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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

   الفرعية للتنفيذاهليئة
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
   من جدول األعمال املؤقت١٣البند 

  توكول كيوتوبناء القدرات مبوجب برو

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو    

   الرئيساقترحهمشروع استنتاجات     

   الفرعية للتنفيذاهليئة توصية    
قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والثالثني أن توصي مؤمتر األطـراف               

لسابعة مـشروع  يف دورته ا العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بأن يعتمد     
  :املقرر التايل

  ٧-م أإ/-مشروع املقرر     

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ،٦-م أإ/١١ و٤-م أإ/٦ باملقررين إذ يذكّر  
 على املـشاركة يف     ّ بأن بناء قدرات البلدان النامية عامل أساسي يف إقدارها         إذ يقر و  

  تنفيذ بروتوكول كيوتو،
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 يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانـة لـدعم االسـتعراض              قد نظر و  
  ،)١(٧-م أ/٢الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء قدرات البلدان النامية املنشأ مبوجب املقرر 

مكني البلدان الناميـة،     احتياجات أساسية ال يزال يتعني تلبيتها لت       وجودظ  إذ يالح و  
سيما البلدان األقل منواً، والبلدان األفريقية، والدول النامية اجلزرية الصغرية، من املشاركة             وال

  بفعالية يف آلية التنمية النظيفة،
أمهية مراعاة اجلوانب اجلنسانية، ويعترف بدور الشباب واملعـاقني         اً  إذ يؤكد جمدد  و  

  درات،واحتياجاهتم يف أنشطة بناء الق
 أن األطراف والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية، خاصة تلك املعنية          يالحظوإذ    

ببناء القدرات على وضع أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وتنفيذها، تعاجل جمموعـة مـن               
  ،٧-م أ/٢ و١-م أإ/٢٩اجملاالت ذات األولوية احملددة يف املقررين 

 بروتوكول كيوتو، ويرحب بالـدور الـذي يؤديـه       بالتزام األطراف يف   إذ يذكرّ و  
، ٧-م أ /٢ و ١-م أإ /٢٩القطاع اخلاص يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات احملددة يف املقـررين            

  ويشجع القطاع اخلاص على مواصلة عمله يف هذا اجملال،
 أن نطاق االحتياجات واجملاالت ذات األولوية احملددة يف إطار بنـاء            يقرر  -١  

، واجملاالت ذات األولوية لبناء القدرات      ٧-م أ /٢ن النامية املنشأ مبوجب املقرر      قدرات البلدا 
يـزال   ، ال١-م أإ/٢٩املتعلقة مبشاركة البلدان النامية يف آلية التنمية النظيفة الواردة يف املقرر   

  وميثل أساس تنفيذ أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية ودليل ذلك التنفيذ؛اً وجيه
 األطراف على أن تستمر يف حتسني تنفيذ أنشطة بناء القدرات املتعلقة            شجعي  -٢  

  واستمراريتها؛ بتنفيذ بروتوكول كيوتو، واإلبالغ عن فعالية برامج بناء القدرات املتصلة بذلك
 األطراف اليت لديها القدرة، والوكاالت املتعددة األطراف والثنائيـة          يدعو  -٣  

لـدعم  على حنو متـسق      مواصلة توفري املوارد التقنية واملالية       والدولية، والقطاع اخلاص إىل   
يكفل مواجهـة   مبا  أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية املتعلقة بتنفيذ بروتوكول كيوتو،           

  :مجلة من التحديات، منها ما يلي
  ؛التوزيع اجلغرايف ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة  )أ(  
   التقنية لتقدير التغريات يف خمزون الكربون يف التربة؛االفتقار إىل اخلربة  )ب(  
  للتخطيط ألنشطة املشاريع وتنفيذها؛واالحتفاظ هبم احلاجة إىل تدريب اخلرباء   )ج(  

__________ 

)١( FCCC/SBI/2009/MISC.1, FCCC/SBI/2009/MISC.2, FCCC/SBI/2009/MISC.8, FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1, 

FCCC/SBI/2009/4, FCCC/SBI/2009/5, FCCC/SBI/2011/15, and FCCC/KP/CMP/2011/3. 
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إىل أن تقدم الدعم يف جمال       األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية        يدعو  -٤  
بناء القدرات، مىت كانت قادرة على ذلك، من أجل التخطيط ألنشطة مشاريع آلية التنميـة               

  النظيفة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، حسب االقتضاء، وتنفيذ تلك األنشطة؛
 أنه ينبغي مواصلة تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان الناميـة علـى              يقرر  -٥  

  :تويات البنوية واملؤسسية والفردية، حسب االقتضاء، وذلك عن طريق ما يلياملس
إجراء مشاورات مع اجلهات ذات املصلحة طوال العملية برمتـها، مـن              )أ(  

  ؛تصميم أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة إىل تنفيذها
 يف  تعزيز عملية إدماج االحتياجات من بناء القدرات، املتعلقة باملـشاركة           )ب(  

  ؛بروتوكول كيوتو، يف االستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية
  التنسيق القطري ألنشطة بناء القدرات؛تكثيف   )ج(  
سـيما عـن     توطيد التواصل وتبادل املعلومات فيما بني البلدان النامية، ال          )د(  

  ؛طريق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
 البلدان النامية األطـراف والبلـدان املتقدمـة          جهود التعاون بني   يشجع  -٦  

   األطراف إلعداد وتنفيذ أنشطة بناء القدرات املتعلقة باملشاركة يف آلية التنمية النظيفة؛
 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنيـة،         أيضاً يشجع  -٧  

تحدة للبيئة، وجمموعة البنك الـدويل،      خاصة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم امل       
 ومؤمتر األمـم املتحـدة    ومصرف التنمية األفريقي، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا،       

 وأمانة اتفاقيـة األمـم املتحـدة        ،معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث    وللتجارة والتنمية،   
نشطتها لبناء القدرات املندرجة ضمن     اإلطارية بشأن تغري املناخ، على مواصلة تعزيز وتنسيق أ        

  ؛، مبا يف ذلك تقدمي الدعم لبناء املهارات*إطار نريويب
 إهناء االستعراض الشامل الثاين والشروع يف إجراء استعراض شامل ثالث           يقرر  -٨  

 ١٦-م أ /١ملدى تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية، على أن يؤخذ يف احلسبان املقـرران                
األربعـني للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ        الثانية و  املتعلقان ببناء القدرات، يف الدورة       )٢(١٧-أم  /-و
 يف الدورة الثانية عشرة ملـؤمتر األطـراف         ، بغية استكمال االستعراض   )٢٠١٥ يونيه /حزيران(

 كـانون  -نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   (العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو         
  .)٢٠١٦ديسمرب /األول

        
__________ 

  *  <http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>.  
 من جدول أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل         ٦-٣اعتماده مبوجب البند    مشروع مقرر ُمقترح     )٢(

 .التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية


