
 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ

 االجتماع الثالث

 الحقا د المكان والمواعيدحد  سي  

 *من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 0202لخطة عمل االعتبارات الجنسانية لما بعد عام  ريضةط العو الخطمشروع 

 مقدمة -أوال

. 0202جنسانية لفترة ما بعد عام ال العتباراتا لخطة عمل ريضةعالط و خطلل حنق  م   تحتوي هذه الوثيقة على مشروع -1
 باب تحي ف  ذوال ،العريضةط و خطلل األولالمشروع ب المتعلقةالمشاورة  أثناءة مقد مات المالحظلى الإ استنادا مشروعال ون قِّح

ث لإلطار العالمي حد  م  ال لياألو   المشروعبالمشروع  اهذ ويسترشد  0202.1 /آبأغسطس 11إلى  4من  عليه في الفترة لتعليقا
 ا معهوائمتم أن يكونأيضا د منه ، وي قص0202 /آبأغسطس 11الذي ن شر في  ،0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

(CBD/POST2020/PREP/2/1). 

ثانية  مشاورة عقدي قترح اآلن و . أ عدت هذه الوثيقة لكي تنظر فيها األطراف وأصحاب المصلحة في االتفاقيةوقد  -0
وآليات التنفيذ  الغايات عير امشواختيار وصياغة  ،الخطة مشروعهيكل  بشأنالتعليقات و  اآلراء للحصول على مزيد من

 على الرغم من أن  و . بشأن اإلجراءات والمؤشرات الممكنةدخالت م   أيضا تقديم طلبوي   .أهدافما يقابلها من و  ستعرا واال
 معلومات أكثر تفصيال مثل لحصول علىا ي عتزم ال إال أنه ،في هذه المرحلة قيد المناقشة ال تزال األهداف الرئيسية للخطة

 مشروع الم حد ثهذا ال دخالت بشأنم   تقديم طلبوي   .والجداول الزمنية المتوخاة تجواالمسؤولة والن الفاعلة الجهات معلومات عن
وذلك  2،لمناقشته في االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ العريضةط و خطللح نق  م   مشروعإعداد من أجل  العريضةط و خطلل

المقرر  نظر فيها االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطرافكي يلجنسانية ال العتباراتا بشأن جديدة لدعم إعداد خطة عمل
 .0201 في عام عقده

المتاح على الرابط التالي: باستخدام النموذج  0202 /آذارمارس 00التعليقات بحلول  تقديم طلبوي   -1
https://www.cbd.int/sbi/review.shtml. 
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 المقدَّمة لتعليقاتل وجزم

 02من األطراف و مالحظات 12بما في ذلك  ،في فترة المشاورات األولية 3مالحظة 12ما مجموعه  لقد ق دِّم -4
وكذلك عملية  ،العريضةط و خطالتناولت التعليقات نطاق وهيكل مشروع . و اآلخرين المعنيين من أصحاب المصلحة مالحظة
في األقسام  ةمقترحال محددةال وصنصالبع  و  ،0202لما بعد عام  إلطار العالمي للتنوع البيولوجيامع  همواءمتو  ،وضعه
 ،نطاقال من حيثالخطة النهائية ينبغي أن تكون أكثر شموال  إلى أن   المقد مة المالحظاتوأشارت  .العريضةط و خطللالثالثة 

 ،نهجا متعدد الجوانب بعوينبغي أن تت   ،ياتفتيات الريفالنساء و الإشارة أكثر وضوحا إلى نساء الشعوب األصلية و  وأن تتضمن
من  ،العمر والبيئةو االجتماعي والطبقة االجتماعية والميل الجنسي والهوية الجنسانية  وضعوال ثنياإلباألصل  الروابط إبرازمع 

 من بينها ،إلى الخطة أخرىالحاجة إلى إضافة عناصر المالحظات أبرزت  ،فيما يتعلق بالهيكلو  .بين عوامل أخرى
ومستوى التنفيذ  ،والجداول الزمنية ،توالمؤشرا ،المتوخاة تجواوالن ،والجهات الفاعلة المسؤولة ،أنشطة محددة/إجراءات
 .(/أو دون الوطنيالوطني و /أوواإلقليمي  /أووالمستويات العالمي /)المستوى

 العتباراتلبشأن وضع خطة عمل  شاالنق ضرورة مواصلةإلى المالحظات أشارت إحدى  ،فيما يتعلق بالعمليةو  -5
 ضرورةأيضا إلى  تر اشوأ ،وضع خطة جديدةبعدم وجود قرار رسمي من جانب األطراف ل انظر  0202لما بعد عام جنسانية ال

إلى أيضا المالحظات أشارت بع   ،بالعملية أيضا فيما يتعلقو  .خطة جديدة وضعل ةكفاءاألكثر فعالية و نهج الاالتفاق على 
أكد عدد من . و لهذه الخطة العريضةط و خطال بشأن هتعليقاتو  آراءهلمجتمع المدني ا كي يقدم مزيد من الوقتال ضرورة إتاحة
بما  0202لما بعد عام  إلطار العالمي للتنوع البيولوجيامع  الجديدة على نحو أكمل خطةال مواءمةضرورة على المالحظات 

 أيضا تر اشوأ ،العالمي اإلطار جوانبفي جميع  مراعاة المنظور الجنسانيلضمان تعميم  وذلك ،02 الهدف مشروعيتجاوز 
 المتساويالتمييز بين الحصول  ضرورةتضمنت تعليقات أخرى و  .عتمد بعدت  لم  ،02 الهدف هابما في ،ع األهدافير امش أن   إلى

 الثالث لالتفاقية )الحصول وتقاسم المنافع الهدفبين المستدام و  هن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامالناشئة ععلى المنافع 
 فيما يتعلقمزيد من الدقة ال توخي الحاجة إلى حددت أخرى مالحظات عدةفي حين أن   ،الجينية(استخدام الموارد  نالناشئة ع
 إلى أن  المالحظات أشارت إحدى و  .الوطني على المستوى متطلبات اإلبالغبوكذلك  ،االحتياجات المحددة من المواردببع  

حماية لعما إذا كانت االتفاقية لديها آليات  توتساءل ،االبيئة في بلده ةطاق والية وزار تنفيذ بع  مجاالت العمل قد يقع خارج ن
 .انيلعنف الجنساألشخاص المعرضين لالمدافعين عن البيئة و 

 وسعأ نحوعلى  واءمليت العريضةط و خطالأعيدت صياغة مشروع  ،المالحظاتواستجابة للنقاط المطروحة في هذه  -6
 .التداخل أوجه الوضوح وتقليل مستوى زيادة ب غية أيضا وتم تبسيطه ،0202لما بعد عام  إلطار العالمي للتنوع البيولوجيامع 
درجة تحت القسمين البنود الم   واخت زلت ،غاياتبوصفها مجاالت العمل  عير امش تحقِّ ن   ،0202ما بعد عام  تمشيا مع إطارو 

ذكاء و  واصل،والت ،والمسؤولية والشفافية ،السابق )آليات دعم التنفيذ العريضةط و خطال مشروع المتبقيين من زيادة و  ،الوعيا 
التركيز على تنوع النساء والعوامل المتقاطعة )الديموغرافية وحتى يتسن ى زيادة إبراز  .ستعرا االو  تنفيذلل آليات ( في أربعقبالاإل

 اعدد أدناهنورد  ،اوتهميش اضعف جعلهن أكثر سهم فيأخرى( التي قد ت   عواملمن بين  ،ية والجغرافيةثنواالقتصادية والعرقية واإل
 .العريضةط و خطال شروعر ماطإ هامن خالليتحدد  فتر  أنالتي ي   من المبادئ األساسية

                                                 
3 055-https://www.cbd.int/notifications/2020 
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 الغرض -ثانيا

 0202لما بعد عام جنسانية ال العتباراتل لوضع خطة عمل اأساس لكشأن ي العريضةط و خطالي قصد من مشروع  -1
في  مبينال على النحوو  .0202لما بعد عام  لإلطار العالمي للتنوع البيولوجيتنفيذ العناصر الجنسانية لتكون بمثابة آلية 

