
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثالثاالجتماع 

 0202 تشرين الثاني/نوفمبر 14-9، ، كندا)يؤكد الحقا(كيبيك مدينة 
 *من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 5151-5102 ةالجنساني االعتباراتاستعراض تنفيذ خطة عمل 
 ةالتنفيذي ةمذكرة من األمين

 مقدمة -أوال

إلى األمينة التنفيذية أن تجري، رهنا بتوافر الموارد، استعراضا لتنفيذ خطة  ، طلب مؤتمر األطراف14/18في المقرر  -1
 لنشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيبالتوازي مع إعداد اإلصدار الخامس  5151،1-5102عمل االعتبارات الجنسانية 

 ة.الفجوات، وأفضل الممارسات والدروس المستفاد، من أجل تحديد لنشرة التوقعات المحلية للتنوع البيولوجيواإلصدار الثاني 

كذلك إلى األمينة التنفيذية أن تدرج الدروس المستفادة من تنفيذ خطة عمل االعتبارات الجنسانية  وطلب مؤتمر األطراف
 .5151ضمن المشاورات اإلقليمية حول اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  5102-5151

 القسم ويقدم. 5151-5102 االعتبارات الجنسانيةلوثيقة استجابة لطلب استعراض تنفيذ خطة عمل هذه ا وتم إعداد -0
ينظر كما كإطار توجيهي،  االعتبارات الجنسانيةتحليال لخطة  ثالثا القسميقدم فيما  ،لمحة عامة عن منهجية االستعراض ثانيا

 ،والدروس المستفادة ،لمحة عامة عن أفضل الممارسات رابعا القسميقدم و األطراف واألمانة.  اتخذتهافي اإلجراءات التي 
على تشكر األمانة حكومة السويد و . 5151 عام لفترة ما بعد الممكنةاالعتبارات واالستنتاجات  خامسا القسم، ويعرض والفجوات

  .دعمها المالي السخي لهذا االستعراض

 المنهجية -ثانيا
فعالية الخطة كإطار لتوجيه العمل، هذا  5151-5102 االعتبارات الجنسانيةعمل ستعراض تنفيذ خطة ايتناول  -3

التي تلقتها األمانة،  2األطراف واألمانة. ويستند االستعراض إلى تقييم التقارير الوطنية السادسة اتخذتهاوفعالية اإلجراءات التي 
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تم و  3الحكومات واألخرى للمنظمات األخرى ذات الصلة.لممثلي  إحداهماصصت خ  ونتائج دراستين استقصائيتين عالميتين، 
 /كانون الثانييناير 01إلى  5102 الثاني/تشرين نوفمبر 50من  Survey Monkey برمجية على الدراستين االستقصائيتينفتح 

لدراسة اإجابة على  65لممثلي الحكومة و الدراسة االستقصائية المخصصةإجابة على  61 ما مجموعهتم تلقي و  5151.4
 .للمنظمات ذات الصلة االستقصائية المخصصة

، الفجواتمن أجل تحديد  عمل االعتبارات الجنسانيةمع طلب مؤتمر األطراف، أ جري استعراض خطة  وبما يتماشى -4
في فترة ما  الجنسانيالمراعي للمنظور  بالعملبغية تحديد الخطوات التالية للنهوض  ة،وأفضل الممارسات والدروس المستفاد

 .2020بعد عام 

 ي،والتنظيم السياساتي،: االعتبار بعين عمل االعتبارات الجنسانيةاألربعة لخطة  النطاقاتوقد أخذ االستعراض  -5
االعتبارات الجنسانية في  إدماجلضمان  سياساتيإطار  إعدادإلى  النطاق السياساتييشير و . والتأسيسي والخاص بالتسليم،
، والقدرات المؤسسية، وتنمية مهارات التوظيف عمليات التنظيمي إلى المساواة بين الجنسين في النطاقيشير و تنفيذ االتفاقية. 

في  االعتبارات الجنسانية إدماج نطاق التسليميتناول و . وما يتصل بذلك من سياسات الفرص المتساوية ،الموظفين، والمساءلة
، بما في ذلك من خالل النظرية األساسية والمنهجية 5151-5100بيولوجي تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع ال

وأفضل الممارسات  القائمة،على الجهود  واالعتمادالشركاء  على حشديركز ف ،أما النطاق التأسيسي. ةالتطبيقي والبحوث
 .والدروس المستفادة

 من جانب األطراف واألمانة والتنفيذ 2020-2015الجنسانية استعراض فعالية خطة عمل االعتبارات  -ثالثا
 توجيهي كإطار 2020-2015ة فعالية خطة عمل االعتبارات الجنساني -ألف

 تناولتمن األسئلة  مجموعةلألطراف والمنظمات األخرى ذات الصلة  اللتان أتيحتا تاناالستقصائي الدراستانطرحت  -6
ومساهمتها في دعم الجهود الوطنية والعالمية للنهوض بالمساواة بين  ، وأهمية أهدافها،عمل االعتبارات الجنسانيةاإللمام بخطة 

 .الجنسين وتمكين المرأة في تنفيذ االتفاقية

إلى حد ما بخطة  ملمينأو  على إلمامكان العديد من المستجيبين من الحكومات والمنظمات األخرى ذات الصلة و  -7
تم النظر إلى أهداف الخطة إلى حد كبير و مفيدة أو مفيدة للغاية. نت كاعلى أن أهداف الخطة  ووافقوا، االعتبارات الجنسانية

بعض  تحديدجميع القضايا ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تنفيذ االتفاقية، على الرغم من  على أنها تعالج
)بناء القدرات، والتوازن  بارات الجنسانيةاالعتبتعميم  متعلقة الجوانب إجراءاتإضافية. وشملت هذه  عمل جوانبلجيبين ستالم

د ومجاالت مواضيعية محددة مثل  ،الوطني( اإلبالغاج االعتبارات الجنسانية في مبين الجنسين في عمليات صنع القرار، وا 
 .األمن الغذائي، وحقوق اإلنسان )بما في ذلك النساء كمدافعات عن البيئة( والمعارف التقليدية

تنفيذ على في عملهم  االعتبارات الجنسانيةمساهمة خطة  حولممثلي المنظمات والحكومات اآلراء بين  واختلفت -8
من المنظمات أن الخطة ساهمت في عملهم، بينما شعر أقل من نصف المستجيبين  المستجيبين يةأغلبشعر و االتفاقية. 
أو  واليةالخطة ذات قيمة في توفير  اعتبارتم بالنسبة للمنظمات والحكومات على حد سواء، و أن هذا هو الحال. بالحكوميين 

والتخطيط  في توفير مبادئ توجيهية إلرشاد السياساتو  ،اتعزيز اإلرادة السياسية لتعميم المساواة بين الجنسين في عمله
 التمويل. تقديموبالنسبة للمنظمات، للتأثير على  ،الجنسانيةفيما يتعلق باالعتبارات  والبرمجة

                                                      
والمنظمات األخرى ذات الصلة التي تعمل على  ،ومنظمات المجتمع المدني ،تشير عبارة "المنظمات األخرى ذات الصلة" إلى المنظمات الدولية 3

 والوطني والمحلي. ،واإلقليمي ،الدولي النطاقاتتحقيق أهداف االتفاقية على 
en.pdf-survey-review-gender-106-2019-https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf

4
 . 

https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-106-gender-review-survey-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-106-gender-review-survey-en.pdf
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فائدة في دعم التنفيذ  أن تكون أكثر االعتبارات الجنسانيةخطة ل من خاللهامسة مجاالت يمكن خ المستجيبونحدد و  -9
ضمان  :المقترحات وشملتوالشراكات وآليات التنفيذ/اإلبالغ.  التقنيةالتركيز على التمويل وتنمية القدرات والمشورة و  الوطني،

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام و والمبادئ التوجيهية لدعم التنفيذ؛  توفير بناء القدراتو التمويل الكافي والمساعدة التقنية؛ 
دماجالخطة وتنفيذها؛  إلعدادالقطاعات ذات الصلة  تأييدالحصول على و والخاص؛  وفي الوطني  اإلبالغالخطة في  وا 

