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(A)     GE.08-71349    101208    101208 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 
  

   من جدول األعمال٨البند 
  ب االتفاقيةبناء القدرات مبوج

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية
  مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس

، املقدمة وفقاً الستنتاجات مؤمتر األطراف )١(رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ باملعلومات الواردة من األطراف  - ١
ا يف جمال رصد وتقييم      بشأن خرباهت  FCCC/CP/2007/6 من الوثيقة    ٨٧يف دورته الثالثة عشرة الواردة يف الفقرة        

  .بناء القدرات على الصعيد الوطين

الواردة من األطراف عن تنفيذ إطار لبناء القـدرات يف           )٢(كما رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ باملعلومات       - ٢
إىل تقـدمي ورقـات      ، وكررت دعوهتا األطـراف    ١٢- م أ /٤وفقاً للمقرر   ) إطار بناء القدرات  (البلدان النامية   

  .سنوية متكِّن من إجراء رصد أمشل لتنفيذ إطار بناء القدرات وتشاطر اخلربات مع أنشطة بناء القدراتمعلومات 

ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك بتقرير اجتماع اخلرباء عن جتارب استخدام مؤشرات األداء يف رصد   - ٣
وشكرت اهليئة الفرعية للتنفيذ . FCCC/SBI/2008/15وتقييم بناء القدرات على الصعيد الوطين الوارد يف الوثيقة    

  .حكومة الربازيل على استضافتها اجتماع اخلرباء وحكومات النمسا والنرويج ورومانيا لتقدميها الدعم املايل

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/Misc.6. 

)٢( FCCC/SBI/2008/Misc.5. 
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، وأشارت إىل القلق )٣(وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير التوليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات  - ٤
  .ه بعض األطراف بشأن نقص التقدم احملرز يف تنفيذ اإلطارالذي أعربت عن

كما أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالورقة التقنية اليت تتضمن ُنُهجاً لرصد وتقييم بناء القدرات على   - ٥
  .)٤(خمتلف املستويات

والدعم املقدم من املرفق ألنشطة      )٥(وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً أيضاً بتقرير مرفق البيئة العاملية           - ٦
وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يكرر مؤمتر األطراف طلبه إىل مرفق البيئة العاملية ببذل جهـود                . بناء القدرات 

  .٧- م أ/٢مستمرة لتوفري موارد مالية كافية من أجل دعم تنفيذ أنشطة بناء القدرات مبا يتفق واملقرر 

للتنفيذ إىل أن االستعراض الشامل الثاين إلطار بناء القدرات ينبغي أن يـضع يف              وأشارت اهليئة الفرعية      - ٧
االعتبار أموراً منها توصيات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني بشأن اختاذ خطوات إضافية لرصد وتقيـيم                 

، بغيـة   ١٢- م أ /٤ و ٧-  أ م/٢أنشطة بناء القدرات بشكل منتظم، وهي األنشطة املُضطَلع هبا عمالً بـاملقررين             
  .التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة

  /  شـباط  ١٣وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ دعوهتا األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة يف موعد أقـصاه                  - ٨
  .)٦(الستكمال االستعراض الشامل الثاين أية معلومات وآراء إضافية أو حمدَّثة قد تكون مناسبة ٢٠٠٩فرباير 

وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل وجود خربة كبرية على الصعيد العاملي بشأن رصد وتقييم بناء القدرات   - ٩
داخل أطراف منها املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية، وأن األطراف ميكنها 

كما الحظت اهليئة الفرعية أنه ما زالت هناك ثغرات يف جمال املعلومات عـن رصـد                . ذه اخلربة االستفادة من ه  
  .وتقييم بناء القدرات على الصعيدين الوطين والعاملي

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل أن تقدِّم                - ١٠
 معلومات عن جتارهبا ودروسها املكتسبة يف جماالت منها علـى           ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٦صاه  لألمانة يف موعد أق   

  .وجه اخلصوص استخدام مؤشرات األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على الصعيدين الوطين والعاملي

  

  

                                                      

)٣( FCCC/SBI/2008/11. 

)٤( FCCC/TP/2008/5. 

)٥( FCCC/CP/2008/2. 

)٦( FCCC/SBI/2008/8 ٧٢، الفقرة. 
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 )٧(منة والعشرين الذي أوصت باعتماده يف دورهتا الثا١٤- م أ/- وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل املقرر   - ١١
  .)٨(بشأن بناء قدرات البلدان النامية مبوجب االتفاقية لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة

وبعد أن نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف ورقات املعلومات املقدمة من األطراف، والورقة التقنية، وتقارير     - ١٢
رات األداء من أجل رصد وتقييم بناء القدرات على الصعيد الوطين،           اجتماعات اخلرباء عن جتارب استخدام مؤش     

 أعاله، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن ُتِعد تقريراً توليفياً للنهوض ١٠وورقات املعلومات املشار إليها يف الفقرة 
مكانية استخدام مؤشرات  ومبا يشمل إ٧- م أ/٢برصد وتقييم بناء القدرات على شىت املستويات، متشياً مع املقرر 

  .األداء، لكي تنظر فيه يف دورهتا الثالثني

 -  -  -  -  -  

 

                                                      

)٧( FCCC/SBI/2008/8 ٧٥، الفقرة. 

 .من جدول أعمال مؤمتر األطراف) د(٥مشروع مقرر ُيعتمد يف إطار البند  )٨(


