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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  
  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
  من جدول األعمال) ب(١٤البند 

  بناء القدرات
  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

  وجب بروتوكول كيوتوبناء القدرات مب    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
أن توصي مؤمتر األطراف    ، يف دورهتا السادسة والثالثني      قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ     

 مـشروع   ثامنةكيوتو بأن يعتمد يف دورته ال     العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول       
  :املقرر التايل

  ٨-م أإ/-مشروع املقرر     
  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ،١-م أإ/٣٠ و١٠-م أ/٣ و٧-م أ/٣ اتاملقررإىل  إذ يشري  
  عامل أساسـي   اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية    دان   بأن بناء قدرات البل    ُيسلِّموإذ    
   من تنفيذ التزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو تنفيذاً فعاالً، هذه البلدانلتمكني
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انـة لـدعم االسـتعراض       يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األم        وقد نظر   
نـشأ مبوجـب     املُ اهتا مبرحلة انتقاليـة   يت متر اقتصاد   إطار بناء قدرات البلدان ال     لتنفيذ ثالثال

  ،)١(٧-م أ/٣ املقرر
  : مبا يليُيقّر  -١  
 أُحرز تقدم كبري يف بناء قدرات البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة،              )أ(  

ومل تقتصر بعض البلدان اليت متـر       .  فيما يتعلق مبشاركتها يف مشاريع التنفيذ املشترك       سيما ال
يف نقـل خرباهتـا     اً  ة انتقالية على تلقي املساعدة فحسب، بل شرعت أيض        اقتصاداهتا مبرحل 

ومعارفها والدروس اليت استخلصتها يف جمال بناء القدرات إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق 
  األول لالتفاقية؛

قدمت البلدان القادرة ما يكفي من املوارد واملساعدة لتنفيذ إطـار بنـاء               )ب(  
  ؛٧-م أ/٣يت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية املُنشأ مبوجب املقرر قدرات البلدان ال

رغم التقدم احملرز، حتتاج البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتتلقـى              )ج(  
إىل زيادة بناء قدراهتا من أجل تنفيذ التزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو تنفيـذاً             اً  الدعم حالي 

  فعاالً؛
 أن نطاق االحتياجات احملددة يف إطار بناء قدرات البلدان          يؤكد من جديد    -٢  

 احملددة يف   الرئيسية والعوامل   ٧-م أ /٣اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية املُنشأ مبوجب املقرر         
يزاالن وجيهني ويظالن أساساً ألنشطة بناء القدرات املتصلة بتنفيـذ            ال ،١٠-م أ /٣املقرر  

 ودلـيالً   اً،تو يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتتلقى الدعم حالي          بروتوكول كيو 
  لتنفيذ تلك األنشطة؛

 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية واألطراف األخرى القادرة          يدعو  -٣  
 أي  والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف وغريها من املنظمات الدولية والقطاع اخلاص، أو          

ترتيبات أخرى، حسب االقتضاء، إىل مواصلة تقدمي الدعم ألنشطة بناء القـدرات املتـصلة              
  اً؛بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتتلقى الدعم حالي

 اختتام االستعراض الثالث وإجراء استعراض رابع لتنفيذ إطـار بنـاء            يقرر  -٤  
 اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية أثناء الدورة السادسة واألربعني للهيئة الفرعية   قدرات البلدان 

للتنفيذ، هبدف إمتام هذا االستعراض أثناء الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه             
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 األمانـة، حبلـول      األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل أن تقدم إىل        يدعو  -٥  
، معلومات عن كيفية تنفيذها أنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متـر             ٢٠١٦فرباير  /شباط

__________ 
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 وميكن لألطراف أن تدرج هذه املعلومات يف        اً؛اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتتلقى الدعم حالي     
  ؛١٢- أم/٤من املقرر ) أ(١للفقرة اً إطار ورقاهتا السنوية بشأن بناء القدرات وفق

 أعاله  ٥ األمانة جتميع وتوليف املعلومات املشار إليها يف الفقرة          يطلب إىل   -٦  
  .وإتاحتها للهيئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيها يف دورهتا السادسة واألربعني

        


