
 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثاني االجتماع

 8132 يوليه/تموز 31-9مونتلاير، كندا، 
 *األعمال المؤقتمن جدول  1البند 

   
 5151-5102خطة العمل المتعلقة باالعتبارات الجنسانية للفترة التقدم المحرز في تنفيذ 

 مذكرة من األمينة التنفيذية

 مقدمة

 المتعلقة باالعتبارات الذي رحب فيه بخطة العمل 38/7المقرر  في اجتماعه الثاني عشر اعتمد مؤتمر األطراف -3
 تتضمن الخطة مجموعة مفصلة من اإلجراءاتو التنوع البيولوجي. المتعلقة بتفاقية االفي إطار  8181-8132الجنسانية للفترة 

طارًا لإلجراءات التي تتخذها األمانة من أجل أ يجبالتي  الممكنة االعتبارات الجنسانية في العمل  دمجن تتخذها األطراف وا 
 تنفيذ االتفاقية.الرامي إلى 

ا يتيح فرصة وهو ممنتصف الطريق،  إلى نقطة على وضعها،ثالث سنوات  مرور بعدوقد وصلت الخطة اآلن،  -8
لإلجراءات التي  تقدم هذه الوثيقة تحليالً و في تنفيذها.  األطراف واألمانةالذي أحرزته م مفيدة للنظر في المعلومات المتعلقة بالتقد

بعد ما فترة إطار التنوع البيولوجي ل وضعبها تلك التي لها صلة اتخذتها األطراف واألمانة، وتتضمن توصيات مقترحة، بما في
بها  اضطلعتالمزيد من التفاصيل عن األنشطة التي  (CBD/SBI/2/INF/11رتبطة بها )رد في وثيقة معلومات مي. و 8181عام 

 .األطراف واألمانة

في  تي وضعتإلى خطة العمل األولى ال 8181-8132للفترة  المتعلقة باالعتبارات الجنسانيةتستند خطة العمل و  -1
وقد ُوّسع . 8112مايو أيار/في ، 9/82 مقرر، والتي رحب بها مؤتمر األطراف في البشأن االعتبارات الجنسانية االتفاقية إطار
للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةمع الخطة  من أجل مواءمتها، وهي الخطة التي جرى تحديثها 8181-8132الفترة خطة  نطاق

تظل األهداف االستراتيجية و . التي يمكن أن تتخذها األطرافلتشمل اإلجراءات  ،البيولوجيوأهداف أيشي للتنوع  8133-8181
: )أ( تعميم منظور جنساني في تنفيذ االتفاقية وما يرتبط بها من عمل األطراف واألمانة؛ )ب( دون تغيير، وهياألربعة للخطة 

وأهداف أيشي  8181-8133االستراتيجية للتنوع البيولوجي تعزيز المساواة بين الجنسين في تحقيق أهداف االتفاقية والخطة 
 في تحقيق أهداف االتفاقية؛ )د( زيادة فعالية جميع األعمال مراعاة المنظور الجنسانيتعميم  بيان منافعللتنوع البيولوجي؛ )ج( 

 .االتفاقية في إطار المضطلع بها

                                                                 
*

 CBD/SBI/2/1. 

CBD 

 
 

 

Distr. 
GENERAL 
 
CBD/SBI/2/2/Add.3 
16 April 2018 
 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-07-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-24-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/a50d/c7ff/1d1d28a5752ca452e132a059/sbi-02-01-ar.pdf


CBD/SBI/2/2/Add.3 
 Page 2 

 

النظر إلى  8181-8132للفترة  قة باالعتبارات الجنسانيةالمتعللتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل استعراض اويستند  -2
وبما واألمانة في ضوء األهداف االستراتيجية األربعة للخطة.  والجهات صاحبة المصلحةاألطراف  اتخذتهااإلجراءات التي  في
، 8132ديسمبر كانون األول/ 13تنفيذ االتفاقية إلى األمانة بحلول ب المتعلقةالتقارير الوطنية السادسة  من المطلوب تقديم أنه

عدد  إلىالتقرير الحالي  ستند، يوعوضًا عن ذلك. استعراض التقدم المحرز هذافي  لُينظر فيهافإن هذه المعلومات غير متاحة 
لتنفيذ خطة العمل  والجهات صاحبة المصلحةمن االستعراضات المختلفة التي أجرتها األمانة لإلجراءات التي اتخذتها األطراف 

 .باالعتبارات الجنسانية متعلقةلا

 اإلجراءات التي اتخذتها األطراف والجهات صاحبة المصلحة - أوالا 

التي ُيحتمل أن تتخذها عددًا من اإلجراءات  المتعلقة باالعتبارات الجنسانيةلوحظ أعاله، تحدد خطة العمل كما  -2
االعتبارات الجنسانية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وكذلك  تتضمن أمورًا منها دمجألطراف، والتي 

التقدم المحرز في تنفيذ اإلجراءات  استعراضلتقييم و  عددًا من الجهوداألمانة  وبذلتضمان االتساق مع االتفاقيات ذات الصلة. 
التقدم المحرز في تنفيذ بشأن  الموجهخطار اإل عقبلواردة ا عروضاستعراضًا لل الجهود هذه تضمنا األطراف. وتاتخذتهالتي 

البيولوجي التي  للتنوعالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة ل اً استعراضو الجنسانية؛ المتعلقة باالعتبارات خطة العمل 
في عن االحتياجات المشتركة  صائيةدراسة استقنتائج ل تلقتها األمانة من االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف وما بعده؛ وتحليالً 