االعتراف المناسب بالمساواة  ضرورةب إلطار العالمي للتنوع البيولوجيافي  الواردة ث، تقر نظرية التغييرحد  م  ال لياألو   المشروع
ط الضوء على المساواة بين سل  وي   .اإلطار لمنظور الجنساني في تنفيذا راعيتي تهج البين الجنسين، وتمكين المرأة، والن  

 لذلكو . لتنفيذ اإلطار الزمةلمنظور الجنساني كأحد الظروف التمكينية الا راعيتي تهج الوتمكين النساء والفتيات والن   الجنسين
إلطار العالمي للتنوع ا على أنها وسيلة لدعم تنفيذ 0202الجنسانية لما بعد عام  االعتبارات نظر إلى خطة عملأن ي  ينبغي 

األهداف واإلجراءات المقترحة في و  الغايات ي قصد منو  لمنظور الجنساني.اراعي ت بصورة 0202البيولوجي لما بعد عام 
العالمي للتنوع إلطار اجميع غايات وأهداف بالجنسانية أن تكون ذات صلة  االعتبارات عملخطة ل العريضةط و خطال شروعم

ما و  المقترحةستعرا  آليات التنفيذ واال ي قصد من، فيما يتصل بذلكو  .يهاعل ةنطبقم تكون وأن 0202لما بعد عام  البيولوجي
جراءات يقابلها من   .الجنسانية االعتبارات خطة عملأهداف ع ير امش دعم تحقيقت أنأهداف وا 

 مبادئال

جراءات هاوأهداف استعراضهاو  هاوآليات تنفيذ غاياتهاو  الجنسانية، االعتبارات خطة عملوضع ستند ي -8 ، المقترحةها وا 
 ، إلى المبادئ التالية:دو نشالم ها على النحوتنفيذو 

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

بما في ذلك من خالل  ،اهتمام خاص ىل  و  سي ،المرتبطة بالتنوع البيولوجي منافعالي تلق  وفي  ،يضابما في ذلك األر  ،كهاالتماو 
هإجراءات ماتخاذ  تلبية لو  الجنسانية االعتبارات خطة عمللدعم مشاركة نساء وفتيات الشعوب األصلية في تنفيذ  ،ةوج 
حفظ  دعمب غية  ،هار يد. وسيشمل ذلك االعتراف بالمعارف التقليدية لنساء الشعوب األصلية وتقهن فيما يتعلق بتنفيذهااحتياجات

  ؛التقاسم العادل والمنصف للمنافع كذلكو  ،التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

ويواجهن قيودا كبيرة  ،من الفقر واالستبعاد ةغير متناسب صورةالنساء والفتيات الريفيات يعانين ب بأن   ااعترافو  ()ب
أيضا  ينبغي ،4ي المنافعتلق   فيو  ،يضابما في ذلك األر  ،كهاالتماالموارد و  لىإصول و الفي و  ،وتهميشا في عمليات صنع القرار

هن فيما تلبية احتياجاتلو  الجنسانية االعتبارات خطة عملفي تنفيذ النساء والفتيات الريفيات مشاركة إيالء اهتمام خاص لدعم 
 ؛يتعلق بتنفيذها

النساء والرجال والفتيان والفتيات في جميع أنحاء العالم يعانون من التهميش بطرق مختلفة  بأن   ااعترافو  ()ج
ية وعمرهم انهم الجنسي وهويتهم الجنسميلو  االجتماعية ووضعهم االجتماعي وطبقتهمثني اإلأصلهم  حسبومتعددة ومتقاطعة 

في  بعت  سي   متعدد الجوانب انهجفإن   ،النساء والفتيات عتر لحواجز الهيكلية التي تاب ااعترافو  ،من بين عوامل أخرى ،وبيئتهم
مع إيالء اهتمام و  ،مع إعطاء األولوية الحتياجات ومصالح جميع النساء والفتيات ،الجنسانية االعتبارات خطة عملتنفيذ 

                                                 
 ( بشأن حقوق المرأة الريفية0216) 14رقم  ع أشكال التمييز ضد المرأةالتفاقية القضاء على جمي التوصية العامة 4

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2Fx1pWB6lCUVZF6giuQZbHO4%2FX%2B4gj4dFMZEzWuK7WO2hhzbUHgczt%2F7M7mdXwgIc%2Fubx2J6qCQeRQNV3afp1Ne%2BxCl7
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لضمان اتباع نهج وذلك  ،تنفيذ الخطة أيضا إلى ضمان مشاركة الرجال والفتيان عملية سعىتسو األكثر تهميشا.  هؤالءخاص ل
 ؛تعاوني وداعم لتحسين العالقات بين الجنسين

 من مكونات حاسمو  شامل مكونو  ابذاته ةقائم غايةالتركيز على المساواة بين الجنسين كأهمية ب ااعترافو  )د(
، التي األهدافو  الغاياتهذه تجزئة (، وعدم قابلية SDGsوأهداف التنمية المستدامة ) 0212خطة التنمية المستدامة لعام 

تنفيذ أهداف التنمية ل ةعماود ةلكم  م أن تكونالجنسانية  االعتبارات خطة عمل الغر  منفإن  عالم، ال جميع بلدان تهااعتمد
 التنوع البيولوجي؛ جدول أعمالمع  ياشتمالمستدامة، 

من  ،بين المساواة بين الجنسين والتنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور األراضي القائمة روابطبال ااعترافو  ()هـ
 ،التآزر بين مجاالت العمل هذه أوجه إلى تعظيم الجنسانية االعتبارات خطة عمل تنفيذ عملية سعىتس ،بين شواغل بيئية أخرى

 األهدافمن أجل تحقيق  ،الجنس وعوامل ديموغرافية أخرى نوع ة حسبن فبيانات مص واستخدام بما في ذلك من خالل جمع
 .المشتركة

ة إلى نساء وفتيات الشعوب األصلية خاصج إشارات الوثيقة، لم ت در   هذه قراءة هيلتس ب غية تجدر اإلشارة إلى أنه -9
لى تنوع النساء والفتيات في كل بيان من البيانات المقد   يةالريفالمناطق و   عناوين )تحت العريضةط و خطالمة في مشروع وا 
فقد في المبادئ المذكورة أعاله،  مبينال على النحوو  .واإلجراءات( ،واألهداف ستعرا ،وآليات التنفيذ واال ،الغايات شاريعم

، والنساء يةالريفالمناطق إيالء اهتمام خاص لدعم مشاركة وتلبية احتياجات نساء وفتيات الشعوب األصلية و  ع قدت النية على
 شاريعفهم اإلشارات إلى "النساء والفتيات" في مت   أن ينبغي من ثمو . والفتيات األكثر تهميشا في جميع مجاالت الخطة النهائية

 وفتياتهن نساء في نالنساء والفتيات، بم جميعواإلجراءات على أنها تشمل  ،واألهداف ستعرا ،واالوآليات التنفيذ  ،الغايات
 .شةمتنوعة ومهم   فئاتإلى  اتنتميموال يةالريفالمناطق الشعوب األصلية و 

 العريضةط و خطال شروعلم نقَّحالهيكل الم -ثالثا

مع اإلطار العالمي للتنوع  ةمباشر  صورةب واءمليتهذا  العريضةط و خطالح مشروع قِّ مبين أعاله، ن  ال على النحو -12
وأمثلة  بها صلةمتال األهدافو شاملة  غايات مشاريعيحتوي على ثالثة لهيكلته  ت، وأعيد0202البيولوجي لما بعد عام 

ددت و  .إلجراءاتاوأمثلة  بها صلةمتالاألهداف و أربعة مشاريع آلليات التنفيذ واالستعرا  على إلجراءات، و ا  معالم أدناهقد ح 
 المشروعالخاصة بهداف األو  الرئيسية راحلوالم لغاياتل وفقاة بها تصلالم واألهداف ستعرا وآليات التنفيذ واال الغايات شاريعم

لي ط الضوء يسل   حديد للمعالمهذا الت وتجدر اإلشارة إلى أن   .0202لما بعد عام  ث لإلطار العالمي للتنوع البيولوجيحد  م  ال األو 
أهداف و  غاياتب قل مباشرة  األ روابطال، وال يتضمن ةمباشر  صورةب أهميةاألكثر  هوأهداف الرئيسية هراحلوم اإلطار غاياتعلى 

