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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠-١١تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٦البند 

   العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة تشجيع وتعزيز
  ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة

  مشروع أطر سياسات الدعوة

  مشروع إطار سياسات الدعوة يف جمال نوع اجلنس    

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
إطـار الـسياسات     (مشروع إطار سياسات الدعوة يف جمال نوع اجلنس       يتابع    

اهلدف االستراتيجي املتمثل يف حتديد األهداف املتعلقة بقضايا تعميم املنظـور           ) سانيةاجلن
 تعزيز تنفيذ االتفاقيـة   اجلنساين يف تنفيذ االتفاقية وبرناجمها االستراتيجي العشري من أجل          

  .)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(
املتـأثرة  ان  وسلمت األطراف بأمهية الدور الذي تؤديه املرأة والرجل يف البلـد            

وهذه .  عن طريق ضمان مشاركتها الكاملة على مجيع املستويات        اجلفافأو  /بالتصحر و 
  .مسألة ذات أولوية لدى تناول زيادة فعالية االتفاقية على النحو املبني يف االستراتيجية

اتفاقيـة األمـم    وتركز هذه الوثيقة على تعزيز إدماج املنظور اجلنساين يف تنفيذ             
وتسعى السياسات املقترحة املتعلقة بتعميم املنظور اجلنساين إىل        . كافحة التصحر املتحدة مل 

 احلد مـن الـضعف    إنفاذ االعتراف بأدوار النساء والرجال يف االتفاقية وإىل املساعدة يف           
  .بتعزيز كفاءة إجراءات االتفاقية وفعاليتها على مجيع املستويات
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رار بشأن مشروع إطار سياسات الدعوة      وقد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف ق         
على النحو املبني يف هذه الوثيقة، يدمج املنظور اجلنـساين إدماجـاً كـامالً يف تنفيـذ                 

 عن  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   االستراتيجية، وميكِّن األمانة من اإلفادة يف أثناء دورات         
، والوثيقـة   ٩-م أ /٥، و ٩-م أ /٨جلملة أمور من بينـها القـراران        اً  التنفيذ الالحق وفق  

ICCD/COP(9)/4/Add.1والتصويب الصادر بشأهنا .  
وقد يرغب مؤمتر األطراف أيضاً يف أن اختاذ قرار بشأن إطار تعزيز التعاون مـع                 

هيئات األمم املتحدة األخرى عن طريق إيالء األولوية لتعميم املنظور اجلنساين يف وضـع              
  .فيذ االتفاقيةالسياسات والتدابري الرامية إىل تن

وقد ترغب البلدان األطراف يف االتفاقية أيضاً يف أن تتخذ قراراً بشأن ختـصيص                
املوارد الضروري ملساعدة االتفاقية وأمانتها يف تنفيذ إطار سياسات الدعوة يف جمال نـوع    

  .اجلنس وأهدافه وخيارات تنفيذه، على النحو املبني يف هذه الوثيقة
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  معلومات أساسية  -أوالً   
 مسامهات حامسة يف العمليتني الزراعية والريفيـة يف         األراضي اجلافة تقدم النساء يف      -١

وارهن من  وختتلف أد . جمال تربية املاشية وباعتبارهن مزارعات وعامالت وصاحبات مشاريع       
منطقة إىل أخرى، ولكنهن يواجهن يف كل بقعة من بقاع العـامل قيـوداً جنـسانية تقيـد                  
إنتاجيتهن وحتد من مسامهاهتن املمكنة يف اإلنتاج الزراعي والنمو االقتصادي ورفاه أسـرهن             

  .وجمتمعاهتن وبلداهنن
 مليون شخص من سـد الفجـوة   ١٥٠ و١٠٠وميكن أن يستفيد عدد يتراوح بني       -٢

حالة اجلنسانية يف املردود الزراعي، وفقاً ملنشور منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة املعنون 
وتتراوح متوسطات تفاوت املردود بني الرجال      . ٢٠١١-٢٠١٠األغذية والزراعة يف الفترة     

 يف املائة، وختلص غالبية البحوث إىل أن هـذا التفـاوت يرجـع إىل               ٣٠ و ٢٠والنساء بني   
ومن شأن االرتفاع مبستوى املردود على األراضي اليت تزرعها      . ات يف استخدام املوارد   اختالف

النساء إىل املستويات اليت حيققها الرجال أن يؤدي إىل رفع الناتج الزراعي يف البلدان الناميـة               
وميكن أن ختفض هذه الزيـادة يف النـاتج عـدد       .  يف املائة  ٤ يف املائة و   ٢,٥يتراوح بني    مبا

  .  يف املائة١٧ و١٢ان الذين يعانون من سوء التغذية يف العامل بنسبة تتراوح بني السك

  الوالية  - ثانياً  
تشدد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف الفقرة العشرين من ديباجتها علـى               -٣
 املناطق   سيما يف  الأو اجلفاف، و  / املتأثرة بالتصحر و   قاليمألالدور اهلام الذي تؤديه املرأة يف ا      "

الريفية بالبلدان النامية، وأمهية ضمان املشاركة الكاملة للرجال والنساء على السواء على كل             
  ".املستويات يف برامج مكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف

األعـضاء يف االتفاقيـة      من االتفاقية، تتعهد البلدان      ٥من املادة   ) د(ووفقاً للفقرة     -٤
بدعم   سيما النساء والشباب، وتيسري مشاركتهم،     الالسكان احملليني، و  ز وعي   يتعز  "  املتضررة ب 

  ".من املنظمات غري احلكومية، يف اجلهود الرامية إىل مكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف
ومن العناصر الرئيسية لتنفيذ االتفاقية على املستوى الوطين، إقامة شـراكات بـني               -٥

ومن املسؤوليات الرئيسية للشراكات الوطنية وضـع       . ملدينالسلطات الوطنية وممثلي اجملتمع ا    
عمليات تفضي إىل صياغة برامج عمل وطنية تتواءم مع أهداف االسـتراتيجية وتـستند إىل               

ولدى تنـاول املـسائل     . مبدأي التخطيط املستمر واإلشراك النشط لسكان األراضي اجلافة       
كام املتصلة بربامج العمل الوطنيـة املـرأة        املتصلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، ُتربز األح      

. بوصفها فئة من فئات أصحاب املصلحة ينبغي االعتراف هبا وأخذ مسامهاهتا يف احلـسبان             
 من االتفاقية، جيب أن تـستند اإلدارة        ١٠من املادة   ) و(٢وعالوة على ذلك، فوفقاً للفقرة      
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ا إىل عمليات الختـاذ القـرارات       املتعلقة بإعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها واستعراضه      
وهتدف األمانة إىل القيام بـدور أساسـي يف         . تعتمدها النساء والرجال على املستوى احمللي     

تيسري إعداد برامج العمل الوطنية؛ ومن مث، فتلك هي حاهلا أيضاً عند تناول اخليارات املتعلقة               
  .بتعميم املنظور اجلنساين عن طريق برامج العمل هذه

اختذت األطراف يف االتفاقية حىت اآلن قرارات بشأن تعزيـز بنـاء القـدرات      وقد    -٦
ـ     يتفق مع املوارد املتاحة، مع مراعاة املشاركة الكاملة          مبا ، عدصُّللسكان احملليني على كافة ال
، على حنـو    النساء والشباب، مع تعاون املنظمات غري احلكومية واملنظمات احمللية        سيما   وال
  . من االتفاقية١٩من املادة ) أ(١رة تنص عليه الفق ما
 على التعاون بني خمتلف اجلهـات       ١٩ من املادة    ٣وجيري كذلك التأكيد يف الفقرة        -٧

  .الفاعلة اإلمنائية اليت تسعى إىل ضمان النهوض باملرأة يف تنفيذ االتفاقية
وأعادت مقررات خمتلفة الجتماع األطراف التأكيد على أمهيـة اقتـران القـضايا               -٨

  .اجلنسانية باجلوانب الرئيسية لالتفاقية
اإلجراءات املنقحة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين       ٩-م أ /٥اعتمد املقرر     )أ(  

يف مؤمتر األطراف وغريه من أنشطة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر كمـا وردت يف               
  .)١(هلية الواردة فيها والتصويب اخلاص هبا، ومعايري األ  ICCD/COP(9)/4/Add.1 الوثيقة 

أن تضع أطراً لسياسات الدعوة بـشأن        إىل األمانة    ٩-م أ /٨وطلب املقرر     )ب(  
 األراضي واجلفاف، مراعيةً    تردي و قضايا مواضيعية من أجل التصدي لآلثار الضارة للتصحر       

ـ       غ يف ذلك اإلمكانات اليت تتيحها اإلدارة اإلقليمية والُنهج املراعية لنـوع اجلـنس، وأن تبل
بانتظام البلدان املتأثرة واجلهات األخرى الرئيسية من أصحاب املصلحة عن اإلجراءات الـيت             

  ؛قد تكون مفيدة يف تنفيذ برامج العمل
، ٤-م أ /١٥، و ٥-م أ /١٥، و ٨-م أ /١١، و ٩-م أ /٢١وتتناول املقررات     )ج(  

ميـع  حتقيق توازن أفضل بني اجلنسني ومتثيـل جل  ضرورة ضمان ٢-م أ/١٣، و٣-م أ /١٥و
  ؛االختصاصات ذات الصلة ومجيع األفراد ذوي اخلربة يف جمال التصحر وتردي األراضي واجلفاف

 البلدان األطراف املتأثرة، واألطراف     ٦-م أ /١ من املقرر    ١٧ودعت الفقرة     )د(  
، والبلدان األطراف املتقدمة، واملؤسسات املعنية،      مبرفقات التنفيذ اإلقليمي  األخرى املشمولة   

زيز تدابري بناء القدرات املراعية لنوع اجلنس لكي ينفذ أصـحاب املـصلحة بـرامج               إىل تع 
تشاركية وتآزرية حمددة يف إطار برامج العمل الوطنية اخلاصة هبا من أجل مكافحة تـردي               
األراضي، والتخفيف من آثار اجلفاف، ومحاية التنوع البيولوجي، وتيسري جتـدد األحـراج             

  لعيش املستدامة على الصعيد احمللي؛املتردية، مع تشجيع سبل ا
__________ 

تـوازن اخلـربات؛    ) د(النظر يف حالة الشبكات املمثَّلـة؛       ) ج(نظام التناوب؛   ) ب(التوازن اجلغرايف؛   ) أ( )١(
 .التوازن بني اجلنسني )ه(
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، مـع  املخصـصة اخلرباء  فرقة إجراءات إلنشاء أ١-م أ/١٧واعتمد املقرر     ) ه(  
 بني اجلنسني، ومتثيل جغـرايف      مالئم وحتقيق توازن    ،االختصاصاتهنج متعدد   مراعاة اتباع   
  ؛عريض وعادل

زيـد مـن    أن تويل املنظمات غري احلكوميـة امل       ١-م أ /٢٧وطلب املقرر     )و(  
، تعتمد على الدراية واخلـربة  اتالشراكخمتلف  ملسألة وجود آليات مؤسسية لتعزيز      االهتمام  

احملليتني، واملسائل املتعلقة باملرأة يف إقامة الشراكة وغري ذلك من املسائل احلامسـة يف تنفيـذ             
  .اتفاقية مكافحة التصحر

جيني للسنوات العشر من أجل     اخلطة وإطار العمل االستراتي    ٨-م أ /٣واعتمد املقرر     -٩
، وحيدد أربعة أهـداف اسـتراتيجية       )االستراتيجية ()٢٠١٨-٢٠٠٨( تعزيز تنفيذ االتفاقية  

سبل عيش الـسكان    حتسني  : لتوجيه أعمال مجيع أصحاب املصلحة يف االتفاقية وشركائها       
تفاقية تنفيذاً  اال فوائد عامة بتنفيذ  ، وحتقيق   حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة    ، و املتأثرين
  . الفاعلة على املستويني الوطين والدويلاجلهاتبإقامة شراكات فعالة بني ، وتعبئة املوارد فعاالً
وال تستهدف األهداف التنفيذية لالستراتيجية جماالت حمددة من جماالت الـسياسة             -١٠

عية واسـعة   العامة أو فئات حمددة من أصحاب املصلحة؛ بل إهنا متثل جماالت عمل مواضـي             
غـري أن للعديـد مـن النتـائج         . وشاملة لعدة قطاعات كالدعوة، والعلم، وبناء القدرات      

