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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة عشرة

 ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١٣-٢نيودهلي، اهلند، 
 )ج( من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 التنفيذ الفعال لالتفاقية على الُصُعد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي
 متابعة أطر السياسات والقضااي املواضيعية تعميم املنظور اجلنساين

 متابعة أطر السياسات والقضااي املواضيعية: تعميم املنظور اجلنساين  
 مذكرة أعدهتا األمانة  

 موجز  
، طلب مؤمتر األطراف إىل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر ١٣-م أ/٣٠عماًل ابملقرر  

واآللية العاملية اختاذ مبادرة إجياد شركاء للتعاون من أجل البدء يف تنفيذ خطة العمل اجلنسانية 
وعرالوة علرذ ذلرط، ط لرب إىل األمانرة يف القررار نفسر   ودعم األطرراف يف رريرب هرذخل ا.طرة 

يسررا املوررراوران فورررةن فعاليررة خطرررة العمرررل اجلنسررانية واافرررالا عرررن نتررا   تلرررط املوررراوران ت
والتوصررية ابلتعررديالن الررإ خكررن إدخاهلررا علررذ خطرررة العمررل اجلنسررانية مررن أجررل الن ررر في رررا 

 خالل الدورة الرافعة عورة ملؤمتر األطراف 
للج ررود الررإ تبررذهلا األمانررة واآلليررة العامليررة وشررركا  ما مررن  وتقرردم هررذخل الو يقررة مرروجزاً  

أجل دعم البلدان يف تنفيذ خطة العمل اجلنسانية، وتعرض التوصيان املتعلقرة وواصرلة نيسر  
 خطة العمل وتنفيذها 
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 احملتواين
 الصفحة الفقرران 

 ٣ ٣-١                                                              معلومان أساسية - أولً  
 ٣ ١6-4                             تقدمي الدعم إىل البلدان -اجلنسانية تنفيذ خطة العمل  - اثنياً  

 4 ١٢-6                                               نيييد أ ر تدهور األراضي - ألف   
 5 ١4-١٣                                                              اجلفاف - ابء   
 6 ١5                                               العواصف الرملية والرتافية - جيم   
خطررة العمررل علررذ نطرراة املن ومررة فوررةن املسرراواة فرر  اجلنسرر  ومتكرر  املرررأة  - دال   

 6 ١6    فوةن املساواة ف  اجلنس  ومتك  املرأة من أجل تنفيذ سياسان املن ومة
 7 ٢5-١7                    فناء القدران وإذكاء الوعي من أجل تنفيذ خطة العمل اجلنساين - اثلثاً  

 7 ٢٠-١7                                                          فناء القدران - ألف   
 8 ٢5-٢١                                                         أنوطة التوعية - ابء   

 ٩ ٢6                                          اافالا عن تنفيذ خطة العمل اجلنسانية - رافعاً  
ر فوةن خطة العمل اجلنسانية يف الردورة السرافعة عوررة للجنرة اسرتعراض تنفيرذ التواو  - خامساً  

 ٩ ٢٩-٢7                                                                      التفاقية
 ١٠ ٣7-٣٠                                                          استنتاجان وتوصيان - سادساً  
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 معلومات أساسية -أولا  
 ١٣-م أ/٣٠انبثقت خطة العمل اجلنسانية لتفاقيرة األمرم املتحردة ملكافحرة عرن املقررر  -١

 ٢٠٣٠-٢٠١8العتباران اجلنسانية يف تنفيذ ااطار السرتاتيجي لالتفاقية للفرتة لدعم مراعاة 
، ولتعزيرررررز تنفيرررررذ إطرررررار سياسررررران الررررردعوة فورررررةن املسرررررا ل ٢٠٣٠-٢٠١8)اسررررررتاتيجية الفررررررتة 
وتوركل خطرة العمرل اجلنسرانية الدعامرة لتنفيرذ األنورطة املتعلقرة  ( ١٠-م أ/٩اجلنسانية )املقررر 
ة الررإ اضررطلعت ألررا األمانررة واآلليررة العامليررة منررذ اعتمرراد هررذخل ا.طررة يف الرردورة ابجلوانررب اجلنسرراني

 الثالثة عورة ملؤمتر األطراف 
ويف مؤمتر األطراف الثالث عور، طلبت األطراف إىل األمانة واآللية العاملية الدخول يف  -٢

  املرررأة )هياررة األمررم شررراكة مررف اتفاقيرران ريررو، وهياررة األمررم املتحرردة للمسرراواة فرر  اجلنسرر  ومتكرر
املتحرردة للمرررأة( و اهررا مررن كيرراتن األمررم املتحرردة، واملن مرران الدوليررة والوررركاء يف التنميررة، مررن 
أجرررل البررردء يف تنفيرررذ خطرررة العمرررل ودعرررم األطرررراف يف رريب رررا، وتعزيرررز أوجررر  التررر  ر والن ررروض 

( ط لرب إىل األمانرة  ١٣-م أ/٣٠ويف املقررر نفسر  ) فتمك  النساء والفتيان يف تنفيذ التفاقية 
)أ( تيسا املواوران فيما ف  األطراف، ومؤسسان وهياان التفاقيرة، والكيراتن التافعرة ل مرم 

فتوافر املروارد،  املتحدة واجل ان األخرى صاحبة املصلحة، وا يف ذلط اجملتمف املدين، وذلط رهناً 
إىل ا.ررربان  طررة العمرل اجلنسررانية اسرتناداً ملرؤمتر األطررراف، فورةن فعاليرة خ ١4قبرل انعقراد الرردورة 

)ب( تقررردمي تقريرررر عرررن نترررا   املوررراوران إىل األطرررراف والتوصرررية  دخرررال التعرررديالن  التجريبيرررة 
املمكنة علذ خطة العمل اجلنسانية لتن ر في را األطرراف يف الردورة الرافعرة عوررة ملرؤمتر األطرراف، 

عررن تنفيررذ هررذا القرررار خررالل  تقرردمي تقريررر أي رراً )ج( و فغيررة  ايدة نيسرر  خطررة العمررل وتنفيررذها 
 الدورة الرافعة عورة ملؤمتر األطراف 

وتقدم هذخل الو يقة معلومان موجزة عن ااجنرا ان الر يسرية الرإ حققت را األمانرة واآلليرة  -٣
 العاملية والوركاء اآلخرين والدعم الذي قدمت  هذخل اجل ان 

 تقدمي الدعم إىل البلدان -تنفيذ خطة العمل اجلنسانية  -اثنياا  
، الررررإ اعتمرررردن يف الرررردورة الثالثررررة عورررررة ٢٠٣٠-٢٠١8اسرررررتاتيجية التفاقيررررة للفرررررتة  -4

األطررراف، مت ررد السرربيل ل طررراف واألمانررة لبررذل ج ررود مت ررافرة لكفالررة التنفيررذ علررذ  ررو  ملررؤمتر
( ١٣-م أ/7ي املقبررل )واعتمرراد مررؤمتر األطررراف لالطررار السرررتاتيج يراعرري العتبرراران اجلنسررانية 