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع و  ،؛ وتعزيز الروابط بين الخطةاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 .والسياسات القطاعية ،البيولوجي

ساهمت في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  االعتبارات الجنسانيةأن خطة  المستجيبينوجد المزيد من و  -12
االعتبارات بين  بالروابطأنها عززت الوعي على الخطة  وتم النظر إلىالمستوى الوطني. ب مقارنة على المستوى العالمي

يتضمن  إطارا ووفرتوحفظ التنوع البيولوجي، وعملت كمخطط أساسي لألطراف والمنظمات لدعم الجهود التعاونية،  الجنسانية
 لنظر إلىا أيضا ه تمأن بالمالحظةوالتنوع البيولوجي. والجدير  االعتبارات الجنسانيةإجراءات محددة لألطراف لتحقيق أهداف 

خاصة  اتفاقيات أخرى لوضع خطط عمل على أنها ألهمتاتفاقية التنوع البيولوجي  بموجب عمل االعتبارات الجنسانيةخطة 
 5لالعتبارات الجنسانية. بها

 األطراف التي اتخذتهافعالية اإلجراءات  -باء

لألطراف لمعالجة االعتبارات الجنسانية.  ممكنةتسعة أهداف  5151-5102 االعتبارات الجنسانيةخطة عمل  تحدد -11
مع من التقارير الوطنية السادسة،  المستمدةاألطراف إلى حد كبير على المعلومات  التي تتخذهايركز تقييم فعالية اإلجراءات و 

 .في تنفيذ الخطةوالتحديات المحرز من الدراسة االستقصائية المتعلقة بالتقدم المنبثقة بعض األسئلة ذات الصلة  االستفادة من

 62 حوالي ويتضمنمستوى اإلبالغ عن االعتبارات الجنسانية.  في شير تحليل التقارير الوطنية السادسة إلى زيادةوي -10
في  51 حوالي فيما يتضمن، النساءقضايا أو  الجنسانية إلى القضايافي المائة من التقارير المستعرضة إشارة واحدة أو أكثر 

 8التقارير الوطنية التي تم تلقيها بعد  تعّبر عنأن هذه النسبة ال  وعلى الرغم منإشارة أو أكثر.  21 التقاريرمن هذه المائة 
التقارير  بالمقارنة مع النساءقضايا و  الجنسانيةالقضايا  عن اإلبالغزيادة في  تشير إلى فهي، 5102 /تشرين الثانينوفمبر

اإلشارة إلى  ومن الجديرالنساء. قضايا أو  الجنسانيةالقضايا مائة منها إشارات إلى في ال 16 تضمنتالتي و  6الوطنية الخامسة،
أن ضمان من أجل مع تقديم الدعم  8تقاريرها الوطنية السادسة، في إعداد 7ابلد 16 دعم قد أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 9في المائة من تلك التقارير 94 تنوع الجنس. وتضمنبيانات مصنفة حسب  وأن تدرجالبلدان لالعتبارات الجنسانية  تعالج
 .إشارة أو أكثر 21 منهافي المائة  61حوالي فيما تضمنت ، النساءقضايا أو  الجنسانيةالقضايا إشارات إلى 

-5102 عمل االعتبارات الجنسانيةإلى خطة  خاصفي تقاريرها بشكل  في المائة من األطراف 2.2 حواليشار وأ -13
أن التنفيذ الوطني للخطة  يرونفي المائة من المستجيبين الحكوميين  56نتائج الدراسة االستقصائية أن  أظهرت إذ، 5151

                                                      
 .5106في عام  االعتبارات الجنسانيةاعتمدت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر خطط عمل  5

 ابط؛ انظر الر 2016تقريرا وطنيا خامسا في عام  173 التحاد الدولي لحفظ الطبيعةالتابع لـ للشؤون الجنسانية المكتب العالمي استعرض 6
factsheet.pdf-report-national-5th-https://www.cbd.int/gender/doc/gender.  

 ، وتعذر5102 /تشرين الثانينوفمبر 8 بحلولتقارير  2لم يتم استالم و تقريرا؛  16 أصل تقريرا من 26استعرضت أمانة االتفاقية ما مجموعه  7
 .تقرير واحد بسبب اللغةاستعراض 

مرفق البيئة العالمية: الدعم التقني لألطراف المؤهلة من أجل إعداد التقارير الوطنية السادسة التفاقية و  المشروع العالمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 8
  التنوع البيولوجي.

9
 .تقريرا( 16من أصل  26األمانة ) استعرضتهاالتي  التقاريريشير هذا إلى  

https://www.cbd.int/gender/doc/gender-5th-national-report-factsheet.pdf
https://www.cbd.int/gender/doc/gender-5th-national-report-factsheet.pdf
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 م المستجيبون من المنظمات األخرى ذات الصلة التنفيذ الوطنيقيّ وقد إلى حد ما.  في المائة أنه كان فعاال 61يرى كان فعاال و 
 مستجيبين الحكوميين.أقل فعالية مقارنة بال على أنه بوجه عام

، فإن أكثرها صلة بالموضوع عمل االعتبارات الجنسانيةفي خطة  الواردةفيما يتعلق باإلجراءات المحددة لألطراف و  -14
السابقة  االستعراضات خلصتقد و في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.  ةالجنساني االعتباراتهو تعميم 

ما يقرب من  إلى أن 10لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي أجرتها األمانة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
المنظورات الجنسانية  هاثلثحدد و ، النساءقضايا أو  الجنسانيةالقضايا ن إشارات إلى تضمّ  هذه االستراتيجيات والخطط نصف

المعلومات الواردة  إلى أن أيضا االستعراضات وخلصت. متعلقة بهدف وطني إجراءاتأو  الوطنية من األهداف على أنها جزء
جراءات معالجة  حولفي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  أو إشراك  يجنسانالمنظور الاستراتيجيات وا 

 .كانت محدودة والتنفيذ االستعراضالمنظمات أو الوزارات النسائية في عملية 

، تم تناول إجراءات ومواضيع النساءأو  االعتبارات الجنسانيةإشارات إلى  تضمنتفي التقارير الوطنية السادسة التي و  -15
 مبادرات في النساءمشاركة  :اإلجراءات والمواضيع . وتشمل هذهخطة االعتبارات الجنسانيةتلك الواردة في  ناظريبشكل  مختلفة

 وال سيماالصلة،  اتبناء القدرات والتدريب ذ أنشطة توفيرو قيمة القيادة النسائية؛ و المستدام؛  واستخدامهحفظ التنوع البيولوجي 
البيانات  ت ظهرهمجاالت التقدم، بما في ذلك ما  والتعبير عنج االعتبارات الجنسانية في السياسات ذات الصلة؛ ادموا  للنساء؛ 

 نس.المصنفة حسب نوع الج

في السياسات واالستراتيجيات  تعميم االعتبارات الجنسانية أنه تم إلىبعض البلدان  أشارت، اتفيما يتعلق بالسياسو  -16
تشمل و . االعتبارات الجنسانية تضمنتتتعلق بالتنوع البيولوجي  محددةالوطنية الرئيسية، بينما أشارت بلدان أخرى إلى خطط 

ل في إدارة الموارد اوالرج النساءتعزيز مشاركة  حولأولوية  اذ غينيا تدبيرات الجنسانية في لالعتبارا السياسة الوطنية المحدثة
 البيئي. للتثقيفالبيئي في خطتها الوطنية  التثقيفأدرجت بيرو االعتبارات الجنسانية في قد و . والتحكم بهاالطبيعية والبيئة 

قتصادية ا افرصالجهات المانحة والتي توفر  لتي تمولهاوالمشروعات االمشروعات التجريبية  تسليط الضوء علىوتم  -17
 المتمثلين في للنساء على أساس االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية كوسيلة لتحقيق الهدفين المزدوجين