. اليت حددهتا األطراف يف إطار األهداف التنفيذية صلة مباشرة باجلوانب اجلنـسانية            املتوقعة
ـ     ، على سبيل املثال، تدعو إىل تقييم        ١-٢ فالنتيجة اً العوامل املؤثرة سياسياً ومؤسسياً ومالي

تردي األراضي واحلواجز الـيت تعـوق اإلدارة املـستدامة          /واجتماعياً واقتصادياً يف التصحر   
 تتعلق بإنشاء نظـم فعالـة       ٥-٣؛ والنتيجة   تدابري إلزالة هذه احلواجز   ، وإىل اختاذ    لألراضي

لـدعم واضـعي    على املستويات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية        لتقاسم املعرفة   
 حتديد ونشر أفضل املمارسـات والتجـارب        بطرق منها اسات واملستعملني النهائيني،    السي

وجيري التعبري عن املسائل املتصلة بنوع اجلنس يف خطط األمانة وبراجمها اليت تصف             . الناجحة
بالتفصيل ما يقدم إىل األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين من خدمات ودعم مـن أجـل               

 الـيت اعتمـدهتا   ٢٠١٣-٢٠١٠ويف خطة العمل للفتـرة      . راتيجيةاملضي قدماً بتنفيذ االست   
، قررت األطراف أنه ينبغي أن تيسر األمانة مجلة         الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف   األطراف يف   

القائمة مع ندرة املياه، واحلراجة، والقـضايا اجلنـسانية،         أوجه الترابط   أمور من بينها فهم     
انظـر   ( مسائل اإلدارة على صعيد متعدد القطاعـات       يتصل بذلك من   عما  واهلجرة، فضالً 

  ).٩-م أ/١ املرفق الرابع باملقرر

  قيمة تعميم املنظور اجلنساين  - ثالثاً  
يكفل تنفيذ منهجيات تعميم املنظور اجلنساين إدماج هنج جنساين يف اإلجـراءات              -١١

 االعتراف بأدوار املرأة    ويسعى تعميم املنظور اجلنساين إىل ضمان وضع      . أو البيئية /اإلمنائية و 
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ويهدف تعميم املنظـور    . والرجل واحتياجاهتما املختلفة على جدول أعمال التنمية املستدامة       
اجلنساين، بدالً من جمرد إضافة مشاركة املرأة يف االستراتيجيات والربامج القائمة، إىل تغـيري              

عن طريق االعتراف بتشجيع    اهلياكل املؤسسية واالجتماعية اليت تنطوي على انعدام املساواة         
املساواة بني اجلنسني بوصفه مبدأً رئيسياً حافزاً، وذلك للحد من الضعف، وتعزيز كل مـن               

  .كفاءة الربامج والسياسات واملشاريع وفعاليتها
وكثرياً ما احنصر العديد من اجلهود الرامية إىل تعميم املنظور اجلنساين يف تـدخالت          -١٢

رية األجل، عجزت عن التصدي هلياكل السلطة اجملحفة، فعجزت تقنية مبسطة وخمصصة وقص
وال تزال التفاوتات اجلنـسانية مـن بـني أعمـق           . بالتايل أيضاً عن ضمان التنفيذ األمثل     

ووفقاً . االختالالت كافةً وأكثرها انتشاراً، وهي يف الواقع تعيق بشدة أفضل اجلهود اإلمنائية           
الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ال تزال القضايا          ٢٠٠٥لتقرير التنمية البشرية لعام     

، وميكن أن يكون للحد     "من أقوى املؤشرات يف العامل على احلرمان      اً  واحد"اجلنسانية تشكل   
  .من انعدام املساواة أمهية بالغة يف إحراز التقدم على طريق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

يسيون بأمهية تعميم املنظور اجلنساين وقيمتـه املـضافة يف          وقد اعترف املاحنون الرئ     -١٣
وترد القضايا اجلنسانية حالياً ضـمن أكـرب مخـس      . التنمية، مبا يف ذلك يف األراضي اجلافة      

أولويات حددها املاحنون لدى النظر يف مقترحات التمويل، وذلك إما للنهوض بتعميم املنظور   
التقييم عندما ينظرون فيما إذا كانوا سيقدمون /للتحليلاجلنساين يف حد ذاته، أو للعمل كأداة 

  .متويالً ملبادرات أخرى أم ال

  املنهجية  - رابعاً  
أعدت األمانة، بالتعاون مع مكتب الشؤون اجلنسانية التابع لالحتاد الدويل لـصون              -١٤

دعوة يف  الطبيعة واملوارد الطبيعية وبدعم مايل من فنلندا وسويسرا، مشروع إطار لسياسات ال           
 جمال نوع اجلنس، بغرض تنفيذه تنفيذاً شامالً يف مجيع شؤون اتفاقيـة مكافحـة التـصحر               

ويستفيد إطار السياسات هذا من الوالية الرئيسية لالتفاقية يف تناول القضايا املتعلقة            . وأمانتها
درة عـن  وُتستمد املنهجية املبينة يف إطار السياسات اجلنسانية من التوصيات الصا       . باألراضي

، وكذلك  تنفيذ االتفاقية  استعراضحلقة العمل اليت ُعقدت على هامش الدورة التاسعة للجنة          
من التجارب األخرى املتعلقة بتعميم املنظور اجلنساين داخـل منظومـة األمـم املتحـدة               

وهكذا، ستستفيد اتفاقية مكافحة التصحر يف تنفيذ إطار السياسات اجلنسانية من           . وخارجها
  .ت والتحديات السابقة وستعتمد عليهاالنجاحا

 للممارسة اجلنسانية احلالية     حتليل ‘١‘وقد أُعد إطار السياسات اجلنسانية استناداً إىل          -١٥
 حلقـة عمـل     ‘٣‘ حتليل لدراسة استقصائية أجريت بني موظفي األمانة؛ و        ‘٢‘لالتفاقية؛ و 

 وموظفي األمانة، ُعقدت على     امتدت لثالثة أيام مع األطراف وممثلي منظمات اجملتمع املدين        
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 ٢٥ و٢٣هامش الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف بون، أملانيا فيما بني يومي            
وسامهت األطراف بتعليقات ومسامهات إضافية عن طريق مشاورات        . ٢٠١١فرباير  /شباط

  .٢٠١١يونيه /مايو وحزيران/على شبكة اإلنترنت ُعقدت يف خالل أيار
حيدد إطار السياسات اجلنسانية هذا االلتزام املعقود مبوجب عملية االتفاقية لضمان           و  -١٦

تعميم املنظور اجلنساين واملساواة بني اجلنسني عن طريق هنج داخلي وخارجي مشويل وشامل؛         
  .ويوفر اإلطار أداة توجيه لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر واالستراتيجية

 ويقترح أهدافاً   ،)٢("شبكة الترسيخ املؤسسي  "نسانية منوذج   ويتبع إطار السياسات اجل     -١٧
  .السياسات، والتنظيم، واملناصرون، واألداء: وإجراءات يف إطار أربعة دوائر

  شبكة الترسيخ املؤسسي

ية األمم املتحدة   إطار سياسات الدعوة يف جمال نوع اجلنس التابع التفاق          - خامساً 
  ملكافحة التصحر

حيدد إطار السياسات اجلنسانية الدور الذي ستؤديه األمانة يف تنشيط وتيسري اجلهود              -١٨
املبذولة مع كل من الشركاء واألطراف على الصُّعد الوطنية واإلقليمية والعاملية، ويف الداخل             

  . أعماهلاومع اهليئات األخرى كذلك، لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف

__________ 

)٢( Levy, C. The Process of Institutionalising Gender in Policy and Planning: The “Web” of 

Institutionalisation. Development Planning Unit, University College London. Working Paper No. 74. 

United Kingdom. 1996. 

 املوارد

االلتزام
 ختطيط السياسات السياسي

 اةـتعميم مراع
  عنةـاملسؤولي

 القضايا اجلنسانية

 اإلجراءات

 التنظيميةدائرة ال دائرة السياسات

 األداءدائرة   املواطننيدائرة

 تنمية قدرات املوظفني

ضغط املناصرين
 السياسيني

اهلياكل السياسية
 املمثلة

جتارب الرجال والنساء وتفسريهم
 االنعكاسي للحقيقة

البحوث 
 التطبيقية

 املنهجية

اءــبن
 النظريات

أداء الربامج 
 واملشاريع
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ويشكل إطار السياسات اجلنسانية استجابة متقامسة ومتواصلة مـن األطـراف يف              -١٩
اتفاقية مكافحة التصحر وأمانتها لاللتزامات العاملية، وانعكاساً لإلدراك املتزايد بأن املـساواة            

  .بني اجلنسني شرط مهم ال غىن عنه لتعزيز التنمية املستدامة يف األراضي اجلافة
  :إلطار السياسات اجلنسانية أربعة أهداف استراتيجيةو  -٢٠

  تعميم املنظور اجلنساين يف تنفيذ االتفاقية وأعمال األمانة املرتبطة به؛  )أ(  
  وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف حتقيق االستراتيجية؛  )ب(  
  وتـردي  التصحرمكافحة  تناول  وإظهار فوائد تعميم املنظور اجلنساين يف         )ج(  
  ؛املستدامة لألراضي وتعزيز اإلدارة ي واجلفافاألراض

  .وزيادة فعالية أعمال األمانة واألطراف يف االتفاقية  )د(  
وإطار السياسات اجلنسانية هو إطار عمل إلدماج املنظور اجلنساين يف مجيع وحدات          -٢١

قترح كما أنه يرسي أهدافاً استراتيجية وواقعية، وي      . ٢٠١٨-٢٠١١األمانة يف خالل الفترة     
أدوات ملعاجلة الشواغل اجلنسانية يف اجملاالت ذات األولوية واألنشطة املوضوعية، مع التركيز            

  .مبنهجية على الدوائر األربع التالية

  دائرة السياسات  - ألف  
هتدف دائرة السياسات إىل إقامة إطار عمل مؤسسي لألداء يف جمـاالت الواليـة،                -٢٢

. ملوارد ضماناً لتعميم املنظور اجلنساين يف تنفيذ االتفاقيـة        والدعم السياسي، واإلجراءات، وا   
  .وتوجد يف هذه الدائرة ستة إجراءات مستهدفة

اإلدارة /ومكافحة التصحر وتـردي األراضـي واجلفـاف       القضايا اجلنسانية   : ١اهلدف    -١  
   أولويات استراتيجية لالتفاقيةتشكل املستدامة لألراضي

غري أنه مل ُيعتـرف     .  تعزيز تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر     أتاح اعتماد االستراتيجية    -٢٣
  .بالقضايا اجلنسانية إال اعترافاً هامشياً

وسوف يستلزم التعميم الفعال للمنظور اجلنساين يف االتفاقية إدماجه بالكامـل يف              -٢٤
االستراتيجية، مما يعين مراعاته على النحو املناسب على مجيع مستويات ومراحل التخطـيط             

  .التنفيذو
وينبغي أن تتضمن خطط العمل والتقارير عن التقدم احملـرز يف تنفيـذ االتفاقيـة                 -٢٥

  .معلومات حمدثة عن األنشطة اجلارية يف إطار السياسات اجلنسانية
  ويقدَّم إطار السياسات اجلنسانية إىل الدورة العاشـرة ملـؤمتر األطـراف وفقـاً                -٢٦

  .ده لكي تنظر فيه وتعتم٩-م أ/٨للمقرر 
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والدعوة موجهة إىل األمانة لكي تزود األطراف والشركاء بتحديثات دورية عـن              -٢٧
  .التقدم احملرز صوب حتقيق املساواة بني اجلنسني

مكافحـة التـصحر    تأمني االلتزام الرفيع املستوى بالقضايا اجلنسانية يف إطار         : ٢اهلدف    -٢  
  داخل األمانة اإلدارة املستدامة لألراضي/ واجلفافوتردي األراضي

إن االلتزام الرفيع املستوى وترتيب األولويات من قبل اإلدارة العليا مـن األمـور                -٢٨
وبالتايل، فمن املهم زيادة الوعي بالقضايا      . األساسية لنجاح تنفيذ إطار السياسات اجلنسانية     