حيرررررث صيرررررف أصرررررحاب املصرررررلحة والورررررركاء يف إطرررررار التفاقيرررررة علرررررذ الن رررررر يف ضررررررورة اعتمررررراد 
وتردافا مراعيرة للمن رور اجلنسراين، والسرعي مرن أجرل موراركة كرل امررأة ورجرل موراركة   سياسان

كررررر  كاملرررررة وفعالرررررة يف الت طررررريت واختررررراذ القرررررراران والتنفيرررررذ علرررررذ كافرررررة املسرررررتواين، وتعزيرررررز مت
وخطرة العمرل اجلنسرانية سرتدعم تنفيرذ اسررتاتيجية  والفتيان والوباب يف املناطق املت رررة  النساء
 فصورة مراعية للمن ور اجلنساين  ٢٠٣٠-٢٠١8الفرتة 

وخررالل فرررتة السررنت ، حرررددن األمانررة واآلليررة العامليرررة، إىل جانررب الوررركاء الر يسررري ،  -5
اد الرردوحل امايررة الطبيعررة واملرروارد الطبيعيررة، ومركررز السياسرران وهياررة األمررم املتحرردة للمرررأة، والنيرر

العاملية فوةن التصحر ومرونرة الرن م اايكولوجيرة الترافف لرربتم  األمرم املتحردة ااورا ي، أولرواين 
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دعررم تنفيررذ العناصررر اااطررة يف خطررة العمررل اجلنسررانية املقرتحررة مررن أجررل مسرراعدة األطررراف يف 
ايدة نسرربة النسرراء املسررتفيدان مررن ج ررود يف هررال تنفيررذ هرردف نيييررد أ ررر ج ودهررا الراميررة إىل   

  (١)تدهور األراضي واجلفاف والت فيف من امل اطر

 حتييد أثر تدهور األراضي -ألف 
لدعم البلدان يف ج ودها الرامية إىل نيديد مسرار يراعري اجلوانرب اجلنسرانية يتسرم فقردر   -6

دهور األراضري، أقامرت اآلليرة العامليرة واألمانرة شرراكة مرف هيارة كبا من املن جية إ اء نيييرد أ رر تر
األمم املتحدة للمرأة والنياد الدوحل اماية الطبيعة واملوارد الطبيعية من أجل مسراعدة البلردان يف 
تصررررميم مورررراريف وفرررررام  نيويليررررة يف هررررال نيييررررد أ ررررر ترررردهور األراضرررري تكررررون مراعيررررة للمن ررررور 

 اجلنساين 
ليررة العامليررة، ابلتعرراون مررف األمانررة العامررة، قا مررة مرجعيررة تتعلررق فتحييررد أ ررر ووضررعت اآل -7

لررردعم واضررعي املورراريف علررذ املسررتوى القطرررري  (٢)ترردهور األراضرري واملورراريف والررربام  التحويليررة
والورررركاء التقنيررر  واملرررالي  يف تصرررميم موررراريف وفررررام  فعالرررة ومراعيرررة للمن رررور اجلنسررراين، وقرررد 

والترة ا  اض من جانب خرباء عامل  يف هيارة التفاعرل فر  العلروم والسياسران خ عت لالستعر 
الكبررا هلررذخل القا مررة علررذ املسررا ل اجلنسررانية ط تقييمرر  يف إطررار التقيرريم الن ررا ي املسررتقل املتعلررق 

علذ أن  قرد ييرؤ ر فصرورة جوهريرة يف تصرميم  (٣)فربتم  نيديد أهداف نيييد أ ر تدهور األراضي
فيؤ ر ابلتاحل يف تنفيذ املواريف املتعلقرة فتحييرد أ رر تردهور األراضري  -املواريف والربام  التحويلية 

  (4)ل سيما وأن مرفق البياة العاملية يسرتشد ابلقا مة املرجعية يف قراران التمويلي -
هياررة األمررم املتحرردة للمرررأة والنيرراد الرردوحل امايررة  وقرردمت اآلليررة العامليررة، ابلتعرراون مررف -8

الطبيعرررة واملررروارد الطبيعيرررة، املورررورة التقنيرررة والتوجيررر  يف هرررال إدمررراج الق رررااي اجلنسرررانية يف تنفيرررذ 
ون  مررت  ررالق حلقرران عمررل تقنيررة يف سررانت لوسرريا فوررةن تعمرريم مراعرراة املن ررور   (5)التفاقيررة

ور األراضررري تناولرررت املورررروي التحرررويلي دون ااقليمررري املتعلرررق اجلنسرراين يف فرهرررة نيييرررد أ رررر ترررده

__________ 

  ٢٠٢١-٢٠١8ملكافحرة التصرحر للفررتة من إطار نتا   اتفاقية األمم املتحردة  ٢وفق ما ورد يف اهلدف السرتاتيجي  (١)
  ١٣-م أ/١ا دايد مراعاة الق ااي اجلنسانية يف خطت معاجلة التصحر/تدهور األراضي واجلفاف، املقرر 

(٢) <https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-09/LDN%20TPP%20checklist%20final% 

20draft%20040918.pdf>  
(٣) UNCCD/IUCN (موروي نيديد األهداف املتعلقة فتحييد أ ر تدهور األراضي  تقرير التقييم الن ا ي٢٠١٩  ) 

 <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-04/LDNTSP-EvalReport%20final.pdf>  
(4) UNCCD/IUCN (موررررروي نيديررررد األهررررداف املتعلقررررة فتحييررررد أ ررررر ترررردهور األراضرررري  تقريررررر التقيرررريم ٢٠١٩  )

 ٢٢الن ا ي، صفحة 
 <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-04/LDNTSP-EvalReport%20final.pdf>  

 مرررررررن إطررررررررار نتررررررررا   اتفاقيررررررررة األمرررررررم املتحرررررررردة ملكافحررررررررة التصررررررررحر  ٢وفرررررررق مررررررررا ورد يف اهلرررررررردف السرررررررررتاتيجي  (5)
  نيسررررررر  يررررررررروف معيورررررررة السررررررركان املتررررررررة رين، النررررررروات  الر يسررررررررية ٢٠١٩-٢٠٢١/٢٠١8-٢٠١8 للفررررررررتة
، واملوررررورة التقنيررررة، والتوجيرررر  يف هررررال السياسرررران والوررررراكان فوررررةن إدمرررراج الق ررررااي ٢٠١٩-٢٠١8 للفرررررتة

هررال نيييررد أ ررر اجلنسررانية وتعزيررز املسرراواة فرر  اجلنسرر  يف سررياة تنفيررذ التفاقيررة وإعررداد املورراريف التحويليررة يف 
  ١٣-م أ/١تدهور األراضي، املقرر 

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-04/LDNTSP-EvalReport%20final.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-04/LDNTSP-EvalReport%20final.pdf
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 مرن أاير/ واعتبراراً   (8)و امبيرا (7)والفلبر  (6)فتحييد أ ر تدهور األراضري يف منطقرة البحرر الكراريي
ج ررة تنسرريق وطنيررة فوررةن كيفيررة إدراج  ١٠٠ ، ط تن رريم ترردريب لفا رردة أكثررر مررن٢٠١٩مررايو 

