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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 مؤمتر األطراف
 الدورة التاسعة عشرة

 ٢٠١٣ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٢-١١وارسو، 
  من جدول األعمال املؤقت١٥البند 

 القضايا اجلنسانية وتغري املناخ

   اجلنسانيةتقرير عن التركيبة  

 مذكرة من األمانة    

  موجز    
 اًراف يف دورته الثامنة عـشرة تيـسري  هذا التقرير بناء على طلب مؤمتر األط    أُعد    

لتعقب مسار التقدم احملرز يف حتقيق هدف التوازن بـني اجلنـسني يف إطـار النـهوض                 
ويتضمن التقرير معلومات عن توزيـع      . بالسياسات املناخية املراعية لالعتبارات اجلنسانية    

التركيبة اجلنسانية للهيئات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك متثيـل        
 للوفود املشاركة   مات عن توزيع التركيبة اجلنسانية    النساء من اجملموعات اإلقليمية، ومعلو    

  .يف الدورات األخرية املعقودة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو
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  دمةمق  -أوالً 

  الوالية واخللفية  -ألف  
، على ضرورة أن تبـذل مجيـع        ١٨-أ م/٢٣ق مؤمتر األطراف مبوجب مقرره      اتف  -١

األطراف جهوداً إضافية من أجل حتسني مشاركة املرأة يف اهليئات املنشأة مبقتضى االتفاقيـة              
  .٧-م أ/٣٦وبروتوكول كيوتو على النحو املتوخى يف املقرر 

يتعلق بإقامة التوازن بـني     اً  حمدداً  ف، مبوجب املقرر نفسه، هدف    واعتمد مؤمتر األطرا    -٢
اجلنسني يف اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو، بغية حتسني مشاركة املـرأة             
واملسامهة يف بلورة سياسات لتغري املناخ تتسم بفعالية أكرب وتليب احتياجات النساء والرجال             

  .على قدم املساواة
 األطراف إىل احلرص على إقامة توازن بني        ، عالوة على ذلك،   ا مؤمتر األطراف  ودع  -٣

  .اجلنسني يف وفودها إىل الدورات املعقودة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو
 :إىل األمانة العامة أن )١(ك، طلب مؤمتر األطرافعن ذل وفضالً  -٤

نية يف اهليئـات    تتعهد مـسك املعلومـات املتعلقـة بالتركيبـة اجلنـسا           )أ(  
مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك معلومات عن متثيـل النـساء مـن       املنشأة

  اجملموعات اإلقليمية؛
جتّمع املعلومات املتعلقة بالتركيبة اجلنسانية للوفود املشاركة يف الـدورات            )ب(  

  املعقودة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو؛
راف هبذه املعلومات لينظر فيها سنوياً، كيما يتسىن تعقـب          تبلغ مؤمتر األط   )ج(  

مسار التقدم احملرز يف بلوغ اهلدف إلقامة التوازن بني اجلنسني للنهوض بـسياسة مناخيـة               
  .مراعية لالعتبارات اجلنسانية

واضطلعت األمانة مببادرات من خالل خمتلف براجمها الرامية إىل حتقيق هدف التوازن          -٥
 وأدرجت املسائل املتصلة بنوع اجلنس وتغـري املنـاخ يف األعمـال املتعلقـة               بني اجلنسني، 

مع سائر برامج األمم املتحدة وصـناديقها       اً  وتعاونت أيض . بالتخفيف والتكيف سواء بسواء   
ووكاالهتا ومع الشركاء اآلخرين بشأن سياسات تغري املناخ املراعية للمنظور اجلنساين، بسبل            

، وتبادل املعلومات واملناقشات على شبكة اإلنترنت، وتنظيم املناسبات         منها املسامهة بآرائها  
  .وحلقات العمل

__________ 

 .٨، الفقرة ١٨-أ م/٢٣املقرر  )١(
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ـ اً  ، أضافت األمانة قـسم    ٢٠١٣يونيه  /ويف حزيران   -٦ بالقـضايا اجلنـسانية    اً  خاص
يف املوقع الشبكي لالتفاقية يتضمن معلومات حمدثة عن التوازن بني اجلنسني يف            )٢(املناخ وتغري

