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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة واألربعون

 2016أيار/مايو  26-16بون، 
 من جدول األعمال )ج(12البند 

 بناء القدرات في البلدان النامية
 اختصاصات لجنة باريس المعنية ببناء القدرات

 اختصاصات لجنة باريس المعنية ببناء القدرات  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
 إضافة  

 توصية من الهيئة الفرعية للتنفيذ  
أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ  شرذروم مرذرر برذخن اصتتاصذا  انذة بذارية ابننيذة ببنذا   

 الرذذذدرا ، يذذذ  ين ذذذر ايذذذف مذذذمدر األدذذذراا وينتمذذذدع ر نورتذذذف الثاينيذذذة والنرذذذرين )ترذذذرين الثذذذا /
 (:2016 ينوامرب

 22-/م أ-مشروع مقرر   

 لجنة باريس المعنية ببناء القدرات  
 إن ممدر األدراا، 
، الذذذذل يفلذذذذىل اييذذذذا إىل اهليئذذذذة الفرعيذذذذة 21-/م أ1مذذذذن مرذذذذررع  76إىل الفرذذذذر  يرذذذذ   إذ 
أن تضذذا اصتتاصذذا  انذذة بذذارية ابننيذذة ببنذذا  الرذذدرا ، ر اذذيال ا اذذتنرا  الرذذام  للتنفيذذ  

وذلذ  دذدا التوصذية شرذروم مرذرر برذخن ر البلذدان الناميذة،  الثالث لتنفي  إدذار بنذا  الرذدرا 
 ،ين ر ايف ممدر األدراا وينتمدع ر نورتف الثاينية والنررينه ع ابسخلة ل

 FCCC/SBI/2016/L.24/Add.1 األمم ابتحد  
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 71اصتتاصا  انة بارية ابننية ببنا  الردرا ، ابنرخ  شوجذىل الفرذر  يرر  -1 
 ، بتيغتيا الوارن  ر ابراق؛21-/م أ1من ابررر 
 منااذةأن اهلدا من إينرا  انة بذارية ابننيذة ببنذا  الرذدرا  هذو يميد جمدناً  -2 

والناشذذئة، ر جمذذال تنفيذذ  أينرذذفة بنذذا  الرذذدرا  ر البلذذدان منيذذا الثغذذرا  وا يتياجذذا ، اةاليذذة 
الناميذذذة األدذذذراا وتيذذذان  تنبيذذذب جيذذذون بنذذذا  الرذذذدرا ، شذذذا ر ذلذذذ  اايذذذون ابب ولذذذة ايمذذذا يتتذذذ  

 ؛بتحريق ا تسال والتنسيق ر أينرفة بنا  الردرا  ر إدار ا تفاقية
ر األدذذذراا اذذذذوا يسذذذتنر ، ر نورتذذذف ا،امسذذذة والنرذذذذرين، مذذذمد بذذذخنيذذذ ي ر  -3 
الذذ حت زذذرتع انذذة بذذارية ابننيذذة ببنذذا  الرذذدرا  واةاجذذة إىل دديذذد و يتيذذا ومذذد  اناليتيذذا الترذذدم 

 ؛تنبيبهااب  و 
عمليذذذذا صفذذذذة اذذذذتدير بذذذذخن انذذذذة بذذذذارية ابننيذذذذة ببنذذذذا  الرذذذذدرا  يذذذذ ي ر أيضذذذذاً  -4 

 واتررا علييا؛  21-/م أ1من ابررر  73احملدن  ر الفرر   2020-2016 للفرت 
إىل انة بارية ابننية ببنا  الردرا  أن دض  ر إعدان واعتمان درائق يفلىل  -5 

 وإجرا ا  عمليا ر اجتماعيا األول؛
إىل اهليئذذة الفرعيذة للتنفيذ  أن تذذن م ا جتمذام األول للينذة بذذارية يفلذىل أيضذاً  -6 

ننيذذة ببنذذا  الرذذدرا  بذذالتبامن مذذا الذذدور  ا،امسذذة واألربنذذا لرذذ  مذذن اهليئتذذا الفذذرعيتا )أيذذار/ اب
 (؛2017 مايو

