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(A)     GE.08-71342    101208    101208 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١ بوزنان،

   من جدول األعمال ٩البند 
  ب بروتوكول كيوتوبناء القدرات مبوج

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

املقدمة من األطـراف وفقـاً لالسـتنتاجات       )١(باملعلومات) اهليئة الفرعية (رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ       - ١
اجتمـاع  /متر األطـراف  مؤ(الصادرة عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            

، بشأن جتارهبا يف رصد FCCC/KP/CMP/2007/9 من الوثيقة ٩٣يف دورته الثالثة، والواردة يف الفقرة ) األطراف
  .وتقييم بناء القدرات على املستوى الوطين

، ٢-  أإم/٦ر اليت قدمتها األطراف واملنظمات ذات الصلة، عمالً باملقر       )٢(ورحبت اهليئة الفرعية أيضاً باملعلومات      -٢
، وكررت دعوهتا لألطراف إىل تقدمي ورقات )إطار بناء القدرات(بشأن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية 

  .سنوية للسماح بإجراء رصد أمشل لتنفيذ إطار بناء القدرات وتقاسم التجارب يف جمال أنشطة بناء القدرات

اع اخلرباء املعين بالتجارب يف جمال استخدام مؤشـرات األداء لرصـد            بتقرير اجتم أيضاً  ورحبت اهليئة الفرعية      -٣
 اهليئة الفرعية   وشكرت. FCCC/SBI/2008/15وتقييم بناء القدرات على املستوى الوطين وهو التقرير الوارد يف الوثيقة            

  . دعم مايلحكومة الربازيل الستضافتها اجتماع اخلرباء وحكومات رومانيا والنرويج والنمسا ملا قدمته من

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/Misc.6. 

)٢( FCCC/SBI/2008/Misc.5. 
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، واعترفت باحلواجز اليت )٣(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير التوليفي املتعلق بتنفيذ إطار بناء القدرات  - ٤
  .تعترض التوزيع اإلقليمي العادل ملشاريع آلية التنمية النظيفة

 أن يراعي مجلة أمور من      وذكّرت اهليئة الفرعية بأن االستعراض الشامل الثاين إلطار بناء القدرات ينبغي            - ٥
بينها توصيات اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثني بشأن اخلطوات اإلضافية الالزمة إلجراء رصد وتقيـيم منـتظمني     

، بغية التوصية مبشروع مقرر     ٢- م أإ /٦، و ١- م أإ /٢٩، و ٧- م أ /٢ألنشطة بناء القدرات املنفَّذة عمالًَ باملقررات       
  .جتماع األطراف يف دورته اخلامسةا/لكي يعتمده مؤمتر األطراف

، أي  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٣وكررت اهليئة الفرعية دعوهتا لألطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه                -٦
  .)٤(معلومات وآراء إضافية أو ُمحدَّثة قد تكون مالئمة إلمتام االستعراض الشامل الثاين

والحظت اهليئة الفرعية أن هناك خربات ضخمة متوفرة عاملياً يف جمال رصد وتقييم بناء القدرات يف عدة         - ٧
جهات منها املنظمات احلكومية، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات احلكومية الدولية، وأن بوسع األطـراف              

 تزال توجد ثغرات يف املعلومات املتعلقة برصـد         والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أنه ال     . االستفادة من هذه اخلربات   
  .وتقييم بناء القدرات على املستويني الوطين والعاملي

ودعت اهليئة الفرعية األطراف، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية إىل أن تقدم إىل                - ٨
 والدروس املستفادة فيما يتعلق بـصورة       ، معلومات عن جتارهبا   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٦األمانة، يف موعد أقصاه     

  .خاصة باستخدام مؤشرات األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على املستويني الوطين والعاملي

بشأن بناء قدرات  )٥( الذي أوصت به يف دورهتا الثامنة والعشرين٤- م أإ/- وذكّرت اهليئة الفرعية باملقرر   - ٩
  .)٦(اجتماع األطراف يف دورته الرابعة/و لكي يعتمده مؤمتر األطرافالبلدان النامية مبوجب بروتوكول كيوت

املقدمة من األطراف، وتقارير اجتماعات اخلرباء بشأن التجارب        الورقات  وبعد أن نظرت اهليئة الفرعية يف         - ١٠
 إليها يف الفقرة املشارواملعلومات يف جمال استخدام مؤشرات األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على املستوى الوطين، 

 أعاله، طلبت إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً لتعزيز رصد وتقييم بناء القدرات على خمتلف املستويات، مبا يتسق              ٨
  . ويشمل االستخدام احملتمل ملؤشرات األداء، لكي تنظر فيه يف دورهتا الثالثني٧- م أ/٢مع املقرر 

 -  -  -  -  - 

                                                      

)٣( FCCC/SBI/2008/11. 

)٤( FCCC/SBI/2008/8 ٨٣، الفقرة. 

)٥( FCCC/SBI/2008/8 ٨٦، الفقرة. 

مشروع املقرر الذي ينبغي أن يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول               )٦(
 . من جدول األعمال١٤كيوتو يف إطار البند 


