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*1419324*  

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة العشرون

  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول١٢-١ليما، 
   من جدول األعمال املؤقت١٧البند 

  القضايا اجلنسانية وتغري املناخ

  تقرير عن التركيبة اجلنسانية    

  *مقدمة من األمانةمذكرة     

  موجز    
أُعد هذا التقرير بناء على طلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عـشرة تيـسرياً                 

لتعقب مسار التقدم احملرز يف حتقيق هدف التوازن بني اجلنسني يف إطار النهوض بالسياسات              
التركيبـة  ويتضمن التقرير معلومات عـن توزيـع        . املناخية املراعية لالعتبارات اجلنسانية   

اجلنسانية للهيئات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك متثيل النساء مـن              
اجملموعات اإلقليمية وجمموعات األطراف األخرى، ومعلومات عن توزيع التركيبة اجلنسانية          

لتقرير للوفود املشاركة يف الدورات املعقودة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو منذ نشر ا            
  .٢٠١٣السابق عن التركيبة اجلنسانية يف عام 

  

__________ 
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية واخللفية  -ألف  
ورة أن تبذل مجيع األطـراف      ، على ضر  ١٨-م أ /٢٣اتفق مؤمتر األطراف، يف املقرر        -١

جهوداً إضافية من أجل حتسني مشاركة النساء يف اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول             
  . ٧-م أ/٣٦كيوتو على النحو املتوخى يف املقرر 

واعتمد مؤمتر األطراف، يف املقرر ذاته، هدفاً حمدداً يتعلق بإقامة التوازن بني اجلنسني               -٢
نشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو، بغية حتسني مشاركة املرأة واملسامهة          يف اهليئات امل  

يف بلورة سياسات لتغري املناخ تتسم بفعالية أكرب وتليب احتياجات النساء والرجال على قدم              
  . املساواة

ودعا مؤمتر األطراف، عالوة على ذلك، األطراف إىل احلرص على إقامة توازن بني               -٣
  .  وفودها إىل الدورات املعقودة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتواجلنسني يف

  :)١(وعالوة على ذلك، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة ما يلي  -٤
أن تتعهد مسك املعلومات املتعلقة بالتركيبة اجلنسانية يف اهليئات املنـشأة             )أ(  

 النساء من اجملموعـات     متثيلمبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك معلومات عن          
  اإلقليمية؛
أن جتّمع املعلومات املتعلقة بالتركيبة اجلنسانية للوفود املشاركة يف الدورات            )ب(  

  املعقودة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو؛ 
أن تبلغ مؤمتر األطراف هبذه املعلومات لينظر فيها سنوياً، كيمـا يتـسىن               )ج(  

ز يف بلوغ هدف التوازن بني اجلنسني للنهوض بسياسة مناخية تراعي           تعقب مسار التقدم احملر   
  . االعتبارات اجلنسانية

  نطاق املذكرة  -باء  
يتضمن هذا التقرير معلومات عن توزيع التركيبة اجلنسانية للهيئات املنشأة مبوجـب      -٥

وجمموعـات  االتفاقية وبروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك متثيل النساء من اجملموعات اإلقليمية            
األطراف األخرى، ومعلومات عن توزيع التركيبة اجلنسانية لوفود األطـراف املـشاركة يف             

  . الدورات املعقودة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو

__________ 

 .٨، املادة ١٨-م أ/٢٣املقرر  )١(
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  يت ميكن أن يتخذها مؤمتر األطرافاإلجراءات ال  -جيم  
تنفيذ لتنظر فيه وتتخذ    قد يود مؤمتر األطراف أن حييل هذا التقرير إىل اهليئة الفرعية لل             -٦

  . ما تراه مناسباً من إجراءات بشأنه
وميكن أن تسترشد األطراف بالبيانات الواردة يف هذا التقرير يف صـنع القـرارات                -٧

  .)٢(املتعلقة بانتخاب أعضاء اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو

  البيانات املتعلقة بالتركيبة اجلنسانية   -ثانياً  
 بشأن التركيبة   ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢يتضمن هذا التقرير بيانات حمدثة يف         -٨

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

  ؛ )٢ و١انظر اجلدولني (كيوتو 
نساء من اجملموعات اإلقليمية وغريها من جمموعـات        معلومات عن متثيل ال     )ب(  