  .اجلنسانية داخل اإلدارة العليا، لضمان تقدمي الدعم العتبارات التعميم املناسبة
وحتقيقاً . وينبغي اختاذ إجراءات لتعميم املنظور اجلنساين عند ختطيط أولويات األمانة           -٢٩

هلذا الغرض، ينبغي لفريق اإلدارة أن يواصل املسامهة يف تعميم املنظور اجلنـساين يف مجيـع                
أنشطة األمانة ذات الصلة، عن طريق تقدمي توجيهات استراتيجية بشأن تنفيذ خطط العمـل              

  .ة باالستراتيجيةاملرتبط
ومن الفرص الرئيسية الساحنة لألمانة إلبراز تعميم املنظـور اجلنـساين يف اتفاقيـة                -٣٠

مكافحة التصحر بالتعاون مع عدة شركاء احلدثُ الرفيع املستوى املتعلق بتـردي األراضـي     
  .٢٠١١سبتمرب /الذي سينظَّم عشية الدورة السادسة والستني للجمعية العامة يف أيلول

 مكافحة التصحرالقضايا اجلنسانية وبالتزامات مستمرة من الشركاء يف التنمية    : ٣اهلدف    -٣  
  اإلدارة املستدامة لألراضي/ األراضي واجلفافترديو

من األمهية مبكان ضمان أن القضايا اجلنسانية تشكل عنصراً أساسياً مـن عناصـر                -٣١
 تنفيذ إطار السياسات اجلنـسانية بالكامـل        االستراتيجيات املتعلقة بتعبئة املوارد، مع مراعاة     

بطرق منها حتديد أبواب معينة يف امليزانية الرمسية لتنفيذه ولتوفري العدد الـضروري الكـايف               
  .املوظفني من
وينبغي ملنسق الشؤون اجلنسانية التابع لألمانة واملوصوف يف سياق الدائرة التنظيمية             -٣٢

ية، استحداث إجراءات مع الشركاء للتشجيع على دعم        أن يواصل، بالتنسيق مع اآللية العامل     
  .إطار السياسات اجلنسانية

وعالوة على ذلك، فثمة حاجة إىل معرفة كيف ميكن أن يساهم متويل تعميم املنظور     -٣٣
اجلنساين يف تنفيذ األنشطة املذكورة يف االستراتيجية اليت تتطلب مصادر مبتكرة ومسامهات            

  .طوعية
ق بدعم تعميم املنظور اجلنساين يف التنفيذ على كل من الصعيد اإلقليمـي            وفيما يتعل   -٣٤

والوطين واحمللي، من األمهية مبكان توعية املاحنني بالروابط القائمة بني القـضايا اجلنـسانية              
ومن املهم أيـضاً    . اإلدارة املستدامة لألراضي  / األراضي واجلفاف  تردي و مكافحة التصحر و

ين بني اآللية العاملية واألمانة؛ ومع أمانة مرفق البيئة العاملية ووكاالته؛           مواءمة التخطيط اجلنسا  
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الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واملصارف اإلقليمية، ووكاالت التمويل        /ومع البنك الدويل  
  .األخرى، عن طريق توجيهات يصدرها مؤمتر األطراف

نفيذ إطار السياسات اجلنـسانية     وال بد من أن يوفَّر على سبيل األولوية من أجل ت            -٣٥
ختصيٌص أويل للموارد من أجل املبادرات املراعية لنوع اجلنس على كل من الصعيد احمللـي               

وينبغي حبث اخليارات املتاحة إلنشاء صندوق خاص للمرأة من أجل تنفيذ           . والوطين والدويل 
  .األنشطة على الصعيد الوطين

  وضع نظام للتحليل اجلنساين: ٤اهلدف   -٤  
من الضروري إرساء جمموعة من اإلجراءات املؤسسية اليت تتيح حتليل فعال للقضايا              -٣٦

اجلنسانية املتعلقة بالسياسات واملشاريع واملبادرات ومقترحات التدريب ومـواد االتـصال           
وميكن وضع مبادئ توجيهية لكي تسترشد هبا هـذه اإلجـراءات           . املنتجة مبوجب االتفاقية  

  ).م مرجعية لضمان حتقيق املساواة بني اجلنسني يف املشاريعيف ذلك قوائ مبا(

  مشاركة املرأة النشطة يف اختاذ القرارات ويف البحوث: ٥اهلدف   -٥  
توازن أفضل بـني    من بني أقوى املهام اليت دعا إليها مؤمتر األطراف ضرورة ضمان              -٣٧

ـ          اجلنسني   ربة يف التخصـصات ذات     يف قائمة اخلرباء، وكذلك يف متثيل األفراد من ذوي اخل
  . واجلفافمكافحة التصحر وتردي األراضيالصلة اليت تتناول 

 بـأن قائمـة اخلـرباء املـستقلني         ICCD/COP(9)/8وقد سبق أن أفادت الوثيقـة         -٣٨
  .من اخلرباء  يف املائة١٥ يف املائة و٨٥ميثلون  مرشحة، ٢٧٩ مرشحاً و١ ٥٧٠ تتضمن
 لضمان متكُّن األطراف من ترشيح املزيد من النساء   ومثة حاجة إىل حتديد نظام متسق       -٣٩

  .تشكل وسيلة فعالة ملتابعة هذه املسألة" امرأة واحدة بلد واحد"ولعل محلة . يف هذه القائمة

  التفاقيات ريو خريطة طريق متقامسة لتعزيز املساواة بني اجلنسني: ٦اهلدف   -٦  
دارية أفضل علـى الـصعيد العـاملي،        حظيت مواءمة اجلهود الرامية إىل هتيئة بيئة إ         -٤٠

ومؤازرة هذه اجلهود بدعم سياسي قوي من خمتلف اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة             
، وُوضعتا علـى    القمة العاملي للتنمية املستدامة   خطة تنفيذ نتائج مؤمتر     وفريق اإلدارة البيئية، و   

رات األطراف التفاقيات   وعالوة على ذلك، فقد طلبت مؤمت     . ٢٠+مؤمتر ريو جدول أعمال   
عديدة تعزيز التعاون والتنسيق بني اتفاقيات ريو ودعم احلكومات يف تنفيذ االتفاقات البيئية              

  .املتعددة األطراف وإنفاذها
وميكن إنشاء فريق تنسيق مشترك معين بالقضايا اجلنسانية من أجل اتفاقيات ريـو               -٤١

السياسات الوطنية ذات الصلة وملواءمة اجلهود يف       لتعميم املنظور اجلنساين بفعالية يف جماالت       
  .هذا الشأن توخياً لنهج تآزري جتاه إعداد خطط العمل وتنفيذها
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، الذي  ٢٠١٠ هيولي/ متوز ٢ املؤرخ   ٦٤/٢٨٩وعلى سبيل دعم قرار اجلمعية العامة         -٤٢
اواة بني  ماهتا بشأن املس  منظومة األمم املتحدة لتخضع للمساءلة عن التزا      يهدف إىل مساعدة    

، بـدأت رمسيـاً     )بانتظاممبا يف ذلك رصد ما ُيحرز على نطاق املنظومة من تقدم            ( اجلنسني
عملية فيما بني منسقي الشؤون اجلنسانية التفاقية مكافحـة التـصحر، واتفاقيـة التنـوع               

 على  البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومرفق البيئة العاملية للعمل           
  .وضع إطار منسق لتعزيز املساواة بني اجلنسني داخل القطاع البيئي

 اإلمنائي للتعاون اإلنساين دهواملعوقدم االحتاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية،   -٤٣
الدعم يف هذا الشأن إىل حلقة عمل أوىل هتدف إىل إعداد إطار منـسق لتعمـيم املنظـور                  

. ٢٠١١مارس  / ومرفق البيئة العاملية، وُعقدت يف كوستاريكا يف آذار        اجلنساين التفاقيات ريو  
ونتج عن االجتماع خريطة طريق لإلجراءات املنسقة املتعلقـة بالقـضايا اجلنـسانية بـني               

  .ريو اتفاقيات

  الدائرة التنظيمية  - باء  
حـة  تتناول الدائرة التنظيمية املساواة بني اجلنسني يف مالك مـوظفي اتفاقيـة مكاف       -٤٤

التصحر، وقدرهتا املؤسسية، وتنمية قدرات موظفيها، واملساءلة، وسياسات تكافؤ الفـرص           
وتوجد أربعة إجـراءات    . ذات الصلة، وبناء قدرات األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين       

  :يوصى هبا يف إطار هذه الدائرة

  ملنظور اجلنساينإقامة هيكل داخل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر لدعم تعميم ا: ٧اهلدف   -١  
لتعزيز اخلربات اجلنسانية التفاقية مكافحة التصحر، توجد حاجة ماسة إىل تعـيني              -٤٥

أخصائي متفرغ يف القضايا اجلنسانية أو منسق للشؤون اجلنسانية على مـستوى موظـف              
وعلى الرغم من أن منـسق  . الربنامج إلدارة تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع مناحي االتفاقية      

 بالقـضايا   املتعلقةلدعوة  شؤون اجلنسانية احلايل قد تلقى تعزيزاً من منسق وحدة سياسات ا          ال
، فإن الوضع الراهن الذي يتيح ملنسق الوحدة االضطالع بـدور منـسق الـشؤون               العاملية

  .اجلنسانية ليس بالوضع األمثل، مما يهدد بتناول القضايا اجلنسانية على أساس خمصص
ة إىل إنشاء فرقة عمل معنية بالقضايا اجلنسانية من أجل دعم أعمال ومثة حاجة إضافي  -٤٦

وسوف تتألف فرقة العمل املعنية بالقضايا اجلنسانية من مـوظفني          . منسق الشؤون اجلنسانية  
  .ميثلون كل وحدة من وحدات األمانة واآللية العاملية

ايا اجلنـسانية   وسوف يتطلب منسق الشؤون اجلنسانية خربة كبرية يف كل من القض            -٤٧
وجيب ختـصيص   . اإلدارة املستدامة لألراضي  / واجلفاف ومكافحة التصحر وتردي األراضي   

القدر الكايف من املوارد إلنشاء هذا املنصب وتشغيله يف كل عملية من عمليات إعداد امليزانية        
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 مؤقتـاً   ومن املهم يف هذا الشأن مالحظة أن املاحنني قدموا دعماً         . يف أثناء مؤمترات األطراف   
  .هلذا النوع من املناصب يف اتفاقيات ريو

وميكن أن تشتمل مسؤوليات منسق الشؤون اجلنسانية على مجلة أمور مـن بينـها                -٤٨
  :يلي ما

 ؛قيادة فرقة العمل املعنية بالقضايا اجلنسانية •

 ؛توجيه اإلدارة واملوظفني بشأن أفضل وسيلة إلدماج املنظور اجلنساين يف أعماهلا •

 ؛ياسات، والتوعية، والتدريبوضع الس •

 ؛دعم اعتبارات تعميم املنظور اجلنساين يف استراتيجية اتفاقية مكافحة التصحر •

استعراض الوثائق يف إطار برامج العمل، واجملاالت املواضيعية، والقضايا املشتركة بني            •
 ؛طنيةعدة قطاعات، مبا يف ذلك احلاالت الرائدة يف برامج العمل الوطنية والتقارير الو

اإلدارة / واجلفـاف  مجع معلومات وبيانات عن مكافحة التصحر وتردي األراضي        •
 ؛ونشرها، املستدامة لألراضي

توجيه ودعم جهات التنسيق الوطنية وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني بالقضايا           •
 ؛اإلدارة املستدامة لألراضي/ واجلفافاجلنسانية ومكافحة التصحر وتردي األراضي

 ؛ذ تعميم املنظور اجلنساين يف اتفاقية مكافحة التصحررصد وتنفي •

 .تقدمي تقارير دورية عن التقدم احملرز يف النهوض بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين •

  سياسة أمانة االتفاقية يف التعيني حتسن التوازن بني اجلنسني: ٨اهلدف   -٢  
ء االهتمام بالتمثيل اجلغرايف    يستلزم اختيار وتعيني أخصائي يف الشؤون اجلنسانية إيال         -٤٩

وبالرغم من أنه يتعني على األمانة أن متتثل لنظامي موظفي األمم املتحدة اإلداري             . واجلنساين
واألساسي، مبا فيهما األحكام املتصلة بالتوازن بني اجلنسني يف مالك املوظفني، فليست هذه             

