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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 واألربعون الخامسة الدورة

  2016 نوفمرب/الثاين تشرين 14-7 مراكش،
 )ب( من جدول األعمال14البند 

 بناء القدرات في البلدان النامية
االستعراض الشامل الثالث لتنفيذ إطار بناء القددرات 

 بموجب بروتوكول كيوتو

االستعراض الشامل الثالث لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلددان الناميدة   
 كيوتو  بموجب بروتوكول

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة واألربعني، وبعد أن أجرر  استرتعرا   

اً الشرررامل الثالررري لتنفيرررذ  ارررار بنرررال ال ررردرا  يف البلررردان الناميرررة  وجررر  بروتوكرررول كيوترررو، وف ررر
األاررا  العامرل بوصرفج اجتمراط األاررا  يف ، برنن ينررر مر  ر 11-/م أ 9مرن اق ررر  1 للف رر 

  بروتوكول كيوتو يف مشروط اق رر التايل ويعتمده يف دورتج الثانية عشر :

 12-/م أإ-مشروع مقرر   

االستعراض الشامل الثالث لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلددان الناميدة   
 بموجب بروتوكول كيوتو

 اجتماط األارا  يف بروتوكول كيوتو، ن م  ر األارا  العامل بوصفج  
   ،17-/م أ2، و7-/م أ2، و7-/م أ 15، و4-/م أ 6، و1-/م أ 29 ىل اق ررا    ذ يشري 

 FCCC/SBI/2016/L.39 األمم اقتحد  

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 
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بننررج، بينمررا تسررتمر وجا ررة  ررد  ونجرراو اسالتياجررا  وا رراس  ذا   يسررلم -1 
 ، وا رراس 7-/م أ2 األولويررة ادرردد  يف  اررار بنررال ال رردرا  يف البلرردان الناميررة اقنشررن  وجرر  اق رررر

ذا  األولويرررة لبنرررال ال ررردرا  اقتعل رررة  شررراركة البلررردان الناميرررة يف أنشرررجة اقشررراري  يف  ارررار  ليرررة 
، فإنررج يتعررني أن تراعررو كررذل  ا رراس  1-/م أ 29التنميررة النريفررة علررو النحررو الرروارد يف اق رررر 

 يف البلدان النامية؛احلالية والناشئة يف تياو مواصلة تنفيذ أنشجة بنال ال درا  
األارا   ىل مواصلة تنفيذ  اار بنال ال درا  يف البلدان النامية  وج   يدعو -2 

 بروتوكول كيوتو من خالل ما يلي:
النهررو  باقشرراورا  مرر  هيرر  ابهررا  صرراالبة اقلررلحة ارروال عمليررة تجرروير  )أ( 
 اقشاري ؛
ديد تختلرأ أنرواط اقروارد النهو  ب درا  ابها  صاالبة اقللحة يف جمال حت )ب( 

 اقالية العامة واخلاصة وجذب تل  اقوارد والت دم للحلول عليها و دارهتا؛
تعزيررز التواصررل الشررباي وتبررادل اقعلومررا ،  ررا يف ذلرر  فيمررا بررني البلرردان الناميررة،  )ج( 

 وس تيما من خالل التعاون فيما بني بلدان ابنوب؛
 الوانية اقعينة، وذل  من خالل مراكز التعاون اإلقليمي؛تعزيز قدرا  السلجا   )د( 
األارررا   ىل النررررر يف كيفيررة حتسررني اإلبرررالآ احلررايل بشررنن   رررار  اً أيضرر يرردعو -3 

أنشرررجة بنرررال ال ررردرا  واقمارترررا  ابيرررد  والررردروي اقسرررتفاد  وبشرررنن كيفيرررة  عررراد   دخاهلرررا يف 
 بنال ال درا ؛  العمليا  ذا  الللة من أجل النهو  بتنفيذ أنشجة

هيررر  األاررررا   ىل التعررراون مرررن أجرررل النهرررو  ب ررردر  البلررردان  كرررذل و  يررردع -4 
النامية علو تنفيذ بروتوكول كيوتو، واألاررا  مرن البلردان اقت دمرة  ىل حتسرني دعمهرا إلجررالا  

 بنال ال درا  يف األارا  من البلدان النامية؛
مررا   ررري احلاوميررة اقعنيررة، وكرررذل  اقنرمررا  احلاوميررة الدوليررة واقنر يرردعو -5 

ال جرررراط اخلررررا  والوتررررري األكررررادهي و ررررري ذلرررر  مررررن ابهررررا  صرررراالبة اقلررررلحة،  ىل مواصررررلة 
 1-/م أ 29برامج عملها نجاو االتياجرا  بنرال ال ردرا  علرو النحرو الروارد يف اق رررين  تضمني

 ؛4-/م أ 6و
ال ال ردرا  يف البلرردان اختترام استرتعرا  الشرامل الثالري لتنفيرذ  ارار بنر ي ررر -6 

الناميررررة  وجرررر  بروتوكررررول كيوتررررو و اررررالو استررررتعرا  الشررررامل الرابرررر  لررررذل  يف الرررردور  الثانيررررة 
واخلمسني للهيئة الفرعية للتنفيذ، هبد   كمال ذل  استتعرا  يف الردور  السرابعة عشرر  قر  ر 

 األارا  العامل بوصفج اجتماط األارا  يف بروتوكول كيوتو؛
 9األارا  واقراقبني وابها  صاالبة اقلرلحة األخررأ أن ت ردم، للرول  يدعو -7 

،  رال ا بشرنن استرتعرا  الرابر  لتنفيرذ  ارار بنرال ال ردرا  يف البلردان الر   رر 2017 ذار/ماري 
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 ، واق ررر  جررا ه يف الردور  السادترة واألربعرني7-/م أ3اقتلاداهتا  راللة انت اليرة اقنشرن  وجر  اق ررر 
( واختتامج يف الدور  الثالثة عشر  ق  ر األارا  العامرل 2017لهيئة الفرعية للتنفيذ )يف أيار/مايو ل

  ؛(2) (1)(2017بوصفج اجتماط األارا  يف بروتوكول كيوتو )يف تشرين الثاين/نوفمرب 
األاررررا  واقرررراقبني  ىل ت رررد  اقناالرررا  بشرررنن اقوا ررري  اقتلرررلة  اً يررردعو أيضررر -8 

    ذار/ 9بربوتوكررول كيوتررو واقماررن ارالهررا يف اسجتمرراط السررادي قنترردأ ديربرران، وذلرر  للررول 
  ؛(3)2017ماري 

اس ررجالط  ررا دإعرري  ليررج يف  ررذا اق رررر مررن  جرررالا  األمانررة السرر   يجلرر  -9 
  توفر اقوارد اقالية.

    

__________ 

 . 4، الف ر  8-/م أ 11للم رر  وف اً  (1)

  يتعني علو األارا  ت د   رائها عرب بوابة ت د  الو ائق علو اقوق  الشباي التايل: (2)
<http://www.unfccc.int/5900>  وعلو اقراقبني و ري م مرن ابهرا  صراالبة اقلرلحة  رترال مسرالاهتم علرو

 .  <secretariat@unfccc.int> العنوان الربيدي التايل:

 أعاله.  2مثل احلاشية  (3)


