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 أساسية معلومات -أولا  

  اضيييييييييييييحجاية  الاتتفياي ة    الححيييييييييييييد)   لماياحدية  المحديد   األم   تتفياي ية  الجنسيييييييييييييياي ة  العميل  خطية  أاعيدةت -1
  لالتفياي ية  اتضيييييييييييييح)ات جي   اإلطييار   تنفيييذ  حي  الجنسيييييييييييييييايي   المنظور   م)اعييا    دع   أجييل  منو   13-أ  م/30 للمق)ر 

     10- أ  م/9  مق)ر الال  الجنسيييياي ة  يالمسييييائل  المحعلقة  الدعو   ضيييي اضييييات  إطار   تنفيذ  وتعزيز   2030-2018 للفح) 
  بها  تضيطلع  الحي  الجنسياي ة   يالمسيائل  المحعلقة  األيشيطة  تنفيذ  عليها  يقوم  دعامة  الجنسياي ة  العمل  خطة  وتشيال
 األط)اف  لمؤتم)  عش)  الثالثة الدور  حي الخطة اعحماد منذ العالم ة واآلل ة األماية

  المعن يية والهيئيييات  العيييالم ييية  واآلل ييية األميييايييية  إلى  14-أ  م/24  مق)ره  حي األط)اف  مؤتم)  وطلييي  -2
  تواصيييييل  أن  منها، كل وتية  إطار  حي  والسيييييي اضييييييات،  العلوم بين  الحفاعل هيئة  ذلك  حي يما  لالتفاي ة،  الحايعة

 الجنساي ة  العمل خطة وتنفيذ الجنسايي المنظور  م)اعا  تعم   حي اتتفاي ة أط)اف دع 

  وإقامة  الحعاون   مواصيييييييلة  العالم ة  واآلل ة  األماية  إلى  ا  أيضييييييي  ل طا   ،14-أ  م/24  المق)ر  وبموج  -3
  األم  الهيئة  الم)أ    وتماين الجنسييييييين بين  للمسيييييياوا    المحدد   األم  وهيئة  األخ)ى،  ريو  اتفاي ات مع  شيييييي)ا ات

 من  الحييلة  ذات األخ)ى   والمنظمات  الدول ة،  والمنظمات  المحدد ،  األم   ك ايات  من  وغي)ها  للم)أ  ،  المحدد 
  المزيد  ووضيع  الجنسياي ة،  العمل خطة وتدسيين  الحوع ة، تعزيز  حي  تحي   الحي  السيبل  اضيحششياف  زياد  جلأ

  العمل  لخطة  المواضيييييييي   ة  المجاتت حي  اضييييييييحخدامها  لألط)اف يمان  الحي الحوجيه ة  والمبادئ  األدوات من
 الجنسايي  المنظور  ي)اعي يدو على اتتفاي ة تنفيذ وحي الجنساي ة

  المعييارف  الموارد،  بحواح)   رهنييا    تعزز، أن 14-أ م/24  المق)ر   يموجيي   كييذلييك األميياييية ىإل  وطاليي  -4
  الموظفين جم ع  مد  خالل من  العالم ة،  اآلل ة أو  األماية حي ضييييواء  الجنسيييياي ة،  يالمسييييائل  المحعلقة  والقدرات

 تعزيز  أجل  من  الجنسييييييييييايي  المنظور   م)اعا   تعم    وتقن ات  وأدوات  أضييييييييييالي   على  بحدري   منحظ  يدو  على
  المسيياوا    يشييأن  المنظومة  خطة تنفيذ  ودع   العمل  مجاتت جم ع حي منهجي  يدو على  المنظور   هذا  إعمال

 الم)أ   وتماين الجنسين بين

  كما   ، 14- أ   م / 24  المق)ر   حي   األط)اف   مؤتم)   طلبه  ما   تلب ة   صيو    المد)ز   الحقدم   المذك)    هذه   وتسيحع)   -5
  تسييحجي    ذلك،   إلى   وإضيياحة   للمق)ر    اضييحجاية   العالم ة   واآلل ة   األماية   بها   اضييطلعت   صييلة   ذات   أخ)ى   أيشييطة   تع)  

  الجنسيييياي ة،   العمل   خطة   حي   تادرط   واضييييدة   ط)يق   خارطة   ووضييييع   ملموضيييية   وتدابي)   أيشييييطة   اقح)اح   لطل    المذك)    هذه 
    14- أ   م / 12  مق)ر لل   ا  وحق   والفح ان،   والفح ات   وال)جال،   يالنسييييييييياء   المحعلقة   اإلج)اءات   حي   وت)كيز   زخ    من   يلزم  لما   ا  توخ  

  ، ICCD/COP(15)/16و  ، ICCD/COP(15)/15  يييييالوثييييائق  مقح)ييييية   المييييذك)   هييييذه  ق)اء   تود   األط)اف  ولعييييل 
     ICCD/COP(15)/21و   ، ICCD/COP(15)/20و   ، ICCD/COP(15)/19و 

 الجنسانية العمل خطة تنفيذ -ثانياا  

 القدرات تنمية -ألف 

  تحضيييمن وهي  األط)اف   لمؤتم)  عشييي)   الثالثة  الدور  حي  لالتفاي ة  الجنسييياي ة  العمل  خطة  اعحامدت -6
 حي  األط)اف  وطلبت  تتفاي ة ا  إطار  حي  الجنسيييييييييايي  للعمل  الحوجيهي  اإلطار  وتشيييييييييال  للعمل  أولويات  أربع

  القدرات  لبناء شييييييييييييييطةيأي  اتضييييييييييييييطال   العالم ة  واآلل ة  األماية  إلى  أعاله  المذكور   األط)اف مؤتم)   مق)رات
  يشييييييأن  اضييييييح)ات ج ة  مذك)   صيييييي  ت  ،2021 عام وحي  اتتفاي ة  تنفيذ  يدع  يما  الجنسيييييياي ة  المسييييييائل  تحناول
  المسيييييييييييييحهدف،  والجمهور   وتية،ال  تدديد  ذلك  وشيييييييييييييمل  اتتفاي ة،  إطار   حي الجنسييييييييييييياي ة  القدرات  بناء عمل ة
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 الجنسييياي ة  القدرات  بناء  أليشيييطة  ائقوط)  وعناصييي)   شييي)ا ات من  يلزم وما ال)ئ سييييين،  المحيييلدة  وأصيييدا 
  بها اتضطال  األماية على يحعين الحي

  القدرات  تنم ة  أيشيييييطة من  ضيييييلسيييييلة  إتاحة من  األماية تماةنت  ،19-كوحيد جائدة من  ال)غ   وعلى -7
  الدورات  وعاقدت   هاوموظفي  التفاي ةل  الوطن ة  الحنسيييييييق  لجهات خحييييييحييييييحها  الجنسيييييياي ة  يالمسييييييائل  المحعلقة
   2021  األول/ديسيييييمب)   وكايون   الثايي/يوحمب)   تشييييي)ين  حي  الوطن ة  الحنسييييييق  لجهات  المخحيييييحييييية   ةالحدريب
  الحنسيييييق  جهات يمشيييياركة  الحدريب ة  لالحح اجات  تقي    اإليح)يت عب)  أايجز   األولى،  الحدريب ة  الدور   بدء وقبل

  هذا حي  لمنجز ا  اتضييييييحقحييييييائي  اتضييييييحب ان ملء  حي وطن ة  تنسيييييييق جهة 77 مجموعه ما  وشييييييار   الوطن ة 
  أي قبل  من  يحلقوا ل  المجيبين  من ا  تق)يب  المائة حي  50  أن  يلي: ما ال)ئ سيييييييييييي ة  النحائج  من وتبيةن  الحييييييييييييدد 

  المنظور  تطبيق  مجال حي  والقدر  الحج)بة مسيييييحوى  وأن  الجنسييييياي ة،  المسيييييائل يشيييييأن تدريب ة  دور  أو ححييييية
  وبدسييييييي   البلدان يدسييييييي   يحفاوت  فافوالج  األراضيييييييي  وتدهور   يالححيييييييد)   المحعلق  عمله   على  الجنسيييييييايي

  الحدري   إلى حاجة أ ب)   أن  اتضيحقحيائ ة  الدراضية  هذه  حي  الوطن ة  الحنسييق  جهات  وذك)ت  اتتفاي ة   مناطق
  غي)ها أو  الححيد)  مااحدة  اتفاي ة  إلى  تقاري)  من  يلزم ما  تقدي  أجل من  الجنسياي ة  المسيائل  يفه   أوت    تحعلق

  األخضييييي)   الحييييييندو   أو  العالم ة  البيئة م)حق  إلى موجهة  مشيييييياريع )حاتمقح  بوضييييييع  ا  وثاي   اتتفاي ات، من
 وطن ة  جنساي ة ض اضات بوضع ما حد إلى تحعلق كما اآلخ)ين، الممولين أو للمناخ

  القدرات،  بناء من  ا  أضيياضيي   ا  عنحيي)  بوصييفه  الجنسييايي،  الحدري  من  الحمهيدي  الفحييل تنفيذ  ويج)ي  -8
  يلي:  ف ما  الفحيييييل  هذا  غايات وتحمثل  الخمس   اتتفاي ة  لمناطق  ثلةالمم  الوطن ة  الحنسييييييق  جهات  يمشييييياركة

  المنظور   م)اعا  تعم   حي  المسيييييييحعملة ال)ئ سييييييي ة  واألدوات  المفاه   من  الوطن ة  الحنسييييييييق  جهات تق)ي   الأ 
 المفاه    لهذه العملي الحطبيق لحسهيل وتمارين أمثلة تقدي  ال   والمشاريع؛ الس اضات حي الجنسايي

  الح)جمة وأات دت مخحلفة،  تفاعل ة  احح)اضيييي ة صيييي    اضييييحاخدمت  حد،  أقحييييى  إلى  المشيييياركة  اد ولزي -9
 من  واحد  كل  مثلت  إح)ادية  دراضييات  وأاعدت  اتتفاي ة   مناطق من  منطقة لشل  المناضييبة  الل ات  إلى  الشييفوية
  الحدليل  تطبيق  على  الحم)س  يا  من  المحيييييييي )   المجموعات  مناقشييييييييات حي  تضييييييييحخدامها  اتتفاي ة  مناطق

  تعم      األط)اف  بدع   محعلقة  إرشييييادية  ومواد  وثائق  إلى  إشييييارات  تحضييييمن  م)ج  ة  قائمة  وقادمت  الجنسييييايي 
  وأات دت  ،ا  ط)ح  ا  بلد  52  يمثلون  ا  مشييييييييارك  113 مجموعه ما  الحدري   هذا  وتلقى  الجنسييييييييايي   المنظور   م)اعا 
  ا  إيجاب    للحدري   المشياركين تقي    كانو    حيوي  يطايع  اتسيمت  مناقشيات حي  اإلضيهام  ح)صية  المشياركين  لهؤتء
  تاعقد  أن  ويؤمل   لها  ا  محجاوز  أو  توقعاته   مسييييييييييييحوى حي  كان  أيه  إلى  منه   المائة  حي 86  أشييييييييييييار  إذ  لل اية،
 مسيييييييييحوى  وزياد   مالءمة، أ ث)   دع   وتقدي   البلدان،  جم ع لح ط ة  المسيييييييييحقبل حي  حضيييييييييورية تدريب ة  دورات

