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 األطراف مؤتمر
 العشرونالثانية و الدورة 
 2016 نوفمرب/تشرين الثاين 18-7، مراكش
 من جدول األعمال املؤقت 15البند 
 الجنسانية وتغير المناخ مسائلال

 التركيبة الجنسانية  
 *مقدم من األمانة تقرير  

 موجز  
تعقب مساا  التقادا الاذ   علىلكي تساعد األطراف سنوياً تعد األمانة هذا التقرير  

التااوازب واان ا نساان ب لطااا  النيااوت والس اسااا  املتعلااب وتيق ااب دف الااأحرزتاايف ب ولااو  
املناخ ة املراع ة لالعتبا ا  ا نساان ة  ويتمامن التقريار معلوماا  عان توزياي الاك باة ا نساان ة 

عااان توزياااي الاك باااة  أخاار ، و امللياااب  اااا االتفاق اااة ووروتوكااول ك وتاااو مبقتماااىللي ئااا  املنشااا   
 الاادو ا  املعقااو   ب لطااا  االتفاق ااة ووروتوكااول ك وتااو املشااا كة ب األطااراف ا نسااان ة للوفااو 

ولضاااافة لل  لاااا، ت قاااد ا  مباااا ب  لاااا و اناااا  مقا ناااة عااان السااانوا  السااااوقة  امللياااب  اااا،
 معلوما  عن تنف ذ األمانة املقر ا  اليت تتممن هنجاً جنسان اً 
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 مقدمة -أوالا  
  معلومات األساسيةالوالية وال -ألف 

، علاااى ضااارو   أب تباااذل ف اااي األطاااراف 18-/ا أ23اتفاااب ماااؤمتر األطاااراف، ب املقااار   -1
االتفاق ااة ووروتوكااول   مبقتمااىب ال ئااا  املنشاا    املاارأ جيااو اً لضاااف ة ماان أجاال كساان مشااا كة 

   7-/ا أ36على النيو املتوخى ب املقر   املليب  ا ك وتو
، هدفاً يتعلب وإقامة التوازب ون ا نسن 18-/ا أ23واعتمد مؤمتر األطراف، ب املقر   -2

، و  اااة كسااان مشاااا كة املااارأ  امللياااب  اااا االتفاق اااة ووروتوكاااول ك وتاااو قتماااىب ال ئاااا  املنشااا   مب
واملسامهة ب ولو   س اسا  لت   املنا  تتسم وفعال ة أكرب وتليب احت اجا  النساء والرجال على 

 قدا املساوا  
تااوازب واان ا نساان ب كق ااب لل احلاارع علااى  األطااراف   ؤمتر  املاا عااا   لااا، ولضااافة لل -3

   املليب  ا وفو ها لل الدو ا  املعقو   ب لطا  االتفاق ة ووروتوكول ك وتو
 :(1)وعالو  على  لا، طلب مؤمتر األطراف لل األمانة ما يلي -4

ال ئااااا  املنشاااا    تكااااوينوتوزيااااي ا نساااان ب املعلومااااا  املتعلقااااة أب كااااتف   و )أ( 
 املاارأ  حسااب، مبااا ب  لااا معلومااا  عاان متث اال املليااب  ااا االتفاق ااة ووروتوكااول ك وتااو قتمااىمب

 الموعا  اإلقل م ة؛
ااي معلومااا   )ب(  ب الاادو ا  املعقااو    عاان توزيااي ا نساان ب تكااوين الوفااو أب جتم 

 ؛املليب  ا ب لطا  االتفاق ة ووروتوكول ك وتو
تبلغ مؤمتر األطراف  ذه املعلوماا  ل نرار ف ياا سانوياً، ك ماا يتسا  تعقاب أب  )ج( 

لنياااوت ماان أجااال االتااوازب وااان ا نسااان املتمثاال ب كق اااب دف الااامسااا  التقااادا احملاارز ب ولاااو  
 العتبا ا  ا نسان ة ل مراع ةوس اسة مناخ ة 

التقرير معلوما  عان  وطلب مؤمتر األطراف لل األمانة ب وقت الحب، أب تممِّن هذا -5
تنف ااذها املقاار ا  الاايت تتماامن هنجااا جنسااان اً، متشاا اً مااي الس اسااا  ا نسااان ة املنطبقااة مبوجااب 

  (2)االتفاق ة

 نطاق المذكرة -باء 
  :ملا يلي خاصة وفا  زمن ة عن الاك بة ا نسان ةو  مقا نة يعرت هذا التقرير و انا  -6

__________ 

  8 الفقر ، 18-/ا أ23املقر   (1)
  4، الفقر  20-/ا أ18املقر   (2)



FCCC/CP/2016/4 

GE.16-16138 4 

 ، مباااا ب  لااااامللياااب  اااا فاق اااة ووروتوكاااول ك وتاااواالت مبقتماااىل ئاااا  املنشااا   ا )أ( 
 ؛من الموعا  اإلقل م ة و موعا  األطراف األخر  املرأ متث ل  معلوما  عن

الدو ا  املعقو   ب لطا  االتفاق ة ووروتوكول ك وتو امللياب  للوفو  األطراف  )ب( 
  ا، مبا ب  لا املعلوما  املتعلقة ونوع جنس  ؤساء وفو  األطراف؛

 املكاتب  )ج( 
، مااااا ك يااااذكر 2016آب/أغسااااطس  31الب انااااا  الااااوا    ب هااااذا التقرياااار  دثااااة ب و  -7

 خالف  لا 
عاااان تنف ااااذ األمانااااة املقاااار ا  الاااايت تتماااامن هنجاااااً ولضااااافة لل  لااااا، ت قااااد ا معلومااااا   -8

 جنسان اً، متش اً مي الس اسا  ا نسان ة املنطبقة مبوجب االتفاق ة 

 اإلجراءات التي يمكن أن يتخذها مؤتمر األطراف -جيم 
 )ه ئاااة التنف اااذ( قااد ياااو  مااؤمتر األطاااراف أب ت اال هاااذا التقريااار لل ال ئااة الفرع اااة للتنف ااذ -9

  تتخذ ما تراه مناسباً من لجراءا  وش نيفلتنرر ف يف و 
لسااياماً ب وقااد ترغااب األطااراف ب اسااتخداا الب انااا  الااوا    ب هااذا التقرياار واعتبا هااا  -10

 :لجراءاهتا التال ة
االتفاق ااااة  مبقتماااىاختاااا  القااارا ا  املتعلقاااة وانتخااااب أعمااااء ال ئاااا  املنشااا    )أ( 

