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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 

 عمال من جدول األ٩البند 
 بناء القدرات يف إطار بروتوكول كيوتو

 بناء القدرات يف إطار بروتوكول كيوتو

 مشروع استنتاجات يقترحه الرئيس

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع  
 .كيوتو يف دورته األوىل باعتماد مشروع املقرر التايلاألطراف يف بروتوكول 

 ١-م إأ/-مشروع املقرر 

 بناء القدرات املتصلـة بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف
 األطراف ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 

  من بروتوكول كيوتو،١٠ و٧ و٦ و٥ و٣ و٢ باملواد إذ يذكِّر 

 الذي ُينشئ إطاراً لبناء القدرات يف األطراف ذات االقتصادات اليت           ٧-م أ /٣ باملقرر   وإذ يذكِّر  
 متر مبرحلة انتقالية،
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 يف الدورة   ٧-م أ /٣ الذي يقضي باستعراض حالة تنفيذ املقرر        ١٠-م أ /٣ املقرر   وإذ يالحـظ   
استعداداً لفترة االلتزام األوىل يف ) ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(ية للتنفيذ السابعة والعشرين للهيئة الفرع

 إطار بروتوكول كيوتو،

 ضرورة السعي إىل حتقيق التآزر مع أنشطة بناء القدرات األخرى يف إطار االتفاقيات وإذ يالحظ 
 ف، والقطاع اخلاص،والعمليات ذات الصلة، وفيما بني األطراف، والوكاالت الثنائية واملتعددة األطرا

 باآلراء اليت أعربت عنها األطراف ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف حلقة              وإذ يـنوه   
 بشأن بناء القدرات    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ و ٢٦عمـل ُعقـدت يف بودابست، هنغاريا، يف         
 ألغراض تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو،

 ينطبق على تنفيذ    ٧-م أ /٣درات الذي اعُتمد مبوجب املقرر       أن إطـار بناء الق     يقـرر  -١ 
بـروتوكول كـيوتو، ويقر هذا اإلطار لتوجيه أنشطة بناء القدرات املتصلة بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف              

 األطراف ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية؛

صادات اليت متر    أن تكـون االحتياجات لبناء القدرات يف األطراف ذات االقت          يطلـب  -٢ 
، موضع اهتمام   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٦مبـرحلة انتقالية، الناشئة عن بدء سريان بروتوكول كيوتو يف           

عـاجل مـن ِقَبل األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك ضمن األطراف املدرجة يف املرفق الثاين                   
راف والثنائية والقطاع اخلاص، وأن باالتفاقية، وكذلك، حسب االقتضاء، من ِقَبل الوكاالت املتعددة األط

 ؛٧-م أ/٣يتم بناء هذه القدرات ألغراض تنفيذ الربوتوكول مع مراعاة أحكام املقرر 

 من األمانة أن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف يطلب -٣ 
ذي ستنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ       وال ٧-م أ /٣بروتوكول كيوتو بشأن استعراض اإلطار املرفق باملقرر        

 .١٠-م أ/٣وفقاً للمقرر ) ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين(يف دورهتا السابعة والعشرين 
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