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 مقدمة -أوالا  
 الوالية ومعلومات أساسية -ألف 

، عمدددل  دددروص  أن تبدددقل فزددد  األّدددرات 18-  أ/23ات دددب مدددؤمتر األّدددرات، ا املندددرص  -1
بروتو دددول  و ت اقزدددا اة مبوجدددكجهدددو األ م دددافزا مدددن أجددد   اددد  مشددداص ا املدددرأ  ا ا زئدددات املنشددد   

 ق 7-  أ/36ل ا املنرص عمل النحو املسوخ   ، زوتو املمحب يا
السدددوا ن بددد  اجلناددد  ا  بسحنزدددب، اددددفاأل يسعمدددب واعسمدددد مدددؤمتر األّدددرات، ا املندددرص ذاتددد  -2

ص ا املدددرأ  اددد  مشدددا  مدددن أجددد ، املمحدددب يدددا ا زئدددات املنشددد   مبوجدددك اةت اقزدددا وبروتو دددول  زوتدددو
عمل قد    ملرأ  والرجاتغر املنا  تميب احسزاجات أ ثر فعالزا بش ن ازااات  و  واملاامها ا 

 املااوا ق
مقامددا تددوا ن بدد  اجلنادد  ا  الاددعإ م.املددؤمتُر األّددراَت م.  ددافا م. ذلددت،  عددا ف و  -3

 وفو اا م. الدوصات املعنو   ا مّاص اةت اقزا وبروتو ول  زوتوق
  :(1)يمإ مبا النزا ذلت، ّمك مؤمتر األّرات م. األمانا  وفضالأل عن -4

ةت اقزددا مهزئددات املنشدد   مبوجددك ال عددن الس ددوين اجلنادداينعمومددات  ددس ب مبأن  )أ( 
 قمزمزا؛ا ذلت معمومات عن متثز  النااحت من اجملموعات ا  مبا وبروتو ول  زوتو،

ددد  املعمومدددات املسعمندددا  )ب(  لموفدددو  املشددداص ا ا الددددوصات  فلس دددوين اجلناددداينأن همر
 املعنو   ا مّاص اةت اقزا وبروتو ول  زوتو؛

يسادد    زمددا  ينظددر فزهددا اددنواأل، ددإ غ مددؤمتر األّددرات يددق  املعمومددات لأن تبمردد )ج( 
زاادا مناخزدا النهدو  با بمدو  اددت السدوا ن بد  اجلناد  ا مّداصاملسحنب ا اهدا    السندر  تسبر 

 تراعإ اةعسباصات اجلناانزاق
ّمدددك مدددؤمتر األّدددرات م. األماندددا أن تضدددمرمن ادددقا السنريدددر معمومدددات عدددن بعدددد ذلدددت، و  -5

جناددانزاأل، متشددزاأل مدد  الازااددات اجلناددانزا املنطبنددا مبوجددك  األ ممنددرصات الدديت تسضددمن هنجددلتن زددقاا 
  ق(2)اةت اقزا

فحلاجددا املمحددا م.  ادد   ، أحددام مددؤمتر األّددرات عممدداأل 22-  أ/21ومبوجددك املنددرص  -6
اةت اقزدددا بروتو دددول  زوتدددو وات دددا  فصيدددم،  ددد  مدددن متثزددد  املدددرأ  ا فزددد  ا زئدددات املنشددد   مبوجدددك  

 ق (3)الاابنا املنرصاتا تن زق  جهو اا الرامزا م. املضإ قدماأل  وحث األّرات عمل تعزيز

 نطاق املذكرة -ابء 
 الس دددوين اجلناددداينعدددن حمدددد    يعدددر  ادددقا السنريدددر بزدددانت مناصندددا وخا دددا ب ددد    منزدددا  -7
 يمإ: ملا

__________ 

 ق 8، ال نر  18-  أ/23املنرص  (1)

 ق 4، ال نر  20-  أ/18املنرص  (2)

 ق 4و 3اتن ، ال نر 22-  أ/21املنرص  (3)
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 ،وات دددا  فصيدددماةت اقزدددا وبروتو دددول  زوتدددو  ددد  مدددن ا زئدددات املنشددد   مبنسضدددل   )أ( 
 ألخرى؛ألّرات اا وهمرعاتا ذلت معمومات عن متثز  املرأ  من اجملموعات ا قمزمزا  مبا

اةت اقزددددا وبروتو ددددول   دددد  مددددن وفددددو  األّددددرات م. الدددددوصات املعنددددو   ا مّدددداص   )ب( 
 ت؛و  األّراا ذلت املعمومات املسعمنا بنوجل جنم صؤااحت وف مبا ،وات ا  فصيم زوتو 

 امل اتكق )ج( 
ق ر يُدددد مل مددددا ،2017آب/أغاددددطم  1 حددددىثددددا ت الددددواص   ا اددددقا السنريددددر حمد  البزددددانو  -8

 خالت ذلتق
ممنددرصات الددديت تسضدددمن هنجددداأل ل  معمومددات عدددن تن زدددق األماندددا م. ذلدددت، تُندددد  وف  ددافا  -9

 اقزاقمبوجك اةت املعسمد  جناانزاأل، متشزاأل م  الازااات اجلناانزا املنطبنا 

 ن يتخذه مؤمتر األطرافاإلجراء الذي ميكن أ -جيم 
املعمومات الواص   ا اقا السنريدر عندد  احلابانقد يرغك مؤمتر األّرات ا أن أيخق ا  -10

أ  مجددراحت  أن يسخددق وا ،(4)سحنزددب ادددت السددوا ن بدد  اجلنادد ب املسعمندداالنظددر ا الوصقددا السننزددا 
اةعسبدداص عنددد  اخددق املعمومددات الددواص   ا اددق  الوثزنددا أيأن ا  أيضدداأل  يرغددكق ولعمدد  يددرا  منااددباأل 

اةت اقزددا وبروتو ددول   دد  مددن لمعمدد    عضدداحت ا ا زئددات املنشدد   مبوجددك   خربائدد  أو ممثمزدد تاددمزا 
 ق(5) زوتو وات ا  فصيم

 بياانت عن التكوين اجلنساين -اثنياا  
  لمهزئدات املنشد   ندوجل اجلدنم(فلس دوين اجلناداين )الس دوين حادك تر  البزانت املسعمنا  -11
  :(6)يمإ  ما

