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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الخامسة واألربعون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7 ،مراكش

 )أ( من جدول األعمال14البند 
 بناء القدرات في البلدان النامية

 االستعراض الشامل الثالث لتنفيذ إطار بناء القدرات بموجب االتفاقية

في البلددان الناميدة االستعراض الشامل الثالث لتنفيذ إطار بناء القدرات   
 بموجب االتفاقية

 استنتاجات مقترح من الرئيسمشروع   
إن هيئةةةل الين،يةةة ، وتةةةد أجةةةرل املةةةيارا  الشةةةاما الثالةةةق لين،يةةة  إ ةةةا   نةةةا  ال ةةةد ال  

مةةةةةن  2لل، ةةةةةر   ا  البلةةةةةدان الناميةةةةةل قوجةةةةةد امت،اتيةةةةةل رةةةةةول  و  ةةةةةا ا ام ةةةةةل واأل  اةةةةة ، وف ةةةةة يف
يف  و تةه  ويايمةد  ، أوصت قشروع امل ر  اليايل كي ينظر فيه مؤمتر األ راف21-أ /م14 امل ر 

 الثانيل والاشرين:

 22-/م أ-مشروع المقرر   

في البلددان الناميدة االستعراض الشامل الثالث لتنفيذ إطار بناء القدرات   
 بموجب االتفاقية

 إن مؤمتر األ راف، 
 ،21-/م أ14و ،21-/م أ1و ،7-/م أ2إىل امل ر ال  إذ يشري 
 ا  أن  نةةا  ال ةةةد ال ينب ةةةي أن يةةةةون عمليةةل تشةةةا كيل موج ةةةل ت ريةةة وإذ يؤكةةد مةةةن جديةةةد 
 يي ق مع األولويال والظروف الو نيل، قا وم يمر 

 FCCC/SBI/2016/L.38 األمم امليحد  

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 
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الراميةل إىل ييجةءأ مةن ولةااا الين،ية   جةء  م أن  نا  ال ةد ال ا  وإذ يؤكد من جديد أيض 
 متة  البلدان الناميل األ راف من تن،ي  امت،اتيل وات،اق  ا يس،

الو تةةةل الي نيةةةل الةةةأل أعةةةد ا األمانةةةل  شةةة ن املةةةيارا  الشةةةاما  وحةةةع مةةةع الي ةةةديروإذ ي 
 ،(1)الثالق لين،ي  إ ا   نا  ال د ال يف البلدان الناميل

يف  قةةا  املشةةا كل النشةة ل مةةن جانةةد  اا،ةةل والةةال مةةن أصةةحا  امل ةةلحل، وإذ ياةة ف 
نشةةةة ل مةةةةع عناصةةةةر  نةةةةا  ذلةةةةد الةةةةدول واا ةةةةال يفةةةةري اتةوميةةةةل، يف   ةةةةي  وتن،يةةةة  و صةةةةد األ

 ال د ال،
 الءيةةا   الةبةةري  يف املالومةةال عةةن أنشةة ل  نةةا  ال ةةد ال الةةأل أتاحي ةةا  ا  وإذ ي ةةلم أيضةة 

األ ةةةةةراف واملنظمةةةةةال الدوليةةةةةل والةيانةةةةةال اليشةةةةة يليل لاليةةةةةل املاليةةةةةل، ووكةةةةةامل األمةةةةةم امليحةةةةةد  
 واملؤل ال امليخ  ل األررى،

ا ةامس ملنيةدى  ير ةان  شة ن  نةا  ال ةد ال يف  جنةا  امجيمةاع وإذ يوحع مةع الي ةدير 
الةأل ع ةدل رةول الةدو   الرا اةل واأل  اة  لل يئةل و  نةا  ال ةد ال،  تناولتإجرا  مناتشل ميام ل 

 ال،رعيل للين،ي ،
املشةةةةا كل ا امةةةةل مةةةةن تفبةةةةا اا ةةةةال ال،اعلةةةةل مةةةةن يفةةةةري الةةةةدول يف امجيمةةةةاع  وإذ يوحةةةةع 

 امل،يد  يف املناتشال،ا امس ملنيدى  ير ان وإل اما ا 
الأل تاءز الامليةال ال  ريةل،  املما لال اايد  يف جمال  نا  ال د ال ا  وإذ يوحع أيض 