لما  إلطار العالمي للتنوع البيولوجياأهداف وغايات ومؤشرات  شاريعيستند إلى م حديد للمعالمهذا الت أن  وبما  .المتبقية إلطارا
 .راحل المبقلةطار في الماإلمع  يازمع تحديثه تمش، فمن الم  0202بعد عام 

 ع األهدافير امش

 ةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيموارد لى عصول حال فرص بالمساواة فيع النساء والفتيات مت  ت   :2 ةالشامل غايةال
 .ايهف تصرفوال اكهالتماو  وما يرتبط بها من موارد وخدمات اقتصادية
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زالة الحواجز المتعلقة و  يضااألر  حقوق المرأة في تعزيز :1-1الهدف   باالعتباراتالموارد البيولوجية )بما في ذلك تحديد وا 
 (جنسانيةال

التنوع البيولوجي وحفظه )بما في ذلك حماية  لىعصول حالأثناء  الذي ي رتكب الحد من العنف الجنساني :0-1 الهدف
 المدافعات عن حقوق اإلنسان البيئية(

 حفظ هن فيلدعم الالزمة الموارد والخدمات على المتساوي الحصولضمان وجود آليات لتمكين النساء من  :1-1 الهدف
 ،والمعلومات ذات الصلة ،التدريببرامج و  ،واالئتمان ،)بما في ذلك الخدمات المالية المستدام واستخدامه لتنوع البيولوجيا

 من بين أمور أخرى( ،عليموالت

تقييم المساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى الناس أو  :الغاية باء :إلطار العالمي للتنوع البيولوجياغايات  بين رةالمناظ  الغاية 
 .التنمية العالمية لصالح جميع الناس خطةدعم من أجل الحفاظ عليها أو تعزيزها من خالل الحفظ واالستخدام المستدام 

واألمن الغذائي، والوصول إلى تسهم الطبيعة في النظم الغذائية المستدامة ( )أ: انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المرحلة الرئيسية
 .والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية ،مياه الشرب المأمونة

، ضمان المشاركة المنصفة في صنع القرار 0212بحلول عام  :إلطار العالمي للتنوع البيولوجيامن أهداف  02الهدف 
صلة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والفتيات على الموارد ذات ال حقوقالالمتعلق بالتنوع البيولوجي وضمان 

 .وكذلك الشباب، وفقا للظروف الوطنية

 مع الرجال والفتيان المساواةعلى قدم  الطبيعة والتنوع البيولوجي النساء والفتيات من انتفاع :0 ةالشامل غايةال

على منافع الطبيعة )بما في ذلك التغذية  المتساوي ضمان وجود آليات لتمكين النساء والفتيات من الحصول :1-0الهدف 
 .من بين أمور أخرى( ،واألمن الغذائي وسبل العيش والصحة والرفاه

األنشطة  سالسلو القطاعات  في األجر دة ومدفوعةيفرص عمل رسمية ج على لنساء والفتياتحصول ا تعزيز :0-0الهدف 
 .ة بالتنوع البيولوجيرتبطلقيمة المل المضيفة

تقييم المساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى الناس أو  :الغاية باء :إلطار العالمي للتنوع البيولوجياغايات  بين رةالمناظ  الغاية 
 .التنمية العالمية لصالح جميع الناس خطةدعم  من أجلالحفاظ عليها أو تعزيزها من خالل الحفظ واالستخدام المستدام 

تسهم الطبيعة في النظم الغذائية المستدامة واألمن الغذائي، والوصول إلى  ()أ: انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المرحلة الرئيسية
 .والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية ،مياه الشرب المأمونة

الجينية بشكل عادل  ن استخدام المواردالناشئة عتقاسم المنافع  :إلطار العالمي للتنوع البيولوجياغايات من  الغاية جيم
 ومنصف

( زيادة تقاسم 0( إنشاء آليات الحصول وتقاسم المنافع في جميع البلدان؛ )1) :انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المراحل الرئيسية
 في المائة[. Xالمنافع بنسبة ]
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بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي ، ضمان المنافع، 0212بحلول عام إلطار العالمي للتنوع البيولوجي: امن أهداف  8الهدف 
وسبل العيش والصحة والرفاه، للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا من خالل اإلدارة المستدامة لألنواع البرية من الحيوانات 

 .والنباتات

على الطبيعة ، ضمان أن تسهم الحلول القائمة 0212إلطار العالمي للتنوع البيولوجي: بحلول عام امن أهداف  12الهدف 
وجودة وكمية المياه لما ال يقل عن  ،المتطرفة المناخية ونهج النظم اإليكولوجية في تنظيم جودة الهواء، واألخطار واألحداث

[XXX شخص ]مليون. 

، زيادة المنافع المتقاسمة من أجل حفظ التنوع 0212إلطار العالمي للتنوع البيولوجي: بحلول عام امن أهداف  10الهدف 
من خالل ضمان الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها  [Xبمقدار ] البيولوجي واستخدامه المستدام

 .والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

يتعر  لها التنوع  ، خف  اآلثار السلبية التي0212إلطار العالمي للتنوع البيولوجي: بحلول عام امن أهداف  14الهدف 
 .في المائة[ على األقل من خالل ضمان استدامة ممارسات اإلنتاج وسالسل اإلمداد 52بنسبة ] البيولوجي

 مجاخطط وبر و سياسات المتعلقة بقرارات في ال تساوم بقدر واحتياجات النساء والفتيات ومصالح رؤى تناول: 3 ةالشامل غايةال
 .التنوع البيولوجي

 .التنوع البيولوجيب المتعلقة اتعلى جميع مستويات صنع القرار  يقياددورها الزيادة وتعزيز مشاركة المرأة و  :1-1الهدف 

بما في ذلك من خالل إشراك  ،تفاقيةاالتعزيز المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عمليات  :0-1الهدف 
 .فودالو ات عضو و  عات النسائيةاالجم

في االعتبارات الجنسانية في االلتزامات الوطنية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي و  إدماج :1-1الهدف 
عدادتنفيذها و عمليات   .هاواإلبالغ عن اتهاميزاني ا 

وسائل التنفيذ لتحقيق جميع الغايات واألهداف توافر  دال:الغاية  :إلطار العالمي للتنوع البيولوجيابين غايات  رةالمناظ  الغاية 
 .في اإلطارالواردة 

إلى  2222، تحديد وسائل تنفيذ اإلطار للفترة من 2222بحلول عام ( أ) :انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المراحل الرئيسية
 .بها أو االلتزام 2202إلى  2202، تحديد وسائل تنفيذ اإلطار للفترة من 2202بحلول عام ( ب؛ )بهالتزام اال وأ 2202

، ضمان المشاركة المنصفة في صنع القرار 0212بحلول عام إلطار العالمي للتنوع البيولوجي: امن أهداف  02الهدف 
على الموارد ذات الصلة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والفتيات  حقوقالالمتعلق بالتنوع البيولوجي وضمان 

 .وفقا للظروف الوطنية وكذلك الشباب،

 ستعراضاالو تنفيذ ال آليات
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دارتها وتقاسمها دار توليد  - توليد المعارف وا   هالمعارف المتعلقة باألبعاد الجنسانية لحفظ التنوع البيولوجي واستخداموتقاسم  ةوا 
 .المستدام والتقاسم العادل والمنصف للمنافع

والتقاسم العادل  ،المستدام هلحفظ التنوع البيولوجي واستخدام ياناجنس المتمايزةاآلثار  فهممستوى قاعدة أدلة و تعزيز  الهدف:
 .لتغييراعوامل بوصفها عامال من  في حفظه واستخدامه المستدام ودور المرأة ،والمنصف للمنافع

التنوع البيولوجي المتعلقة ببيانات العلى جمع وتحليل وتطبيق  معنيينأصحاب المصلحة السائر تعزيز قدرة الحكومات و  الهدف:
 .الجنس وعوامل ديموغرافية أخرى نوع حسبفة المصن  

إلطار العالمي للتنوع االجنسانية في تنفيذ  بالمسائلالخبراء المعنيين و والشبكات النسائية  دعم مشاركة المنظمات الهدف:
 .هواإلبالغ عن 0202لما بعد عام  البيولوجي

