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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 

 ألعمال من جدول ا٩البند 
 بناء القدرات يف إطار بروتوكول كيوتو

 بناء القدرات يف إطار بروتوكول كيوتو

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع  
 .كول كيوتو بأن يعتمد يف دورته األوىل مشروع املقرر التايلاألطراف يف بروتو

 ١-م أ إ/-مشروع املقرر 

 بناء القدرات فيما يتصل بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف البلدان النامية

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

 من بروتوكول كيوتو وغريها من األحكام       ١٠من املادة    ) ه(و) د(و) ج(إىل الفقرات   إذ يشري    
 ذات الصلة اليت تلزم األطراف بالتعاون يف جمال بناء القدرات،

  الذي ينشئ إطاراً لبناء القدرات يف البلدان النامية،٧-م أ/٢ إىل املقرر وإذ يشري 

 ١٥ الـذي يدعـو األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة حبلول             ١٠-م أ /٢ املقـرر    وإذ يالحـظ   
 آراءها بشأن كيفية قيام اهليئة الفرعية للتنفيذ برصد تنفيذ إطار بناء القدرات بانتظام ٢٠٠٦فرباير /اطشب
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ومؤمتر األطراف العامل   ) ٢٠٠٦مايو  /أيار(لكـي ينظر فيها كل من اهليئة يف دورهتا الرابعة والعشرين            
 ،)٢٠٠٦نوفمرب /ثاينتشرين ال(بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية 

 أدى إىل زيادة االهتمام     ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٦ أن بدء نفاذ بروتوكول كيوتو يف        وإذ يالحظ  
 بآلية التنمية النظيفة وزيادة أنشطتها يف البلدان النامية وبالتايل احلاجة إىل بناء القدرات،

رعية للتنفيذ يف دورهتا     مبسـامهات األطراف استجابةً للطلب الذي وجهته اهليئة الف         وإذ يسـلم   
السـابعة عشـرة للحصول على آراء بشأن جماالت األولوية اإلضافية لبناء القدرات فيما يتصل بتنفيذ                

 بروتوكول كيوتو،

 أن بناء القدرات عملية مستمرة ومتدرجة ومتكررة، ينبغي أن يرتكز تنفيذها على             وإذ يؤكـد   
 أولويات البلدان النامية،

ىل التماس التآزر يف بناء القدرات بني األطراف واآللية املالية والوكاالت            احلاجة إ  وإذ يالحـظ   
 الثنائية واملتعددة األطراف والقطاع اخلاص،

 على  ٧-م أ /٢ انطباق اإلطار اخلاص ببناء القدرات الذي اعُتمد مبوجب املقرر           يقـرر  -١ 
ناء القدرات فيما يتصل بتنفيذ     تنفـيذ بروتوكول كيوتو ويعيد التأكيد على اإلطار التوجيهي ألنشطة ب          

 بروتوكول كيوتو يف البلدان النامية؛

 ضرورة بناء القدرات فيما يتصل بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف البلدان النامية ضمن             يقرر -٢ 
اإلطـار املعاد تأكيده يف هذا املقرر من أجل تعزيز قدرة البلدان النامية على املشاركة الفعالة يف أنشطة                  

  إطار آلية التنمية النظيفة، مثل اجملاالت ذات األولوية املذكورة أدناه؛املشاريع يف

بـناء القـدرات املؤسسـية ملساعدة البلدان النامية يف إقامة السلطات الوطنية املعينة               )أ( 
 وتعزيزها

زيادة الوعي والتدريب والربط الشبكي بني السلطات الوطنية املعينة يف البلدان النامية             )ب( 
ظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص وسائر أصحاب املصلحة، وال سيما يف جمال تطوير املهارات              واملـن 

 املتصلة بدورة مشاريع آلية التنمية النظيفة

دعم وتيسري االتصال والتعاون والربط الشبكي بني السلطات الوطنية املعينة يف البلدان             )ج( 
 يفة وغريها من اجلهات الفاعلة يف إطار اآلليةالنامية واجمللس التنفيذي آللية التنمية النظ

تقدمي الدعم لتوسيع املشاركة يف آلية التنمية النظيفة، مبا يف ذلك املشاركة يف منتديات               )د( 
السـلطات الوطنـية املعيـنة بالـتزامن مع دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف            

 بروتوكول كيوتو واهليئتني الفرعيتني
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حتسني التوزيع اجلغرايف، دون إغفال ما تواجهه أفريقيا من صعوبات يف اجتذاب مشاريع   )ه( 
آلية التنمية النظيفة، عن طريق دعم مشاريع اآللية يف أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية من                 

 خالل التدريب وحتليل أسواق اآللية وإقامة املنتديات

لى إعداد األنشطة والسياسات اخلاصة بتخفيف اآلثار وإدماجها مع         حتسـني القدرة ع    )و( 
 غريها من أدوات السياسة العامة يف إطار التنمية املستدامة؛

 ضرورة إيالء اإلطار اخلاص ببناء القدرات املعاد تأكيده يف هذا املقرر اهتماماً             يقـرر  -٣ 
وعند االقتضاء، من الوكاالت املتعددة األطراف      عاجالً من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية،         
 ؛٧-م أ/٢والثنائية والقطاع اخلاص، وضرورة تنفيذه مبراعاة املقرر 

 إىل األمانـة أن تقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف              يطلـب  -٤ 
رات املعاد تأكيده يف هذا     بـروتوكول كيوتو تقارير عن اجلهود املبذولة لتنفيذ اإلطار اخلاص ببناء القد           

املقرر وأن تضع يف اعتبارها هذا املقرر لدى إعداد تقريرها التوليفي بشأن اخلطوات املتخذة لرصد أنشطة 
 .١٠-م أ/٢ على النحو املفصل يف املقرر ٧-م أ/٢بناء القدرات بانتظام عمالً باملقرر 
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