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 األطراف مؤتمر
 العشرونالحادية و الدورة 
 2015كانون األول/ديسمرب   11 -تشرين الثاين/نوفمرب  30، باريس
 من جدول األعمال املؤقت 17البند 

    القضايا الجنسانية وتغير المناخ
 تقرير عن التركيبة الجنسانية  

 
 مذكرة مقدمة من األمانة  

  

 موجز 
 ـــد  التـــوا ن بـــ   بلـــو يف  الـــقح زتر تـــ مســـار التألـــد  يتـــهذ  ـــقا التألريـــر لب ـــرا  ت ألـــ   

ـــــر  اجلنســـــ  يف ا ـــــار النســـــوا بالسهااـــــاع املناتهـــــن املراعهـــــن لرعتبـــــاراع اجلنســـــانهن  ويت ـــــمن التألري
، امللحــهب  ــا م لومــاع عــن تو يــي الاكهبــن اجلنســانهن للسه ــاع املنشــية ووجــ  التكاقهــن وبروتوكــول كهوتــو

الـــــدوراع امل ألـــــودة يف ا ـــــار التكاقهـــــن  وم لومـــــاع عـــــن تو يـــــي الاكهبـــــن اجلنســـــانهن للوفـــــود املشـــــاركن يف
واضــافن   2014 منــق نشــر التألريــر الســابهب عــن الاكهبــن اجلنســانهن يف عــا امللحــهب  ــا وبروتوكــول كهوتــو 

  جنسانها   اىل ذلك، تألّد  م لوماع عن تنكهق األمانن املألرراع اليت تت من هنجا  
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 مقدمة -أوالا  
 

 الوالية والخلفية -ألف 
 
، علــض ضــرورة زن تبــقل طهــي األ ــرا  جســودا  18-/  ز23اتكــهب مــؤمتر األ ــرا ، يف املألــرر  -1

امللحــهب  اضــافهن مــن زجــم اســ  مشــاركن النســاء يف ا ه ــاع املنشــية ووجــ  التكاقهــن وبروتوكــول كهوتــو
  7-/  ز36نحو املتوتض يف املألرر علض ال  ا
مــؤمتر األ ــرا ، يف املألــرر ذاتــ ،  ــدفا  قــددا  يت لــهب ببقامــن التــوا ن بــ  اجلنســ  يف  واعتمــد -2

ا ه ـــاع املنشـــية ووجـــ  التكاقهـــن وبروتوكـــول كهوتـــو، بغهـــن اســـ  مشـــاركن املـــرزة واملســـا ن يف بلـــورة 
 اة اهاااع لتغري املناخ تتسم بك الهن زكرب وتليب اتتهاجاع النساء والرجال علض قد  املساو 

اىل احلــرع علـض اقامــن تــوا ن بـ  اجلنســ  يف وفود ــا  األ ــرا    ؤمترُ املـذلــك، دعــا  واضـافن اىل -3
 اىل الدوراع امل ألودة يف ا ار التكاقهن وبروتوكول كهوتو  

 :(1)وعروة علض ذلك،  ل  مؤمتر األ را  اىل األمانن ما يلي -4
اجلنســانهن يف ا ه ــاع املنشــية ووجــ   زن تت ســد مســك امل لومــاع املت لألــن بالاكهبــن )ز( 

 التكاقهن وبروتوكول كهوتو، وا يف ذلك م لوماع عن متثهم النساء من ا موعاع اإلقلهمهن؛
زن جتّمــي امل لومــاع املت لألــن بالاكهبــن اجلنســانهن للوفــود املشــاركن يف الــدوراع امل ألــودة  )ب( 

 يف ا ار التكاقهن وبروتوكول كهوتو؛
لـــؤ مـــؤمتر األ ـــرا   ـــقي امل لومـــاع لهن ـــر فهســـا اـــنويا ، كهمـــا يتســـ  ت ألـــ  زن تب )ج( 

لنســوا بسهااــن مناتهــن تراعـــي يف ا ــار امســار التألــد  ايفــر  يف بلــو   ــد  التــوا ن بــ  اجلنســ  
 العتباراع اجلنسانهن 

 بربنــامع عمـــما  ، امل ـــرو  زي ــ20-/  ز18و لــ  مــؤمتر األ ـــرا  اىل األمانــن، يف املألــرر  -5
ــــيت  لهمــــا املت لــــهب بالأل ــــايا اجلنســــانهن، زن تــــورد يف  ــــقا التألريــــر م لومــــاع عــــن تنكهــــق ا املألــــرراع ال

  (2)مي السهاااع اجلنسانهن املنطبألن ووج  التكاقهنا  متشه ا ،تت من هنجا جنسانه
  

 نطاق المذكرة -باء 
 
يت ـــــمن  ـــــقا التألريـــــر م لومـــــاع عـــــن تو يـــــي الاكهبـــــن اجلنســـــانهن للسه ـــــاع املنشـــــية ووجـــــ   -6

التكاقهــن وبروتوكــول كهوتــو، وــا يف ذلــك متثهــم النســاء مــن ا موعــاع اإلقلهمهــن و موعــاع األ ــرا  
 األتــرى، وم لومــاع عــن تو يــي الاكهبــن اجلنســانهن لوفــود األ ــرا  املشــاركن يف الــدوراع امل ألــودة يف

__________ 

  8 الكألرة، 18-/  ز23املألرر  (1) 
  4، الكألرة 20-/  ز18املألرر  (2) 
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واضــافن اىل ذلـك، تألــّد  م لومـاع عــن تنكهـق األمانــن املألـرراع الــيت ا ـار التكاقهـن وبروتوكــول كهوتـو  
 مي السهاااع اجلنسانهن املنطبألن ووج  التكاقهن  ا  متشه ا ،جنسانها  تت من هنج

  
 اإلجراءات التي يمكن أن يتخذها مؤتمر األطراف -جيم 

 
تــراي  حيهــم  ــقا التألريــر اىل ا ه ــن الكرعهــن للتنكهــق لتن ــر فهــ  وتتخــق مــاقــد يــود مــؤمتر األ ــرا  زن  -7

 مناابا  من اجراءاع بشين  
املت لألـــن  االبهانـــاع الـــواردة يف  ـــقا التألريـــر يف  ـــني قرارا ـــب تساشـــد زن قـــد تـــود األ ـــرا و  -8

  (3)بانتخاب زع اء ا ه اع املنشية ووج  التكاقهن وبروتوكول كهوتو
  

 البيانات المتعلقة بالتركيبة الجنسانية -ثانياا  
 
  زيلــول/ 11اىل غايــن  يت ــمن  ــقا التألريــر بهانــاع بشــين الاكهبــن اجلنســانهن للسه ــاع املنشــية -9

 وتشمم البهاناع ما يلي:  ،(4)2015ابتمرب 
 الاكهبـــن اجلنســـانهن للسه ـــاع واملكاتـــ  املنشـــية ووجـــ  التكاقهـــن وبروتوكـــول كهوتـــو )ز( 
 (؛2و 1اجلدول  )ان ر 

م لومـــــاع عـــــن متثهـــــم النســـــاء مـــــن ا موعـــــاع اإلقلهمهـــــن وغري ـــــا مـــــن  موعـــــاع  )ب( 
 ؛ (5)ان ر اجلدول  األ را  يف ا ه اع واملكات  املنشية ووج  التكاقهن وبروتوكول كهوتو

ول  الاكهبــن اجلنســانهن لوفــود األ ــرا  اىل الــدوراع امل ألــودة يف ا ــار التكاقهــن وبروتوكــ )ج( 
 (   3كهوتو )ان ر اجلدول 

نــوج جــنس ر اــاء وفــود األ ــرا  اىل الــدوراع امل ألــودة يف ا ــار التكاقهــن وبروتوكــول   )د( 
 ( 4كهوتو )ان ر اجلدول 

  
  

__________ 

ميكن ال ـرج علـض امل لومـاع املت لألـن بالنتخابـاع وال  ـوين يف  ه ـاع التكاقهـن وبروتوكـول كهوتـو يف املوقـي التـا :  (3) 
<http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php>   وميكـــن زي ـــا  ال ـــرج علـــض امل لومـــاع

  <http://unfccc.int/bodies/items/6241.php>املت لألن ب  وين كم  ه ن علض املوقي التا : 
، وميكــن زن تكــون ةتلكــن عــن 2015بتمرب زيلول/اــ 11تســتند البهانــاع اىل ال  ــوين الك لهــن يف كــم  ه ــن اىل غايــن  (4) 

، 2015آب/زغسـطس  28البهاناع الواردة يف اجلدول الرمسي لبع اء يف  ه ـاع التكاقهـن وبروتوكـول كهوتـو بتـاري  
  <http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php>و و متاح يف املوقي التا : 
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 التركيبة الجنسانية للهيئات المنشأة -ألف 
 

  1اجلدول   
 التركيبة الجنسانية للهيئات المنشأة بموجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو

 

 ا ه ن

اطــــــــــــــــا  
عــــــــــــــــــــــــدد 
 األع اء

اإلنــــــــاس الروهســــــــاع زو 
 الروهســـاع املتشـــاركاع/

 ناوباع الر ااء

عــــــــــــــــــــــــــــدد 
األع ــــــــاء 

 اإلناس

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
األع ـــــــــــــــاء 

 القكور

النســـــــبن امل ويـــــــن 
للنســـاء يف عـــا  

2015 

التغري يف النسـبن امل ويـن 
ــــــن مــــــي  للنســــــاء باملألارن

 2014عا  

 10- 10 9 1  كر/ كر 10 ا لس التنكهقح آللهن التنمهن الن هكن

  كر 40 6 4 / كر1 10 جلنن اإلشرا  علض التنكهق املشاك

  كر 40 6 4  كر/ كر  10 فرج التهسري التابي للجنن المتثال

  كر 10 9 1 / كر1 10 فرج اإلنكاذ التابي للجنن المتثال

  كر 15 11 2  كر/ كر 13 فريهب اخلرباء امل ين بيقم البلدان منوا  

اخلـــــــرباء الاتشـــــــارح امل ـــــــين فريـــــــهب 
بالبرغـــــــاع الو نهـــــــن املألدمـــــــن مـــــــن 
ــــــهب  األ ــــــرا  غــــــري املدرجــــــن يف املرف

 األول لرتكاقهن

)ز(21
 10– 33 14 7 / كر1 

 3– 28 10 4  كر/ كر 16b  لس  ندوق التكهف

 10– 25 15 5  كر/ كر 20 ا ه ن التنكهقين امل نهن بالتكنولوجها

  كر 25 12 4  كر-/ 16 جلنن التكهف

  كر 35 13 7 /1- 20 اللجنن الداومن امل نهن بالتمويم

ا لـــــس الاتشـــــارح ملركـــــز وشـــــبكن 
 16 تكنولوجها املناخ

 7– 6 15 1  كر/ كر

اللجنن التنكهقين آللهن واراو الدولهن 
امل نهــــن باخلســــاور واألضــــرار املرتبطــــن 

 بآثار تغري املناخ

 5 35 13 7 ل ينطبهب 20

  
بهــد زن البهانــاع الــواردة  ا  تكومهــ ممــثر   21مــن بهــنسم  ا ،ع ــو  24فريــهب اخلــرباء الاتشــارح مــن يتــيلف  (ز)