دارتها وتقاسمها :للتنوع البيولوجيإلطار العالمي اآلية تنفيذ   توليد المعارف وا 

 ؛هماتها في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستداماسملمعارف التقليدية واالعتراف باحماية زيادة  ()أ

 تعزيز علم التنوع البيولوجي والتعليم والتعلم التنظيمي. ()ب

، ضمان توافر معلومات جيدة، بما في ذلك 0212إلطار العالمي للتنوع البيولوجي: بحلول عام امن أهداف  19الهدف 
التعليم تشجيع الوعي و  نشرالمعارف التقليدية، لصناع القرار والجمهور من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي من خالل 

 .ثو والبح

في حفظ التنوع  الجنسانية بالمسائلالخبراء المعنيين و والشبكات النسائية لمنظمات ل فعالةة الشاركالم - الشراكات والتعاون
 .والتقاسم العادل والمنصف للمنافع ،مستدامالالبيولوجي واستخدامه 

واإلبالغ  مستدامال ماوالموارد الجينية واستخدامه حفظ التنوع البيولوجي رصد مساهمات النساء والفتيات في - الرصد واإلبالغ
 .هذه المساهمات عن

خطة معلومات عن تنفيذ  توفر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي مالحظات المقد مةالتقارير الوطنية وال أن   التأكد من الهدف:
 .0202لما بعد عام  إلطار العالمي للتنوع البيولوجيلللمنظور الجنساني  التنفيذ المراعيعن و  الجنسانية االعتبارات عمل

ص الموارد الالزمة لدعم المبادرات المتعلقة بالمسائل الجنسانية ولتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما يتخص - الموارد
 .تنفيذا يراعي المنظور الجنساني 0202بعد عام 

الوطنية تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل  من أجلللمنظور الجنساني  ةالمراعي ةتخصيص الموارد وتطبيق الميزن الهدف:
 (.هاواإلبالغ عن في هذه األنشطة ةالجنسانيللمسائل  ةصخص  الم ع المواردللتنوع البيولوجي )بما في ذلك عن طريق تتب  

من جميع المصادر  المتأتية، زيادة الموارد المالية 0212إلطار العالمي للتنوع البيولوجي: بحلول عام امن أهداف  18الهدف 
ضافية وفعالة تتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطارفي المائة[ X]بنسبة  الدولية والمحلية  ،، من خالل موارد مالية جديدة وا 
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وتنفيذ استراتيجية بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي لتلبية االحتياجات الالزمة لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع 
 .0202البيولوجي لما بعد عام 

والقسم  5آليات دعم التنفيذ بشأنالقسم الثاني  ضمن العريضةط و خطلل األولالمشروع في أ در جت عدة بنود هناك  -11
ذكاء و  واصل،والت ،المسؤولية والشفافية بشأنالثالث  . العريضةط و خطال هج كبنود منفصلة في هذلم ت در  و  6قبالاإلزيادة و  ،الوعيا 

 ،دعم وسائل التنفيذ األخرىلو  غاياتال شاريعإجراءات متعددة لتنفيذ ممن  أساسياجزءا بناء القدرات  ومن المزمع أن يكون
ذكاء و  واصلالتوبالمثل يمكن إدراج  .المشروع افي هذ قائم بذاته بندقترح كي  لم  بالتالي فإنهو  كجزء من الجهود المبذولة  الوعيا 

وبدال من ذلك  ،المشروعهذا  في ستعرا إشارة إلى عملية اال أي جلم ت در  و . تدابير دعم التنفيذ حسينوت غاياتالع ير التحقيق مش
 . تحت عنوان الرصد واإلبالغمستقبال ستعرا االباإلجراءات المتعلقة في  أن ي نظريمكن 

 على أنها بها ةرتبطالم لتنفيذ واالستعرا اع الغايات واألهداف وآليات ير امش أن ت رىيمكن  ،مبين أعالهال وعلى النحو -10
 وأ ةمباشر  صورةبسواء  ،عليها ةنطبقمو  0202صلة بجميع غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ذات 

المبادرات المتعلقة بمجاالت مواضيعية  ،عملية وضعهفي هذه المرحلة من ، العريضةط و خطالال يتضمن مشروع و  .ةغير مباشر 
نما ي قصد( وما إلى ذلك ،حرجيالتنوع البيولوجي الزراعي والبحري والساحلي وال لتنوع البيولوجي )مثلبا تتعلق محددة من  وا 

أن تكون ذات صلة بمعالجة االعتبارات الجنسانية في مجاالت مواضيعية  فيه الغايات واألهداف وأنواع اإلجراءات المطروحة
 .مختلفة

أمثلة  الجنسانية االعتبارات عمللخطة  العريضةط و خطالمشروع الذي يحتوي على و أدناه  الوارد يتضمن الجدولو  -11
وتستند هذه اإلجراءات إلى . واالستعرا من آليات التنفيذ  آلية والمرتبطة بكل ،األهدافو  الغايات عاريإلجراءات المرتبطة بمشل

. وقد الدولية األخرى ذات الصلةاإلجراءات المتفق عليها في االلتزامات إلى كذلك و  مالحظات المقد مةمن ال ةمستقاال المدخالت
توضيح كيفية  علىلمساعدة من أجل ا ،وألغرا  توضيحية ،اإلجراءات في هذه المرحلة كأساس لمزيد من المدخالت أ در جت

يتضمن الجدول أيضا المجاالت الرئيسية لالتساق و  .واقعيةأكثر  بصورةواألهداف  واالستعرا وآليات التنفيذ  غاياتمعالجة ال
 متعلقالعمود ال وضحيو   7.إلطارل ةالمقترح مؤشراتالب روابطالو  ،0202لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجياإلمع 

 ةهامال دعم تحقيق االلتزامات الدوليةإلى  الجنسانية االعتبارات خطة عمل سعيباالتساق مع االلتزامات الدولية ذات الصلة 
فهم  إيجاد لضمان ،هذا العمود في الجدول ألغرا  مرجعية فقطأ در ج  وقد .والتنوع البيولوجي االعتبارات الجنسانيةبالمتعلقة 

 من دو قصالم يسلو . واألولويات واإلجراءات المناسبة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي غاياتالوكأساس لتحديد  ،واضح للروابط
هذا العمود في خطة  در جتوقع أن ي  ي   الو  .هم أو األكثر صلةاأليشير إلى الروابط  أن ولكن باألحرى ،هذا القسم أن يكون شامال

في هذه المرحلة الجهات  العريضةط و خطال مشروع تضمنال ي. و بهفاظ تحالعتبارات الجنسانية، ما لم ي طلب االلالعمل النهائية 

                                                 
الموارد، وبناء  العناصر في ت هذهتمثلآليات دعم التنفيذ. و بشأن القسم الثاني  أ درجت فيأربعة عناصر  ريضةالع طو ن المشروع األول للخطتضم   5

 والشراكات والتعاون. ،رف العلميةاالمع قاسمالقدرات، وتوليد وت

ذكاء و  اصل،والتو  ،المسؤولية والشفافيةبشأن  لثالقسم الثا أ درجت فيعناصر  ثالثة ريضةالع طو للخطن المشروع األول تضم   6 . قبالاإلزيادة و  ،الوعيا 
ذكاء ، والتواصل و بالغاإلرصد و ال، و االستعرا عملية  العناصر في ت هذهتمثلو   قبال.اإلزيادة الوعي و ا 

 .CBD/SBSTTA/24/3هذه المؤشرات مأخوذة من المؤشرات الواردة في الوثيقة  7

https://www.cbd.int/doc/c/d361/e643/b0d4a9f3cbbc168edc0d66ca/sbstta-24-03-ar.pdf
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في مراحل مدخالت إلكمال هذه العناصر  ي ستهدف الحصول علىوقد والجداول الزمنية.  المتوخاة تجواوالن الفاعلة المسؤولة
 .الخطة إعداد الحقة من