  األماية  اتخذتها  الحي األخ)ى   اإلج)اءات عن  إضيييييياف ة  معلومات  على  اتطال  ويمان  المشيييييياركين   إضييييييهام
   ICCD/CRIC(20)/6  قةالوث حي الجنساي ة العمل خطة تنفيذ لحعزيز  العالم ة واآلل ة

 السياساتي والتوجيه بالدعوة المتعلقة البحوث -باء 

 حي  الجنسيييييياي ة يالمسييييييائل  المحعلقة  المعارف تعزيز   14-أ  م/24  المق)ر  يموج   األماية  إلى  طال  -10
  الدعو  أيشيييطة تعزيز   14-أ  م/12  المق)ر  يموج   أيضيييا    إليها  وطال   العالم ة   واآلل ة  األماية  من كل عمل

  وذلك  اتتفاي ة،  تنفيذ حي منهجي يدو  على  الجنسييييايي  المنظور   م)اعا  تعم    أجل من  السيييي اضيييياتي الحوج هو 
 حي  المحخحيحيين بين  الحعاون   وتشيج ع  الحوع ة؛  زياد   منها:  وبسيبل الجنسياي ة  العمل خطة تنفيذ  خالل من

  والفح ات  النسياء وتماين نالجنسيي بين  المسياوا   وخب)اء  جهة، من  والجفاف  األراضيي  وتدهور   الححيد)  مجال
  اآلل ات  وإشييييي)ا   ؛ا  جنسييييياي   شييييياملة اتتفاي ة عن  الناشيييييئة  العلم ة  األعمال  تشون  أن  وكفالة  أخ)ى؛ جهة من

  لشفالة  الالزم  الس اضي  الدع   وتأمين  الجنسايي؛  الحدليل  على  القدر  وتدسين  الجنسين؛ بين  للمساوا    الوطن ة
  والجفاف األراضي وتدهور  الححد)  مااحدة مجال حي منهج ة يحور  الجنسايي المنظور  تعم  

https://undocs.org/ar/ICCD/CRIC(20)/6
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  حه  تعزيز  أجل  ومن  السيييييييي اضيييييييياتي  والحوج ه  الدعو   مجال حي ا  حاضييييييييم  ا  عنحيييييييي)   الب ايات وتمثل -11
  الحأثي)ات يشييييييأن  دراضيييييية  يإج)اء ا  تشل ف  األماية  أصييييييدرت  اتتفاي ة، تنفيذ حي تؤث)   الحي الجنسيييييياي ة  المسييييييائل
  خالل يحائجها  ضييييحع)   دراضيييية  وهي  وال)جال،  النسيييياء  على  والجفاف  اضييييياألر   وتدهور   للححييييد)   المحفاوتة

  بلور  حي  البدث  هذا وضي سيه   لالتفاي ة   الشيباي  الموقع حي  وضيححاح  األط)اف لمؤتم)  عشي)   الخامسية  الدور 
  جهود  إلى ضيييي سييييحند كما  والجفاف،  األراضييييي  وتدهور  يالححييييد)   الم)تبطة  الجنسيييياي ة  للمسييييائل  أضيييياس  خط

  الحييييييلة  ذات  المسيييييييائل  يشيييييييأن  الجنس يو   يدسييييييي  محييييييينفة  وب ايات جنسييييييياي ة  معارف  يحاطإ حي  األط)اف
  لحدهور   واتقححييييييييادية  اتجحماع ة  األيعاد  على جنسييييييييايي  منظور  تطبيق  إلى  الدراضيييييييية وتسييييييييعى  ياتتفاي ة 
  حيها  يسييلط  ا  قط)ي ا  موجز  55  الدراضيية  وتحضييمةن  القائمة   الممارضييات  أحضييل توثيق  وإلى  والححييد)،  األراضييي

 والجفاف  األراضي وتدهور  والححد)  الجنساي ة المسائل بين الشبي)  الحقاطع على لضوءا

  على  وتناولت  األط)اف من  المقدمة  الحقاري)   الدراضيييية  اضييييحع)ضييييت  المعحمد ، المنهج ة  من وكجزء -12
  الموجزات جم ع  أن  إلى  وخلحييييييييييت  الحقاري)   هذه حي  الجنسيييييييييياي ة  اتعحبارات  إدماط  مسييييييييييحوى  الحدديد وجه

  30  عددها  البال   لالتفاي ة،  الشييييييباي  الموقع حي  يشيييييي)ت  الحي  األراضييييييي  تدهور   أث)  بحدييد  المحعلقة  لقط)يةا
  ظل حين حي  األمام"،  إلى  "الط)يق  المعنون   الف)   ضييي ا  حي  الجنسييياي ة  المسيييائل  إلى  إشيييار  تحضيييمن  ،ا  موجز 

 وجيد  محوضط بين يح)اوح الجنسايي المنظور  م)اعا  تعم   مسحوى

  48  عددها  البال   اضيحاع)ضيت،  الحي  الجفاف لمااحدة  الوطن ة  الخطط بين حمن  ذلك،  إلى  حةوإضيا -13
 محمايز   اضيييييح)ات ج ات  أربع  البلدان  وتسيييييحخدم الجنسييييياي ة   المسيييييائل  إلى  إشيييييارات  خطة 46 تحضيييييمن  خطة،

  خططال  هذه  يعض  أن  ا  العلم  الجفاف  لمااحدة  الوطن ة  الخطط  حي الجنسييييييين بين  المسيييييياوا    وتعزيز   لمعالجة
  ب ايات  اضييييييحخدام   2ال الجنسيييييياي ة؛  للمسييييييائل  م  اري   إطار   إعمال   1ال :اضييييييح)ات ج ة  من  أ ث)   يحضييييييمن  قد

  ا  مدور   الجنسييييياي ة  المسيييييائل اعحبار    3ال  الب ايات؛  هذه  لجمع  معيةنة منهج ة أو  الجنس  يو  يدسييييي  محييييينفة
 يالم)أ   للنهو  الوطن ة لآلل ة ص)يح ذك)  إي)اد  4ال ؛ا  مشح)ك ا  موضوع أو

  الحي  الحنفييييييذ  وتقي    األداء  اضييييييييييييييحع)ا   يظيييييام  تقييييياري)   من  ا  تق)ي)   49  حفي  ذليييييك،  على  وعالو  -14
  الوارد   الجنسييياي ة  يالمسيييائل  المحعلقة  الثالثة  األضيييئلة  من أ ث)  أو  ضيييؤال  على  ا  ط)ح  39  أجا   اضيييحع)ضيييت،

 خطة  من  2و  1 اتضح)ات جيين  يالهدحين  صلة  ذات  ا  أهداح  البلدان  هذه  من  أربعة  وأدرجت  الحق)ي)   يموذط حي
 الجنساي ة  العمل

  المؤضيييييسيييييات  مؤشييييي)   ضييييي ا  حي  المقدمة  الوطن ة  للحقاري)   ا  اضيييييحع)اضييييي  ا  أيضييييي  الدراضييييية  وتحضيييييمن -15
 ححيلي ف ما  اتقححيادي  الميدان حي  والحنم ة  الحعاون  منظمة من  المعحمد الجنسيين بين  والمسياوا    اتجحماع ة

  أرا  من  الماوية  األصييييييييول  على  الدحييييييييول  ضييييييييمان  مسييييييييألة  الي طي  ياألراضييييييييي  المحعلقة  الم)أ    يدقو  
  والمال ة،  اإليحاج ة  الموارد  إلى  الوصييييول تقييد  يا   ضييييمن  ضييييواء،  حد  على  األراضييييي، غي)  من  واألصييييول

  شيييحى  عقبات  اجهتو   الم)أ    أن  الدراضييية  وجدت  المناطق، جم ع وحي    1الاألربعة   المؤشييي)   أيعاد  أحد  هو  الذي
  عدم يسييييييب   ذلك  حي يما  األراضييييييي، غي)  من  واألصييييييول  أرا   من  الماوية  األصييييييول  على  الدحييييييول حي

  الحمييز  أو  األر ،  امحال   مسألة  حي تمييز   على  المنطوية  الجنساي ة  القوال  أو  القايوي ة،  يالجواي   اإللمام
 الع)ف ة  القوايين يموج  القايويي

 غي)   ا  تأث)   ال)عاية،  تقدي   حي األضييييييييييياضيييييييييييي  دورهن  إلى  يالنظ)   النسييييييييييياء، تحأث)   ذلك،  على  وعالو  -16
  الوطن ة  الخطط حي  الوارد   المعلومات مع  ذلك  ويحسييييق  الجفاف   ذلك حي يما  القحييييوى،  ياألحداث  محناضيييي 
  أضيي)هن ايةورع  الماء  عن  البدث حي  أطول ا  وقح  يقضييين  النسيياء  أن  إلى  ا  أيضيي  تشييي)   الحي  الجفاف،  لمااحدة

  تحع)  إذ  األعمار، جم ع  من  النسياء صيدة  على ضيلبي تأثي)   الماء لدمل  ياون   وقد  الجفاف   حدوث  عند
  

 الجنسين  بين والمساوا   اتجحماع ة المؤضسات يمؤش) المحعلقة الوطن ة 2019 عام تقاري) من مسحمد  ب ايات  1ال
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 يححيييييل وما  والعظام  العضيييييالت حي  وتضيييييط)ايات  المخاط)  من  مخحلفة أليوا   والدوامل  والفح ات  الشيييييايات
 إعاقات  من بذلك

  واتجحماع ة  اتقححيادية  الحداع ات  ح)ضيت  قدح  الجائدة  يفعل  ا  تفاقم  اإلجداف  هذا حد   وتزايدت -17
  المنزلي والعميل األج)  الميدحوعية غي)   ييال)عيايية  الم)تبط العي ء من أ ب)   ا  قيدر  الم)أ    على 19-كوحييد  لجيائدية

 من  تمانها وآحا   الحدمل  على  الم)أ   قدر   يهدد  الذي  األم)   ال  ش، وضيييبل  للعمل  حقدان من  يحييياحبهما وما
  والحيأثي)   ال)عيايية،  حي  والدق  ال)عيايية، أعميال  محطلبيات  حه  ويشييييييييييييييايل والبيئ ية  خ يةالمنيا  األزميات أث)  تجياوز 
 عن  الناجمة ا  جنسيييييييياي   المحباينة  الحأثي)ات ضييييييييمن  م)اعاته ينب ي  آخ)   ا  عنحيييييييي)   ال)عاية،  مقدمي  على  الواقع

 البيئ ة  والشوارث البيئي الحدهور 

  والعسيييييل  والفط)   واألخشييييييا  األشييييييجار و   األضييييييما  مثل  الطب   ة  الموارد تواح)   من  الجفاف  ويقلل -18
  الم)أ    على  الطب   ة  الموارد تواح)   وعدم  الد)جي  ال طاء  ايخفا  ويؤث)   الطب ة   والنباتات  الوقود وخشيييييييييييي 

 من  يزيد  الذي األم)  ي مة، طب   ة  موارد  لجل   طويلة  لمسيياحات تسييي)  أن  عليها يحعين إذ  األول،  المقام حي
 الحعل م ة  الف)ص عن حضال   للدخل، المدر  األيشطة حي كحهامشار  من ا  أيض ذلك ويدد عملها  ع ء