 .بناء القدرات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في إطار اتفاقيات ريومجال 

 باالعتبارات الجنسانيةالواردة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المتعلقة  عروضال -ألف 

إلى األطراف والحكومات األخرى وموجه  8137نوفمبر تشرين الثاني/ 82إخطار مؤرخ  طلبت األمانة، عن طريق -6
المتعلقة التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل  بشأنوالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة، معلومات 

ة الفتر  ُحّددتو 1 بتعميم مراعاة المنظور الجنساني. صلجهود أخرى تت بشأن أيةو  8181-8132للفترة  باالعتبارات الجنسانية
 2عرضًا من خمسة أطراف 33 وورد. 8132 /ينايركانون الثاني 13نوفمبر/تشرين الثاني إلى  82من  عروضالزمنية لتقديم ال
 3وسبع منظمات.

مراعاة المساواة بين  اإلطار الالزم لضمانالمقدمة إلى السياسات والخطط الوطنية التي توفر  عروضوأشارت ال -7
إثيوبيا في الذي حددته . ومن األمثلة على ذلك الهدف الوطني الصعيدين الوطني والدولي علىتحديد األولويات  لدىالجنسين 
وصول المرأة إلى موارد التنوع البيولوجي وخدمات  إمكانية تحسينمن أجل استراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجي خطتها و 

التي تسعى و ، باالنقراضاألنواع المهددة  المتعلقة بحفظوطنية اإليكولوجي والتحكم فيها. وأبرزت البرازيل استراتيجيتها الام النظ
مجموعة  وحددت العروض المقدمة أيضاً . هاوتنفيذ المشاركة الكاملة للمرأة على جميع مستويات تخطيط األنشطة تحقيق إلى

 معالجة الروابطالرامية إلى ة الجهود الجماعيب الدفع قدماً  تنطوي على إمكاناتذات الصلة والتي  الجارية متنوعة من المبادرات
على منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  عكفعلى سبيل المثال، تو والتنوع البيولوجي.  ةالجنسانيعتبارات االبين  القائمة
إحصاءات مصنفة حسب نوع  مع وضعتربية األحياء المائية ومصايد األسماك  مجال في لمجموعة بيانات عن العم إعداد

برنامج األمم المتحدة و  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ويتعاون. 8132في عام  أن تصدر هذه المجموعةمن المقرر الجنس، و 
الوطنية، وتقديم توصيات محددة  تفي البيانات والمعلومات، واستكشاف دراسات الحاال القائمة أجل تحديد الفجواتمن  للبيئة

                                                                 
 . SCBD/MCO/AF/NP/TM/87003 (2017-(130المرجع:  1
 البوليفارية(. –وفنزويال )جمهورية  ،والعراق ،والسويد ،والبرازيل ،إثيوبيا 2
( )اللتان قدمتا عرضاً RMIB-LACشبكة النساء األصليات من أجل التنوع البيولوجي في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )منظمة أنديز شينشاسويو و 3

، ومنظمة العمل الدولية، واالتحاد الدولي حافَظ عليها من الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةئتالف المناطق الممشتركاً(، والتحالف العالمي للغابات، وا

 لحفظ الطبيعة، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.

https://www.iucn.org/
https://www.unenvironment.org/ar
https://www.unenvironment.org/ar
https://www.unenvironment.org/ar
https://www.cbd.int/doc/notifications/2017/ntf-2017-130-gender-en.pdf
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 توجيه خاللها من وهي التوصيات التي يمكنجنسانية، و لتعزيز استراتيجيات البلدان وقدراتها من أجل جمع إحصاءات بيئية 
 .البيولوجي المبذولة في مجال التنوعمن الجهود  وغيرها المتصلة بالخطط واالستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجيجهود ال

أو القيادة التنوع البيولوجي  المعارف التي بحوزة المرأة في مجالتطبيق ب تتعلقإجراءات  وتضمنت العروض المقدمة -2
بطريقة مشاركة المرأة ؛ )ب( دعم الموقعوالتحسين في حفظ : )أ( ضمان مشاركة المرأة في برامج المن قبيل ما يليالبيئية، 
أهمية الحصول وتقاسم المنافع فيما يتعلق بالموارد  بشأنالتدريب توفير )ج(  اإلدارة المجتمعية للتنوع البيولوجي؛في  منصفة

تراوحت االحتياجات و  وممارساتها في مجال الحفظ. المسائل المتعلقة بمعارف المرأة والمعارف التقليدية، ومعالجةجينية ال
بين  القائمة الروابط توضح تونشر دراسات حاال وضعالمعارف التقليدية المتعلقة بالقضايا الجنسانية و المحددة من )أ( توثيق 

)ج( المتعلقة باالعتبارات الجنسانية، ووالتنوع البيولوجي، إلى )ب( إجراء تقييم مستقل لخطة العمل  ةالجنساني عتباراتاال
 إقامة. واقُترح 8181بعد عام ما فترة إطار التنوع البيولوجي ل وضعة في عمليالقضايا الجنسانية دمجًا واضحًا  دمجوضمان 
باعتبارها  4الجنسانية وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة باالعتبارات بين اإلجراءات المتخذة في إطار خطة العمل أوضحروابط 