عدد املوظفني الذكور املعينني لعدد هي احلال بالضرورة يف الواقع العملي، مما يسفر عن جتاوز 
  .اإلناث بكثري، وخباصة على مستوى الفئة الفنية

  يساءل املديرون واملوظفون عن تعميم املنظور اجلنساين: ٩اهلدف   -٣  
ال يقتصر تنفيذ إطار السياسات اجلنسانية على منسق الشؤون اجلنسانية وفرقة العمل              -٥٠

فتعميم املنظور اجلنساين مسؤولية تقع على عـاتق مجيـع      . ااملعنية بالقضايا اجلنسانية وحدمه   
وينبغي التعـرف علـى هـذه       . املوظفني وأصحاب املصلحة يف االتفاقية كما أهنا حق هلم        
  .املسؤوليات وحتديدها يف سياق إطار السياسات اجلنسانية
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ويقترح نشاطان رئيسيان لتحديد مسؤوليات املوظفني املتصلة بإطـار الـسياسات             -٥١
 تدريب املوظفني على نظام تقييم األداء احلايل وتقييمهم مبوجبه، حيـث            ‘١‘: اجلنسانية هذا 

 إعـداد   ‘٢‘نتائج األداء، و  /جيب إدراج القضايا اجلنسانية يف كل ما هو رئيسي من جماالت          
. تقارير بشأن تنفيذ إطار السياسات اجلنسانية يف التقرير املرحلي الفصلي لربنامج عمل األمانة 

وف جيري جتميع نتائج النشاطني وتقدميها إىل اجتماع لإلدارة لكي تنظر فيها، مث جيـري       وس
). مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة      (تقدميها بعد ذلك أيضاً إىل اهليئة املختصة        

ومثة مكوِّن مسبق هلذا املقترح يتمثل يف برنامج مشترك لبناء القدرات من أجـل مـوظفي                
  .يف جمال تناول املسائل اجلنسانيةاآللية العاملية بشأن تقييم األداء يف العمل األمانة و

وسوف توفر املرحلة األوىل لإلبالغ عن هذين النشاطني خـط األسـاس لقيـاس                -٥٢
واملساءلة الناجحـة ينبغـي أن تقتـرن    . املسؤولية واملساءلة يف جمال تعميم املنظور اجلنساين  

  .فزبالتدريب واملكافآت واحلوا

   اجلنساين بفعاليةيتمتع موظفو األمانة بكفاءة تعميم املنظور: ١٠اهلدف   -٤  
يشكل التقييم الدوري لتنفيذ برامج التدريب االستراتيجية على القضايا اجلنـسانية             -٥٣

واملراعية هلا األساس الذي ميكن التعرف من خالله على التطوير املقبل لالحتياجات الرئيسية             
  .ت ومسؤوليات املوظفني، وإدراجها يف خطط التطوير الوظيفي الشخصيةمن بناء القدرا

  دائرة املناصرين  - جيم  
لدى تعزيز فعالية تعميم املنظور اجلنساين وكفاءته، ميكن أن يتحقق حشد الشركاء              -٥٤

العامليني واإلقليميني والوطنيني احلاليني واجلدد باالعتماد على ما هو قائم من اجلهود وأفضل             
ويضم الشركاء اجملموعات النسائية، واملؤسسات األكادميية،      . مارسات والدروس املستفادة  امل

السلطات احملليـة، ووكـاالت     /واملنظمات احلكومية الدولية، والشعوب األصلية واجملتمعات     
  .األمم املتحدة، واجملتمع املدين، وجمتمع األعمال

ة واملنسقة والفعالة يف اختاذ القرارات يف إطار متكني املرأة من املسامهة املستمر: ١١اهلدف   -١  
  اتفاقية مكافحة التصحر على الصعيدين العاملي والوطين

مثة حاجة إىل االعتراف باملرأة كفئة رئيسية يف االتفاقية وفقاً جلملة أمور من بينـها                 -٥٥
مارسـات  ، فضالً عـن امل    )األمم املتحدة (واليتا االتفاقية واجمللس االقتصادي واالجتماعي      

  .الناشئة عن النهج املنسق يف اتفاقيات ريو
ومن املهم ضمان إقدام اجملموعات النسائية على التسجيل يف دورات مؤمتر األطراف              -٥٦

ومشاركتها فيها، بدءاً من الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف وهيئاتـه الفرعيـة واجتماعاتـه              
ي أن تتاح هلذه اجملموعات النسائية فـرص        وينبغ. اإلقليمية يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر     
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الوصول إىل أدوات فعالة للتأثري يف املداوالت املوضوعية واملقررات اليت ستتخذ يف مجيع هذه              
  .االجتماعات

وينبغي عقد اجتماعات حتضريية ودورات تدريبية للنساء، وخباصة قائدات السكان            -٥٧
مؤمترات األطـراف ومجيـع االجتماعـات       األصليني يف األراضي اجلافة قبل كل مؤمتر من         

  .اإلقليمية، قدر املستطاع
ويشكل إنشاء جمموعة نسائية لالتفاقية متمتعة بالكفاءة خطوة أوىل أساسية يف هذا              -٥٨

ومن شأن هذه اجملموعة أن متكن من إشراك املرأة واجملموعـات النـسائية إشـراكاً       . االجتاه
، وخباصـة يف أثنـاء      )العاملية واإلقليمية (اذ القرارات   مستمراً وفعاالً ومنسقاً يف عمليات اخت     

  .اجتماعات مؤمتر األطراف
وعمالً باملمارسة املعتادة مثل تلك املتبعة مع الصندوق اخلاص ملشاركة ممثلي اجملتمع              -٥٩

ويف . املدين يف مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية، ينبغي أن تكون املشاركة متوازنة بني اجلنسني            
ملشاركة منظمات اجملتمع املدين     املتعلق باإلجراءات املنقحة     ٩-م أ /٥شأن، يبني املقرر    هذا ال 

 بوضوح أن التـوازن بـني       يف اجتماعات وعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       
  .اجلنسني واحد من معايري األهلية

حد األمثلة على   وأ: وقد أيد بعض البلدان األطراف إرساء إجراءات مستهدفة للمرأة          -٦٠
ذلك هو تأييد فنلندا لصندوق النهوض باملرأة يف إطار عملية اتفاقية تغري املناخ، الذي ميكـن               

فمجموعة خرباء هذا الـصندوق يقـدمون       . حيتذى  أن تتخذه اتفاقية مكافحة التصحر مثاالً     
ـ   ة تغـري  أحدث اخلربات اجلنسانية االستراتيجية على مستويات خمتلفة إىل األطراف يف اتفاقي

املناخ وأمانتها وأصحاب املصلحة فيها، لضمان أخذ احتياجات املرأة ومسامهتها احملتملة يف            
وميكن أن ُيطلب إىل األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر، يف إطار استراتيجية            . احلسبان

دوق وبرنامج تعبئة املوارد، أن يعقد اتصاالت مع ماحني الصندوق جلذب اهتمامهم لدعم صن            
  .مماثل تابع التفاقية مكافحة التصحر

وعلى الرغم من الوالية القوية جداً اليت تكفل مشاركة املرأة يف اهليئـات الوطنيـة                 -٦١
ومـن  . ، ال تزال نسبة مشاركة النساء منخفضة      )مثل هيئة التنسيق الوطنية   (الختاذ القرارات   

يت تؤديها النـساء والرجـال يف       الضروري أن تعترف األطراف بالكامل باألدوار املختلفة ال       
  .اإلدارة املستدامة لألراضي واملياه، ومهاراهتما ومعارفهما املختلفة

بناء شراكات وإقامة شبكات لتعزيز تعميم املنظـور اجلنـساين يف اتفاقيـة             : ١٢اهلدف    -٢  
  مكافحة التصحر

حامسة لتعميم  لبناء الشراكات بني املنظمات وجهات التنسيق الوطنية املختصة أمهية            -٦٢
  .املنظور اجلنساين بفعالية يف اتفاقية مكافحة التصحر
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وينبغي وضع خريطة بالشركاء املختصني وفقاً خلرباهتم وقدراهتم من أجـل حتديـد         -٦٣
وميكن أن تتضمن املخرجات قاعـدة بيانـات      . فرص التعاون وتفادي التداخل أو االزدواج     

الهتمام واألنشطة الرئيسية، فضالً عـن تقيـيم    بالشركاء، واألهداف والواليات، وجماالت ا    
  .أمهيتهم ومسامهتهم يف الوفاء باألهداف االستراتيجية والتشغيلية لالستراتيجية

وينبغي مجع تفاصيل عن املنظمات اجلنسانية اإلقليمية والوطنية واخلربات اجلنـسانية             -٦٤
وإتاحتـها  ) تية وعلميـة  حبوث سياسا (املتعلقة مبكافحة التصحر وتردي األراضي واجلفاف       

وميكن أن  . بشكل واضح كقاعدة بيانات على اإلنترنت على موقع اتفاقية مكافحة التصحر          
ـ              ق تكون هذه خطوة أوىل للجمع بني جهات التنسيق الوطنية والشركاء احملتملني، عن طري

ور كاء الوعي، وأحداث جانبية لتحديد كيفية تعميم املنظ       حلقات دراسية مثالً، وأنشطة إلذ    
  .اجلنساين يف تنفيذ االتفاقية

واستناداً إىل استعراض الشركاء هذا، ينبغي أن تسعى األمانة، عالوة على ذلك، إىل               -٦٥
 تقدمي املشورة التقنية ومعلومات علمية عن الـسياسات،         ‘١‘: دعم هذه اجلهود عن طريق      

 إدارة املعرفـة    ‘٣‘ية، و  املوارد لتنفيذ واليات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرع        دعم تعبئة  ‘٢‘و
  .وتقامسها

األنـشطة، األدوات،   (ويف الوقت نفسه، ينبغي حتديد مسامهات الشركاء احملتملـة            -٦٦
يف تنفيذ إطار السياسات اجلنسانية، وخباصة فيما يتعلق باتصاهلا بأهداف اتفاقية           ) املنهجيات

ر واملـسؤوليات   ولدى حشد هذه املسامهات، من املهـم حتديـد األدوا         . مكافحة التصحر 
  .والفترات الزمنية وشروط التعاون عن طريق األنشطة املشتركة

وفيما يتصل باتفاقات الشراكة بني األمانة والشركاء اآلخرين، ال بد من أن ختـضع      -٦٧
االتفاقات القائمة واجلديدة لتحليل جنساين قبل دخوهلا حيـز النفـاذ، أو عنـد جتديـدها         

  .تنقيحها أو إهنائها أو
أو /ويوصى بشدة أيضاً ببحث فرص تعزيز الشراكات على املستويني اإلقليمـي و             -٦٨

. املواضيعي بغية حتسني تقاسم املعلومات وإدارة املعرفة، وتطوير قدرات املنظمات املختـصة           
وميكن أن يتضمن هذا تيسري تبادل املعلومات عن طريـق أدوات تكنولوجيـا املعلومـات               

  .واالتصاالت على سبيل املثال
وتوفر نتائج الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف التفاقية تغري املنـاخ والـدورة               -٦٩

العاشرة ملؤمتر األطراف التفاقية التنوع البيولوجي، من حيث صلتها بتعميم املنظور اجلنساين،            
تنسيقاً إضافياً بني اتفاقيات ريو، وخباصة حنو وضع السياسات بأسلوب علمي بشأن القضايا             

 يف  ٢٠+ركة بني االتفاقيات الثالث، مبا فيها األعمـال التحـضريية الجتمـاع ريـو             املشت
  . ويف أثناء االجتماع وبعده٢٠١٢ عام
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ربط إطار السياسات اجلنسانية التفاقية مكافحة التصحر باألنشطة املماثلـة          : ١٣اهلدف    -٣  
  داخل منظومة األمم املتحدة

ائمة على نطاق املنظومة واملتعلقة بتعمـيم       يوجد عدد من واليات األمم املتحدة الق        -٧٠
وينبغي االمتثال هلذه الواليـات     . املنظور اجلنساين، يوفر توجيهات التفاقية مكافحة التصحر      

  .مىت لزم األمر، والنظر يف استخدامها مىت كان االمتثال هلا غري إلزامي
ادة مـن خـربات   وبوسع اتفاقية مكافحة التصحر أن تعزز فعاليتها كثرياً باالسـتف        -٧١

