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  اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر في لمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

  ن تعمیم مراعاة المنظور الجنسانيعتقریر مرحلي   11/9المقرر 
  ،إن مؤتمر األطراف

 الكامل لخطة ، الذي طلب فیه إلى األمین التنفیذي تعزیز الجهود لتحقیق التنفیذ10/19مقرره إذ یشیر إلى 
العمل للمساواة بین الجنسین من أجل تعمیم االعتبارات الجنسانیة في جمیع جوانب العمل في إطار االتفاقیة وصیاغة 

  مؤشرات واضحة لرصد التقدم،
ذ یؤكد  ٕ       وا                                                                              ً            أهمیة تعمیم مراعاة المنظور الجنساني في جمیع برامج العمل فى إطار االتفاقیة نظرا  ألهمیته في   

   وتعزیز الكفاءة والفعالیة بشأنها،2020-2011 االتفاقیة والخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي تحقیق أهداف
ذ یؤكد أیضا   ٕ          ً  وا  أهمیة وضع ورصد المؤشرات القائمة بحسب نوع الجنس للعمل صوب تحقیق التنمیة   

  ،2020-2011المستدامة والخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
 فنلندا لمساهمتها المالیة السخیة، ویشجع األطراف األخرى على اإلسهام لحكومةیعرب عن تقدیره  -1

في عمل البرنامج، من أجل ضمان أن تظل جهة االتصال التابعة لألمانة والمعنیة بالمسائل الجنسانیة قادرة على 
 العمل في مجال تعمیم مراعاة المنظور الجنساني في اتفاقیات ریو الثالثة؛

ن تواصل، حسب االقتضاء، تمویل األنشطة ذات الصلة بتعمیم مراعاة  األطراف على أیشجع -2
 ؛تفاقیةاال لدعم األنشطة المعتمدة في إطار مساهمات الطوعیةالصندوق االستئماني للالمنظور الجنساني من خالل 

                             ً                                                   األمین التنفیذي أن یضطلع، رهنا  بتوافر الموارد وبالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، یطلب إلى -3
 دیم إرشادات لتعمیم مراعاة المنظور الجنساني في جمیع برامج العمل في إطار االتفاقیة؛بتق

إلى األمین التنفیذي أن یقوم، بالتعاون مع الشراكة المعنیة بمؤشرات التنوع البیولوجي یطلب  -4
الرابعة من التوقعات والمنظمات المعنیة األخرى، لدى إعداد المعلومات المعتمدة على المؤشرات إلدراجها في الطبعة 

 العالمیة للتنوع البیولوجي، بتصنیف المعلومات ذات الصلة بالجنسانیة حیثما یكون ممكنا؛
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حتى ) 2012-2008(لتنفیذي تحدیث خطة العمل الحالیة للمساواة بین الجنسین إلى األمین ایطلب  -5
 وأهداف أیشي للتنوع 2020-2011، مع األخذ في الحسبان الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 2020عام 

 البیولوجي الخاصة بها؛

ئیة للبیئة والتنمیة                                                 ً                األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة، وخصوصا  المنظمة النسایشجع -6
والمنظمات النسائیة األخرى على التعاون في إعداد المؤشر الجنساني للبیئة الذي اقترحه االتحاد الدولي لحفظ 

 الطبیعة؛

 األطراف على تشجیع عملیة تعمیم االعتبارات الجنسانیة في وضع وتنفیذ واستعراض حث یواصل -7
بیولوجي، وحیثما یكون مالئما، االستراتیجیات وخطط العمل اإلقلیمیة استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع ال

للتنوع البیولوجي والصكوك المعادلة لها في تنفیذ األهداف الثالثة لالتفاقیة، مع األخذ في الحسبان اإلرشاد الوارد فى 
المتعلقة بتعمیم االعتبارات  من السلسلة التقنیة التي تصدرها اتفاقیة التنوع البیولوجي، ووحدة التدریب 49العدد 

 الجنسانیة في وضع وتنفیذ اإلستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة  للتنوع البیولوجى؛

 إلى جنب مع االجتماعات     ً جنبا  و     ً                        رهنا  بتوافر الموارد المالیة  األمین التنفیذي أن یعقد،یطلب إلى -8
المزید ، یات وخطط العمل الوطنیة  للتنوع البیولوجى المتعلقة باإلستراتیجاإلقلیمیة األخرى، بما في ذلك حلقات العمل

عد العالمي ُ          من أنشطة بناء القدرات على الص   واإلقلیمي ودون اإلقلیمي لتبادل الخبرات بشأن القضایا ذات الصلة                              
 للمساواة بین الجنسین؛خطة العمل ب

ن وضع مؤشرات  األمین التنفیذي أن یدعو األطراف إلى تقدیم تقاریر إلى األمانة عیطلب إلى -9
بیانات مفصلة بحسب نوع الجنس في إطار االتفاقیة، لرصد تعمیم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك جمع 

                               ً                         للمساواة بین الجنسین، وذلك رهنا  بتوافر الموارد المالیة؛العمل وباالمتثال لخطة 

مؤتمر األطراف بشأن وضع                                 ً                          إلى األمین التنفیذي أن یقدم تقریرا  إلى االجتماع الثاني عشر لیطلب  -10
  .مؤشرات لرصد تعمیم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطة االتفاقیة

----  