روي نيييررد أ ررر ترردهور األراضرري، ويررل الترردريب من مرران اجملتمررف املن ررور اجلنسرراين يف دورة مورر
 املدين وصاعان نسا ية  راعية 

ومررن املقرررر تن رريم املزيررد مررن حلقرران العمررل علررذ الصررعيد ااقليمرري يف أفريقيررا يف إطررار  -٩
الوررراكة مررف هموعررة مصرررف التنميررة األفريقرري ويف  سرريا ابلوررراكة مررف من مررة التعرراون اآلسرريوي 

 ن للغااب
دعم إدمررراج املسررراواة فررر  لرررملرررؤمتر األطرررراف إطرررالة دليرررل  ١4وسررريجري خرررالل الررردورة  -١٠

اجلنس  يف تطوير موروي نيييد أ ر تردهور األراضري، الرذي يعكررب ا.رربان والردروف املسرتفادة 
مررن حلقرران العمررل، وقررد وضررعت  هياررة األمررم املتحرردة للمرررأة يف إطررار شررراكة مررف النيرراد الرردوحل 

ويرروفر هرذا الرردليل توجي رران مرحليررة  لطبيعررة واملرروارد الطبيعيررة واتفاقيرة مكافحررة التصررحر امايرة ا
ل طررررراف فوررررةن إدمرررراج الق ررررااي اجلنسررررانية وتعزيررررز املسرررراواة فرررر  اجلنسرررر  يف تصررررميم املورررراريف 

 التحويلية املتعلقة فتحييد أ ر تدهور األراضي 
و من جي يف نيييد أ ر تردهور األراضري ، ومن أجل إدماج البعد اجلنساين علذ  وأخااً  -١١

ومعاجلررررة  تلررررف األفعرررراد اجلنسررررانية يف املورررراريف والررررربام  التحويليررررة يف هررررال نيييررررد أ ررررر ترررردهور 
األراضرري، ط وضررف سلسررلة مرروجزان سياسرراتية ذان من ررور جنسرراين قرروي، فين ررا مرروجز فوررةن 

ية مواضرررريعية أخرررررى فوررررةن اجلوانررررب اجلنسررررانية ونيييررررد أ ررررر ترررردهور األراضرررري ومرررروجزان سياسررررات
 الغاابن والتنوي البيولوجي واملياخل والزراعة وما إىل ذلط 

وعرالوة علررذ ذلررط، أنوررل مكتررب للمسرراعدة اجلنسررانية مررن أجررل اسررتعراض املقرتحرران  -١٢
 (٩)املتعلقة ابلربام  التحويلية يف هال نيييد أ ر تدهور األراضي، وخطت وطنيرة ملكافحرة اجلفراف

، تلقرت سسرة فلردان ٢٠١٩مرن أاير/مرايو  واعتبراراً  من أجل تعزيز مراعاة العتباران اجلنسرانية 
ومنطقة واحدة املوورة واارشاد عن طريق مكتب املساعدة اجلنسرانية فورةن كيفيرة تعمريم مراعراة 

 املن ور اجلنساين يف مقرتحان مواريف نيييد أ ر تدهور األراضي 

 اجلفاف -ابء 
، دعمت األمانة واآللية العاملية وشركاؤها املبادرة املتعلقة (١٠)١٣-م أ/١ مف املقرر متوياً  -١٣

( عررررن طريررررق تقرررردمي املوررررورة التقنيررررة املتعلقررررة ابملسررررا ل ١٣-م أ/٢٩وكافحررررة اجلفرررراف )املقرررررر 
وأعرردن ورقررة إرشررادية ترررب  النقرراو الررإ تتنرراول اجلوانررب اجلنسررانية يف ا.طررة  اجلنسررانية واجلفرراف 

__________ 

  ٢٠١8أيلول/سبتمرب  (6)
  ٢٠١8تورين األول/أكتوفر  (7)
  ٢٠١٩أاير/مايو  (8)
  ١٣-م أ/٢٩ا.طت الوطنية ملكافحة اجلفاف تطّور يف سياة املبادرة املتعلقة ابجلفاف، املقرر  (٩)
  ١ان ر اااشية  (١٠)
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، مررررن أجررررل مسرررراعدة الستورررراري  القطررررري  (١١)طنيررررة النموذجيررررة املتصررررلة وكافحررررة اجلفررررافالو 
وحصررل أرفعررة فلرردان  املعنيرر  يف وضررف خطررت وطنيررة ملكافحررة اجلفرراف تراعرري املن ررور اجلنسرراين 

علذ دعم إضايف من مكتب املساعدة اجلنسانية الذي اسرتعرض خطرت الوطنيرة املتعلقرة وكافحرة 
 ليقان علي ا اجلفاف وقدمت تع

واباضرررررافة إىل ذلرررررط، فرررررتن مركرررررز السياسررررران العامليرررررة فورررررةن التصرررررحر ومرونرررررة الرررررن م  -١4
اايكولوجية التافف لربتم  األمم املتحدة ااوا ي يقوم حالياً فتوفا الدعم لثال ة فلدان يف رريرب 

 وضف خطة وطنية ملكافحة اجلفاف تراعي املن ور اجلنساين 

 لية والرتابيةالعواصف الرم -جيم 
اخترذن األمانرة، ابلتعرراون مرف هيارة األمررم املتحردة للمررأة، خطرروة أوىل  رو تعمريم مراعرراة  -١5

ومتررررت مراجعررررة   (١٢)املن ررررور اجلنسرررراين يف الررررربام  املتعلقررررة وكافحررررة العواصررررف الرمليررررة والرتافيررررة
عرررن العواصرررف الرمليرررة املعلومررران اجملّمعرررة واارشرررادان املتعلقرررة فتقيررريم ومعاجلرررة امل ررراطر الناصرررة 

وسررررتكون  والرتافيررررة مررررن أجررررل ضررررمان تنرررراول العتبرررراران اجلنسررررانية يف سررررياة هررررذخل املعلومرررران 
 ملؤمتر األطراف  ١4 املعلومان اجملّمعة متاحة خالل الدورة

خطةةة العمةةل علةةى نطةةاة املنظومةةة بشةةنين املسةةاواة بةةأ اجلنسةةأ ومتكةةأ املةةرأة مةة   -دال 
 (13)بشنين املساواة بأ اجلنسأ ومتكأ املرأة أجل تنفيذ سياسات املنظومة

من خالل اللتحاة خبطة العمرل علرذ نطراة من ومرة األمرم املتحردة، تكرون األمانرة قرد  -١6
وخطرررة العمرررل هرررذخل، الرررإ  اخترررذن خطررروة كبررراة لتعزيرررز املسررراءلة يف هرررال املسررراواة فررر  اجلنسررر  

عمرل موحرد للمسراءلة يف الن رام املوحرد  تورف علي ا هياة األمرم املتحردة للمررأة، هري أول إطرار
ل مم املتحدة ص مم لتسرريف ودعرم تعمريم مراعراة املن رور اجلنسراين واملسراواة فر  اجلنسر  ومتكر  