اةت اقزددددددا  ددددد  مدددددن لمهزئددددددات وامل اتدددددك املنشددددد   مبوجددددددك  الس دددددوين اجلناددددداين  )أ( 
 (؛2و 1)انظر اجلدول  وات ا  فصيم وبروتو ول  زوتو 

األّدرات األخدرى  وهمرعداتمعمومات عن متثز  املرأ  من اجملموعدات ا قمزمزدا  )ب( 
انظدددر ) ت دددا  فصيدددموااةت اقزدددا وبروتو دددول  زوتدددو مبوجدددك  ددد  مدددن املنشددد   ا ا زئدددات وامل اتدددك 

 املرفب األول(؛

__________ 

الوثزندددددددا  بو ددددددد هاالوصقدددددددا السننزدددددددا  ق واسُنَشدددددددر20، ال ندددددددر  22-  أ/21املندددددددرص  الدددددددواص  المس مزدددددددف  ووفنددددددداأل  (4)
FCCC/TP/2017/8ق 

املعمومات املسعمنا فةنسخداب والعضدويا فزمدا يس د  ف زئدات املنَشدَ   مبوجدك اةت اقزدا وبروتو دول  زوتدو املمحدب  (5)
ق http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.phpيددددددا مساحددددددا عمددددددل الددددددراب  السددددددا : 

 قhttp://unfccc.int/bodies/items/6241.phpواملعمومات املسعمنا ب   ازئا مساحا عمل الراب : 

وفنددداأل جلددددول العضدددويا الرتدددإ ا ازئدددات  ددد  مدددن اةت اقزدددا تادددسند البزدددانت م. العضدددويا ال عمزدددا ا  ددد  ازئدددا  (6)
، واددددددإ مساحددددددا عمددددددل الددددددراب : 2017آب/أغاددددددطم  1وذلددددددت بسدددددداصي   وبروتو ددددددول  زوتددددددو وات ددددددا  فصيددددددم

http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.phpق 

http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php
http://unfccc.int/bodies/items/6241.php
http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php
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 دددد  مددددن لوفددددو  األّددددرات م. الدددددوصات املعنددددو   ا مّدددداص  الس ددددوين اجلنادددداين  )ج( 
 (؛3)انظر اجلدول وات ا  فصيم اةت اقزا وبروتو ول  زوتو 

نددددوجل جددددنم صؤادددداحت وفددددو  األّددددرات م. الدددددوصات املعنددددو   ا مّدددداص اةت اقزددددا  ) ( 
 (ق4)انظر اجلدول وات ا  فصيم وبروتو ول  زوتو 

 التكوين اجلنساين للهيئات املنَشَأة -ألف 
  1اجلدول 

 اق ابريسوتو واتفالتكوين اجلنساين للهيئات املنَشَأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كي

 ا زئا
عدد  لمدوجل 
 )أ(األعضاحت

 ا نث مبن ك الدرئزم
 املسشدددداص  - الددددرئزم أو
 نئك الرئزم أو

عددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
األعضدددددددددددددددداحت 
 من ا نث 

عددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
األعضدددددددددددددددداحت 
 من الق وص

الناددددددددددددددبا املئويددددددددددددددا 
 لمناددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداحت ا

 )ب(2017 عا 

 السغددرر ا الناددبا املئويدددا
لمناددددددداحت فملناصندددددددا مددددددد  

 2016 عا  الو   ا
 4 44 9 7 -/0 16 جلنا الس زرف

 6- 19 13 3 0/0 16  ندو  الس زرفلمم 
اجملمددددم اةاسشدددداص  ملر ددددز 

 وشب ا ت نولوجزا املنا 
16 1/0 2 14 12.5 -12.5 

   ر 10 9 1 0/0 10 جلنا اةمسثال، فرجل ا ن اذ
   ر 40 6 4 0/1 10 جلنا اةمسثال، فرجل السزار

فريدددددب اادددددرباحت اةاسشددددداص  
نزددددا  املعددددب فلبالغددددات الّو

األّددرات غددر املندمددا مددن 
املدصجددددددددا ا املرفددددددددب األول 

 )ج(لالت اقزا

21 0/- 8 13 38 -14 

اجملمددددددددم السن زددددددددق   لزددددددددا 
 السنمزا النظز ا

   ر 10 9 1 0/0 10

المجندددددددددا السن زقيدددددددددا  لزدددددددددا 
واصاددددددددددو الدولزددددددددددا املعنزددددددددددا 
 فااائر واأل دراص املرتبطدا

 بس ثرات تغر املنا 

   ر 30 14 6 -/1 20

السن زدق جلنا ا شرات عمل 
 املش  

10 0/1 3 7 30 -10 

فريدددددب اادددددرباحت املعدددددب  قددددد  
 البمدان منواأل 

   ر 15 11 2 0/1 13

جلنددددا فصيددددم املعنزددددا ببنددددداحت 
 ) (الندصات

 غر منطبب 50 6 6 -/0 12

المجندددددددددا الدائمدددددددددا املعنزدددددددددا 
 فلسموي 

20 1/- 5 15 25 -7 

المجندددددددا السن زقيدددددددا املعنزددددددددا 
 فلس نولوجزا

   ر 35 13 7 0/1 20

الدق  و  ،معضدويا ا  د  ازئدالعد  الوظدائف امل سوحدا  لموجلا اقا العمو   املعرو اتع م األصقا   أ()
 قد خيسمف عن عد  الوظائف املشغولا فعمزاأل وقت معدا  اقا السنرير؛
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لموظددائف امل سوحددا  ال مددإالوظددائف املشددغولا فعمزدداأل ولددزم العددد  أاددا  الناددبا املئويددا حماددوبا عمددل  (ب)
 معضوياقل

وتسعمب البزدانت الدواص    ممثالأل ح ومزاألق 21عضواأل، من بزنهم  24يس لف فريب اارباحت اةاسشاص  من  (ج)
 ا اجلدول فملمثم  احل ومز  فن ق

 بزددانت عددن متثزدد  فلس ددوين اجلنادداينفزهددا السنريددر الاددنو  املسعمددب  يَعددر اددق  اددإ الاددنا األو. الدديت  ( )
 ملناصناقغر  ال انا الاابناتوجد بزانت عن ال ة جلنا فصيم املعنزا ببناحت الندصاتق ولقلتاملرأ  ا 

م.  عا  سغر مناو يب  ا زئات و  فلسباينسام يلمهزئات املنش    يزال الس وين اجلنااينة و  -12
جلنا فصيم املعنزا ببناحت النددصات  ا حالاا املائا  50متثز  املرأ  ب  ، ي اوح 2017 عا  وا قآخر
ا حالدددا  ددد  مدددن فدددرجل ا ن ددداذ السددداب  لمجندددا اةمسثدددال واجملمدددم السن زدددق   لزدددا السنمزدددا ا املائدددا  10و