  يف اجلدول تت لهب باملمثل  احلكومه  فألط
 ااتألال ع وان، و ا امرزتان، ول تزال وظهكتا ا شاغرت   )ب(
يف اجتماعسـا األول املألـرر عألـدي يف اهنتخ  روهس اللجنن التنكهقين آللهن واراـو الدولهـن وناوـ  روهسـسا  )ج(

    2015زيلول/ابتمرب  26اىل  24بون، بيملانها، يف الكاة من 
 

بـــ  ا ه ـــاع وتتغـــري مـــن اـــنن اىل  ل تــزال الاكهبـــن اجلنســـانهن للسه ـــاع املنشـــية تتســـم بالتكـــاوع -10
اإلشـرا  علـض التنكهـق جلنـن  يف يف املاوـن 40نسـبن متثهـم النسـاء بـ   تتراوتـ، 2015ويف عـا   زترى 

ا لــس الاتشــارح ملركــز وشــبكن تكنولوجهــا يف املاوــن يف  6التــابي للجنــن المتثــال و املشــاك وفــرج التهســري
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متثهــم النســاء   دادا، (6)2014يف عــا   ومنــق نشــر تألريــر ال ــا  املاضــي عــن الاكهبــن اجلنســانهن  (5)املنــاخ
لهـن واراـو الدولهـن امل نهـن باخلسـاور واألضـرار املرتبطـن بآثـار اللجنـن التنكهقيـن آل ـي  ،واتـدة منشـية  ه نيف 

 اـــاوريف  بهنمـــا ا كـــ  ،يف املاوـــن 5وذلـــك بنســـبن  تغـــري املنـــاخ )اللجنـــن التنكهقيـــن آللهـــن واراـــو الدولهـــن(،
ا لــس التنكهـــقح آللهـــن التنمهـــن يف املاوـــن يف  10املثـــال، بنســـبن  ، علـــض اــبهما ه ــاع املنشـــية، اذ تراجـــي

    هكن واللجنن التنكهقين امل نهن بالتكنولوجها، زو ظم علض تال الن 
بهنمـــا ن تنتخـــ  منـــدوباع روهســـاع زو روهســـاع متشـــاركاع  ه ـــن منشـــية،  زربـــيوانُتخبـــت  -11

 روهس   زح مندوبن ناوبن
مــن األع ــاء املنــاوب  الــقين ي ــطل ون بــدور نشــط يف  عــدة  ه ــاع منشــية عــددا   مموتشــ -12

 زعمال  قي ا ه اع  ومتثَّم النساء يف  كو  األع اء املناوب  كما يلي: 
مـــن بهـــنسم  ،(7)زع ـــاء منـــاوب  10ي ـــم ا لـــس التنكهـــقح آللهـــن التنمهـــن الن هكـــن  )ز( 

 امرزة واتدة؛
امـــرزة  ، مـــن بهـــنسم(7)اء منـــاوب زع ـــ 10ت ـــم جلنـــن اإلشـــرا  علـــض التنكهـــق املشـــاك  )ب( 
 ؛واتدة

ــــابي ي ــــم فــــرج التهســــري )ج(  ــــن المتثــــال ل الت ــــاوب  10لجن ــــنسم امــــرزة (7)زع ــــاء من ، مــــن به
 واتدة؛

 ؛تانزع اء مناوب ، من بهنسم امرز 10لجنن المتثال ل التابي ي م فرج اإلنكاذ )د( 
 نساء   ات بهنسم، من (7)مناوبا   ع وا   16ي م  لس  ندوق التكهف  ( ) 

  
 التركيبة الجنسانية للمكاتب -باء 

 
يف ادارة ال ملهــن احلكومهـــن ا   امــا  دور  املكاتــ  املنشــية ووجـــ  التكاقهــن وبروتوكــول كهوتـــو تــؤدح -13

  عن الاكهبن اجلنسانهن للمكات  ، يت من  قا التألرير زي ا  م لوماعالدولهن بصورة عامن  لقا
  

__________ 

ممثر  تكومها ، وميثم زع ـا ي بالتسـاوح األ ـرا  املدرجـن  16الاتشارح ملركز وشبكن تكنولوجها املناخ ا لس ي م  (5) 
يف املرفــهب األول لرتكاقهــن واأل ــرا  غــري املدرجــن يف املرفــهب األول لرتكاقهــن، كمــا ي ــم ممثلــ  للجنــن التنكهقيــن امل نهــن 

ــــاخ وجلنــــن التكهــــ ف واللجنــــن الداومــــن امل نهــــن بالتمويــــم ومــــدير مركــــز وشــــبكن بالتكنولوجهــــا والصــــندوق األت ــــر للمن
تكنولوجها املناخ ومن ماع به هن وجتاريـن و ـناعهن ومن مـاع  ثهـن ومن مـاع مسـتأللن غـري تكومهـن  وينتخـ  روـهس 

ل  ا لس الاتشارح وناو  الروهس ضمن املمثل  احلكومه  الستن عشر  وتت لهب البهاناع الـواردة يف اجلـدول بـاملمث
 احلكومه  فألط 

 (6) FCCC/CP/2014/7  
 ااتألال زتد األع اء املناوب  ول تزال الوظهكن شاغرة  (7) 
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  2اجلدول   
 التركيبة الجنسانية للمكاتب المنشأة بموجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو

 

 املكت 

اطـــــــــــــــــــــــــا  
عـــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