وعمليات االتفاقيات وهيئات األمم املتحدة املماثلة اليت سعت من قبلُ إىل تعمـيم املنظـور               
وميكن أيضاً أن حتسن املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات والدروس املـستفادة           . اجلنساين

جلاريـة   االعتراف بـاجلهود ا    ‘١‘: بشأن تعميم املنظور اجلنساين فعالية االتفاقية عن طريق       
املتصلة بتعميم املنظور اجلنساين من خالل عملية األمم املتحدة الواحدة، وخباصة من خـالل              

، مع االتـصال بفرقـة العمـل        مساواة بین اجلنسین ومتكین املرأة     األمم املتحدة لل   هيئة
 إدراج القضايا اجلنسانية كمـسألة      ‘٢‘املشتركة بني الوكاالت املعنية بالقضايا اجلنسانية؛ و      

 تنفيذ التوصيات الـواردة يف  ‘٣‘نفيذية ملموسة يف جدول أعمال فريق االتصال املشترك؛ و        ت
  .استجابة على نطاق منظومة األمم املتحدة: األراضي اجلافة العامليةتقرير 

تعترف األطراف بأن ما متلكه النساء من معارف تقليدية ومعارف الـسكان       : ١٤اهلدف    -٤  
  ة ملكافحة التصحر وتردي األراضي واجلفافاألصليني يشكل أصوالً أساسي

 املبني  ء على النحو  ميكن أن يستفيد تنفيذ االتفاقية من استخدام املعارف التقليدية للنسا           -٧٢
 )٣( البحوث وتفيد. من االتفاقية، وال سيما معارف النساء من السكان األصليني        ) ز(١٦يف املادة   

لتحقيـق حـد     الصيادون، ومنتجو اخلضر  ( احلالية   بأن النساء يعتمدن، يف اجملتمعات التقليدية     
، مبا فيها األراضي اجلافة، على ممارساهتن ومعارفهن املتخصـصة يف           )الكفاف، والرعاة الرحل  

  .تدبري منتجات متنوعة بيولوجيا لتوفري األغذية واألدوية واملالبس واملشغوالت اليدوية
 هذا الشأن، ورقات سياسات، وأن      وميكن أن تعد أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، يف         -٧٣

  .تشن محالت توعية إقليمية، وأن تصدر حزم معلومات تروجيية

تعمم األطراف وأصحاب املصلحة املنظور اجلنساين بفعالية لـدى تنفيـذ           : ١٥اهلدف    -٥  
  االتفاقية على الصعيدين الوطين واإلقليمي

املصلحة جنباً إىل جنب جيب أن يسري إعداد بروتوكول لتدريب األطراف وأصحاب   -٧٤
   املتعلق ببناء القـدرات، والربنـامج       ٤مع األنشطة املنتظر تنفيذها يف إطار الربنامج الفرعي         

__________ 

؛ البنك الدويل، ومنظمة األمـم      ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٣٠، املؤرخة   UNEP/CBD/WG8J/3/INF/6الوثيقة   )٣(
لتمـايز بـني اجلنـسني يف       الدليل املرجعي ل  . والصندوق الدويل للتنمية الزراعية   املتحدة لألغذية والزراعة،    

  .٢٠٠٩، الزراعة
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وينبغي حتديـد   .  من برامج االستراتيجية   كاء الوعي والتثقيف  زالدعوة وإ  املتعلق ب  ١الفرعي  
ـ            ردي األراضـي  االحتياجات الرئيسية املتصلة بالقضايا اجلنسانية ومكافحـة التـصحر وت

 بالتشاور مع األطراف وأصحاب املصلحة، ومعاجلتـها        املستدامة لألراضي اإلدارة  /واجلفاف
  .خبطط عمل ملموسة

وال بد من استحداث أساليب مبتكرة للتدريب ونقل املعلومات، ومن ذلك مـثالً               -٧٥
  .راتساحة على شبكة اإلنترنت لبناء القد/مركز تبادل معلومات/استخدام قاعدة بيانات

وميكن متابعة مقترح يهدف إىل تنفيذ جمموعة من أنشطة بناء القـدرات اإلقليميـة              -٧٦
وسوف يوفر هذا التدريب فريقاً من اخلرباء لـدعم األطـراف علـى             ". تدريب املدربني "و

املستوى الوطين يف جمال تعميم املنظور اجلنساين يف إطار تنفيذ برنامج العمل الوطين، وكذلك         
  .التنفيذ املقترنة به واإلجراءات اجملتمعية األخرىيف مبادرات 

  دائرة األداء  - دال  
تصف هذه الدائرة أساليب تناول القضايا اجلنسانية يف إعداد برامج العمل الوطنية،              -٧٧

وقد ظهرت ثالث توصيات مستهدفة ذات صـلة        . ونظم اإلبالغ، واملؤشرات، واالتصاالت   
  .هبذه الدائرة

دون اإلقليمية (م املنظور اجلنساين يف عملية مواءمة برامج العمل الوطنية تعمي: ١٦اهلدف   -١  
  )واإلقليمية

بتعميم املنظور اجلنساين يف برامج العمل الوطنية، ميكن إضافة القضايا اجلنسانية إىل              -٧٨
املستدامة اإلدارة  / واجلفاف كافحة التصحر وتردي األراضي   مبادرات التنمية الوطنية املتعلقة مب    

  .، مع حتسني تنفيذ املبادرات واملشاريع والربامج القطرية واإلقليمية بشكل ملحوظألراضيل
ومنذ أن وضعت األمانة دليل املساعدة األول إلعداد التقارير الوطنية، اقُترح عـدد               -٧٩

من املسائل اليت تشري صراحةً إىل دور املرأة والقضايا اجلنـسانية السـتخدامها يف عمليـة                
 مدى إشراك الشباب والنساء كجهات      ‘١‘: ، مبا يف ذلك   )غري اإللزامية (الوطين  االستعراض  

 التوازن بني اجلنسني يف اللجنة التوجيهية لربنـامج         ‘٢‘فاعلة يف حتديد األولويات الوطنية، و     
العمل الوطين، وهيئات التنسيق الوطنية، وهيئة التنسيق الوطنية للمنظمات غري احلكوميـة،            

ريب على إزكاء الوعي بالقضايا اجلنسانية من أجل اللجنة التوجيهية لربنامج            إجراء التد  ‘٣‘و
 النـُهج  ‘٥‘ تنفيذ الـسياسة اجلنـسانية احلكوميـة،         ‘٤‘العمل الوطين وهيئات التنسيق، و    

 التدابري اليت ال تزال مطلوبـة  ‘٦‘املستخدمة ملشاركة املرأة يف عملية برنامج العمل الوطين، و      
  .لقائمة فيما يتصل بتعميم املنظور اجلنساين يف برنامج العمل الوطينملعاجلة الفجوات ا

ففي حـني   . ويظهر حتليل برامج العمل الوطنية احلالية أمهية أوجه التباين بني البلدان            -٨٠
يف أوغندا، وتونس، وجنـوب أفريقيـا، وكينيـا،         (أن بعض عمليات برامج العمل الوطنية       
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يما بذلته من جهود لتعميم املنظور اجلنساين، ال تزال غالبيـة           بلغت مدى بعيداً ف   ) مثالً واهلند
  .برامج العمل الوطنية ال تأخذ الشواغل أو االحتياجات اجلنسانية والنسائية يف احلسبان

ولعـل يف   . وميكن تقدمي توجيهات ودعم تقين إىل األطراف إلصالح هذا الوضـع            -٨١
ت بنجاح من حتقيق تعميم املنظور اجلنـساين        تبادل اخلربات والدراية بني األطراف اليت متكن      

  .يتَبعاً يشكل مقترح ما
وجيب أن تتضمن مواءمة برامج العمل الوطنية مع االسـتراتيجية تعمـيم املنظـور                -٨٢

فبإمكان تشجيع التوازن بني اجلنسني يف عملييت التخطيط واإلبالغ أن يقيس األداء            : اجلنساين
  .نيةواآلثار املتعلقة بالقضايا اجلنسا

  أُدرجت القضايا اجلنسانية يف مؤشرات األداء واألثر: ١٧اهلدف   -٢  
نظـام  على الرغم من اعتماد نظام اإلبالغ اجلديد القـائم علـى املؤشـرات، أي           -٨٣

، فإن أمهيته جلمع البيانات املصنفة حبـسب نـوع اجلـنس            استعراض األداء وتقييم التنفيذ   
رها مل تستغل االستغالل الكامل، وال بد مـن أن          والتحليالت القائمة على نوع اجلنس ونش     

  .يتناول النظام هذه املسألة على حنو االستعجال
نظام استعراض األداء   وميكن إلدراج مؤشرات لألداء واألثر تراعي البعد اجلنساين يف            -٨٤

  . أن حيقق التغلب على الندرة احلالية للبيانات املصنفة حبسب نوع اجلنسوتقييم التنفيذ
وقد قررت األطراف يف أثناء الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف أن تقبل مؤقتاً مؤشرين               -٨٥

فإذا جرى تعميم املنظـور اجلنـساين       . إلزاميني وتسعة مؤشرات اختيارية لتقييم أثر االتفاقية      
عن طريق عمليـات    (ينبغي، فسيتسىن مجع بيانات مصنفة حبسب نوع اجلنس ونشرها           كما

  . من بينها الفقر، وتوافر املياه، وسوء التغذية، عن مسائل)اإلبالغ

  االتصال املراعي لنوع اجلنس يشرك املناصرين الرئيسيني: ١٨اهلدف   -٣  
ينبغي لألمانة أن تكفل إدماج القضايا اجلنسانية، بوصفها مـسألة شـاملة لعـدة                -٨٦

  .كافحة التصحر التفاقية ماستراتيجية االتصال الشاملةقطاعات، إدماجاً كامالً يف تنفيذ 
وينبغي أن تكفل األمانة إدماج اجلوانب اجلنسانية بالكامل يف موادهـا اإلعالميـة،          -٨٧
 ومكافحـة التـصحر     املستدامة لألراضي  صلة اإلدارة    ‘١‘: يف ذلك تلك املتعلقة مبا يلي      مبا

وتردي األراضي واجلفاف بسبل العيش، والثقافة، واملعرفة التقليديـة، والـصحة، واألمـن             
اإلدارة املـستدامة   /الصلة بني مكافحة التصحر وتردي األراضي واجلفـاف        ‘٢‘لغذائي، و ا

لألراضي من جهة وتوفري حقوق اإلنسان األساسية من اجلهة األخرى، مثل الوصول إىل املياه          
 أي مواد أخرى إلزكاء الوعي تستهدف أحداثاً خاصةً كاليوم العاملي           ‘٣‘واألمن الغذائي، و  
  .رملكافحة التصح
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وجيب أن يتضمن إعداد وحدات التدريب واملبادئ التوجيهية املتعلقـة مبكافحـة              -٨٨
  .اإلدارة املستدامة لألراضي مكوناً جنسانياً/التصحر وتردي األراضي واجلفاف

ينبغي لألمانة، فيما تبذله من جهود اللتماس الشراكة مع احلكومات، مبا يف ذلـك                -٨٩
، )الفرنسية(ملعنية بلغات حمددة مثل املنظمة الدولية الفرنكوفونية        اإلدارات احمللية، واملنظمات ا   

، منظمات اجملتمع املدين  ، و مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية   ، و )العربية(وجامعة الدول العربية    
والقطاع اخلاص، أن ُتقْدم على نشر مواد التوعية باللغات احمللية ولغات السكان األصـليني              

  .اجملتمعيةحتقيقاً للتوعية 
ولتعزيز التوزيع على املنظمات املختصة، لعل من املفيد حتديد املنظمـات املتعـددة               -٩٠

األطراف أو اإلقليمية أو الوطنية اليت تستطيع العمل كجهة إليداع املواد ذات الصلة بالقضايا              
  .اجلنسانية

رة املـستدامة   اإلدا/حتقُّق فهم مكافحة التصحر وتردي األراضي واجلفـاف       : ١٩اهلدف    -٤  
  لألراضي بني املنظمات املعنية بالقضايا اجلنسانية واملنظمات النسائية

من الضروري إعداد وتنفيذ محالت توعية تتيح للمنظمات املشاركة التعرف علـى              -٩١
فرص املشاركة الكاملة يف عمليات االتفاقية وتنفيذ االتفاقية وتوفر، عالوة على ذلك، فرص             

