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*1521451*  

 الفرعية للتنفيذ الهيئة
 واألربعون الثالثةالدورة 
   2015كانون األول/ديسمرب   4-1، باريس
 )ب( من جدول األعمال 11البند 

 بناء القدرات
    كيوتو بروتوكول بموجب القدرات بناء

 كيوتو بروتوكول بموجب القدرات بناء  
  

 مقترح من الرئيسمشروع استنتاجات   
 

مـــن اهنت ـــال مـــن الناـــة ا فـــ ا البنـــد اليةعـــ  مـــن جـــدول اهليئـــل اليةعيـــل ل تنييـــ   مل تـــتم ن 
 مــر ة األاــةاع ال امــ  بو ــي  اجتمــا  األاــةاع ا بةوتوكــول كيوتــوبــ ن يوا ــ   األعمــال وصو ــ 

   وارد صدناه.إىل نص مشةو  املقةر ال الناة ا ف ه املس لل ا دورت  احلاديل عشةة مستندا  
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 مرفق
 

 11-/م أإ-مشروع المقرر   
 

 بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو   
 

 إن مر ة األاةاع ال ام  بو ي  اجتما  األاةاع ا بةوتوكول كيوتو،] 
 8-/م صإ10و 7-/م صإ15و 4-/م صإ6و 2-/م صإ6و 1-/م صإ29إىل املقـــــــــةرا   إذ يشــــــــر 

 ، 17-/م ص2و 7-/م ص2و
من اهليئل اليةعيل ل تنييـ  إجـةال اهعـت ةال الشـام  ال الـف لتنييـ  إاـار بنـال  يط ب -1 

، ا 1-/م صإ29وامل ــاد ت كيـده ملوجــب املقــةر  7-/م ص2قـدرا  الب ــدان الناميـل املنشــ  ملوجــب املقـةر 
، هبـدع التو ـيل (1)21-/م صxxدورت  الةاب ـل واألرب ـ ، ع ـس صعـاخ اهصتتا ـا  الـواردة ا املقـةر 

وي تمـده  مـر ة األاـةاع ال امـ  بو ـي  اجتمـا  األاـةاع ا بةوتوكـول كيوتـوملشةو  مقةر ليناـة ييـ  
 ؛ ال انيل عشةةا دورت  
، املزمــع عقــده ص نــال الــدورة الةاب ــل ملنتــدد ديةبــانصن يتــوىل اهجتمــا  ا ــامس  يقــةر -2 

(، اعت شــــاع الســــب  املم نــــل لتحســــ  بنــــال 2016 واألرب ــــ  ل  يئــــل اليةعيــــل ل تنييــــ  )صيار/مــــايو
 القدرا  وذلك بتبادل امل  وما  والتجارب املستيادة ذا  الت ل بربوتوكول كيوتو؛

، عـــــــــرب بوابـــــــــل 2016آذار/مـــــــــارخ  9، حب ـــــــــول تقـــــــــدمصن األاـــــــــةاع إىل  يـــــــــدعو -3 
ـــــا عمـــــ   الســـــنويل  امســـــا اه ا إاـــــار مقرتحـــــا ، املســـــا ا ،  وايـــــيعملا، بشـــــ ن 2-إ/م ص6ملقةر ب
 ].ملنتدد ديةبان ا امساهجتما   اليت مي ن عةي ا ع سربوتوكول كيوتو بتت ل اإلياييل امل

 

__________ 

 من جدول صعمال مر ة األاةاع. 15مشةو  مقةر مقرتح هعتماده ا إاار البند  (1) 