 األع اء

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
األع ــــــــــــــــــاء 

 اإلناس

عـــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
األع ــــــــــــــاء 

 القكور

النســــــبن امل ويــــــن 
للنســـــــــــــــــــــــــاء يف 

 2015عا 

التغــــــري يف النســــــبن امل ويــــــن 
للنســـاء باملألارنـــن مـــي عـــا  

2014 

مكتـــــــــ  مـــــــــؤمتر األ ـــــــــرا  ومـــــــــؤمتر 
 األ را /اجتماج األ را 

  كر 27 8 3 11

مكتبا ا ه ن الكرعهـن للمشـورة ال لمهـن 
 والتكنولوجهن وا ه ن الكرعهن للتنكهق

  كر 33 4 2 6

  كر 33 2 1 3 مكت  فريهب منساج ديربان
  

مكتـــ  مـــؤمتر األ ـــرا  ومـــؤمتر األ ـــرا   ملألـــررة يفالـــروهس وا نوتشـــغم امرزتـــان منصـــيب ناوبـــ -14
ــــو )مــــؤمتر األ را /اجتمــــاج األ ــــرا ( كمــــا   ،ال امــــم بو ــــك  اجتمــــاج األ ــــرا  يف بروتوكــــول كهوت

ويف الكريـــهب ال امـــم  ا ه ـــن الكرعهـــن للمشـــورة ال لمهـــن والتكنولوجهـــن يفتشـــغم امرزتـــان منصـــ  املألـــررة 
روهســـن    وتشـــغم امـــرزة منصـــ نســـاج ديربـــان(املخصـــمل امل ـــين ونســـاج ديربـــان لل مـــم امل ـــز  )فريـــهب م

ـــــن ـــــن الكرعهـــــن للمشـــــورة ال لمهـــــن والتكنولوجه ومـــــؤمتر  ، و ـــــي ع ـــــو يف مكتـــــ  مـــــؤمتر األ ـــــرا ا ه 
 ا ه ت  الكرعهت   مكتيب األ را /اجتماج األ را  اضافن اىل

  
التركيبةةة الجنسةةانية للهيئةةات المنشةةأة بحسةةب المجموعةةات اإلقليميةةة ومجموعةةات  -جيم 

 األطراف األخرى
 

تصــنف األ ــرا  يف التكاقهــن ضــمن تــس  موعــاع اقلهمهــن روهســهن مــن الــدول األع ــاء  -15
يف األمــــم املتحـــــدة، و ـــــي: الـــــدول األفريألهـــــن؛ ودول آاـــــها وايفـــــهط ا ـــــاد ؛ ودول زمريكـــــا الرتهنهـــــن 

 ودول زوروبا الغربهن ودول زترى  ومنطألن البحر الكارييب؛ ودول زوروبا الشرقهن؛
وباإلضــــافن اىل ا موعــــاع اإلقلهمهــــن اخلمـــــس، ت ــــم عملهــــن التكاقهـــــن فهمــــا يت لــــهب ب  ـــــوين  -16

ا ه ـــاع ال ديـــد مـــن  موعـــاع األ ـــرا  األتـــرى  وعلهـــ ، فمـــن زجـــم عـــرا  ـــورة متنااـــألن للحالـــن 
 ســـ   موعـــاع  الرا نـــن، يت ـــمن  ـــقا التألريـــر م لومـــاع عـــن ع ـــوين النســـاء يف ا ه ـــاع املنشـــية،

ــــــن  األ ــــــرا  ــــــن،  ،2015زيلول/اــــــبتمرب  11اىل غاي زح األ ــــــرا  املدرجــــــن يف املرفــــــهب األول لرتكاقه
واأل ــرا  الــيت متــر اقتصــادا ا ورتلــن انتألالهــن، واأل ــرا  املدرجــن يف املرفــهب الثــاين لرتكاقهــن، واأل ــرا  

بلــدان منــوا   وفهمــا يلــي غــري املدرجــن يف املرفــهب األول لرتكاقهــن، والــدول اجلزريــن الصــغرية النامهــن، وزقــم ال
 :(8)س  ا موعاع اإلقلهمهن و موعاع األ را  األترى عرا للاكهبن اجلنسانهن للسه اع املنشية 

__________ 

  5 قي البهاناع م روضن يف اجلدول  (8) 
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رزة واتــدة زع ــاء، مــن بهــنسم امــ 10ي ــم ا لــس التنكهــقح آللهــن التنمهــن الن هكــن  )ز( 
 ؛ من دول زوروبا الشرقهن

نسم زربــي نسـاء، اثنتــان زع ـاء، مــن بهـ 10ك ت ـم جلنـن اإلشــرا  علـض التنكهــق املشـا  )ب( 
 يف املرفهب األول لرتكاقهن؛ املدرجن غري األ را ورتلن انتألالهن، واثنتان من  ا امير اقتصاد من  رف 
زع ـاء، مـن بهـنسم زربـي نسـاء، واتـدة  10ي م فرج التهسري التابي للجنن المتثـال  )ج( 

زمريكــا الرتهنهــن ومنطألــن البحــر الكــارييب، وواتــدة دول مــن دول آاــها وايفــهط ا ــاد ، وواتــدة مــن 
 يف املرفهب األول لرتكاقهن؛ ندرجامل  ا ر األمن دول زوروبا الغربهن ودول زترى، وواتدة من 

 زع ــاء، مــن بهــنسم امــرزة واتــدة مــن 10ي ــم فــرج اإلنكــاذ التــابي للجنــن المتثــال  )د( 
 الدول اجلزرين الصغرية النامهن؛

ع ــوا ، مـن بهــنسم امرزتـان، اتــدا ا  13يـهب اخلــرباء امل ـين بيقــم البلـدان منـوا  ي ـم فر  ( ) 
 رجن يف املرفهب الثاين لرتكاقهن؛دامل األ را  من الدول اجلزرين الصغرية النامهن، واألترى من