  أقل  يأيشييطة  اتضييطال   على  النسيياء من  العديد  الجفاف  يسييب   والدخل  المداصيييل  حقدان ويجب)  -19
  والمشيييياركة  الموضييييم ة،  األعمال  إلى  واللجوء  ال ايات،  مداصيييييل  والحقاط  الشفاف، زراعة مثل  ،ا  وأج)  إيحاج ة

 يسيييييييييب   الجفاف حح)ات  خالل  العمل  ع ء من أ ب)   ا  يحييييييييييب  الم)أ   وتحدمل  عموم ة ال الحشييييييييي يل  ب)امج حي
  األغذية من  اضيحهال هن  خفض  إلى  ا  أيضي  النسياء وتميل  المهام  من  يمزيد  واتضيطال   أطول  لفح)ات  العمل

  يالح   الحدديات تفاق   من  ا  أيضيي  ال ذاء  يدر   وتزيد  الح ذية   وضييوء  الم)   إلى  يؤدي مما  األزمات،  أوقات حي
  تؤدي  الحي -  الوتد   ومضييييييياعفات  اإلجها  يسيييييييبة  الجفاف  أوقات حي  وتحزايد  الدمل   أثناء  الم)أ    تواجهها

  ا  وقح   الوتد  يعد  الحعاحي  ويسيييح )    الح ذية   يقص يسيييب  -  واألطفال  األمهات  وف ات  إلى  األحوال  أضيييوأ حي
 ال ذاء  الشد دة البيئات حي أطول

  على  والجفاف  األراضيييييييييي  وتدهور  للححيييييييييد)   المحباينة  الحأثي)ات  على  الضيييييييييوء  النحائج  هذه  وتلقي -20
 ت)اعي  ب)امج  وتنفيذ  وضيييع  ضييي ا  حي  ا  أضييياضييي   ا  عنحييي)   ومعالجحها  المسيييائل  هذه  حه  ويمثل  وال)جال   النسييياء
 اتتفاي ة  تنفيذ تعزيز  حي وتسه  الجنسين بين الفوار  

 قيةلالتفا الدولية  الحكومية الجتماعات  في المرأة  مشاركة -جيم 

  العمل  خطة  أهداف  أحد  المسيييييحويات جم ع  على اتتفاي ة  عمل ات حي  الم)أ    مشييييياركة تعزيز  يمثل -21
  المحدييييد   لألم   العيييياميييية  الجم  يييية  ق)ار   ويسييييييييييييييل    13-أ  م/13  المق)ر   حي  اعحامييييدت  الحي  الجنسيييييييييييييييييياي يييية

A/RES/76/206  مسييياهمة  النيشيييا  يزاتن ت  والفح ات  النسييياء وتماين  الجنسيييين بين  المسييياوا   يأن  ا  أيضييي  
 تدقيق وحي  ،2030-2018  للفح)   اتضييييييييييح)ات جي  إطارها  ذلك حي يما  لالتفاي ة،  الفعال  الحنفيذ  حي حاضييييييييييمة

  األط)اف  تسييعى  أن ضيي)ور   على  الق)ار   هذا  ويشييدد   2030 عام خطة  حي  الوارد   المسييحدامة الحنم ة  أهداف
  على  والحنفيذ  الق)ار   وصييييينع  الحخط ط حي  المسييييياوا    قدم  على  وال)جال  النسييييياء  مشييييياركة  كفالة  إلى  والشييييي)كاء

  السيييي اضييييات حي  والفح ات  النسيييياء جم ع وتماين  الجنسييييين بين  المسيييياوا   تعزيز   ومواصييييلة  المسييييحويات، جم ع
  الفعال  الحنفيذ أهم ة  إلى  ا  أيضييييي  الق)ار  ويشيييييي)   والجفاف   األراضيييييي  وتدهور   يالححيييييد)   المححيييييلة  واأليشيييييطة
 األط)اف  اعحمدتها الحي الجنساي ة العمل خطة حي الوارد  ةاألولوي ذات األربعة المواض   ة للمجاتت

  يشيييييييييييييأن  ب ايات  األماية  جمةعت  الجنسيييييييييييييياي ة،   العمل  خطة  أهداف  وتدقيق  بحنفيذ  الحعجيل  أجل  ومن -22
  والجفاف   األراضيييي   وتدهور   للححيييد)   المحباينة  الحأثي)ات   دراضييية  من  كجزء  اتتفاي ة  عمل ات   حي  الم)أ    مشييياركة

  عش)   ال)ايعة  الدور   حي  شاركةالم  الوحود   حي  الجنس  يو   تشايلة  يشأن  ا  حال   المحاحة  الب ايات   تجم ع  من  ويحبين

https://undocs.org/ar/A/RES/76/206
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  من  المائة  حي  21 إجمات    تضيييي   كايت  الوحود   أن  الم)ايبة،   الجهات   ذلك  حي يما  اتتفاي ة،   حي  األط)اف  لمؤتم) 
  لمسييياهمات  المجال  يفسيييح  أن  الجنسيييين  بين  أ ب)   توازن   تدقيق  شيييأن  ومن  الذكور    من  المائة   حي  79و  اإلياث
 والجفاف  األراضي وتدهور  الححد)  مااحدة ض ا  حي ي ادية يأدوار  وتضطالعها الم)أ  

 الجنسانية بالمسائل المعنية المجموعة  

  عشييييي)   ال)ايعة  الدور    حي  الححييييييد)   مااحدة  تتفاي ة  الجنسيييييياي ة  يالمسييييييائل  المعن ة  المجموعة  أاطلقت  -23
  الجنسياي ة  يالمسييائل  المعن ة  المجموعة  وأايشييئت  الجنسيياي ة    العمل  خطة  تنفيذ  ت سييي)   أجل  من  األط)اف  لمؤتم) 

  من  ومنظمات   للوحود،   وممثلين   الحفشي)،  حي  محقاربين  مفاوضيييييييييين  جاي   من  رضيييييييييم ة  غي)   مجموعة  يحيييييييييفحها
  لمؤتم)   عشييييييي)   ال)ايعة  الدور   يمواضييييييي ع  الحيييييييلة  ذات  الجنسييييييياي ة  يالمسيييييييائل  مهحمين  وعلماء  المديي،   المجحمع 

  وايظمت  كاحة   اتتفاي ة  تنفيذ  جواي   شييييييييييملي  جنسييييييييييايي  منظور   إعمال  يافالة  الجهات  هذه  والحزمت   األط)اف،
  وم)كز   إييدز،  بوث  ومنظمية  تييديسييييييييييييييا،   ومنظمية  الطب عة،   لدفظ  اليدولي  اتتدياد  مع  ييالشييييييييييييي)ا ية   األولى   اليدور 

 اإليمائي  المحدد  األم  لب)يامج الحايع اإلياولوج ة النظ  وم)وية الححد)  يشأن العالم ة الس اضات

  المحعلقة  يالمناقشيييات  ا  قدم  للمضيييي حعال منب)   أيها  الجنسييياي ة  المسيييائلي  المعن ة المجموعة  وأثبحت -24
  لزياد   ووضيييييييلة  للدعو  آل ة المنب)   هذا  ياون   أن ويمان  اتتفاي ة  تنفيذ  ضيييييي ا  حي الجنسييييييين بين  يالمسيييييياوا  

 مؤتم)  يدضيييييييي)ون   الذين  المندوبين صييييييييفوف حي  الجنسيييييييياي ة المسييييييييائل  إدرا  تعزيز  حي يسييييييييه   وأن  الوعي
 تعمل  وأن  األحشار  يقل حي  تسييييييه  أن  تدحضيييييينها،  الحي  الخب)   إلى  يالنظ)   المجموعة،  شييييييأن  ومن  األط)اف 

  يالمسيييائل  المعن ة للمجموعة  الثاي ة  الدور  وضيييحاعقد  األط)اف   إلى الحقن ة  المسييياعد   تقدي  تح ح  خب)اء   شيييباة
  المحدد   لألم  تايعة  ك ايات  مع  يالشيي)ا ة  وضييحانظة   األط)اف  لمؤتم)   عشيي)   الخامسيية  الدور   خالل  الجنسيياي ة

  المجحمع  من  منظمات عن  حضييييييييييييييال    الطب عة،  لدفظ  الدولي  واتتداد  للم)أ ،  المحدد   األم  هيئة  ذلك حي يما
  الجنسياي ة  يالمسيائل  المعن ة المجموعة  لحعزيز  أخ)ى   تدابي)   الط)يق  خارطة حي  وت)د معنيين  وخب)اء  المديي

 المذك)    هذه من الخامس الالف)  الجنساي ة لالعم خطة بحنفيذ الفعال الحعجيل أجل من

 التوجيهية والمبادئ  األدوات تطوير -دال 

 الجنساني للمنظور المراعية لألراضي المستدامة اإلدارة أداة -1 

  العالم ة  والشييييييييباة  األماية  تبذلها  الحي  المحواصييييييييلة  الجهود" ب  ا  اعح)اح  14-أ  م/19  المق)ر  تضييييييييمن -25
  اإلدار   ممارضييييييات  أحضييييييل تدليل  على الحشييييييج ع حي  الموارد   حفظ الشييييييباة  لمواردا  حفظ  وتشنولوج ات  لناهاج

 الجنسييييين بين  المسيييياوا    أن لالتفاي ة  الجنسيييياي ة  العمل خطة  وتؤكد  وإتاححها"   ويشيييي)ها  لألراضييييي  المسييييحدامة
  ىعل   الم)أ   ححيييييييييول تعزيز  ويمثل  اتتفاي ة   تنفيذ حعال ة  زياد  حي  ا  حاضيييييييييم  عامال   يشييييييييياالن  الم)أ   وتماين

 الجنساي ة  العمل خطة أولويات إحدى لالتفاي ة الفعال يالحنفيذ المححلة المدسنة والحشنولوج ات المعارف

  تحيم    أجل من  الموارد  حفظ شيباة  مع  تعاويها  األماية  تواصيل  ،14-أ  م/12  المق)ر   مع  ا  وتماشي  -26
  الحييييلة  ذات  الممارضييييات  اياتب  يجمع تسييييمح  الجنسييييايي  للمنظور   م)اع ة  لألراضييييي  المسييييحدامة  لإلدار   أدا  

  واتتفاي ة  الموارد  حفظ لشيييييييباة  المشيييييييح)   المشييييييي)و   2020 عام  حي  وأاطلق جنسيييييييايي   منظور  من  وتدليلها
 تواح)  حجو   لسييد  وذلك  الجنسييايي،  للمنظور   الم)اع ة  لألراضييي  المسييحدامة  اإلدار  ويهاج  بحشنولوج ات  المحعلق
  لألراضيي،  المسييحدامة  اإلدار   ممارضييات  اعحماد  أيماط  ليلتد وتعميق  الجنس، يو  يدسيي   المحيينفة  الب ايات

  الموارد حفظ  وشيييباة اتتفاي ة بين  الموضيييعة  الشييي)ا ة  وتهدف  وال)جال   النسييياء  على  المحباينة  الحأثي)ات  وتقي  
  أيداء جم ع  حي  الجنسيييييايي  للمنظور   الم)اع ة  لألراضيييييي  المسيييييحدامة  اإلدار   ممارضيييييات  اضيييييح عا   تعزيز   إلى

