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التابعة مجعية األمم املتحدة للبيئة 
 ربانمج األمم املتحدة للبيئةل

 الرابعةالدورة 
 2019 مارس/آذار 15-11 نريويب،

 2019آذار/مارس  15قرار اختذته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف 
 اإلنسان ومتكني النساء والفتيات يف اإلدارة البيئيةتعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق  -4/17

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
يف خطة التنمية املستدامة  حسبما ورد ،أتكيد مبادئ املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات إذ تعيد

واستنتاجات الدورة الستني للجنة وضع ، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، (1)20٣0لعام 
، اليت تسهم يف اإلطار القانوين والسياسي الدويل لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات (2)املرأة

 والتمتع الكامل واملتساوي جبميع حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية جلميع النساء والفتيات،
دول اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان ومحايتها والوفاء هبا، مبا يف ذلك حقوق أمهية احرتام ال وإذ تؤكد

املرأة، عند تنفيذ القوانني والسياسات البيئية، مبا يف ذلك يف سياق تعزيز وضع السياسات على الصعيد الوطين 
سياسات والشرعية والنتائج واإلقليمي والدويل يف جمال تغري املناخ واملسائل البيئية، وكذلك يف تعزيز اتساق ال

 ،املستدامة
 100ري إىل أن أكثر من التابع لألمم املتحدة يش لس حقوق اإلنسانجمل ٣7/8قرار الأن  وإذ تالحظ

دولة اعرتفت بشكل ما من أشكال احلق يف بيئة صحية، يف صكوك من مجلتها االتفاقات الدولية ويف دساتريها 
 وقوانينها أو سياساهتا،

اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم  - أبن الدول األطراف يف اتفاقيات ريو الثالث مجيعها تسلموإذ 
يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

                                                      
 .70/1قرار اجلمعية العامة   (1)
 الرابط:؛ وميكن االطالع عليها أيضاً على E/2016/27مستنسخة يف الوثيقة   (2)

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/60/csw60%20agreed%20 

conclusions%20conclusions%20en.pdf?la=en&vs=4409.. 

 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/60/csw60%20agreed%20%20conclusions%20conclusions%20en.pdf?la=en&vs=4409
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/60/csw60%20agreed%20%20conclusions%20conclusions%20en.pdf?la=en&vs=4409
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واتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها  - سيما يف أفريقيا الشديد و/أو من التصحر، وال
، ومن مث لديهاتنفيذ البرامج أبمهية معاجلة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف مجيعاً ، أقرت موئاًل للطيور املائية

 ،(٣)األطرافالدول خطط عمل فردية للمسائل اجلنسانية لدعم  توضع
وصناديق االستثمارات أبن الصناديق البيئية الرئيسية، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية،  وإذ تسلم أيضاً 

 ،املناخية، والصندوق األخضر للمناخ، وصندوق التكيف، وافقت على سياسات أو أطر جنسانية
املستدامني للموارد الطبيعية، ، يف املقابل، أبن آاثر تغري املناخ، والتلوث، واإلدارة واالستغالل غري وإذ تسلم

من فقدان التنوع البيولوجي، وتراجع اخلدمات  ذلك وما ينتج عن ،واإلدارة غري السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت
اليت توفرها النظم اإليكولوجية، أمور من شأهنا أن تؤثر يف التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وأن األضرار 

كن أن تفضي إىل آاثر سلبية، مباشرة وغري مباشرة، على التمتع الفعلي جبميع حقوق اإلنسان، وخاصًة البيئية مي
 مبن فيهم النساء والفتيات، ،فئات السكان اليت تعيش ابلفعل يف أوضاع هشة

ما يتضررن على حنو غري متناسب من آاثر تغري املناخ  أن النساء والفتيات كثرياً  وإذ أتخذ يف االعتبار
والقضااي البيئية األخرى، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، إزالة الغاابت، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصحر، والتلوث، 

هن لدور النشط واجملدي للنساء بوصفابوإذ تسلم  ؛بني اجلنسنيالقائمة بسبب الالمساواة  ،والكوارث الطبيعية
تغري املناخ، وتعزيز أمناط االستهالك واإلنتاج لتصدي لعوامل رئيسية للتغيري على صعيد وضع حلول مبتكرة ل

 املستدامة والشاملة،
أن دور النساء ابعتبارهن عوامل تغيري ميكن أن حيظى بقدر أكرب من الرتكيز، على النحو الذي  وإذ تدرك

ئية العاملية الصادر عن برانمج األمم املتحدة للبيئة، الذي حيظى بدعم دعا إليه منشور التوقعات اجلنسانية والبي
النهج اجلنسانية والبيئية األساسية ويطرح برانجماً حتولياً بعض شبكة الوزيرات واملسؤوالت يف جمال البيئة، والذي يربز 

مراعاًة لتطلعات ’’سات بيئية أكثر يعرتف ابملساواة بني اجلنسني ابعتبارها حمركًا للتغيري، مما يؤدي إىل تطبيق سيا
 ،‘‘الناس

