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(A)     GE.08-70707   120608    120608 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 

   من جدول األعمال٨البند 
  بروتوكول كيوتوجب بناء القدرات للبلدان النامية مبو

  بروتوكول كيوتوبناء القدرات للبلدان النامية مبوجب 
   الرئيسمقترح منمشروع استنتاجات 

ستعراض الشامل من أجل اال )١( الذي أعدته األمانةختصاصاتاالنظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف مشروع   - ١
  ).إطار بناء القدرات (٧- م أ/٢مبوجب املقرر  املعتمد الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية

 على بناء القدرات يف البلدان النامية  ينطبق أيضاًوأقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن االستعراض الشامل الثاين  - ٢
  .مبوجب بروتوكول كيوتو

وثيقـة   ال  مرفـق   يف كمـا ورد   اهليئة الفرعية للتنفيذ اختصاصات االستعراض الشامل الثاين         واعتمدت  - ٣
FCCC/SBI/2008/L.4.  

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع        إىل األطراف  وجددت اهليئة الفرعية للتنفيذ الدعوة اليت وجهها        - ٤
، معلومات عن   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٥ يف موعد أقصاه   لكي تقدم إىل األمانة،      األطراف يف بروتوكول كيوتو   

 الصعيد الوطين، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا             رصد وتقييم بناء القدرات على     جتارهبا يف جمايل  
  .)٢()٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(التاسعة والعشرين 

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/2. 

)٢( FCCC/KP/CMP/2007/9 ٩٣، الفقرة. 
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 ،٢٠٠٩فربايـر  / شباط١٣ يف موعد أقصاهإىل أن تقدم إىل األمانة،     أيضاًودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف        - ٥
  .إكمال االستعراض الشامل الثاينوضوع  قد تكون ذات صلة مب إضافية أو حمدَّثة أو آراء معلوماتةأي

 من الوثيقة ٥وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تقوم، لدى إعدادها التقرير املشار إليه يف الفقرة   - ٦
FCCC/SBI/2008/L.4ة بتنفيذ بناء ، وغريها من الوثائق املعدة لالستعراض الشامل الثاين، بإدراج املعلومات املتعلق

  .القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

 من  ١ للفقرة    إىل األمانة وفقاً   وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف على مواصلة تقدمي ورقاهتا سنوياً           - ٧
  .)٣( تنفيذ إطار بناء القدراتواستعراض التقدم احملرز يف جمال، هبدف تيسري رصد ٢- إأم /٦املقرر 

 العامل بوصـفه  رعية للتنفيذ أن توصي مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف      وقررت اهليئة الف    -٨
  .)FCCC/SBI/2008/L.8/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة ( يف دورته الرابعة اجتماع األطراف

 -  -  -  -  -  

                                                      

 .٧- م أ/٢املقرر  )٣(