، ا  ا  متثز  النااحت ا (7)2016 عا  ا املسعمب فلس وين اجلنااينمنق نشر السنرير الاابب النظز اق و 
ا فزد  ا زئدات  أمدا ا املائا ا جلنا الس زفق 4ا   بنابا فند حدثت   ازئا منش   واحد  فن : 

ا املائدا، ا  12.5 ، وادوادج  أ درب ا  دا  أو متثزد  املدرأ  ممدا قدد ا  د ، ، فدنناألخدرى املنشد  
واو  أق  ا  ا ،اجر   أو اجملمم اةاسشاص  ملر ز وشب ا ت نولوجزا املنا  )املر ز والشب ا(حالا 
ق وعمل اقا النحدو، فدنن ثالثدا ظ   ون تغرر  أو لمم  ندو  الس زف، ا حالائا، ا املا 6 بنابا

 أق ق أو ا املائا 38 تبمغ نابس إلنث لمتثز   لديهاأصفجل ا زئات املنش   
 املندددددوفتفملناصنددددا مدددد  ال دددد   املشددددمولا فلسنريددددر الاددددابب، حدددددث ا  ددددا  ا عددددد  و  -13

، 2016 عددددددا  وا قمسشدددددداص ات  زئددددددا منشدددددد   - صئزاددددددات أو ا من ددددددك صئزاددددددات اتاملنسخبدددددد
زدا ل د   احلالمسشداص ، ا حد  أند  ا ا - صئدزم أو لشغ  من ك صئزمخبت ات مندوفت انسُ 

منددوفت  أصبد  خبدتبزدد أند  انسُ املنا ك اوى ثالث منددوفتق  يشغ  اق  مل املشمولا فلسنرير
 ناصنا مد  ال د  فملاحد  و مبنداص ميث   ا    ما و، وامن ا زئات املنَشَ  ملن ك نئك صئزم ازئا 
 املشمولا فلسنرير الااببق

وتشم  عد  ازئات منش   عد األ من األعضاحت املناوب  القين يضطمعون بدوص نشد  ا  -14
 يمإ:  ما  أعمال اق  ا زئاتق ومتث   النااحت ا   وت األعضاحت املناوب 

 نااحت؛ 8واأل مناوفأل منهم عض 16يضم لمم  ندو  الس زرف  )أ( 
 نااحت؛ 3أعضاحت مناوب  منهم  10يضم فرجل ا ن اذ الساب  لمجنا اةمسثال  )ب( 
أع داحت منداوب  مدنهم اثنسدان فند   10يضم فدرجل السزادر السداب  لمجندا اةمسثدال  )ج( 

 من النااحت؛
د  أعضدداحت مندداوب  مددنهم اددز 10يضددم اجملمددم السن زددق   لزددا السنمزددا النظز ددا  ) ( 
 واحد ؛

 3مددددنهم  (8)أعضدددداحت مندددداوب  10تضددددم جلنددددا ا شددددرات عمددددل السن زددددق املشدددد    )ه( 
 نااحتق

__________ 

 قFCCC/CP/2016/4الوثزنا  (7)
 ما  ال من ك عضو مناوب شاغراألق (8)
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 التكوين اجلنساين للمكاتب -ابء 
 وصاأل اامدداأل ا وات ددا  فصيددم تددؤ   امل اتددك املنشدد   مبوجددك اةت اقزددا وبروتو ددول  زوتددو  -15

األ معمومددات لسنريددر أيضدديسضددمن اددقا ا ،لددقلتتبعدداأل و ق م اص  العممزددا احل ومزددا الدولزددا ب ددوص  عامددا
 لمم اتكق الس وين اجلنااين عن

  2اجلدول 
 اق ابريسوتو واتفالتكوين اجلنساين للمكاتب املنَشَأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كي

 امل سك
لمددددددددددوجل عددددددددددد  

 األعضاحت 
عدددددد  األعضددددداحت 

 من ا نث
عدددددد  األعضددددداحت 

 من الق وص

الناددددددددبا املئويددددددددا 
 لمناددددددددددددددددددددددددددددداحت ا

 2017 عا 

السغددرر ا الناددبا 
املئويدددددددا لمناددددددداحت 
فملناصندددددددددددا مددددددددددد  
 الو ددددددددددددددددددددددددددددد  ا

 2016 عا 
ال ريب العام  املخ د  املعدب 

 فت ا  فصيم
   ر 100   ر 3 3

مددددددددددددؤمتر مددددددددددددؤمتر األّددددددددددددرات، و 
األّددددددددددرات العامددددددددددد  بو ددددددددددد   
اجسماجل األّدرات ا بروتو دول  

مددددددددددؤمتر األّددددددددددرات و  ، زوتددددددددددو
العامدددددددددددد  بو دددددددددددد   اجسمددددددددددددداجل 

  فصيماألّرات ا ات ا  

 18-   ر 12   ر 12

ا ا زئدددددا ال رعزدددددا لمسن زدددددق وا زئددددد
ال رعزدددددددددددا لممشدددددددددددوص  العممزدددددددددددا 

 والس نولوجزا

6 2 4 33 33 

مددددؤمتر األّددددرات، ومددددؤمتر األّددددرات العامدددد  وة يوجددددد أعضدددداحت مددددن ا نث ا م اتددددك  -16
ألّددرات ا اجسمدداجل بو دد   اجسمدداجل األّددرات ا بروتو ددول  زوتددو، ومددؤمتر األّددرات العامدد  بو دد  

ا زئددا  حت مل سدديبمددن الناددانئددك واحددد لمددرئزم مددن النادداحت ومنددرص واحددد  ق ويوجدددا ات ددا  فصيددم
 ق(ازئددددا املشددددوص )  نولوجزدددداال رعزددددا لمسن زددددق )ازئددددا السن زددددق( وا زئددددا ال رعزددددا لممشددددوص  العممزددددا والس

 فت دا  املعدب خ د ال ريدب العامد  امل سدك مل وتشغ  نااحت منا دك الرئزاد  املسشداص   واملندرص
 قفصيم

التكوووووين اجلنسووووواين للهيئوووووات املنَشوووووَأة ةسووووب ا موعوووووات اإلقليميوووووة و مرعوووووات  -جيم 
 األطراف األخرى