الرامية إلى تعزيز التمكين االقتصادي  للتدابيريشير عدد من التقارير إلى نتائج إيجابية و وسبل العيش المستدامة.  الحفظ
البرية، والسيطرة على األنواع الغازية ونشر أصناف المحاصيل النادرة،  الحياةتعزيز فعالية حماية  ألغراض، بما في ذلك للنساء

دارة حفظ ال في النسائيةقيادة ال أثرتشير بعض التقارير أيضا إلى و من بين أمور أخرى.  بما في ذلك إنشاء ، الموارد الطبيعيةوا 
تسهم في  إذ أنها النسائيةقيادة المنطقة محمية في بليز وأول منطقة حفظ تديرها النساء في فانواتو. كما تم تسليط الضوء على 

 .أخرىسبل العيش المستدامة وتعزز فرص ريادة األعمال المتعلقة بالتنوع البيولوجي في بلدان ب النهوض

في ميانمار، زادت و صنع القرار في بعض األماكن. عملية في  النساءدور يضا أعززت جهود بناء القدرات قد و  -18
إلى زيادة  المشاركة ههذ تأنشطة تنمية القدرات. وأد لمشاركتهن فيدارة الغابات نتيجة إل المجتمعية لجانالفي  النساءمشاركة 
 .الغابات دارةإل المجتمعية المحلية لجانالفي  االستشارية األدوارفي  النساء انخراط

 في ذلك عنمختلفة من البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، بما  أنواعاإلى أن البلدان تجمع  أيضا تشير التقاريرو  -19
 الدورات التدريبيةفي  ومشاركتهنبمفاهيم التنوع البيولوجي،  معرفتهنث، ومستوى و في أدوار اإلدارة والبح النساءتمثيل 

تستخدم كما . التقارير الوطنية السادسة إعداد ألغراضبالتنوع البيولوجي، بما في ذلك  وحلقات العمل المتعلقة والمشروعات
تهن بالتنوع البيولوجي، ومشارك ذات الصلةإلى الفرص االقتصادية  النساءوصول  من قبيل أموربعض البلدان مؤشرات لقياس 

تتضمن منظورا للموارد ذات الصلة، وعدد برامج التدريب والتوعية التي تهن في إدارة التنوع البيولوجي، وملكي ودورهن القيادي
 .جنسانيا
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 والمراعيالفعال  التي تواجه التنفيذالتحديات المستمرة  كذلك تعكس المعلومات المستمدة من التقارير الوطنية السادسةو  -02
تنفيذ  حّد من األمر الذيللنساء والرجال،  مايزةالمتباالحتياجات  الخاصةاالفتقار إلى البيانات  من قبيلالجنساني،  للمنظور
بيانات مصنفة  )أ( :طائفة من االحتياجات ذات الصلة األطرافوقد حددت  11.من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 06الهدف 

والشركاء  النسائيةوالوزارات  تنسيق أفضل مع المنظمات)ب( صنع القرار؛ و المواقف البيانات حول حسب نوع الجنس، مثل 
لدعم حفظ  ،المجموعات النسائية باإلضافة إلى، السياسات والممارسين لدى صانعي وبناء القدرات الوعي إذكاء)ج( المحليين؛ 

النظم  حقوق النساء والرجال في الموارد وخدماتب خاصةوطنية  )د( تشريعاتالتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛ 
 المنافع.ات صنع القرار، والحصول على ، والوصول إلى عملياإليكولوجية

الجنسانية في اإلجراءات  القضايافي التنفيذ، ولتعميم  النساءالحاجة المستمرة إلدماج إلى التقارير أيضا  أشارتقد و  -01
 الضوء على التمويل المخصص وتنمية القدرات الدراسة االستقصائية. وسلطت نتائج بصورة كافية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 على المستوى الوطني. الجنسانيالمراعي للمنظور و كاحتياجين حاسمين لضمان التنفيذ الفعال 

بين  زيادة الوعي والفهم بين األطراف للروابطإلى  الدراسة االستقصائيةيشير تحليل التقارير الوطنية السادسة وبيانات و  -00
مراعاة تنفيذ إجراءات أكثر  للتمكين مناتخاذها  الواجبوالخطوات ذات الصلة  ،والتنوع البيولوجي االعتبارات الجنسانية
جهود األطراف وتعزيزها، بما في ذلك من خالل  مواصلةيجب  ومع ذلك،لوقف فقدان التنوع البيولوجي.  للمنظور الجنساني

شراك الشركاء، وجمع  صانعي قدراتتطوير   مويل الكافيالبيانات ذات الصلة وتخصيص التوتطبيق السياسات والممارسين، وا 
 والتنوع البيولوجي. العتبارات الجنسانيةبا من أجل النهوض أكثر قوة واستدامةتحقيق نتائج  بغية ضمان

 األمانة التي اتخذتهافعالية اإلجراءات   -جيم

 األمر الذيهدفا لألمانة، ولكل منها مجموعة من اإلجراءات المقابلة،  01 عمل االعتبارات الجنسانيةتتضمن خطة  -03
واسعة من  طائفة هدفا 01البالغ عددها  تغطي األهدافو عمل األطراف. ب مقارنةعلى عمل األمانة  نسبياأعلى  تركيزايضع 

متفرغ لبرنامج برامج موظف  منصبالداخلي لألمانة )تمويل  العمل بين تتراوح اإلجراءات على مستويات مختلفة من التركيز
نشاء هيئة/االعتبارات الجنسانية اإلجراءات الخارجية، مثل دعم و ( إدماج االعتبارات الجنسانيةداخلية لدعم  مهام قةفر ، وا 

للتنوع البيولوجي، وبناء الوعي بقضايا التنوع البيولوجي  الوطنيةفي عمليات التخطيط  االعتبارات الجنسانية إدماجاألطراف في 
األربعة  النطاقاتمن  نطاق كل يخصه األمانة فيما ب اضطلعتينظر االستعراض في العمل الذي و بين المنظمات النسائية. 

 .المزيد من المعالجةتحتاج إلى المجاالت التي  ويشير إلى 12،للخطة

 أساس منطقي واضح لقيمة وضرورة اتباع نهجونشر عملت األمانة على بناء فقد ، باألهداف السياساتيةفيما يتعلق و  -04
كوسيلة لتعزيز  13في ذلك ما يتعلق بمواضيع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ، بماالمنظور الجنسانييراعي  للتنوع البيولوجي

التقدم  حول ن هذا العمل توفير تحديثات منتظمةتضمّ و . االعتبارات الجنسانية اجممن أجل إدالوالية والدعم السياسي والموارد 

                                                      
على أنه:  ينص وهوصراحة؛  االعتبارات الجنسانيةأو  النساءدف الوحيد الذي يذكر قضايا من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي هو اله 06 الهدف 11
، استعادة وصون النظم اإليكولوجية التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة وسبل 5151بحلول عام "

 "والمجتمعات األصلية والمحلية والفقراء والضعفاء.العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء 
 والتأسيسي. والخاص بالتسليم، ي،والتنظيم السياساتي،النطاق  12
 معالجة القضايا واإلجراءات الجنسانية في أهداف التنوع البيولوجيتتضمن المخرجات  13
 )en.pdf-gender_integration-towards2020-https://www.cbd.int/gender/doc/cbd(. 

https://www.cbd.int/gender/doc/cbd-towards2020-gender_integration-en.pdf
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دعم نجحت األمانة في الحصول على و  14.للتنفيذخطة عمل االعتبارات الجنسانية الجتماعات الهيئة الفرعية المحرز في تنفيذ 
15.والمبادرات المستهدفة االعتبارات الجنسانيةلتعميم  من عدة جهات مانحة

 

 بإعداد سمحمما  16،متفرغ برامج موظف لمنصبوعلى المستوى التنظيمي، حصلت األمانة على تمويل أساسي  -05
 اتتشمل الجهود المبذولة لدعم قدر و االتفاقية.  بموجب ت الجنسانيةاالعتباراوتنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات لدعم إدماج 