امل ــين بالبرغــاع الو نهــن املألدمــن مــن األ ــرا  غــري  ي ــم فريــهب اخلــرباء الاتشــارح )و( 
 اتــدةنسـاء، و  اــبي، مــن بهـنسم مــن املمثلـ  احلكـومه  ع ـوا   21 رفـهب األول لرتكاقهــناملدرجـن يف امل

واتــــدة مــــن دول آاــــها وايفــــهط ا ــــاد ، وثــــرس مــــن دول زمريكــــا الرتهنهــــن و  مــــن الــــدول األفريألهــــن،
 درجن يف املرفهب األول لرتكاقهن؛امل را  األمن  اثنتانومنطألن البحر الكارييب، و 

ــــي نســــاء، واتــــدة مــــن (9)ع ــــوا   16وق التكهــــف ي ــــم  لــــس  ــــند ) (  ــــنسم زرب ، مــــن به
األ ــرا  غــري  واثنتــان مــن ،يف املرفــهب األول لرتكاقهــن، وواتــدة مــن دول زوروبــا الشــرقهن ندرجــامل  ا ــر األ

 ؛املدرجن يف املرفهب األول
اثنتــان نســاء،  تــسع ــوا ، مــن بهــنسم  20ت ــم اللجنــن التنكهقيــن امل نهــن بالتكنولوجهــا  )ح( 

 يف املرفهب األول لرتكاقهن؛ األ را  املدرجنمن  ثرسو  من األ را  غري املدرجن يف املرفهب األول،
ع وا ، مـن بهـنسم زربـي نسـاء، واتـدة مـن الـدول األفريألهـن،  16ت م جلنن التكهف  )ط( 

ــــن ودول  ندرجــــامل  ا ــــر األوواتــــدة مــــن  ــــا الغربه يف املرفــــهب األول لرتكاقهــــن، وواتــــدة مــــن دول زوروب
 اتدة من زقم البلدان منوا ؛زترى، وو 
 زربـــي مـــنع ـــوا ، مـــن بهـــنسم اـــبي نســـاء،  20ت ـــم اللجنـــن الداومـــن امل نهـــن بالتمويـــم  )ح( 

 لرتكاقهن؛ ألولدرجن يف املرفهب اامل را  األيف املرفهب األول لرتكاقهن، وثرس من  ندرجامل  غري ا ر األ
مـــن املمثلـــ   ع ـــوا   16تكنولوجهـــا املنـــاخ ي ـــم ا لـــس الاتشـــارح ملركـــز وشـــبكن  )ك( 
 ؛هنيف املرفهب األول لرتكاق ندرجامل ة واتدة من األ را  غري، من بهنسم امرزاحلكومه 
زربـي مــن نســاء،  اـبيمـن بهــنسم  ا ،ع ــو  20ت ـم اللجنـن التنكهقيــن آللهـن واراــو الدولهـن  )ل( 

  أل را  غري املدرجن يف املرفهب األول لرتكاقهنمن ا ثرسيف املرفهب األول لرتكاقهن، و  األ را  املدرجن
__________ 

 ااتألال ع وان، و ا امرزتان، ول تزال وظهكتا ا شاغرت   (9) 
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 اإلقليميةحسب المجموعات بالتركيبة الجنسانية للمكاتب  -دال 
 

 س  ا موعاع اإلقلهمهن:  يرد فهما يلي عرا للاكهبن اجلنسانهن للمكات   -17
، مــن ع ــوا   11ي ــم مكتــ  مــؤمتر األ ــرا  ومــؤمتر األ را /اجتمــاج األ ــرا   )ز( 
 ؛ زوروبا الغربهن ودول زترىمن دول  األترى، واتدة من دول زوروبا الشرقهن و امرزتانبهنسم 

ي ــم مكتــ  ا ه ــن الكرعهــن للتنكهــق ومكتــ  ا ه ــن الكرعهــن للمشــورة ال لمهــن والتكنولوجهــن  )ب( 
 اتن زع اء، من بهنسم امرزتان من دول زوروبا الشرقهن؛ 

 غـري  ا ـر األثرثن زع اء، من بهنسم امرزة واتـدة مـن  ديربانمنساج  فريهب ي م مكت  )ج( 
 يف املرفهب األول لرتكاقهن   ندرجامل

  
 التركيبة الجنسانية لوفود األطراف -هاء 

 
 3 اجلدول
 التفاقيةةةة وبروتوكةةةول كيوتةةةوهيئةةةات اإلداريةةةة لالجنسةةةانية لوفةةةود األطةةةراف  لةةة  دورات ال التركيبةةة

 (ز)الملحق بها
 

 الدورة
اطــا  عــدد 

 املندوب 
عــــــــــــــــــــــــــــدد 
 املندوباع

عــدد املنــدوب  
 القكور

النســـــبن امل ويــــــن 
 للنساء

التغــــــــري يف النســــــــبن 
 امل وين للنساء 

من الدورة الثانهن لكريهب منساج  سادساجلزء ال
 (2014)تشرين األول/زكتوبر  ديربان

)ب(4 41 475 325 800
 

ة اشـر ملـؤمتر األ ـرا  والـدورة ال   شرونالدورة ال
)كـــــــانون  ملـــــــؤمتر األ را /اجتمـــــــاج األ ـــــــرا 

 (2014األول/ديسمرب 

  كر 36 019 4 295 2 314 6

مــن الــدورة الثانهــن لكريــهب منســاج  ثــامناجلــزء ال
 (2015)شباط/فرباير  ديربان