 اتتفاي ة  لحنفيذ الفعال الدع  حي تح  عالم ة ش)ا ة تعزيز  اللخ من العال 
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  المسييييييحدامة  اإلدار   ممارضييييييات  اعحماد  دون  المباشيييييي)  وغي)   المباشيييييي)  الجنسيييييياي ة  الدواجز   وتدول -27
  الحعل    ومسيحويات  األراضيي؛ تواح)   ومسيألة  األراضيي؛ ح از   ضيمان  ايعدام  الدواجز   هذه وتشيمل  لألراضيي 

  على  والدحيييييييييييول  اإلرشيييييييييييادية؛  والخدمات  واألضيييييييييييمد   البذور   على  والدحيييييييييييول  والشحاية؛  لق)اء يا  اإللمام أو
  عاد   بنسيييييبة  لألراضيييييي  المسيييييحدامة  اإلدار   تشنولوج ات  النسييييياء  تعحمد  لذلك، ويح جة  والحمويل   الحشنولوج ات

  24و تشنولوج ة  أدوات  1 510 يشأن  الشباة  وثةقحها  ب ايات من  ويحضح  يال)جال   مقارية  وأيطأ أقل  تشون  ما
 يسييييييبة تحجاوز  ت  لألراضييييييي  المسييييييحدامة  اإلدار   لحشنولوج ات  اإلياث  المسييييييحخدمات  يسييييييبة  أن تشنولوج ة حئة

  10النسيييييياء/  من  المائة حي  29ال  المنزل ة  الددائق حئة  هي  واحد  تشنولوج ة حئة حي إت  الذكور   المسييييييحخدمين
  المئوية  النسييبة تظل  محعدد ، تشنولوج ة  حئات  يسييحخدمن  النسيياء  أن  من  ال)غ   وعلى  ال)جال   من  المائة حي

 الحشنولوج ات  يفس يسحخدمون  الذين يال)جال مقارية أقل عاد  اتضحخدام لهذا

  يحضييمن  الجنسيياي ة  المسييائل  يشييأن  ا  اضييحب اي  واتتفاي ة  الموارد حفظ شييباة  أعدت  ،2021 عام  وحي -28
  معلومات  لألراضيييي؛  المسيييحدامة  اإلدار  يهج أو  تشنولوج ا  وصيييف  يلي: ما  على ت)كز   رئ سييي ة  أقسيييام  خمسييية
  الذي  والسيي ا   والمعلومات؛  الب ايات  ومحييادر   ال)ئ سيييين،  والمبل ين  يالحجم ع،  المضييطلعة  الجهة عن  عامة

  لألراضيييييي؛  المسيييييحدامة  اإلدار  بحشنولوج ا/يهج  الحيييييلة  ذات  والحأثي)ات  واأليشيييييطة  الحشنولوج ا؛ ف ه تاسيييييحخدم
  لألراضيي  المسييحدامة  اإلدار   تشنولوج ا  اضييحخدام ضييمن  الجنسيياي ة  اتضييحجاية  نتدسييي ك ف ة  يشييأن  وتوصيي ات

 الحشنولوج ا  اعحماد لحدسين يهج يشأن أو

  واإلدار   الجنسيييييييياي ة  الشييييييييؤون   مجال حي  ا  وممارضيييييييي ا  خبي)   20 اتضييييييييحب ان مشيييييييي)و  م)اجعة  وتولى -29
  ومنظمة  الزراع ة، للحنم ة  الدولي  والحيييييييييندو    للم)أ ،  المحدد   األم  هيئة  يمثلون  -  لألراضيييييييييي  المسيييييييييحدامة

  للجبال،  المحشاملة  للحنم ة  الدولي  والم)كز   ،الدولي  للحعاون   األلماي ة  والوكالة  المحدد ،  لألم   والزراعة  األغذية
  الجيياحيية،  المنيياطق  حي الزراع يية للبدوث  الييدولي والم)كز  الطب   يية،  والموارد الطب عيية لدفظ  الييدولي تدييادوات

  أجل من  الدولي  الحدالف -  المدارية  للزراعة  الدولي  والم)كز   البشييييي)ية،  للمسيييييحوطنات  المحدد   األم   وب)يامج
  توتوري، وجامعة  الدولي،  الزراعي  دثيالب  المعني  اتضيييييحشييييياري   للف)يق  الجنسيييييايي  والمنب)   البيولوجي،  الحنو 

  الهولندا ،  إيدز   بوث  ومنظمة  الإي)ان ، والبيئة  المسييييييييييحدامة  الحنم ة م)كز  عن  حضييييييييييال    كوضييييييييييحارياا، وجامعة
 عمل  حلقة خالل اتضييحب ان مشيي)و   اضييحع)ا   وج)ى   الفنلندية، اتضييحشييارية والمجموعة  كوربيدط، ومؤضييسيية

   2021 أيلول/ضبحمب)  حي اردالمو  حفظ وشباة األماية يظمحها للخب)اء

  الب يايات ووجاهة  وحعياليحهيا المنهج ية  تخحبيار    2الا  بليد  13 حي  اتضييييييييييييييحب يان جا)ةِّ   تحق، وقت  وحي -30
  المسيحدامة  لإلدار  يهاج أو  تشنولوج ا  وجود  إلى  ا  اضيحناد  البلدان  واخحي)ت  العمل ة   هذه خالل من  جامِّعت  الحي

  لقاءات  تنظ    على  قدرتها يدسيييييي   وكذلك  الموارد،  حفظ  شييييييباة  ب ايات  قاعد   حي توث قها ضييييييبق  لألراضييييييي
  الحي  اتخحبار  م)حلة حي  13 ال  البلدان  ضييييييييحشييييييييار   لذلك، ويح جة  الب ايات   لجمع  عمل ات  وإج)اء تنسيييييييي ق ة

 بلدان  يضعة حي يالفعل بدأت

  وعلى  النهائ ة  صييييي  حها  ووضيييييع  األدا   تعزيز  حي  العمل ة  هذه من  المسيييييحفاد   الدروس وضيييييحسيييييه  -31
  تدسييييين   إلى المشيييي)و  من  المسييييحمد   الجنس يو  حسيييي   المحيييينفة  الب ايات  تؤدي أن  ياحوقةع  الطويل،  المدى
 تحم    عمل ة  توج ه  وإلى  إليها  الوصول  وإتاحة  ويش)ها  لألراضي  المسحدامة  اإلدار   ممارضات أحضل تدليل

 األراضي  تدهور  أث)  تدييد حي تح  الجنسايي للمنظور  م)اع ة ض اضات

  

  هندوراس، الهند، هايحي، الن ج)، ييبال، توس، كولومب ا، الفلبين، ض)ي تيشا، بن الديش، أوغندا، إضباي ا، األردن  2ال
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  األسؤؤما  دئ ومصؤؤا  األراضؤؤي لحيازة  المسؤؤؤولة  للحوكمة الطوعية التوجيهية الخطوط  إلدماج  التقني  الدليل -2 
 األراضي تدهور أثر تحييد في الوطني الغذائي األمن سياق في والغابات

  والزراعة  األغيذيية  منظمية  إلى  موجهية  ودعو   األميايية   إلى  ا  موجهي  ا  طلبي  14-أ  م/26  المق)ر   تضيييييييييييييمن -32
  للدوكمة  الطوع ة  الحوجيه ة  الخطوط  إلدماط  تقني  دليل  إعداد   أجل  من  للحعاون   الحيلة  ذوي  اآلخ)ين  ءوالشي)كا 

  الحوجيه ة  الالخطوط   الوطني  ال ذائي  األمن  ضيييي ا   حي  وال ايات   األضييييما    ومحييييائد   األراضيييي  لد از   المسييييؤولة 
  أث)   وتدييييد  اتتفيياي ية  تنفيييذ  مل ييةع حي  العييالمي،   ال ييذائي  لألمن  المحدييد   األم   لجنيية  اعحمييدتهيا   الحي  الطوع يية ، 

  حقو    وإطيار   الطوع ية  الحوجيه ية  الخطوط  مبيادئ  مع  يحشياميل  اليذي  الحقني،   اليدلييل  وي)مي  األراضيييييييييييييي    تيدهور 
  تعم مها  يحعين  الحي  ال)ئ سي ة  اتعحبارات  أحد  بوصيفه  الجنسيايي  المنظور   ي)اعي  يهج  اتبا   تعزيز   إلى  اإليسيان، 

  الحقني  الدليل  من  3  المسيييار   يددد  الحعم  ،   يهج  إلى  وإضييياحة  األراضيييي    هور تد  تدييد  مبادرات   جم ع  تنفيذ  حي
  على  الممانة  األيشييييطة  الطب   ة"   والموارد   األراضييييي  على  ححييييولها   وإمااي ة  الد از    حي  الم)أ    حقو    ال"تعزيز 

  واألع)اف  ت والعالقا  اله ا ل  حي  الجنسيين  بين  القائمة  المسياوا    عدم  أوجه  لمعالجة  والمدلي  الوطني  الحيعيدين
  الجنسييياي ة  يالمسيييألة  المحعلقة   والق     والمواقف   الححيييورات  ذلك  حي  اليما  األراضيييي  يدوكمة  الم)تبطة   اتجحماع ة

  الم)اع ة  األراضييييي  تدهور   أث)   تدييد  لمبادرات   اتضييييح)ات جي   اإلضييييهام  المسييييار   ويبيةن  الد از      حقو    وضييييمان
  وححييولها  الد از   حي  الم)أ    حقو    تعزيز   مع  يموازا    ك وذل  األراضييي،   تدهور   أث)   تدييد  حي  الجنسييايي  للمنظور 

  لألط)اف  يمان  الحقني،  الدليل   عن  المعلومات  من  مزيد  على  للدحيييييييييييييول  الطب   ة    والموارد   األراضيييييييييييييي   على
 األراضي  ح از  يشأن ICCD/COP(15)/19 الوث قة إلى ال)جو 

 لرئيسيةا والمنشورات المشاريع في الجنساني  المنظور مراعاة  تعميم -هاء 

 والسياسات العلوم بين التفاعل هيئة عمل في الجنساني المنظور مراعاة تعميم -1 

  هيئيية عمييل ضييييييييييييي ييا  حي  علميين  نيم تقي  إلج)اء  األولوييية  14-أ  م/18  المق)ر  حي  األط)اف  أولييت -33
  المساهمة  نتبية   علمي  أضياس  على  قائمة  أدلة  ياضيحخالص   األول  الحقي     ويحعلق  والسي اضيات    العلوم   بين  الحفاعل
  تدولي  ت يي)   إحداث   حي  الطب   ة  للمناظ)   المحشاملة  واإلدار   األراضييييييي   تضييييييحخدام   المحشامل  للحخط ط   الممانة
  الحقي    ويحعلق   والجفاف    األراضيي  وتدهور   الححييد)   إشييااتت   ومعالجة  األراضييي،   تدهور   أث)   وتدييد  إيجابي، 

  اإلياولوج ة  والنةظ    السييييااي ة  الفئات   قدر   ورصييييد  تقي    ياهاج  يشييييأن  علمي  أضيييياس  على  قائمة  أدلة  بحقدي   الثايي 
  الحفاعل  هيئة  وعملت  الجفاف    مخاط)   على  المناخ  ت ي)   أث)   حي  أيضييييييييا    والنظ)   الجفاف،   تدمل  على  الهشيييييييية

