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(A)     GE.07-70189    150507    150507 

 للتنفيذاهليئة الفرعية 
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

  من جدول األعمال ١١البند 
 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

  كيوتوبناء القدرات مبوجب بروتوكول

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 الذي يدعو األطراف والوكاالت الثنائية واملتعددة       ٢-م أإ /٦أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملقرر        -١
 األطـراف ذات الصلة والقطاع اخلاص، إىل إتاحة معلومات عن أنشطة بناء القدرات املضطلع هبا عمالً باملقرر                 

 .١-م أإ /٢٩

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة جتميع مسامهات األطراف والتقارير املناسبة املقدمة من الوكاالت  -٢
، يف وثيقة متنوعات كي     ٢-م أإ /٦الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة والقطاع اخلاص، املُشار إليها يف املقرر            

 .ة الثانية لدوراهتاتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ سنوياً يف الفتر

الذي تسترشد به األمانة يف إعداد التقرير التوليفي املشار  )١(وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالشكل -٣
ووافقت اهليئة الفرعية على أن هذا الشكل مناسب أيضاً إلعداد التقرير التوليفي املشار . ١٢-م أ/٤إليه يف املقرر 
 ينبغي أن يقدم إرشادات بشأن اإلبالغ عن الفئات اليت يتضمنها ١-م أإ/٢٩ وأن املقرر   ،٢-م أإ /٦إليه يف املقرر    
 .ذلك التقرير

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/L.8 ٤، الفقرة. 
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ودعـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ األطراف واملنظمات األخرى ذات الصلة إىل النظر يف استخدام الشكل                 -٤
 .٢-م أإ/٦املذكور أعاله إلعداد مسامهاهتا املُشار إليها يف املقرر 

 أعاله ينبغي أن ُيقدم     ٣وافقـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ على أن التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة               و -٥
 . بشأن بناء القدرات مبوجب االتفاقية١٢-م أ/٤باالقتران مع التقرير املشار إليه يف املقرر 

 حملفل السلطات الوطنية املعتمدة     وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً مع التقدير بتنظيم االجتماع الثاين          -٦
، وباالجتماع غري الرمسي للمحفل نفسه ٢٠٠٧مارس / آذار٢٧ و٢٦التابع آللية التنمية النظيفة، الذي ُعقد يومي 

. ٢٠٠٧مايو / أيار١٤الذي ُعقد يف  )٢(، واحلدث اخلاص املتعلق بإطار نريويب٢٠٠٧مايو / أيار١١الذي ُعقد يف 
ة للتنفيذ بأمهية حمافل كهذه لتحقيق أغراض تشمل تبادل اخلربات والعرب املستخلصة فيما يتعلق وأقّرت اهليئة الفرعي

كما أشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ     . بآلية التنمية النظيفة، وحتديد املزيد من تدابري بناء القدرات يف البلدان النامية           
 .إىل تطلعها لتلقي تقارير عن هذه األحداث

 الفرعية للتنفيذ الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف             وكـررت اهليئة   -٧
بروتوكول كيوتو، داعياً األطراف إىل االستمرار يف تنفيذ التدابري اليت هتدف إىل مساعدة األطراف غري املدرجة يف 

 النامية، وإىل املبادرة، يف ظل الصعوبات       املرفق األول لالتفاقية، وخباصة أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية         
اليت تواجهها أفريقيا يف اجتذاب مشاريع آلية التنمية النظيفة، إىل تنفيذ أنشطة لبناء القدرات على النحو املبّين يف                  

 ).٢-م أإ/٦املقرر (، من أجل تيسري مشاركة بلدان منطقة أفريقيا يف آلية التنمية النظيفة ١-م أإ/٢٩املقرر 

- - - - - 

                                                      

 .<http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework>حدث من أجل التعبئة : تنفيذ إطار نريويب )٢(