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

  ). ٣انظر اجلدول (وبروتوكول كيوتو 

  )٣(ئات املنشأةركيبة اجلنسانية للهيالت  -ألف  
  ١اجلدول 

  التركيبة اجلنسانية للهيئات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو

  اهليئة

ــايل  إمج
ــدد  عـ
 األعضاء

اث الرئيسات  ـاإلن
نائبات /املتشاركات

 الرؤساء

ــدد  عـ
األعـضاء  

 اإلناث

عــــدد 
ــضاء  األع

 الذكور

النسبة املئوية  
للنساء يف عام   

٢٠١٤ 

التغيري يف النسبة
ة للنـساءاملئوي

باملقارنة مع عام
٢٠١٣ 

 صفر ٢٠ ٨ ٢ صفر/صفر ١٠  اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

 صفر ٤٠ ٦ ٤ ١/صفر ١٠ جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك
__________ 

ميكن االطالع على املعلومات املتعلقة باالنتخابات والعضوية يف هيئات االتفاقية وبروتوكـول كيوتـو يف                )٢(
 .<http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php>: املوقع التايل

             / تـشرين األول   ٢تند البيانات إىل جدول عضوية هيئـات االتفاقيـة وبروتوكـول كيوتـو حـىت                تس )٣(
 : ، وهو متاح على العنوان التايل٢٠١٤أكتوبر 

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

ــايل  إمج
ــدد  عـ
 األعضاء

اث الرئيسات  ـاإلن
نائبات /املتشاركات

 الرؤساء

ــدد  عـ
األعـضاء  

 اإلناث

عــــدد 
ــضاء  األع

 الذكور

النسبة املئوية  
للنساء يف عام   

٢٠١٤ 

التغيري يف النسبة
ة للنـساءاملئوي

باملقارنة مع عام
٢٠١٣ 

 أ٢٩ ٤٠ ٦ ٤ صفر/صفر ١٠ فرع التيسري يف جلنة االمتثال

 ١٠- ١٠ ٩ ١ صفر/١ ١٠ فرع اإلنفاذ يف جلنة االمتثال

رباء املعين بأقل البلـدان     فريق اخل 
 منواً

 صفر ١٥ ١١ ٢ صفر/صفر ١٣

فريق اخلرباء االستشاري املعـين     
بالبالغات الوطنية املقدمة مـن      
األطراف غري املدرجة يف املرفـق      

 األول لالتفاقية

 ٩- ٤٣ ١٢ ٩  -/صفر ٢١

 صفر ٣١ ١١ ٥ ١/صفر ١٦ جملس صندوق التكيف

 ٤ ١٥ ١٧ ٣ صفر/صفر ٢٠ جيااهليئة التنفيذية املعنية بالتكنولو

 ٥ ٢٥ ١٢ ٤ -/١ ١٦ جلنة التكيف

 ١٠ ٣٥ ١٣ ٧ -/١ ٢٠ اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل

اجمللس االستشاري ملركز وشبكة    
 تكنولوجيا املناخ

 صفر ١٣ ١٤ ٢ صفر/صفر ١٦

األعـضاء املؤقتـون يف اللجنـة    
التنفيذية آللية وارسـو الدوليـة      

رار املرتبطة  املعنية باخلسائر واألض  
 بآثار تغري املناخ

٣٠ ٧ ٣ - ١٠ - 

  . يف وقت نشر التقرير السابق عن التركيبة اجلنسانية كانت اهليئة تتألف من تسعة أعضاء فقط  )أ(

ال تزال التركيبة اجلنسانية للهيئات املنشأة تتسم بالتفاوت إذ تتراوح نسبة متثيل النساء               -٩
 االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة مـن األطـراف           يف املائة يف فريق اخلرباء     ٤٣بني  
 يف املائة يف فرع اإلنفاذ      ١٠و) فريق اخلرباء االستشاري  (املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       غري

، ارتفعـت نـسبة     )٤(ام املاضي عن التركيبة اجلنسانية    ومنذ نشر تقرير الع   . التابع للجنة االمتثال  
 يف املائة يف فـرع      ٢٩اهليئات املنشأة، إذ زادت، على سبيل املثال، بنسبة         متثيل النساء يف بعض     

التيسري التابع للجنة االمتثال، بينما اخنفضت يف بعض اهليئات املنشأة، إذ تراجعت، على سـبيل          
  .  يف املائة يف فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال١٠املثال، بنسبة 

سات أو رئيسات متشاركات هليئة منشأة، بينما       وانُتخبت ثالث مندوبات فقط رئي      -١٠
  . انتخبت اثنتان نائبيت رئيس