والتدريب الشخصي  17،عبر اإلنترنت االعتبارات الجنسانيةالتدريب اإللزامي على  في مجال االعتبارات الجنسانيةالموظفين 
 حولللموظفين والمشرفين  اإلرشادتم تقديم و فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الموظفين.  االعتبارات الجنسانيةتعميم  الذي يتناول

 العمل السنوية وبرامج العمل. في خطط االعتبارات الجنسانيةاج أهداف مإد

 األطراف من األمانة تقديم الدعم إلى نفذتها، تشمل المبادرات البارزة التي باإلجراءات الخاصة بالتسليمفيما يتعلق و  -06
 تجريبيةمن خالل مبادرة  الوطنية للتنوع البيولوجي عملهاوخطط  هاسانية في استراتيجياتالبلدان النامية إلدماج االعتبارات الجن

بدعم مالي من صندوق اليابان للتنوع البيولوجي. لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  الجنسانية التابع للشؤون المكتب العالمي نفذها
عمل استراتيجيات وخطط  إلعدادالمكسيك وأوغندا والبرازيل  فيمجموعات نسائية ومسؤولين حكوميين وطنيين  ممثليوتم دعم 

على المستوى اإلقليمي، دعمت األمانة التدريب والتعزيز المؤسسي و  18.المنظور الجنساني تراعي للتنوع البيولوجي وطنية
تركيز إقليمي،  في منطقة جنوب شرق آسيا لتطوير مواد تدريبية ذات شركاء مع إشراكبمساعدة مالية من حكومة السويد، 

مركز رابطة أمم جنوب شرق آسيا للتنوع  بالشراكة مع تم تنظيمها عمل تدريبية حلقةمن هذه المواد من خالل  والتحقق
لتعزيز وتوضيح وتبادل المعلومات للوصول إلى جمهور عالمي، أعدت األمانة مجموعة متنوعة من المواد و  19.البيولوجي

االعتبارات  عملدليل جيب خطة و  20،الوقائع صحائف، بما في ذلك والتنوع البيولوجيالخاصة باالعتبارات الجنسانية 
22.الدروس المستفادةمنشورات و  ،واألدلة 21،الجنسانية

 

                                                      
CBD/SBI/2/INF/11; CBD/SBI/2/2/Add.3; UNEP/CBD/SBI/1/INF/1414.

 

 االعتباراتخطة عمل  نفاذ فترةخالل  مجال االعتبارات الجنسانيةلعمل األمانة في  كجهات مانحةدعم القدمت حكومات كندا واليابان والسويد  15
 .5151-5102الجنسانية 

الجنسانية في األمانة برتبة متفرغ لبرنامج االعتبارات برامج موظف  لمنصب تمويل أساسيعلى  صادق مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر 16
 .5-ف
 I knowالدورة التدريبية لهيئة األمم المتحدة للمرأة على اإلنترنت "قد أتموا في المائة من موظفي األمانة  81 كان،  5151 يناير/كانون الثاني في 17

gender" 

-international-started-get-to-concepts-gender-3-2-1-gender-know-l/product/ihttps://trainingcentre.unwomen.org/porta(

)system/-un-the-throughout-equality-gender-promoting-and-equality-gender-for-frameworks. 
 

 في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي االعتبارات الجنسانية إدماجمعلومات حول هذا المشروع في وثيقة  تتوفر 18
)nbsaps.pdf-gender-integ-project-https://www.cbd.int/gender/doc/pilot(. 

 01إلى  2، من مانيالالتنوع البيولوجي في جنوب شرق آسيا، قضايا و  الجنسانيةقضايا ال بشأنات والقدر  الفهمعمل تدريبية إقليمية لبناء  حلقة 19
 58في الفترة من  بانكوكقدت في عمل ع   لحلقةمتابعة ك ذلك وأتى. )WS-https://www.cbd.int/meetings/GB-2019-01( 5102 /كانون األولديسمبر
مواد تدريبية حول المساواة بين الجنسين والتنوع البيولوجي لجنوب شرق آسيا  من أجل إعدادعمل إقليمية للخبراء  حلقة) 5106 /تشرين الثانينوفمبر 11إلى 

 والمحيط الهادئ(.
 منظورات جنسانية للتنوع البيولوجي 20

)en.pdf-perspectives-gender-https://www.cbd.int/gender/doc/fs(البرية  للحياةاإلدارة المستدامة  ؛
.)gender.pdf-fs5-https://www.cbd.int/gender/doc/swm( واالعتبارات الجنسانية

 

AR-GenderPlanofAction-https://www.cbd.int/gender/doc/CBD-وأمثلة ) ملخص: 2020-2015 الجنسانيةدليل جيب خطة عمل االعتبارات  21

WEB.pdf). 

 معالجة القضايا واإلجراءات الجنسانية في أهداف التنوع البيولوجي 22

https://www.cbd.int/doc/c/c572/a4bb/e1b090171a370050c3738876/sbi-02-inf-11-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/d6b1/f139/358b94206bb4bedd537f39fc/sbi-02-02-add3-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-14-en.pdf
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/product/i-know-gender-1-2-3-gender-concepts-to-get-started-international-frameworks-for-gender-equality-and-promoting-gender-equality-throughout-the-un-system/
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/product/i-know-gender-1-2-3-gender-concepts-to-get-started-international-frameworks-for-gender-equality-and-promoting-gender-equality-throughout-the-un-system/
https://www.cbd.int/gender/doc/pilot-project-integ-gender-nbsaps.pdf
https://www.cbd.int/meetings/GB-WS-2019-01
https://www.cbd.int/gender/doc/fs-gender-perspectives-en.pdf
https://www.cbd.int/gender/doc/swm-fs5-gender.pdf
https://www.cbd.int/gender/doc/CBD-GenderPlanofAction-AR-WEB.pdf
https://www.cbd.int/gender/doc/CBD-GenderPlanofAction-AR-WEB.pdf
https://www.cbd.int/gender/doc/CBD-GenderPlanofAction-AR-WEB.pdf
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 أرست، إدماج االعتبارات الجنسانيةالمتعلقة ببناء الشراكات والشبكات لتعزيز  باإلجراءات التأسيسيةفيما يتعلق و  -07
، بما في ذلك هيئة األمم المتحدة للمرأة، ومرفق البيئة رئيسيين شركاء دوليينو األمانة شراكات قوية مع منظومة األمم المتحدة 

مكافحة التصحر، واالتحاد الدولي لحفظ ل األمم المتحدة العالمية، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية
االعتبارات حلقة عمل لبناء القدرات بشأن تعميم بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة،  ،نظمت األمانةو . غيرهاو  ،الطبيعة

يراعي  2020عد عام لما ب إلطار عالمي للتنوع البيولوجيوحلقة عمل للخبراء لوضع توصيات  23،لمندوبي االتفاقية الجنسانية
 علىاألحداث ذات الصلة. وساعدت المشاركة النشطة لهيئة األمم المتحدة للمرأة نظمت وأعدت المواد و  24،المنظور الجنساني

الشراكة من خالل و مواءمة عمل األمانة مع عمل منظومة األمم المتحدة األوسع بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 
 السياسة وضع(، ساهمت األمانة في 5102)التي تم تأسيسها في منتصف عام الجنسانية التابعة لمرفق البيئة العالمية 

بالشراكة مع برنامج المنح الصغيرة و ذات الصلة.  للمشروعاتوالمبادئ التوجيهية  25الجديدة لمرفق البيئة العالمية الجنسانية
 في إطارلوجي والتنوع البيو  االعتبارات الجنسانيةاألمانة وحدة دراسية عبر اإلنترنت حول  أعدتالتابع لمرفق البيئة العالمية، 

حصلت وحدة التنوع البيولوجي على ، اآلنوحتى  26.والبيئة االعتبارات الجنسانيةمفتوحة على اإلنترنت حول كبيرة دورة مجانية 
  27.الوحدات المواضيعية الخمس ضمنمن  أكبر عدد من الشهادات الصادرة