ا  مددول األعضداحتلف األّرات ا اةت اقزا  من مخم لموعات مقمزمزا صئزادزا ت ن   -17
 ول و  ؛شددرقزاوصوف الول أ و  ؛ ول آاددزا واحملددز  ا ددا  و  الدددول األفرينزددا؛ ، اددإ:ألمددم املسحددد ا

 قرى ول أوصوف الغربزا و ول أخو  ؛أمري ا الالتزنزا ومنطنا البحر ال اصييب
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وف  ددافا م. اجملموعددات ا قمزمزددا اامددم، تضددم عممزددا ات اقزددا األمددم املسحددد  ا ّاصيددا  -18
فمدن  مزد ،وعق ألخدرىااألّدرات  همرعداتبعضدويا ا زئدات العديدد مدن  يسعمدب فزمدابش ن تغر املندا  

ا ت العضددوااحت لمحالددا الراانددا، يسضددمن اددقا السنريددر معمومددات عددن النادد شددامماأجدد  عددر   ددوص  
ت اقزدددددا، األول لال األّدددددرات، أ  األّدددددرات املدصجدددددا ا املرفدددددب همرعدددددات  ، حبادددددك ا زئدددددات املنَشددددد

 اين لالت اقزدددددا،ثدددددرفدددددب الواألّدددددرات الددددديت متدددددر اقس دددددا ااا مبرحمدددددا انسنالزدددددا، واألّدددددرات املدصجدددددا ا امل
 منواألقان زا، وأق  البمد  النامواألّرات غر املدصجا ا املرفب األول لالت اقزا، والدول اجلزصيا ال غر 

لمهزئددددات املنشدددد   حباددددك اجملموعددددات ا قمزمزددددا  لمس ددددوين اجلنادددداينوفزمددددا يمددددإ عددددر   -19
  :(9)األّرات األخرى وهمرعات
مدن  1ومدن الددول األفرينزدا،  2: ناداحت 7عضواأل مدنهم  16جلنا الس زف  تضم )أ( 

، ّرات املرفب األولمن أ 1ومن  ول أوصوف الغربزا و ول أخرى،  1و ول آازا واحملز  ا ا  ، 
 من األّرات غر املدصجا ا املرفب األول؛ 1و، من أق  البمدان منواأل  1و

ن املمثمد  عضدواأل مد 16يضم اجملمم اةاسشاص  ملر ز وشب ا ت نولوجزا املندا   )ب( 
  اقزا؛من األّرات املدصجا ا املرفب األول لالت امرأاتناحل ومز ، من بزنهم 

 واحدد  مدن :ناداحت ثدالثعضدواأل، مدن بزدنهم  16يضم لمدم  دندو  الس زدف  )ج( 
ّددرات غددر د  مددن األاألّددرات املدصجددا ا املرفددب األول، وواحدد  ول أوصوف الشددرقزا، وواحددد  مددن

 ول؛املدصجا ا املرفب األ
: أعضدداحت، مددن بزددنهم امددرأ  واحددد  10 يضددم فددرجل ا ن دداذ السدداب  لمجنددا اةمسثددال ) ( 

 من  ول أوصوف الشرقزا؛ اإ
 :أعضددداحت، مدددن بزدددنهم أصبددد  ناددداحت 10يضدددم فدددرجل السزادددر السددداب  لمجندددا اةمسثدددال  )ه( 

ال داصييب،  حدرنطندا البواحد  من  ول آازا واحملز  ا دا  ، وواحدد  مدن  ول أمري دا الالتزنزدا وم
األول   املرفددددبوواحددددد  مددددن  ول أوصوف الغربزددددا و ول أخددددرى، وواحددددد  مددددن األّددددرات املدصجددددا ا

 لالت اقزا؛
أعضدددداحت، مددددن بزددددنهم امددددرأ   10يضددددم اجملمددددم السن زددددق   لزددددا السنمزددددا النظز ددددا  )و( 
 من  ول أوصوف الشرقزا؛ : اإواحد 

نزددا املندمددا مددن األّددرات  ) (  يضددم فريددب ااددرباحت اةاسشدداص  املعددب فلبالغددات الّو
 :ناداحت مثداين، مدن بزدنهم عضدواأل مدن املمثمد  احل دومز  21غر املدصجا ا املرفدب األول لالت اقزدا 

ري دددا ن  ول أممدددواحدددد  مدددن الددددول األفرينزدددا، وواحدددد  مدددن  ول آادددزا واحملدددز  ا دددا  ، وثدددالث 
 ت اقزا؛األول لال من األّرات املدصجا ا املرفب وثالثطنا البحر ال اصييب، الالتزنزا ومن
املعنزددا فااددائر واأل ددراص املرتبطددا  تضددم المجنددا السن زقيددا  لزددا واصاددو الدولزددا )ح( 

دصجددا ا املرفددب ثددالث مددن األّددرات امل :عضددواأل، مددن بزددنهم اددت نادداحت 20 بسدد ثرات تغددر املنددا 
 ؛اقزااألول لالت اقزا، وثالث من األّرات غر املدصجا ا املرفب األول لالت 

__________ 

 قيسضمن املرفب األول عر األ  ق  البزانت ا جداول (9)
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 :أعضدداحت، مددن بزددنهم أصبدد  نادداحت 10تضددم جلنددا ا شددرات عمددل السن زددق املشدد    )م( 
ملدصجدددا ا ا مبرحمددا انسنالزددا، وواحددد  مددن األّددرات غددر اامتددر اقس ددا االدديت ّددرات األثددالث مددن 

 املرفب األول لالت اقزا؛
 ثددالث نادداحت:عضددواأل، مددن بزددنهم  13يضدم فريددب ااددرباحت املعددب  قدد  البمدددان منددواأل  ) ( 

مدن  ، وواحدد زدا لالت اقمن األّرات املدصجدا ا املرفدب الثداين وواحد ، واحد  من الدول األفرينزا
 ؛أق  البمدان منواأل 

 ادددت ناددداحت:، مدددن بزدددنهم عضدددواأل  12لنددددصات جلندددا فصيدددم املعنزدددا ببنددداحت اتضدددم  ) ( 
ف ن  ول أوصو مددد وواحدددد مدددن  ول آادددزا واحملدددز  ا دددا  ، وواحدددد  مدددن الددددول األفرينزدددا،  واحدددد 

ا أوصوف الغربزد مدن  ول د وواحدمن  ول أمري ا الالتزنزا ومنطنا البحر ال اصييب،  واثنسانالشرقزا، 
 و ول أخرى؛