__________ 

)٤( FCCC/CP/2013/4. 
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 من األعضاء املناوبني الذين يضطلعون بدور نشط        وتشمل عدة هيئات منشأة عدداً      -١١
  : ومتثَّل النساء يف صفوف األعضاء املناوبني كما يلي. يف أعمال هذه اهليئات

من بينهم   )٥( أعضاء مناوبني  ١٠ة النظيفة   يضم اجمللس التنفيذي آللية التنمي      )أ(  
  امرأة واحدة؛ 

   أعضاء مناوبني، من بينهم امرأتان؛ ١٠تضم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك   )ب(  
   أعضاء مناوبني، من بينهم امرأة واحدة؛ ١٠يضم فرع التيسري يف جلنة االمتثال   )ج(  
  ء مناوبني، من بينهم امرأة واحدة؛  أعضا١٠يضم فرع اإلنفاذ يف جلنة االمتثال   )د(  
  . ، من بينهم مخس نساء)٦( مناوباً عضوا١٦ًيضم جملس صندوق التكيف   )ه(  

  التركيبة اجلنسانية للمكاتب  -باء  
نظراً إىل الدور اهلام الذي تؤديه املكاتب املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتـو،               -١٢

 ١٨-م أ /٢٣التركيبة اجلنسانية للمكاتب، رغم أن املقرر       يتضمن هذا التقرير أيضاً معلومات عن       
  . ال يطلب تلك املعلومات بصريح العبارة

  ٢اجلدول 
  التركيبة اجلنسانية للمكاتب املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو

 املكتب
إمجايل عدد  

 األعضاء
عدد األعضاء  

 اإلناث
عدد األعضاء  

 الذكور
النسبة املئوية للنساء   

 ٢٠١٤ام يف ع

التغيري يف النسبة املئوية
للنساء باملقارنـة مـع

 ٢٠١٣ عام

مكتب مؤمتر األطراف ومؤمتر    
 اجتماع األطراف/األطراف

٩– ٢٧ ٨ ٣ ١١ 

مكتبا اهليئة الفرعية للمشورة    
العلمية والتكنولوجية واهليئة    

 الفرعية للتنفيذ

 صفر ٣٣ ٤ ٢ ٦

 صفر ٣٣ ٢ ١ ٣ مكتب فريق منهاج ديربان

الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعـزز؛ مـؤمتر           = فريق منهاج ديربان      :تصراتاملخ
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو؛           = اجتماع األطراف   /األطراف

  . ولوجيةاهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكن: اهليئتان الفرعيتان

__________ 

 . من وظائف األعضاء املناوبني سوى تسع وظائف، مل ُتشغل٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٢حىت  )٥(
 . وظيفة١٥، مل ُتشغل من وظائف األعضاء املناوبني سوى ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٢حىت  )٦(
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وتشغل امرأتان منصيب نائبيت الرئيس وامرأة منصب املقررة يف مكتب مؤمتر األطـراف               -١٣
اجتماع /مؤمتر األطراف (ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          

ئـة  كما تشغل امرأتان منصب املقررة يف مكتب اهليئة الفرعية للتنفيذ ويف مكتب اهلي            ). األطراف
وتشغل امرأة منصب املقررة يف مكتب الفريـق العامـل          . الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   

  . املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز

قليميـة وجمموعـات    التركيبة اجلنسانية للهيئات املنشأة حبسب اجملموعات اإل        -جيم  
  األطراف األخرى

تصنف األطراف يف االتفاقية ضمن مخس جمموعات إقليمية رئيـسية مـن الـدول        -١٤
الدول األفريقية؛ ودول آسيا واحمليط اهلادئ؛ ودول أمريكا        : األعضاء يف األمم املتحدة، وهي    

  . الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ ودول أوروبا الشرقية؛ ودول أوروبا الغربية ودول أخرى
إىل اجملموعات اإلقليمية اخلمس، تضم عملية االتفاقية فيما يتعلق بعضوية          وباإلضافة    -١٥

وعليه، فمن أجل عرض صـورة متناسـقة        . اهليئات العديد من جمموعات األطراف األخرى     
للحالة الراهنة، يتضمن هذا التقرير، على غرار ما ورد يف جدول األعضاء يف هيئات االتفاقية               

ية النساء يف اهليئات املنشأة، أي النساء مـن األطـراف           والربوتوكول، معلومات عن عضو   
املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، واألطـراف             
املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، والـدول    

وفيما يلي عرض للتركيبة اجلنسانية للهيئات املنشأة .  وأقل البلدان منواًاجلزرية الصغرية النامية، 
  :)٧(ليمية وجمموعات األطراف األخرىحسب اجملموعات اإلق