وينبغي أن تكون هذه العمليات مرتبطة باستراتيجية االتصال اجلارية . لكالوصول إىل حتقيق ذ
  .وإعداد أطر السياسات املتعلقة بالقضايا املواضيعية والناشئة

  التوصيات  - سادساً 
قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف اختاذ قرار باملوافقة على مـشروع إطـار                 -٩٢

 الوثيقة، مع إدماج القضايا اجلنسانية بالكامـل  السياسات الدعوة بصيغته الواردة يف هذه  
يف تنفيذ االستراتيجية، وأن يطلب إىل األمانة أن تقدم تقريراً إىل جلنة اسـتعراض تنفيـذ     

  .االتفاقية عن تنفيذه الالحق
قد ترغب األطراف يف االعتراف بأن تعميم املنظور اجلنساين يف اتفاقية مكافحـة      -٩٣

 يف مشروع إطار سياسات الدعوة هذا يوفر العناصر الضرورية          التصحر على النحو املبني   
، عن طريق مجلة أمور من بينها إنشاء فريق خرباء معين بالقـضايا             ٩-م أ /٨لتنفيذ املقرر   

  .اجلنسانية، والدعم من خالل إنشاء وظيفة ألخصائي يف الشؤون اجلنسانية داخل األمانة
ـ    -٩٤  املتعلـق بالقـضايا   ٩-م أ/٥ذ املقـرر  وجيري هبذا االعتراف أيضاً تعزيز تنفي

اجلنسانية، حيث إن هذا القرار نفسه يعهد إىل األمانة مبراجعة إجراءات مشاركة منظمات  
وهذه الوالية تتماشى مع    . اجملتمع املدين يف اجتماعات اتفاقية مكافحة التصحر وعملياهتا       
هيئـات  ألطراف وغريه من    اإلجراءات املنقحة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف مؤمتر ا        
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 والتـصويب     ICCD/COP(9)/4/Add.1 اتفاقية مكافحة التصحر كما وردت يف الوثيقـة         
  .ا، ومعايري األهلية الواردة فيهااخلاص هب

وقد يرغب مؤمتر األطراف أيضاً يف أن يربز أمهية إدماج سياسات الدعوة يف جمال   -٩٥
نظور اجلنساين يف السياسات البيئية وسياسات      نوع اجلنس يف اجلهود الرامية إىل تعميم امل       

وتتضمن االتفاقات واملنتديات العاملية األخرى اليت تطبَّق أيضاً علـى          . القضاء على الفقر  
العمل العـاملي   املتعلق ب٢١ من جدول أعمال القرن    ٢٤اتفاقية مكافحة التصحر الفصل     

ة جوهانسربغ التنفيذيـة املنبثقـة      خط؛ و للتنمية املستدامة واملنصفة  اً  من أجل املرأة حتقيق   
؛ وإعالن األمم املتحـدة لأللفيـة       ٢٠٠٢ لعام   مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة     عن
؛ واملتطلبات واالتفاقات احملددة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز           ٢٠٠٠ لعام

املتحـدة الـيت   وتتضمن الواليات األخرى داخل منظومة األمم . ١٩٧٩ضد املرأة لعام    
تدعو إىل املساواة بني اجلنسني الدورتني املوضوعيتني للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي           

 ٥٨الفقرات  (٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام ، و٢٠٠٥ و٢٠٠٤لعامي 
؛ وقرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي      )٦٠/١ من قرار اجلمعية العامة      ١١٦ و ٥٩و

 تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج يف منظومة األمم            بشأن ٢٠٠٥/٣١
  .املتحدة

وللبلدان األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر أن تطلب إىل البلـدان املاحنـة،               -٩٦
ومرفق البيئة العاملية، واآللية العاملية، ومصارف التنمية اإلقليمية، واملؤسـسات املاليـة             

اقية وأمانتها يف التزود مبوارد كافية ويسهل الوصول إليها وترد          األخرى أن تساعد االتف   
 وخيارات تنفيـذه علـى      ١٩    اليف املواعيد احملددة لتنفيذ إطار سياسات الدعوة بأهدافه         

  .النحو احملدد يف اجلدول التايل
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إجراءات تنفيذ إطار سياسات الدعوة يف جمال نوع اجلـنس التـابع              - سابعاً  
  املتحدة ملكافحة التصحرالتفاقية األمم 

    دائرة السياسات

 اجلهات املسؤولة املؤشرات اخلطوات/اإلجراءات  اهلدف

القضايا اجلنسانية ومكافحة     -١
التصحر وتردي األراضي   

املستدامة اإلدارة  /واجلفاف
 تشكل أولويات   لألراضي

 استراتيجية لالتفاقية

إجراء حتليل جنـساين لوثـائق       •
 تعـدها   السياسات احلالية الـيت   

 األمانة
إدماج املنظور اجلنساين يف الوثيقة      •

املقرر إعدادها بشأن تقييم منتصف     
 املدة للخطة االستراتيجية العشرية

صدور قرار يف الدورة العاشـرة       •
ملؤمتر األطراف يقضي بإدمـاج     

 املنظور اجلنساين يف االستراتيجية

إدماج االعتبارات اجلنسانية بالكامل     •
الستناد إىل تقييم   يف االستراتيجية با  

 منتصف املدة

 

اتفاقيـــة مكافحـــة 
 األمانة/التصحر

 البلدان األطراف
 منظمات اجملتمع املدين

إصدار إطار السياسات اجلنسانية     • 
يف وثيقة مـن وثـائق اتفاقيـة        

 مكافحة التصحر
التماس تأييد الـدول األطـراف       •

 ملنسق الشؤون اجلنسانية

صدور قرار يف الدورة العاشرة ملؤمتر       •
 بشأن إطار الـسياسات     األطراف
 اجلنسانية

وحدة سياسات الدعوة   
 املتعلقة بالقضايا العاملية

الـسياسات  / اجلهود اإلبالغ عن  • 
القائمة الرامية إىل تعزيز تعمـيم      
ــة  املنظــور اجلنــساين يف اتفاقي
 مكافحة التصحر واألمم املتحدة

 عدد املنشورات الصادرة •
إطالع اتفاقية مكافحـة التـصحر       •

مة األمم املتحدة على عملية     ومنظو
 تعميم املنظور اجلنساين

 منسق الشؤون اجلنسانية
ــة  ــدة التوعيـ وحـ

 واالتصاالت والتعليم

تــأمني االلتــزام الرفيــع   -٢
املستوى بالقضايا اجلنسانية   

مكافحة التصحر  يف إطار   
وتـــردي األراضـــي 

اإلدارة املستدامة  /واجلفاف
   داخل األمانةلألراضي

جلنـسانية علـى    إدراج القضايا ا   •
جدول أعمال اجتماعات اإلدارة    

 العليا
توعية اإلدارة العليا بالقضايا اجلنسانية      •

ذات الصلة مبكافحة التصحر وتردي     
اإلدارة املستدامة  /األراضي واجلفاف 

 لألراضي
إجراء تـدريب علـى القـضايا        •

 اجلنسانية يستهدف اإلدارة العليا
تقييم احلدث املعـين بالقـضايا       •

ــسانية و ــار اجلن ــق بإط املتعل
السياسات اجلنسانية الذي سينظم    

 يف أثناء اجلمعية العامة

عدد أعضاء اإلدارة العليا املطلعون      •
على أحدث املعلومات عن إطـار      

 السياسات اجلنسانية
قيام املدير التنفيذي بإبالغ موظفي      •

األمانة العامة لألمم املتحدة بـالتزام      
 اإلدارة العليا باملساواة بني اجلنسني

االعتراف باتفاقية مكافحة التصحر     •
بوصفها مؤسسة مراعية للفـوارق     

 بني اجلنسني

 منسق الشؤون اجلنسانية

 دورة استثنائية
 
  
 

دعم من االحتاد الـدويل     
لصون الطبيعة واملـوارد    

 الطبيعية

وحدة سياسات الدعوة   
 املتعلقة بالقضايا العاملية
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    دائرة السياسات

 اجلهات املسؤولة املؤشرات اخلطوات/اإلجراءات  اهلدف

ختصيص ميزانية لتعمـيم املنظـور       • إعداد مقترح متويل •
 اجلنساين

نسبة املبادرات اجلنسانية املتـصلة      •
 األراضي  تردي و كافحة التصحر مب

 اإلدارة املستدامة لألراضي  /واجلفاف
 اليت ُرصدت هلا موارد

  اآللية العاملية
 مرفق البيئة العاملية

جلان األمـم املتحـدة     
 اإلقليمية

 مسؤول تعبئة املوارد
 دورة استثنائية

 منسق الشؤون اجلنسانية

التوعية بـني مـاحني االتفاقيـة        •
بالروابط القائمة بـني القـضايا      

 مكافحـة التـصحر   اجلنسانية و 
اإلدارة / األراضي واجلفاف  ترديو

 املستدامة لألراضي

ُوزعت على ماحني األمم املتحـدة       •
معلومات عن الروابط القائمة بـني      

 مكافحة التصحر القضايا اجلنسانية و  
اإلدارة / األراضي واجلفـاف  ترديو

 املستدامة لألراضي
ُعقدت اتفاقات مع املاحنني، تشمل      •

تعبئة املوارد وختصيـصها لتعزيـز      
 تعميم املنظور اجلنساين

جرت االستفادة مـن اجلوانـب       •
األراضـي  لتقرير تنفيـذ    نسانية  اجل

استجابة على نطـاق   : اجلافة العاملية 
 )٢٠١١(ة منظومة األمم املتحد

 منسق الشؤون اجلنسانية
 مسؤول تعبئة املوارد

 اآللية العاملية
وحدة سياسات الدعوة   
 املتعلقة بالقضايا العاملية

مواءمة التخطيط اجلنساين مـع      •
ت أمانة مرفق البيئة العاملية ووكاال    

 املرفق

عدد املبادرات اليت ميوهلا مرفق البيئة       •
العاملية لالتفاقيـة ولألطـراف يف      
االتفاقية، اليت تتـضمن اعتبـارات      

 جنسانية

وحدة تيسري وتنـسيق    
 ورصد التنفيذ

 فرقة عمل
 مرفق البيئة العاملية

التزامات مـستمرة مـن       -٣
ـ  ــشركاء يف التنميـ ة ال

ــسانية   ــضايا اجلن بالق
  وتردي مكافحة التصحر و

اإلدارة /واجلفافاألراضي  
 املستدامة لألراضي

إنشاء صدوق خاص للمرأة لتنفيذ      •
 األنشطة على الصعيد الوطين

 حجم احملشود من أموال •

 

 اآللية العاملية
وحدة سياسات الدعوة   
 /املتعلقة بالقضايا العاملية  

لوزارة الفنلندية للزراعة   ا
 دورة استثنائية/والغابات

 /املاحنون/ةـة العاملي ـاآللي
 األمانة

/ ام التنسيق اإلقليمي  ـمه
 وحدات التنسيق اإلقليمي

وحدة سياسات الدعوة   
 املتعلقة بالقضايا العاملية
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    دائرة السياسات

 اجلهات املسؤولة املؤشرات اخلطوات/اإلجراءات  اهلدف

 تحليـل نظـام لل  وضع    -٤
 اجلنساين

 حتديد املبادئ التوجيهية •
وضع نظام لتحليل الـسياسات      •

واملبادرات واملـشاريع ومـواد     
 االتصال

وحدة تيسري وتنـسيق     الوثائق املنقحةعدد  •
 ورصد التنفيذ

 مهام التنسيق اإلقليمي
ــة  ــدة إدارة املعرف وح

 والعلم والتكنولوجيا
وحدة سياسات الدعوة   

 لعامليةاملتعلقة بالقضايا ا

مشاركة املرأة النـشطة      -٥
اختاذ القـرارات ويف     يف

 البحوث

مـن  إعداد نظام لدعم األطراف      •
أجل إرسال أمساء لـسيدات إىل      

محلة امرأة واحدة، بلـد     "قوائم  
 "واحد

عدد النساء املـدرجات يف قائمـة        •
 اخلرباء

ــة  ــدات اإلقليمي الوح
ملكاتب مؤمتر األطراف   
وجلنة استعراض تنفيـذ    

 االتفاقية
وحدة التوجيه التنفيذي   

 واإلدارة
ــة  ــدة إدارة املعرف وح

 والعلم والتكنولوجيا

التفاقيات ريو خريطـة      -٦
طريق متقامسـة لتعزيـز     

 املساواة بني اجلنسني

اشتراك اتفاقية مكافحة التـصحر      •
يف حلقة العمل املتعلقة باملواءمـة      

االحتاد الدويل لـصون الطبيعـة    (
 )واملوارد الطبيعية

قية مكافحـة التـصحر     تأييد اتفا  •
 خلريطة الطريق

القـضايا  إجراءات منسقة بشأن     •
 ٢٠+اجلنسانية يف أثناء مؤمتر ريو

عدد األنشطة املنظمة فيمـا بـني        •
 اتفاقيات ريو

حتديد أوجه التآزر يف كل خطـة         •
 عمل 

االحتاد الدويل لـصون    
 الطبيعة واملوارد الطبيعية
 اتفاقية مكافحة التصحر
 جياتفاقية التنوع البيولو
 اتفاقية تغري املناخ