 اثنسدان :ناداحت مخدمعضواأل، من بزدنهم  20سموي  تضم المجنا الدائما املعنزا فل )ل( 
املرفدب األول  ملدصجا ااغر من األّرات املدصجا ا املرفب األول لالت اقزا، وثالث من األّرات 

 لالت اقزا؛
 :عضددواأل، مددن بزددنهم اددب  نادداحت 20تضددم المجنددا السن زقيددا املعنزددا فلس نولوجزددا  ) ( 

ب األول ا ا املرفددداملدصجدددغدددر مدددن األّدددرات  وأصبددد ول، مدددن األّدددرات املدصجدددا ا املرفدددب األ ثدددالث
 قلالت اقزا

 التكوين اجلنساين للمكاتب ةسب ا موعات اإلقليمية -دال 
 لمم اتك حباك اجملموعات ا قمزمزا: لمس وين اجلنااينير  فزما يمإ عر   -20

اجسمددددداجل العامددددد  بو ددددد    ومدددددؤمتر األّدددددرات ،تدددددك مدددددؤمتر األّدددددراتاضدددددم م ت )أ( 
ول   بروتو دددداا ات ددددا  فصيددددم، ومددددؤمتر األّددددرات العامدددد  بو دددد   اجسمدددداجل األّددددرات  األّددددرات

 أ  امرأ ؛من بزنهم توجد  ة عضواأل، 12  زوتو
امددرأاتن: وجددد مدن بزدنهم تيضدم م سبدا ازئددا السن زدق وازئدا املشددوص  ادسا أعضداحت،  )ب( 

 ؛و ول أخرىواحد  من  ول أوصوف الشرقزا، وواحد  من  ول أوصوف الغربزا 
ثالثدا أعضداحت، مدن  ال ريدب العامد  املخ د  املعدب فت دا  فصيدميضم م سدك  )ج( 

غدر ألّدرات امدن  واحدد و  ،من األّرات املدصجدا ا املرفدب األول لالت اقزدا امرأاتن: واحد بزنهم 
 املدصجا ا املرفب األول لالت اقزاق

 التكوين اجلنساين لوفود األطراف -هاء 
حيدددث أ  تغزددر ا متثزدد  املددرأ  ا  وصات  مل م. أندد  3قددا  الددواص   ا اجلدددول تشددر األص  -21

والدددددوص  الثانزددددا  2015 عددددا  مددددؤمتر األّددددرات بدددد  الدددددوص  احلا يددددا والعشددددرين ملددددؤمتر األّددددرات ا
ا الددددوص  حيددددث أيضددداأل أ  تغزدددر ا متثزددد  املدددرأ   ومل ق2016 عدددا  والعشدددرين ملدددؤمتر األّدددرات ا

ل دد  منهمددا واألصبعدد   الرابعددا الدددوص ألصبعدد  ل دد  مددن ا زئسدد  ال ددرعزس  فملناصنددا مدد  وا الاا اددا
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يزال متثز  املرأ  ا الوفدو  م. الددوصات الادنويا ملدؤمتر األّدرات أ    وة ق2016 عا  املعنو   ا
 قا زئس  ال رعزس   وصاتمن متثزمهن ا اةجسماعات املعنو   فزما ب  الدوصات، مث  

  3اجلدول 
ق كيوتو واتفوا  بروتوكولو التكوين اجلنساين لوفود األطراف إىل دورات هيئات إدارة االتفاقية 

 )أ(ابريس

 الدوص 
لمدددددددوجل عدددددددد  

 املندوب  
عدددد  املنددددوب  

 من ا نث
عدددد  املنددددوب  

 من الق وص
النادبا املئويدا 

 لمنااحت 
السغدددرر ا النادددبا 

 املئويا لمنااحت 
 ، والددددوص ملدددؤمتر األّدددرات 22الددددوص  

 زوتددددددو،   اجسمدددددداجل أّددددددراتملؤمتر/ 12
ات ؤمتر/اجسمددداجل أّدددر والددددوص  األو  مل

فصيددددددددددددددم )تشددددددددددددددرين الثدددددددددددددداين/نوفمرب 
2016) 

   ر 32 436 6 977 2 413 9

، لمهزئددددا ال رعزددددا لمسن زددددق 46الدددددوص  
  لمهزئدددا ال رعزدددا لممشدددوص  46والددددوص  

 (2017)أاص/مايو 

   ر 42 932 722 654 1

املعنزددا ا اددقا اجلدددول عددد  املندددوب  مددن األّددرات الددقين حضددروا الدددوصات  املعرو دداتع ددم األصقددا   )أ(
بو فزهددا مندددو  تشددم  احلدداةت الدديت يسجدداو  ة واددإ الزددو  األخددر مددن  دد   وص ق حاددك احلضددوص ا

 األّرات العد  املنرصق

متثزددد  الناددداحت والسدددوا ن بددد  اجلناددد  ا جواندددك  دددن  الندددراص ا عممزدددا اةت اقزدددا  ويسادددم -22
 ق18-  أ/23ملنددرص مهزددا حاتددا ا  نزددب ادددت السددوا ن بدد  اجلنادد  عمددل النحددو املبدد  ا ا 

  وصات ألّدرات م.يند  اقا السنريدر أيضداأل معمومدات عدن ندوجل جدنم صؤاداحت وفدو  اوتبعاأل لقلت، 
 قوات ا  فصيمت اقزا وبروتو ول  زوتو ةازئات م اص  ا

  4اجلدول 
واتفواق  تووتوكوول كيو التفاقيوة وبرو هيئات إدارة انوع جنس رؤساء وفود األطراف إىل دورات 

 )أ(ابريس

 الدوص 
لمدددددددددددددددوجل عدددددددددددددددد  

 صؤااحت الوفو  
عد  صؤااحت الوفو  

 من ا نث
النادددبا املئويدددا لرؤاددداحت 

 الوفو  ا نث 
السغرر ا النابا 

 ويا لمنااحت املئ
 12، والددددددددوص  ملدددددددؤمتر األّدددددددرات 22الددددددددوص  
 و  زوتدددو، والددددوص  األ  اجسمددداجل أّدددراتملؤمتر/

ؤمتر/اجسمدددددددددداجل أّددددددددددرات فصيددددددددددم )تشددددددددددرين مل
 (2016الثاين/نوفمرب 

252 69 27 7 

 46دوص  لمهزئا ال رعزا لمسن زق، وال 46الدوص  
 (2017لمهزئا ال رعزا لممشوص  )أاص/مايو 