 ؛(3)املليب  ا ووروتوكول ك وتو
 ولااو  سااتعرات التقاادا احملاارز ب الاادو   الثان ااة والعشاارين ملااؤمتر األطااراف  ااو ا )ب( 

االتفاق اة ووروتوكاول ك وتاو  مبقتماىالتوازب ون ا نسن ب ال ئاا  املنشا   تيق ب الدف احملد  ل
 كسن مشا كة املرأ  واملساامهة ب ولاو   س اساا  لت ا  املناا  تتسام وفعال اة أكارب و  ةاملليب  ا 

  (4)وتليب احت اجا  النساء والرجال على قدا املساوا 

__________ 

 االتفاق اة ووروتوكاول ك وتاو املنش   مبقتمى  ئا الميكن االطالع على املعلوما  املتعلقة واالنتخاوا  والعموية ب  (3)
  وميكان أيمااً <http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php>ب املوقاي :  املليب  اا

  <http://unfccc.int/bodies/items/6241.php>االطالع على املعلوما  املتعلقة وعموية كل ه ئة ب املوقي : 
  5 الفقر ، 18-/ا أ23 املقر  (4)
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 البيانات المتعلقة بالتركيبة الجنسانية -ثانياا  
 :(5)تر  الب انا  املتعلقة والاك بة ا نسان ة للي ئا  املنش   كما يلي -11

 االتفاق ة ووروتوكول ك وتاو مبقتمىالاك بة ا نسان ة للي ئا  واملكاتب املنش    )أ( 
 (؛2و 1)انرر ا دولن املليب  ا 
 األخر   موعا  األطرافو من الموعا  اإلقل م ة  املرأ معلوما  عن متث ل  )ب( 

 ؛ املليب  ا )انرر املرفب األول( االتفاق ة ووروتوكول ك وتو مبقتمىب ال ئا  واملكاتب املنش   
عقااااو   ب لطااااا  االتفاق ااااة الاك بااااة ا نسااااان ة لوفااااو  األطااااراف لل الاااادو ا  امل )ج( 

 (  3)انرر ا دول  املليب  ا ووروتوكول ك وتو
نااااوع جاااانس  ؤساااااء وفااااو  األطااااراف لل الاااادو ا  املعقااااو   مبقتمااااى االتفاق ااااة  ) ( 

 ( 4ووروتوكول ك وتو املليب  ا )انرر ا دول 

 التركيبة الجنسانية للهيئات المنشأة -ألف 
  1ا دول   

 الملحق بها االتفاقية وبروتوكول كيوتو بمقتضىللهيئات المنشأة التركيبة الجنسانية 

 ال ئة

لفاااااااااااااااااااااااااا  
عاااااااااااااااااااااااااااااااااد  

)أ(األعماء
 

اإلنااااااائ الرري ساااااا  أو 
 الرري سا  املتشا كا /

 ناريبا  الرؤساء

عااااااااااااااااااااااد  
األعماااء 
 اإلنائ

عااااااااااااااااااااااااد  
األعماااااء 
 الذكو 

النسااااابة املئوياااااة 
للنساء ب عااا 

)ب(2016
 

الت اا  ب النسااابة 
املئويااااااااة للنسااااااااااء 
واملقا نة ماي عااا 

2015 

 15 40 9 6 -/1 )ج(16  نة التك ف

 3- 25 12 4 0/0 16  لس صندوق التك ف

وشااااابكة  اللاااااس االستشاااااا   ملركاااااز
 تكنولوج ا املنا 

16 0/1 4 12 25 19 

 0 10 9 1 0/0 10 ع اإلنفا  التاوي للجنة االمتثالفر 

 0 40 5 4 0/1 ) (10 فرع الت س  التاوي للجنة االمتثال

فريااااااااب اتاااااااارباء االستشااااااااا   املعاااااااا  
والبالغاااااااا  الوطن ااااااااة املقدماااااااة ماااااااان 
األطاااااااراف غااااااا  املد جاااااااة ب املرفاااااااب 

 األول لالتفاق ة

)ه(21
 0/- 11 8 52 19 

__________ 

لجاادول الر اااي ل وفقاااً ، 2016 أغساااطس/آب 31تسااتند الب انااا  لل العمااوية الفعل اااة ب كاال ه ئااة لل غايااة  (5)
، وهااو متاااا ب املوقااي التااا : 2016آب/أغسااطس  31لألعماااء ب ه ئااا  االتفاق ااة ووروتوكااول ك وتااو وتااا ي  

<http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php>  
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 ال ئة

لفاااااااااااااااااااااااااا  
عاااااااااااااااااااااااااااااااااد  

)أ(األعماء
 

اإلنااااااائ الرري ساااااا  أو 
 الرري سا  املتشا كا /

 ناريبا  الرؤساء

عااااااااااااااااااااااد  
األعماااء 
 اإلنائ

عااااااااااااااااااااااااد  
األعماااااء 
 الذكو 

النسااااابة املئوياااااة 
للنساء ب عااا 

)ب(2016
 

الت اا  ب النسااابة 
املئويااااااااة للنسااااااااااء 
واملقا نة ماي عااا 

2015 

اللاااااااااس التنف اااااااااذ   ل اااااااااة التنم اااااااااة 
 النر فة

10 0/0 1 9 10 0 

اللجنة التنف ذية  ل ة وا سو الدول اة 
املرتبطااااة املعن ااااة واتسااااارير واألضاااارا  

 وآثا  ت   املنا 

20 2/- 6 14 30 -5 

)ج(10  نة اإلشراف على التنف ذ املشاك
 1/0 4 5 40 0 

 0 15 11 2 0/1 13 فريب اترباء املع  و قل البلداب منواً 

 3- 32 13 6 -/1 )ج(20 اللجنة الداريمة املعن ة والتمويل

 10 35 13 7 1/0 20 اللجنة التنف ذية املعن ة والتكنولوج ا

قاااد  الاااذ عاااد  الوفااااريف املفتوحاااة العماااوية ب كااال ه ئاااة  لفاااا تعكااس األ قااااا الاااوا    ب هاااذا العماااو   )أ(
 ب وقت لعدا  هذا التقرير  املش ولة فعل اً  تلف عن عد  الوفاريفخي

 املفتوحة العموية النسبة املئوية  سووة على الوفاريف املش ولة فعل اً ول س العد  اإلفا  للوفاريف  )ب(
 شاغر    فتيفاستقال عمو، وال تزال وف )ج(
 سترل وف فة واحد  شاغر  لل حن استالا الاش ح  ) (
مماثالً حكوم ااً  وتتعلاب الب اناا  الاوا    ب  21عمواً، من و نيم  24يت لف فريب اترباء االستشا   من  )ه(