االتفاقية. وتشمل  بموجبالجارية األطراف والمجتمع المدني في العمليات  انخراطعلى تعزيز أيضا عملت األمانة و  -08
مجموعة أصدقاء  بدء علىوالمساعدة هذه الجهود تعزيز المشاركة في المجموعة النسائية المعنية باتفاقية التنوع البيولوجي 

األمانة مجموعة  نظمتكما  28قية.االتفا بموجبالجارية للمساهمة في العمليات  ودعمها المساواة بين الجنسين التابعة لالتفاقية
مناقشات في اجتماعات رئيسية بموجب االتفاقية من أجل إشراك المندوبين في قيمة وفرصة  وعقدت ،من األحداث الجانبية

 المنظور الجنساني.يراعي للعمل في مجال التنوع البيولوجي نهج  اتباع

 اضطلعتإلى أن غالبية المستجيبين من المنظمات كانوا على علم باألنشطة التي  الدراسة االستقصائيةتشير نتائج و  -09
الواردة من المنظمات والحكومات إلى أن  اإلجاباتالحكوميين بقليل. وأشارت  المستجيبينبها األمانة، مقارنة بأقل من نصف 

بناء الشراكات ودعم تعميم  باإلضافة إلى، لتوعيةواتتعلق ببناء القدرات كانت فائدة أكثر األنشطة التي اضطلعت بها األمانة 
جنساني في االستراتيجيات وخطط المنظور التوجيهات لألطراف إلدماج أن ال الحكومات كما وجدت. االعتبارات الجنسانية

 من جانب األمانة.ا نشاطا مفيدشكلت العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

 النطاقاتاألهداف المحددة في  تحقيق من أجله، اضطلعت األمانة بأنشطة الفقرات أعال في إليه وعلى النحو المشار -32
التوعية والعمل الجاري على انصب التركيز الرئيسي للعمل المنجز على تعزيز و . عمل االعتبارات الجنسانيةاألربعة لخطة 

قد يكون من الصعب قياس و اقية. االتف الرامية إلى تنفيذاألطراف وأصحاب المصلحة  جهودفي  صعيد االعتبارات الجنسانية
 طاراإل من أجل إعداد المنظور الجنسانيتراعي االتفاق على عملية  من قبيل مؤشرات إال أناألثر اإلجمالي لهذا العمل، 

                                                                                                                                                                           

 en.pdf)-gender_integration-towards2020-https://www.cbd.int/gender/doc/cbd(إدماج االعتبارات الجنسانية في االستراتيجيات وخطط العمل  ؛

 .)nbsaps.pdf-gender-integ-project-.int/gender/doc/pilothttps://www.cbd(الوطنية للتنوع البيولوجي 
 . 2018يوليو/تموز  1 فيانعقدت حلقة عمل بناء القدرات في مونتلاير، كندا،  23
 2019 أبريل/نيسان 12-11 في يوميانعقدت حلقة عمل الخبراء في مدينة نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية،  24
 )01-2019-OM-https://www.cbd.int/meetings/GB( 

  2017نوفمبر/تشرين الثاني  28في  سياسة المرفق بشأن المساواة بين الجنسيناعتمد مرفق البيئة العالمية  25
 )equality-gender-documents/policy-meeting-https://www.thegef.org/council(. 

26
 environment.html-and-gender-on-153/course-approach-https://sgp.undp.org/our . 
 والتنوع البيولوجي. االعتبارات الجنسانيةلوحدة دورة  شهادات 306 2، تم إصدار 5102 /كانون األولديسمبر 10حتى  27

وتشترك في رئاستها حكومتا كندا ومالوي. ، 5108 /تموزالبيولوجي في يوليوإنشاء مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين التابعة التفاقية التنوع تم  28
 .المجموعة على هامش االجتماعات الرئيسية التي تعقد بموجب االتفاقية وتلتقي

https://www.cbd.int/gender/doc/cbd-towards2020-gender_integration-en.pdf)؛
https://www.cbd.int/gender/doc/cbd-towards2020-gender_integration-en.pdf)؛
https://www.cbd.int/gender/doc/pilot-project-integ-gender-nbsaps.pdf
https://www.cbd.int/meetings/GB-OM-2019-01
https://www.thegef.org/council-meeting-documents/policy-gender-equality
https://sgp.undp.org/our-approach-153/course-on-gender-and-environment.html
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في دورة اإلبالغ الوطني السادسة، إلى االعتبارات الجنسانية  اإلشارات، وزيادة 5151عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ال
بتعزيز  تزايد االهتمامإلى  ، تشيرالمشاركة في مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسينبالمنظمات ممثلي واهتمام األطراف و 

 إلى األطرافمزيد من الدعم تقديم الحاجة إلى  وهنالكلتنفيذ االتفاقية.  الجاري في العمل االعتبارات الجنسانيةعلى  التركيز
 لالعتبارات الجنسانيةمؤشرات  إعداد، بما في ذلك في المجاالت المحددة في الخطة مثل جنسانيةبإدماج االعتبارات الللنهوض 

إلدراجها  المالئمةتحديد المؤشرات من أجل األمانة مع الشركاء في هذا العمل، بما في ذلك  انخرطتقد و والتنوع البيولوجي. 
 .ن الجهود والقدرات في هذا المجالغير أن هنالك حاجة إلى المزيد م؛ 5151 بعد عامفي إطار ما 

في البرامج المواضيعية  على نحو أكمل االعتبارات الجنسانيةمزيد من العمل إلدماج الحاجة إلى  أيضا هنالكو  -31
الجنسانية.  االعتباراتمعالجة أقوى وأكثر شموال في ضمان اتباع نهج  من أجلالموظفين  قدرات عالوة على تعزيزلألمانة، 

 في جميع مجاالت العمل المواضيعية. االعتبارات الجنسانيةنهج أكثر منهجية لمعالجة  من أجل وضعجارية  هنالك جهودو 

 أفضل الممارسات، والدروس المستفادة والفجوات -رابعا
 أمثلة على أفضل الممارسات -ألف

مستمدة من المعلومات المقدمة في التقارير  عمل االعتبارات الجنسانيةإن أفضل الممارسات ذات الصلة بخطة  -30
أو  تقييم إلى المتضمنة فيه، والراميةاإلجراءات  أسفرت متدرجا نهجاهذه األمثلة  وتعرضالوطنية السادسة الواردة من األطراف. 

سلسلة من  ويتم عرض. المنظور الجنساني انتراعيسياسة وممارسة للتنوع البيولوجي  عن ،معالجة االعتبارات الجنسانية
 .(CBD/SBI/3/INF/4)ت مرتبطة في وثيقة معلوما بصورة مفصلة دراسات الحالة ألفضل الممارسات

أطر سياسات التنوع البيولوجي  من أجل تعزيزاتخذ عدد من البلدان إجراءات محددة  فقد على مستوى السياسات،و  -33
 االعتبارات الجنسانيةمستوى تعميم  لتقييم. وفي مالوي، أجريت استعراضات للسياسات للمنظور الجنسانيمراعية  بهدف جعلها

دارة الموارد الطبيعية.  المبادئ و  السياسات ، تم تعزيزاالستعراضاتإلى نتائج هذه  وباالستنادفي السياسات في قطاع البيئة وا 
االستراتيجية الوطنية الستعادة المناظر  إعدادتم وفي مالوي،  .بفعالية أكبراالعتبارات الجنسانية  كي تدمج للتنفيذالتوجيهية 

مناطق االستعادة ذات  من أجل تحديد الجنس نوع الطبيعية للغابات على أساس رسم الخرائط المكانية للبيانات المصنفة حسب
 29.النساء والرجال على حد سواء بما يعود بالفائدة علىاألولوية 

 األحراجخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة ل المبادرة المعززة مثلبين عمليات مختلفة ) الروابط أيضاالبلدان  وحددت -34
 واستخدمتأهداف التنمية المستدامة(، و ، اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخو  ،وتدهور الغابات في البلدان النامية

في القطاعات المتعلقة بالتنوع  فجوات االعتبارات الجنسانية لسدالعمليات المختلفة  التي أتاحتها هذهالبيانات واإلحصاءات 
واالعتبارات الجنسانية الغابات والتنوع البيولوجي ب الخاصةعلى سبيل المثال، جمعت كوستاريكا بين البيانات فالبيولوجي. 

 األحراجخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة ل معززةالمبادرة ال برنامج في إطارالتي تم جمعها و  ،المصنفة حسب نوع الجنس
االستخدامات  من أجل رسم خرائط حول ملكية األراضيب الخاصةبيانات التعداد و  30،وتدهور الغابات في البلدان النامية

سبل تقييم  أيضا وأدىملكية األراضي. الفجوات في بها النساء والرجال في الغابات وتحديد  تضطلعواألنشطة المختلفة التي 
القرار إلى اعتراف كوستاريكا بأن النساء غير منخرطات في صنع على قدم المساواة من استخدام الغابات  استفادة النساء

                                                      
في مالوي(،  العلمية والتقنية والتكنولوجيةللهيئة الفرعية للمشورة ية لالتفاقية، ونقطة االتصال الوطنية و السيدة مفاستو كاليمبا )نقطة االتصال الوطنية الثان 29

 3التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة( في  حفظ الطبيعةبيلمونتي )موظفة برامج، المركز العالمي لرصد -في مقابلة أجرتها معها السيدة كاثرين ديسبو
 . 2020فبراير/شباط 

 .)/https://redd.unfccc.int( في البلدان الناميةوتدهور الغابات  األحراجخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  30

https://redd.unfccc.int/
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 المعنيةالمؤسسات الرئيسية  يفرض على 32أمرا توجيهياأصدرت وزارة البيئة والطاقة اآلن و  31والتنفيذ على المستوى المؤسسي.
هذه  ويتعين علىفي عملها. فجوات االعتبارات الجنسانية غ عن اإلجراءات الرامية إلى الحد من بالتنوع البيولوجي اإلبال

 .األمر التوجيهي من أجل تنفيذتوليد األموال لخطط خمسية  إعداد أيضا المؤسسات
 خصوصةالم، أو مراعاة االحتياجات والمصالح بميزنة االعتبارات الجنسانيةالجهود اإلضافية المتعلقة  وتتضمن -35

كجزء من الميزانية  العتبارات الجنسانيةميزنة االتي تدمج و حكومة الهند،  جهود، وضع الميزانيات وتنفيذهافي  والرجال للنساء
تنمية أحد مجاالت تركيز وزارة  ويشكل تعزيز القدرات والخبرة في مجال ميزنة االعتبارات الجنسانيةالسنوية للحكومة المركزية. 

 ميزنة االعتبارات الجنسانيةعن  وكتيبادليال  وأعدتالعمل والدورات التدريبية،  حلقاتعددا من  . وقد نظمتالنساء واألطفال
 .والدوائرجميع الوزارات  الستخدامهما في

في  للنساءدعم المشاركة المنصفة بغية وبناء القدرات وتقاسم التعلم  للتوعية الن هجمتنوعة من  مجموعةاتبعت البلدان و  -36
عقد منتدى سنوي للنساء في مصايد األسماك على مدى السنوات الثالث انفي بليز، فبالتنوع البيولوجي.  ذات الصلةات القطاع

من  للتعلم معا يجمع المنتدى النساءو صيد األسماك.  قطاعفي دور النساء الضوء على أهمية  من أجل تسليط الماضية
قدت الوصول إلى الموارد وفرص تنمية القدرات. وقد ع   يشمليات بما وضع استراتيجيات للتخفيف من التحدلبعضهن البعض و 

 33والتنوع البيولوجي النساءبشأن في كوستاريكا، أعلن اجتماع وطني رفيع المستوى و في بربادوس وفيجي.  أيضا هذه المنتديات
 أولوية وطنية. يعدفي قطاع التنوع البيولوجي  فجوات االعتبارات الجنسانيةأن سد 

 الدروس المستفادة -باء

تتعلق هي الدروس المستفادة من نتائج الدراستين االستقصائيتين واستعراض التقارير الوطنية السادسة، و تم استخالص  -37
 ، ومجاالت التقدم في التنفيذ والرصد، واالحتياجات المستمرة. كما تم تحديد اعتباراتعمل االعتبارات الجنسانيةبقيمة خطة 

 .5151لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طارألغراض اإل سهذه الدرو  من مستمدة
 تشير إليهكما  في تنفيذ االتفاقية. االعتبارات الجنسانيةأداة مهمة لتعزيز تعميم  عمل االعتبارات الجنسانيةخطة  تعد -38

األطراف  تستخدمها للدعوةسياسة قّيمة أو أداة  بمثابة االعتبارات الجنسانيةخطة عمل  اعتبارتم ، الدراسة االستقصائيةنتائج 
 تبينفي أنشطة التنوع البيولوجي. وقد  االعتبارات الجنسانيةإلدماج  مبدأ توجيهيأو  والية توفيرالجهات الفاعلة األخرى في و 

، مما يشير إلى أنه قد طنيةبالمقارنة مع الجهود الو  تنفيذ االتفاقيةالرامية إلى في دعم الجهود العالمية  أن الخطة أكثر فائدة
 عام بالنسبة لفترة ما بعدو د لترجمة الخطة إلى عمل على المستوى الوطني. و بذل المزيد من الجهإلى حاجة  هنالكتكون 
آليات  تعزيزالتركيز على تنمية القدرات الوطنية، والمساعدة التقنية، وتطوير/ المزيد من، يمكن معالجة ذلك من خالل 5151

ضمن إجراءات من في الوزارات ذات الصلة،  نقاط االتصال المعنية باالعتبارات الجنسانيةبين تلك القائمة التنسيق، مثل 
 أخرى.

                                                      
)موظفة برامج، المركز  بيلمونتي-(، في مقابلة أجرتها معها السيدة كاثرين ديسبونائبة وزير البيئة والطاقة في كوستاريكا) باميال كاستيو باراهوناالسيدة  31

 .2020فبراير/شباط  4العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة( في 
 فجوات االعتبارات الجنسانيةبشأن الحد من  5102-112، األمر التوجيهي رقم 5102 /آبأغسطس 05 فيوزارة البيئة والطاقة في كوستاريكا،  أصدرت 32

 في هذا القطاع النساءوالغابات لضمان المساواة ومساهمة  ،والمناطق المحمية ،المياه –في قطاع التنوع البيولوجي 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8937(

)0&nValor3=117296&strTipM=TC. 
بيلمونتي )موظفة برامج، المركز -اثرين ديسبو(، في مقابلة أجرتها معها السيدة كنائبة وزير البيئة والطاقة في كوستاريكا) باميال كاستيو باراهوناالسيدة  33

 .2020فبراير/شباط  4العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة( في 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89370&nValor3=117296&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89370&nValor3=117296&strTipM=TC
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التنفيذ  أجل دعممن التنوع البيولوجي و  لالعتبارات الجنسانية والقياسواضحة وقابلة للتطبيق حاجة إلى أهداف  هنالك -39
 المتعلقةالبيانات في الوطنية السادسة إلى نقص في الفهم أو  تقاريرهافي  34عدد من األطراف . أشارالمحرز وقياس التقدم

 06صعوبات في اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ الهدف  شّكل، مما ةفي إدارة النظم اإليكولوجي النساءكيفية مراعاة احتياجات ب
المصنفة حسب نوع الجنس ذات الصلة بالتنوع البيولوجي و البيانات ومع محدودية جمع  35من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.