وقدمت األمانة أول تقرير هلا يف إطار هذخل  املرأة يف صيف ويا ف كياتن من ومة األمم املتحدة 
، ومرررن املتوقرررف أن يررروفر تقييمررراً االرررة تعمررريم مراعررراة املن رررور ٢٠١٩ا.طرررة يف كرررانون الثاين/ينررراير 

  (١4)اجلنساين يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر، مف ااشارة إىل هالن التحس  احملتملة

__________ 

(، املبررادا التوجي يررة وواث ررق املعلومران األساسررية املتعلقررة فوضررف خطررة وطنيررة ٢٠١8) اتفاقيرة مكافحررة التصررحر (١١)
 7٩-66ملكافحة اجلفاف، الصفحة 

 <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-06/model%20drought%20plan.pdf>  
   ١٣-م أ/٣١املقرر  (١٢)
   (CEB/2006/2السياسة املتعلقة ابملساواة ف  اجلنس  ومتك  املرأة علذ نطاة من ومة األمم املتحدة ) (١٣)
 ير الو يقة مل تكن متاحة وقت نير  ٢٠١8نتا   خطة العمل علذ نطاة املن ومة لدورة اافالا  (١4)

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-06/model%20drought%20plan.pdf
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 تنفيذ خطة العمل اجلنساينبناء القدرات وإذكاء الوعي م  أجل  -اثلثاا  
 بناء القدرات -ألف 

جملمرروي  ن مررت األمانررة وشررركاؤها هموعررة أنوررطة لبنرراء القرردران وإذكرراء الرروعي، وفقرراً  -١7
نتا   الدراسة الستقصا ية فوةن الحتياجان يف هاحل املعرفة والتردريب مرن أجرل تعمريم مراعراة 

رن يف أوسررررراو ج ررررران التصرررررال الوطنيرررررة ، والرررررإ جررررر(١5)املن رررررور اجلنسررررراين يف اتفاقيررررران ريرررررو
وأصررحاب املصررلحة اآلخرررين يف التفاقيرران ذان الصررلة الررإ أشررارن فوضررو  إىل وجررود حاجررة  
كبراة للترردريب اجلنسرراين يف هررال تصررميم وإدارة املورراريف، ويف اجملررال اجلنسرراين والبيارري يف سررياة 

 رسم وتقييم السياسان 
 بشنين املسائل اجلنسانية والبيئةدورة مفتوحة على شبكة اإلنرتنت  -1 

جرررى تن رريم دورة مفتوحررة علررذ شرربكة اانرتنررت فوررةن املسررا ل اجلنسررانية والبياررة نيررت  -١8
إشررراف مرفررق البياررة العامليررة وفرررتم  املررنت الصررغاة، ابلتعرراون مررف الوررراكة اجلنسررانية ملرفررق البياررة 

وارد الطبيعيررة، وهياررة األمررم املتحرردة للمرررأة، العامليررة، ووورراركة النيرراد الرردوحل امايررة الطبيعررة واملرر
وفرتم  األمم املتحدة ااوا ي، وفرتم  األمم املتحدة للبياة، وأماتن التفاقيران البيايرة متعرددة 
األطراف، وا يف ذلط اتفاقية التنوي البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ااطارية فوةن تغا املناخ، 

  (١6)ة ملكافحة التصحر، واتفاقيان اب ل وروتردام واستك وملواتفاقية األمم املتحد
والوحدة الرافعة من الدورة، املعنونة ينوي اجلنرب وتدهور األراضيي، ت   ر الصرلة الو يقرة  -١٩

فر  ترردهور األراضرري والعوامررل الجتماعيررة، مررف التورديد علررذ أظيررة مراعرراة املن ررور اجلنسرراين مررن 
كما تعرض الصكوك الدولية/الوطنيرة   الية وتعزيز التنمية املستدامة أجل مواج ة هذا التحدي ففع

ويررتم تزويررد املسررت دم  ابملعررارف  ذان الصررلة واقرتاحرران للعمررل، وررا يف ذلررط تعزيررز دور املرررأة 
واألدوان الال مة لتعميم مراعراة املن رور اجلنسراين ليصربحوا صرانعي تغيرا فعرال  مرن أجرل نيقيرق 

ومعلومرران عررن الررروافت الر يسررية فرر  نرروي  وتقرردم هررذخل الوحرردة حقررا ق وأرقامرراً  التنميررة املسررتدامة 
، متكرن ٢٠١٩ومنرذ أاير/مرايو  اجلنرب والبياة، واألطر الدولية العامة املتعلقة فنروي اجلرنرب والبيارة 

 مست دم من إكمال وحدة التدريب الرافعة وحصلوا علذ ش ادان  ٣٠٠أكثر من 
 الدورة التدريبية املتعلقة بتحييد أثر تدهور األراضياملسائل اجلنسانية يف  -٢ 

مررن أجررل  ايدة قرردران ج رران التنسرريق الوطنيررة لتفاقيررة مكافحررة التصررحر و اهررا مررن  -٢٠
أصررحاب املصررلحة امل تمرر  ابمل رراران املتعلقررة فتعمرريم مراعرراة املن ررور اجلنسرراين مررن أجررل نيسرر  

ترردهور األراضرري، ن مررت هياررة األمررم املتحرردة للمرررأة إدارة الررربام  التحويليررة يف هررال نيييررد أ ررر 
والنياد الدوحل اماية الطبيعة واملوارد الطبيعية واألمانة، دورة تدريبية خالل الدورة السافعة عورة 

ووفّرر  للجنة استعراض تنفيذ التفاقية، فدعم ماحل من أكادخية الررايدة ادارة الرتفرة ومبرادرة أنقررة 
__________ 

اتفاقيرررة األمرررم املتحررردة ملكافحرررة التصرررحر/ اتفاقيرررة األمرررم املتحررردة ااطاريرررة فورررةن تغرررا املنررراخ والتفاقيرررة املتعلقرررة  (١5)
(  دراسررة استقصررا ية فوررةن املعررارف والحتياجرران التدريبيررة لتعمرريم مراعرراة املن ررور ٢٠١7ابلتنرروي البيولرروجي )

 دراسة الستقصا ية العامة، مل تنور اجلنساين يف اتفاقيان ريو، ونتا   ال
  دورة دراسية هانية خكن الطالي علي ا علذ املوقف  (١6)

<https://www.uncclearn.org/open-online-course-gender-and-environment>  

https://www.uncclearn.org/open-online-course-gender-and-environment
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للموررارك ، وررا يف ذلررط تقرردمي نصررا ت مفيرردة ومبررادا توجي يررة  ملموسرراً  جيياً ترردر  الترردريب اجرراً 
لتطرروير مورراريف تجحررة مررن من ررور قررا م علررذ املسرراواة اجلنسررانية فغيررة تعزيررز السررتجافة للمسررا ل 
اجلنسرررانية يف الرررربام  التحويليرررة املتعلقرررة فتحييرررد تررردهور األراضررري، ترررا سررراهم يف التنفيرررذ املسرررتنا 

وط تنررراول  تفاقيرررة مكافحرررة التصرررحر وأهرررداف التنميرررة املسرررتدامة علرررذ حرررد سرررواء .طرررة عمرررل ا
األطررررر   ٢الوحرررردة  مقدمررررة عررررن تعمررريم مراعرررراة املن ررررور اجلنسرررراين   ١املواضررريف التاليررررة  الوحرررردة 