 أعضاء، من بينهم امرأتـان،      ١٠يضم اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة         )أ(  
  لشرقية؛ إحدامها من دول آسيا واحمليط اهلادئ، واألخرى من دول أوروبا ا

 أعضاء، من بينهم أربع نساء،      ١٠تضم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك         )ب(  
واحدة من طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية، وواحدة من طرف مير اقتصاده مبرحلـة               

  انتقالية، واثنتان من طرفني غري مدرجني يف املرفق األول لالتفاقية؛ 
 أعضاء، من بينهم أربع نـساء،     ١٠نة االمتثال   يضم فرع التيسري التابع للج      )ج(  

واحدة من دول آسيا واحمليط اهلادئ، وواحدة من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب،              
وواحدة من دول أوروبا الغربية ودول أخرى، وواحدة من طرف مـدرج يف املرفـق األول    

  لالتفاقية؛ 

__________ 

 . هلذه البيانات يف جداوليتضمن املرفق عرضاً )٧(
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 أعضاء، من بينهم امرأة واحدة      ١٠يضم فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال         )د(  
  من الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ 

 عضواً، من بينهم امرأتـان،      ١٣يضم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً          )ه(  
إحدامها من الدول اجلزرية الصغرية النامية، واألخرى من دولة مدرجـة يف املرفـق الثـاين                

  لالتفاقية؛ 
، من بينهم تسع نساء، واحدة من        عضواً ٢١ االستشاري   يضم فريق اخلرباء    )و(  

دول آسيا واحمليط اهلادئ، واثنتان من الدول األفريقية، وثالث من دول أمريكـا الالتينيـة               
  ومنطقة البحر الكارييب، وثالث من أطراف مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ 

ساء، واحدة من   ، من بينهم أربع ن     عضواً ١٦يضم جملس صندوق التكيف       )ز(  
طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية، وواحدة من دول أوروبا الشرقية واثنتان مـن دول               

  أوروبا الغربية ودول أخرى؛ 
 عضواً، من بينهم ثالث نساء، ٢٠تضم اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا        )ح(  

   األول لالتفاقية؛ واحدة من الدول األفريقية واثنتان من طرفني مدرجني يف املرفق
 عضواً، من بينهم أربع نساء، واحدة مـن الـدول           ١٦تضم جلنة التكيف      )ط(  

األفريقية، وواحدة من طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية، وواحدة مـن دول أوروبـا               
  الغربية ودول أخرى، وواحدة من أقل البلدان منواً؛ 

عضواً، من بينهم سـبع نـساء،        ٢٠تضم اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل        )ي(  
واحدة من دول آسيا واحمليط اهلادئ، وواحدة من الدول اجلزرية الصغرية النامية، وواحدة من      
أقل البلدان منواً، وواحدة من طرف غري مدرج يف املرفق األول لالتفاقية، وثالث من أطراف               

   لالتفاقية؛ ألولمدرجة يف املرفق ا
 عضواً، مـن    ١٦ركز وشبكة تكنولوجيا املناخ     يضم اجمللس االستشاري مل     )ك(  

بينهم امرأتان، إحدامها من طرف غري مدرج يف املرفق األول لالتفاقية، واألخرى من طرف              
  مدرج يف املرفق األول لالتفاقية؛ 

تضم اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة            )ل(  
 أعضاء مؤقتني، من بينهم ثالث نساء، اثنتان من طرفني مـدرجني يف             ١٠بآثار تغري املناخ    

  . املرفق األول لالتفاقية، وواحدة من الدول اجلزرية الصغرية النامية

  التركيبة اجلنسانية للمكاتب حسب اجملموعات   -دال  
  : يرد فيما يلي عرض للتركيبة اجلنسانية للمكاتب حسب اجملموعات اإلقليمية  -١٦
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،  عضوا١١ًاجتماع األطراف /م مكتب مؤمتر األطراف ومؤمتر األطرافيض  )أ(  
من بينهم ثالث نساء، واحدة من دول أوروبا الشرقية واثنتان من دول أمريكـا الالتينيـة                

  ومنطقة البحر الكارييب؛ 
يضم مكتب اهليئة الفرعية للتنفيذ ومكتب اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة             )ب(  

أعضاء، من بينهم امرأتان، إحدامها من الدول األفريقية، واألخـرى مـن   والتكنولوجية ستة   
  دول أوروبا الشرقية؛ 

يضم مكتب الفريق العامل املخصص ثالثة أعضاء، من بينهم امرأة واحدة             )ج(  
  . من طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية

  لتركيبة اجلنسانية لوفود األطرافا  -هاء  
  ٣ اجلدول
انية لوفود األطراف إىل الدورات املعقودة يف إطار االتفاقية وبروتوكـول            اجلنس التركيبة
  )أ(كيوتو

  الدورة
إمجايل عدد  

  املندوبني
ــدد  عـ
  املندوبات

عدد املندوبني  
  الذكور

النسبة املئوية للنساء   
  ٢٠١٤يف عام 

ــسبة ــيري يف الن التغ
املئوية للنساء باملقارنة

  ٢٠١٣مع عام 
 الدورة التاسعة عـشرة ملـؤمتر
األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر

 اجتماع األطراف /األطراف

٧ ٣٦ ٣ ١٩٦ ١ ٧٨٣ ٤ ٩٧٩ 

اجلزء الرابع من الدورة الثانية
 لفريق منهاج ديربان

٢ ٣٧ ٤٣٠ ٢٥٢ ٦٨٢ 

الدورة األربعون لكـل مـن
 اهليئتني الفرعيتني

١ ٣٨ ١ ٠٨٧ ٦٨٠ ١ ٧٦٧ 

 املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل املعـزز؛ مـؤمتر           الفريق العامل = فريق منهاج ديربان     :املختصرات
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو؛           = اجتماع األطراف   /األطراف

  .اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: اهليئتان الفرعيتان
 عدد املندوبني من األطراف الذين حضروا الدورات حـىت          ٣ول  تعكس األرقام الواردة يف اجلد      )أ(

  . اليوم األخري من كل دورة

 أن متثيل النساء ارتفع يف مجيع الدورات املعقودة يف       ٣تبني األرقام الوردة يف اجلدول        -١٧
  .إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو منذ نشر التقرير السابق عن التركيبة اجلنسانية
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  املرفق

  ركيبة اجلنسانية للهيئات املنشأة حبسب اجملموعات اإلقليمية وجمموعات األطراف األخرىالت    
 عدد األعضاء اإلناث يف كل جمموعة إقليمية أو جمموعة أطراف أخرى 

 الدول األفريقية
دول آسيا 

 هلادئواحمليط ا
دول أوروبا 
 الشرقية

 أمريكادول 
الالتينية 

ومنطقة البحر
 الكارييب

دول أوروبا 
الغربية ودول 

 أخرى
الدول اجلزرية 
 املرفق األول الصغرية النامية

الدول اليت 
اقتصاداهتا   متر

 املرفق الثاين مبرحلة انتقالية

األطراف غري 
املدرجة يف 
 أقل البلدان منواً املرفق األول

 اهليئات
إمجايل عدد

 األعضاء

نسبة األعضاء  
ــاث إىل  اإلن
ــضاء  األعـ
ــذكور يف  ال

٢٠١٤عام   ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

اجمللس التنفيذي آللية التنميـة
 النظيفة

١ ١ ١ ١   ٢/٨ ١٠                 

جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ
 املشترك

٢ ٢   ١ ١ ١ ١             ٤/٦ ١٠   

         ١    ١  ١ ١   ١    ٤/٦ ١٠ تيسري يف جلنة االمتثالفرع ال

           ١ ١          ١ ١/٩ ١٠ فرع اإلنفاذ يف جلنة االمتثال

فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان
 منواً

١ ١     ١ ١           ٢/١١ ١٣     

         ٣ ٣     ٣ ٤   ١ ٢ ٢ ٢ ٩/١٢ ٢١ فريق اخلرباء االستشاري

   ١ ١     ١ ٢   ٢ ١   ١ ١     ٤/١٢ ١٦ جملس صندوق التكيف

ــة ــة املعني ــة التنفيذي اللجن
 بالتكنولوجيا

١       ٢            ١ ١ ٣/١٧ ٢٠  

 ١ ١       ١ ١   ١        ١ ١ ٤/١٢ ١٦  جلنة التكيف

 ١ ١ ١ ١     ٣ ٢ ١ ١       ١    ٧/١٣ ٢٠ اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل

جنة االستشارية ملركز وشبكةالل
 تكنولوجيا املناخ 

١ ١     ١ ١             ٢/١٨ ٢٠   

 يف اللجنـةاملؤقتـون األعضاء  
التنفيذية آللية وارسو الدوليـة
املعنيــة باخلــسائر واألضــرار

 املرتبطة بآثار تغري املناخ 

٢  ١            ٣/٧ ١٠         

       