)ج(1- 40 543 363 906  

األرب ــــون لكــــم مــــن ا ه تــــ  الثانهــــن و الــــدورة 
 (2015)تزيران/يونه   الكرعهت 

1 928 769 1 159 40 2 

  
اع تــا الهــو  اجلــدول عــدد املنــدوب  مــن األ ــرا  الــقين ت ــروا الــدور   ــقا ت كــس األرقــا  الــواردة يف )ز(

 األتري من كم دورة 
  2014باملألارنن مي اجلزء الرابي من الدورة الثانهن لكريهب منساج ديربان امل ألود يف عا   )ب(

  2015باملألارنن مي اجلزء السادس من الدورة الثانهن لكريهب منساج ديربان امل ألود يف عا   )ج(
 

بـ  دورة مـؤمتر األ ـرا  التااـ ن  ن يتغـريزن متثهـم النسـاء  3ردة يف اجلدول اتب  األرقا  الو  -18
 الـــدورة   بهـــد زنـــ  ا داد يف2014ودورتـــ  ال شـــرين امل ألـــودة يف عـــا   2013عشـــرة امل ألـــودة يف عـــا  

الثانهــــن واألرب ــــ  لكــــم مــــن ا ه تــــ  الكــــرعهت  باملألارنــــن مــــي دور مــــا احلاديــــن واألرب ــــ  امل ألــــودة يف 
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زن متثهــم النســاء ا كــ  يف اجلــزء الثــامن مــن الــدورة الثانهــن لكريــهب ا    وتبــ  األرقــا  زي ــ2014 عــا 
هــم النســاء يف الوفــود اىل مــؤمتر األ ــرا  منســاج ديربــان باملألارنــن مــي اجلــزء الســادس مــن الــدورة ذا ــا  ومتث

 يف اجلدول  ت ا ه ت  الكرعهت  امل روض زدىن من متثهلسن يف دوريت فريهب منساج ديربان ودوريت
ويكتســـي متثهـــم النســـاء والتـــوا ن بـــ  اجلنســـ  يف جوانـــ   ـــني الألـــرار يف عملهـــن التكاقهـــن  -19

  وبنــاء 18-/  ز23 علــض النحــو املبــ  يف املألــرر ز هــن تامســن يف األهــهب  ــد  التــوا ن بــ  اجلنســ 
علهــ ، يألــد   ــقا التألريــر زي ــا  م لومــاع عــن نــوج جــنس ر اــاء وفــود األ ــرا  اىل دوراع ا ه ــاع 

 اإلدارين لرتكاقهن وبروتوكول كهوتو 
 4 اجلدول  

 كيوتوالتفاقية وبروتوكول  هيئات اإلدارية لوفود األطراف  ل  دورات النوع جنس رؤساء 
 

 الدورة
اطـــــا  عـــــدد 
 ر ااء الوفود

عدد روهسـاع 
 الوفود

النســـــــــــــبن امل ويـــــــــــــن 
 لروهساع الوفود

التغـــــــري يف النســـــــبن 
 )ز(امل وين للنساء

 مــن الــدورة الثانهـن لكريــهب منســاج ديربــان ســادساجلـزء ال
 (2014)تشرين األول/زكتوبر 

 ل ينطبهب 28 52 186

ة اشـــــــــر ملـــــــــؤمتر األ ــــــــرا  والــــــــدورة ال   شــــــــرونالــــــــدورة ال
   )كــــــــــانون األول/ األ را /اجتمــــــــــاج األ ــــــــــرا  ملــــــــــؤمتر

 (2014ديسمرب 

 ل ينطبهب 26 96 366

 مـــن الـــدورة الثانهـــن لكريـــهب منســـاج ديربـــان ثـــامناجلـــزء ال
 (2015)شباط/فرباير 

 ل ينطبهب 33 64 193

 األرب ـــون لكـــم مـــن ا ه تـــ  الكـــرعهت الثانهـــن و الـــدورة 
 (2015)تزيران/يونه  

 ل ينطبهب 30 71 236

  
 قا  و ال ا  األول القح يألد  فه   قا التألريـر بهانـاع عـن متثهـم النسـاء يف  ـكو  ر اـاء وفـود األ ـرا   لـقا  ( ز)

   ل توجد بهاناع للمألارنن 
 

زن نســبن متثهــم النســاء يف  ــكو  ر اــاء وفــود األ ــرا   4تبــ  األرقــا  الــواردة يف اجلــدول  -20
 26تراوتــت بــ   2014اىل كــم دورة منــق نشــر التألريــر الســابهب املت لــهب بالاكهبــن اجلنســانهن يف عــا  

انهــن لكريــهب يف املاوــن يف اجلــزء الثــامن مــن الــدورة الث 33يف املاوــن يف الــدورة ال شــرين ملــؤمتر األ ــرا  و
 منساج ديربان  

  
 جنسانياا اا حالة تنفيذ األمانة المقررات التي تتضمن نهج -ثالثاا  

 
بناء علض  ل  األ را  يف ا ـار برنـامع عمـم لهمـا املت لـهب بالأل ـايا اجلنسـانهن، يألـد   ـقا  -21

مــي السهااــاع  ا  متشــه ا ،جنســانها  الكــرج م لومــاع عــن تالــن تنكهــق األمانــن املألــرراع الــيت تت ــمن هنجــ
 اجلنسانهن املنطبألن ووج  التكاقهن 
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وملــــا كــــان  ــــقا زول تألريــــر بشــــين الاكهبــــن اجلنســــانهن يت ــــمن م لومــــاع عــــن تالــــن التنكهــــق  -22
 (10)فــبن فــاة اإلبــر  متتــد مــن تــاري  اعتمــاد زول مألــرر يف الــدورة الســاب ن ملــؤمتر األ ــرا  املــقكورة،