 .باالعتبارات الجنسانيةفرصة لدعم مواصلة تنفيذ خطة العمل المتعلقة 

 ما بعد ناغويافترة ل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجياستعراض  - باء

التي الفترة  ما بينللتنوع البيولوجي، التي وردت  المنقحة أجرت األمانة استعراضًا لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية -9
الستراتيجيات وخطط ا) 8132فبراير شباط/منتصف و ( 8131 /نوفمبرالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف )تشرين الثانيا تلت

في أحدث مجموعة من  دمج االعتبارات الجنسانيةما بعد ناغويا(، لدراسة مدى  لفترة للتنوع البيولوجي العمل الوطنية
 ذيال تعراضالنتائج التي توصل إليها االسنتائج هذا االستعراض وتماثل . للتنوع البيولوجي الستراتيجيات وخطط العمل الوطنيةا

، والذي نظر في االستراتيجيات وخطط التحاد الدولي لحفظ الطبيعةالتابع لـ للشؤون الجنسانية أجراه سابقًا المكتب العالمي
الذي  ستعراضخلص االو  8136.5حتى منتصف عام  3991عام من العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تلقتها األمانة 

ويا غما بعد نا المعدة في فترةالبيولوجي  للتنوعنصف االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ما يقل بقليل من األمانة أن  أجرته
، وأن ثلث الخطط حدد المنظورات الجنسانية كجزء من القضايا الجنسانية والقضايا المتعلقة بالمرأةإلى  اتتضمن بعض اإلشار 

على في المقام األول هذه اإلجراءات  وركزت أغلبية. من األهداف الوطنيةاألهداف أو اإلجراءات الوطنية ذات الصلة بهدف 
 .على زيادة مشاركة المرأة في حفظ التنوع البيولوجيفي المقام الثاني زيادة وعي المرأة بمسائل حفظ التنوع البيولوجي و 

ما  بالتنوع البيولوجي، وغالباً  في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة مستضعفة كفئة أساساً النساء  وتصنف -31
 عدم واعتبرأو مستهدفة بشكل خاص. اللواتي يعتبرن فئة مستضعفة النساء الريفيات و الشباب،  يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع

التنوع البيولوجي، في حوالي  فقدانغير مباشر ل عامالً التنوع البيولوجي، أو  تحديًا يواجه حفظالنساء كأصحاب مصلحة  إشراك
االستراتيجيات وخطط العمل  هذه لم تحدد جميعو في المائة من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.  83

على  المنظور الجنسانياالعتراف بتأثير  ولكن الجنسانية،معالجة هذه القضايا الالزمة لالوطنية للتنوع البيولوجي اإلجراءات 
اعترافًا خطوة هامة نحو دمج االعتبارات الجنسانية، خاصة وأن العديد من الخطط ال تعترف يشكل أهداف التنوع البيولوجي 

إلى الحاجة إلى  باالعتبارات الجنسانية متعددة تتصلبعض البلدان التي حددت إجراءات  وأشارت أيضاً بهذه الصلة. واضحًا 
أن  استراتيجيتها وخطتها الوطنية للتنوع البيولوجيجامايكا في  رّ وتُقالفهم للقضايا الجنسانية. المزيد من مزيد من المعلومات أو ال

فيما  همواحتياجات في البلد، بما في ذلك أدوار الرجال والنساء ليست مفهومة بصورة جيدة جنسانيالتفاوتات القائمة على أساس 
بما ينطوي عليه ذلك من ، مع االعتراف تعمل البرازيل على تعزيز البحث العلمي وقواعد البياناتو يتعلق بالتنوع البيولوجي. 

 .لمعالجة القضايا الجنسانيةإمكانات 

                                                                 
 ".0707المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  07/1انظر قرار الجمعية العامة  4

  National Inclusion and characterization of women and gender equality considerations in" انظر االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة،  5

Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs)"  ، 2016صحيفة وقائع منتدى البيئة والمعلومات الجنسانية، كانون األول/ديسمبر .

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.cbd.int/gender/doc/gender-nbsaps-factsheet.pdf
https://www.cbd.int/gender/doc/gender-nbsaps-factsheet.pdf
https://www.cbd.int/gender/doc/gender-nbsaps-factsheet.pdf
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أن عدم إشراك  أبرزتالبلدان التي اعترفت بالمساواة بين الجنسين كمبدأ توجيهي، أو  في نطاقحتى فعام،  وبوجه -33
االستراتيجيات  عنمحدودة معلومات  فثمة في الغالب ،التنوع البيولوجي يواجه حفظ تحدياً  يشكلالنساء كأصحاب مصلحة 

مشاركة  عنأو  ،تطبيق االعتبارات الجنسانية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالمتعلقة بواإلجراءات 
. وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي مجموعات نسائية و/أو وزارات شؤون المرأة في عملية استعراض

 إيالء القتراح زمنأي نمط واضح مع مرور ال كذلك للتنوع البيولوجي المنقحة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية حددت لمو 
 .8132فبراير شباط/حتى  8131نوفمبر تشرين الثاني/من  في الفترة للقضايا الجنسانيةالمزيد من االهتمام 

 بناء القدراتفي مجال ريو بشأن االحتياجات المشتركة  التي أجرتها اتفاقيات الدراسة االستقصائية - جيم
 من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني 

، أجرت فحة التصحراتفاقية األمم المتحدة لمكاو  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ شراكة مع إطار في -38
قد ُفتح بناء القدرات من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني، و في مجال األمانة دراسة استقصائية بشأن االحتياجات المشتركة 