 هيئة األمم املتحدة للمرأة

       
 الدائرة التنظيمية

 اجلهات املسؤولة  املؤشرات اخلطوات/اإلجراءات اهلدف

كل داخل أمانة   إقامة هي   -٧
اتفاقية مكافحة التصحر   

 تعمـيم املنظـور   لدعم  
 اجلنساين

صدور قرار يتعلق بامليزانية يف أثناء       •
 األطـراف   الدورة العاشرة ملؤمتر  

بشأن وظيفة منـسق الـشؤون      
 اجلنسانية لالتفاقية

تعيني منسق الشؤون اجلنـسانية      •
 على مستوى موظف الربنامج

ضمان املوارد الكافية إلنشاء هذه      •
 الوظيفة وتشغيلها

تعيني أخصائي متفرغ يف الـشؤون       •
 )منسق الشئون اجلنسانية(اجلنسانية 

 ختصيص املوارد الكافية/رصد •

 دورة استثنائية
 فريق اإلدارة
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 الدائرة التنظيمية

 اجلهات املسؤولة  املؤشرات اخلطوات/اإلجراءات اهلدف

إنشاء فرقة عمل معنية بالـشؤون       • 
 اجلنسانية

تعيني موظف من كل وحـدة يف        •
فرقة العمـل املعنيـة بالـشؤون       

 اجلنسانية
 تدريب أعضاء فرقة العمل •

إنشاء فرقة عمل معنيـة بالـشؤون     •
اجلنسانية لـدعم أعمـال منـسق       

 الشؤون اجلنسانية
متثيل موظف من كل وحدة يف فرقة        •

 بالشؤون اجلنسانيةالعمل املعنية 
تدريب أعضاء فرقة العمـل علـى        •

 تعميم املنظور اجلنساين
قيام مجيع الوحدات بإدراج القضايا      •

 اجلنسانية يف خطط عملها

 منسق الشؤون اجلنسانية
أمانة اتفاقية مكافحـة    

 التصحر
 اآللية العاملية

 مجيع الوحدات

التعيينات يف أمانة االتفاقية      -٨
نسني حتسن التوازن بني اجل   

وخباصة يف الوظائف على    
  مستوى اإلدارة

إبراز قواعد األمم املتحدة الرمسية      •
 أي(عن طريق اجتماعات داخلية     

اجتماعات على مستوى الوحدة،    
 )واجتماعات على مستوى اإلدارة

النسبة املئوية للنساء على مـستوى       •
  الفنيةالفئة

 للنساء يف فريق اإلدارةالنسبة املئوية  •

 ةـداريرئيس الشؤون اإل  
 املاليةو

يـــساءل املـــديرون   -٩
 تعمـيم واملوظفون عن   
 املنظور اجلنساين

تقييم املوظفني عن طريق نظـام       •
 تقييم األداء احلايل

إدراج إطار السياسات اجلنسانية     •
يف تقرير األمانة الفصلي عن رصد      

 التقدم احملرز

تقييم املوظفني على أدائهـم فيمـا        •
 يتعلق بتعميم املنظور اجلنساين

التقرير السنوي املقدم من األمانة إىل       •
أو جلنــة /مــؤمترات األطــراف و
 استعراض تنفيذ االتفاقية

 مجيع الوحدات

 
 

 دورة استثنائية

يتمتع موظفـو األمانـة       -١٠
 بكفاءة تعميم املنظـور   

 اجلنساين بفعالية

حتديد احتياجات األمانـة مـن       •
 التدريب ومعاجلتها

 عدد املوظفني املدربني •
ـ   • ادرون علـى تعمـيم     املوظفون ق

 املنظور اجلنساين يف عملهم     اعتبارات
زيـادة النـسبة املئويـة      (اليومي  

لإلحاالت إىل القضايا اجلنسانية يف     
 )وثائق االتفاقية

منسق الشؤون اجلنسانية   
بالتعاون مـع االحتـاد     
الدويل لصون الطبيعـة    

 واملوارد الطبيعية

        
 دائرة املناصرين

  اجلهات املسؤولة املؤشرات اخلطوات/اإلجراءات  اهلدف
متكني املرأة من املسامهة      -١١

ــسقة  ــستمرة واملن امل
ــاذ   ــة يف اخت والفعال
القرارات يف إطار اتفاقية    

 مكافحة التصحر

االعتراف باملرأة كمجموعة رئيـسية      •
يف إطار اتفاقية مكافحـة التـصحر،       

واإلجراءات التنفيذية  واالتصال الفعال؛   
يب التـسجيل  ذات الصلة املتعلقة بأسال  

يف مؤمترات وأحداث مكافحة التصحر     
 .واإلجراءات األخرى

تعترب أمانة اتفاقية مكافحة التـصحر       •
النساء من املشاركات حبلول الدورة     

 العاشرة من مؤمتر األطراف
يعتـرف  اً  مؤمتر األطراف قرار  داعتما •

 بإنشاء جمموعة نسائية رئيسية

 دورة استثنائية

بعة التفاقية  إنشاء جمموعة نسائية تا    •  
 مكافحة التصحر

تشغيل اجملموعة النسائية وتزويـدها      •
عملية اتفاقيـة   باملرافق الكافية داخل    

 مكافحة التصحر

 منسق الشؤون اجلنسانية
 /وحدة التنسيق اإلقليمي  

  التنسيق اإلقليميمهام
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 دائرة املناصرين

  اجلهات املسؤولة املؤشرات اخلطوات/اإلجراءات  اهلدف
التعبري عن النقاط اليت تثريها اجملموعة       •

يف قرارات مؤمتر األطـراف     النسائية  
 وتوصياته وهيئاته الفرعية

عقد اجتماعات حتضريية لتـدريب      •
النساء، وخباصة القائـدات مـن      

قبل كـل دورة    السكان األصليني،   
من دورات مؤمتر األطراف وجلنـة      

 استعراض تنفيذ االتفاقية

عدد النساء املشاركات يف جلسات      •
مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ     

 االتفاقية
ة النساء  أثر التدريب يف جودة مشارك     •

يف أثناء دورات مؤمتر األطراف وجلنـة       
 استعراض تنفيذ االتفاقية

 منسق الشؤون اجلنسانية
 /وحدة التنسيق اإلقليمي  
 مهام التنسيق اإلقليمي

إنشاء صندوق خـاص للنـهوض       • 
) صندوق املندوبات (مبشاركة املرأة   

 يف اختاذ القرارات

حدوث زيادة ضخمة يف عدد النساء       •
 يف الوفود

نسبة النساء بني رؤساء أفرقـة      بلوغ   •
  يف املائة٥٠االتصال 

نـصوص مراعيـة    املندوبات ل إدراج   •
يف هيئات اختاذ   للفوارق بني اجلنسني    

 القرارات

ــسق /دورة اســتثنائية من
 الشؤون اجلنسانية

 مسؤول تعبئة املوارد
مكتب جلنة اسـتعراض    

 الرئيس/تنفيذ االتفاقية
 األطراف

أمانة اتفاقيـة مكافحـة     
 األطراف/التصحر

حتديد الشبكات العاملة يف جمـال       •
القضايا اجلنسانية ومكافحة التصحر    

اإلدارة /راضي واجلفاف ألوتردي ا 
مبـا يف    (البيئة/املستدامة لألراضي 

ذلك األوساط األكادميية، ومراكز    
التعليم الدولية، واملنظمـات غـري      
احلكومية، وشبكة وزيرات البيئـة،     
ووكاالت األمم املتحدة األخـرى     

فكريـة،  املنظمة العاملية للملكية ال   (
املنتدى الـدائم املعـين بقـضايا       و

، وبرنامج األمـم    الشعوب األصلية 
يـة،  املتحدة للبيئة ومكاتبه اإلقليم   

؛ واملنظمات احلكومية الدولية    .)خلإ
االحتاد الدويل لـصون الطبيعـة      (

 ))واملوارد الطبيعية

ــتراتيجيني  • ــشركاء االس ــدد ال ع
 املشاركني

عدد املشاريع التعاونيـة مـع كـل       •
 شريك

 

أمانة اتفاقيـة مكافحـة     
 التصحر

 منسق الشؤون اجلنسانية
وحدة سياسات الـدعوة    

 املتعلقة بالقضايا العاملية

بناء شراكات وإقامـة      -١٢
 تعمـيم شبكات لتعزيز   

املنظور اجلنساين يف إطار    
مكافحة التصحر وتردي   
ــاف ــي واجلف  /األراض
  اإلدارة املستدامة لألراضي

حتديد كيفية مـسامهة الـشبكات       •
والشركاء احلاليني يف تنفيذ    القائمة  

إطار السياسات اجلنسانية التفاقيـة     
 مكافحة التصحر

 منسق الشؤون اجلنسانية   عدد املشاريع التعاونية •
 التفاقية مكافحة التصحر

وحدة سياسات الـدعوة    
 املتعلقة بالقضايا العاملية
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 دائرة املناصرين

  اجلهات املسؤولة املؤشرات اخلطوات/اإلجراءات  اهلدف
قائمـة  استعراض اتفاقات الشراكة ال    •

إىل تعميم املنظـور    واجلديدة الرامية   
 اجلنساين

عدد اتفاقات الشراكة اليت تفضي إىل       •
 تعميم املنظور اجلنساين

 عدد مذكرات التفاهم املدروسة •

 منسق الشؤون اجلنسانية  
 التفاقية مكافحة التصحر

 اآللية العاملية

 

إنشاء قاعدة بيانـات للمنظمـات       •
املختصة بالشؤون اجلنسانية علـى     
كال الصعيدين اإلقليمي والـوطين،     
وضمان توافر املعلومات لألطراف    

 والشركاء

إنشاء قاعة البيانات ونشرها علـى       •
 األعضاء

 عدد املنظمات يف قاعدة البيانات •

أمانة اتفاقيـة مكافحـة     
 التصحر

 منسق الشؤون اجلنسانية
وحدة إدارة املعرفة والعلم    

 والتكنولوجيا
 اآللية العاملية

جهات التنـسيق   بناء شراكات مع     •
ــسانية يف  ــشؤون اجلن ــة بال املعني

 وكاالت األمم املتحدة األخرى

عدد األنشطة واملبادرات املنفذة مـع    •
 وكاالت األمم املتحدة

 منسق الشؤون اجلنسانية

 

التصال بعملية وحدة العمـل يف      ا •
هيئة األمم املتحـدة    /األمم املتحدة 

 للمرأة

أخذ منسق الـشؤون اجلنـسانية يف        •
احلسبان يف إطار عملية وحدة العمـل       

هيئة األمم املتحـدة    /يف األمم املتحدة  
 للمرأة

 منسق الشؤون اجلنسانية
 هيئة األمم املتحدة للمرأة

بفرقة العمل املشتركة بني    االتصال   •
الوكاالت املعنية بنـوع اجلـنس      

 والتابعة لألمم املتحدة

مشاركة منسق الشؤون اجلنـسانية      •
فرقـة  التفاقية مكافحة التصحر يف     

العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية     
 بنوع اجلنس والتابعة لألمم املتحدة