نوي اجلنرب والبياة )وا يف ذلرط نروي اجلرنرب ونيييرد   ٣القانونية املتعلقة ابجلنس  والبياة  الوحدة 
  5 الوحرردة   تعمرريم مراعرراة املن ررور اجلنسرراين يف دورة املوررروي 4الوحرردة  األراضرري(  أ ررر ترردهور

أوجرر  الترر  ر يف   6 املتطلبران اجلنسررانية ملرفرق البياررة العامليرة والصررندوة األخ رر للمنرراخ  الوحردة
  ا.طررررة اجلنسررررانية 7الوحرررردة  تنفيرررذ الررررولاين املتعلقررررة فنررروي اجلررررنرب يف اتفاقيرررران ريررررو الرررثالق 

  (١7)يف التدريب الذي تكلل ابلنجا  مواركاً  ١٢وشارك ما هموع   تفاقية لال

 أنشطة التوعية -ابء 
يف فرتة السنت  هذخل، ركزن أولواين األمانة واآللية العاملية وشركا  ا علذ تعمريم مراعراة  -٢١

ط املن ررررور اجلنسرررراين وتقرررردمي الرررردعم ذي الصررررلة إىل األطررررراف مررررن خررررالل أنوررررطة التوعيررررة الررررإ 
 تنفيذها 

 أيلررررول/ ٢7للجمعيررررة العامررررة ل مررررم املتحرررردة يف  7٣وخررررالل املناقوررررة العامررررة للرررردورة  -٢٢
، ن  ّ م حفل إفطار و اري رفيف املسرتوى فعنروان يالتكيرف مرف تغرا املنراخ، ومتكر  ٢٠١8 سبتمرب

البعثرررة وشرررارك يف رعايرررة ااررردق كرررل مرررن  املررررأة مرررن خرررالل اادارة املسرررتدامة للمررروارد الطبيعيرررةي 
الدا مررة لفنلنرردا وتنزانيررا ابلوررراكة مررف هياررة األمررم املتحرردة للمرررأة واتفاقيررة األمررم املتحرردة ملكافحررة 

 التصحر وج ان أخرى 
وركررزن مونيررط  ون وررر مقررالن ل مرر  التنفيررذي لالتفاقيررة فوررةن املسرراواة فرر  اجلنسرر   -٢٣

ف خكن لل طة اجلنسرانية لالتفاقيرة أن علذ أظية املساواة ف  اجلنس  وكي (١8)ابرفون يف مقاهلا
وخرالل اليروم العراملي للمررأة  تدعم البلدان يف معاجلة الق رااي اجلنسرانية يف إطرار عمليرة التفاقيرة 

 ذار/مرررارف، أكررررد األمررر  التنفيررررذي اجلديررررد لالتفاقيرررة، إفررررراهيم  يررراو، أن  مكرررران العلرررروم  8يف 
ة ملواج رة التحرداين اليوميرة، لكرن التقردم ااقيقري والتكنولوجيا تروفا فررج جديردة للمررأة الريفير

ل خكرررن نيقيقررر  إل مرررن خرررالل ايارررة فيارررة مواتيرررة للوصرررول إىل هرررذخل ا.يررراران مرررن خرررالل  مررر  
  (١٩)ااقوة يف األراضي والتمويل والتعليم

كمررا ان رررمت اتفاقيررة األمرررم املتحرردة ملكافحرررة التصررحر إىل من مررران فررون األخررررى يف  -٢4
  واحتفرررررالن هرررررذا العرررررام وضرررررعت ٢٠١٩ ذار/مرررررارف  8ليررررروم الررررردوحل للمررررررأة يف الحتفرررررال اب

افتكاران النساء والفتيان، مرن أجرل النسراء والفتيران، يف صرميم اجل رود املبذولرة ا الرة اارواجز 
__________ 

يعرزى إىل الففراض العررام يف املوراركة يف الردورة السرافعة عوررة للجنرة اسررتعراض  املورارك  ياملترديني نسربياً عردد  (١7)
 تنفيذ التفاقية، وإىل تن يم أرفف دوران تدريبية متزامنة 

(  جيرررررررب أن نتحررررررراور مرررررررن أجرررررررل إجيررررررراد تسررررررروية لعررررررردم املسررررررراواة فررررررر  اجلنسررررررر   ٢٠١8مونيرررررررط ابرفرررررررون ) (١8)
<http://www.ipsnews.net/2018/03/must-talk-solve-gender-inequality/>   

 (  التكنولوجيررا الذكيررة ل تسرراعد النسرراء إل عنرردما تترروفر املبررادا األساسررية لسررتيعاألا ٢٠١٩إفررراهيم  يرراو  ) (١٩)

<http://www.ipsnews.net/2019/03/smart-tech-will-work-women-fundamentals-uptake-place/>  

http://www.ipsnews.net/2018/03/must-talk-solve-gender-inequality/
http://www.ipsnews.net/2019/03/smart-tech-will-work-women-fundamentals-uptake-place/
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الرررإ تعررروة املسررراواة فررر  اجلنسررر ، وتسرررريف التقررردم يف هرررال متكررر  املررررأة ونيسررر  ن رررم اامايرررة 
 الجتماعية 

لتفاقيررة األمررم املتحرردة ملكافحررة التصررحر،  ٢5ووناسرربة الحتفررال ابلررذكرى السررنوية الررر  -٢5
وكجررزء مررن تنفيررذ خطررة العمررل اجلنسررانية، أطلقررت األمانررة /لررة خررالل شرر ر  ذار/مررارف لتعزيررز 

ويف النصرف األول مرن شر ر  ذار/مرارف، نوررن  املساواة ف  اجلنس  ومتك  النساء والفتيان 
  (٢٠)عن متك  النساء والفتيان علذ النحو املوصوف يف خطة العمل اجلنسانية صاً األمانة قص

 اإلبالغ ع  تنفيذ خطة العمل اجلنسانية -رابعاا  
علرررذ الرررر م مرررن أن خطرررة العمرررل اجلنسرررانية توصررري ابسرررت دام التقرررارير الوطنيرررة لتو يرررق  -٢6

، (٢١)يف تنفيرذ اتفاقيرة مكافحرة التصرحر اجل ود املبذولة ملعاجلة املساواة ف  اجلنس  ومتكر  املررأة
ل تت ررمن  ٢٠١8-٢٠١7فرتن  خررر تطرروير خطررة العمررل يعر  أن عمليررة إعررداد التقررارير للفرررتة 

و بترت عردم كفايرة اجل رود الالحقرة املبذولرة  أي نقاو حمددة تتنراول ا.طرة أو املسرا ل اجلنسرانية 
ة وخطرة العمرل يف دليرل إعرداد التقرارير، ورا افرا  النقاو املتعلقرة ابافرالا عرن اجلوانرب اجلنسراني