عن النهوض ابملرأة بوصفها  فضالً  على السواء، أبن حتديد وتلبية احتياجات النساء والرجال، وإذ تسلم
 ،أمور ذات أمهية حامسة لكفالة استدامة السياسات والتخطيط والربجمة يف جمال البيئةالقرار،  صانعيمن 

بشأن الذكرى  ،2017كانون األول/ديسمرب   2٤املؤرخ  72/2٤7بقرار اجلمعية العامة  وإذ حتيط علماً 
السنوية العشرين لإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

 ،واحلرايت األساسية املعرتف هبا عاملياً، وتعزيز ذلك اإلعالن

                                                      
-https://www.cbd.int/gender/action  ، متاحة على الرابط التايل2020-2015للفرتة  عمل اجلنساااااااااااااااانيةالاتفاقية التنوع البيولوجي، خطة   (٣)

plan/على الرابط التاااايلكمساااااااااااااااودة ، متااااحااة  2017 ،واتفااااقياااة األمم املتحااادة اإلطاااريااة بشاااااااااااااااااأن تغري املنااااخ، خطاااة العمااال اجلنساااااااااااااااااانياااة ؛: 
https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_gender.pdfواتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصااااااااااحر، مشااااااااااروع أطر  ؛

: ، واجلفاااااااااف، والعاواصااااااااااااااااف الرملايااااااااة والرتابيااااااااة، متاااااااااح علاى الرابط التااااااااايلاملسااااااااااااااااااااااائاااااااال اجلنسااااااااااااااااااااااانيااااااااةسااااااااااااااااياااااااااسااااااااااااااااااااااات الاااااااادعوة: 
http://www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-08/ICCD_COP%2813%29_19-1711042E.pdfواتفاقية األراضاااااااااااااااي الرطبة ذات  ؛

 :واألراضااااااااااااااااااااي الاااااارطاااااابااااااااة، مااااااتاااااااااح عاااااالااااااى الاااااارابااااااط الااااااتااااااااايل ساااااااااااااااااااااااينالاااااابااااااعااااااااد اجلاااااانبشااااااااااااااااااااااأن  18-1٣األمهاااااايااااااااة الاااااااادولاااااايااااااااة، الااااااقاااااارار 
df_gender_e.p18xiii./https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library. 

https://www.cbd.int/gender/action-plan/؛
https://www.cbd.int/gender/action-plan/؛
https://www.cbd.int/gender/action-plan/؛
https://www.cbd.int/gender/action-plan/؛
https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_gender.pdf؛
https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_gender.pdf؛
https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_gender.pdf؛
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/
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الدور الذي يؤديه التحالف من أجل اجلميع، وهو حتالف من الدول األعضاء، يف النهوض  وإذ تالحظ
بشكل مجاعي ومتزامن حبقوق اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني، وحقوق املرأة، ومتكني املرأة يف خمتلف االتفاقات 

 البيئية املتعددة األطراف،
غي أن يعمل، يف إطار واليته التنظيمية، من أجل حتقيق على أن برانمج األمم املتحدة للبيئة ينبوإذ تشدد 

سيما  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف أدوات التخطيط واألطر االستثمارية والربامج القطاعية التابعة له، وال
، 2017-201٤عن طريق تنقيح وحتديث سياسته واسرتاتيجيته املتعلقتني ابملساواة بني اجلنسني والبيئة للفرتة 

متشياً مع خطة  ،للتعبري عن التزامه بتحقيق نتائج جمدية للمساواة بني اجلنسني يف عملياته الداخلية ويف مجيع براجمه
 ،والغاايت املختصة ابملسائل اجلنسانية من أهداف التنمية املستدامة 20٣0التنمية املستدامة لعام 

رية على حتسني إنتاجية املوارد، وتعزيز احلفاظ أبن ملعارف النساء وعملهن اجلماعي قدرة كب سلمتوإذ 
ذات انبعااثت كربونية على النظم اإليكولوجية واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية، وإنشاء نظم أكثر استدامة 

 ،منخفضة يف جماالت الغذاء والطاقة واملياه والصحة
 الدول األعضاء إىل القيام مبا يلي: تدعو -1

احمللي  موافاة مجعية األمم املتحدة للبيئة، وفقاً لقدراهتا، مبعلومات عن تقدمها احملرز على الصعيدين )أ(
والوطين يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات والربامج البيئية، مع تسليط الضوء على التحدايت والفرص، 

 ؛2017-201٤ابملساواة بني اجلنسني والبيئة للفرتة  تنياملتعلق ةواالسرتاتيجي ةتنقيح السياس يف لالسرتشاد هبا
بغرض تعزيز رسائل املساواة بني اجلنسني وحقوق النظر يف االنضمام إىل التحالف من أجل اجلميع  )ب(

اإلنسان وإبراز أمهيتها، وحشد دعم أوسع نطاقاً لاللتزامات واإلجراءات املراعية للمنظور اجلنساين واملتعلقة حبقوق 
 ؛اإلنسان يف خمتلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

