
طبع عدد محدود من ، محايدة مناخيا األمم المتحدة لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .فيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضا  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  2010 األولتشرين /أكتوبر 29- 18، ناغويا، اليابان

  من جدول األعمال )ه(9- 4البند 
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشرعتمدة في االجتماع الالمقررات الم
 تعميم المنظور الجنساني    10/19المقرر 

  إن مؤتمر األطراف، 
، الذي رحب فيه بقيام األمين التنفيذي بوضع خطة عمل للمساواة بين الجنسين 9/24 إلى مقرره إذ يشير

  عا فيه األطراف إلى مساندة تنفيذ األمانة للخطة، ود1في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي،
 تعميم المنظور الجنساني في جميع برامج العمل في إطار االتفاقية من أجل تحقيق وإذ يشدد على أهمية

  ،2020- 2011للتنوع البيولوجي  ةاالستراتيجيأهداف االتفاقية وخطتها 
 السخية التي جعلت من الممكن إنشاء  لحكومة فنلندا على مساهمتها الماليةيعرب عن تقديره  - 1

  المنظور الجنساني؛معني بوظيفة داخل األمانة لمسؤول برامج 
 بالتعاون مع المنظمات الحكومية ،رهنا بتوافر الموارد، إلى األمين التنفيذي أن يقوميطلب   - 2

د من أجل التنفيذ الكامل لخطة العمل لتعميم االعتبارات الجهوتعزيز الدولية والمنظمات غير الحكومية األخرى، ب
  ؛ وصياغة مؤشرات واضحة لرصد التقدمالجنسانية في جميع جوانب العمل في إطار االتفاقية

 األطراف والحكومات األخرى على المساهمة في تنفيذ خطة العمل للمساواة بين الجنسين، يشجع  - 3
  ؛لي وأشكال الدعم األخرىبما في ذلك من خالل تقديم الدعم الما

 األطراف إلى النظر في الشؤون الجنسانية بوصفها قضية أساسية مشتركة بين القطاعات يدعو  - 4
  في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

                                                        
1   UNEP/CBD/COP/9/INF/12.  
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 األطراف على تشجيع تعميم االعتبارات الجنسانية في إعداد يحث، 9/8 إلى مقرره وإذ يشير  - 5

راتيجياتها وخطط عملها الوطنية، وحسب االقتضاء اإلقليمية، المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتنفيذ وتنقيح است
  .49سلسلة التقنية رقم الات الواردة في رشاد اإل األهداف الثالثة لالتفاقية، مع مراعاةواألدوات المماثلة، عند تنفيذ
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