كانون األول/ديسمبر  32 تشرين األول/أكتوبر إلى 2وأصحاب المصلحة في الفترة من  من األطرافباب استقبال الردود 
 .اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسيةب ناظرالدراسة االستقصائية واإلخطار الم وأتيحت 8137.6

مراعاة المنظور  المعقودة علىكبيرة الهمية األ وأشارت إلى 7عدد كبير من الردود،ب وقد حظيت الدراسة االستقصائية -31
االحتياجات التنظيمية ذات األولوية  لتتمثأغلبية المستجيبين. و التي ينتمي إليها الجنساني في المؤسسات الحكومية الوطنية 

الفرص  تضمن، وتوافر األدوات والمبادئ التوجيهية والمنهجيات. وتهمومعارفمهارات الموظفين  تحسين التي تسنى تحديدها في
يادة فهم بين الجنسين" أو ز  التوعية بالمساواة: تحسين "ما يلي بناء القدرات المشتركة بين اتفاقيات ريوفي مجال  حددتالتي 

السياق  ومراعاةتمكين المرأة ومشاركتها في االتفاقية؛ و والتنوع البيولوجي/البيئة؛ االعتبارات الجنسانية بين القائمة الروابط 
يجادالتنفيذ؛ في اإلقليمي/الوطني/المحلي  دمج االعتبارات االحتياجات التدريبية  تضمنتتآزر بين االتفاقيات. و  أوجه/تأكيد وا 

دارتها وفي  الجنسانية بشأن الروابط  بروضع قاعدة بيانات أو من السياسات وتقييمها. واقترح أيضاً  وضعفي تصميم المشاريع وا 
 .بناء القدراتالمتعلقة بوالتنوع البيولوجي وتغير المناخ ضمن اإلجراءات العملية  ةالجنساني عتباراتبين االالقائمة 

 اإلجراءات التي اتخذتها األمانة - ثانياا 

 .األمانة والشركاء إجراءات على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي اتخذت -32

 الوطني مستوىال - ألف

، تعاونت األمانة مع للتنوع البيولوجي يصندوق اليابانال حكومة اليابان من خالل قدمتهدعم مالي سخي فضل ب -32
مشروع تجريبي لبناء قدرات البلدان النامية  من أجل تنفيذ التحاد الدولي لحفظ الطبيعةالتابع لـ للشؤون الجنسانية المكتب العالمي

المكسيك  شكلتللتنوع البيولوجي. و  المنقحة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية جنسانيةال لدمج االعتباراتاألطراف 
في عملية تعاونية  ذوي صلةوأصحاب مصلحة  نسائية. وشاركت مجموعات ذه العمليةهفي  بلدانًا تجريبيةوأوغندا والبرازيل 

للتنوع البيولوجي. وقد ساعدت هذه  المنقحة بشأن مشاريع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية دخالتالستعراض وتقديم م
وأصحاب المصلحة الذين لم يشاركوا بصورة المجموعات النسائية  تممثال فيما بينالتعلم القدرة على العملية في بناء الوعي و 

هذه البلدان  التي قدمتهاللتنوع البيولوجي  المنقحة فعالة في عمليات االتفاقية. وقد أدرجت االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية
 .الجنسانيةلقضايا ا في ودلت على حدوث تأمل رزين باالعتبارات الجنسانيةالتجريبية توصيات بشأن المدخالت المتعلقة 

                                                                 
6 en.pdf-gender-100-2017-https://www.cbd.int/doc/notifications/2017/ntf 
ً  162 أكمل 7 ً  881 وجوداإلسبانية( ، مع ب 22الفرنسية، ب 16ليزية، كاإلنب 877) دراسة االستقصائيةال مستجيبا  82ليزية، كاإلنب 327) مستجيبا

من جميع المحددين  المستجيبين أعلى عدد من  وهو ما يشكللتنوع البيولوجي ذات صلة بعملهم، االمتعلقة بتفاقية اال اعتبروااإلسبانية( ب 12الفرنسية، ب

 .االتفاقيات

https://unfccc.int/
https://www.unccd.int/
https://www.cbd.int/jbf/
https://www.cbd.int/doc/notifications/2017/ntf-2017-100-gender-en.pdf
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وترد تفاصيل عملية المشروع التجريبي وبعض االعتبارات األولية المنبثقة عن هذه المبادرة في منشور مشترك أتيح  -36
 8،9.في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية

بارات الجنسانية في االعت دمجتحلياًل لمستوى  هذه المبادرة، أجرى االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أيضاً  وفي إطار -37
، وفي التقارير 8136مايو أيار/حتى  3991االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تلقتها األمانة من عام 

عتبارات إلى اال إشارات، وجدت التحليالت بوجه عام. و 8136أكتوبر تشرين األول/الوطنية الخامسة التي تلقتها األمانة حتى 
في المائة من  67في المائة من مجموع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، و 26أو المرأة في  الجنسانية

)بشأن االستراتيجيات وخطط العمل  التي أجريتالتقارير الوطنية الخامسة. وأعدت صحيفتا حقائق موجزة عن التحليالت 
لهذه التحليالت في الوثائق المعدة  (، وأتيحت نتائج أكثر تفصيالً 11خامسةوالتقارير الوطنية ال 10الوطنية للتنوع البيولوجي