167 49 29 -1 

املعنزدا ألّدرات الدقين حضدروا الددوصات صؤاداحت الوفدو  لا ادقا اجلددول عدد   املعرو داتع م األصقا   )أ(
 الزو  األخر من     وص ق حاك احلضوص ا
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أن نابا متثز  املرأ  ا   وت صؤااحت وفو  األّرات  4وتب  األصقا  الواص   ا اجلدول  -23
قدد  2016 ا عد ا اداينفلس دوين اجلنم.     وص  من الدوصات منق نشر السنرير الاابب املسعمدب 

دوث حدد يشددر م. مددا والعشددرين، واددو الثانزدداا املائددا ا  وص  مددؤمتر األّددرات  27تراوحددت بدد  
ألّددددرات، اؤمتر ملدددد العشددددرينو احلا يددددا دوص  الددددا املائددددا فملناصنددددا مدددد  متثزدددد  املددددرأ  ا  7بناددددبا     ا
يشدر م.  امد ، وادورعزس واألصبعد  ل د  مدن ا زئسد  ال د الاا اداا املائا ا الدوص   29بنابا و 

  قواألصبع لرابعاصتزهما او ا املائا فملناصنا م  متثز  املرأ  ا   1حدوث  ا   بنابا 

 لمقررات اليت تتضمن هنجاا جنسانياا لحالة تنفيذ األمانة  -اثلثاا  
ممنددددرصات الدددديت تسضددددمن هنجدددداأل لينددددد  اددددقا ال ددددرجل معمومددددات عددددن حالددددا تن زددددق األمانددددا  -24

ولا سد ال د   املشدممتو اقزاق مبوجك اةت املعسمد  متشزاأل م  الازااات اجلناانزا املنطبنا  ،جناانزاأل 
ادددقا ال دددرجل  وفلنظدددر م. أن ق2017آب/أغادددطم  1م.  2016أيمول/ادددبسمرب  1ن فلسنريدددر مددد

 دددطالجل ماندددا اةيسضدددمن معمومدددات عدددن املندددرصات الددديت تطمدددك م. األ ة يشدددر م. السن زدددق، فهدددو
 ةحبقاتصي   حبمول أو 2017آب/أغاطم  1 ا نشطا 

ق ويَعدر  وتغدر املندا  اجلدنمبندوجل فزما يمإ موجز حلالا تن زدق املندرصات املس دما  ويُعر  -25
الو ددالت م. و  شداصات اا ذلدت  مبددا م دافزا عدن البنددو  الدواص   ا املدوجز، ت ا ددز املرفدب الثداين 

مدا مدن مند  طمبات وااسجابا ل األخرىقاملعمومات  أو ال  حات الشب زا أو الواثئب ذات ال ما
 يمإ: مبا األّرات، ا طمعت األمانا

  ؛(10)عن الس وين اجلنااين أعدت اقا السنرير )أ( 
الددددعم السندددب م. األّدددرات ا مشددداوص  غدددر صتزدددا بشددد ن و ددد  خطدددا  تقددددم )ب( 

ااسضدددددافسها ح ومسدددددا  وادددددساصي ا  ، وادددددإ مشددددداوص عمددددد  جنادددددانزا ا مّددددداص اةت اقزدددددا ا ّاصيدددددا
 ؛ (11)واولندا

نظمدددت حمندددا عمددد  أثنددداحت الددددوص  بشددد ن و ددد  خطدددا عمددد  جنادددانزا ا مّددداص  )ج( 
 ؛ (12)لمهزئا ال رعزا لمسن زق 46 وذلت أثناحت الدوص  قزا ا ّاصيا،اةت ا

بددددا بشدددد ن املاددددائ  نشددددرت ا اددددهامات الددددواص   مددددن األّددددرات واملنظمددددات املراقم  ) ( 
 ؛ (13))ج( أعال 25املنرص تناو ا ا حمنا العم  املشاص ملزها ا ال نر  

)ج( 25غددددر صتددددإ عددددن حمنددددا العمدددد  املشدددداص ملزهددددا ا ال نددددر   أعدددددت مددددوجزاأل  )ه( 
 ؛ (14)أعال 

__________ 

 ق19ال نر  ، 22-  أ/21؛ واملنرص 8، ال نر  18-  أ/23وفناأل لممنرص  (10)
 ق28، ال نر  22-  أ/21ُعند اةجسماجل ااسجاباأل لمدعو  الواص   ا املنرص  (11)
 ق29، ال نر  22-  أ/21وفناأل لممنرص  (12)
 ق30، ال نر  22-  أ/21وفناأل لممنرص  (13)
 قhttp://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/10289.phpمساح عمل الراب :  (14)

http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/10289.php
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فزهددددا منظمددددات لسمدددد  مدددددين ومنظمددددات  مبددددا ،ابددددراقم املتعاونددددت مدددد  املنظمددددات  )و( 
األنشددطا الدديت تضددطم  يددا م. ، ا حدددو  املددواص  املساحددا، مددن أجدد  تندددم الدددعمح ومزددا  ولزددا، 

  ؛(15)الندصاتاق  املنظمات ا لال السدصيك وبناحت 
السدددددوا ن بددددد  اجلناددددد  ا  نزدددددب وا دددددمت توجزددددد  انسبدددددا  األّدددددرات م. اددددددت  ) ( 

 جيددددر ،  ممددددا شددددغرت محدددددى الوظددددائف الدددديت 7-  أ/36  ، وذلددددت وفندددداأل لممنددددرص ا زئددددات املنَشدددد
وات ددددا  اةت اقزددددا وبروتو ددددول  زوتددددو  مبوجددددكشددددغمها عددددن ّريددددب اةنسخدددداب ا أيددددا ازئددددا منشدددد   

  ؛(16)فصيم
ممماصاددات لااددسخالأ أمثمددا وا ددمت، فلسعدداون مدد  املنظمددات ذات ال ددما،  )ح( 

سطدددوير الس نولوجزدددا بلسخ زدددف و املسعمندددا فربامج الدددازاادددات و الاجلزدددد  املراعزدددا لمبعدددد اجلناددداين ا 
 ؛ (17)وا مت ماتحا اق  األمثما ب وص  عاما  ما  ،وننمها

عمدددل سغدددر املندددا  م وببندددوجل اجلدددناملعمومدددات املسعمندددا وا دددمت ح دددب و دددديث  )م( 
الازاادددددا املناخزدددددا املراعزدددددا بشددددد ن  ددددد حات املوقددددد  الشدددددب إ لالت اقزدددددا بشددددد ن مشددددداص ا املدددددرأ  و 