باآلثار الترديرية ابرتتبة ر ابيباينية على األينرفة الذل اتضذفلا دذا  حييط علماً  -7 
 ه ا ابررر؛مراق األماينة عماًل باأليرام الوارن  ر 

هذذ ا ابرذذرر رهنذذاً  ر مراذذقأن تضذذفلا بذذاءجرا ا  ابفلوبذذة إىل األماينذذة  يفلذذىل -8 
 .بتواار ابوارن ابالية
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 مرفقال

 اختصاصات لجنة باريس المعنية ببناء القدرات  
، يتمث  هذدا انذة بذارية ابننيذة ببنذا  الرذدرا  21-/م أ1من ابررر  71واراً للفرر   -1

ثغذذرا  وا يتياجذذا ، اةاليذذة والناشذذئة علذذى يذذد منااذذة ال)ابرذذار إلييذذا ايمذذا يلذذ  باللينذذة(، ر 
اذذوا ، ر جمذذال تنفيذذ  أينرذذفة بنذذا  الرذذدرا  ر البلذذدان الناميذذة األدذذراا وتيذذان  تنبيذذب جيذذون بنذذا  
الرذذذدرا ، شذذذا ر ذلذذذ  اايذذذون ابب ولذذذة ايمذذذا يتتذذذ  بتحريذذذق ا تسذذذال والتنسذذذيق ر أينرذذذفة بنذذذا  

 .الردرا  ر إدار ا تفاقية
اللينذذذة مذذذن اثذذذا عرذذذر عضذذذواً، علذذى النحذذذو احملذذذدن ايمذذذا يلذذذ ، تنيذذذنيم األدذذذراا تتذذخل   -2

 وينملون بتفتيم الرختية:
 ي  جمموعة من جمموعا  األمم ابتحد  اءقليمية ا،مة؛عضوان من   )أ( 
 عضو وايد من أيد أق  البلدان األدراا منواً؛ )ب( 
 .الناميةعضو وايد من إيد  الدول اابرية التغ    )ج( 

اُيدعى اتة ممثلا من اهليئا  ابنرخ  شوجىل ا تفاقية ومن الرياينا  الترغيلية لآللية  -3
 ابالية للمرارية ر اجتماعا  اللينة يااة، واراً للموضوم السنوحت ال حت تنتمدع اللينة.

لييذذذا أو الفئذذذا  الذذذل ينتمذذذون إ اجملموعذذذا ُ أعذذذالع  2تنذذذا  األعضذذذا  احملذذذدنين ر الفرذذذر   -4
. وُتريا اجملموعا  أو الفئذا  علذى تنيذا أعضذا  اللينذة احملذدنين ر وينتخبيم ممدر األدراا

أعالع، على حنو حيرق تواتيناً منااباً ر ا،ربا  ذا  التلة بخهداا اللينة، وشا يراع   2الفرر  
 .18-/م أ23و 7-/م أ36للمرررين هدا زريق التواتن با اانسا، واراً 

مناصبيم بذد  اذنتا وهلذم اةذق ر و يتذا  أعالع 2  األعضا  احملدنون ر الفرر  يرغ -5
 ى. وتنفبق الرواعد التالية ر ه ا التدن:متتاليتا يحد أقت

ر البدايذذذذة لو يذذذذة مذذذذد ا ثذذذذال  اذذذذنوا  ويُنتخذذذذىل  األعضذذذذا يُنتخذذذذىل ينتذذذذ   )أ( 
 لو ية مد ا انتان؛ الثا  ينتفيم
 .لو ية مد ا انتان األعضا اا، بند ذل ، ي  انة ينت  ينتخىل ممدر األدر  )ب( 

 أعالع مد  انة وايد . 3تدوم نعو  ابمثلا ابرار إلييم ر الفرر   -6
أو تنذذذ ر عليذذذف  مذذذن منتذذذبف 2مذذذن أعضذذذا  اللينذذذة احملذذذدنين ر الفرذذذر  إذا ااذذذترال عضذذذو  -7

، مذذا مراعذذا  اقذذرتاب للينذذةوت أو أنا  ميذذام منتذذبف،  ذذ مذذد  الو يذذة ابنودذذة بذذفلسذذبىل رصذذر إيمذذال 
ينفسذيا ليحذ  اجملموعذة أو الفئذة  رصذر مذن عضذوتنيذا  أن ترذرر موعد الذدور  التاليذة بذمدر األدذراا،

 و يتف، ور ه ع اةالة حُيسىل التنيا على أينف و ية وايد . مد  اب يور با تبرى من النضوحم  
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أعذذالع  2أعضذذائيا احملذذدنين ر الفرذذر  تنتخذذىل اللينذذة اذذنوياً رئيسذذا مترذذاريا مذذن بذذا  -8
 بد  انة وايد  لر  منيما.

إذا تن ر على أيد الرئيسا ابتراريا ا ضفالم بواجبا  منتبف ممقتاً، يتوىل ميامذف  -9
 أعالع. 2أحت عضو رصر تنينف اللينة من األعضا  احملدنين ر الفرر  

إذا تنذ ر علذذى أيذذد الرئيسذذا ابترذذاريا إيمذذال مذذد  و يتذذف، تنتخذذىل اللينذذة بذذدياًل لذذف   -10
 أعالع، ليرم  مد  و يتف. 2من با األعضا  احملدنين ر الفرر  

اذذتيتما اللينذذة صذذالل اذذرت  ا جتماعذذا  السذذنوية الفاصذذلة بذذا الذذدورا  الذذل ترررهذذا  -11
 اهليئة الفرعية للتنفي .

ذحت صلة بتحسا التبانل الترا ر جمال بنا  نة جمال ترييب أو موضوم انوحت تررر اللي -12
ثذذة عذذن نايذذا  وزذذديا  بنذذا  الرذذدرا  بفناليذذة ر  الرذذدرا ، بغذذر  اةفذذام علذذى منذذارا حمدا

، وتبلذذذن عذذذن عمليذذذا هذذذ ا ضذذذمن 21-/م أ1مذذذن ابرذذرر  74، وارذذذاً برتضذذذيا  الفرذذذر  جمذذال بنينذذذف
 سنوحت.ترريرها ابريل  الترا ال

اتمضذ  اللينذذة ر إعذذدان واعتمذذان درائذق وإجذذرا ا  عمليذذا ر اجتماعيذذا األول وترذذوم  -13
 بتنريحيا يسىل ا قتضا .

للينذذذة أن تنمذذذ  مذذذا ابماسذذذا  وابن مذذذا  واألدذذذر والرذذذبرا  وابرايذذذب صذذذارج إدذذذار  -14
ودا، وأن ا تفاقيذذذذة، شذذذذا ر ذلذذذذ  علذذذذى الُتذذذذند اةرذذذذوم  الذذذذدو  واءقليمذذذذ  والذذذذودا ونون الذذذذ

 تستفيد من صربا ا، يسىل ا قتضا .
اذذيرون يضذذور اجتماعذذا  اللينذذة مفتويذذاً أمذذام األدذذراا وابن مذذا  ابنتمذذد  بتذذفة  -15

 مراقىل، ما مل تررر اللينة صالا ذل ، بغية ترييا دثي  إقليم  متواتن للمراقبا.
ف إىل مذمدر األدذراا عذن دريذق اتند  اللينة ترريراً مريلياً ترنيذاً اذنوياً عذن عمليذا تردمذ -16

نورا  اهليئذة الفرعيذة للتنفيذ  الذل تنرذد بذالتبامن  أثنذا تتيح هذ ع الترذارير او اهليئة الفرعية للتنفي ، 
 .ما نورا  ممدر األدراا

 اُتتاح مداو   وخمرجا  اللينة لليميور على ابوقا الربر  لالتفاقية. -17
 رهناً بتواار ابوارن. اتدعم األماينة عم  اللينة وتيسرع -18
 اترون لغة عم  اللينة ه  اءينرليبية. -19
 يتوص  أعضا  اللينة إىل قرارا م بتوااق اآلرا . -20

    


