراإلوغايات وأهداف 
لتنوع البيولوجي لما لالعالمي 
 0202بعد عام 

 األطراف الرائدة: 

إعداد تقارير دورية عن 
مساهمات النساء والفتيات 
في حفظ التنوع البيولوجي 
واستخدامه المستدام، وعن 

عتبارات الجنسانية االدمج 
في االستراتيجيات وخطط 

 األطراف، الرائدة: 
والمنظمات  واألمانة،

 ذات الصلة
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 صفرقم ال 0202 عام الجنسانية لما بعد لالعتبارات لخطة عمل العريضةط و خطمشروع ال

 -ألف

 األهداف

 -باء

 إلجراءاتا

 -جيم

منجزات ال
 المستهَدفة

 والجداول الزمنية

 -دال

فاعلة الجهات ال
 مسؤولةال

 -هاء

ث لإلطار العالمي للتنوع حدَّ م  ال األّولي االتساق مع المشروع
 0202البيولوجي لما بعد 

 -واو

الروابط بمؤشرات اإلطار 
العالمي للتنوع 

 البيولوجي

 

العمل الوطنية للتنوع 
البيولوجي، بما في ذلك 

عو  هاتنفيذ  اتهاميزانيداد ا 
 غ عنهابالاإلو 

تخصيص الموارد  1-1
البشرية والمالية الكافية لدعم 

اإلجراءات القائمة على 
 راعيالحقوق والتنفيذ الم

للمنظور الجنساني لإلطار 
العالمي للتنوع البيولوجي لما 

، بما في 0202بعد عام 
 ع المواردتتب   خاللن مذلك 
للمبادرات ة صخص  الم

واإلبالغ عنها، الجنسانية 
وتطبيق الميزنة المراعية 

 للمنظور الجنساني

الوعي بالدعم  رفع مستوى
المالي والتقني المتاح لتعزيز 

لمنظور ا تي تراعيهج الالن  
لسياسات االجنساني في 

والخطط واالستراتيجيات 
واإلجراءات المتعلقة بالتنوع 

البيولوجي، بما في ذلك 
 رييسالممارسات الجيدة لت

التمويل للمنظمات  إتاحة
النسائية الشعبية والشعوب 

األصلية والمجتمعات 
 المحلية

 األمانة، الرائدة: 
والمنظمات ذات 

 الصلة

 إلطار العالمي للتنوع البيولوجيالغاية دال ل

بحلول عام )أ(  :انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المراحل الرئيسية
 2202إلى  2222، تحديد وسائل تنفيذ اإلطار للفترة من 2222

، تحديد وسائل تنفيذ 2202بحلول عام ؛ )ب( بهالتزام اال وأ
 بها. أو االلتزام 2202إلى  2202اإلطار للفترة من 

بحلول عام  العالمي للتنوع البيولوجي: إلطارل 68الهدف 
من جميع المصادر الدولية  المتأتية، زيادة الموارد المالية 0212
في المائة[، من خالل موارد مالية جديدة  Xبنسبة ] والمحلية

ضافية وفعالة تتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار وتنفيذ  ،وا 
استراتيجية بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي لتلبية 
االحتياجات الالزمة لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما 

 .0202بعد عام 

التمويل  0-2-دال
طني لتنفيذ اإلطار الو 

 العالمي للتنوع البيولوجي

 

 نوع )مصنفة حسب
حسب ، جنس المستفيدين

االقتضاء )على سبيل 
ن باحثيالمثال، ال
ن للمشاريع، وما يالرئيسي

 إلى ذلك(

21 

اتخاذ تدابير لضمان دمج 
االعتبارات الجنسانية في 

التمويل العام  إجراءات
المشتريات العامة المتعلقة و 

 األطراف الرائدة: 
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 -ألف

 األهداف

 -باء

 إلجراءاتا

 -جيم

منجزات ال
 المستهَدفة

 والجداول الزمنية

 -دال

فاعلة الجهات ال
 مسؤولةال

 -هاء

ث لإلطار العالمي للتنوع حدَّ م  ال األّولي االتساق مع المشروع
 0202البيولوجي لما بعد 