  .عملية االتفاقية

 نطاق املذكرة  -باء  

يتضمن هذا التقرير معلومات عن توزيع التركيبة اجلنسانية للهيئات املنشأة مبوجـب      -٧
مات عن االتفاقية وبروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك متثيل النساء من اجملموعات اإلقليمية، ومعلو  

 إطـار االتفاقيـة      لوفود األطراف املشاركة يف الدورات املعقودة يف       توزيع التركيبة اجلنسانية  
  .وبروتوكول كيوتو

  اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها مؤمتر األطراف  -جيم  
قد يود مؤمتر األطراف أن حييل هذا التقرير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه وتتخذ                 -٨

  .من إجراءات بشأنهاً ما تراه مناسب

  البيانات املتعلقة بالتركيبة اجلنسانية  -ثانياً  
 ٢٧لبيانات الواردة يف هذا التقرير بشأن التركيبة اجلنسانية للهيئات املنشأة حمدثة يف       ا  -٩

  :وتشمل البيانات ما يلي. ٢٠١٣يونيه /حزيران
التركيبة اجلنسانية للهيئات واملكاتب املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكـول         )أ(  

  ؛)٢ و١انظر اجلدولني (كيوتو 
 من اجملموعات اإلقليمية وغريها من الكتـل يف         معلومات عن متثيل النساء    )ب(  

  اهليئات واملكاتب املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو؛
ات املعقودة يف إطار االتفاقيـة      التركيبة اجلنسانية لوفود األطراف إىل الدور      )ج(  

  ).٣انظر اجلدول (وبروتوكول كيوتو 

__________ 

)٢( <http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php>. 
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  )٣(التركيبة اجلنسانية للهيئات املنشأة  -ألف  

   ١اجلدول     
   للهيئات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتوالتركيبة اجلنسانية

  اهليئة
إمجايل عدد 

 األعضاء
عدد األعضاء 

 اإلناث
عدد األعضاء 

 الذكور
النسبة املئوية 

 للنساء

  ٢٠  ٨  ٢  ١٠  اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة
  ٤٠  ٦  ٤  ١٠  جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

  ١١  ٨  ١  )أ(١٠  فرع التيسري جلنة االمتثال
  ٢٠  ٨  )ب(٢  ١٠  جلنة االمتثال فرع اإلنفاذ

  ١٥  ١١  )ب(٢  ١٣  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
فريق اخلرباء االستشاري املعين 

بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف 
  ٥٢  ١٠  ١١  ٢١ غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ٣١  ١١  ٥  ١٦ لس صندوق التكيفجم
  ١١  ١٧  ٢  )ج(٢٠ اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا

  ٢٠  ١٢  )ب(٣  )د(١٦ جلنة التكيف
  ٢٥  ١٥  )ب(٥  ٢٠ اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل

اجمللس االستـشاري ملركـز وشـبكة       
  ١٣  ١٤  ٢  ١٦ تكنولوجيا املناخ

 ٥٢ ففي حني يرتفع مستوى متثيل املـرأة إىل نـسبة         : نشأة متفاوتة  التركيبة اجلنسانية للهيئات امل     :مالحظة
درجة يف  املائة يف فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري امل             يف

ى، جلنساين يف مجيع اهليئات املنشأة األخر      يوجد اختالل واضح يف التوازن ا      املرفق األول لالتفاقية،  
  . يف املائة يف بعض احلاالت١٣ و١١ إىل ما بني  مستوى متثيل املرأةحيث يتدىن

  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧  حىت٩والعدد اإلمجايل الفعلي هو . استقال أحد األشخاص  )أ(  
  .أو نائب رئيس اهليئة امرأة/الرئيس، أحد الرؤساء، و )ب(  
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧  حىت١٩والعدد اإلمجايل الفعلي هو . استقال أحد األشخاص  )ج(  
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧  حىت١٥والعدد اإلمجايل الفعلي هو . استقال أحد األشخاص  )د(  

