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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة اخلامسة والعشرون

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 

  من جدول األعمال١١البند 
 بناء القدرات يف إطار بروتوكول كيوتو

 ناء القدرات يف إطار بروتوكول كيوتوب

 مشروع استناجات مقترح من الرئيس

 إضافة

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

قـررت اهليـئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه                 
 :روع املقرر التايلاجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بأن يعتمد يف دورته الثانية مش

 ٢-م أإ/-مشروع املقرر 

 بناء القدرات يف إطار بروتوكول كيوتو

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  ٧-م أ /٢إىل األحكام املتعلقة بإطار بناء القدرات للبلدان النامية الوارد يف املقررين            إذ يشـري     
 ،١-م أإ/٧ و١٠-م أ/٢ و٩-م أ/٩ و٩-م أ/٤:  املتصلة هبما وهي، واملقررات١-أإ٢م /٢٩و

 اللذين يدعوان مؤمتر األطراف إىل القيام، عن        ١٠-م أ /٢ و ٧-م أ /٢ إىل املقـررين     وإذ يشـري   
طريق اهليئة الفرعية للتنفيذ، بالرصد املنتظم للتقدم احملرز يف تنفيذ هذا اإلطار وتقدمي تقرير يف هذا الشأن              

 ألطراف يف كل دورة من دوراته،إىل مؤمتر ا

Distr. 
LIMITED 

FCCC/SBI/2006/L.34/Add.1 
14 November 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBI/2006/L.34/Add.1 
Page 2 

 

 الذي يطلب من األمانة تقدمي تقارير إىل مؤمتر األطراف العامل          ١-م أإ /٢٩ إىل مقرره    وإذ يشري  
 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن اجلهود املبذولة لتنفيذ إطار بناء القدرات،

يف إطار بروتوكول كيوتو من جانب شىت  باجلهود املبذولة يف جمال بناء القدرات وإذ حييط علماً 
األطراف واملنظمات، والقيمة اليت يتسم هبا تقاسم أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف املنتدى غري              
الـرمسي األول للسلطات الوطنية املسماة املعقود يف إطار آلية التنمية النظيفة يف بون، بأملانيا، يف تشرين                 

 ،٢٠٠٦أكتوبر /األول

 بأن الغرض من الرصد املنتظم ينبغي أن يكون هو تيسري تقييم التقدم احملرز وحتديد               سـلِّم وإذ ي  
 الثغرات ومدى الفعالية فيما يتعلق بتنفيذ إطار بناء القدرات ودعم االستعراض الشامل،

 بالفروع ذات الصلة من التقرير السنوي املقدم من اجمللس التنفيذي آللية التنمية             وإذ حييط علماً   
النظـيفة إىل مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو والوارد يف الوثيقة                

FCCC/KP/CMP/2006/4و Add.1. 

 أن اخلطوة األوىل لعملية الرصد هي وضع إطار بناء القدرات، على النحو الذي              وإذ يعيد تأكيد   
 ،١-م أإ/٢٩أعيد تأكيده يف املقرر 

 فيذ بناء إطار بناء القدرات جيري جمراه،بأن تنوإذ يسلِّم  

 اختاذ اخلطوات اإلضافية التالية سنوياً بغية الرصد املنتظم لتنفيذ األنشطة عمالً            يقـرِّر  -١ 
 :١-م أإ/٢٩باملقرر 

 ؛١-م أإ/٢٩أن ُتدعى األطراف إىل تقدمي معلومات عن األنشطة اليت قامت هبا عمالً باملقرر  )أ( 

الت املتعددة األطراف والثنائية ذات الصلة والقطاع اخلاص إىل تقدمي          أن ُتدعـى الوكا    )ب( 
، وفقاً لألولويات الوطنية    ١-م أإ /٢٩تقارير عن أنشطتها لدعم تنفيذ اإلطار واملضطلع هبا عمالً باملقرر           

 ومبعرفة السلطات الوطنية املختصة؛

، ١-م أإ /٢٩ تنفيذ األنشطة عمالً باملقرر      أن ُتِعّد األمانة تقريراً توليفياً عن التقدم احملَرز يف         )ج( 
أعاله، وكذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة ) ب(و) أ(باالعـتماد على املعلومات الواردة يف الفقرتني الفرعيتني   

اجمللـس التنفـيذي آللية التنمية النظيفة فيما يتعلق بالتوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وما                 
  من بناء القدرات؛يتصل هبا

أعاله أساساً للرصد   ) ج(أن تعتـرب األطراف التقرير التوليفي املبيَّن يف الفقرة الفرعية            )د( 
 املنتظم وإسهاماً يف االستعراض الشامل إلطار بناء القدرات؛
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 األطراف ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمات األخرى على التركيز           يشجِّع -٢ 
اء القدرات املؤسسية والتقنية اليت تتصل على وجه التحديد بآلية التنمية النظيفة مبا يتفق مع على أنشطة بن

، بقصد تدعيم قدرات البلدان النامية، مبا يف ذلك املناطق والبلدان اليت توجد هبا قلّة من ١-م أإ/٢٩املقرر 
 أنشطة املشاريع أو ال توجد هبا أي أنشطة من هذا القبيل؛

طلبه املوّجه إىل األطراف مبواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل مساعدة األطراف غري            يكِّرر   -٣ 
املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقية، وخباصة أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية، ومراعاةً                

لى االضطالع بأنشطة   للصعوبات اليت تواجهها أفريقيا الجتذاب مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة، ع           
 ، من أجل تيسري اشتراكها يف آلية التنمية النظيفة؛١-م أإ/٢٩بناء القدرات احملدَّدة يف املقرر 

 األطراف وكذلك، على النحو املناسب، املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات          يشجِّع -٤ 
م عن طريق املمارسة وعلى زيادة غري احلكومية ومنظمات القطاع اخلاص املختصة وغريها على تيسري التعلُّ

تعزيز جهودها الرامية إىل دعم حتديد وتطوير وتنفيذ أنشطة املشاريع يف األطراف غري املدرجة يف املرفق                
 .األول لالتفاقية الراغبة يف االشتراك يف آلية التنمية النظيفة

- - - - - 