  ا دول واملمثلن احلكوم ن فقط

وان ال ئاا  وتت ا  مان سانة لل  اك بة ا نسان ة للي ئا  املنش   تتسم والتفاو ال تزال ال -12
فرياب اتارباء االستشاا   ب ب املارياة  52نسبة متث ل النساء وان  تتراوح، 2016وب عاا  أخر  

اتاارباء )فريااب  املعاا  والبالغااا  الوطن ااة املقدمااة ماان األطااراف غاا  املد جااة ب املرفااب األول لالتفاق ااة
وفااارع اإلنفاااا  التااااوي للجناااة  للاااس التنف اااذ   ل اااة التنم اااة النر فاااةب املارياااة ب ا 10االستشاااا  ( و

متث ال النسااء ب  ز ا ، ا(6)2015ب عااا  تقرير املاضي عان الاك باة ا نساان ةالومنذ نشر االمتثال  
فريااااب اتاااارباء اريااااة ب ب امل 19وول اااات تلااااا الزيااااا   أوجيااااا و لااااا ونساااابة  منشاااا  ، أ وااااي ه ئااااا 
ل املااارأ  ب ف اااي  اااواخنفاااث متث  وشااابكة تكنولوج اااا املناااا  اللاااس االستشاااا   ملركااازو االستشاااا   

ب املاريااة ب اللجنااة التنف ذيااة  ل ااة  5ونساابة  ،ال ئااا  األخاار  املنشاا   ل  تراجااي، علااى سااب ل املثااال
    املنا ، أو فل على حاليف  وا سو الدول ة املعن ة واتسارير واألضرا  املرتبطة وآثا  ت

و نماا انتخباات منادووا   ري ساا  أو  ري ساا  متشاا كا  ل ئاة منشا  ،  ساتوانت خبات  -13
  ري س   ثالئ مندووا  ملنصب ناريبة

__________ 

(6) FCCC/CP/2015/6  



FCCC/CP/2016/4 

7 GE.16-16138 

من األعماء املناوون الذين يمطلعوب ودو  نشاط ب  عد  ه ئا  منش   عد اً  ملوتش -14
 أعمال هذه ال ئا   ومتثَّل النساء ب صفوف األعماء املناوون كما يلي: 

مان و انيم ، (7)أعمااء منااوون 10يمم اللس التنف ذ   ل ة التنم اة النر فاة  )أ( 
 امرأ  واحد ؛
 ، ماان و اانيم(8)اء مناااوونأعماا 10تماام  نااة اإلشااراف علااى التنف ااذ املشاااك  )ب( 

 ؛ثالئ نساء
، مااان و ااانيم (9)أعمااااء منااااوون 10لجناااة االمتثاااال ل التااااوييمااام فااارع الت سااا   )ج( 
 ؛امرأتاب

أعماااااء مناااااوون، ماااان و اااانيم  10لجنااااة االمتثااااال ل التاااااوييماااام فاااارع اإلنفااااا   ) ( 
 ؛تابامرأ

   سبي نساء ، من و نيم(10)مناوواً  عمواً  16يمم  لس صندوق التك ف  (ه) 

 التركيبة الجنسانية للمكاتب -باء 
امللياب  اا  و اً هامااً ب ل ا    االتفاق ة ووروتوكول ك وتاو مبقتمىاملكاتب املنش    تؤ   -15

يتماامن هاذا التقرياار أيمااً معلومااا  عان الاك بااة  العمل اة احلكوم اة الدول ااة وصاو   عامااة  ولاذلا
  ا نسان ة للمكاتب

الفرياااب العامااال املخصاااه املعااا  مبنيااااج  يروااااب أهناااى   املشااامولة واااالتقرير، وخاااالل الفاااا  -16
للعمااال املعزز)فرياااب منيااااج  يروااااب(  و تااايف اتتام اااة ووااادأ الفرياااب العامااال املخصاااه املعااا  واتفااااق 

   (11) و تيف األول )فريب اتفاق وا يس( وا يس

__________ 

 استقال أحد األعماء املناوون وال تزال الوف فة شاغر   (7)
  أعاله 7مثل احلاش ة  (8)
  أعاله 7مثل احلاش ة  (9)
  أعاله 7مثل احلاش ة  (10)
 29ب الفااا  ماان ب وااا يس عقااد  الاادو   الثان ااة عشاار  وا اازء األخاا  ماان الاادو   الثان ااة لفريااب منياااج  يرواااب  (11)

لفرياااب اتفااااق وعقاااد ا اازء األول مااان الاادو   األول    2015كااانوب األول/ يسااامرب   5تشاارين الثااااين/نوفمرب لل 
 26لل  16مان  لكل مان ال ئتان الفارع تن ب الفاا والتزامن مي الدو   الراوعة واأل وعن  ب ووب، و ملان ا وا يس

   2016أيا /مايو 
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  2ا دول   
 الملحق بها االتفاقية وبروتوكول كيوتو بمقتضىالتركيبة الجنسانية للمكاتب المنشأة 

 املكتب
لفاااا  عاااد  

 األعماء
عااد  األعماااء 

 اإلنائ
عد  األعماء 

 الذكو 
النسبة املئوية للنساء 

  2016ب عاا 
الت   ب النسبة املئوية للنساء 

 2015واملقا نة مي عاا 
)أ(ينطبب  ال 2 1 3 مكتب فريب منياج  يرواب 

)أ(ينطبب ال 
 

)ب(ينطبب ال 100 0 3 3 فريب اتفاق وا يسمكتب 
 

مكتاااب ماااؤمتر األطاااراف وماااؤمتر 
 /اجتماع أطراف ك وتو

11 2 9 18 -9 

 33- 0 6 0 6 وه ئة املشو   ه ئة التنف ذمكتبا 

 فرياااب منيااااج  يروااااب و    هناياااةيشااا  العاااد  اإلفاااا  للاااذكو  واإلناااائ األعمااااء لل عماااوية املكتاااب ب  )أ(
وت ااا   2016النسااابة املئوياااة للنسااااء ب عااااا  فاااإبولاااذلا،   2015ب كاااانوب األول/ يسااامرب  اتتام اااة

  ال ينطبقاب النسبة املئوية
الاك بة ا نساان ة و اناا  عان متث ال املارأ  ب و املتعلبهذه هي السنة األول اليت يقدا ف يا التقرير السنو   )ب(

 للمقا نة عن السنة الساوقة  لذا ال توجد و انا  مكتب فريب اتفاق وا يس 

مكتب مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف  بالرري س  ناريبالرري س و  وتش ل امرأتاب منصيب -17
كماا تشا ل   ،(ماؤمتر /اجتمااع أطاراف ك وتاوالعامل ووصفيف اجتماع األطراف ب وروتوكول ك وتو )

