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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة واألربعون

 2016أيار/مايو  26-16بون، 
 جدول األعمالمن  16البند 

 القضايا الجنسانية وتغير المناخ

 القضايا الجنسانية وتغير المناخ  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

رحبتتا ائة تتف الة عةتتف ل )نةةتتا تنة تتف ال)نةةتتال بالن)تتايه التتة ا عتتا  لة تتا ح  تتف ال متت   -1
، وبال)وصتتةاا التتة اتتدم ا امل تتار ون   2016أيار/متتايو  19و 18امل  تتو أ أانتتاد التتدورأ يتتوم  

ح  تتف ال متت  نتتال امل)   تتف بالملةاختتاا املنااةتتف امل اعةتتف لنع)بتتاراا اينملتتا ةف، متت  ال  ةتت  ع تت  
ال ضايا اينملا ةف. والحظا م  ال) تدي  امل  ومتاا   ملندوبني ا)كةف وبناد ال دراا وتدريب ال

  تتف التتة ختتااا ألتتا األاتت اا واملنظمتتاا امل )متتدأ بعتتةف م ااتتب واي تتاا امل نةتتف األاتت     ح
 .ل1تال م  امل  و أ أاناد الدورأ

ب نتتتوان باملبتتتا ج ال)وجة ةتتتف أو  ورحبتتتا نة تتتف ال)نةةتتتا بالوراتتتف ال) نةتتتف التتتة أعتتتد ا األما تتتف -2
ب)غت  املنتايف    اتتار  األ واا األات   النممتف م متاال االع)بتاراا اينملتا ةف   األ  تعف امل)   تف

 وشج ا األا اا ع   اخ)خدام املوار  احملد أ   الوراف ال) نةف.  .ل2تباالتةااةف
يا اينملتتا ةف ومدتتت  ب تت ن ال ضتتاوأع بتتا نة تتف ال)نةةتتا عتتن ت تتدي نا لل تتامه عمتت  لةمتتا  -3

تي تتتار  لةتتت  لةمتتتا ي تتت  بل تتتامه ال متتت ل، والحظتتتا متتت  ال) تتتدي  ال)لعتتتاا التتتوار أ  عمتتتا  ختتتن)ان
 لألعمال املضع   ألا حىت اآلن. و عا األا اا  ىل مواص ف ت  ي  م ار ) ا   ب  امه ال م .

__________ 

اململتتاااا و . <http://www.unfccc.int/5900>  اململتتاااا امل دمتتف متتن األاتت اا م)احتتف ع تت  بوابتتف اململتتاااا  ل1ت
 .  <http://www.unfccc.int/7478>  امل دمف من املنظماا امل )مدأ بعةف م ااب م)احف ع   بوابف اململاااا 

 .FCCC/TP/2016/2 ل2ت
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 وأع با نة ف ال)نةةا عن ت يةدنا ملواص ف ب  امه ال م  وت  ي ل. -4
 29 نة ف ال)نةةا األات اا واملنظمتاا امل )متدأ بعتةف م ااتب  ىل أن ت تدم،   تولو عا  -5

، آرادنا ب  ن ال ناص  املمكنتف واملبتا ج ال)وجة ةتف متن أجت  مواصت ف ب  تامه 2016آب/أغملعس 
ال متت  وت  يتت ل، آاتتاأت   اع)بارنتتا ال)وصتتةاا واأللكتتار النا تتف عتتن األ  تتعف التتة أ تت ا ل تتنت   

 وا با  ىل األما ف أن جتم  ت ك اململاااا   واة ف م)ة ااا. .ل3ته ال م  اار ب  ام
 ،  عتتتتا األاتتتت اا  20-/م أ18متتتتن امل تتتت ر  15و ذ أشتتتتارا نة تتتتف ال)نةةتتتتا  ىل الة تتتت أ  -6

واملنظمتتاا امل )متتدأ بعتتةف م ااتتب  ىل ت تتدع م  ومتتاا عتتن ال) تتدم احملتت م   ب تتو  نتتد    ةتت  
 .ل4تا م اعةف لنع)باراا اينملا ةفال)وامن بني اينملني وب ورأ خةاخا

ووال تتا نة تتف ال)نةةتتا ع تت  مواصتت ف النظتت    نتتال اململتت لف    ور تتا ا امملتتف واألرب تتني  -7
ل، بغةف  عدا  م  وع م  ر لك  ينظ  لة  متمتر  األات اا وي )متدل 2016تت  ين الثاين/ ولمل 

 ل.2016    ورت  الثا ةف وال   ين تت  ين الثاين/ ولمل
    

__________ 

ينبغتتتت  و . <http://www.unfccc.int/5900>  أن ت تتتتدم آرادنتتتتا عتتتتن ا يتتتت  بوابتتتتف اململتتتتاااا  لألاتتتت ااينبغتتتت   ل3ت
 .<secretariat@unfccc.int>ىل أن ت خ  مملااا ا بالليد املك وين   ل منظماا امل )مدأ بعةف م ااب

 .لأعن 3  احلاشةف  ور  ما  ل4ت