ل عقبة أو ما يجب قياسه، يشكّ  القياس ، بما في ذلك كيفيةباالعتبارات الجنسانيةعدم وضوح األهداف المتعلقة فإن بشكل عام، 
االعتبارات الجنسانية ذات هود تعميم وج االعتبارات الجنسانيةتقييم قيمة خطة  أنه من الصعبإضافية أمام العمل الفعال. كما 

اإلطار  ينبغي أن يتضمن هإلى أن ذلك يشيرو أو مخرجات قابلة للقياس.  مالئمةأو مؤشرات  محددة بدون خطوط أساس الصلة
جراءاتأهدافخطة عمل مستقبلية لالعتبارات الجنسانية،  عالوة على، 5151العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ة متعلق ا وا 

 .واضحة وقابلة للقياس الجنسانية تكون باالعتبارات

 أشارت. النجاحب حتى ي كلل الطويل األجلالعمل المتضافر واالستثمار على  االعتبارات الجنسانيةيتطلب تعميم  -42
دارة الموارد الطبيعية، أو غياب النساءمشاركة  تشجيعبعض البلدان أنه على الرغم من  عوائق  في حفظ التنوع البيولوجي وا 

وعمليات صنع القرار  ،واللجان ،في االجتماعاتمشاركة النساء صنع القرار، ال تزال عملية في السياسات أو  جنسانية واضحة
 أن تتسمالجاري والموجه لضمان  العملأهمية  المشاهداتتوضح هذه و  36.الرجالمن مشاركة أقل  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 المتعلقة بالحفظفي تحقيق المساواة بين الجنسين إلى جانب النتائج  وأن تسهم باإلنصافالعمليات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
االستراتيجيات وخطط العمل  أن تتضمنضرورة  يعطي ذلك مزيدا من التأكيد على، وبالمضي قدماواالستخدام المستدام. 

لهذه الجهود  الكافي التمويلالمساواة بين الجنسين وتخصيص  ماعدانأوجه ددة لمعالجة الوطنية للتنوع البيولوجي أنشطة مح
عمل وطنية لالعتبارات خطط  إعدادفي  أيضا. ويمكن النظر االعتبارات الجنسانية من أجل تعميموالجهود ذات الصلة 

 .وتتبعها تبارات الجنسانيةباالع المتعلقةاإلجراءات أولويات  من أجل تحديدالبيولوجي  والتنوع الجنسانية
. أشار العديد من البلدان أوسع اتالعمل على نطاق من أجل تعزيزعلى نتائج المشروع  لالعتماداتخاذ تدابير  يتعين -41

التنوع البيولوجي أهداف في تحقيق  تمولها جهات مانحةالتي  أوالتجريبية  قصيرة األجل سواءالمخصصة  المشروعاتإلى قيمة 
األكثر  واالعتبارات الجنسانية . وقد وفرت هذه المبادرات عادة بيانات التنوع البيولوجيالمتعلقة باالعتبارات الجنسانيةواألهداف 

مثل كوستاريكا أنه يمكن تطبيق  بلدانت ظهر األمثلة من و أطر النتائج المحددة ومتطلبات اإلبالغ.  بفضلللقياس الكمي  قابلية
تحديد  علىيمكن أن تساعد أنها كما ، الفجوات في االعتبارات الجنسانية لسد وعمليات مختلفة تمبادرامن المستمدة البيانات 

يمكن أن يساعد تقاسم التعلم من هذه المبادرات و . اتوالممارس اتفي السياس االعتبارات الجنسانيةمسارات عمل جديدة لتعميم 
بمثابة  للمشروعات الفردية أن تكونتواجه تحديات مماثلة، ويمكن  مناطق وبلدان أخرىتحفيز اإلجراءات ذات الصلة في  على

 على آليات لالعتماد االهتماممزيد من ال، يمكن إيالء 5151بالنسبة لفترة ما بعد عام و . العملمن  المزيد من أجلأساس 
لنقاط االتصال لشبكات الوطنية وا ،بالفعل، مثل مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين قائمةتبادل معلومات آليات و  تعاونية

 .وزارات مختلفةفي  المعنية باالعتبارات الجنسانية

                                                      
 على سبيل المثال، الجمهورية الدومينيكية، والعراق، وبابوا غينيا الجديدة، وجمهورية كوريا، وساموا.  34
أو  النساءمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي هو الهدف الوحيد الذي يذكر قضايا  06 (، الهدف11أعاله )في الحاشية إليه  على النحو المشار 35

، استعادة وصون النظم اإليكولوجية التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك 5151بحلول عام على أنه: " ينص وهوصراحة؛  االعتبارات الجنسانية
 "ه، وتسهم في الصحة وسبل العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء والمجتمعات األصلية والمحلية والفقراء والضعفاء.الخدمات المرتبطة بالميا

على سبيل المثال، هايتي، مالوي وأوزبكستان. 36
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 الفجوات -جيم
في تحديد  37مع التحليالت السابقة إلى حد كبير الدراسة االستقصائيةتحليل التقارير الوطنية السادسة وبيانات  اتسق -40

قضايا مواضيعية ب أكثر من تعلقها االعتبارات الجنسانيةكبير بعملية تعميم  بشكل الفجوات المستمرة. وتتعلق هذه الفجوات
التنفيذ الوطني، مثل ب للنهوض، أو المجاالت التي تتطلب المزيد من االهتمام، أنواع الدعم الالزم الفجواتتتضمن و محددة. 

 .واإلبالغكافي، ، والتمويل الوتحليلها الجنس نوع تنمية القدرات، وجمع البيانات المصنفة حسب
 وتم تسليط. إلحراز التقدم ضروريين كمجالينالتمويل وبناء القدرات  أيضا علىوأكدت نتائج الدراسة االستقصائية  -43

إلى  افتقار الموظفين، إلى جانب يواجه تنفيذ خطة االعتبارات الجنسانيةالضوء على نقص الموارد المالية باعتباره تحديا 
عدم وجود نظام إلى البلدان أيضا  وأشارتمعارف، مما يشير إلى الحاجة إلى تنمية القدرات والمساعدة التقنية. المهارات و ال

 أكثر تفصيال عن االعتبارات الجنسانية. إبالغ للتمكين منشامل للرصد والتقييم أو إطار لإلبالغ 

أو  األخرى الضوء على التركيز المحدود على دور المنظمات عمل االعتبارات الجنسانيةيسلط استعراض خطة و  -44
المتخذة من نحو اإلجراءات  تميلتتضمن الخطة إجراءات محتملة لألطراف، ولكنها و أصحاب المصلحة في األنشطة الرائدة. 

ظمات الدولية تساهم المنو إجراءات للمنظمات األخرى ذات الصلة أو مجموعات أصحاب المصلحة.  تتضمناألمانة، وال  قبل
 اضطالعها، ومن المناسب النظر في كيفية وتنفيذها هج المراعية للمنظور الجنسانيوالمجتمع المدني بطرق عديدة في بدء الن  

 .تزامات االعتبارات الجنسانيةفي مساعدة األطراف على تنفيذ الأكبر بدور مباشر 
وتنمية  ،من الواضح أن التمويلو . 5151ا بعد عام أساسا لتوجيه التفكير والتخطيط لفترة م الفجواتتوفر هذه و  -45

طار/آلية إبالغ  ،القدرات شراك المنظمات ذات الصلة ،أقوىوا   ستظل ،بما في ذلك جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وا 
 .5151طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام لإلللتنفيذ الفعال  ذات أهمية مسائل

 0202لفترة ما بعد عام  واالستنتاجات االعتبارات -خامسا
قضايا االعتبارات معالجة  الكيفية التي ينبغي بهاوالمنظمات أسئلة حول  اتللحكوم تاناالستقصائي تانتضمنت الدراس -46

جراءات تنفيذه 5151 عام البيولوجي لما بعد للتنوع اإلطار العالمي، بما في ذلك في 5151 عام في فترة ما بعد الجنسانية  .وا 
الرامية إلى حفظ في الجهود المستقبلية  المنظور الجنسانياإلجراءات العديدة التي تم اقتراحها لمعالجة  ضمنمن و  -47

، بما في متشابهةموضوعات تناول القسم األكبر ، التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام وتقاسم منافعه بصورة منصفة
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في السياسات الوطنية، و  االعتبارات الجنسانيةذلك ما يلي: تعميم 