ال يوجاد امارأ    و اق واا يسفريب اتفمكتب  باملقر  ومنصب   الرري سن املتشا كنمنصيب امرأتاب
 ه ئة التنف ذ وه ئة املشو    ون أعماء مكتيب

التركيبة الجنسانية للهيئات المنشأة بحسب المجموعات اإلقليمية ومجموعاات  -جيم 
 األطراف األخرى

تصاااانف األطاااااراف ب االتفاق اااااة ضااااامن ئاااااس  موعاااااا  لقل م اااااة  ري سااااا ة مااااان الااااادول  -18
وهاااي: الااادول األفريق اااة و ول آسااا ا واحملااا ط الاااا   و ول أمريكاااا األعمااااء ب األمااام املتياااد ، 

 الالت ن ة ومنطقة البير الكا ييب و ول أو ووا الشرق ة و ول أو ووا ال رو ة و ول أخر  
وواإلضافة لل الموعا  اإلقل م ة اتمس، تمم عمل ة اتفاق اة األمام املتياد  اإلطا ياة  -19

عمااوية ال ئااا  العديااد ماان  موعااا  األطااراف األخاار   وعل اايف، وشاا ب ت اا  املنااا  ف مااا يتعلااب و
فمن أجل عرت صو   متناسقة لليالة الراهنة، يتممن هذا التقرير معلوما  عن عموية النساء 

أ  األطراف املد جاة ب املرفاب األول لالتفاق اة، عسب  موعا  األطراف،  ب ال ئا  املنش  ،
رحلااااة انتقال ااااة، واألطااااراف املد جااااة ب املرفااااب الثاااااين لالتفاق ااااة، واألطااااراف الاااايت متاااار اقتصااااا اهتا مب

واألطااراف غاا  املد جااة ب املرفااب األول لالتفاق ااة، والاادول ا ز يااة الصاا    النام ااة، وأقاال البلااداب 
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سب الموعا  اإلقل م اة و موعاا  عمنواً  وف ما يلي عرت للاك بة ا نسان ة للي ئا  املنش   
 :(12)ر األطراف األخ

رأ  أعمااااء، ماااان و ااانيم اماااا 10يمااام اللااااس التنف اااذ   ل ااااة التنم اااة النر فااااة  )أ( 
 ؛ واحد  من  ول أو ووا الشرق ة

نيم أ واي نسااء، أعمااء، مان و ا 10تمم  ناة اإلشاراف علاى التنف اذ املشااك  )ب( 
ب املرفااب  املد جااةغاا   األطاارافماان  وواحااد مبرحلااة انتقال ااة،  اهااقتصااا  متاار ثااالئ ماان أطااراف
 األول لالتفاق ة؛

أعماااء، ماان و اانيم أ وااي نساااء،  10يماام فاارع الت ساا  التاااوي للجنااة االمتثااال  )ج( 
أمريكاا الالت ن اة ومنطقاة البيار الكاا ييب،  ول واحد  من  ول آس ا واحمل ط الا  ، وواحاد  مان 

املرفااااب األول  ب ةد جاااااملف اطاااار األوواحاااد  ماااان  ول أو ووااااا ال رو اااة و ول أخاااار ، وواحااااد  مااان 
 لالتفاق ة؛
أعماااء، ماان و اانيم اماارأ  واحااد   10يماام فاارع اإلنفااا  التاااوي للجنااة االمتثااال  ) ( 

 من  ول أو ووا الشرق ة؛
عماااواً، مااان و ااانيم امرأتااااب،  13يمااام فرياااب اتااارباء املعااا  و قااال البلاااداب مناااواً  (ه) 

 املرفب الثاين لالتفاق ة؛ د جة بامل األطرافلحدامها من أقل البلداب منوا، واألخر  من 
، اماارأ  11، ماان و اانيم ماان املمثلاان احلكااوم ن عمااواً  21يماام فريااب اتاارباء  )و( 

مااان  ول أمريكاااا  أ وااايواحاااد  مااان  ول آسااا ا واحملااا ط الاااا  ، و و  مااان الااادول األفريق اااة، احاااد و 
 لالتفاق ة؛د جة ب املرفب األول املطراف األمن  ئسالالت ن ة ومنطقة البير الكا ييب، و 

، ماان و اانيم أ وااي نساااء، واحااد  ماان عمااواً  16يماام  لااس صااندوق التك ااف  )ز( 
واثنتااااااب مااااان  ،ب املرفاااااب األول لالتفاق اااااة، وواحاااااد  مااااان  ول أو وواااااا الشااااارق ة ةد جااااااملف اطاااار األ

 ؛األطراف غ  املد جة ب املرفب األول
نساااء،  ساابين و اانيم عمااواً، ماا 20تماام اللجنااة التنف ذيااة املعن ااة والتكنولوج ااا  )ا( 

ب املرفااب األول  األطااراف املد جااةماان  ثااالئو  أ وااي ماان األطااراف غاا  املد جااة ب املرفااب األول،
 لالتفاق ة؛
مااان الااادول  اثنتاااابنسااااء،  ساااتعماااواً، مااان و ااانيم  16تمااام  ناااة التك اااف  )ط( 

ل آسا ا واحملا ط واحد  مان  و و ب املرفب األول لالتفاق ة،  ةد جاملف اطر األاألفريق ة، وواحد  من 
 وواحد  من  ول أو ووا ال رو ة و ول أخر ؛ وواحد  من أقل البلداب منواً ، الا  

__________ 

 من املرفب األول عرضاً لذه الب انا  ب جداول يتم (12)
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ثاالئ نسااء،  تعمواً، من و نيم س 20تمم اللجنة الداريمة املعن ة والتمويل  ) ( 
 ألولد جة ب املرفاب ااملطراف األب املرفب األول لالتفاق ة، وثالئ من  ةد جاملف غ  اطر األ من

 لالتفاق ة؛
من املمثلان  عمواً  16يمم اللس االستشا   ملركز وشبكة تكنولوج ا املنا   )ك( 
 ااة ب املرفااب األول لالتفاق ةد جااامل واحااد  ماان األطااراف غاا  أ وااي نساااء، ، ماان و اانيماحلكااوم ن

 ؛وثالئ من األطراف املد جة ب املرفب األول لالتفاق ة
نسااء،  ساتمان و انيم  عماواً، 20تمم اللجنة التنف ذية  ل ة وا ساو الدول اة  )ل( 

من األطراف غ  املد جة ب املرفب  ثالئب املرفب األول لالتفاق ة، و  ثالئ من األطراف املد جة
  األول لالتفاق ة