تحليله لالعتبارات  بشأنوثيقة شاملة  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أيضاً وأصدر  12لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف.
 13.الجنسانية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 إلقليميا مستوىال - باء

بمساعدة و ، المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بالتعاون معاتخذت األمانة،  -32
بشأن االعتبارات مواد تدريبية  وضعحكومة السويد، مبادرة ل تهاقدممن الشركاء اإلقليميين اآلخرين، وبمساعدة مالية سخية 

 11إلى  82ُعقدت في بانكوك في الفترة من و جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.  علىوالتنوع البيولوجي، مع التركيز  الجنسانية
التنوع البيولوجي، بما  في خبراءو جمعت بين أخصائيين في الشؤون الجنسانية والبيئة  حلقة عمل 8137تشرين الثاني/نوفمبر 

 ستفيضةدت حلقة العمل مشاركة كبيرة ومدخالت مولّ و لمنطقة. التفاقية، من جميع أنحاء ال التابعة مراكز االتصالفي ذلك 
والتنوع  للروابط القائمة بين االعتبارات الجنسانية، وساعدت كذلك على تعزيز فهم المشاركين المواد التدريبية وضعبشأن 

يولوجي مراعي للمنظور تخطيط لتنوع البالتعزيز القدرة على  ترمي إلىإجراءات جماعية محتملة  وضععن  البيولوجي، فضالً 
على تعزيز  مع المكتب اإلقليمي وشركاء إقليميين اآلخرين، ساعدت هذه المبادرة أيضاً وبفضل التعاون . وتنفيذه الجنساني

في  تي ستنفذ مستقبالً العمل في األنشطة ال حلقةلتطبيق المواد التدريبية ونتائج  المتاحة الروابط المؤسسية وتحديد الفرص
 .المنطقة

 فيهلمؤسسات اإلقليمية أن تضطلع انهج إقليمي يمكن  اعتماد الحاجة إلى تأكيد في هذه المبادرة أيضاً  سهمتأوقد  -39
السياقات مختلف الجهات الفاعلة و مختلف وتعزيز فرص التعلم بين  ومواصلتها على التبادالت اإلشرافدور حاسم في ب

التنوع قضايا و الجنسانية قضايا ال من أجل معالجة في العادةلمحدودة ما يساعد على االستفادة من الموارد اوهو القطرية، 
دور بأداء ، وهو شريك إقليمي رئيسي، في هذه العملية يللتنوع البيولوج رابطة أمم جنوب شرق آسيامركز   شاركو البيولوجي. 

 .أعمالهتعميم القضايا الجنسانية في لته التنظيمية ابناء قدر كذلك بداعم و 

 لعالميا مستوىال - جيم

                                                                 
 Integrating Gender Considerations in National Biodiversity Strategies، التنوع البيولوجيالمتعلقة بتفاقية االاالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة و 8

and Action Plans: Pilot Project Process and Initial Considerations 8136، تشرين الثاني/نوفمبر. 
-8132للفترة المتعلقة باالعتبارات الجنسانية  خطة العمل الذي يتناولفي المكسيك في التقرير المرحلي  تجريبيةرد تقرير عن العملية القطرية الو 9

 (.UNEP/CBD/SBI/1/INF/14) للهيئة الفرعية للتنفيذ لالجتماع األولالصادر و 8181
10 factsheet.pdf-nbsaps-https://www.cbd.int/gender/doc/gender 
11 factsheet.pdf-report-national-5th-https://www.cbd.int/gender/doc/gender 
 . UNEP/CBD/COP/13/INF/46و   UNEP/CBD/COP/13/8/Add.3نظرا 12
 Gender and Biodiversity: Analysis of Women and Gender Equality Considerations in National، الدولي لحفظ الطبيعةاالتحاد  13

Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs) 8137، كانون الثاني/يناير. 

https://www.unenvironment.org/ar/regions/asya-walmhyt-alhady
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/why-gender-important-biodiversity-conservation
https://aseanbiodiversity.org/
https://www.cbd.int/gender/doc/pilot-project-integ-gender-nbsaps.pdf
https://www.cbd.int/gender/doc/pilot-project-integ-gender-nbsaps.pdf
https://www.cbd.int/gender/doc/pilot-project-integ-gender-nbsaps.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-14-en.pdf
https://www.cbd.int/gender/doc/gender-nbsaps-factsheet.pdf
https://www.cbd.int/gender/doc/gender-5th-national-report-factsheet.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-08-add3-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/2264/25e0/a31ae6a436ce636242a5fa36/cop-13-inf-46-en.pdf
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 جزئياً  نفذت ذلكالعالمية، و وذات األهمية بناء القدرات ب المتعلقة مبادراتالمواد و الاألمانة مجموعة من  وضعت -81
كندا واليابان من إنتاج المواد بما في  احكومت الذي قدمتهدوليين رئيسيين. وقد مكن الدعم المالي السخي  بالتعاون مع شركاء

للخطة وأمثلة عن  موجزاً الذي يقدم و ، 8181-8132للفترة  العمل المتعلقة باالعتبارات الجنسانية عن خطةجيب الذلك دليل 
الست لألمم على الموقع الشبكي لالتفاقية بجميع اللغات الرسمية  حالياً هذه الوثيقة متاحة و اإلجراءات التي اتخذتها األطراف. 