  هذه  حي  المحبعة  اإلج)اءات   حي  الجنسيييييييييييايي   المنظور   م)اعا   تعم    على  األماية   مع  والسييييييييييي اضيييييييييييات  العلوم   بين
  حي  ذلك  تفحييييييييييل  وي)د  السييييييييي اضيييييييييات ة،   ومقح)حاتها   الحيييييييييلة   ذات  الحقن ة   الحقاري)   إعداد   وعند  العلم ة  الحقي مات 
 الحوالي  على ،ICCD/COP(15)/CST/3و ICCD/COP(15)/CST/2 الوث قحين

  العلوم  بين الحفيياعييل  هيئيية  تحولى  أن 14-أ  م/18 المق)ر   حي األط)اف طلبييت  ذلييك،  على  وعالو  -34
  المناخ  بح ي)   المعن ة  الدول ة  الداوم ة  للهيئة  الخاص  الحق)ي)  حي  الوارد  ال)ئ س ة  ال)ضائل تدليل  والس اضات

  وتدحقات  ال ذائي،  واألمن  لألراضيييي،  المسيييحدامة  واإلدار   األراضيييي،  وتدهور   والححيييد)،  المناخ،  ت ي)   يشيييأن
 حي   والسييييييييي اضيييييييييات  العلوم بين  الحفاعل هيئة  ووضيييييييييعت    3الاألرضييييييييي ة  إلياولوج ةا  النظ  حي  الدحيئة  غازات

  على  والجفاف  األراضييييييييي  وتدهور   للححييييييييد)   المحناضيييييييي  غي)   والحأثي)   والمناخ  األر  بين  الح)ايط  اتعحبار 
  الداضييي   الدور  يشيييأن  معلومات  النحائج وتشيييمل  النسييياء  حيه  يمن  والححيييد)،  المناخ بح ي)   ا  تأث)   الناس أ ث) 
  ويمان  وال)صييد   المال ة  الخدمات  وبحعم    ياألراضييي  المحعلقة  الق)ارات صيينع  حي  الم)أ    تؤديه أن  يمان  الذي

  

  </https://www.ipcc.ch/srccl>  3ال
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  الوث قيييية  حي  الجنسييييييييييييييييييايي  المنظور   م)اعييييا   بحعم    الحييييييييييييييليييية  ذات  والنحييييائج  الحدليييييل  هييييذا  على  اتطال 
ICCD/COP(15)/CST/4   

 الجنساني للمنظور مراعية تحولية نهج خالل من والتصحر األراضي تدهور مكافحة -2 

 ضيييييي ما ت  حعال ة، أ ث)  يدو  على  اتتفاي ة تنفيذ  ت سييييييي)   على  األط)اف  14-أ  م/2  المق)ر  يشييييييجةع -35
  المثال ضييييييييبيل على  خاصيييييييية،  ومنها  الجنسييييييييايي،  للمنظور   الم)اع ة  الحدول ة  النهاج  يمواضيييييييي ع  يححييييييييل ف ما

  الححييييييييم    اعحماد  حي  المحمثلة  م ةالعال  اآلل ة خطو   وضيييييييياعدت  األراضييييييييي   تدهور  أث)  تدييد  الدحيييييييي)، ت
  األراضييييييييي  تدهور  أث)   تدييد  أهداف  تدديد  عمل ات  من لشل  أضيييييييياضييييييييي  كمبدأ  الجنسييييييييايي  للمنظور   الم)اعي

  الجهود حي  الجنسييييييييييييييايي  المنظور  م)اعا   تعم    وتطبيق  وحه  إب)از   زياد  حي  الحدول ة  والب)امج  والمشيييييييييييييياريع
  أن  الحييدد  هذا حي يه  المسييل  من  وكان  األراضييي   تدهور  أث)   يدلحدي  تماين ة بيئة  تهيئة  إلى  ال)ام ة  القط)ية

 مثةل كما  الحدول ة،  المشيياريع  تحييم   عمل ة  من يحجزأ ت  ا  أضيياضيي   ا  جايب تشييال  الجنسييايي  للمنظور   اتضييحجاية
 الجنسايي  المنظور  م)اعا  تعم   لجهود الجود  عالي تقني دع  تقدي  على ا  تشج ع ذلك

  تحييي   طوع ة  وطن ة  أهداف  وضييييع  على  األماية،  مع  يالحعاون   البلدان،   ةالعالم  اآلل ة  وضيييياعدت -36
  األراضيييييييي،  مجال حي  الجنسييييييييايي  للمنظور   م)اع ة  تدول ة  مشيييييييياريع  وبلور   األراضييييييييي  تدهور   أث)  تدييد حي
  العالم ة  اآلل ة تشفل  الحدضييييي)، وأثناء  المحييييلدة   أصييييدا   مع  الحشيييياور   وعمل ات  الق)ار   صيييينع يشييييمل يما

  دع   ط)يق عن  يالمشاريع  الخاصة  والوثائق  المفاه م ة  المذك)ات حي  الجنسايي  المنظور   اعا م)  تعم    ا  أيض
ع  ،14-أ  م/20 يالمق)ر   وعمال    المثال   ضيبيل  على  الجنسياي ة،  العمل  وخطط الجنسياي ة  الفجوات تدليل  ياشيجع
  المبين  الندو  على  المشاريع تحم    حي  الجنس  يو  حس   المحنفة  القائمة  والمعلومات  الب ايات  إدراط  على
   4الاألراضيييييي  تدهور   أث)  بحدييد  الم)تبطة  الجنسيييييايي  للمنظور   الم)اع ة  الحدول ة  والب)امج  المشييييياريع  دليل حي

 يمان  المشاريع   إعداد  عمل ة لحوج ه ياسحخدمان  اللذين  والب)امج،  المشاريع  تلك  لخحائص الم)ج  ة  والقائمة
   ICCD/CRIC(20)/5 الوث قة حي المعلومات من المزيد على اتطال 

 الجنساني للمنظور مراعية تحولية نُهج خالل من الجفاف تأثيرات من التخفيف -3 

  ذات  اتتفيياي يية  وهيئييات العييالم يية  واآلل يية  األميياييية إلى ،14-أ م/23  المق)ر   حي  األط)اف،  طلبييت -37
  2021-2020 السيييينحين حح)  خالل  الجفاف  مبادر  من  اتضييييحفاد   على  العمل  وتيحه،  إطار  حي كل  الحييييلة،
  أجل من  الحييييلة  ذات  والمنحييييات  والمنظمات  الوكاتت  مع  والشيييي)ا ات  الحعاون   يطا   توضيييي ع منها  بوضييييائل

  تأثي)ات من  الحخف ف حي  البلدان  لدع   الجنسيييييييييييييايي  للمنظور   وم)اع ة مبحش)  ةتدول  يهاج  واخحبار  تحيييييييييييييم  
  الجفاف تدمل  على  القدر   بناء تعزيز   إلى  األط)اف  13-أ  م/29  المق)ر  حي  األط)اف  مؤتم)   ودعا  الجفاف 

  لهذه  ا  وتدق ق هشية؛  أوضياعا   ي  شيون   الذين  لألشيخاص  األولوية  ويولي  الجنسيايي  المنظور   ي)اعي يدو  على
  المنظور   م)اعييا   تعم    حي  الجفيياف  مبييادر   حي المشييييييييييييييياركيية  البلييدان  جم ع العييالم يية  اآلل يية  دعمييت ل يياييية،ا

  الوث قة حي  المعلومات من  المزيد  على  اتطال  ويمان  الجفاف   لمااحدة  الوطن ة  خططها حي  الجنسييييييييييييييايي
ICCD/CRIC (20)/5   

ز   ذلك،  إلى  وإضيييييييياحة -38   الدور  حي أيشيييييييي   الذي  يالجفاف  معنيال  الدولي  الداومي  العامل  الف)يق ركة
  ويضيي   الجنسيييايي   المنظور  ت)اعي  الجفاف  لمااحدة ضييي اضيييات ة  خ ارات  على  األط)اف لمؤتم)   عشييي)   ال)ايعة

  ذلك حي يما  له،  المع)ضيييييييية  المجحمعات  على  الجفاف تأثي)  مدى  بحقي    معن ة عمل  ح)قة  العامل  الف)يق  هذا
  السيياان  احح اجات يشييأن  ا  بلد  42 من  ا  ردود  وتلقت اضييحقحييائ ة ضييةدرا  العمل ح)قة  وأج)ت  واألطفال   النسيياء

  الحق)ي)  حي  ورد وكما  يالجفاف   للحأث)   الجنسيييييييييياي ة  األيعاد يشييييييييييمل يما  يواجهويها،  الحي  والحدديات  المحأث)ين
  

  <https://catalogue.unccd.int/1223_Gender_Manual.pdf>  4ال

https://undocs.org/ar/ICCD/COP(15)/CST/4
https://undocs.org/ar/ICCD/CRIC(20)/5
https://undocs.org/ar/ICCD/CRIC%20(20)/5
https://catalogue.unccd.int/1223_Gender_Manual.pdf
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  إلى  المقدمة  القط)ية  الحقاري)   من  ا  يسييييييييب   قليل  عدد تضييييييييمةن  العمل،  ح)قة تق)ي)  وحي  العامل  للف)يق  الم)حلي
  المدل ة  المجحمعات  اتعحبار  حي تضيييييييع  تقي    لعمل ات  اتعح ادي  اتضيييييييحخدام  إلى  إشيييييييار   اآلن ححى  )يقالف

 للحأث)  القابلة اإلياولوج ة والنظ 

 الوطنية التقارير تقديم من كجزء الجنسين بين المساواة -ثالثاا  

  أجل من  المبذولة  الجهود  لحوثيق  الوطن ة  الحقاري)   ياضيييييييييييحخدام الجنسييييييييييياي ة  العمل خطة  توصيييييييييييي -39
  الجهود،  هذه من  وكجزء اتتفاي ة   تنفيذ  ضيييييييي ا  حي  الم)أ    وتماين الجنسييييييييين بين  المسيييييييياوا    مسييييييييألة  معالجة
  يالمسييائل  المحعلقة األضييئلة  من  جديد  ومجموعة  الجنس يو  حسيي  محيينفة  جديد   مؤشيي)ات  األماية  أدرجت

 الحنفيذ"  "إطار  ياض  ا  أيض المع)وف )،الحق)ي يموذط من الس)دي القس  حي الم)أ   وتماين الجنساي ة

 يسييبة  اتجاهات   تحبع   إلى  يهدحان   جديدان  مؤشيي)ان   2022 لعام   اإلبالغ  عمل ة   حي   م)    ألول   وضيي اسييحخدم  -40
  الجديد    المؤشيييي)ات   هذه  وضييييحوح)   الجنس    يو   حسيييي   محيييينفين   والجفاف   األراضييييي   لحدهور   المع)ضييييين   السيييياان 

  معالجة  يدو   أولى  كخطو    والجفاف،   األراضييييي   لحدهور   المع)ضييييين   واإلياث   الذكور   السيييياان  يسييييبة  عن   معلومات 
    14- أ  م / 11 المق)ر   حي   مطلو   هو  مييا  وحق  اتتفيياي يية،   يموجيي   اإلبالغ   إطييار  حي   الجنسيييييييييييييياي يية   الب ييايييات   حجو  

  األم)   يالجفاف،   الحأث)   قابل ة  مؤشيي)   هو   الجنس،  يو    حسيي    تحيين فه  يمان   ثالث  مؤشيي)   هنا    ذلك،   إلى   وإضيياحة 
  تدد   ا  قيود   ا  حال    هنا    أن   بيد   يالجفاف    للحأث)   ع)ضة   األ ث)   الساان  جنس   يو    عن   مددد    معلومات   ضيح ح   الذي 
  المسييبقة   المعالجة   أن   ا  علم   الجنس،   يو   يدسيي    الححيين ف   من   الالزم   اإلضيياحي  المسييحوى   لدع    الب ايات  تواح)   من 

