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 االتفاقية اإلطارية بشأن
 تغير المناخ

 
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون

  4112كانون األول/ديسمرب   8-1ليما، 

 )أ( من جدول األعمال 11البند 

 بناء القدرات

 بناء القدرات بموجب االتفاقية 

 القدرات بموجب االتفاقية بناء  

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

رحبت  اييةتتل اليةعيتتل لذ نييتتة )اييةتتل اليةعيتتل( وتتال  ةية ا تتوجا عتتن من تتد  ديةوتتان لذ  متت   -1
 .(1)يف مناقشل وناء ال درات يف اج ماعه الثالث ا   ود أثناء الدورة األرو ني لذهيةل اليةعيل

 شتتتتتتتتبا / 18عيتتتتتتتتل األأتتتتتتتتةاا ما أن حب تتتتتتتتد  ما األمانتتتتتتتتل،  ذتتتتتتتتول ودعتتتتتتتت  اييةتتتتتتتتل الية  -4
، آراءستتتتتا وشتتتتت ن مستتتتتا   14-/  أ2وتتتتتا  ةر  ، يف مأتتتتتار حب اريةستتتتتا الستتتتتنويل عمتتتتت ا 4112 فربايتتتتة

مواضي يل حمددة م  ذ ل وبناء ال درات مبوجب االحبياقيتل يف البذتدان الناميتل، لينفتة فيهتا االج متا  
ألرو تتتني لذهيةتتتل يةوتتتان وشتتت ن ونتتتاء ال تتتدرات التتتةد رتتتيث  د  تتت ل التتتدورة الثانيتتتل واالةاوتتتن  ن تتتد  د
 آرا ها وش ن حبنفيم ذلك االج ما .(، وكةلك حب دمي 4112يونيه اليةعيل )حايةان/

األأةاا ما أن حب د ، يف ا وعتد نيسته، آراءستا وشت ن ا  تا تات  ودع  اييةل أيضاا  -1
االرتت  ةاا الشتتام  الثالتتث ل نييتتة مأتتار ونتتاء ال تتدرات يف البذتتدان الناميتتل، التتةد ريثشتتة  فيتته يف 
التتدورة الثانيتتل واألرو تتني لذهيةتتل اليةعيتتل، وءيتتل االن هتتاء متتن االرتت  ةاا يف التتدورة الثانيتتل وال شتتةين 

 .(4)(4112كانون األول/ديسمرب  - )حبشةين الثاين/نوفمرب  ؤمتة األأةاا

__________ 
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ووا تتذ  اييةتتل اليةعيتتل نفةستتا يف ونتتاء قتتدرات البذتتدان الناميتتل مبوجتتب االحبياقيتتل، ل نهتتا  -2
حبيةغ من سةه ا س لل. واحبي   عذى موا ذل النفة يف سةه ا س لل يف دورهتتا الثانيتل واألرو تني،  مل

مبشتتةو  م تتةر ل تت  ينفتتة فيتته متتؤمتة األأتتةاا وي  متتده يف دورحبتته ا اديتتل وال شتتةين وءيتتل ال و تتيل 
 (.4112ديسمرب كانون األول/  -ن الثاين/نوفمرب )حبشةي

    