االتفاقات البيئية سانية املوضوعة يف إطار إعطاء األولوية لتنفيذ السياسات وخطط العمل اجلن )ج(
 ؛املتعددة األطراف اليت متثل طرفاً فيها

إرساء معايري اجتماعية وجنسانية يف تنفيذ املشاريع وآليات متويل املشاريع والربامج املتصلة ابلبيئة  )د(
 على املستوى الوطين؛

وخباصة يف التمويل، ونقل التكنولوجيا  مواصلة وتعزيز التعاون واملساعدة على املستوى الدويل، )ها(
وتعزيز السياسات والتدابري البيئية املراعية لالعتبارات اجلنسانية  ؛الطوعي وفق شروط متفق عليها، وبناء القدرات

وحصوهلا على الغذاء والتغذية،  هاقوقحباملرأة متتع واملساعدة على كفالة  ؛وغري التمييزية جلميع النساء والفتيات
الشرب املأمونة، وخدمات الصرف الصحي، وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب، والسكن املالئم،  ومياه

 والعمل الالئق، والطاقة النظيفة، والعلم والتكنولوجيا؛
تعزيز وتنفيذ السياسات الرامية إىل زايدة مشاركة وقيادة املرأة يف صنع القرارات والتدابري البيئية  )و(

عد احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية، وأن تطلب، عند االقتضاء، إىل هيئة األمم املتحدة للمساواة بني على الص  
دعم الربامج واملشاريع أن توغريها من وكاالت األمم املتحدة ( هيئة األمم املتحدة للمرأة)اجلنسني ومتكني املرأة 

 الوطنية ذات الصلة، عندما ي طلب إليها ذلك؛
لموارد ل كمديرة، ومتكني املرأة والدور الذي تؤديه املرأة  مهية املساواة بني اجلنسنيأب االعرتاف )ز(

 البيئة؛ جهود محايةتغيري يف للامل و وع الطبيعية
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 تعميم مراعاة املنظور اجلنساينب فيما يتعلقدعم جهود التدريب وبناء القدرات للنساء والرجال  )ح(
 وتعزيز املشاركة النشطة واجملدية جلميع النساء يف العمليات العاملية، كمسامهة يف حتقيق هدف التوازن بني اجلنسني؛

 مبا يلي:قوم تأن لربانمج األمم املتحدة للبيئة  ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -2
والدروس املستفادة  ،واإلعاقةتيسري مجع البياانت املصنفة حسب مجلة أمور منها اجلنس والسن  )أ(

لتقدمي  اتصاحبة املصلحة، مبا يف ذلك من خالل املشاورات والدعو  األخرىمن الدول األعضاء واجلهات 
اإلفادات، عن التقدم احملرز يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات يف السياسات والربامج واملبادرات 

 ؛العامليةو والوطنية  البيئية احمللية
يف دورهتا اخلامسة عن تنفيذ سياسة واسرتاتيجية برانمج لبيئة األمم املتحدة لتقدمي تقرير إىل مجعية  )ب(

، مبا يف ذلك يف أدوات التخطيط واألطر 2017-201٤البيئة املتعلقتني ابملساواة بني اجلنسني والبيئة للفرتة 
البيئة وشبكاته وبراجمه القطاعية، استناداً إىل املعلومات اجملمعة من الدول األطراف وأصحاب االستثمارية لربانمج 

املصلحة اآلخرين، ومع مراعاة أوجه التآزر والرتابط بني سياسة برانمج البيئة وبني خطة التنمية املستدامة لعام 
، وإطار العمل العشري للربامج املتعلقة ، واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وخطط العمل اجلنسانية20٣0

 ؛، وكذلك عن سبل املضي قدماً (٤)أبمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة
تعزيز التعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، واملقرر  )ج(

تعلقة ابلتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، اخلاص لألمم املتحدة املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان امل
املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات عند وضع  اتومنظمات اجملتمع املدين، من أجل تعميم مراعاة منظور 

 ؛حلول مبتكرة للتحدايت البيئية والتعجيل ابلتحول حنو االستهالك واإلنتاج املستدامني
املبادرات الرامية إىل تشجيع ودعم مشاركة املندوابت وتقلدهن مراكز قيادية يف مواصلة دعم  )د(

مجعية البيئة ويف االجتماعات احلكومية الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك عن طريق جهود التوعية والتدريب وبناء 
جلهات صاحبة املصلحة األخرى، لمرأة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وال األمم املتحدة القدرات ابلتعاون مع هيئة

 ؛ضمن أمور أخرى، ابالقرتان مع دورات اهليئات الفرعية للهيئات والعمليات احلكومية الدولية املعنية
التأكد من إدراج السياسة واالسرتاتيجية املتعلقتني ابملساواة بني اجلنسني والبيئة وخطة إعمال  )ها(

مراعاة املنظور اجلنساين لربانمج األمم املتحدة للبيئة يف مجيع برامج برانمج البيئة اليت ميوهلا الصندوق األخضر 
 .للمناخ ومرفق البيئة العاملية

____________ 

                                                      
(٤) A/CONF.216/5 املرفق ،. 