 اإلقليميةحسب المجموعات بالتركيبة الجنسانية للمكاتب  -دال 
 سب الموعا  اإلقل م ة: علاك بة ا نسان ة للمكاتب ير  ف ما يلي عرت ل -20

، مااان عماااواً  11 /اجتمااااع أطاااراف ك وتاااوومؤمتريمااام مكتاااب ماااؤمتر األطاااراف  )أ( 
 ؛ أو ووا ال رو ة و ول أخر من  ول  األخر و الدول األفريق ة ، واحد  من امرأتابو نيم 

 يوجااد ماان و اانيم أيااة السااتة أعماااء،  ه ئااة التنف ااذ وه ئااة املشااو   ايماام مكتباا )ب( 
 ؛ امرأ 

ثالثااة أعماااء، ماان و اانيم اماارأ  واحااد  ماان  منياااج  يرواااب يماام مكتااب فريااب )ج( 
 ؛ ب املرفب األول لالتفاق ة ةد جامل غ  فاطر األ

ثالثااة أعماااء، مااان و اانيم اماارأ  واحااد  مااان مكتااب فريااب اتفااااق وااا يس يماام  ( ) 
ب املرفاااب األول  ةد جاااواثنتااااب مااان األطاااراف امل ب املرفاااب األول لالتفاق اااة ةد جاااامل غااا  فاطااار األ

  لالتفاق ة

 التركيبة الجنسانية لوفود األطراف -هاء 
  3 ا دول  

 التفاقياة وبروتوكاول كيوتاوهيئاات اإلدارياة لالجنسانية لوفود األطراف إلاى دورات ال التركيبة
 )أ(الملحق بها

 الدو  
لفاااااا  عاااااد  

 املندوون
عاااااااااااااااااااااااااااااااااد  
 املندووا 

عااااد  املناااادوون 
 الذكو 

النساابة املئويااة 
 للنساء

الت   ب النسبة 
 املئوية للنساء 

من الدو   الثان ة لفريب عاشر ا زء ال
 -)آب/أغسااااااطس  منياااااااج  يرواااااااب
 (2015أيلول/سبتمرب 

)ب(صفر 41 664 458 122 1
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 الدو  
لفاااااا  عاااااد  

 املندوون
عاااااااااااااااااااااااااااااااااد  
 املندووا 

عااااد  املناااادوون 
 الذكو 

النساابة املئويااة 
 للنساء

الت   ب النسبة 
 املئوية للنساء 

من الدو   الثان ة احلا   عشر ا زء 
/ )تشارين األول  يروابلفريب منياج 

 (2015أكتوور 

 )ج(1 41 767 527 294 1

ملااااااااؤمتر  عشااااااااروبالاحلا يااااااااة و الاااااااادو   
 ا ياااااااة عشااااااار األطاااااااراف والااااااادو   احل

)كانوب  /اجتماع أطراف ك وتوملؤمتر
 (2015األول/ يسمرب 

19 390 6 180 13 210 32 -4 

ل ئااااااااااة األ وعااااااااااوب الراوعااااااااااة و الاااااااااادو   
واأل وعوب ل ئاة التنف ذ/الدو   الراوعة 
 (2016املشو   )أيا /مايو 

1 729 732 997 42 2 

ا اادول عااد  املناادوون ماان األطااراف الااذين حمااروا الاادو ا  حاا  ال ااوا  هااذا تعكااس األ قاااا الااوا    ب )أ(
 األخ  من كل  و   

  2015واملقا نة مي ا زء الثامن من الدو   الثان ة لفريب منياج  يرواب املعقو  ب عاا  )ب(

  2015واملقا نة مي ا زء العاشر من الدو   الثان ة لفريب منياج  يرواب املعقو  ب عاا  )ج(

املاارأ  ب  و ا  متث اال  علااى وجااو  اخنفااات ب نساابة 3    ب ا اادول ااأل قاااا الااو  دلتاا -21
 و و تاااايف احلا ياااااة 2014مااااؤمتر األطااااراف واااان  و   مااااؤمتر األطااااراف العشاااارين املعقااااو   ب عاااااا 

  و ااد أب نساابة متث اال املاارأ  ا تفعاات ب الاادو   الراوعااة واأل وعاان 2015والعشاارين املعقااو   ب عاااا 
  وتبان 2015 لكل من ال ئتن الفارع تن واملقا ناة ماي  و هتماا الثان اة واأل وعان املعقاو   ب عااا

منيااج  يروااب املعروضاتن  أو زا  زياا   طف فاة ب  و ف فرياب األ قاا أيماً أب متث ال املارأ  ك يت ا 
ياازال متث اال املارأ  ب الوفااو  لل الاادو ا  الساانوية ملاؤمتر األطااراف أ   ماان متثاا لين  ب ا ادول  وال

لفرياااب منيااااج  يروااااب مثااال الااادو ا  االساااتثناري ة ، االجتماعاااا  املعقاااو   ف ماااا وااان الااادو ا ب 
   ال ئتن الفرع تن فو و  
والتااوازب واان ا نساان ب جوانااب صااني القاارا  ب عمل ااة االتفاق ااة ويكتسااي متث اال املاارأ   -22

أمه ااااة حا ااااة ب كق ااااب الاااادف املتعلااااب وتيق ااااب التااااوازب واااان ا نساااان علااااى النيااااو املباااان ب 
  ووناء عل ايف، يقادا هاذا التقريار أيمااً معلوماا  عان ناوع جانس  ؤسااء وفاو  18-/ا أ23 املقر 

  ية لالتفاق ة ووروتوكول ك وتو املليب  ا األطراف لل  و ا  ال ئا  اإل ا
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  4 ا دول  
 التفاقيااة وبروتوكااول كيوتااوهيئااات اإلداريااة لوفااود األطااراف إلاى دورات الناو  جاانؤ رءساااء 

 )أ(الملحق بها

 الدو  
لفااااااااااا  عااااااااااد  
  ؤساء الوفو 

عااااااااااد   ري سااااااااااا  
 الوفو 

النساااااااااااابة املئويااااااااااااة 
 لرري سا  الوفو 

الت اااااااااا  ب النساااااااااابة 
 للنساءاملئوية 

من الدو   الثان ة لفريب  العاشرا زء 
 - )آب/أغسااااااطس منياااااااج  يرواااااااب
 (2015أيلول/سبتمرب 

)ب(2 30 63 206
 

ا زء احلا   عشر من الدو   الثان ة 
)تشاااااااااارين  لفريااااااااااب منياااااااااااج  يرواااااااااااب

