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(A)     GE.07-71229    101207    101207 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السابعة والعشرون

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١- ٣     بايل، 
               من جدول األعمال  )  ب (  ١١      البند 

                                 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو
                                            رات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية         بناء القد

 بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

    ً                                                   جمدداً أمهية بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة    )               اهليئة الفرعية  (  َّ                               أكَّـدت اهليئة الفرعية للتنفيذ       - ١
  .                                            عنصر يتسم بأمهية بالغة يف تنفيذ بروتوكول كيوتو          انتقالية ك

                                                                        بشأن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة              )١ (                                     ورحبت اهليئة الفرعية بتقرير األمانة     - ٢
  .  ها          ونظرت في )٢ (                                                                                   انتقالية ونظرت فيه، كما رحبت مبا وردها من معلومات من األطراف واملنظمات احلكومية الدولية

                        ً                                                                                 ورحبـت اهليئة الفرعية أيضاً بالتقدم الكبري الذي أحرزته األطراف ومنظمات عديدة يف البلدان اليت متر                 - ٣
  .                                           اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف جمال بناء القدرات

                                                                                                           وأشـارت اهليـئة الفرعـية إىل أن قائمة االحتياجات احملددة يف إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر                    - ٤
                                    ال تزال ذات أمهية، وأن احلاجة إىل تعزيز    )٤ (                                    واليت تنطبق على تنفيذ بروتوكول كيوتو    )٣ (                    اهتا مبرحلة انتقالية        اقتصاد

                                                      

  .FCCC/SBI/2007/18        الوثيقة   ) ١ (
  .FCCC/CP/2007/3   وFCCC/SBI/2007/Misc.9          الوثيقتان   ) ٢ (
  . ٧-   م أ / ٣      املقرر   ) ٣ (
  . ١-    م أإ /  ٣٠      املقرر   ) ٤ (
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                                                                                                               األنشطة وحتسني املنهجيات املتعلقة بتقدمي التقارير من أجل تقييم آثار السياسات والتدابري وكذلك القدرة على               
                                                        ذ املشترك وتبادل حقوق االنبعاثات، تتسم بأمهية خاصة بالنسبة                                              استيفاء الشروط املطلوبة لالشتراك يف أنشطة التنفي

                                                                 وعالوة على ذلك، الحظت اهليئة الفرعية أن تعزيز قدرة املفاوضني            .                                               للـبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية      
                   ثرة الرئيسية األخرى                                                                                     املعنيني بقضايا تغري املناخ ومضاعفة اجلهود الرامية إىل مواصلة أنشطة بناء قدرات العناصر املؤ

  )                                                                              كصانعي القرارات واملوظفني احلكوميني، واألوساط العلمية، ووسائط اإلعالم واملربني         (                       عـلى الصعيد القطري     
  .                                                 ميكن أن يساعدا يف زيادة تعزيز القدرات يف هذه البلدان

                    ت حتتاج إىل الدعم،                                                                                        والحظت اهليئة الفرعية كذلك أن األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ال زال             - ٥
                                                                                             ً              وشـجعت الكـيانات القادرة على مواصلة دعم أنشطة بناء القدرات يف هذه البلدان على أن تقوم بذلك، وفقاً           

                                                                      ، وعلى مواصلة تعزيز توفر املعلومات عن الفرص املتاحة يف جمال الدعم التقين    ١-     م أإ  /-  ٣٠    و  ٧-    م أ  / ٣          للمقررين  
                      ً                                       مل هذه الكيانات أطرافاً، وال سيما األطراف املدرجة يف املرفق الثاين           وميكن أن تش  .                          واملايل من أجل بناء القدرات

   .                                                          لالتفاقية، ووكاالت ثنائية ومتعددة األطراف ومنظمات دولية أخرى

  ،  ١-    م أإ /-  ٣٠   و ٧-   م أ / ٣                                                                         وقررت اهليئة الفرعية أن تستعرض يف دورهتا السادسة والثالثني حالة تنفيذ املقررين  - ٦
                                                                      أعاله؛ واملعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف           ٢                            املشار إليها يف الفقرة                             باالستفادة من املعلومات  

                                                                                                                         الـيت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واألطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية؛ واملعلومات املقدمة من وكاالت ثنائية                 
   .                                     ومتعددة األطراف ومن منظمات دولية أخرى

                      أعاله أن تقدم إىل      ٦                                                                              اهليئة الفرعية إىل األطراف واملنظمات ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة                    وطلبـت  - ٧
                                                                        ، معلومات عن أنشطة بناء القدرات اليت ستنفذها يف البلدان اليت متر                ٢٠١٢       فرباير   /                            األمانـة، قـبل حلول شباط     

                                     جنة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني؛                                                                اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وعن كيفية قيامها بذلك، كي تنظر فيها الل

ِ         ً       ً         ً                                                  وطلبـت اهليـئة الفرعية إىل األمانة أن ُتِعد تقريراً جتميعياً وتوليفياً عن املعلومات املقدمة من األطراف                  - ٨  ُ                                 
                                                                أعاله، وأن تتيح هذا التقرير للهيئة الفرعية كي تنظر فيه يف دورهتا  ٧                                        واملنظمات ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة 

  .              لسادسة والثالثني ا

                             أعاله باالقتران مع التقرير    ٨                            ُ   َّ                                                       واتفقـت اهليئة الفرعية على أن ُيقدَّم التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة               - ٩
                                         من مشروع االستنتاجات املقرر اعتماده يف إطار     ...                                                           املتعلق ببناء القدرات مبوجب االتفاقية املشار إليها يف الفقرة   

  .                 مال اهليئة الفرعية          من جدول أع  )  ب ( ٨      البند 

- - - - - 

 