ذلـك، ل يت ـمن  ـقا التألريـر م لومـاع عـن املألــرراع   وعـروة علـض 2015آب/زغسـطس  31اىل 
اليت تطل  اىل األمانـن الضـطرج بينشـطن يف تـاري  لتـهب زو  لـول ذاك التـاري  ألن الطلـ  يشـري 

 اىل التنكهق 
ـــن تنكهـــق املألـــرراع املتصـــلن بالأل ـــايا اجلنســـانهن وتغـــري املنـــاخ -23   (11)ويـــرد فهمـــا يلـــي مـــوجز حلال

  را ، اضطل ت األمانن وا يلي:فااتجابن اىل  لباع األ
 ؛(12)زعدع ثرثن تألارير بشين الاكهبن اجلنسانهن )وا فهسا  قا التألرير( )ز( 
ن مــت تلألــيت عمــم يف زثنــاء الــدوراع، اتــدا ا زثنــاء الــدورة التااــ ن عشــرة ملــؤمتر  )ب( 

 ؛(13)األ را  واألترى زثناء الدورة الثانهن واألرب   للسه ن الكرعهن للتنكهق

نشـــرع اإلاـــساماع الـــيت تلألتســـا األمانـــن مـــن األ ـــرا  واملن مـــاع امل تمـــدة بصـــكن  )ج( 
 ؛(14)مراق  فهما يت لهب بتن هم تلأليت ال مم  ات 

ت اونـــت مـــي املن مـــاع امل تمـــدة بصـــكن مراقـــ ، وـــا فهســـا من مـــاع ا تمـــي املـــدين  )د( 
املتاتـــن، األنشـــطن الـــيت تألـــدمسا  ـــقي واملن مـــاع احلكومهـــن الدولهـــن، كـــي تـــدعم، يف تـــدود املـــوارد 

 ؛(15)املن ماع يف  ال التدري  وبناء الألدراع
وا لت توجهـ  انتبـاي األ ـرا  اىل  ـد  التـوا ن بـ  اجلنسـ  يف ا ه ـاع املنشـية،  ) ـ( 

منصـــ  انتخـــا  يف  ، كلمـــا تـــدس شـــغور يف زح18-/  ز23و 7-/  ز36للمألـــررين ا  وذلـــك وفألـــ
 ؛(16)التكاقهن وبروتوكول كهوتوزح  ه ن منشية يف ا ار 

، يشــــمم التتهاجــــاع 2017-2016يف مهزانهــــن فــــاة الســــنت  ا  زد ــــت مشــــروع )و( 
  (17)منسهب اا  م ين بالأل ايا اجلنسانهنمن املهزانهن لوظهكن 

__________ 

  7-/  ز36املألرر  (10) 
  5الروابط، م روضن يف اجلدول  قي البهاناع، وا فهسا املراجي و  (11) 
  8، الكألرة 18-/  ز23وفألا  للمألرر  (12) 
  11، الكألرة 20-/  ز18واملألرر  11، الكألرة 18-/  ز23وفألا  للمألرر  (13) 
  12، الكألرة 18-/  ز23وفألا  للمألرر  (14) 
  8، الكألرة 20-/  ز18وفألا  للمألرر  (15) 
  3و 2، الكألرتان 7-/  ز36وفألا  للمألرر  (16) 
  17، الكألرة 20-/  ز18وفألا  للمألرر  (17) 
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 األول المرفق
 

 اإلقليمية ومجموعات األطراف األخرىالتركيبة الجنسانية للهيئات بحسب المجموعات   
 

  5اجلدول   
التركيبةة الجنسةانية للهيئةات المنشةأة بموجةب االتفاقيةة وبروتوكةةول كيوتةو الملحةق بهةا بحسةب المجموعةات اإلقليميةة ومجموعةةات 

 األطراف األخرى
 عدد األع اء اإلناس يف كم  موعن اقلهمهن زو  موعن ز را  زترى 

 ا ه ن

اطا  عدد 
 األع اء

نســـــــــــــــبن األع ـــــــــــــــاء 
اإلنـــاس اىل األع ـــاء 
ـــــــــــــــقكور يف عـــــــــــــــا   ال

2015 

 الدول األفريألهن

دول آاها وايفهط 
 دول زوروبا الشرقهن ا اد 

دول زمريكا 
الرتهنهن ومنطألن 
 البحر الكارييب

دول زوروبا الغربهن 
 ودول زترى

الدول اجلزرين 
 الصغرية النامهن

األ را  املدرجن 
 يف املرفهب األول

الدول اليت 
اقتصادا ا  متر

 ورتلن انتألالهن

األ را  املدرجن 
 يف املرفهب الثاين

األ را  غري املدرجن 
 زقم البلدان منوا   يف املرفهب األول

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

ـــــــن  ـــــــقح آللهـــــــن التنمه ا لـــــــس التنكه
                 1 1  1   1/9 10 الن هكن

ـــــــــق  ـــــــــض التنكه ـــــــــن اإلشـــــــــرا  عل جلن
   2 2   2 1  1             4/6 10 املشاك

         1 1   1 1 1 1   1 1   4/6 10 لجنن المتثالل التابيفرج التهسري 

           1 1           1/9 10 لجنن المتثالل التابي فرج اإلنكاذ 

ــــدان  ــــم البل فريــــهب اخلــــرباء امل ــــين بيق
     1 1     1 1           2/11 13 منوا  

         2 3     3 3   1 1 1 2 7/14 21 فريهب اخلرباء الاتشارح

   2 1    1 1 1   )ب(1 2 1  )ب(16a 4/10     1 2  لس  ندوق التكهف

ــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــن امل نه ــــــــــــــــــن التنكهقي اللجن
   2      3 2            1 5/15 20 بالتكنولوجها