عةةن الةةن    م ةةاب  ءمةةام األمةةو  علةة  ال ةةايد ال  ةةرب، والياةةاون  ةة   لةةدان اانةةو ، فضةةو  إلوا
 اليةرا يل واليشا كيل يف جمال  نا  ال د ال،

 الةةةيمرا  أ يةةةل هةةةدف ون ةةةاق  نةةةا  ال ةةةد ال يف البلةةةدان الناميةةةل علةةة   ي ةةةلم -1 
،  يةةةد أن اتةةةامل اتاليةةةل والناقةةةئل يف لةةةياق امت،اتيةةةل وات،ةةةاق 7-/م أ2النحةةةو الةةةوا   يف امل ةةةر  

  ا يس ينب ي أن تؤر  يف امعيبا  لدى مواصلل تن،ي  إ ا   نا  ال د ال يف البلدان الناميل؛
ن ا دف من إنشا  انل  ةا يس املانيةل  بنةا  ال ةد ال هةو ماااةل أ يؤكد جمد ا   -2 

الث ةةرال وامحيياجةةةال اتاليةةةل والناقةةةئل يف جمةةةال تن،يةةة  أنشةةة ل  نةةةا  ال ةةةد ال يف البلةةةدان الناميةةةل 
يف ذلةةد اا ةةو  املب ولةةل فيمةةا يي ةةا  يح يةةق  قةةا األ ةةراف، وزيةةا   تاءيةةء ج ةةو   نةةا  ال ةةد ال،

 ش ل  نا  ال د ال يف إ ا  امت،اتيل؛امت اق والين يق يف أن
األ ةةراف إىل النظةةر يف كي،يةةل تاءيةةء ألةةلو  اإل ةةون ال ةةاام  شةة ن   ةةا   يةةدعو -3 

أنش ل  نا  ال د ال، واملما لال اايد  والد وس امل ي،ا   وكي،يل املي،ا   من ا يف الامليال 
 ذال ال لل   يل تاءيء تن،ي  أنش ل  نا  ال د ال؛

__________ 

(1) FCCC/TP/2016/1. 
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يلةي يف إ ا   ر ةل  قةا انةل  ةا يس املانيةل  بنةا  ال ةد ال إىل ال يةام عوكما يةد -4 
 :2020-2016الاما لل،   
ال ضةةةايا الشةةةاملل مثةةةا املةةةيجا ل لوعيبةةةا ال اان ةةةانيل، وح ةةةوق  أن تراعةةةي )أ( 

 اإلن ان وماا ف الشاو  األصليل؛

ال ةةةةد ال يف نيةةةاا  املةةةةيارا  الشةةةاما الثالةةةةق لين،يةةة  إ ةةةةا   نةةةا   أن تراعةةةي ) ( 
 البلدان الناميل؛

 األعمال ال ا  ل الأل ُأجنءل  ش ن مؤقرال  نا  ال د ال؛ أن تراعي )ج( 
الةةروا   مةةع ا يئةةال األرةةرى املنشةة   قوجةةد امت،اتيةةل  وت يةشةة تشةةجع أن  ) ( 

  ا م  لل  نا  ال د ال؛عمل الأل يشما ن اقو وات،اق  ا يس، ح د امتيضا ، 
 يةش  أوجه اليآز  من أجا تاءيء اليااون مةع املؤل ةال رةا ج تو  أن تاءز )ه( 

 امت،اتيل وات،اق  ا يس املشا كل يف تن،ي  أنش ل  نا  ال د ال؛
مراعةا  مةع ال با الة،يلل  ياءيةء اإل ةون عةن أنشة ل  نةا  ال ةد ال، أن تراعي  )و( 

د امت،اتيةةةل وات،ةةةاق  ةةةا يس، مجيةةةع املبةةةا  ال واإلجةةةرا ال واليةةةدا ري امليال ةةةل  بنةةةا  ال ةةةد ال قوجةةة
 .، من أجا حت يق امت اق والين يقوك لد وميال اإل ون ال اامل

األ ةةةةةراف إىل تاءيةةةةةء اليشةةةةةبيد وتاءيةةةةةء الياةةةةةاون مةةةةةع األولةةةةةا   يةةةةةدعو كةةةةة لد -5 
األكا مييةةةل ومراكةةةء البحةةةةوي، بةةةدف تاءيةةةةء  نةةةا  ال ةةةةد ال علةةة  امل ةةةةيويال ال،ةةةر ب واملؤل ةةةةي 