ونتيجرة لرذلط، فرتن املعلومران املقدمرة فورةن   (٢٢)يف ذلط يف شريت الفيديو التعليمري ذي صرلة
كانت ل تزال   ٢٠١٩-٢٠١8اجلوانب اجلنسانية أو خطة العمل يف عملية إعداد التقارير للفرتة 

مقصورة علذ التقارير الوطنية الإ توفر فياتن عن التجارب الإ تورك النساء والوباب يف تعزيز 
  (٢٣)سبل العيش البديلة

نين خطةةة العمةةل اجلنسةةانية يف الةةدورة السةةابعة عشةةرة لل نةةة التشةةاور بشةة -خامساا  
 استعراض تنفيذ التفاقية

، قامرت األمانرة فتيسررا املوراوران فر  األطرراف ومؤسسرران ١٣-م أ/٣٠للمقررر  وفقراً  -٢7
وهياررران اتفاقيرررة األمرررم املتحررردة ملكافحرررة التصرررحر وكيررراتن األمرررم املتحررردة وأصرررحاب املصرررلحة 

 جملتمف املدين، فوةن فعالية خطة العمل اجلنسانية اآلخرين، وا يف ذلط ا
واملورراورة املعنونررة  يخطررة العمررل اجلنسررانية لالتفاقيررة كررةداة لتحسرر  ال ررروف املعيوررية  -٢8

التجرررارب األوىل واستورررراف املسرررتقبلي، ورررا يف ذلرررط الواث رررق ذان الصرررلة،  للسررركان املت رررررين 

__________ 

(٢٠) <https://www.unccd.int/actions/actions-around-world>  
(  خطرررة العمرررل اجلنسرررانية القسرررم املتعلرررق ابلرصرررد واافرررالا  ٢٠١7اتفاقيرررة األمرررم املتحررردة ملكافحرررة التصرررحر ) (٢١)

<https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20ENG%20%20low%20res_0.pdf>  
(٢٢) <https://www.youtube.com/watch?v=MSFfuS0WAnA&list=PLYKtFP8Y-QClJcCwgUD31xfgDJOC 

_HvhC&t=0s&index=12>  
فورةن املسراواة  ٢٠١8-٢٠١7مل ر  نترا   عمليرة اافرالا للفررتة  ICCD/CRIC(17)/CRP.1يرد يف الو يقرة  (٢٣)

 https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-01/ICCD_CRIC>فررررر  اجلنسررررر   

%2817%29_CRP.1-1900678E.pdf>  

https://www.unccd.int/actions/actions-around-world
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-01/ICCD_CRIC%2817%29_CRP.1-1900678E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-01/ICCD_CRIC%2817%29_CRP.1-1900678E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-01/ICCD_CRIC%2817%29_CRP.1-1900678E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-01/ICCD_CRIC%2817%29_CRP.1-1900678E.pdf
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ل التجررارب األوىل لتنفيررذ خطررة العمررل اجلنسررانية، وفّرررن فرصررة سررا ة لتقرردمي تعليقرران و/أو تبرراد
  (٢4)والستفادة من خربان الوركاء واألطراف فغية رويد ا  للم ي قدماً 

، كررررن األطررراف التةكيررد علررذ أن خطررة العمررل اجلنسررانية تورركل (٢5)وخررالل املناقوررة -٢٩
تعزيررررز فنرررراء نقطررررة انطررررالة جيرررردة اجررررراءان تعمرررريم مراعرررراة املن ررررور اجلنسرررراين ودعمررررت كررررذلط 

القررردران والررردعوة إىل تعزيرررز تنفيرررذ خطرررة العمرررل مرررن خرررالل وضرررف صلرررة أمرررور من رررا اارشرررادان 
العملية واألدوان واارشادان السياساتية، الإ تومل علذ سبيل املثرال ل ااصرر فررتم  نيديرد 

 راضررري األهررداف لتحييررد أ ررر ترردهور األراضرري والررربام  التحويليررة يف هررال نيييررد أ ررر ترردهور األ
علررذ اااجررة إىل اياررة فياررة متكينيررة داعمررة علررذ املسررتوى الرروط  جلعررل  وأكرردن األطررراف أي رراً 

تنفيرررررررذ التفاقيرررررررة يسرررررررتجيب لالعتبررررررراران اجلنسرررررررانية والتحويليرررررررة، وأوصرررررررت فتنفيرررررررذ سياسررررررران 
رأة وااجرراءان الرإ تسر ل تن ريم املر وإصالحان قانونية تزيل ااواجز اهليكليرة واملعرايا التمييزيرة 

ويف  م رررمونة يف األرض  وصرررواا اجلمررراعي ومتثيل رررا يف القيرررادة وصرررنف القررررار ومرررنت املررررأة حقوقررراً 
سربيل تعزيرز الرصرد والتقيريم املراعري للمن رور اجلنسراين .طرة العمرل اجلنسرانية، اقرتحرت األطرراف 

ما  مراجعررررة ورررراذج اافررررالا، وررررا يف ذلررررط اسررررتعراض تقيرررريم وأداء ن ررررام التنفيررررذ مررررن أجررررل السرررر
 ل طراف ابافالا عن التقدم احملر  فيما يتعلق فتكامل و  ا خطت العمل اجلنسانية 

 استنتاجات وتوصيات -سادساا  
، قةةدمت خطةةع العمةةل اجلنسةةانية إرشةةادات ٢018-٢017خةةالل فةةرتة السةةنتأ  -٣٠

 وسياة مفيدي  لنشاط األمانة يف جمال القضااي اجلنسانية.

نتائج هادفة، وجلعل تنفيةذ التفاقيةة يسةت يال لالعتبةارات ولكي حتقق خطة العمل  -٣١
وتتمية   اجلنسانية والتحويلية، م  الضروري هتيئة بيئة متكينيةة داعمةة علةى املسةتوو الةوطين.

البيئةةة التمكينيةةة بتنفيةةذ السياسةةات واإلصةةالحات القانونيةةة الةةا ت يةةل ايتةةواج  ا يكليةةة الةةا 
يف التةةدخالت والسةةتفادة منوةةا، وابلتةةامل حتقيةةق املسةةاواة متنةةا النسةةاء والرجةةال مةة  املشةةاركة 

 وهذا يؤكد أن ايتكومات هي اجلوات الفاعلة الرئيسية يف إحداث التغيري. بأ اجلنسأ.
وفيمةةا يتعلةةق تعةةل تنفيةةذ التفاقيةةة أكثةةر اسةةت ابة للقضةةااي اجلنسةةانية وتر ةةة خطةةة  -٣٢

ألمهيةةة اكةةان حتقيةةق توافةةق وثيةةق بةةأ العمةةل اجلنسةةانية إىل خطةةة عمةةل وطنيةةة، يكةةون مةة  ا
األهداف واإلجراءات ذات األولوية الا حددهتا خطة العمل اجلنسانية واإلجراءات الفعلية 

ما هذا، ذكرت األطراف صراحة أن املبادرات املتعلقة ابألراضةي  ومتشياا  على أرض الواقا.
توافقةةةة مةةةا خطةةةة العمةةةل ينبغةةةي أن تعةةة ج الةةةنوج املراعيةةةة للمنظةةةور اجلنسةةةاين الةةةا تكةةةون م