 -واو

الروابط بمؤشرات اإلطار 
العالمي للتنوع 

 البيولوجي

 

االلتزامات الوطنية بتنفيذ 
واالستراتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع 

 البيولوجي

هإنشاء برامج تمويل م ة وج 
أو بنود في الميزانية لدعم 

المبادرات الجنسانية في تنفيذ 
اإلطار العالمي للتنوع 
البيولوجي لما بعد عام 

0202 

 األطراف الرائدة: 
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 مرفق

 

 مع االلتزامات الدولية ذات الصلة مشروع األهداف اتساق

 

 صفرقم ال مع االلتزامات الدولية ذات الصلة تساقاال  هدفال

صول النساء على حق ملكية األراضي ح إمكانية زيادة 6-6
ن موالمياه والموارد البيولوجية والتصرف فيها، بما في ذلك 

زالة الحواجز المت خالل  جنسانيةباالعتبارات اللة صتحديد وا 

 ؛4-6هدف التنمية المستدامة 

 ؛1-0هدف التنمية المستدامة 

إمكانية حصولها على حق في الموارد االقتصادية، وكذلك  المرأة حقوقا متساوية: القيام بإصالحات لتخويل أ-5هدف التنمية المستدامة 
 ، وفقا للقوانين الوطنيةوالموارد الطبيعية، وعلى الخدمات المالية، والميراث الملكية والتصّرف في األراضي وغيرها من الممتلكات

 

 ؛المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني

 

 مكافحة التصحر:ل األمم المتحدة الجنسانية التفاقية خطة العمل

 "0212بحلول عام  ن هج متنوعة ومبتكرةعن طريق  يضااألر في حقوق المرأة  زيادةاألطراف إلى  هدف"ست

 

 ( بشأن حقوق المرأة الريفية0261) 14رقم  التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التوصية العامة

 

 (619االتفاقية المتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية )رقم 
 

 إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

 الفالحينإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق 

 

 من كل منهاي ما يقع على راعتحترم وتعزز و أن تجراءات للتصدي لتغير المناخ، اإلألطراف، عند اتخاذ ل غيبناتفاق باريس "ي
وحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمهاجرين واألطفال واألشخاص  ،والحق في الصحة ،حقوق اإلنسانب متعلقةالتزامات 

المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة واإلنصاف  فضال عنوالحق في التنمية،  ،هشة اأوضاعالذين يعيشون خاص ذوي اإلعاقة واألش
 "بين األجيال،

 1أ

http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20ENG%20%20low%20res_0.pdf
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/34
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c169_ar.pdf
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 صفرقم ال مع االلتزامات الدولية ذات الصلة تساقاال  هدفال

التي  القضاء على جميع أشكال العنف الجنساني 6-0
وحفظه واستخدامه  لى التنوع البيولوجيإصول و الأثناء  ت رتكب

لها )بما في ذلك حماية المدافعات  تصديومنعها وال المستدام
 عن حقوق اإلنسان البيئية(

 

 ؛6-5هدف التنمية المستدامة 

 ؛0-5هدف التنمية المستدامة 

 ؛1-5هدف التنمية المستدامة 
 ؛6-1-61هدف التنمية المستدامة 

 

 ؛A/HRC/RES/40/11: 42/66 -قرار مجلس حقوق اإلنسان 

 جنسانيا ، وأن تدمج منظوراالمدافعات عن حقوق اإلنسانة يهيب بالدول أن تتخذ الخطوات المناسبة والحازمة والعملية لحماي"...
جهود للتحقيق في التهديدات والهجمات ضد المدافعات عن حقوق اإلنسان، وأن تهيئ بيئة آمنة ومواتية للدفاع عن  تبذله من فيما

 "10/041و 18/686 اإلنسان، على نحو ما دعت إليه الجمعية العامة في قراريهاحقوق 

 

 ة؛يالبيئ حقوق اإلنسان حماية للمدافعين عنال النهوض بالمزيد من -سياسة برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 