 (2016األول/أكتوور 

 )ج(1- 29 67 232

ملااااااااؤمتر  عشااااااااروبالاحلا يااااااااة و الاااااااادو   
 عشااااااار  احلا ياااااااةاألطاااااااراف والااااااادو   

 /اجتمااااااااااع أطاااااااااراف ك وتاااااااااو ملاااااااااؤمتر
 (2015)كانوب األول/ يسمرب 

697 142 20 -6 

ل ئااااااااااة األ وعااااااااااوب الراوعااااااااااة و الاااااااااادو   
ل ئاة  التنف ذ/الدو   الراوعة واأل وعوب

 (2016املشو   )أيا /مايو 

 صفر 30 78 261

الااادو ا  حااا  ال اااوا   حمااار  يتاألطاااراف الااا  ؤسااااء وفاااو ا ااادول عاااد   هاااذا تعكاااس األ قااااا الاااوا    ب )أ(
 األخ  من كل  و   

  2015واملقا نة مي ا زء الثامن من الدو   الثان ة لفريب منياج  يرواب املعقو  ب عاا  )ب(

  2015واملقا نة مي ا زء العاشر من الدو   الثان ة لفريب منياج  يرواب املعقو  ب عاا  )ج(

ب صفوف  ؤساء وفو  األطراف  رأ سبة متث ل املأب ن 4تبن األ قاا الوا    ب ا دول و  -23
 2015منااذ نشاار التقرياار الساااوب املتعلااب والاك بااة ا نسااان ة ب عاااا ماان الاادو ا  لل كاال  و   
وهاو ماا يادل علاى اخنفاات  ،احلا ياة والعشارين ب املارية ب  و   مؤمتر األطراف 20تراوحت ون 

ب املاريااة ب  30و ،العشاارين  و   مااؤمتر األطااراف رأ  ب ب املاريااة واملقا نااة مااي متث اال املاا 6ونساابة 
ل ئتاان كاال ماان اماان الاادو   الثان ااة لفريااب منياااج  يرواااب والاادو   الراوعااة واأل وعاان ل العاشاارا اازء 

   الفرع تن

 حالة تنفيذ األمانة المقررات التي تتضمن نهجاا جنسانياا  -ثالثاا  
نف اذ األماناة املقار ا  الايت تتمامن هنجااً جنساان اً يقدا هذا الفرع معلوماا  عان حالاة ت -24

 11ومتتاد الفاا  املشامولة واالتقرير مان متش اً مي الس اساا  ا نساان ة املنطبقاة مبوجاب االتفاق اة  
وح ااإ لب هااذا الفاارع يشاا  لل التنف ااذ،   2016أغسااطس آب/ 31لل  2015ساابتمرب أيلول/
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 31علااول لااب لل األمانااة االضااطالع و نشااطة فيااو ال يتماامن معلومااا  عاان املقاار ا  الاايت تط
 أو ب تا ي  الحب   2016آب/أغسطس 

ويقدا وير  ف ما يلي موجز حلالة تنف ذ املقر ا  املتصلة واملساريل ا نسان ة وت   املنا    -25
لضااااف ة عااان كااال وناااد مااان البناااو  الاااوا    ب املاااوجز، مباااا ب  لاااا  معلوماااا  مفصااالةاملرفاااب الثااااين 

 لل الوثاااريب  ا  الصاالة أو الصاافيا  الشاابك ة، أو املعلومااا  األخاار   وصااال ا  والاإلشااا  

 واستجاوة لطلبا  األطراف، اضطلعت األمانة مبا يلي:
 ؛(13)أعد  تقريرين عن الاك بة ا نسان ة )مبا ف يا هذا التقرير( )أ( 
أجال  ما  أعد  و قة تقن ة وش ب املبا   التوج ي اة أو األ وا  األخار  مان  )ب( 

االعتبااااا ا  ا نسااااان ة ب أنشااااطة ت اااا  املنااااا  ب لطااااا  االتفاق ااااة وأنشاااا   صاااافية شاااابك ة مااااي 
 ؛(14)وصال  لل املوا   اإلضاف ة املتصلة والو قة التقن ة

حلقاااة عمااال معقاااو   أثنااااء الااادو   وشااا ب الس اساااا  املناخ اااة املراع اااة نرمااات  )ج( 
 ااف ووناااء القااد ا  وتااد يب املناادوون ف مااا يتعلاااب لالعتبااا ا  ا نسااان ة، مااي الاك ااز علااى التك

 ؛(15)لتنف ذاا نسان ة أثناء الدو   الراوعة واأل وعن ل ئة  ساريلوامل

نشر  املسامها  الايت تلقتياا األماناة مان األطاراف واملنرماا  املعتماد  وصافة  ) ( 
 ؛(16)مراقب ف ما يتعلب وتنر م حلقة العمل املذكو  

 حلقة العمل املشا  لل يا أعاله؛ أعد  تقريراً عن )ه( 
تعاونت مي املنرما  املعتمد  وصفة مراقب، مباا ف ياا منرماا  التماي املادين  )و( 

واملنرما  احلكوم ة الدول ة، كي تدعم، ب حدو  املوا   املتاحة، األنشطة اليت تمطلي  ا هاذه 
 ؛(17)املنرما  ب  ال التد يب ووناء القد ا 

انتبااااه األطاااراف لل هاااادف التاااوازب وااان ا نسااان ب ال ئااااا   واصااالت توج ااايف )ز( 
، كلمااا شاا ر  لحااد   الوفاااريف الاايت يااتم شاا ليا عاان  7-/ا أ36املنشاا  ، و لااا وفقاااً للمقاار  

 ؛(18)طريب االنتخاب ب أية ه ئة منش   مبقتمى االتفاق ة ووروتوكول ك وتو املليب  ا

__________ 

  8، الفقر  18-/ا أ23فقاً للمقر  و  (13)
  14، الفقر  20-/ا أ18وفقاً للمقر   (14)
   12، الفقر  20-/ا أ18وفقاً للمقر   (15)
  13، الفقر  20-/ا أ18وفقاً للمقر   (16)
  8، الفقر  20-/ا أ18وفقاً للمقر   (17)
  3و 2، الفقرتاب 7-/ا أ36 وفقاً للمقر  (18)
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، يشاااااااااامل 2017-2016 أ  جاااااااااات مشااااااااااروعاً ب م زان ااااااااااة فااااااااااا  الساااااااااانتن )ا( 
االحت اجااا  ماان امل زان ااة لوف فااة منسااب ساااا معاا  والقمااايا ا نسااان ة وواادأ  عمل ااة التوف ااف 