جميع  لى فهم أن  ع هذا الوثيقة مشروعهذه العملية و  رتكزت ،العريضةط و خطلل األولالمشروع مبين في النحو ال وعلى -14
باع نهج ات   ولكي يتسنىة لها دور تؤديه في تنفيذ االتفاقية ودعم أهداف تعميم مراعاة المنظور الجنساني. المعنيالجهات الفاعلة 

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

دخالت تقديم م  إلى  المعنيينأصحاب المصلحة سائر و  ،والقطاع الخاص ،والشباب ،والجماعات النسائية ،والمجتمعات المحلية
 .وتنفيذها بفعالية جنسانيةال العتباراتل جديدة خطة عملودعم وضع 
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 0202 عام الجنسانية لما بعد االعتبارات لخطة عمل ةثحدَّ م  ال العريضةط و خطال

 

رقم 
 صفال

 اتصرف فيهوال اكهال تماو  وما يرتبط بها من موارد وخدمات اقتصادية ةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيموارد لى عصول حال فرص ع النساء والفتيات بالمساواة فيمت  : ت  2 ةالشامل غايةال

 

1 

 -ألف

 ع األهدافير امش

 -باء

 إلجراءاتا ةمثلأ

 

 

 -جيم

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

 -دال

 االلتزامات الدولية ذات الصلةاالتساق مع 

 -هاء

الروابط بمؤشرات 
اإلطار العالمي للتنوع 

 البيولوجي

 

 في حقوق المرأة تعزيز
الطبيعية،  المواردو  يضااألر 

بما في ذلك عن طريق 
زالة الحواجز  تحديد وا 

 باالعتباراتالمتعلقة 
 جنسانيةال

توفير التدريب والتعليم والدعم 
تمكينهن من للنساء والفتيات ل

 حقوقهن ةوممارس فهم

إلطار العالمي للتنوع امن غايات  باءالغاية 
تقييم المساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى  :البيولوجي

الناس أو الحفاظ عليها أو تعزيزها من خالل الحفظ 
التنمية  خطةدعم  من أجلواالستخدام المستدام 

 العالمية لصالح جميع الناس

 :انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المرحلة الرئيسية
تسهم الطبيعة في النظم الغذائية المستدامة واألمن 

والقدرة  ،الغذائي، والوصول إلى مياه الشرب المأمونة
 على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية

إلطار العالمي للتنوع امن أهداف  02الهدف 
، ضمان المشاركة 0212بحلول عام  :البيولوجي

المنصفة في صنع القرار المتعلق بالتنوع البيولوجي 
على الموارد ذات الصلة للشعوب  حقوقالوضمان 

األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والفتيات 

 ؛4-1هدف التنمية المستدامة 

 ؛1-0هدف التنمية المستدامة 

: القيام بإصالحات أ-5التنمية المستدامة  هدف
في الموارد  المرأة حقوقا متساويةلتخويل 

إمكانية حصولها على حق االقتصادية، وكذلك 
الملكية والتصر ف في األراضي وغيرها من 

، وعلى الخدمات المالية، والميراث الممتلكات
 ا للقوانين الوطنية، وفقوالموارد الطبيعية

المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة 
لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في 

 ؛سياق األمن الغذائي الوطني

األمم  اتفاقيةالخاصة بالجنسانية  خطة العمل
 مكافحة التصحر:ل المتحدة

في حقوق المرأة  زيادةاألطراف إلى  هدف"ست
بحلول  ن هج متنوعة ومبتكرة عن طريق يضااألر 

 السكان 02-2-0
 حقوق حيازةالذين لديهم 

 مضمونة في األراضي

نوع حسب  التصنيف)
  الجنس ونوع الحيازة(

2 

http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
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://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20ENG%20%20low%20res_0.pdf
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  "0212عام  وكذلك الشباب، وفقا للظروف الوطنية

التفاقية القضاء على جميع أشكال  التوصية العامة
( بشأن حقوق 0216) 14رقم  التمييز ضد المرأة

 المرأة الريفية
 

والقبلية )رقم الشعوب األصلية ب المتعلقة تفاقيةاال
169) 

القضاء على العنف 
أثناء  الذي ي رتكبالجنساني 

لى التنوع عصول حال
البيولوجي وحفظه )بما في 
ذلك حماية المدافعات عن 

 حقوق اإلنسان البيئية(

لتحديد  الالزمة تدابيرالدمج 
ومعالجة ورصد العنف 

في تخطيط وتنفيذ  الجنساني
 عير اسياسات وبرامج ومش

 التنوع البيولوجي

 ؛1-5هدف التنمية المستدامة 

 ؛0-5هدف التنمية المستدامة 

 ؛1-5هدف التنمية المستدامة 

 -قرار مجلس حقوق اإلنسان 
A/HRC/40/L.22/Rev.1؛ 

ويهيب بالدول أن تتخذ الخطوات المناسبة "... 
المدافعات عن حقوق ة والحازمة والعملية لحماي

تبذله  فيما جنسانيا ، وأن تدمج منظورااإلنسان
جهود للتحقيق في التهديدات والهجمات ضد  من

المدافعات عن حقوق اإلنسان، وأن تهيئ بيئة آمنة 
ومواتية للدفاع عن حقوق اإلنسان، على نحو ما 

 68/181 دعت إليه الجمعية العامة في قراريها
 "10/041و

النهو   -سياسة برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 حقوق اإلنسان مدافعين عنحماية للال بالمزيد من

 ة؛يالبيئ

3 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/34
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/34
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/34
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c169_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c169_ar.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/L.22/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/L.22/Rev.1
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التفاقية القضاء على جميع أشكال  التوصية العامة
( بشأن حقوق 0216) 14رقم  التمييز ضد المرأة

 المرأة الريفية

الروابط بين  -االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة 
 ؛والبيئةالجنساني  العنف

ليمي بشأن الوصول االتفاق اإلق -اتفاق اسكازو 
إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في 

 البحر المسائل البيئية في أمريكا الالتينية ومنطقة
 الكاريبي

ضمان وجود آليات لتمكين 
 النساء من الحصول

على الموارد  ساويالمت
هن لدعم الالزمة والخدمات

 لتنوع البيولوجياحفظ  في
في واستخدامه المستدام )بما 

 ،ذلك الخدمات المالية
 ،التدريببرامج و  ،واالئتمان

 ،والمعلومات ذات الصلة
، من بين أمور عليموالت

 أخرى(

تحديد الفجوات بين الجنسين 
 المعنيين الشركاءمع  تعاونوال
العاملين القطاع المالي و  من

تنمية مجال التعليم و في مجال 
الشركاء غيرهم من المهارات و 

استراتيجيات ومبادرات  وضعل
 فرص في لدعم المساواة في

لى عصول النساء والفتيات ح
 الموارد والخدمات ذات الصلة

 أ؛-5هدف التنمية المستدامة 

األمم  اتفاقيةالخاصة بالجنسانية  خطة العمل
 مكافحة التصحر:ل المتحدة

ستسعى األطراف إلى بناء القدرات المعرفية للنساء "
تستهدف  التي مجاالتالالمستخدمات لألراضي في 

غية توفير تحقيق اإلدارة المستدامة لألراضي، ب  
الموارد التكنولوجية المناسبة، بما في ذلك 

مستدامة تكنولوجيات المعلومات، واإلدارة ال
وتعليم  ،لألراضي، والتدريب، وخدمات اإلرشاد

  "الفتيات.