 ( بشأن حقوق المرأة الريفية0261) 14رقم  التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التوصية العامة

 

 ؛والبيئةالجنساني  الروابط بين العنف -االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة 

 

االتفاق اإلقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا الالتينية  -اتفاق اسكازو 
 الكاريبي البحرومنطقة 

 

 م المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسانمبادئ األم

 

 (UNEP/EA.4/L.21الصادر في دورتها الرابعة ) ةئيبللاألمم المتحدة قرار جمعية 

https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1900914.pdf 

 في اإلدارة البيئيةتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان وتمكين النساء والفتيات 

 

 إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

 2أ

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/11
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/34
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-002-En.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2018/03/20180312%2003-04%20PM/CTC-XXVII-18.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2018/03/20180312%2003-04%20PM/CTC-XXVII-18.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2018/03/20180312%2003-04%20PM/CTC-XXVII-18.pdf
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 إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الفالحين

 

 (619الشعوب األصلية والقبلية )رقم ب المتعلقة تفاقيةاال

لنساء على الموارد المتساوي ل حصولالضمان  6-1
 حفظو  هن في إدارةلدعم الالزمةوالتكنولوجيات  والخدمات

واستخدامه المستدام )بما في ذلك الخدمات  لتنوع البيولوجيا
 ،والمعلومات ذات الصلة ،التدريبو  ،واالئتمان ،المالية

 ، من بين أمور أخرى(عليموالت

 ؛0-4-6هدف التنمية المستدامة 

 ؛0-أ-5؛ و6-أ-5هدف التنمية المستدامة 
 ؛1-65هدف التنمية المستدامة 

 

 خطة العمل الجنسانية التفاقية مكافحة التصحر:

مستدامة تستهدف تحقيق اإلدارة ال التي مجاالتالستسعى األطراف إلى بناء القدرات المعرفية للنساء المستخدمات لألراضي في "
غية توفير الموارد التكنولوجية المناسبة، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات، واإلدارة المستدامة لألراضي، والتدريب، لألراضي، ب  

  "وتعليم الفتيات. ،وخدمات اإلرشاد

 3أ

 الناشئة عن منافعاللى ع منصفال ضمان الحصول 6-4
)بما في ذلك واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجياحفظ 
 والرفاه( ،والصحة ،وسبل العيش ،واألمن الغذائي ،التغذية

 ؛0-4-6هدف التنمية المستدامة 

 ؛0-أ-5؛ و6-أ-5هدف التنمية المستدامة 

 ؛1-65هدف التنمية المستدامة 

 4أ

تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة، بما في ذلك من  6-5
عمل رسمية لنساء والفتيات إلى فرص ا وصول تيسير خالل

في  ، وفرص إلقامة المشاريع،ة األجرعآمنة وجيدة ومدفو 
 لتنوع البيولوجيبا ذات الصلةقطاعات الو  اإلمداد سالسل

 ؛5-8هدف التنمية المستدامة 

 

 ل الجنسانية التفاقية مكافحة التصحر:خطة العم

الحواجز الجنسانية وتهيئة فرص جيدة إلدرار الدخل للمرأة  تحطيمستسعى األطراف إلى تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة من خالل "
 " الريفية المشاركة في أنشطة التنفيذ

 

 بيجين عمل منهاج

 (ط) 051الفقرة ، 0-كاف

برامج  وضع، في اإلدارة البيئية، و ةبياوالكت ةواإلداري ةالتقني باألعمال عالوة على المشتغالت، تلماابرامج إلشراك المهنيات والع وضع"

 5أ

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20ENG%20%20low%20res_0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20ENG%20%20low%20res_0.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
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تاحة مزيد من، يادينوالنساء في هذه الملفتيات اتدريب ل  خاصة تدابير اتخاذو  يادين،توظيف النساء وترقيتهن في هذه الملفرص ال وا 
 "لتعزيز خبرة المرأة ومشاركتها في هذه األنشطة