ومةةا ذلةةت، يتطلةةال هةةذا األمةةر، أن يةةتم يف وقةةت مبكةةر، فوةةم الةةروابع بةةأ  .(٢6)اجلنسةةانية

__________ 

(٢4) ICCD/CRIC(17)/CRP.1 يف إجرررررراء مناقورررررة مسرررررتناة    أعررررردن الو يقرررررة أمانرررررة التفاقيرررررة مرررررن أجرررررل املسررررراظة
<https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-01/ICCD_CRIC%2817%29_ 

CRP.1-1900678E.pdf>  
 /ICCD/CRIC(17)/9  <https://www.unccd.int/sites/default/filesترررد النتررا   املفصررلة للمورراورة يف الو يقررة  (٢5)

sessions/documents/2019-04/cric9%20-%20advance.pdf>  
   ١٣-م أ/٣املقرر  (٢6)

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-01/ICCD_CRIC%2817%29_CRP.1-1900678E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-01/ICCD_CRIC%2817%29_CRP.1-1900678E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-01/ICCD_CRIC%2817%29_CRP.1-1900678E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-01/ICCD_CRIC%2817%29_CRP.1-1900678E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-04/cric9%20-%20advance.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-04/cric9%20-%20advance.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-04/cric9%20-%20advance.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-04/cric9%20-%20advance.pdf
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اجلوانةةال اجلنسةةانية والتحةةدايت املتعلقةةة بتةةدهور األراضةةي وخطةةة العمةةل اجلنسةةانية، ومعرفةةة 
ذات مبادئ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وأن يتم بصورة منو ية تطبيق وتنفيةذ األدوات 

الصلة، مثل التحليل اجلنساين ووضا مؤشرات مصنفة حسال اجلنس، واإلجةراءات املراعيةة 
 لل وانال اجلنسانية، وما إىل ذلت.

وفيما يتعلق اا سبق على وجه التحديد، قدم مكتال املساعدة اجلنسةانية وحلقةات  -٣٣
ة يف جمةال تعمةيم ع  الكشف ع  الف وات العميقة للبلدان، فضالا  قيماا  العمل التقنية دعماا 

 مراعاة املنظور اجلنساين على الصعيدي  الوطين واإلقليمي.
واملالحظةةات الةةا أُبةةديت يف سةةياة حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي  كةة  تعميموةةا علةةى  -٣4

وأبةةرجت اةةةألة األوليةةة املكتسةةبة يف اسةةتعراض  مكافحةةة اجلفةةاف وتعمةةيم املنظةةور اجلنسةةاين.
وتعةةد السياسةةات  اجلفةةاف ايتاجةةة إىل م يةةد مةة  املسةةاعدة.بعةةا اةطةةع الوطنيةةة ملكافحةةة 

الكةةةوارث البطيئةةة الظوةةةور  الوطنيةةة ملكافحةةةة اجلفةةاف وثيقةةةة الصةةلة ابملسةةةائل اجلنسةةانية ألن
وجيةةال أن تةةنعكس هةةذال الختالفةةات يف األركةةان الثالثةةة  يتبةةاي  ريثريهةةا بةةأ الرجةةال والنسةةاء.
 .(٢7)للخطة الوطنية ملكافحة اجلفاف

وتقييم جناح خطة العمل اجلنسانية، ينبغي استعراض عمليةة اإلبةالغ اةاصةة  ولرصد -٣5
ابتفاقية مكافحةة التصةحر مة  أجةل معرفةة وفوةم أسةباا الف ةوات بةأ اجلنسةأ الةا تعةوة 

 تنفيذ التفاقية بشكل أفضل، واختاذ اإلجراءات الالجمة ملعاجلتوا.
املتعلقةةة ابملسةةاواة اجلنسةةانية، مةة  وملسةةاعدة البلةةدان األطةةراف علةةى حتقيةةق أهةةدافوا  -٣6

األمهية اكان أن تقوم األمانة واآللية العاملية واملؤسسات وا يئات املناسبة التابعة لالتفاقية، 
اةةا يف ذلةةت هيئةةة التفاعةةل بةةأ العلةةوم والسياسةةات، بتعمةةيم مراعةةاة املنظةةور اجلنسةةاين بشةةكل 

فةات قائمةة علةى نةون اجلةنس عنةد منو ي طةوال دورة عملوةا مة  خةالل النظةر يف أي اختال
النظةةر يف أي هةةاهرة اجتماعيةةة أو سياسةةة أو بيئيةةة أو عمليةةة لضةةمان اسةةتفادة الرجةةل واملةةرأة 

 على قدم املساواة، وعدم استمرار الالمساواة.
م  هذا الستنتاج، قد يرغال مؤمتر األطراف يف النظةر يف العناصةر التاليةة  وانطالقاا  -٣7

 :يف دورته الرابعة عشرة
تسةةليع الضةةوء علةةى الةةدور ا ةةام لتويئةةة بيئةةة متكينيةةة علةةى الصةةعيد الةةوطين  )أ( 

 جلعل تنفيذ التفاقية مست يباا لالعتبارات اجلنسانية وحتويلياا، اا يف ذلت ع  طريق:
تنفيذ السياسات واإلصالحات القانونية الا ت يةل ايتةواج  ا يكليةة، مثةل  '1'

ي، والقواعةةةد التميي يةةةة واألدوار حقةةةوة املةةةرياث أو حقةةةوة حيةةةاجة األراضةةة
والسةةماح جلميةةا أفةةراد املتمةةا ابملشةةاركة يف  والقوالةةال النمطيةةة اجلنسةةانية 

 تنفيذ التفاقية والستفادة منوا 
تيسري تنظيم النساء وضمان صوهت  اجلماعي ومتثيلو  يف مناصال القيةادة  '٢'

  وصنا القرار 
__________ 

( التةهرب للجفراف والت فيرف مررن ٣( تقيريم التعررض للم راطر و٢ن رم رصرد اجلفراف واانرذار املبكرر ؛دو ر    (٢7)
  اثرخل والتصدي ل  
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املسةةةتوو ا لةةةي إىل  تع يةةة  العمليةةةات التشةةةاورية الةةةا تشةةةر  النسةةةاء مةةة  '3'
املستوو الوطين م  أجل تع ي  امتال  البلدان ل مام األمور بشةنين اةطةع 

 والألامج 
تنسةةةيق وإدمةةةاج الحتياجةةةات اجلنسةةةانية يف اةطةةةع األخةةةرو ويف تصةةةميم  '4'

  املشاريا منذ يتظة بدايتوا 
 ريمأ حياجة املرأة لألراضي  '5'
ة بشةةنين تعمةةيم مراعةةاة املنظةةور مواصةةلة دعةةم البلةةدان األطةةراف يف التفاقيةة )ا( 

 اجلنساين وتنفيذ خطة العمل اجلنسانية ع  طريق ما يلي:
تقةةدمي دعةةم إضةةايف ملشةةاريا وبةةرامج حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي الةةا تراعةةي  '1'

املنظةةةور اجلنسةةةاين واةطةةةع الوطنيةةةة ملكافحةةةة اجلفةةةاف عةةة  طريةةةق مكتةةةال 
 املساعدة اجلنسانية والتدريال  