 م واليد يد واليوعيل الاامل؛عن  ريق اليالي مياوالنظ
هيئةةل الين،يةة  إىل تي ةةري اليةامةةا  ةة  منيةةدى  ير ةةان وانةةل  ةةا يس املانيةةل  يةةدعو -6 

  بنا  ال د ال؛
األ راف إىل اليااون من أجا تاءيةء تةد   البلةدان الناميةل األ ةراف  ا  يدعو أيض -7 

املي دمةةل األ ةةراف إىل تاءيةةء  عم ةةا علةة  تن،يةة  امت،اتيةةل وات،ةةاق  ةةا يس، ويةةدعو كةة لد البلةةدان 
 إلجرا ال  نا  ال د ال يف البلدان الناميل األ راف؛

 املنظمةال اتةوميةل الدوليةل واملنظمةةال يفةري اتةوميةل ذال ال ةلل، فضةةو   يةدعو -8 
عةةةن ال  ةةةاع ا ةةةا  واألولةةةا  األكا مييةةةل واا ةةةال املانيةةةل األرةةةرى، إىل مواصةةةلل تضةةةم   ةةةرام  

 ؛7-/م أ2أعو  عل  النحو الوا   يف امل ر   1يياجال املشا  إلي ا يف ال، ر  عمل ا ن اق امح
ذال  ، واملنظمةةال املياةةد   األ ةةراف واملنظمةةالوكةةامل األمةةم امليحةةد  يةةدعو -9 
املايمد    ،ل مراتد املنخر ل يف توفري الدعم يف جمةال  نةا  ال ةد ال إىل البلةدان الناميةل،  ال لل

 ؛(2)إىل ت دمي مالومال إىل األمانل جيرب حتميل ا يف  وا ل  نا  ال د ال
__________ 

 .<http://unfccc.int/capacitybuilding/core/activities.html>ميا  عل  الرا    (2)
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؛   ا هةةةةا 2017 ذا /مةةةةا س  9األ ةةةةراف إىل أن ت ةةةةدم؛  لةةةةول  ا  يةةةةدعو أيضةةةة -10 
 ؛(3)ال ا س ملنيدى  ير ان ش ن املواضيع احمليملل لوجيماع 

،   ا هةةةا 2017 ذا /مةةةا س  9األ ةةةراف إىل أن ت ةةةدم،  لةةةول  يةةةدعو كةةة لد -11 
 ش ن امليارا  الرا ع لين،ي  إ ا   نا  ال ةد ال يف البلةدان الةأل متةر اتي ةا ا ا قرحلةل اني اليةل، 

وُُييةةيم يف الةةدو    (2017الةة ب لةةيجرى يف الةةدو   ال ا لةةل واأل  اةة   يئةةل الين،يةة  )أيا /مةةايو 
 ؛(4)(2017الثالثل والاشرين ملؤمتر األ راف )تشرين الثاين/نوفمرب 

ارييةام املةيارا  الشةاما الثالةق لين،ية  إ ةا   نةا  ال ةد ال يف البلةةدان  ي ةر  -12 
الناميةةل قوجةةد امت،اتيةةل والشةةروع يف املةةيارا  الشةةاما الرا ةةع يف الةةدو   ا م ةة   يئةةل الين،يةة  

املةةةيارا  يف الةةةدو   ا ام ةةةل والاشةةةرين ملةةةؤمتر  ذلةةةد(، بةةةدف إكمةةةال 2019ن/يونيةةةه )حءيرا
 (؛2019األ راف )تشرين الثاين/نوفمرب 

 اآل ةةا  امل تبةةل يف امليءانيةةل علةة  األنشةة ل امل ةةر  أن تن،ةة ها األمانةةل  حيةةي  علمةةا   -13 
 أعو ؛ 4عمو   األحةام الوا    يف ال، ر  

مانةةل اإلجةةرا ال الةةأل يةةدعوها إلي ةةا هةة ا امل ةةر   هنةةا   يةةوافر أن تن،ةة  األ ي لةةد -14 
 املوا   املاليل.

    

__________ 

 .<http://www.unfccc.int/5900> الشبةي الرا   عل  امل ا ال  وا ل  ريق عن   ا ها ت دم أن لأل راف ينب ي (3)

 أعو . 3انظر اتاقيل  (4)