زيادة وتعزيز المشاركة والقيادة الهادفة والمستنيرة  0-6
 المتعلقة اتوالفعالة للمرأة على جميع مستويات صنع القرار 

 التنوع البيولوجيب

 

 ؛0-5-5؛ و6-5-5؛ و5-5هدف التنمية المستدامة 

 ؛1-61هدف التنمية المستدامة 

 

ى األطراف إلى زيادة وتعزيز مشاركة المرأة ومنحها دورًا قياديًا على جميع "ستسع خطة العمل الجنسانية التفاقية مكافحة التصحر:
المستويات في عملية صنع القرار وتنفيذ االتفاقية على الصعيد المحلي، بما في ذلك التصدي للجفاف والعواصف الرملية والترابية 

 "٠٢٠٢إلى تحقيق التكافؤ الجنساني بحلول عام والتدخالت المتعلقة بتحييد تدهور األراضي، وستعمل األطراف على الوصول 
 

 (د) 405الفقرة ، 6-، كافبيجين عمل منهاج

قرار، ومخططة، ومديرة، سيما على مستويات القاعدة الشعبية، كصانعة ال "وضع استراتيجيات وآليات لزيادة نسبة المرأة المشتركة، 
وعالمة، ومستشارة تقنية، وبصفتها مستفيدة، في تصميم واستحداث وتنفيذ سياسات وبرامج إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة 

  وحفظها"؛

UNEP/EA.4/L.21   ة البيئيةدار بين الجنسين وحقوق اإلنسان وتمكين النساء والفتيات في اإلتعزيز المساواة 

 6أ

تعزيز المشاركة والقيادة الهادفة والمستنيرة والفعالة  0-0
التنوع البيولوجي، بما في ذلك من  للمرأة في عمليات اتفاقية

 فودالو عضوات عات النسائية و اخالل إشراك الجم

  ؛5-5هدف التنمية المستدامة 

 ؛1-61هدف التنمية المستدامة 

 

 التفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ:لالجنسانية  خطة العمل

دورات تعزيز تمويل السفر كوسيلة لدعم مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الوفود الوطنية المشاركة في   0-"باء
االتفاقية اإلطارية، فضال عن التمويل الالزم لدعم مشاركة المجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب األصلية الشعبية من البلدان 

الصلة على تقاسم المعلومات المتعلقة  زرية الصغيرة النامية، وتشجيع األطراف والمنظمات ذاتالنامية، وأقل البلدان نموا، والدول الج  
 "سفربتمويل ال

 7أ

 61/6و ؛60/1و؛ 66/0و؛ 62/69و ؛9/8ت اتفاقية التنوع البيولوجي: اقرر ماعتبارات المساواة بين الجنسين واإلنصاف بين  دمج 0-1

 

 8أ

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20ENG%20%20low%20res_0.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1900912.pdf
https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1900912.pdf
https://undocs.org/ar/fccc/cp/2019/l.3
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األجيال وحقوق اإلنسان في االستراتيجيات وخطط العمل 
عدادتنفيذها و في عمليات الوطنية للتنوع البيولوجي و   ا 

 هاواإلبالغ عنورصدها  اتهاميزاني

بين الجنسين في السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية  دمج االهتمامـات والمنظـورات الـتي تراعي الفوارق، 0-، كافبيجين عمل منهاج
 المستدامة

المصلحة  أصحابسائر تعزيز قدرة الحكومات و  1-6
التنوع المتعلقة ببيانات العلى جمع وتحليل وتطبيق  معنيينال

الجنس وعوامل ديموغرافية  نوع فة حسبالبيولوجي المصن  
 األفكار المستمدةبما في ذلك البيانات المستندة إلى ، أخرى

 من المعارف التقليدية لنساء وفتيات الشعوب األصلية

 إطار أهداف التنمية المستدامة المبذولة بموجب ةمستمر الجهود ال

 

 تفاقية التنوع البيولوجيال 64/68المقرر 

 