 ؛(19)لش ل تلا الوف فة
 :(20)أجر  ما يلي والتعاوب مي املنرما   ا  الصلة ()ط 
استخالع وتعم م أمثلة املما سا  ا  د  املراع اة للبعاد ا نسااين ف ماا يتعلاب   '1'

 وورام  التخف ف وتطوير التكنولوج ا ونقليا؛  وس اسا 
استكشااااف املزياااد ماااان السااابل والوساااااريل الكف لاااة وإ ماااااج مراعاااا  االعتبااااا ا   '2'

  ا نسان ة ب عمل ا  تق  م االحت اجا  التكنولوج ة من أجل تعزيز تنف ذها
 
 

__________ 

  17، الفقر  20-/ا أ18وفقاً للمقر   (19)
  )ب(95، الفقر  FCCC/SBI/2015/22للوث قة وفقاً  (20)
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 األول المرفق

االتفاقياااااة وبروتوكاااااول كيوتاااااو الملحاااااق بهاااااا بحساااااب  قتضاااااىالتركيباااااة الجنساااااانية للهيئاااااات المنشاااااأة بم  
 المجموعات اإلقليمية ومجموعات األطراف األخرى

 اإلنائ ب كل  موعة لقل م ة أو  موعة أطراف أخر عد  األعماء  

 ال ئة

لفا  عد  
 )أ(األعماء

نساااااااابة األعماااااااااء 
اإلنااااااااااااااااااااااااااااااااااائ لل 
األعماااااء الااااذكو  

 2016ب عاا 

 الدول األفريق ة

 ول آس ا 
 واحمل ط الا  

 ول أو ووا 
 الشرق ة

 ول أمريكا الالت ن ة 
ومنطقة البير 

 الكا ييب

 ول أو ووا 
ال رو ة و ول 

 أخر 

الدول ا ز ية 
 الص    النام ة

األطراف 
املد جة ب 
 املرفب األول

الدول اليت 
اقتصا اهتا  متر

 مبرحلة انتقال ة

األطراف 
املد جة ب 
 املرفب الثاين

األطراف غ  
املد جة ب 
 أقل البلداب منواً  املرفب األول

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

  1 1     1 1        1   2 1  6/9 )ب(16  نة التك ف 

اللجناااااااااة االستشاااااااااا ية ملركاااااااااز 
 وشبكة تكنولوج ا املنا 

16 4/12                     3  

  1 1      1   1  1 2        4/12 16  لس صندوق التك ف

لجنااااااة ل التاااااااويفاااااارع اإلنفااااااا  
   االمتثال

10 1/9         1        1      

لجنااااااة ل التاااااااويفاااااارع الت ساااااا  
 االمتثال

)ج(10
 4/5     1 1     1 1  1 1     1 1  

اللااااااااااااس التنف ااااااااااااذ   ل ااااااااااااة 
 التنم ة النر فة

10 1/9        1 1              

) (21 فريب اترباء االستشا   
 11/10  1 1  1 1     3 4        2 5  

ل اة وا ساو اللجنة التنف ذية  
الدول ااااااااااة املعن ااااااااااة واتسااااااااااارير 
واألضااااارا  املرتبطاااااة وتااااا ث ا  

 ت   املنا 

20 6/14                    4 3  

 ناااة اإلشاااراف علاااى التنف اااذ 
 املشاك

                       4/5 )ب(10

فرياااااااب اتاااااااارباء املعاااااااا  و قاااااااال 
   البلداب منواً 

13 2/11                 1      
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 اإلنائ ب كل  موعة لقل م ة أو  موعة أطراف أخر عد  األعماء  

 ال ئة

لفا  عد  
 )أ(األعماء

نساااااااابة األعماااااااااء 
اإلنااااااااااااااااااااااااااااااااااائ لل 
األعماااااء الااااذكو  

 2016ب عاا 

 الدول األفريق ة

 ول آس ا 
 واحمل ط الا  

 ول أو ووا 
 الشرق ة

 ول أمريكا الالت ن ة 
ومنطقة البير 

 الكا ييب

 ول أو ووا 
ال رو ة و ول 

 أخر 

الدول ا ز ية 
 الص    النام ة

األطراف 
املد جة ب 
 املرفب األول

الدول اليت 
اقتصا اهتا  متر

 مبرحلة انتقال ة

األطراف 
املد جة ب 
 املرفب الثاين

األطراف غ  
املد جة ب 
 أقل البلداب منواً  املرفب األول

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

اللجناااااااااااااة الداريماااااااااااااة املعن اااااااااااااة 
 والتمويل

)ب(20
 6/13                    3 3  

للجنة التنف ذية املعن ة ا
 والتكنولوج ا

20 7/13                    3 3  

  ٢٠ ١٥   ٢  ٢ ٣  ٥ ٥  ٤ ٣  ٣ ٢  ٣ ٢  ٥٦/١٢٢  المجمو 

 وقات فعل ااً ب املشا ولةعد  الوفاريف املفتوحة العموية ب كال ه ئاة، الاذ  قاد خيتلاف عان عاد  الوفااريف  لفا تعكس األ قاا الوا    ب هذا العمو   )أ(
 هذا التقرير  نشر

 شاغر   وف فتيفاستقال عمو، وال تزال  ()ب
 سترل وف فة واحد  شاغر  لل حن استالا الاش ح  )ج(
 وتتعلب الب انا  الوا    ب ا دول واملمثلن احلكوم ن فقط  ممثالً حكوم اً  21عمواً، من و نيم  24يت لف فريب اترباء االستشا   من  ) (
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 الثاني المرفق

 ١١فتااارة المشااامولة باااالتقرير مااان للحالاااة تنفياااذ المقاااررات المتاااالة بالمساااائل الجنساااانية وتغيااار المنااااخ   
 ٢٠١٦آب/أغسطؤ  ٣١إلى  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر 

 معلوما  و واوط لضاف ة وصف احملتو   قم الفقر  املقر /االستنتاج
توج يف نرر األطراف لل املقار ا  املتعلقاة  3و 2 7-/ا أ36

واااالتوازب وااان ا نسااان وتع ااان النساااااء ب 
ال ئاااااااا  املنشااااااا   كلماااااااا نشااااااا   وف فاااااااة 

 شاغر  

ق اد التنف اذ  وتتااا مااثاًل املعلوماا  املقدماة لل األطاراف وشاا ب الاشا يا  النتخااب األعمااء علااى 
  املوقي الشبكي التا :