أمانة اتفاقيـة مكافحـة     
 التصحر

 هيئة األمم املتحدة للمرأة

ار الـسياسات   إطربط    -١٣
ــة  ــسانية التفاقي اجلن
ــصحر   ــة الت مكافح

داخل ماثلة  املنشطة  األب
  املتحدةة األممـمنظوم

انية يف جدول   إدراج القضايا اجلنس   •
 أعمال فريق االتصال املشترك

القـضايا اجلنـسانية يف     حتقق إدراج    •
 جدول أعمال فريق االتصال املشترك

 دورة استثنائية
  منسق الشؤون اجلنسانية

وحدة سياسات الـدعوة    
 املتعلقة بالقضايا العاملية

تعترف األطراف بـأن      -١٤
متلكه النـساء مـن      ما

معــارف تقليديــة  
ــسكا ــارف ال ن ومع

 األصليني يشكل أصوالً  
ــية مل ــة أساس كافح

ــردي   ــصحر وت الت
  واجلفافاألراضي

إعداد منسق الـشؤون اجلنـسانية       •
لورقة سياسات بشأن هذا املوضوع     
بالتعــاون مــع اتفاقيــة التنــوع 
البيولوجي واالحتاد الدويل لـصون     

 الطبيعة واملوارد الطبيعية
تقدمي األمني التنفيذي اقتراحاً بـأن       •

اعتبـار  "اف بـشأن    تتداول األطر 
متتلكه املرأة من معرفة تقليديـة       ما

 ومعرفة السكان األصليني أصـوالً    
 "أساسية

عدد املراجع يف مـؤمتر األطـراف        •
وهيئاته الفرعية اليت تتضمن إشارة إىل      
ما متتلكه املرأة من معرفة تقليدية ومن       

 معرفة السكان األصليني

 منسق الشؤون اجلنسانية

 لوجياتفاقية التنوع البيو
االحتاد الـدويل لـصون     
 الطبيعة واملوارد الطبيعية

  دورة استثنائية
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 مؤمتر األطراف
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 دائرة املناصرين

  اجلهات املسؤولة املؤشرات اخلطوات/اإلجراءات  اهلدف
تعمــم األطــراف    -١٥

وأصــحاب املــصلحة 
املنظور اجلنساين بفعالية   
لدى تنفيذ االتفاقية على    
ــوطين   ــصعيدين ال ال

 واإلقليمي

القيام مـع األطـراف وأصـحاب        •
 د االحتياجات الرئيسية  املصلحة بتحدي 

املتصلة بالقضايا اجلنسانية ومكافحة    
ــي   ــردي األراض ــصحر وت الت

اإلدارة املـــستدامة /واجلفـــاف
ــي ــذه  لألراض ــة ه ، ومعاجل
 االحتياجات

ضمان إدماج االعتبارات اجلنسانية     •
بالكامل يف األنشطة اليت ستنفَّذ يف      

 بنـاء   - ٤إطار الربنامج الفرعـي     
 )االستراتيجية(القدرات 

تصميم وتنفيـذ دورات إقليميـة       •
 "تدريب املدربني"  ل

األدلة والتدريب يف جمال نوع اجلنس       •
مركز /من قاعدة بيانات  اً  تشكل جزء 

 على شـبكة    ساحة/تبادل معلومات 
 اإلنترنت لبناء القدرات

اً القضايا اجلنـسانية تـشكل جـزء       •
يتجزأ من الربنامج العـاملي لبنـاء       ال

ر مكافحة التـصح  القدرات يف جمال    
اإلدارة /وتردي األراضي واجلفـاف   

 املستدامة لألراضي
 عدد اخلرباء املتوافرين يف األقاليم •
عدد البلدان اليت تتلقى دعماً من فريق       •

 اخلرباء املعين بالقضايا اجلنسانية

أمانة منـسق الـشؤون     
اجلنسانية بالتعاون مـع    
االحتاد الـدويل لـصون     
 الطبيعة واملوارد الطبيعية

 ائيالربنامج اإلمن
 منظمة األغذية والزراعة

         
  األداءدائرة 

 اجلهات املسؤولة املؤشرات اخلطوات/اإلجراءات  اهلدف

 اجلنـساين   تعميم املنظور   -١٦
يف عملية مواءمة برامج    

 العمل الوطنية

 ضمان هنج قائم على املشاركة •

 إشراك املنظمات النسائية يف العملية •
ر إعداد مبادئ توجيهية لتعميم املنظو     •

اجلنساين يف برامج العمل الوطنيـة      
 دون اإلقليمية واإلقليميةو

االعتماد عن طريق قرار يصدر عـن      •
 الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

عدد البلدان اليت أدرجت القـضايا       •
اجلنسانية يف مواءمة برامج العمـل      

 الوطنية
التوجيهية وثيقـة   أصبحت املبادئ    •

سياسات لالتفاقيـة، وأصـبحت     
 اف تستخدمهااألطر

 األطراف
وحدة تيـسري وتنـسيق     

وحـدة  /ورصد التنفيـذ  
 التفاقية  التنسيق اإلقليمي 
 مكافحة التصحر

االحتاد الـدويل لـصون     
ة أو  الطبيعة واملوارد الطبيعي  

غريه من أصحاب املصلحة    
اتفاقية التنـوع   (الرئيسيني  
  )البيولوجي

اجملموعات النـسائية يف    
جلنة  األطراف، و  اتمؤمتر

ا وجلنة  التكنولوجيالعلم و 
 استعراض تنفيذ االتفاقية

إعداد نظام لإلبالغ اخلاص بالقضايا      • 
 اجلنسانية

استحداث وإعداد أنظمـة بـشأن       •
 اإلبالغ اخلاص بالقضايا اجلنسانية

نظام اإلبالغ اخلاص بالقضايا    إتاحة   •
 اجلنسانية

عدد األطراف اليت تستخدم نظـام       •
 اإلبالغ

اتفاقية مكافحة  /األطراف
االحتاد الـدويل   /رالتصح

لصون الطبيعة واملـوارد    
 الطبيعية

       



ICCD/CRIC(10)/20 

29 GE.11-62307 

  األداءدائرة 

 اجلهات املسؤولة املؤشرات اخلطوات/اإلجراءات  اهلدف

جلنة اسـتعراض تنفيـذ       عدد التقارير املمتثلة لألنظمة •   
  االتفاقية

إجراء تدريب على القضايا اجلنسانية      • 
 مراكز التنسيق الوطنيةيستهدف 

عدد مراكز التنسيق الوطنيـة الـيت        •
 أدجمت املنظور اجلنساين يف أعماهلا

 ني يف التدريبعدد املشارك •

  اتفاقية مكافحة التصحر
االحتاد الـدويل لـصون     
 الطبيعة واملوارد الطبيعية
 اتفاقية التنوع البيولوجي

ضمان تضمن برامج العمل الوطنيـة      • 
املتوائمة ميزانية خاصة بتعميم املنظور     

 اجلنساين

رصد ميزانية خاصة بتعميم املنظـور     •
اجلنساين من أجل أنشطة مكافحـة      

 التصحر
يزنة على أساس نـوع اجلـنس        امل •

 واضحة يف برامج العمل الوطنية

 األطراف
جلنة اسـتعراض تنفيـذ     

 االتفاقية
 اآللية العاملية

وضع نظام لدعم تعمـيم املنظـور        • 
اجلنساين يف مبادرات التنمية الوطنية     
يف جمال مكافحة التصحر وتـردي      

اإلدارة املستدامة  /األراضي واجلفاف 
 لألراضي

اء معـين بالقـضايا     توافر فريق خرب   •
 اجلنسانية لدعم األطراف

عدد األطراف اليت تبلغ عن جنـاح        •
تعميم املنظور اجلنساين يف مبادرات     

 التنمية الوطنية
عدد ما جرى حشده مـن أفرقـة         •

 اخلرباء املعنية بالقضايا اجلنسانية

مهام التنـسيق   /األطراف
 اإلقليمي

نظـام  إدراج مبادئ توجيهيـة يف       •
 استعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ     
وأسلوب إلدراج املؤشرات اجلنسانية    
ــذا  ــصلة هب ــات ذات ال واملعلوم

معلومات إضافية، واملرفق   (املوضوع  
 )وأفضل املمارسات) املايل املوحد

نظام استعراض األداء وتقييم    يتضمن   •
ني  مؤشرات مراعية للفوارق ب    التنفيذ
 اجلنسني

جلنة اسـتعراض تنفيـذ     
 االتفاقية

وحدة تيـسري وتنـسيق     
 ورصد التنفيذ

حتديد اخلرباء يف كل من القـضايا        •
اجلنسانية ومكافحة التصحر وتردي    

اإلدارة املستدامة  /األراضي واجلفاف 
لألراضي الذين يستطيعون تقـدمي     
مسامهات يف عملية حتسني مؤشرات     

 تقييم األثر وتطويرها املنهجي

صدور توصية عن الدورة العاشـرة       •
مقرر عن  /للجنة العلم والتكنولوجيا  

الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بشأن     
وضع القضايا اجلنسانية يف االعتبار يف      
 حتسني جمموعة مؤشرات تقييم األثر

وحدة إدارة املعرفة والعلم    
 والتكنولوجيا

  األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

أُدرجــت القــضايا    -١٧
اجلنسانية يف مؤشـرات    

  ء واألثراألدا
 

نـات ومجعهـا    ضمان تقـدمي البيا    •
وحتليلها مـع مراعـاة اجلوانـب       

 اجلنسانية

يقدم مجيـع البلـدان األطـراف        •
معلومات مصنفة حبسب نوع اجلنس     

 يف التقارير الوطنية

 األطراف
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  األداءدائرة 

 اجلهات املسؤولة املؤشرات اخلطوات/اإلجراءات  اهلدف

سهولة الوصـول إىل املعلومـات       • أدوات للتوعية، ونشرها/إعداد مواد •
تعلقة بالقضايا اجلنسانية عن طريق     امل

موقع على الـشبكة اإللكترونيـة      
ــصال   ــائط االت ــة ووس واإلذاع

 االجتماعية
 عدد اللغات اليت تترجم املواد إليها •

وحدة التوعية واالتصاالت   
 والتعليم

االتصال املراعي لنـوع      -١٨
اجلنس يشرك املناصرين   

 الرئيسيني

شن محالت توعية باالشتراك مـع       •
منظمات اجملتمع املدين يف البلـدان      

األراضي املتقدمة بشأن دور املرأة يف      
 اجلافة

وحدة التوعية واالتصاالت    للحمالتتغطية وسائط اإلعالم  •
 والتعليم

 منظمات اجملتمع املدين

إصـدار معلومــات عــن أفــضل   • 
املمارسات لتشجيع تقاسم اخلربات    
بشأن مكافحة التـصحر وتـردي      
األراضي واجلفاف بني البلدان النامية     

 املتأثرة

إصـدار املـواد املتعلقـة بأفـضل      •
 رساتاملما

وحدة التوعية واالتصاالت   
 والتعليم

توزيع مـواد عـن يـوم األرض         •
ومنــشورات أخــرى ذات صــلة 

 /باملوضوع على املنظمات النـسائية    
 عنية بالقضايا اجلنسانيةامل

 

إصدار مواد بشأن الروابط القائمـة       •
 بني مكافحـة التـصحر وتـردي      

اإلدارة املستدامة  /األراضي واجلفاف 
 والقــضايا اجلنــسانية، لألراضــي

تتقامسها املنظمات النسائية واخلرباء    
 يف الشؤون اجلنسانية

وحدة التوعية واالتصاالت   
 والتعليم

وحدة تيـسري وتنـسيق     
 لتنفيذورصد ا

 

حتقُّــق فهــم مكافحــة   -١٩
التصحر وتردي األراضي   

اإلدارة املستدامة  /واجلفاف
لألراضي بني املنظمـات    
املعنية بالقضايا اجلنـسانية    

 واملنظمات النسائية

منظمـات الـشؤون    /تزويد خرباء  •
اجلنسانية مبعلومـات عـن أمهيـة       

 األراضـي   مكافحة التصحر وتردي  
 اإلدارة املستدامة لألراضي/واجلفاف

عدد املنظمات النـسائية وخـرباء       •
الشؤون اجلنسانية الـذين حـصلوا      
على أحدث املعلومات عن أمهيـة      
القضايا اجلنسانية ملكافحة التـصحر     

اإلدارة /ضي واجلفـاف   األرا وتردي
 املستدامة لألراضي

أمانة اتفاقيـة مكافحـة     
 التصحر

        