لدعم التنفيذ على  التقنيةتقديم المشورة و ؛ لتأمين التمويو ؛ المحرزاإلبالغ لقياس التقدم /وضع إطار للرصدو والتقارير الوطنية؛ 
جراء تقييمات و ؛ االعتبارات الجنسانيةم التدريب/تنمية القدرات في مجال تعمي وتقديمالمستوى الوطني/المحلي؛  لالعتبارات ا 

إلى عمليات صنع القرار؛ وتعزيز الشراكات  النساءتعزيز وصول و التنوع البيولوجي على المستوى الوطني/المحلي؛ الجنسانية و 
 والمنظمات المحلية والنسائية(. ،ومنظمات المجتمع المدني ،)بين الحكومات

عمل أو الخطة  ينبغي أن تكونه من الحكومات والمنظمات أن الدراسة االستقصائيةعلى  المستجيبينغالبية  ورأت -48
 للتنوع اإلطار العالميبمثابة آلية تنفيذ للعناصر المراعية للمنظور الجنساني في لالعتبارات الجنسانية جديدة الستراتيجية اال

نهجا مماثال  5151 عام البيولوجي لما بعد للتنوع ر العالمياإلطايتبع أن  المستجيبوناقترح و . 5151 عام البيولوجي لما بعد
 .عبر اإلطار االعتبارات الجنسانية والذي يتم فيه إدماجالتنمية المستدامة،  لنهج أهداف

                                                      
37

 CBD/SBI/2/2/Add.3 التطرق لقضايا وإجراءات االعتبارات الجنسانية في أهداف التنوع البيولوجي؛ -https://www.cbd.int/gender/doc/cbd(

)en.pdf-gender_integration-towards2020 . 

https://www.cbd.int/doc/c/d6b1/f139/358b94206bb4bedd537f39fc/sbi-02-02-add3-ar.pdf
https://www.cbd.int/gender/doc/cbd-towards2020-gender_integration-en.pdf
https://www.cbd.int/gender/doc/cbd-towards2020-gender_integration-en.pdf
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، 5151لما بعد عام  جديدة لالعتبارات الجنسانيةوضع خطة عمل أو استراتيجية  حولاآلراء  المستجيبونوتبادل  -49
فيما يتعلق و . المعنيوناألطراف وأصحاب المصلحة  تشترك فيهاإلى أنها ينبغي أن تتبع عملية تشاورية وتشاركية  وأشاروا
محددة وقابلة وأهداف  ،وأنشطة واضحة أن توفر إجراءات ينبغيالمستجيبون أن الخطة أو االستراتيجية الجديدة  رأى، بالهيكل
حول  ااقترحوا أن يتم تأطيرهكما . يمراعية للمنظور الجنسانومؤشرات  38،زمنياومحددة  وذات صلة وقابلة للتحقيقللقياس 

إلى الموارد البيولوجية،  المنصفالوصول و إلى عمليات صنع القرار،  المنصفالمجاالت الرئيسية ذات األولوية: الوصول 
 .المستدام واستخدامه حفظ التنوع البيولوجي عنالناشئة  المنافع إلى المنصف والوصول

االستراتيجيات وخطط  االعتبارات الجنسانية فيأنه )أ( ينبغي تعميم  المستجيبينفيما يتعلق بالتنفيذ، رأى معظم و  -52
؛ )ج( 5151في عملية االستعراض لما بعد عام  االعتبارات الجنسانيةاج مينبغي إدو العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ )ب( 

 اإلجابات. وأشارت اإلجراءات المتخذة على صعيد االعتبارات الجنسانيةعن معلومات نية التقارير الوط أن تتضمن ينبغيو 
وتوفير تنمية القدرات  من خالل 5151في فترة ما بعد عام  االعتبارات الجنسانيةكذلك إلى أنه ينبغي دعم العمل الجديد بشأن 

 .على المدى الطويل موثوقالتمويل ال

 استنتاجات

تسليط الضوء م في أن الخطة كان لها أثر قيّ  5151-5102 عمل االعتبارات الجنسانيةاستعراض تنفيذ خطة  ي ظهر -51
لى حد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والنهوض به في الجهود العالمية لتنفيذ االتفاقية،ب على العمل المتعلق أقل على  وا 
نوع مصنفة حسب البيانات المحدودية  تشّكل إذفي التنفيذ، المحرز م العام ب إلى حد ما قياس التقديصع  و المستوى الوطني. 

إبالغ ز ما يركّ  غالباباإلضافة إلى ذلك، و للتقييم.  تحديا ،المالئمةوالمؤشرات  والتحليل المناسب لالعتبارات الجنسانيةالجنس 
. ومع ذلك، أعماستنتاجات  أن ت ستخلص منها الصعب مما يجعل منعن االعتبارات الجنسانية على مبادرات فردية،  األطراف

مقارنة بالتقارير  النساءقضايا و  الجنسانيةالقضايا يشير استعراض التقارير الوطنية السادسة إلى زيادة التركيز على قضايا 
التحديات  ىباإلضافة إليقدم بعض المعلومات الغنية عن المبادرات الجديدة، ومجاالت التقدم، كما أنه الوطنية الخامسة، 

بين  للروابط وفهمهم األطراف زيادة في وعيمن الواضح أن هناك و . تعميم االعتبارات الجنسانية التي تواجهالمستمرة 
. للمنظور الجنساني وضع إجراءات أكثر مراعاة اتخاذها من أجل الواجبوالتنوع البيولوجي والخطوات  االعتبارات الجنسانية

التمويل؛ وعدم كفاية القدرة على معالجة التدابير  وتوافرالجنس؛  نوع نقص البيانات المصنفة حسبوتشمل التحديات المستمرة 
 .لوقف فقدان التنوع البيولوجي هاواإلبالغ عن هاورصدالمراعية للمنظور الجنساني 

 سانية تنطوي علىلالعتبارات الجنإلى خطة عمل أو استراتيجية جديدة  الحاجةتشير نتائج الدراسة االستقصائية إلى و  -50
. يراعي المنظور الجنساني 2020لما بعد عام  تنفيذ إطار عالمي للتنوع البيولوجي من أجل دعمللقياس  قابلة ومؤشرات أهداف
من اهتمام خاص  إيالء حاجة إلى هنالك، يبدو أنه قد تكون 5151-5102 عمل االعتبارات الجنسانيةعلى تقييم خطة  وبناء

 ،واإلبالغ ،تعزيز تنمية القدراتو على المستوى الوطني،  ت نفذ إجراءاتإلى لالعتبارات الجنسانية ة خطة عالمي أجل ترجمة
فرص تعزيز  وتتضمناألنشطة.  وتعزيز أثر لالعتبارات الجنسانيةالتنفيذ مراعاة والتنسيق مع األطراف والشركاء لزيادة 

من  ودعمها باالعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي معنية وطنية اتصال نقاطالمشاركة والتنفيذ على المستوى الوطني تعيين 
 عام العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد تنفيذ اإلطار أن تدعم نقاط االتصال هذهليمكن و أجل تعزيز القدرات المؤسسية والتنسيق. 

 .بصورة تراعي المنظور الجنسانيواإلبالغ الوطني، خطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، االستراتيجيات و ، و 5151
ينبغي  5151 عام لما بعد لالعتبارات الجنسانيةخطة عمل أو استراتيجية  إعدادوأشارت النتائج أيضا إلى أن عملية  -53

دعم التنفيذ، خص األطراف والمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة. وفيما ي تشترك فيهاأن تتبع عملية تشاورية وتشاركية 

                                                      
38

 ومحددة زمنيا. وذات صلة وقابلة للتحقيق، ،وقابلة للقياس ،محددة 
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دفي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،  االعتبارات الجنسانيةتعميم  أنه ينبغيلى تم التأكيد ع في  اجهاموا 
 .اإلبالغ الوطنيفي  ا، ومعالجته5151بعد عام  لماعملية االستعراض 

__________ 