4 

 مع الرجال والفتيان المساواةعلى قدم  النساء والفتيات من الطبيعة والتنوع البيولوجي انتفاع: 0 ةالشامل غايةال

 

5 

  -هاء -دال -جيم -باء -ألف

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/34
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/34
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/34
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-002-En.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-002-En.pdf
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
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2018/03/20180312%2003-04%20PM/CTC-XXVII-18.pdf
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
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 إلجراءاتا ةمثلأ ع األهدافير امش

 

 

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

الروابط بمؤشرات  االتساق مع االلتزامات الدولية ذات الصلة
اإلطار العالمي للتنوع 

 البيولوجي

ضمان وجود آليات لتمكين 
النساء والفتيات من 

على  المتساوي الحصول
منافع الطبيعة )بما في ذلك 

التغذية واألمن الغذائي 
وسبل العيش والصحة 

 والرفاه(

تحديد وتنفيذ تدابير مناسبة 
 فرص المساواة فيلضمان 

النساء والفتيات صول ح
والرجال والفتيان على منافع 
الطبيعة، بما في ذلك من 

 مقابلدفع ال خطط خالل
 ةم اإليكولوجيالنظخدمات 

تقييم  :إلطار العالمي للتنوع البيولوجيل باءالغاية 
المساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى الناس أو الحفاظ 

عليها أو تعزيزها من خالل الحفظ واالستخدام 
التنمية العالمية لصالح  خطةدعم  من أجلالمستدام 

 جميع الناس

 :انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المرحلة الرئيسية
النظم الغذائية المستدامة واألمن تسهم الطبيعة في 

والقدرة  ،الغذائي، والوصول إلى مياه الشرب المأمونة
 على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية

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

 :انيةالجنس االعتباراتب ةمرتبطال المراحل الرئيسية
آليات الحصول وتقاسم المنافع في جميع ( إنشاء 1)

في  X( زيادة تقاسم المنافع بنسبة ]0البلدان؛ )
 المائة[.

إلطار العالمي للتنوع امن أهداف  8الهدف 
، ضمان المنافع، بما 0212بحلول عام  البيولوجي:

في ذلك التغذية واألمن الغذائي وسبل العيش والصحة 
والرفاه، للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا من 

مقدار  1-2-جيم 
)بالدوالر المنافع النقدية 

األمريكي( التي تستلمها 
البلدان من استخدام 
الموارد الجينية نتيجة 

التفاق الحصول وتقاسم 
المنافع، بما في ذلك 

المعارف التقليدية 
 حسب التصنيف)

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

عدد نتائج  0-2-جيم
البحث والتطوير أو 
المطبوعات المتبادلة 

نتيجة التفاق الحصول 
وتقاسم المنافع 

 حسب التصنيف)
بما في  -المستفيدين 

ذلك الشعوب األصلية 

6 
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خالل اإلدارة المستدامة لألنواع البرية من الحيوانات 
 .والنباتات

إلطار العالمي للتنوع امن أهداف  12الهدف 
، ضمان أن تسهم 0212بحلول عام  البيولوجي:

الحلول القائمة على الطبيعة ونهج النظم اإليكولوجية 
 المناخية في تنظيم جودة الهواء، واألخطار واألحداث

 XXXوجودة وكمية المياه لما ال يقل عن ] ،المتطرفة
 .مليون[ شخص

إلطار العالمي للتنوع امن أهداف  10الهدف 
، زيادة المنافع 0212بحلول عام  البيولوجي:

المتقاسمة من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 
[ من خالل ضمان الحصول على Xبمقدار ] المستدام

الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها 
والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

 .استخدامها

والمجتمعات المحلية 
 وحسب نوع الجنس(

النظم  12-2-0
اإليكولوجية التي تقدم 
خدمات لخف  تآكل 

السواحل، والحماية من 
الفيضانات، وخدمات 

 حسب التصنيفأخرى )
 نوع الجنس(

عدد  10-2-1
المستخدمين الذين 
تقاسموا المنافع من 

استخدام الموارد الجينية 
و/أو المعارف التقليدية 

المرتبطة بالموارد 
 هذه الجينية مع مقدمي

 الموارد و/أو المعارف
نوع  حسب التصنيف)

الجنس وحسب حالة 
إلى  المستخدم انتماء

  -األصلية  الشعوب
رئيس منظمة 

 (ينالمستخدم
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لنساء حصول ا تعزيز
فرص عمل  على والفتيات
 األجر دة ومدفوعةيرسمية ج

 سالسلو القطاعات  في
لقيمة ل األنشطة المضيفة

  ة بالتنوع البيولوجيرتبطالم

/تحليل أدوار النساء تحديد
سالسل  على امتدادوالرجال 

القيمة القائمة على التنوع 
البيولوجي لتحديد الفجوات بين 
الجنسين والتدخالت الداعمة 

 الفرص المساواة فيلضمان 

إلطار العالمي للتنوع امن أهداف  14الهدف 
، خف  اآلثار السلبية 0212بحلول عام  البيولوجي:

في  52بنسبة ] التي يتعر  لها التنوع البيولوجي
األقل من خالل ضمان استدامة المائة[ على 

 .ممارسات اإلنتاج وسالسل اإلمداد

 5-8هدف التنمية المستدامة 

األمم  اتفاقيةالخاصة بالجنسانية  خطة العمل
 التصحر:مكافحة ل المتحدة

ستسعى األطراف إلى تعزيز التمكين االقتصادي "
للمرأة من خالل كسر الحواجز الجنسانية وتهيئة 
فرص جيدة إلدرار الدخل للمرأة الريفية المشاركة 

 "في أنشطة التنفيذ

 بيجين عمل منهاج

 (ط) 056الفقرة ، 0-كاف

عالوة ، تلماابرامج إلشراك المهنيات والع وضع"
 ةواإلداري ةالتقني باألعمال على المشتغالت

تدريب لبرامج  وضع، في اإلدارة البيئية، و ةبياوالكت
تاحة مزيد من، يادينلفتيات والنساء في هذه الما  وا 
 يادين،المتوظيف النساء وترقيتهن في هذه لفرص ال
لتعزيز خبرة المرأة ومشاركتها  خاصة تدابير اتخاذو 

 "في هذه األنشطة

نسبة السكان  8-2-0
عمال األالمشتغلين ب

 التصنيف) التقليدية
نوع الجنس  حسب

وحسب حالة االنتماء 
 األصلية(إلى الشعوب 

7 

 8  التنوع البيولوجي مجاخطط وبر و سياسات المتعلقة بقرارات في ال تساوم بقدر واحتياجات النساء والفتيات ومصالح تناول رؤى :3 ةالشامل غايةال

 -ألف

 ع األهدافير امش

 -باء

 إلجراءاتا ةمثلأ

 

 

 -جيم

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

 -دال

 االتساق مع االلتزامات الدولية ذات الصلة

 -هاء

الروابط بمؤشرات 
العالمي للتنوع اإلطار 

 البيولوجي

 

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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زيادة وتعزيز مشاركة المرأة 
على جميع  يقياددورها الو 

 اتمستويات صنع القرار 
 التنوع البيولوجيب المتعلقة

تحديد الفجوات بين الجنسين 
تعزيز ل مقاصدووضع أهداف/
 يقياددورها المشاركة المرأة و 

في هيئات الحوكمة المتعلقة 
بالتنوع البيولوجي على جميع 

 المستويات

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

 في اإلطار

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

بحلول ؛ )ب( بهالتزام اال وأ 2202إلى  2222من 
، تحديد وسائل تنفيذ اإلطار للفترة من 2202عام 

 بها. أو االلتزام 2202إلى  2202

إلطار العالمي للتنوع امن أهداف  02الهدف 
، ضمان المشاركة 0212بحلول عام  البيولوجي:

وع البيولوجي المنصفة في صنع القرار المتعلق بالتن
على الموارد ذات الصلة للشعوب  حقوقالوضمان 

األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والفتيات 
 .وكذلك الشباب، وفقا للظروف الوطنية

 ؛5-5هدف التنمية المستدامة 

 ؛1-16هدف التنمية المستدامة 

األمم  اتفاقيةالخاصة بالجنسانية  خطة العمل
إلى ستسعى األطراف " مكافحة التصحر:ل المتحدة

زيادة وتعزيز مشاركة المرأة ومنحها دورا  قياديا  على 
في عملية صنع القرار وتنفيذ  جميع المستويات

االتفاقية على الصعيد المحلي، بما في ذلك 
التصدي للجفاف والعواصف الرملية والترابية 
والتدخالت المتعلقة بتحييد تدهور األراضي، 

وستعمل األطراف على الوصول إلى تحقيق التكافؤ 
 "٠٢٠٢الجنساني بحلول عام 

 (د) 405الفقرة ، 1-، كافبيجين عمل منهاج

"وضع استراتيجيات وآليات لزيادة نسبة المرأة 
سيما على مستويات القاعدة الشعبية، ال المشتركة، 