 ؛(18)لالعسباصات اجلناانزا
تنمزددددا مددددن أجدددد   2019-2018فدددد   الاددددنس  ا مززانزددددا  أ صجددددت مشددددروعاأل  ) ( 

تعزيدددز تعمدددزم مراعدددا  املنظدددوص اجلناددداين ا  الرامزدددا م.املدددواص  الال مدددا لددددعم تن زدددق أعمدددال األماندددا 
السناددزب والسعدداون  وأمانسهددا عددن ّريددبعممزددا اةت اقزددا ا ّاصيددا  وا األعمددال املسعمنددا بسغددر املنددا 

 ق(19)والدعو  وبناحت الندصات

__________ 

 ق9، ال نر  22-  أ/21؛ واملنرص 8، ال نر  20-  أ/18وفناأل لممنرص  (15)
 ق3، ال نر  22-  أ/21؛ واملنرص 3و 2، ال نرت  7-  أ/36وفناأل لممنرص  (16)
 )ب(ق95، ال نر  FCCC/SBI/2015/22وفناأل لموثزنا  (17)
  ق مساح عمل الراب :25، ال نر  22-  أ/21وفناأل لممنرص  (18)

http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.phpق 
 قFCCC/SBI/2017/4من الوثزنا  5الواص  ا اجلدول  36املشروجل  (19)

http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php
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 املرفق األول

ةسووب ا موعووات اإلقليميووة  ،تووو واتفوواق ابريووساالتفاقيووة وبروتوكووول كيو  مبوجووبللهيئووات املنشووأة التكوووين اجلنسوواين   
 األطراف األخرى و مرعات

 همر  أّرات أخرى أو مقمزمزاعد  األعضاحت من ا نث حاك    لموعا  

 ا زئا

لمددددددددددددددددددوجل 
عددددددددددددددددددددددددددد  
 األعضاحت

نادددددددددددددددددددددددددددددددددبا 
األعضدددددددددددددددداحت 
ا نث م. 
األعضدددددددددددددددداحت 
 الددددددددددق وص ا
  عددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

2017 
 الدول األفرينزا

 ول آازا 
 واحملز  ا ا  

 ول أوصوبدا 
 الشرقزا

 ول أمري ا 
الالتزنزا 
 وال اصييب

 ول أوصوبدا 
الغربزا و ول 

 أخرى
الدول اجلزصيا 
 ال غر  النامزا

الدول األّرات 
 ا املرفب األول

البمدان اليت متر 
اقس ا ااا مبرحما 

 انسنالزا
األّرات املدصجا 
 ا املرفب الثاين

األّرات غر 
املدصجا ا املرفب 

 أق  البدان منواأل  األول
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 1 1 1      1 1   1 1     1 1 2 2 7/9 16 جلنا الس زف
اجملمدددددددددم اةاسشددددددددداص  
ملر ددددددددددددددددددددددددز وشددددددددددددددددددددددددب ا 

 ت نولوجزا املنا 

16 2/14             3 2     1    

لمددددددددددددددددددم  ددددددددددددددددددندو  
 الس زف

16 3/13     1 1       1 1     2 1   

فددددددددرجل ا ن دددددددداذ السددددددددداب  
 لمجنا اةمسثال

10 1/9     1 1                 

فددددددددرجل السزاددددددددر السدددددددداب  
 لمجنا اةمسثال

10 4/6   1 1   1 1 1 1   1 1         

اجملمددم السن زددق   لزددا 
 السنمزا النظز ا

10 1/9     1 1                 

فريددددددددددددددددددددددددددب ااددددددددددددددددددددددددددرباحت 
اةاسشدددددددددددداص  املعددددددددددددب 
نزددددددددددددددا  فلراددددددددددددددائ  الّو
املندمددددا مددددن األّددددرات 
غدددر املدصجدددا ا املرفدددب 

 )أ(األول لالت اقزا

21 8/13 1 1 1 1   4 3     5 3         

المجندددا السن زقيدددا  لزدددا 
 واصاو الدولزا

20 6/14             3 3     3 3   

ا شددرات عمددل السن زددق 
 املش  

10 3/7               3 3   1    
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 همر  أّرات أخرى أو مقمزمزاعد  األعضاحت من ا نث حاك    لموعا  

 ا زئا

لمددددددددددددددددددوجل 
عددددددددددددددددددددددددددد  
 األعضاحت

نادددددددددددددددددددددددددددددددددبا 
األعضدددددددددددددددداحت 
ا نث م. 
األعضدددددددددددددددداحت 
 الددددددددددق وص ا
  عددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

2017 
 الدول األفرينزا

 ول آازا 
 واحملز  ا ا  

 ول أوصوبدا 
 الشرقزا

 ول أمري ا 
الالتزنزا 
 وال اصييب

 ول أوصوبدا 
الغربزا و ول 

 أخرى
الدول اجلزصيا 
 ال غر  النامزا

الدول األّرات 
 ا املرفب األول

البمدان اليت متر 
اقس ا ااا مبرحما 

 انسنالزا
األّرات املدصجا 
 ا املرفب الثاين

األّرات غر 
املدصجا ا املرفب 

 أق  البدان منواأل  األول
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

فريددددددددب ااددددددددرباحت املعددددددددب 
  ق  البمدان منواأل 

13 3/10  1         1      1 1   1 1 

جلنددددددددا فصيددددددددم املعنزددددددددا 
 ببناحت الندصات

12 6/6  1  1  1  2  1             

المجندددا الدائمدددا املعنزدددا 
 فلسموي 

20 4/16             3 2     3 3   

 المجنا السن زقيدا املعنزدا
 فلس نولوجزا 

20 7/13             3 3     4 4   

 2 2 11 14 1 1 3 3 16 20 صفر 2 3 2 6 5 4 3 4 3 5 3 55/139 194 ا موع

 عضواأل ممثم  لمح وماتق وتسعمب البزانت الواص   ا اجلدول فملمثم  احل ومز  فن ق 21عضواأل، من بزنهم  24يس لف فريب اارباحت اةاسشاص  من  )أ(
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 املرفق الثاين

أيلول/سوومتم   1موون  املمتوودة للفوو ة املشوومولة ابلتقريوورحالووة تنفيووذ املقووررات املتسوولة ابملسوواة  اجلنسووانية وتغووّي املنوواخ   
 2017آب/أغسطس  1إىل  2016