<http://unfccc.int/files/bodies/election_and_membership/application/pdf/notification_t

o_parties.pdf>  20-/ا أ18و 7-/ا أ36وهي تشمل اإلشا   لل املقر ين 

التقرير السنو  املقادا لل ماؤمتر األطاراف  8 18-/ا أ23
 عن الاك بة ا نسان ة

 FCCC/CP/2015/6انرر الوث قة 

واملنرماا  املعن اة املعتماد   عم األطراف  8 20-/ا أ18
وصااافة مراقاااب ب تنرااا م جياااو  التاااد يب 
وونااااااء القاااااد ا ، ووساااااااريل منياااااا التنف ااااااذ 

 والتزامن مي  و ف ال ئتن الفرع تن

ب استمافة  و   تد يب ة  2016جير  تقدمي هذا الدعم  فعلى سب ل املثال، شا كت األمانة ب عاا 
للمنااادووا  نرمتيااااا املنرماااة النساااااري ة للب ئااااة والتنم اااة، والتيااااالف العاااااملي املعااا  واملساااااريل ا نسااااان ة 

وشاا كت األماناة واملنا ، وصندوق املندووا  قب ل انعقا  الدو   الراوعة واأل وعان للي ئتان الفارع تن  
يماااً ب  و   تد يب ااة ملااد  نصااف يااوا وشاا ب تعماا م مراعااا  أ للي ئتاان الفاارع تن هاااتن الاادو تنخااالل 

، وهااي جاازء ماان مشااروع مشاااك واان ورنااام  األماام املنرااو  ا نساااين للمناادوون ماان أقاال البلااداب منااواً 
علاى املشاا كة وفعال اة  املتيد  اإلمناريي وورنام  األمم املتيد  للب ئة معنوب "وناء قد   أقل البلاداب مناواً 

  "حلكوم ة الدول ة املتعلقة وت   املنا ب العمل ا  ا
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 معلوما  و واوط لضاف ة وصف احملتو   قم الفقر  املقر /االستنتاج
حلقاااة عمااال معقاااو   أثنااااء الااادو   وشااا ب  12 

الس اسااااا  املناخ ااااة املراع ااااة لالعتبااااا ا  
ا نسان ة، مي الاك ز على التك اف وونااء 
القاااد ا  وتااااد يب املناااادوون ف مااااا يتعلااااب 

 واملساريل ا نسان ة

  التا :ير  املزيد من املعلوما  ب املوقي الشبكي 
<http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/9043.php> 

 FCCC/SBI/2016/10انرر أيماً الوث قة 
 املوقااااااااااي الشاااااااااابكيتتاااااااااااا املسااااااااااامها  املقدمااااااااااة ماااااااااان األطااااااااااراف علااااااااااى وواوااااااااااة املسااااااااااامها  علااااااااااى 

<http://www.unfccc.int/5900> مراقاااب  وتتااااا املساااامها  املقدماااة مااان املنرماااا  املعتماااد  وصااافة
 <http://www.unfccc.int/7478> املوقي الشبكيعلى وواوة املسامها  على 

لعدا  و قة تقن ة عن املبا   التوج ي ة أو  14 
األ وا  األخااااااااااااااار  املتصااااااااااااااالة وإ مااااااااااااااااج 
االعتبا ا  ا نسان ة ب األنشاطة املتعلقاة 

 وت   املنا  ب لطا  االتفاق ة

أيماً املعلوما  اليت طلبتيا ال ئة الفرع ة للتنف ذ ب  و هتا    وتشملFCCC/TP/2016/2انرر الوث قة 
 )أ(( 95، الفقر  FCCC/SBI/2015/22الثالثة واأل وعن)

ل  اج مشااااااروع ب م زان ااااااة فااااااا  السااااااانتن  17 
يتمااااااامن االحت اجاااااااا   2016-2017

مااااان امل زان اااااة لوف فاااااة منساااااب سااااااا معااااا  
والقمااااااااااايا ا نسااااااااااان ة وواااااااااادأ  عمل ااااااااااة 

  ل تلا الوف فةالتوف ف لش

  FCCC/SBI/2015/3/Add.2انرر الوث قة 
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 معلوما  و واوط لضاف ة وصف احملتو   قم الفقر  املقر /االستنتاج
FCCC/SBI/2015/22 95)الق ااااااااااا والتعااااااااااوب ماااااااااي املنرماااااااااا   ا   ‘1‘)ب

اسااااااااااتخالع وتعماااااااااا م أمثلااااااااااة و الصاااااااااالة،
املما سا  ا  اد  املراع اة للبعاد ا نسااين 
ب س اسااااا  وواااارام  التخف ااااف وتطاااااوير 

 التكنولوج ا ونقليا

انرر على سب ل املثال قسم املوا   على الصفية الشبك ة املتعلقة واملساريل ا نسان ة وت   املنا  على 
واألماناة  <http://unfccc.int/gender_and_climate_change/ items/9397.php>املوقاي الشابكي 

ساابل تقاساام   اسااا  عمااو أيماااً ب الشااراكة ا نسااان ة التاوعااة ملرفااب الب ئااة العامل ااة، الاايت تستكشااف 
حاااال  املما سااا  ا  ااد  اإلفرا يااة وشاا ب املشااا يي والااربام  والس اسااا  الب ئ ااة املراع ااة لالعتبااا ا  
ا نسااان ة، مبااا ب  لااا مااا يتعلااب وتخف ااف آثااا  ت اا  املنااا  وتطااوير التكنولوج ااا ونقليااا، ماان خااالل 

   تمعا  املما سة القاريمة على اإلنانت 
اا والتعااااااااااوب ماااااااااي املنرماااااااااا   ا  الق ااااااااا ‘2‘)ب(95 

استكشااااااف املزياااااد مااااان السااااابل و الصااااالة،
والوساااااااااااااريل الكف لااااااااااااة وإ ماااااااااااااج مراعااااااااااااا  
االعتباااا ا  ا نساااان ة ب عمل اااا  تق ااا م 
االحت اجا  التكنولوج اة مان أجال تعزياز 

 تنف ذها

the updated UNEP DTU Partnershipانرر على سب ل املثال 
(a)

 guidebook Identification and 

Engagement of Stakeholders in the TNA Process. 
A Guide for National TNA Teams 

، <http://www.tech-action.org/Publications/TNA-Guidebooks>يتااااااا علاااااى املوقاااااي الشااااابكي 
 ويدم  هذا الدل ل حال اً املنرو ا  ا نسان ة 

لربناام  األمام املتياد  للب ئاة، مبوجاب اتفااق ثالثاي وان وزا   خا ج اة الادامنرك وا امعاة  ساومركاز  يتعمل هذه الشراكة، اليت كانت تعارف سااوقاً واسام  )أ(
 التقن ة ب الدامنرك وورنام  األمم املتيد  للب ئة 

    