 1 1       1 1   1 1       1 1 4/12 16 جلنن التكهف 

  1 4 1     3 3  1        1   7/13 20 اللجنن الداومن امل نهن بالتمويم

اللجنن الاتشارين ملركز وشبكن 
   1 1      1             1/15 16 تكنولوجها املناخ 
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 عدد األع اء اإلناس يف كم  موعن اقلهمهن زو  موعن ز را  زترى 

 ا ه ن

اطا  عدد 
 األع اء

نســـــــــــــــبن األع ـــــــــــــــاء 
اإلنـــاس اىل األع ـــاء 
ـــــــــــــــقكور يف عـــــــــــــــا   ال

2015 

 الدول األفريألهن

دول آاها وايفهط 
 دول زوروبا الشرقهن ا اد 

دول زمريكا 
الرتهنهن ومنطألن 
 البحر الكارييب

دول زوروبا الغربهن 
 ودول زترى

الدول اجلزرين 
 الصغرية النامهن

األ را  املدرجن 
 يف املرفهب األول

الدول اليت 
اقتصادا ا  متر

 ورتلن انتألالهن

األ را  املدرجن 
 يف املرفهب الثاين

األ را  غري املدرجن 
 زقم البلدان منوا   يف املرفهب األول

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

اللجنــــــــن التنكهقيــــــــن آللهــــــــن واراــــــــو 
ـــن باخلســـاور واألضـــرار  الدولهـــن امل نه

 املرتبطن بآثار تغري املناخ 

20 7/13           1  2 4      3   

 ااتألالت من  موج األع اء امرزتان، ول تزال وظهكتا ا شاغرت   )ز( 
 ااتألال ع و، ول تزال الوظهكن شاغرة  )ب( 
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 الثاني المرفق
 

 بالقضايا الجنسانية وتغير المناخحالة تنفيذ المقررات المتصلة   
 

 م لوماع وروابط اضافهن و ف ايفتوى رقم الكألرة املألرر
توجهــ  ن ــر األ ــرا  اىل املألــرراع املت لألــن بــالتوا ن  3و 2 7-/  ز36

بــــ  اجلنســــ  وت هــــ  النســــاء يف ا ه ــــاع املنشــــية  
 كلما تدس شغور يف وظهكن 

ان ر مثر امل لوماع املألدمن اىل األ را  بشين الاشهحاع لنتخاب األع اء، و ي متاتن يف املوقي التا : 
<http://unfccc.int/files/bodies/election_and_membership/application/pdf/notification_to_parties.pdf> 

بشـين التألرير السنوح املألد  اىل مؤمتر األ را   8 18-/  ز23
 الاكهبن اجلنسانهن

 <http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/04.pdf> و ي متاتن يف املوقي التا :، FCCC/CP/2013/4الوثهألن 
 <http://unfccc.int/resource/docs/2014/cop20/eng/07.pdf> ، و ي متاتن يف املوقي التا :FCCC/CP/2014/7الوثهألن 

زثنـــاء الـــدورة بشـــين اقامـــن  م ألـــودة تلألـــن عمـــم 11 
التــــــــوا ن بــــــــ  اجلنســــــــ  يف مســــــــار التكاقهــــــــن، 
والسهااـــــــــــــن املناتهـــــــــــــن املراعهـــــــــــــن لرعتبـــــــــــــاراع 

هن، وزنشطن بناء الألدراع لت زيز مشاركن اناجلنس
 املرزة بصورة زكرب يف مسار التكاقهن

 <http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/workshop/7890.php> يرد املزيد من امل لوماع يف املوقي التا : 

جتمهــي ال ــروا املألدمــن مــن األ ــرا  يف وثهألــن  12 
 مساوم متنوعن 

 ، و ي متاتن يف املوقي التا :FCCC/CP/2013/MISC.2الوثهألن 
<http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/misc02.pdf> 

امل نهــــــن امل تمـــــــدة دعــــــم األ ــــــرا  واملن مــــــاع  8 20-/  ز18
بصـــكن مراقـــ  يف تن ـــهم جســـود التـــدري  وبنـــاء 
ــــالتزامن مــــي  الألــــدراع، بواــــاوم منســــا التنكهــــق ب

 دوراع ا ه ت  الكرعهت 

يف اات افن دورة تدريبهن للمندوباع  2015جيرح تألدمي  قا الدعم  ف لض ابهم املثال، شاركت األمانن يف عا  
تنمهن، واحللف ال املي امل ين بالأل ايا اجلنسانهن واملناتهن، والصندوق اخلاع ن متسا املن من النساوهن للبه ن وال

 باملندوباع قبهم ان ألاد الدورة الثانهن واألرب   للسه ت  الكرعهت  

ـــــدورة تلألـــــن عمـــــم 11  بشـــــين السهااـــــاع  زثنـــــاء ال
املناتهـــن املراعهـــن لرعتبـــاراع اجلنســـانهن، قور ـــا 
 اجراءاع التخكهف وتطوير التكنولوجها ونأللسا

 يرد املزيد من امل لوماع يف املوقي التا :
<http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/9043.php>   

 2017-2016مشروج يف مهزانهـن فـاة السـنت   17 
 ــمن التتهاجــاع مــن املهزانهــن لوظهكــن منســهب يت

 اا  م ين بالأل ايا اجلنسانهن 

، و ي متاتن يف املوقي التا : FCCC/SBI/2015/3/Add.2ان ر الوثهألن 
<http://unfccc.int/resource/docs/2015/sbi/eng/03a02.pdf> 

 