__________ 

، وميكـن   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٧ هيئات االتفاقية والربوتوكول حىت   تستند البيانات إىل جدول األطراف يف        ) ٣(
 .>http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php<تايل االطالع عليه يف املوقع ال
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  التركيبة اجلنسانية للمكاتب  -باء  
إىل الدور اهلام الذي تؤديه املكاتب املنشأة مبوجـب االتفاقيـة وبروتوكـول          اً  نظر  -١٠

التركيبة اجلنـسانية للمكاتـب، رغـم أن        معلومات عن   اً  كيوتو، يتضمن هذا التقرير أيض    
  . ال يطلب تلك املعلومات بصريح العبارة١٨-أ م/٢٣ املقرر

    ٢اجلدول     
   للمكاتب املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتوالتركيبة اجلنسانية

  ملكتبا
إمجايل عدد 

 األعضاء
عدد األعضاء 

 اإلناث
عدد األعضاء 

 الذكور
النسبة املئوية 

 للنساء

مكتب مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف 
العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 

  ٣٦  ٧  ٤  ١١  بروتوكول كيوتو
يذ واهليئة مكتبا اهليئة الفرعية للتنف
  ٣٣  ٢  ٢  ٦  ية والتكنولوجيةالفرعية للمشورة العلم

مكتب الفريق العامل املخصص املعـين      
  ٣٣  ٢  ١  ٣ مبنهاج ديربان للعمل املعزز

 يضم مكتب مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف       )١( :مالحظات
 ويضم مكتبا اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئـة  )٢(بروتوكول كيوتو ثالث نائبات للرئيس ومقررة؛       
 ويضم مكتب الفريق العامـل املخـصص        )٣(الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مقررتني؛    

  .بان للعمل املعّزز مقررة واحدةاملعين مبنهاج دير

  التركيبة اجلنسانية للهيئات املنشأة حسب اجملموعات اإلقليمية والكتل األخرى -جيم  
يتوزع األطراف يف االتفاقية على مخس جمموعات إقليمية رئيسية من الدول األعضاء         -١١

؛ دول أمريكا الالتينيـة     الدول األفريقية؛ دول آسيا واحمليط اهلادئ     : يف األمم املتحدة الرئيسية   
  .ومنطقة البحر الكارييب؛ دول أوروبا الشرقية؛ دول أوروبا الغربية ودول أخرى

وباإلضافة إىل اجملموعات اإلقليمية اخلمس، تضم عملية االتفاقية فيما يتعلق بعضوية            -١٢
 فمن أجل   وبالتايل،. اهليئات العديد من التكتالت األخرى يف إطار العملية احلكومية الدولية         

على شاكلة جـدول    اً  ، سري عرض صورة متماسكة للحالة الراهنة، يتضمن هذا التقرير أيضاً        
 ضوية النساء يف اهليئات املنـشأة،     األعضاء يف هيئات االتفاقية والربوتوكول، معلومات عن ع       

 أي النساء من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، واألطراف اليت متـر اقتـصاداهتا              
مبرحلة انتقالية، واألطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، واألطراف غري املدرجة يف املرفق             

 وفيمـا يلـي عـرض       .اًاألول لالتفاقية، والدول اجلزرية الصغرية النامية، أو أقل البلدان منو         
  :للتركيبة اجلنسانية للهيئات املنشأة حسب اجملموعات اإلقليمية والكتل األخرى
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 أعضاء، بينـهم امرأتـان،      ١٠يضم اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة         )أ(  
  إحدامها من دول آسيا واحمليط اهلادئ، واألخرى من دول أوروبا الشرقية؛

 أعضاء، أربعة منهم نـساء،      ١٠تضم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك         )ب(  
واحدة من طرف من األطـراف      إحداهن من طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول، و         

  اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، واثنتان من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول؛
 أعضاء، بينهم امرأة واحدة من      ١٠يضم فرع التيسري التابع للجنة االمتثال         )ج(  

  دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛
 أعضاء، بينهم امرأتان، إحدامها     ١٠ االمتثال   يضم فرع اإلنفاذ التابع للجنة      )د(  

  من الدول اجلزرية الصغرية النامية هي نائبة رئيس اهليئة، واألخرى من الدول األفريقية؛
 بينهم امرأتان، إحدامها اً، عضو١٣ رباء املعين بأقل البلدان منواًيضم فريق اخل    )ه(  