كصانعة قرار، ومخططة، ومديرة، وعالمة، 
وبصفتها مستفيدة، في تصميم ومستشارة تقنية، 

واستحداث وتنفيذ سياسات وبرامج إدارة الموارد 
 الطبيعية وحماية البيئة وحفظها"؛

UNEP/EA.4/L.21   تعزيز المساواة بين
ت الجنسين وحقوق اإلنسان وتمكين النساء والفتيا

 ة البيئيةدار في اإل

مؤشر  1-2-دال
تغطية االستراتيجيات 
وخطط العمل الوطنية 

للتنوع البيولوجي 
بعمليات رسمية تضمن 

والشعوب مشاركة النساء 
 األصلية والمجتمعات

المحلية والشباب وتلتقط 
 وسائل التنفيذ

مدى  02-2-1
مشاركة الشعوب 

األصلية والمجتمعات 
المحلية، والنساء 

والفتيات، فضال عن 
الشباب، في صنع 

القرارات المتعلقة بالتنوع 
 البيولوجي

9 
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تعزيز المشاركة والقيادة 
الكاملة والمتساوية والهادفة 
للمرأة في عمليات اتفاقية 
التنوع البيولوجي، بما في 

ذلك من خالل إشراك 
عات النسائية االجم

 فودالو  عضواتو 

 الرامية إلى مبادراتالتعزيز 
فود الو  عضواتبناء قدرات 
القيادة والتفاو   في مجال
، بما في ذلك التفاو وتيسير 

 الدراسيةات حلقمن خالل ال
 اتوالتدريب أثناء الدور  شبكيةال

 ؛5-5هدف التنمية المستدامة 

 ؛1-16هدف التنمية المستدامة 

اتفاقية األمم بالخاصة الجنسانية  خطة العمل
 :المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

تعزيز تمويل السفر كوسيلة لدعم مشاركة   0-" باء
المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الوفود 

الوطنية المشاركة في دورات االتفاقية اإلطارية، 
فضال عن التمويل الالزم لدعم مشاركة المجتمعات 

لية ومجتمعات الشعوب األصلية الشعبية من المح
زرية البلدان النامية، وأقل البلدان نموا، والدول الج  

 الصغيرة النامية، وتشجيع األطراف والمنظمات ذات
الصلة على تقاسم المعلومات المتعلقة بتمويل 

  "السفر

10 

االعتبارات الجنسانية إدماج 
في االلتزامات الوطنية 

وخطط واالستراتيجيات 
العمل الوطنية للتنوع 

في عمليات البيولوجي و 
عدادتنفيذها و   اتهاميزاني ا 

 هاواإلبالغ عن

تبادل الخبرات والدروس 
في مجال وضع المستفادة 
وتنفيذ ورصد وتنقيح 

االستراتيجيات وخطط العمل 
 التيالوطنية للتنوع البيولوجي 

لمنظور الجنساني، بما اراعي ت
 التي في ذلك تخطيط المشاريع

لمنظور الجنساني اراعي ت
 هاواإلبالغ عن

؛ 12/19و ؛9/8ت اتفاقية التنوع البيولوجي: اقرر م
 11/1و ؛10/1و؛ 11/0و

دمج االهتمامـات ، 0-، كافبيجين عمل منهاج
بين الجنسين في  الفوارقوالمنظـورات الـتي تراعي 

 السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة

11 

رقم  ستعراضآليات التنفيذ واال

https://undocs.org/ar/fccc/cp/2019/l.3
https://undocs.org/ar/fccc/cp/2019/l.3
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
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 الصف

دارتها وتقاسمها   توليد المعارف وا 

دار   المستدام والتقاسم العادل والمنصف للمنافع هوتقاسم المعارف المتعلقة باألبعاد الجنسانية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدام ةتوليد وا 

12 

 -ألف

 ع األهدافير امش

 -باء

 إلجراءاتا ةمثلأ

 

 

 -جيم

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

 -دال

 االتساق مع االلتزامات الدولية ذات الصلة

 -هاء

الروابط بمؤشرات 
للتنوع  اإلطار العالمي
 البيولوجي

 

مستوى تعزيز قاعدة أدلة و 
 ياناجنسالمتمايزة اآلثار  فهم

لحفظ التنوع البيولوجي 
المستدام،  هواستخدام

والتقاسم العادل والمنصف 
في  للمنافع، ودور المرأة

حفظه واستخدامه المستدام 
عوامل بوصفها عامال من 

 لتغييرا

ودعم جمع  اتبناء الخبر 
وتوحيد وتطبيق البيانات 

المتعلقة بالمسائل والمعلومات 
والتنوع البيولوجي،  الجنسانية

بما في ذلك المعارف التقليدية 
 ياناجنسالمتمايزة 

توليد  آلية تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي:
دارتها وتقاسمها  المعارف وا 

واالعتراف زيادة حماية المعارف التقليدية  )أ(
بمساهماتها في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

 المستدام؛

تعزيز علم التنوع البيولوجي والتعليم والتعلم  )ب(
 .التنظيمي

من أهداف اإلطار العالمي للتنوع  19الهدف 
، ضمان توافر 0212بحلول عام  البيولوجي:

معلومات جيدة، بما في ذلك المعارف التقليدية، 
لصناع القرار والجمهور من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع 

البيولوجي من خالل نشر الوعي وتشجيع التعليم 
 .والبحوث

اتفاقية األمم ة بالخاصالجنسانية  خطة العمل
 المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ:

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

  "الفرص المتاحة للمرأة

دعم جمع وتوحيد المعلومات والخبرات  4-دال"
المتعلقة بالمسائل الجنسانية وتغير المناخ في سياق 

القطاعات والمجاالت المواضيعية، فضال عن 
تحديد الخبراء المعنيين بالمسائل الجنسانية وتغير 
المناخ، حسب االقتضاء، وتعزيز منصات تقاسم 
 "المعارف المتعلقة بالمسائل الجنسانية وتغير المناخ

 1-، كاف0-، كاف1-، كافبيجين عمل منهاج

 (و) 056الفقرة ، 0-كاف

تشجيع المعارف ورعاية البحوث المتعلقة بدور "
 الشعوبالمرأة، وبالخصوص المرأة الريفية ونساء 

مدى تعميم  19-2-0
تعليم المواطنة  )أ(

التعليم  )ب(العالمية و
من أجل التنمية 

المستدامة، بما في ذلك 
المساواة بين الجنسين 
وحقوق اإلنسان، وذلك 

 مستوياتعلى جميع ال
 في )أ( السياسات

التعليمية على الصعيد 
المناهج  الوطني؛ و)ب(

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

 الطالب

13 
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نتاجها، وحفظ التربة، ةاألصلي ، في جمع األغذية وا 
دارة  والري، مستجمعات المياه، والصرف الصحي، وا 

دارة المناطق الساحلية والموارد البحرية، والنظام  وا 
فات، وتخطيط استخدام آلالمتكامل لمقاومة ا

حراج، والحراجة المجتمعية، راضي، وحفظ األألا
سماك، والوقاية من الكوارث الطبيعية، ألد ايومصا

ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التركيز 
 ةاألصلي الشعوبنساء خاص على معارف بوجه 

 "وخبرتهن

تعزيز قدرة الحكومات وسائر 
أصحاب المصلحة المعنيين 
على جمع وتحليل وتطبيق 
البيانات المتعلقة بالتنوع 

البيولوجي المصن فة حسب 
نوع الجنس وعوامل 

 ديموغرافية أخرى

ة نموذجيمؤشرات الالتبادل 
والبيانات وأفضل الممارسات 

ات ذات الصلة بشأن رشادواإل
مصن فة البيانات الورصد  إعداد

حسب نوع الجنس وعوامل 
 ديموغرافية أخرى 

إطار أهداف  المبذولة بموجب ةمستمر الجهود ال 
 التنمية المستدامة

 تفاقية التنوع البيولوجيال 14/18المقرر 

اتفاقية األمم الخاصة بالجنسانية  خطة العمل
 المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ:

فة حسب نوع تعزيز إتاحة البيانات المصن   1-دال"
الجنس ألغرا  التحليل الجنساني، مع مراعاة 

