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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة واألربعون

  2015 ديسمرب/األول كانون 4-1 باريس، 
 من جدول األعمال 14البند 

    القضايا الجنسانية وتغير المناخ
  المناخ وتغير الجنسانية القضايا   

 
 الرئيسمشروع استنتاجات مقترح من   

 
بـــــالتافيف املاـــــدة مـــــن األمانـــــ  عـــــن  أحاطــــي ا الـــــ  النفعاـــــ  لاتنناـــــل اا الـــــ  النفعاـــــ   عامـــــا   -1

التشــلاا  اسنســانا  لاتالــاأ املنشــاة فوجــ  اروناكاــ  وبفوووكــول كاووــو املاحــ   ــا ولو ــود األطــفا  
مــا الااــ  أن  ااــة املــفأة . ورحظــي  1ااملشــارك  ا الــدوراأ املةاــودة ا الطــار اروناكاــ  والربوووكــول

ا  35و 6الر ا هالــ  واحـــدة، ور يــوال يـــ او  بـــ    2ايشــتد ايـــادة منــل تـــدور التافيــف األ ـــر مل
 .   3ااملائ  ا مةظم ا الاأ

، عاــــــ  18-أ/ة 23وأشــــــارأ ا الــــــ  النفعاــــــ  ال  أن األطــــــفا  اوناــــــي، فوجــــــ  املاــــــفر  -2
واان اسنسـا  ا الـدورة الااناـ  والةشـفين ملـأل ف األطـفا  استةفاض التادة احملفا حنو حتااـ  هـد  التـ

 . وحاـــــي األطـــــفا  عاـــــ  وةويـــــو جتودهـــــا  ـــــ ل مـــــأل ف األطـــــفا  2016اوشـــــفين الاـــــا /نو مرب 
طـــــفا  ا احلـــــادع والةشـــــفين والـــــدورة احلاديـــــ  عشـــــفة ملـــــأل ف األطـــــفا  الةامـــــة بوتـــــن  اجتمـــــا  األ

ه أ ووفشـــاحتن لاتالـــاأ املنشـــاة فوجـــ  اروناكاـــ  حتديـــد النســـا  املـــأل  بفوووكــول كاووـــو، مـــن أجـــة
وبفوووكـــول كاووـــو املاحـــ   ـــا، ومواتـــا  الســـةا ال  حتااـــ  التـــواان اسنســـا  ا و ودهـــا مـــن أجـــة 
حتســ  مشــارك  املــفأة ووســـا سااســ  بشــان و ـــر املنــا  ولــون أكاــف  ةالاـــ  ووةــا  احتااجــاأ املـــفأة 

 والفجة عا  كدة املساواة. 
__________ 

 .FCCC/CP/2015/6  1ا 

 .FCCC/CP/2014/7  2ا 

 الاجن  التننالي  آللا  وارسو الدولا  املةنا  باخلسائف واألسفار املفوبط  بتاثراأ و ر املنا .  3ا 
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 الـــــ  النفعاـــــ  بتافيـــــف األمانـــــ  عـــــن حااـــــ  الةمـــــة املةاـــــودة  أثنـــــا  الـــــدورة بشـــــان ورحبـــــي ا -3
السااســــاأ املنا اــــ  املفاعاــــ  ل عتبــــاراأ اسنســــانا ، مــــا ال كاــــو عاــــ  الجــــفا اأ الت ناــــ  ووطــــويف 

.  4االتلنولوجاـــا ونااتـــا، والـــل عاـــدأ  ـــ ل الـــدورة الااناـــ  واألربةـــ  للـــة مـــن ا التـــ  النـــفعات 
مـــــا التاـــــديف ال  املةاومـــــاأ املادمـــــ  مـــــن األطـــــفا  واملنظمـــــاأ املةتمـــــدة ب ـــــن  مفاكـــــ  وأشـــــارأ 

 واستاأ األ فى تاحب  امل اح  كإستاة ا حاا  الةمة. 
ومــا مفاعــاة املســائة املشــار اللاتــا ا التافيــف ال ــادر عــن حااــ  الةمــة، دعــي ا الــ  النفعاــ   -4

 ال  مجا  أمور منتا:
األدواأ واألســــــــالا  ال امــــــــ  لتااــــــــام املوايــــــــا البالاــــــــ   أن وــــــــدرت مةاومــــــــاأ عــــــــن اأ  

وارجتماعا  واركت ادي  الل ونطـوع عاـ  الشـفال الفجـة واملـفأة عاـ  كـدة املسـاواة ا األنشـط   اأ 
ال ا  بت ـر املنـا  لـدى العـداد الوركـ  التاناـ  لامبـادي التوجاتاـ  أو األدواأ األ ـفى املت ـا  بإدمـات 

، 20-/ة أ18بــاملافر  ا األنشــط  املتةااــ  بت ــر املنــا  فوجــ  اروناكاــ  وعمــ    ارعتبــاراأ اسنســانا 
 ؛14النافة 

 حتاا  ما ياا، بالتةاون ما املنظماأ  اأ ال ا : اب  
اســـت  ت ووةمـــام أمااـــ  املمارســـاأ اساـــدة املفاعاـــ  لابةـــد اسنســـا   امـــا يتةاـــ   ‘1‘

   ونااتا؛ بسااساأ وبفامج الت نا  ووطويف التلنولوجاا
استلشـــــا  املويــــــد مــــــن الســــــبة والوســــــائة اللنااــــــ  بإدمــــــات مفاعــــــاة ارعتبــــــاراأ  ‘2‘

   اسنسانا  ا عماااأ وااام ارحتااجاأ التلنولوجا  من أجة وةويو وننالها.
وشجةي ا ال  النفعا  األطـفا  عاـ  اسـت داة املةاومـاأ الـواردة ا التافيـف املشـار اللاـ  ا  -5

مــن أجــة ووجاــ  ودعــم ووةويــو ونناــل سااســاأ املنــا  املفاعاــ  ل عتبــاراأ اسنســانا  أعــ  ،  1الناــفة 
 ا جمارأ الجفا اأ الت نا  ووطويف التلنولوجاا ونااتا.

، استــود الــل وبــل ا 20-/ة أ18ورحظــي ا الــ  النفعاــ  مــا التاــديف، باملشــارة ال  املاــفر  -6
ـــ ك املاـــفر، ور ســـاما  امـــا يتةاـــ  بتنظـــام أنشـــط  األطـــفا  واملنظمـــاأ  اأ ال ـــا  لـــدعم ونناـــل  ل

التـــدري  وايـــادة الـــوعا بشـــان املســـائة اسنســـانا  وو ـــر املنـــا ، وجتودهـــا الفاماـــ  ال  وةويـــو الةمـــة 
اســـارع ا اتـــارأ املواســـاةا  املت ـــا  بـــالتلا  والت ناـــ  والتمويـــة والتلنولوجاـــا وبنـــا  الاـــدراأ 

 عتبــــاراأ اسنســــانا  ا هــــلا الةمــــة. وشــــجةي األطــــفا  مــــن أجــــة الدمــــات اــــج مناســــب  مفاعاــــ  ل
 بللك املافر. املتتم  واملنظماأ  اأ ال ا  واألمان  عا  مواتا  هل  استود عم   

وشـــــجةي ا الـــــ  النفعاـــــ  األطـــــفا  واملنظمـــــاأ املةتمـــــدة ب ـــــن  مفاكـــــ  عاـــــ  أن واـــــدة،  -7
او ـا ا حااـ  الةمـة الـل سـتةاد أثنـا  ، آرائتـا بشـان املسـائة املاـفر ون2016شباط/ ربايف  3 حباول

__________ 

 .FCCC/SBI/2015/12  4ا 
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الـــدورة بشـــان السااســـاأ املنا اـــ  املفاعاـــ  ل عتبـــاراأ اسنســـانا ، مـــا ال كاـــو عاـــ  التلاـــ  وبنـــا  
، واملومــــا عاــــدها  ــــ ل الــــدورة الفابةــــ   5االاــــدراأ ووــــدري  املنــــدوب  ا جمــــال املســــائة اسنســــانا 

 .20-/ة أ18لامافر  واألربة  لاتال  النفعا ، و اا  
وأحاطــي ا الــ  النفعاــ  عامــا  باآلثــار التاديفيــ  امل وبــ  ا املاواناــ  لننشــط  املاــفر أن وننــلها  -8

   أع  . 4األمان  واملشار اللاتا ا النافة 
 رهنــا   ارســتنتاجاأ هــل  ا املطاوبــ  بــاملجفا اأ األمانــ  وضــطاا أن النفعاــ  ا الــ  وطابــي  -9

  . املالا املوارد بتوا ف
ودعـــي ا الـــ  النفعاـــ  األطـــفا  واملنظمـــاأ  اأ ال ـــا  ال  وـــو ر الوســـائة لتنناـــل الةمـــة  -10

 أع  . 4املشار اللا  ا النافة 
 

__________ 

وينب ــــا لامنظمــــاأ  <http://www.unfccc.int/5900> بوابــــ  املســــا اأينب ــــا أن واــــدة أرا  األطــــفا  عــــن طفيــــ    5ا 
 .<secretariat@unfccc.int> مسا اهتا عرب الربيد امللل و املشارك  ب ن  مفاك  الرسال 