     5ال إضاف ة   تقن ة   قدر    تحطل    ذلك  تدقيق   أجل   من   للب ايات 

  تدديد  أجل من  اإلبالغ  يموذط  من  السيي)دي  القسيي  حي  الجنسييايي  للمنظور   م)اع ة أضييئلة  وأضيي فت -41
  والنسييياء   ال)جال  يأ  المحأث)ين،  السييياان  على  تأثي)ها وك ف ة  الوطني  الحيييعيد  على  المنفذ   الحدخالت طب عة

  تسيييييحخدم  أن  لألط)اف  ياح)   وبالحالي  طوعي،  الحنفيذ  إطار  عن  اإلبالغ  أن  إلى  اإلشيييييار  يماان  األهم ة  ومن
  المنظور   م)اعا  بحعم    الحيييييلة  ذات  أيشيييييطحها  ع)   أجل من  2022 لعام اتتفاي ة يموج   اإلبالغ عمل ة

 وعي من تزييد  أن  الوطن ية الحقياري)  خالل من  المقيدمية  المعلوميات شييييييييييييييأن منو   الم)أ   وتماين  الجنسييييييييييييييايي
 يشييييييييأن مسييييييييحم)  مناقشيييييييية  إج)اء يحييييييييبح  أن  تشفل  وأن  له،  حهمها من  تزيد  وأن  الهام  الجاي   بهذا  األط)اف
 اتتفاي ة  تنفيذ اضحع)ا  لجنة حي يناقش ا  دائم ا  بند الجنسين بين المساوا  

 المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة بشأن المنظومة عمل خطة -رابعاا  

  الخطة  الم)أ   وتماين الجنسييييين بين  المسيييياوا   يشييييأن  المنظومة عمل خطة حي  األماية  ايخ)اط  أتاح -42
 تشيي)ف   الحي  المنظومة،  خطة وتمثل  الجنسييين  بين  المسيياوا   عن  المسيياءلة لحعزيز  كبي)  خطو    6الالمنظومة 

مةِّ   المحدد   لألم   الموحد  النظام  ضييمن  ةللمسيياءل موحد عمل  إطار   أول  للم)أ ،  المحدد   األم  هيئة  عليها   صييا
 حي  الم)أ   تماين  يحائج وتعزيز  الجنسيييين بين  والمسييياوا    الجنسيييايي  المنظور   لم)اعا   قوي تعم    ودع   لحسييي)يع

 المحدد   األم  منظومة ك ايات وظائف جم ع

  

  الوث قييييية  حي  لالتفييييياي ييييية  اتضييييييييييييييح)ات ج ييييية  األهيييييداف  عن  اإلبالغ  ط)ائق  يشييييييييييييييييييأن  المعلوميييييات  من  المزييييييد  على  اتطال   ويمان  5ال
ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8  

-https://www.unwomen.org/en/docs/2006/12/un-policy-on-gender-equality-and-empowerment-of>  6ال

women-ceb-2006-2>  

https://undocs.org/ar/ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8
https://www.unwomen.org/en/docs/2006/12/un-policy-on-gender-equality-and-empowerment-of-women-ceb-2006-2
https://www.unwomen.org/en/docs/2006/12/un-policy-on-gender-equality-and-empowerment-of-women-ceb-2006-2
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  خطة  مؤشيييييييييييييي)ات من  المائة حي  82  محطلبات  تجاوزت أو اتتفاي ة  اضييييييييييييييحوحت  ،2020 عام  وحي -43
  المائة حي 35  قدرها  بزياد   أي أخ)ى،  أداء  مؤشي)ات  ضيحة  محطلبات  تجاوز  أو تلب ة يعني ما  وهو  المنظومة،

   2019 عام يأداء مقارية

لت -44 جةِّ   والمع)حة،  المنظمة،  وثقاحة  والق اد ،  اتمحثال،  وتدقيق  اإلبالغ،  مجال حي  المااضيييي   أه   وضييييا
  الحنم يية أهييداف  يحييائج  عن اإلبالغ  همييا:  مجييالين  حي  حطلبيياتالم  ا  مؤخ)   اتتفيياي يية وتجيياوزت  واتتحيييييييييييييييال 

  مجاتت  أربعة  محطلبات ا  حديث  اتتفاي ة واضييحوحت  المنظمة؛  وثقاحة الجنسيياي ة يالمسييائل  المححييلة  المسييحدامة
  القدرات   وتقي    المسييييييييياوا ،  قدم على  الم)أ   وتمثيل  الجنسيييييييييايي،  للمنظور   الم)اع ة  األداء  وإدار   الحقي  ،  هي:
  تجاوزت أو  2020 عام حي  اتتفاي ة  اضحوحت كال،  المحدد   األم   منظومة مع  فبالمقارية  ذلك،  على  و وعال

  ومنظومة  المحدد   لألم   العامة  األماية  حي المسيييجل  المحوضيييط من ياثي)  أ ب)   المؤشييي)ات من  عدد  محطلبات
 مفحق)  أو  للحطبيق قابل ي) غ ياعحباره مؤشيي)   أي اتتفاي ة  تحيينف ل   ذلك،  إلى  وإضيياحة  كال   المحدد   األم 
 محطلبات  من يلزم ما إلى

  تدقيق  صييييييو   تقدم  إح)از   ضييييييمان  وبهدف  النحائج    هذه  تدقيق  حي  داخل ة  عمل ات  عد   وضيييييياهمت  -45
  عمل ة  العالم ة   واآلل ة  األماية  أيشييييييييييأت  المنظومة،   خطة  مبادئ   مع  ا  تماشيييييييييي   الجنسيييييييييياي ة،   العمل  خطة  أهداف
  حي  الجنسيييييين  ينب  المسييييياوا    إدراط   لدع   كاف ة  وممارضيييياتهما   وضييييي اضييييياتهما   قدراتهما   كايت  إذا ما  ل)صيييييد   داخل ة
  القدر   يشييأن  الموظفين  صييفوف  حي  اضييحطال   2020 عام  من  األول  النحييف  خالل  وأج)ي   منهما   كل  أيشييطة

  الجنسيييييييين   بين  للمسييييييياوا    تدقيق  يفسيييييييه  العام   من  تحق  وقت  حي  تاله  الجنسيييييييايي،   المنظور   م)اعا   تعم    على
 الجنسين  بين المساوا   حي الحشاركي للحدقيق الدول ة العمل منظمة منهج ة لمبادئ ا  وحق الحدقيق وأج)ي 

  يفس بيةن  الذي  األم)   الجنسيييين، بين  المسييياوا    وتدقيق  القدرات تقي    من  المسيييحمد   النحائج  وقوريت -46
  أن  المقارية بيةنت  عام، وبوجه  العمليحين   لشال  الخاص  المنظور  من  ذلك  كان وإن  والضيييييييييعف،  القو   مواطن
 تهيئة قيد  أيهما أو  الجنسييايي،  للمنظور   لالضييحجاية ال)ئ سيي ة  المحطلبات  معظ   لديهما  العالم ة  واآلل ة  األماية

 :يلي ما يشمل يما ذلك،

  األم   لمنظومة  المحاحة  والممارضيييييييييات  واآلل ات  الدع   أوجه بنشييييييييياط  اتتفاي ة تسيييييييييحخدم الأ  
 أيشطحها؛ حي الجنسايي المنظور  م)اعا  لحعم   المعنيين، الش)كاء يمساعد  المحدد ،

  وخدمات  ومنحجات  ضييييييييييي اضيييييييييييات  وتنفيذ وتهيئة  تخط ط حي  ا  جيد  ا  تقدم  اتتفاي ة  أح)زت ال   
 السواء؛ على والداخل ة الخارج ة لألغ)ا  الجنسايي للمنظور  م)اع ة

  اإلدار   أن  إلى  يالنظ)   الجنسايي  للمنظور   مسحجيبة  أيها  على  المنظمة  ثقاحة تقي    يج)ي  الط  
  أمور   مهامه  أو  مناصيييييييبه  أو  الموظفين  أداء  أن  وإلى  اضيييييييحباقي؛ يدو  على الجنسيييييييين بين  المسييييييياوا   تعزز 

 الجنساي ة؛ الفئة يو  على محوقفة تعحب)  ت

  الجنسييييييايي؛  المنظور   الحييييييلة  ذات  والسيييييي اضييييييات  لالتفاي ة  البشيييييي)ية  الموارد  إدار  ت)اعي الد  
 العاملة؛ وىالق صفوف حي الجنسين بين الحشاحؤ م  ار  العالم ة واآلل ة األماية من كل حققت وقد

 الجنسيييييياي ة  األيشييييييطة من وغي)ه  الجنسييييييايي  المنظور   م)اعا   لحعم   اتتفاي ة  تخحييييييص اله  
 السواء  على الطوعي الحمويل ومن األضاض ة الميزاي ة من ا  مسحمد تمويال  

  ا  أيضيييييي بيةنت  حقد  إيجاب ة، الجنسيييييييين بين  المسييييييياوا    وتدقيق  القدرات تقي    يحائج  معظ   جاءت  ولئن -47
  قدرات  بناء وحي الجنسيييييين بين  للمسييييياوا    المخحيييييحييييية  الموارد  تحبع حي مهمة تدسيييييينات  إدخال  ىإل  الداجة

 خطة تق)ي)   يحائج مع  النحائج  هذه  وتحواحق  الجنسيييييييييييييايي   للمنظور   الم)اع ة  يالميزية  الحيييييييييييييلة  ذات  الموظفين
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  تيدابي)   اتخياذ حي  ،للم)أ    المحديد   األم  هيئية مع  ييالحعياون   األميايية،  بيدأت  وقيد  المجياتت  يفس  حي  المنظومية
 القدرات  حي الفجوات هذه لمعالجة

  حي  العالم ة  واآلل ة  األماية  بدأت  الجنسييييييايي،   للمنظور   الداخل ة  اتضييييييحجاية  تعزيز   حي  تال ة  وكخطو  -48
  السيي اضيية  هذه  وضييحاواءم   الجنسييين    بين  المسيياوا    وتدقيق  القدرات   تقي    يحائج  إلى  ا  اضييحناد   جنسيياي ة،   ضيي اضيية  إعداد 

 العالم ة  واآلل ة لألماية الخاصة يالظ)وف اتعح)اف مع وازا  مالي المحدد ، األم  داخل القائمة ط) األ مع

 الجنسانية العمل خطة -خامساا  

  ضييييييييييمن  ملموضيييييييييية  وتدابي)   أيشييييييييييطة  تقح)ح  أن  األماية  إلى  14-أ  م/12  المق)ر   حي  األط)اف  طلبت -49
  اإلج)اءات  حي  وت)كيز   زخ   من  يلزم لما  ا  توخ   الجنسيييييييييييياي ة  العمل  خطة  حي  إلدراجها   واضييييييييييييدة  ط)يق  خارطة
  الحي  األيشيييييييطة  أدياه    الجدول  الايظ)   الحال ة  الط)يق   خارطة  وتبيةن  والفح ان    والفح ات   وال)جال  يالنسييييييياء  المحعلقة