العوامل المتعددة األبعاد، من أجل تحسين توجيه 
السياسات والخطط واالستراتيجيات واإلجراءات 
المناخية المراعية للمنظور الجنساني، حسب 

 "االقتضاء

 1-، كاف0-، كافبيجين عمل منهاج

 14 
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 الشراكات والتعاون

 مستدام، والتقاسم العادل والمنصف للمنافعالالخبراء المعنيين بالمسائل الجنسانية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه و لمنظمات والشبكات النسائية لفعالة ة الشاركالم

15 

 -ألف

 ع األهدافير امش

 -باء

 إلجراءاتا ةمثلأ

 

 

 -جيم

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

 -دال

 االتساق مع االلتزامات الدولية ذات الصلة

 -هاء

الروابط بمؤشرات 
اإلطار العالمي للتنوع 

 البيولوجي

 

دعم مشاركة المنظمات 
النسائية والخبراء والشبكات 

المعنيين بالمسائل الجنسانية 
في تنفيذ اإلطار العالمي 
للتنوع البيولوجي لما بعد 

 واإلبالغ عنه 0202عام 

تعزيز قدرة المنظمات 
والشبكات النسائية والخبراء 
المعنيين بالمسائل الجنسانية 

دعم تخطيط وتنفيذ على 
االستراتيجيات وخطط العمل 

ما يولوجي و الوطنية للتنوع الب
أنشطة واإلبالغ يرتبط بها من 

التنوع ج دم، بما في ذلك اعنه
مج االبيولوجي في البر 
 الجنسانية األخرى

اتفاقية األمم الخاصة بالجنسانية  خطة العمل 
 المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ:

الجماعات النسائية والمؤسسات إشراك  5-دال"
الوطنية المعنية بالمرأة والمسائل الجنسانية في 
عملية وضع وتنفيذ وتحديث السياسات والخطط 

واالستراتيجيات واإلجراءات المناخية، حسب 
 "؛االقتضاء، على جميع المستويات

األمم  اتفاقيةالخاصة بالجنسانية  خطة العمل
 مكافحة التصحر:ل المتحدة

ستسعى األطراف إلى إقامة شراكات مع الخبراء "
والشركاء اإلنمائيين، والوكاالت الحكومية والخاصة 

ن النساء والفتيات من ذات الصلة التي تمك  
، وذلك بالنسبة للنساء الحصول على الموارد

في مكافحة التصحر وتدهور األراضي المشاركات 
  "وتخفيف آثار الجفاف.

 1-، كافبيجين عمل منهاج

 16 
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 الرصد واإلبالغ

 هذه المساهمات واإلبالغ عن مستدامال ماوالموارد الجينية واستخدامه رصد مساهمات النساء والفتيات في حفظ التنوع البيولوجي

17 

 -ألف

 ع األهدافير امش

 -باء

 إلجراءاتا ةمثلأ

 

 

 -جيم

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

 -دال

 االتساق مع االلتزامات الدولية ذات الصلة

 -هاء

بمؤشرات  الروابط
اإلطار العالمي للتنوع 

 البيولوجي

 

التقارير  أن   التأكد من
مالحظات الوطنية وال

بموجب اتفاقية  المقد مة
 توفر التنوع البيولوجي

معلومات عن تنفيذ خطة 
الجنسانية  االعتبارات عمل

 التنفيذ المراعيعن و 
إلطار لللمنظور الجنساني 

العالمي للتنوع البيولوجي لما 
 0202عام بعد 

تجميع أفضل الممارسات 
 والدروس المستفادة والفجوات

التنفيذ  عمليات في الموجودة
 راعيتي توالرصد واإلبالغ ال

بمشاركة  ،لمنظور الجنسانيا
المنظمات والشبكات النسائية 
والخبراء المعنيين بالمسائل 

 الجنسانية

األمم  اتفاقيةالخاصة بالجنسانية  خطة العمل 
 مكافحة التصحر:ل المتحدة

لدى تقديم التقارير الوطنية، سوف تتناول األطراف "
 بين المساواةالجهود الرامية إلى معالجة مسألة 

ن وتمكين المرأة في سياق تنفيذ االتفاقية يالجنس
 ."ة من ذلكفادوالدروس المست

اتفاقية األمم الخاصة بالجنسانية  خطة العمل
 المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ:

رصد تنفيذ السياسات والخطط  0-هاء"
تراتيجيات واإلجراءات المناخية المراعية واالس

للمنظور الجنساني واإلبالغ عنها، حسب 
االقتضاء، ضمن التقارير والبالغات المنتظمة في 

  ."إطار عملية االتفاقية اإلطارية

 

 

18 

  الموارد

 لمنظور الجنسانيا راعيتنفيذا ي 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام إلطار العالمي اتنفيذ لو بالمسائل الجنسانية المتعلقة لدعم المبادرات  الالزمة مواردالص يتخص

19 

 -ألف

 ع األهدافير امش

 -باء

 إلجراءاتا ةمثلأ

 -جيم

ث لإلطار حدَّ م  ال األّولي االتساق مع المشروع
 -دال

 االتساق مع االلتزامات الدولية ذات الصلة

 -هاء

بمؤشرات الروابط 
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اإلطار العالمي للتنوع  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

 البيولوجي

تخصيص الموارد وتطبيق 
للمنظور ة المراعي ةالميزن

تنفيذ من أجل الجنساني 
االستراتيجيات وخطط العمل 

الوطنية للتنوع البيولوجي 
)بما في ذلك عن طريق 

 ةصخص  الم ع المواردتتب  
في هذه  ةالجنسانيللمسائل 
 (هاواإلبالغ عن األنشطة

إذكاء الوعي بالدعم المالي 
 استخدام والتقني المتاح لتعزيز

للمنظور ة هج المراعيالن  
الجنساني في السياسات 
والخطط واالستراتيجيات 

واإلجراءات المتعلقة بالتنوع 
البيولوجي، بما يشمل 

الممارسات الجيدة لتيسير 
وصول المنظمات النسائية 
الشعبية والشعوب األصلية 

المحلية إلى والمجتمعات 
 التمويل

إلطار العالمي للتنوع امن أهداف  18الهدف 
، زيادة الموارد المالية 0212بحلول عام  البيولوجي:

 Xبنسبة ] من جميع المصادر الدولية والمحلية المتأتية
ضافية  في المائة[، من خالل موارد مالية جديدة وا 
 ،وفعالة تتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار

استراتيجية بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتنفيذ 
والتعاون العلمي لتلبية االحتياجات الالزمة لتنفيذ 

 .0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ؛4-12 هدف التنمية المستدامة

األمم  اتفاقيةالخاصة بالجنسانية  خطة العمل
ستسعى األطراف إلى  مكافحة التصحر:ل المتحدة

الموارد الالزمة لدعم المبادرات الجنسانية  تخصيص
 المساواة ت الميزانية تعززمخصصا والتأكد من أن  

 "بين الجنسين و/أو تمكين المرأة في تدخالتها

اتفاقية األمم الخاصة بالجنسانية  خطة العمل
 المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ:

 

تقاسم التجارب ودعم بناء القدرات في  1-دال"
مجال الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، بما 

الميزنة المراعية للمنظور الجنساني إدماج يشمل 
في الميزانيات الوطنية من أجل النهو  بالسياسات 

والخطط واالستراتيجيات واإلجراءات المناخية 
  "المراعية للمنظور الجنساني، حسب االقتضاء

إذكاء الوعي بالدعم المالي والتقني  0-الد"
المتاح لتعزيز إدماج المسائل الجنسانية في 

السياسات والخطط واالستراتيجيات واإلجراءات 
المناخية، حسب االقتضاء، بما يشمل الممارسات 
الجيدة لتيسير وصول المنظمات النسائية الشعبية 
 والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلى التمويل

التمويل  0-2-دال
الوطني لتنفيذ اإلطار 

للتنوع العالمي 
 البيولوجي
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https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20ENG%20%20low%20res_0.pdf
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 "المتعلق بالمناخ

وسنرس ـخ الشـفافية ، "... خطة عمل أديس أبابا
والمشـاركة المتكافئة في عملية الميزنة، وسنشجع 

 ني. ..."اسع المراعيين للمنظور الجنالميزنة والتتب  

 

__________ 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313