 بشأنودليل  ،تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشأنمن المواد  مجموعةاألمانة من إعداد  أيضاً  مكن هذا الدعمو  14المتحدة.
 .8132الحقًا في عام  وستتاح هذه الموادأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، و  االعتبارات الجنسانيةبين  القائمة الروابط

معهد األمم المتحدة للتدريب و  ،وبرنامج المنح الصغيرة التابع له مرفق البيئة العالمية معبالتعاون ، قدمت األمانةو  -83
 جزءاً  شكلوالتنوع البيولوجي، والتي ست االعتبارات الجنسانية بشأنإلكترونية وحدة  وضع من أجل مدخالت مستفيضة، والبحث

والتنوع البيولوجي  المتعلقة باالعتبارات الجنسانيةوحدة ال تاحوالبيئية. ومن المتوقع أن تُ  القضايا الجنسانية بشأنمن دورة مفتوحة 
، وهي شبكة لبيئة العالميةالشراكة الجنسانية التابعة لمرفق اشريك نشط في  أيضاً  األمانة وتُمّثل. 8132على اإلنترنت في عام 

 التيو مولها مرفق البيئة العالمي والوكاالت المنفذة، يالتفاقيات التي ل التابعةو الجنسانية  الشؤونب من مراكز االتصال المعنية
اإلجراءات  تضمن. وتةبها مرفق البيئة العالمي ضطلعالبرمجة التي ي عملية االعتبارات الجنسانية في دمجعملت على تعزيز 

السياسة الجنسانية الجديدة لمرفق البيئة العالمية التي اعتمدها مجلس المرفق في  وضعدعم  المتخذة في إطار هذه الشراكة
 .، من بين جهود أخرى ذات صلةجنسانية مرتبطة بهاووضع مبادئ توجيهية  8137،15نوفمبر تشرين الثاني/

 النتائج واالعتبارات األولية - ثالثاا 

تحليل اإلجراءات التي اتخذتها األمانة واألطراف وأصحاب المصلحة  عنبعض المواضيع الثابتة التي انبثقت  نتتضم -88
بالقضايا  لديها وعيمن الجهات الفاعلة التي كتلة أساسية وتعزيز  ،والتعلم المشترك على نحو مستمر، بناء القدرات أهمية

توفر لها اإلطار الهياكل التعاونية التي  فضاًل عناألدوات والموارد  تها وتمتلكوتلتزم بمعالج التنوع البيولوجيقضايا و  الجنسانية
 الالزم لتحقيق ذلك. 

استراتيجيات وخطط  وضعبعمليات تشاركية ل من قبيل االضطالع –اإلجراءات التي اتخذتها األمانة وقد أسهمت  -81
الموارد المتعلقة ببناء القدرات وبالقدرات  مجموعة منوضع أمثلة، و  ويمكن أن تشكل مراعية للمنظور الجنساني وطنية عمل

من أصحاب المصلحة الذين لم  مجموعة متنوعة إشراك في كل من –ذلك على المستوى اإلقليمي ، بما في واألدوات التدريبية
تاحة وسائل وفرص لتعزيز هذه المشاركة. شراك  ويمكن أن تسهم توعية يشارك الكثير منهم سابقًا في عمليات االتفاقية، وا  وا 

حفظ  الرامية إلىتوسيع نطاق الجهود  تحديد فيعلى وجه الأخصائيين في الشؤون الجنسانية والبيئة و المجموعات النسائية 
لدعم  الالزم المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة فرصًا لالستفادة من أوجه التآزر وتتيحالتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. 

إلى  تدفقات التمويل البديلة زيادةول تراعي المنظور الجنسانيتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بطريقة 
وسيلة  القضايا الجنسانيةفي  واضطالعهم بدور قيادي الشركاء اإلقليميين الرئيسيين مشاركةدعم  ويشكل أيضاً . أقصى حد

 ل المعلومات والتعلم، واالستفادة من النتائج الناجحة.وتباد ،لتعزيز التنسيق هامة

 بصورة إيجابيةمن األطراف وأصحاب المصلحة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل  وعكست العروض الواردة -82
باالعتبارات  الخطط واألطر الوطنية التي توفر األساس لزيادة االهتمام إبرازلجهود المبذولة لمعالجة القضايا الجنسانية، مع ا

عتبارات بين اال القائمة الروابط بشأنالفهم والقدرات  لزيادة تعزيزالمبادرات التي تنطوي على إمكانات  وكذلك، الجنسانية
 .والتنوع البيولوجي الجنسانية

                                                                 
14 WEB.pdf-AR-GenderPlanofAction-https://www.cbd.int/gender/doc/CBDhttps://www.cbd.int/gender/;  
15 equality-gender-documents/policy-meeting-https://www.thegef.org/council 

https://www.thegef.org/
http://www.unitar.org/
http://www.unitar.org/
http://www.unitar.org/
https://www.cbd.int/gender/doc/CBD-GenderPlanofAction-AR-WEB.pdf
https://www.cbd.int/gender/
https://www.thegef.org/council-meeting-documents/policy-gender-equality
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إلى أن العديد  ما بعد ناغويا فترةيشير استعراض االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في و  -82
تحقيق أهداف التنوع البيولوجي؛ ومع ذلك، ال تزال هناك فجوات في لبطريقة ما  مهمةالجنسانية  يقر بأن القضايامن األطراف 