  على  تنفيذها   اتقحضاء،  حس   الحلة،   ذات  األخ)ى   والمؤضسات  العالم ة   واآلل ة  واألماية  األط)اف  على  يحعين
  مجاتت  حي  األط)اف   تبذلها   الحي  الجهود   إلى  الط)يق   خارطة  وتسيييييييييحند  والعالمي    إلقل مي وا  الوطني  الحيييييييييعيد 

  الحدد  هذا  حي  ويسيلة   الجنسياي ة    العمل  خطة  بحنفيذ  الحعجيل   شيأيها  من  جديد   وتدابي)   إج)اءات   وتقح)ح  مخحلفة
 حائج الن هذه لحدقيق المسحويات مخحلف على المؤضسات مع ش)ا ات إقامة إلى يالداجة ا  أيض

  الجدول
 الجنسانية العمل خطة تنفيذ لتسريع طريق خارطة

 الحنفيذ مسحوى المحوخا /النواتج المنجزات الزمني الجدول المسؤول ات األيشطة

 الجنسين  بين المساواة عدم أوجه من يواجهنه ما معالجة خالل من تغيير عامل نباعتباره النساء دور تعزيز :1 الهدف

  الحيييعيد   على   النسييياء   مشييياركة  زياد   1- 1
  اليميحيعيليقييييييية   اليعيميلي يييييييات   حيي   اليوطينيي 
 والميزية   األراضييي  اضييحخدام   بحخط ط 

  الب)امج  ضييييييييييي ا   حي   الق)ار   وصييييييييييينع 
  مسيييييييييييييييييأليييية   تعييييالج   الحي   والش ييييايييييات 

   والجفاف   األراضي  وتدهور   الححد) 

  المسؤولة:   الجهة 
  والمنظمات   األط)اف 

 الحلة   ذات 

  المساهمة:   ة الجه 
  واآلل ة   األماية 
 العالم ة 

  يييييييييييييييدييييييييييييييلييييييييييييييول
 الأ  2030 عام 

  صييييييييييييينع  هيئيات  حي  الحمثييل  زيياد  
 الوطني   الحعيد   على   الق)ار 

  وإقييليي يميي   وطيينييي 
 عالمي و 

  إزاليية إلى  ال)ام ييية   اإلج)اءات   تعزيز 1-2
  تييعييو    الييحييي  الييهيي يياييليي ييييييية  الييدييواجييز 

  عمل ييات حي  النسييييييييييييييياء  مشييييييييييييييياركيية 
  المحعلقيية  الق)ار   وصييييييييييييينع  الحخط ط

  األراضيييييييييييييي   وتييدهور  يييالححيييييييييييييد) 
 :تشمل قد والحي والجفاف،

  ليحيدسيييييييييييييين  اليحشيييييييييييييي)ييعيييييييات   تينيقي يح -
  األراضيييييييي   على  النسيييييييياء ححييييييييول

  نوحقوقه   األخ)ى   الطب   ة  والموارد 
 بذلك المحعلقة

  وال)جال  للنسياء  تح ح  ضي اضيات  تنفيذ -
  على  النحيائج  تدقيقو   الف)ص  اغحنيام

  يحعلق ف ما  ضييييي ما ت  المسييييياوا ،  قدم
  لألراضي الحمويل على يالدحول

  المسؤولة:  الجهة
  والمنظمات األط)اف 

 الحلة   ذات

  المساهمة:  الجهة
  واآلل ة األماية 
 العالم ة 

  يييييييييييييييديييييييييييييليييييييييييييول
 2030 عام

 والس اضات الحش)يعات تنق ح

  اقححيييييييييييييييييييادييييييية   خطط  وضيييييييييييييع
 الم)أ   تسحهدف

 وإقل مي وطني
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  النسيييييييييييييييائ يية  المجموعييات   إشييييييييييييي)ا  1-3
  المعن ية  الوطن يية  والمؤضيييييييييييييسييييييييييييييات 

  حي  الجنسيييييييييييياي ة   والمسييييييييييييائل يالم)أ  
  السيييي اضييييات  وتدديث  وضيييييع  عمل ة

  وتيييييييدهور  ييييييييالححيييييييييييييد)   المحعلقييييييية 
 والجفاف األراضي

  المسؤولة:  الجهة
 األط)اف 

  المساهمة:  الجهة
 األماية 

  يييييييييييييييديييييييييييييليييييييييييييول
 2030 عام

  النسيائ ة   الجماعات   مع  مشياورات 
  وتدهور  ححييييد) ال  تأثي)ات   يشييييأن

  وعواميييييل  والجفييييياف   األراضيييييييييييييي 
  حي  م)اعيياتهييا   يحعين  الحي  الحش ف 

 الس اضات

 وإقل مي وطني

  الق ييييياد   على  النسيييييييييييييييييياء  تييييييدرييييييي  1-4
 والحفاو 

  المسؤولة:  الجهة
 األماية 

  المساهمة:  الجهة
 ط)اف األ

  يييييييييييييييديييييييييييييليييييييييييييول
  2025 عام

  الق يييييياد ،  على  تييييييدريب يييييية  دورات
  مهييارات   يشيييييييييييييييأن  عمييل  وحلقييات

 توجيه ة وب)امج الحفاو ،

 عالمي 

  الالييييحيييي)ويييييج  األراضيييييييييييييييييي   جيييييييائيييييز  1-5
  يالدفاظ  المع)وحة  للشيييييييييييخحييييييييييي ات

  مع  منطقة،  كل  حي  األراضيييي   على
  للمسييييييييييييييييائييييل خيييياص  اهحمييييام   إيالء

  لسيييييييييييييف)اء  والح)ويج  الجنسييييييييييييييياي يية ،
  اتتفاي ة حي األراضي

  المسؤولة:  الجهة
 األماية 

  المساهمة:  الجهة
 ف األط)ا

  دور   كيييييييل  حيييييي
  ليييييييييميييييييييؤتيييييييييمييييييييي) 

 األط)اف

  وتييييدوينييييات  وحوارات، معييييار ،
 اإلعالم ة والمقابالت ،البث

  وإقيلي يميي   وطينيي
  وعالمي

  نحو على   األراضي  وإدارة  عيشهن،  سبل لتحسين   إليها  يحتجن التي الموارد  على   الحصول  على   والفتيات  النساء  قدرة  بناء : 2 الهدف
 الجفاف   تحمل على   القدرة  واكتساب مستدام، 

  لزيييييياد   حمالت  وتنفييييييذ  تحيييييييييييييم   2-1
  حي  النسييييييييياء  حقو    اليشيييييييييأن  الوعي 

  أولوييييات  من  غي)هييييا  و/أو  األر 
 األخ)ى  الجنساي ة العمل خطة

  المسؤولة:  الجهة
 األماية 

  المساهمة:  الجهة
 األط)اف 

  يييييييييييييييديييييييييييييليييييييييييييول
 2023 عام

  وإقيلي يميي   وطينيي العامة والحوع ة   اإلعالم  حمالت
 وعالمي

  ليحيلب ييييييية  اليحيقينيي  اليحيييييييدريييييييي   تيقيييييييديي  2-2
  المخحلفة  وال)جال  النسييياء  احح اجات

  المحعلقييية  قييييدراتال  بنيييياء مجييييال  حي
  والمديييياصييييييييييييييييييل يييييالممييييارضيييييييييييييييييات

 الزراع ة والحشنولوج ات

  المسؤولة:  الجهة
 األط)اف 

  المساهمة:  الجهة
 األماية 

  يييييييييييييييديييييييييييييليييييييييييييول
 2030 عام

  على  قييائميية   تقن يية  تييدريب يية  دورات
  ،ا  جنسييييييييييياي    المحوازية   المشييييييييييياركة 

  للقطيييييا    موجييييييه  جييييييدوى  وب ييييييان
  الحشنولوج يييييا   يشييييييييييييييييييأن  الخييييياص
  الجنسيييييييييييييييايي،  للمنظور   الم)اع يية 

  م)كةِّز أ يييياديمي/مهني  وتييييدرييييي 
 الزراع ة األغذية قطا  على

  النسيييييييياء  يمشييييييييياركة   عمل  حلقات
 الحشنولوج ا تحم   أثناء

 وإقل مي وطني

  ك ياييات  مع  والحعيياون   الييدعو   تعزيز 2-3
  تعزيز  أجييييل  من الخيييياص القطييييا 

  الم)اع يييية الحشنولوج ييييات   تحيييييييييييييم  
 الجنسايي ظورللمن

  المسؤولة:  الجهة
 األماية 

  المساهمة:  الجهة
 األط)اف 

  يييييييييييييييديييييييييييييليييييييييييييول
 2025 عام

  المنظور   م)اعييييا    أدا    اضيييييييييييييحخييييدام 
  المسيييييييحدامة   اإلدار    حي   الجنسيييييييايي 

  تعيياون  عن   المنبثقيية   ، لألراضيييييييييييييي 
  العييالم يية   والشيييييييييييييبايية   اتتفيياي يية  بين 

  ، الموارد   حفظ   وتشنولوج ييييات   لناهاج 
  وتقييييدي    الب ييييايييييات   جمع   أجييييل   من 

  اتحح يياجيات   لحلب يية   الحقني   الحييدريي  
  مجال   حي   وال)جال   للنسياء   المخحلفة 

 القدرات   بناء 

 وعالمي وطني
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  الحي  الحش ف   ممييارضييييييييييييييات يشييييييييييييي) 2-4
  منها  وتسيييييييحفيد  النسييييييياء  تسيييييييحخدمها 

  الجفاف تدمل على قدرتها لزياد 

  المسؤولة:  الجهة
 األماية 

  المساهمة:  الجهة
  والمنظمات األط)اف 

 الحلة   ذات

  ذات  الحش ف   ممييارضيييييييييييييييات   جمع 2023 يدلول
 الحلة

 تول ف ة تقاري) إعداد

  وإقيلي يميي   وطينيي
 وعالمي

  تصميم إلتاحة  المستويات جميع  على   التصحر لمكافحة  المتحدة األمم اتفاقية في المصلحة ألصحاب   التقنية القدرات بناء : 3 الهدف
 األراضي  تدهور  أثر  بتحييد  المتعلقة  التدخالت في ذلك  في بما   الجنساني،  للمنظور  مراعية وبرامج   خطط  وتنفيذ

  وخطة  اضيييييييح)ات ج ة  وتنفيذ  تحيييييييم   3-1
  حي  المحييلدة   أصيييدا    قدر   لحنم ة

  خطية  أولويييات   تنفيييذ  على  اتتفيياي ية 
 الجنساي ة العمل

  المسؤولة:  الجهة
 األماية 

  المساهمة:  الجهة
  والمنظمات األط)اف 

 الحلة   ذات

  يييييييييييييييديييييييييييييليييييييييييييول
 2023 عام

  تييييدريب ييية، مواد مجموعيييية  إيجيييياز
  منهيياج يية،  وحيييدات ذليييك حي يميييا

  إح)اديييية،  ودراضييييييييييييييييات  وكحيبيييات،
  ودورات  يحيييييي)ية،  ضييييييم  ة  ومواد

  القدرات لحنم ة وأيشطة تدريب ة،

  وإقيلي يميي   وطينيي
 وعالمي

  الالموقع  القائمة   المنحات   إطار  حي 3-2
  الب ايات،  وم)كز  لالتفاي ة،   الشييباي 
  حيز إيشيييييييييييييييياء  المع)حي ،   والقطييي  
  الجنسيييييييييييييييياي ييية  والمعيييارف  للب ييياييييات 
  الب)امج  يشمل  اليما  يايحظام  وتدديثه