لبنةةاء القةةدرات ذات الصةةلة، ويفضةةل أن تكةةون علةةى تنظةةيم حلقةةات عمةةل  '٢'
املسةةتوو اإلقليمةةةي، لةةدعم تعمةةةيم مراعةةاة املنظةةةور اجلنسةةاين، اةةةا يف ذلةةةت 
أدوات مثةةةةل التحليةةةةل اجلنسةةةةاين، ووضةةةةا مؤشةةةةرات مصةةةةنفة حسةةةةال نةةةةون 
اجلنس، ويشمل ذلت  ا البياانت، ووضا تدابري تراعي املنظور اجلنساين 

 وما إىل ذلت 
ار األمانةةةة واآلليةةةة العامليةةةة يف التعةةةاون وبنةةةاء الشةةةراكات مةةةا ضةةةمان اسةةةتمر  )ج( 

اتفاقيةةات ريةةو، وهيئةةة األمةةم املتحةةدة للمةةرأة، وكيةةاانت األمةةم املتحةةدة، واملنظمةةات الدوليةةة 
 وغريها م  املنظمات ذات الصلة، م  أجل:

 تع ي  التوعية وتنفيذ خطة العمل اجلنسانية   '1'
دعةةم األطةةراف يف تنفيةةذ خطةةة العمةةل وتع يةة  أوجةةه التةة جر ومتكةةأ النسةةاء  '٢'

 والفتيات يف تنفيذ التفاقية  
استكشاف سبل مستقبلية أخةرو لتحسةأ خطةة العمةل اجلنسةانية وتطةوير  '3'

امل يد م  األدوات واملبادئ التوجيوية اإلضافية الا تسةتخدموا األطةراف 
اجلنسةةانية وتنفيةةذ التفاقيةةة علةةى  ةةو يف املةةالت املواضةةيعية ةطةةة العمةةل 

 يراعي املنظور اجلنساين 
استكشاف طرائةق لليةة اإلبةالغ ايتاليةة مثةل القوالةال واألدوات، اةا يف ذلةت نظةام  )د(

 استعراض األداء وتقييم التنفيذ، ابلتعاون ما الشركاء املعنيأ للسماح اا يلي:
وحيثمةةا تكةةةون   ةةا بيةةاانت مصةةنفة حسةةال نةةةون اجلةةنس، عنةةد القتضةةاء '1'

 متاحة  
إدراج قسم حمدد يف قوالال التقارير ونظام تقييم األداء  ك  األطراف م   '٢'

 اإلبالغ ع  التقدم ا رج يف تنفيذ خطة العمل اجلنسانية  
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إدمةةةةةاج مؤشةةةةةرات خطةةةةةة العمةةةةةل اجلنسةةةةةانية يف إعةةةةةداد التقةةةةةارير املتعلقةةةةةة  '3'
  (٢8)ابلتفاقية

الةةا تةةدعم األطةةراف يف الت اماهتةةا وضةةا املبةةادئ التوجيويةةة وبنةةاء القةةدرات  '4'
 املتعلقة بتقدمي التقارير اوجال التفاقية ع  خطة العمل اجلنسانية  

 تع ي  القدرات اجلنسانية يف كل م  األمانة واآللية العاملية ع  طريق القيام اا يلي: )ه(
توفري امل يد م  املةوارد البشةرية مة  أجةل تع ية  الةدعم املقةدم لتنفيةذ خطةة  '1'

 مل اجلنسانية  الع
تةةةوفري التةةةدريال جلميةةةا املةةةوهفأ علةةةى أسةةةاليال وأدوات وتقنيةةةات تعمةةةيم  '٢'

مراعةةةاة املنظةةةور اجلنسةةةاين علةةةى أسةةةاز منةةةتظم بغيةةةة تع يةةة  تعمةةةيم مراعةةةاة 
املنظور اجلنساين بشكل منو ي يف  يا جمالت العمل ودعم تنفيذ خطةة 

نسةأ ومتكةأ العمل علةى نطةاة املنظومةة مة  أجةل تعمةيم املسةاواة بةأ اجل
 املرأة.

    

__________ 

لتنميرة املسرتدامة واملؤشرران ذان الصرلة  اجملالن ذان األولوية يف خطة العمل اجلنسرانية تتماشرذ مرف أهرداف ا (٢8)
مرررن أهرررداف التنميرررة املسرررتدامة   5-5للغايرررة  هرررال خطرررة العمرررل اجلنسرررانية الرررذي حي رررذ ابألولويرررة األوىل وفقررراً 

  نسبة املقاعد الإ توغل ا النسراء يف )أ( الربملراتن الوطنيرة )ب( ااكومران احملليرة  ١-5-5املؤشر ذو الصلة 
 يف املناصررب ااداريررة  وهررال خطررة العمررل اجلنسررانية الررذي حي ررذ ابألولويررة الثانيررة وفقرراً نسرربة النسرراء  ٢-5-5

  نسرررربة السرررركان الررررذين يعيوررررون دون خررررت الفقررررر الرررردوحل، ؛سررررب ١-١-١  املؤشررررر ذو الصررررلة ١-١للغايررررة 
ذي حي رذ اجلنرب، والعمر، والوضف الوييفي، واملوقرف اجلغررايف )ح رري/ريفي(  وهرال خطرة العمرل اجلنسرانية الر

)أ(  نسربة همروي املرزارع  الرذين ختلكرون أراض  ١-أ-5أ  املؤشرر ذو الصرلة -5لل ردف  ابألولوية الثال ة وفقاً 
 راعيررررة أو لرررردي م حقرررروة م ررررمونة يف األراضرررري الزراعيررررة، ؛سررررب اجلررررنرب  و)ب( حصررررة املرررررأة فرررر  املرررراّلك أو 

ااطرررار    نسررربة البلررردان الرررإ يكفرررل في رررا٢-أ-5أصرررحاب ااقررروة يف األراضررري الزراعيرررة، ؛سرررب نررروي اايرررا ة 
القررانوين )وررا يف ذلررط القررانون العررريف( للمرررأة املسرراواة يف ااقرروة يف ملكيررة األراضرري و/أو السرريطرة علي ررا  هررال 

  ١-7-4  املؤشررران ذان الصررلة 7-4مررف الغايررة  خطررة العمررل اجلنسررانية الررذي حي ررذ ابألولويررة الرافعررة متوررياً 
لررريم مرررن أجرررل التنميرررة املسرررتدامة، ورررا يف ذلرررط املسررراواة فررر  التع‘ ٢‘تعلررريم املواطنرررة العامليرررة و ‘١‘مررردى تعمررريم 

اجلنسرررر  وحقرررروة اانسرررران، وذلررررط علررررذ صيررررف الصررررعد يف )أ( السياسرررران التعليميررررة الوطنيررررة  و)ب( املنرررراه  
  نسرربة األفرررراد اارررا زين علررذ هواترررف نقالرررة، ١-ب-5الدراسررية  و)ج( تررردريب املعلمرر  و)د( تقيررريم الطرررالب 

 ؛سب نوي اجلنرب 