 معمومات وصواب  م افزا الو ف ال نر  )ال نرات( صقم املنرص/اةاسنساج
ن بد  لسدوا  توجز  نظر األّرات م. املندرصات املسعمندا ف 3و 2 7-  أ/36

ملنشدددد    ا ا زئددددات المسعزدددد  النادددداحت  وترشددددز اجلنادددد  
 وظز اقل مما حدث شغوص 

مدددا م. األّددددرات بشددد ن ال شدددزحات ةنسخدددداب األعضددداحت مساحددددا  عممزدددا مادددسمر ق فمددددثالأل، املعمومدددات املند 
http://unfccc.int/files/bodies/election_and_membership/application/pdf/ الدددددراب  السدددددا :  عمدددددل

notification_to_parties.pdf  20-  أ/18واملنرص  7-  أ/63وتشم  اق  املعمومات ا شاص  م. املنرص 
 بشددد ن معددددا  تنريدددر ادددنو  يُندددد   م. مدددؤمتر األّدددرات 8 18-  أ/23

 الس وين اجلنااين
 FCCC/CP/2016/4انظر الوثزنا 

 ؛20-  أ/18
 22-  أ/21

8 
9 

م سنظدددزبا املعنزددد املراقمبدددااألّدددرات واملنظمدددات قزدددا   عدددم 
 مهدايشدم  قزا مدا وادوجهو  السدصيك وبناحت الندصات، 

 .فلسزامن م   وصات ا زئس  ال رعزس  بقلت

فا  وص  تدصيبزددا ا ااسضددا 2017و 2016إ فعمددل اددبز  املثددال، شدداص ت األمانددا ا عددامعممزددا ماددسمر ق 
ذلددت و  أ فملندددوفتدو  اادداال ددنفلنزابددا عددن  ملندددوفت نظمسهددا املنظمددا الناددائزا لمبزئددا والسنمزددامنادداحت ال

ت، فدنن   دافا م. ذلدوف زس قلمهزئسد  ال درع امادا واألصبعد  والاا ادا واألصبعد ت  ااقبز  انعندا  الددوص 
ق  ا اددد شدددر احتال  مدددلسعددداون ف، تندددو   مدددا  رفدددب البزئدددا العاملزددداالسابعدددا مل اجلنادددانزاا األماندددا عضدددو ا الشدددرا 

سخدا  فادددا دصيبزدددتوحدددد  فادددسحداث ، )الزونزسددداص( معهدددد األمدددم املسحدددد  لمسددددصيك والبحدددثالشدددرا ا ومددد  
شد ن تغدر ب قزا ا ّاصيدا  اةت اامل ا ص امل سوحا عمل ا ن نت بش ن النضاا اجلناانزا وتغر املنا  ا ازا

ميت  ندددا عمرم  مدد  ح ددو وفضددالأل عددن ذلددت، شدداص ت األمانددا ا ااسضددافا حددواص بشدد ن  اةاددسماجل والددس .املنددا 
مددن  فدد  بدد  نادداحت ل ددرعزس ا اددا واألصبعدد  لمهزئسدد  ومثزوبزددا ومؤااددا مدداص  صوبمناددون أثندداحت الدددوصت  الاا

 اازا ونااحت م اوم ات بش ن املنا منظمات شعبزا أا
الوثزنا 

FCCC/SBI/2015/22 
ا ااددددسخالأ أمثمددددفلسعدددداون مدددد  املنظمددددات املخس ددددا،  ‘1‘)ب( 95

د ا لمبعددربامج املراعزددالددازااددات و لمممماصاددات اجلزددد  ل
 لوجزددددداسطدددددوير الس نو بلسخ زدددددف و واملسعمندددددا ف اجلناددددداين

  ، وماتحا اق  املماصاات ب وص  عاماوننمها

عممزا ماسمر ق انظر عمل ابز  املثدال  د حا املدواص  فل د حات الشدب زا املسعمندا فلبعدد اجلناداين وتغدر املندا  
 ألمانا العاما حالزداأل وتبحث ا قhttp://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/9397.phpعمل الراب : 

تناام املماصادات اجلزدد  بشد ن  صاادات احلداةت ا فرا يدا  ّر  رفب البزئا العاملزاالسابعا مل اجلناانزاا الشرا  م 
فلسخ زف من  يس  ا ذلت فزما  مبا اجلناانزا،العسباصات املراعزا ل ملشاصي  والربامج والازااات البزئزااملسعمنا ف

 شب ا مماصا  عمل ا ن نت عن ّريبسطوير الس نولوجزا وننمها، وذلت بآاثص تغر املنا  و 

http://unfccc.int/files/bodies/election_and_membership/application/pdf/%20notification_to_parties.pdf
http://unfccc.int/files/bodies/election_and_membership/application/pdf/%20notification_to_parties.pdf
http://unfccc.int/files/bodies/election_and_membership/application/pdf/%20notification_to_parties.pdf
http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/9397.php
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 معمومات وصواب  م افزا الو ف ال نر  )ال نرات( صقم املنرص/اةاسنساج
ددددالنزددددا  عمددددل  ددددو منددددسظم ب 25 22-  أ/21  ث  دددد حاتيد و دددددسعهر

 مدددددددن أجددددددد  تناادددددددم عمدددددددل شدددددددب ا ا ن ندددددددت األماندددددددا
ت املعمومدددددات بشددددد ن مشددددداص ا املدددددرأ  وبشددددد ن الازاادددددا

 املناخزا املراعزا لالعسباصات اجلناانزا

  عممزا ماسمر ق أحدث املعمومات واملواص  مساحا عمل الراب :
http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php 

م ددن حمنددا عمدد  أثندداحت الدددوص  لو دد  العنا ددر املعنددد  29 
 زاا ا مّاص اةت اقم صاجها ا خطا عم  جناانز

حلمنددددا العمدددد  والعددددرو  وواثئددددب املعمومددددات  الدددددفنإ ا ذلددددت البددددث الشددددب إ مبددددا زيددددد مددددن املعمومددددات،يوجددددد م
 http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/10289.php، عمل الراب : األااازا

  انظر أيضاأل السنرير املوجز غر الرتإ املساح عمل الراب :
http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/170517_sbi_informal_workshop

summary_web.pdf_ 

  الراب :( عمل submission portalوتوجد ماهامات مند ما من األّرات مساحا عمل بوابا ا اهامات )
http://www.unfccc.int/5900ا اهامات املند ما من املنظمات املراقمبا فهإ مساحا عمل الراب : أما ق  
http://www.unfccc.int/7478 
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