يئة، واألخرى من الـدول املدرجـة يف        من الدول اجلزرية الصغرية النامية هي نائبة رئيس اهل        
  املرفق الثاين لالتفاقية؛

يضم فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف            )و(  
 اثنتان منهن من دول آسيا    امرأة، ١١ بينهم    عضواً، ٢١غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

األفريقية، وأربع من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر         واحمليط اهلادئ، واثنتان من الدول      
  الكارييب، وثالث من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

 منهم مخس نساء، واحدة منـهن       اً، عضو ١٦يضم جملس صندوق التكيف       )ز(  
طراف من دول أوروبا الشرقية، وواحدة من دول أوروبا الغربية ودول أخرى، واثنتان من األ             

املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وواحدة من طرف من األطراف غري املدرجة يف املرفـق               
  األول لالتفاقية؛

، بينـهم امرأتـان،      عـضواً  ٢٠تضم اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا        )ح(  
  اً؛إحدامها من الدول األفريقية واألخرى من أقل البلدان منو

بينهم ثالث نساء، إحداهن مـن الـدول        اً،   عضو ١٦تضم جلنة التكيف      )ط(  
األفريقية وهي رئيسة اهليئة، وواحدة من طرف من األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول                

  اً؛لالتفاقية وهي نائبة رئيسة اهليئة، وواحدة من أقل البلدان منو
بينهم مخس نساء، إحداهن    اً،   عضو ٢٠تضم اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل        )ي(  

 اً،من أقل البلدان منـو     ن الدول اجلزرية الصغرية النامية وهي إحدى رؤساء اهليئة، وواحدة         م
وواحدة من طرف من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، واثنتان من األطراف              

  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
 بينهم  اً، عضو ١٦ يضم اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ        )ك(  

امرأتان، إحداهن من طرف من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، واألخـرى              
  .من طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
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  التركيبة اجلنسانية للمكاتب حسب اجملموعات اإلقليمية  -دال  
  :اجملموعات اإلقليميةفيما يلي عرض للتركيبة اجلنسانية للمكاتب حسب   -١٣

يضم مكتب مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع              )أ(  
مـن دول أوروبـا      ، بينهم أربع نساء، إحداهن     عضواً ١١األطراف يف بروتوكول كيوتو،     

من دول أوروبا    الشرقية، وواحدة من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وواحدة         
  أخرى، وواحدة من الدول اجلزرية الصغرية النامية؛الغربية ودول 

اهليئة الفرعية للتنفيـذ واهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة          ايضم مكتب   )ب(  
 أعضاء، بينهم امرأتان، إحدامها من الدول األفريقية واألخرى من جمموعـة            ٤والتكنولوجية  

  دول أوروبا الشرقية؛
 ٣عين مبنهاج ديربان للعمل املعـزز       يضم مكتب الفريق العامل املخصص امل       )ج(  

  .أعضاء، بينهم امرأة واحدة من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  التركيبة اجلنسانية لوفود األطراف  -هاء  

    ٣اجلدول     
  التركيبة اجلنسانية لوفود األطراف إىل الدورات املعقودة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو

  الدورة
يل عدد إمجا

  عدد املمثلني  عدد املمثالت  املمثلني
النسبة املئوية 

  للنساء
الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف     
والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل     
ــراف يف  ــاع األط ــفه اجتم بوص

  ٢٩,٤  ٣ ٥٩٣  ١ ٤٩٧  ٥ ٠٩٠  بروتوكول كيوتو
الدورة الثانية للفريق العامل املخصص     

  ٣٥,٤  ٣٩٧  ٢١٨  ٦١٥  ن للعمل املعّززاملعين مبنهاج ديربا
للهيئـة  الدورتان الثامنتان والثالثني    

الفرعية للتنفيـذ واهليئـة الفرعيـة       
  ٣٧,٢  ٩٦٦  ٥٧٢  ١ ٥٣٨  للمشورة العلمية والتكنولوجية

 يف املائة يف الدورات األخـرية       ٣٧ و ٢٩  تشري األرقام الواردة أعاله إىل أن متثيل املرأة يتراوح بني           :مالحظة
  .عقودة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتوامل

       