 المناخ:تفاقية اإلطارية بشأن تغير الالجنسانية ل خطة العمل

فة حسب نوع الجنس ألغراض التحليل الجنساني، مع مراعاة العوامل المتعددة األبعاد، من أجل تعزيز إتاحة البيانات المصن   1-دال"
 "المراعية للمنظور الجنساني، حسب االقتضاءالمناخ ب المتعلقةتحسين توجيه السياسات والخطط واالستراتيجيات واإلجراءات 

 

 1-، كاف0-، كافبيجين عمل منهاج

 9أ

المتعلقة  اآلثارب الخاصة دلةاألتعزيز قاعدة  1-0
 هلحفظ التنوع البيولوجي واستخدام يةناجنسال باالعتبارات

 فهمتحسين و  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع المستدام
التنوع  في حفظ دور المرأةكذلك ، و تلك اآلثار وتحليل

عوامل بوصفها عامال من البيولوجي واستخدامه المستدام 
 لتغييرا

 تفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ:الالجنسانية ل خطة العمل

فهم التأثيرات المتمايزة لتغير المناخ على الرجل والمرأة ودور المرأة بوصفها عامال من عوامل مستوى تعزيز قاعدة أدلة و  4-ألف"
 "التغيير وعلى الفرص المتاحة للمرأة

ة بالمسائل الجنسانية وتغير المناخ في القطاعات والمجاالت المواضيعية، رتبطدعم جمع وتوحيد المعلومات والخبرات الم 4-دال"
الجنسانية وتغير المناخ، حسب االقتضاء، وتعزيز منصات تقاسم المعارف المتعلقة  شؤونبالديد الخبراء المعنيين فضال عن تح

 "بالمسائل الجنسانية وتغير المناخ

 

 1-، كاف0-، كاف6-، كافبيجين عمل منهاج

 (و) 051الفقرة ، 0-كاف

نتاجها، ةاألصلي الشعوبتشجيع المعارف ورعاية البحوث المتعلقة بدور المرأة، وبالخصوص المرأة الريفية ونساء " ، في جمع األغذية وا 
دارة المناطق الساحلية والموارد البحرية، و  وحفظ التربة، والري، دارة مستجمعات المياه، والصرف الصحي، وا  ة فحاو كلم ةتكاملدارة الماإلوا 

سماك، والوقاية من الكوارث الطبيعية، ومصادر ألد ايراضي، وحفظ األحراج والحراجة المجتمعية، ومصاألفات، وتخطيط استخدام اآلا

 11أ

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-18-ar.pdf
https://undocs.org/ar/fccc/cp/2019/l.3
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
https://undocs.org/ar/fccc/cp/2019/l.3
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
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 ة"األصلي الشعوبنساء  وخبرات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التركيز بوجه خاص على معارف

والشبكات النسائية  مشاركة الفعالة للمنظماتالدعم  1-1
إلطار العالمي االجنسانية في تنفيذ  شؤونالخبراء المعنيين بالو 

 هواإلبالغ عن 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 تفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ:الالجنسانية ل خطة العمل

المسائل الجنسانية في عملية وضع وتنفيذ وتحديث بالجماعات النسائية والمؤسسات الوطنية المعنية بالمرأة و إشراك  5-دال"
 "؛، حسب االقتضاء، على جميع المستوياتالمناخب المتعلقةالسياسات والخطط واالستراتيجيات واإلجراءات 

 

 مكافحة التصحر: الجنسانية التفاقية خطة العمل

ن النساء "ستسعى األطراف إلى إقامة شراكات مع الخبراء والشركاء اإلنمائيين، والوكاالت الحكومية والخاصة ذات الصلة التي تمكّ 
 في مكافحة التصحر وتدهور األراضي وتخفيف آثار الجفاف."، وذلك بالنسبة للنساء المشاركات والفتيات من الحصول على الموارد

 

 6-، كافبيجين عمل منهاج

 11أ

إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد اضمان تنفيذ  1-4
ن علمنظور الجنساني، اراعي تو  ةمتسقبصورة  0202عام 
ذات الصلة  خبراتتحديد أوجه التآزر واالستفادة من ال طريق

األمم المتحدة والعمليات الدولية ذات  من عملياتالمستمدة 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير مثل الصلة )
خطة و اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، و المناخ، 

