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(A)     GE.07-71526    131207    141207 

 األطراف مؤمتر
  الثالثةالدورة
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-٣ بايل،

 
 من جدول األعمال ) د(٦ البند

 ألخرى املنصوص عليها يف االتفاقيةاستعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام ا
 بناء القدرات مبوجب االتفاقية

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية الوارد يف مرفق            )١(رحب مؤمتر األطراف بالتقرير التوليفي     -١
 .، وأحاط علماً مبجال أنشطة بناء القدرات اجلاري تنفيذها من قبل األطراف)راتإطار بناء القد (٧-م أ/٢املقرر 

املقدمة من األطراف واملنظمات املختصة بشأن تنفيذ إطار بناء          )٢(كما رحب مؤمتر األطراف باملعلومات     -٢
لكي  )٣(ت سنوية وجدد دعوته لألطراف إىل تقدمي معلوما     . ١٢-م أ /٤ من املقرر    ١القدرات املقدم وفقاً للفقرة     

 .ميكن تقدمي تقارير أمشل عن تنفيذ إطار بناء القدرات وتشاطر اخلربات يف هذه األنشطة

أحاط مؤمتر األطراف علماً بأن األمانة أتاحت هذه املعلومات على موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية                -٣
 .اطر املعلومات، وما حققه ذلك من قيمة يف تش)٤(بشأن تغري املناخ على اإلنترنت

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/25. 
)٢( FCCC/SBI/2007/Misc.8و Add.1 
 .١، الفقرة ١٢-م أ/٤املقرر  )٣(
)٤( <http://unfccc.int/4093.php>. 
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كما رحب مؤمتر األطراف بالتقرير عن حلقة عمل اخلرباء املعنية برصد وتقييم بناء القدرات يف البلدان                 -٤
، ووجه )٥(٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٥النامية اليت ُعقدت يف سانت جونز، بأنتيغوا وبربودا يف الفترة من 

 .يد فضالً عن أمانة مرفق البيئة العاملية لتوفري الدعم املايل حللقة العملالشكر إىل حكومات فنلندا وأملانيا والسو

وأحـاط مؤمتر األطراف علماً بُنهج رصد وتقييم بناء القدرات على خمتلف املستويات اليت حددهتا حلقة       -٥
لى الصعيدين الوطين وأقر مؤمتر األطراف باحلاجة إىل مواصلة العمل لتحديد ُنهج الرصد والتقييم املناسبة ع. العمل

 معلومات عن خرباهتا    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٥والعاملي، ودعا األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة يف موعد أقصاه            
يف جمـال الرصد والتقييم على الصعيد الوطين، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين                  

 إىل األمانة إعداد ورقة تقنية تتضمن ُنهج الرصد والتقييم على خمتلف  كما طلب ). ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول (
، )٦(املسـتويات، آخـذة يف االعتـبار العروض املقدمة يف حلقة عمل اخلرباء املعنية ببناء قدرات الرصد والتقييم                 

يئة الفرعية للتنفيذ   واملعلومات املقدمة من األطراف املذكورة أعاله واملعلومات األخرى املناسبة لكي تنظر فيها اهل            
 .يف دورهتا التاسعة والعشرين

وطلـب مؤمتر األطراف من األمانة عقد اجتماع، رهناً بتوافر املوارد، قبل انعقاد الدورة الرابعة عشرة                 -٦
ملناقشة اخلربات يف جمال استخدام مؤشرات األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على ) ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(

.  أعاله ٥لوطين، مبا يتسق مع إطار بناء القدرات، آخذة يف االعتبار الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة                 الصعيد ا 
كما طلب مؤمتر األطراف من األمانة إعداد تقرير عن نتيجة هذا االجتماع لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف      

 .دورهتا التاسعة والعشرين

 للشروع يف إجراء استعراض شامل ثان لتنفيذ إطار بناء          ١٠-م أ /٢ من مقرره    ٧ بالفقرة   وذكَّر مؤمتر األطراف   -٧
بغية استكماله حبلول   ) ٢٠٠٨يونيه  /حزيران(القدرات يف البلدان النامية يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ            

وطلب إىل األمانة إعداد مشروع اختصاصات هلذا . )٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول(الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف 
 .االستعراض الشامل الثاين لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين

وكـرر مؤمتر األطراف حاجة مرفق البيئة العاملية، ككيان تشغيلي لآللية املالية، إىل مواصلة تقدمي الدعم        -٨
، وطلب إىل مرفق البيئة العاملية تقدمي معلومات عن األنشطة ١٠-م أ/٢ و٧-م أ/٢مع املقررين املايل والتقين متشياً 

 .املضطلع هبا بطريقة أكثر منهجية وتنظيماً عمالً هبذين املقررين

والحظ مؤمتر األطراف احلاجة إىل النهوض بتنفيذ أنشطة بناء القدرات من جانب املنظمات املختصة يف                -٩
إىل هذه املنظمات باختاذ اإلجراء املناسب       )٧( واملنظمات املتعددة األطراف والثنائية، وكرر دعوته      األمـم املتحدة  

 .حتقيقاً هلذه الغاية وإعالن املعلومات املتاحة عن أنشطتها يف هذا الصدد

- - - - - 

                                                      

)٥( FCCC/SBI/2007/33. 
)٦( <http://www.unfccc.int/4080.php>. 
 .٧-م أ/٢املقرر  )٧(