في عمليات  هادفةفي االستراتيجيات واإلجراءات، وفي إشراك ممثالت النساء بصورة  بصورة مستمرةمعالجة القضايا الجنسانية 
 يساهم قد يكون عامالً جنسانية القضايا ال دمج ُسبلفهم  عدمأن  إلىالمستمرة لبناء القدرات  دعواتال شيريذ. وتالتخطيط والتنف

الدراسة االستقصائية التي ُأجريت مع  وشددت كذلكفي معالجة القضايا الجنسانية بفعالية في عمليات التخطيط والتنفيذ. 
بين الجنسين"  التوعية بالمساواة"تدور حول مسألة على قضايا بناء القدرات جال في ماالحتياجات المشتركة اتفاقيات ريو بشأن 
مهارات الموظفين  تحسين ، وتحديد الحاجة إلىوالتنوع البيولوجي/البيئةاالعتبارات الجنسانية بين القائمة أو فهم الروابط 

 أو معالجة االعتبارات الجنسانيةفهم "كيفية"  عدمومعلومات التوجيه. من المحتمل أيضًا أن يؤثر ، وتوافر األدوات همومعارف
 باستخدامااللتزام السياسي  علىوجه عدم المساواة بين الجنسين على تحقيق نتائج التنوع البيولوجي ألر الكامل ثاأل عدم فهم
 للتنوع البيولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في  االعتبارات الجنسانية بصورة وافية لمعالجة ضروريةالموارد ال

 .االتفاقية الجارية في إطاروالعمليات األخرى 

 5151ما بعد عام فترة االعتبارات المتعلقة بإطار التنوع البيولوجي ل - رابعاا 

دمج االعتبارات الجنسانية في سياق لمواصلة فرصة  8181ما بعد عام فترة إطار التنوع البيولوجي ل يتيح وضع -86
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ال تتضمن سوى  8181-8133للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةالخطة  وحيث إناالتفاقية. 

نتيجة تكون محدودة سالجنسانية في التنفيذ  المتعلقة بالقضايا ، فإن فرص تعزيز اإلجراءاتالقضايا الجنسانيةإشارات قليلة إلى 
لتعزيز تحقيق أهداف  هامةيشكل وسيلة  8181بعد عام سانية في إطار ما ، فإن االهتمام المتزايد باألبعاد الجنمن ثم. و لذلك

 .والتنوع البيولوجي بين الجنسين المساواة

 31العلمية والتقنية والتكنولوجية، عقدت األمانة في  للمشورةعلى هامش االجتماع الحادي والعشرين للهيئة الفرعية و  -87
المتعلقة باالعتبارات عمل/مشاورة غير رسمية بشأن خطة العمل  حلقة صورةفي حدثًا جانبيًا  8137ديسمبر كانون األول/

منظمات من هذا الحدث مشاركون من األطراف و  وحضر. 8181 عام ما بعدفترة في سياق إطار التنوع البيولوجي ل الجنسانية
 تضمنتاالتفاقية. و  الجنسانية في إطار باالعتباراتلتعزيز االهتمام  قادمةمفيدة للنظر في الخطوات ال وقدموا تعقيباتمراقبة، 

لفترة  بشأن االعتبارات الجنسانيةوضع خطة عمل جديدة/تالية  بين مواءمةالالمقترحات التي انبثقت عن المناقشة ما يلي: )أ( 
 ذ عوضاً أكثر دقة وقابلة لإلنفا غايات؛ )ب( تحديد 8181 عام ما بعدفترة وضع إطار للتنوع البيولوجي لو  8181ما بعد عام 
؛ الجنسانيةوطنية للشؤون مراكز اتصال  تعيين؛ )ج( النظر في نلجميع البلدا غايات، مع نفس النطاقاً أوسع  أهداف عن وضع

وضع العملية من أجل  بغرض توجيه المتعلقة باالعتبارات الجنسانيةمن خطة العمل  مستفادةوالدروس ال فجوات)د( تحديد ال
االعتبارات حول التي تدور والرسائل  اللغة المستخدمة. االحتياجات اإلضافية المتعلقة بتوضيح 8181 عام بعد لفترة ما إطار

"، وضمان أن تكون النوع الجنسانيمصطلح " صعوبة التعامل معوالتنوع البيولوجي، لتجنب  واالعتبارات الجنسانية، الجنسانية
 األنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي التدريب والدعم تنفذ ات التيتتلقى الجهضمان أن  فضاًل عنشاملة،  المستخدمة اللغة

 .القضايا الجنسانيةب المتعلقةبناء القدرات ل الالزمين

من األطراف وأصحاب  العروض المقدمةزيادة االهتمام بالقضايا الجنسانية في  الداعية إلى طلباتال أيضاً  تكررتو  -82
ما فترة تطوير عملية وضع إطار للتنوع البيولوجي للإلى تقديم مساهمات  دعتي الت 16المصلحة اآلخرين استجابة لإلخطارات

في اإلطار،  ولدمج االعتبارات الجنسانيةشاملة  باعتبارها قضيةلقضايا الجنسانية ا دعوات لمعالجة وُأطلقت. 8181بعد عام 
 اإلطارب المتعلقة عمليةالبشأن الكيفية التي تراعي بها  تقديم المزيد من التوضيحبذاته. وُطلب  اً قائم اً هدفاعتبارها بما في ذلك 

لغات الشعوب األصلية لو  للمنظور الجنسانيومراعية  في أدوات وأساليب مناسبة ثقافياً  النظر يضاً الجنساني. وُطلب أ المنظور

                                                                 
16 en.pdf-post2020-052-2017-https://www.cbd.int/doc/notifications/2017/ntf-https://www.cbd.int/doc/notifications/2017/ntf; 

en.pdf-post2020-124-2017 
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العملية  خاللالمستويات من قنوات المشاركة، من أجل تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع  باعتبارها جزءاً 
 التحضيرية.

 

 استنتاجات - خامساا 

زيادة تعميم مراعاة المنظور الجنساني على النحو المبين في اإلجراءات  الرامي إلىالزخم اإليجابي  ماشىيت -89
الجنسانية في جميع جوانب التنمية المستدامة، ال سيما على النحو  بالقضايااالهتمام الدولي تزايد والتحليالت المذكورة أعاله مع 

 . وعنصرًا محوريًا بالغ األهمية ًا قائمًا بذاتهفي أهداف التنمية المستدامة، حيث تمثل المساواة بين الجنسين هدف وضحالم

تعميم منظور لرامية إلى اجراءات اإلأن المتعلقة باالعتبارات الجنسانية يتضح وبالعودة إلى أهداف خطة العمل  -11
تحقيق أهداف الخطة. ومع  لدىفي تعزيز المساواة بين الجنسين  هم أيضاً اما يسوهو ، جبهات متنوعةعلى  تُتخذجنساني 

 الكيفية التي يمكنب الرأي المتعلقدمج االعتبارات الجنسانية، وفي تعزيز  مجال في عمل كثير يلزم إنجازهذلك، ال يزال هناك 
 توليد قدر أكبرمن أجل  ،الجنساني تحقيق أهداف التنوع البيولوجي مراعية للمنظورجراءات الاإلالستراتيجيات و اا به أن تدعم

لتحقيق  تدبيرين هامينبناء القدرات المستمر وتبادل التعلم المشترك  ويشكلمن االلتزام واالستثمار لمعالجة القضايا الجنسانية. 
 .موارد لدعم هذا العمل تخصيص ، وال تزال هناك حاجة إلىوالتنوع البيولوجي ينالجنس بينملموسة في مجال المساواة نتائج 

يكون مراعيًا في جدول أعمال للتنوع البيولوجي  للمضي قدماً  المتاحة مةالُفرص القيّ إلى  تشير هذه التحليالت أيضاً و  -13
الخطط واالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسيلة التخاذ إجراءات  وتقدم. للمنظور الجنساني

الوصول إلى األراضي والموارد  المساواة في لضمان تحقيق غايات ن قبيلبشأن القضايا الجنسانية والتنوع البيولوجي، م
في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  ارات الجنسانيةأولى خطط العمل المتعلقة باالعتباعتماد  ويتيح 17الطبيعية.

إمكانية النظر في تركيز ومواءمة اإلجراءات لتحقيق األهداف المشتركة بين  18المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
من المهم ف، على وجه التحديدفيما يتعلق بتغير المناخ  بالقضايا الجنسانيةالقوي والمتزايد  عترافبالنظر إلى االو اتفاقيات ريو. 

 .والتنوع البيولوجي كجزء من الحل في إجراءات التخفيف والتكيف القائمة بين االعتبارات الجنسانيةضمان مراعاة الروابط 

لى ع 8181إطار التنوع البيولوجي لما بعد عام  بوضع وأصحاب مصلحة على صلةأطراف  قدمتهامدخالت  تشددو  -18
استعراض خطة العمل  وقد اعتبرفي هذه العملية وفي اإلطار نفسه.  بصورة أوفى وأوضحمعالجة القضايا الجنسانية  ضرورة

خطوة مهمة لتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تعزيز في خطة منقحة أو  8181-8132للفترة  المتعلقة باالعتبارات الجنسانية
 بشأن االعتبارات الجنسانية متابعة أو استراتيجية عملوضع خطة  وسيشكل أيضاً . 8181 عام ما بعد فترة وفي إطار حدثةم

ن أل نظراً الجهود المبذولة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، ب خطوة ضرورية لضمان المضي قدماً  8181 عام لفترة ما بعد
بشأن االعتبارات عملية وضع خطة عمل جديدة/منقحة  مواءمة وبغية. 8181اإلطار الزمني للخطة الحالية ال يتجاوز عام 

في جميع  اً جيداألهمية بمكان دمج االعتبارات الجنسانية دمجًا ، سيكون من 8181 عام ما بعدلفتة مع وضع إطار  الجنسانية
يتيح  8181م ما بعد عافترة إطار التنوع البيولوجي ل وضعفإن  وعليه،، على النحو الموصى به. راإلطا وضعجوانب عملية 

 .تنفيذ االتفاقيةالرامي إلى في العمل  يهاوالتركيز عل باالعتبارات الجنسانيةفرصة كبيرة لزيادة االهتمام 

_________ 

                                                                 
 .أهداف التنمية المستدامة في إطار 5؛ و0-0و؛ 4-1 غاياتال 17

تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر األطراف، المعقودة في بون في ال الجنسانيةاعتمدت خطة العمل  18
في الدورة الثالثة عشرة  األمم المتحدة لمكافحة التصحر التفاقية الجنسانية؛ واعتمدت خطة العمل 0710تشرين الثاني/نوفمبر  10إلى  6الفترة من 

 .0710أيلول/سبتمبر  16إلى  6من  في الفترةالصين باف، المعقودة في أوردوس لمؤتمر األطر 