 (0212لتنمية المستدامة لعام ا

 ؛4-61 هدف التنمية المستدامة

 

 تفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ:الالجنسانية ل خطة العمل

كيانات سائر االتفاقية واتفاق باريس و تعزيز التنسيق بين العمل المتعلق باالعتبارات الجنسانية للهيئات الفرعية بموجب  1-"جيم 
 ، حسب االقتضاء"0212وعمليات األمم المتحدة ذات الصلة، وال سيما خطة التنمية المستدامة لعام 

 12أ

 مالحظات المقد مةالتقارير الوطنية وال أنّ  التأكد من 1-5
معلومات عن تنفيذ  توفر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي

إلطار العالمي للتنوع االجنسانية وتنفيذ  االعتبارات خطة عمل
لمنظور ا راعيي اتنفيذ 0202البيولوجي لما بعد عام 

 الجنساني

 ر:مكافحة التصح الجنسانية التفاقية خطة العمل

ن وتمكين المرأة في سياق يالجنس بين لدى تقديم التقارير الوطنية، سوف تتناول األطراف الجهود الرامية إلى معالجة مسألة المساواة"
 ."ة من ذلكفادتنفيذ االتفاقية والدروس المست

 

 اإلطارية بشأن تغير المناخ:تفاقية الالجنسانية ل خطة العمل

المراعية للمنظور الجنساني واإلبالغ عنها، حسب المناخ ب المتعلقةرصد تنفيذ السياسات والخطط واالستراتيجيات واإلجراءات  0-هاء"

 13أ

https://undocs.org/ar/fccc/cp/2019/l.3
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20ENG%20%20low%20res_0.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
https://undocs.org/ar/fccc/cp/2019/l.3
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20ENG%20%20low%20res_0.pdf
https://undocs.org/ar/fccc/cp/2019/l.3
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 ."التقارير والبالغات المنتظمة في إطار عملية االتفاقية اإلطارية فياالقتضاء، 

تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لدعم  1-1
للمنظور  راعياإلجراءات القائمة على الحقوق والتنفيذ الم

الجنساني لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ة صخص  الم ع المواردتتب   خاللن م، بما في ذلك 0202

المراعية للمبادرات الجنسانية واإلبالغ عنها، وتطبيق الميزنة 
 للمنظور الجنساني

  ؛4-62 هدف التنمية المستدامة

 

الزمة لدعم المبادرات الموارد ال تخصيصستسعى األطراف إلى  مكافحة التصحر:ل األمم المتحدة الجنسانية التفاقية خطة العمل
 "بين الجنسين و/أو تمكين المرأة في تدخالتها المساواة مخصصات الميزانية تعزز الجنسانية والتأكد من أنّ 

 

 تفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ:الالجنسانية ل خطة العمل

الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في  دمج، بما يشمل ةودعم بناء القدرات في مجال الميزنة الجنساني راتبخال بادلت 6-دال"
المراعية للمنظور الجنساني، المناخ ب المتعلقةالميزانيات الوطنية من أجل النهوض بالسياسات والخطط واالستراتيجيات واإلجراءات 

 "حسب االقتضاء

 

المسائل الجنسانية في السياسات والخطط واالستراتيجيات  دمجالوعي بالدعم المالي والتقني المتاح لتعزيز  رفع مستوى 0-دال"
المناخ، حسب االقتضاء، بما يشمل الممارسات الجيدة لتيسير وصول المنظمات النسائية الشعبية والشعوب ب المتعلقة واإلجراءات

 "تعلق بالمناخاألصلية والمجتمعات المحلية إلى التمويل الم

 

ع المراعيين سنرّسـخ الشـفافية والمشـاركة المتكافئة في عملية الميزنة، وسنشجع الميزنة والتتبّ "... 12، الفقرة خطة عمل أديس أبابا
 ني...."اسللمنظور الجن

 14أ

 

__________ 

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20ENG%20%20low%20res_0.pdf
https://undocs.org/ar/fccc/cp/2019/l.3
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313