  الم)اع ييية  الجيييدييييد   والمميييارضييييييييييييييييات
  تنفيذ  تدع   الحي  الجنسيايي   للمنظور 
  الممارضيييييييييييات،  وأحضيييييييييييل  اتتفاي ة، 
  ذلك   إلى وما خب)اء،ال ومقابالت 

  المسؤولة:  الجهة
  واآلل ة األماية 
 العالم ة 

  المساهمة:  الجهة
  والمنظمات األط)اف 

 الحلة   ذات

  يييييييييييييييديييييييييييييليييييييييييييول
  2023 عام

  وقاعد   الممارضيييييييييييييات،  أحضيييييييييييييل
  اليييييييييييخيييييييييييبييييييييييي)اء،  بييييييييييي ييييييييييياييييييييييييات

  الحدييديثييات والمعلومييات/الب ييايييات/
  شييييييييييييييييبييياييييييية  مييين  اليييمسييييييييييييييييحيييقيييييييا  

  من  المسيحمد   واألدلة  الممارضيين،
 الحأثي) تقي مات

 قط)ية موجزات

 عالمي

  المعن ية  للمجموعيية   اجحميياعيات   عقييد 3-3
  تقدي   بهدف  الجنسيييييييياي ة   يالمسييييييييائل

  ومعالجة  المشييييييور    وإضييييييداء  الحوج ه 
  م)اع ة  لب)امج  ا  توخ   القحييييور   أوجه

 الجنسايي للمنظور

  المسؤولة:  الجهة
 األماية 

  عالمي السنوية اتجحماعات  ا  ضنوي

  والمبادئ  األدوات   من  المزيد  وضيييع 3-4
  المنظور  م)اعييييا  لحعم   الحوجيه يييية 

  أث)  تدييد  تدخالت  حي  الجنسييييييييييايي 
  األراضي تدهور

  المسؤولة:  الجهة
  واآلل ة األماية 
 العالم ة 

  عالمي الحوجيه ة والمبادئ األدوات  2025 يدلول

  األهداف تنفيذ في  المحرز التقدم  ورصد والتصحر األراضي  تدهور مجال في الجنسانية  للمسائل  أساس   خط  وضع : 4 الهدف
 بانتظام  واستعراضه  عنه  واإلبالغ  وتحقيقها

  الحيلة  ذات  والبدوث   األدلة   تطوي) 4-1
  الب ييياييييات  لجمع  ييييالسييييييييييييي ييياضييييييييييييييييات

  خط  وضيييييييييييييع بهييييدف والمعلوميييات
  الجنسيييياي ة  المقاي س   يشيييييأن  أضييييياس 

  صييييييييينع  عمل ات   وتوج ه  ة ال)ئ سيييييييييي 
 الق)ار واتخاذ الس اضات

  المسؤولة:  الجهة
 األماية 

  المساهمة:  الجهة
  والمنظمات األط)اف 

 الحلة   ذات

  يييييييييييييييديييييييييييييليييييييييييييول
 2023 عام

  على القييييائمييية  العييييالم يييية  البدوث
 األدلة

  الب يييييياييييييات   لحدليييييييل  دراضيييييييييييييييييييات 
 الجنس  يو  حس  المحنفة

 الحأثي) تقي مات

  وإقيلي يميي   وطينيي
  وعالمي

  خطيية  لحنفيييذ   محييايعيية   آل يية   إيشييييييييييييييياء  2- 4
 أجييييييل   من   الجنسييييييييييييييييييياي يييييية   العمييييييل 

  المد)ز   للحقدم   المنحظ    اتضييييحع)ا  
 ذلك  حي   اليما   القحييور   أوجه   وتدديد 

  المسؤولة:  الجهة
 األماية 

  السيييييييييايعة   الدور 
  لمؤتم)   عشيييييييييي) 

 األط)اف

  حي   اليمد)ز   اليحيقيييييييدم  عين  تيقي)يي)
  الجنسيييييييييييييييييييياي ييييييية   العميييييييل  خطييييييية

  وعالمي وطني
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 حيي   اليميدي)ز   ليليحيقيييييييدم   األول   اليحيقييي ي  
  الدور  حي   الجنسييييييييييييياي ة  العمل   خطة 

  األط)اف، لمؤتم)   عشييييييي)   السيييييييايعة 
 حي   الجنساي ة   المسائل   إدماط   وزياد  

 يموجييي    المقيييدمييية   الوطن ييية   الحقييياري) 
 الحي   والدراضييييييات   والحقاري)   اتتفاي ة، 

  جواي  يشيييييييييأن  آلخ)   حين  من   تقدم 
 حي   الجنسييييياي ة   المسيييييائل  من   مددد  
 اتتفاي ة   إطار 

  المساهمة:  الجهة
 األط)اف 

  الخطوات   يشييييييييييييييأن  وتوصييييييييييييي ات
 المقبلة

  والييدراضييييييييييييييات   والحقيياري)   الب ييايييات
  مددد   جنسيياي ة  يجواي   المحعلقة 

 اتتفاي ة إطار حي

 األهداف   هذه  لتحقيق الكافية  الموارد تعبئة : 5 الهدف

  كوضيييلة  السييف)  مخحييحييات   تعزيز 5-1
  على  وال)جل  الم)أ    مشيييييييييييياركة   لدع 
  جيييييمييييي يييييع  حيييييي  اليييييمسيييييييييييييييييييياوا    قيييييييدم

  حي  المشيييييييييييييييييياركييييية  الوطن ييييية الوحود
 اتتفاي ة دورات

  المسؤولة:  الجهة
 األماية األط)اف، 

  يييييييييييييييديييييييييييييليييييييييييييول
 2025 عام

 اتتفاي ة ميزاي ة مخححات

 المايدين أموال

 الوطن ة الحناديق

  وعالمي وطني

  تنفييييذ  ليييدع   المدل ييية  الموارد تعبئييية 5-2
 وأولوياتها الجنساي ة العمل خطة

  المسؤولة:  الجهة
 األط)اف 

  يييييييييييييييديييييييييييييليييييييييييييول
 2030 عام

  والمييالي   الحقني  والييدع   الحب)عييات 
 مددد  أليشطة

  اليييثييينيييييييائيييييييين   اليييميييييييايييدييييييين   عيييييييدد
  أع)بوا  اليذين  األط)اف  والمحعددي 

  المشيياريع   لحمويل  اضييحعداده   عن
  من  المييدعوميية   الحدول يية   والب)امج 

 اتتفاي ة خالل

  وعالمي وطني

  مع  اضيييييييييييح)ات ج ة   شييييييييييي)ا ات   تطوي) 5-3
     والحعل   البديييييييث  مؤضيييييييييييييسييييييييييييييييييييات

  أجيييييييل  مين  واليحيميوييييييييل واليحيييييييدريييييييي 
 المشح)كين والحمويل الب)مجة

  المسؤولة:  الجهة
  واألماية  األط)اف 
  ذات  توالمنظما 

 الحلة 

  يييييييييييييييديييييييييييييليييييييييييييول
  2030 عام

  يييياألضييييييييييييييياليييي    المحعلقييية  البدوث
  يمان  الحي  اتواتبحشيييار   الجيييدييييد  

  أث)  تدييد  ب)امج  لدع   تسيييخي)هما 
 األراضي تدهور

  القطا   ودع   الشييييييييييييي)ا ة،  اتفاقات 
  حي   المشييييييييييييييياريع   إلعييداد   الخيياص 

  ذات   الج )اف يييييية   المنيييييياطق   جم ع 
  خاص  بوجه   الح)كيز   مع   الحييييييلة، 

 بين  يييييالمسييييييييييييييييياوا    النهو    على 
 الجنسين 

 وعالمي وطني

    2030- 2018 للفح)    لالتفاي ة   اتضيييح)ات جي   واإلطار   المسيييحدامة  الحنم ة   ألهداف  النهائي   للموعد   م)اعا    2030 عام   أجل  يقح)ح  الأ 
 بحدقيق تعجل   الحي   والحدابي)   األيشيييييطة  بحنفيذ  يحعلق  ف ما   الحقدم   من   مخحلفة   مسيييييحويات   حي   تشون   قد   األط)اف   يأن   ا  أيضييييي   ويسيييييل  
 أحضل    يدو   على   األولويات   وتدديد   الم)وية   من   ا  مزيد  يح ح  مما  الجنساي ة،   العمل   خطة   أهداف 

 والتوصيات الستنتاجات -سادساا  

  في  إليها  المشؤار المقررات  مختلف  تضؤمنتها  التي  الطلبات  تلبية  في  المحرز  التقدم  إلى اسؤتناداا  -50
 التالية: العامة الستنتاجات ُتستخلص الجنسانية، العمل خطة تنفيذ في والتقدم المذكرة هذه
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  المتباينة  بالتأثيرات  المتعلقة   الدراسؤؤؤة  من  المسؤؤؤتخلصؤؤؤة   والتجاهات   البيانات  من  يتبين الأ  
  خطر  من  تزيد  التي  الرئيسؤية  العوامل   أن  بوضؤو   والرجال   النسؤاء  على  والجفاف   األراضؤي  وتدهور  للتصؤحر
 وتتجسؤؤد اا اجتماعي  ُبنيت التي القائمة  الجنسؤؤين بين  المسؤؤاواة  عدم أوجه  في  تكمن وتأثرها المرأة تضؤؤرر

  التمييزية.  الممارسؤؤؤؤؤؤات   من  ذلك  وغير  الرعاية،  وأعمال   الموارد،  وتخصؤؤؤؤؤؤيص  العمل،   تقسؤؤؤؤؤؤيم  جنسؤؤؤؤؤؤنة  في
 ومعالجتها؛ المتزايدين والتأثر الخطر لهذا الجذرية باألسباب العتراف إلى حاجة هنا  وبالتالي،

 التي نسؤؤؤؤانيةالج  المسؤؤؤؤائل  معالجة نحو  هامة خطوات  العالمية واآللية األمانة  اتخذت ال   
  على ذاتؤه الوقؤت  في  الحرص مع  القؤدرات، بنؤاء إلى التقؤارير تقؤديم من ابتؤداء  التفؤاقيؤة،  تنفيؤذ  على  تؤثر
 وينبغي  السؤؤؤؤتعرا . موضؤؤؤؤع الفترة  خالل رئيسؤؤؤؤية  أولوية  شؤؤؤؤكال  اللذين البيانات  واسؤؤؤؤتخدام  جمع تعزيز
 الجنسانية. بالمسائل المعنية المجموعة مثل الناجحة المبادرات نطاق توسيع

  لمؤتمر  عشرة  الخامسة   الدورة  في  مقرر  اعتماد  أجل  من  الوثيقة  هذه  في  النظر  تود  األطراف  لعلو  -51
  ،ICCD/COP(15)/21  الوثيقة  ضؤؤمن  ا،فيه  للنظر  ،مقررال  مشؤؤرو   عناصؤؤر  األطراف  وسؤؤتجد  األطراف.

  فيها  تنظر  أن  ألطرافا  على  يتعين  التي  المقررات   مشؤاريع  جميع  ،14-أ  م/32  بالمقرر  عمالا   تتضؤمن،  التي
 األطراف. لمؤتمر الخامسة الدورة في
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