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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة العشرون

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥-١٦بون، 
 

  من جدول األعمال٧البند 
 بناء القدرات

 مشروع استنتاجات اقترحه رئيس فريق االتصال
  من جدول األعمال٧بشأن البند 

 

، إكمال االستعراض ٩-م أ/٩ؤمتر األطراف قد قرر، مبقرره أعادت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األذهان أن م -١
الشامل األول لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية حبلول دورته العاشرة وإجراء استعراضات شاملة أخرى              

؛ كما قرر أن ُيكمل استعراض فعالية تنفيذ إطار بناء        ٧-م أ /٢كـل مخـس سنوات بعد ذلك، متشيا مع مقرره           
، حبلول دورته العاشرة، وأن تستند      ٧-م أ /٣رات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، املرفق باملقرر           القد

االستعراضات األخرى إىل استعراض البالغات الوطنية هلذه البلدان وغريها من األطراف املدرجة يف املرفق األول               
 .باالتفاقية، حسب االقتضاء

رعية علماً بالوثيقة اليت أعدهتا األمانة بشأن نطاق وفعالية أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية هليئة الفاوأحاطت  -٢
، وباملعلومـات اإلضـافية املقدمة من األطراف واملتعلقة         (FCCC/SBI/2004/9) ٧-م أ /٢الرامـية إىل تنفـيذ املقـرر        

هليئة الفرعية  اكما أحاطت   . (FCCC/SBI/2004/MISC.1)باالسـتعراض الشامل لتنفيذ بناء القدرات يف البلدان النامية          
 .(FCCC/TP/2004/1) ٧-م أ/٢علماً بالورقة الفنية عن نطاق وفعالية بناء القدرات يف البلدان النامية فيما يتصل باملقرر 
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داهتا مبرحلة  هليـئة الفرعية علماً أيضاً بتجميع وتوليف أنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصا              اوأحاطـت    -٣
 .(FCCC/SBI/2004/8)انتقالية 

وبغـية إكمال االستعراض الشامل لتنفيذ أُطُر بناء القدرات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة                  -٤
 :هليئة الفرعية للتنفيذاانتقالية، فإن 

ع مقرر بشأن نطاق وفعالية أنشطة      قررت أن تقوم، يف دورهتا احلادية والعشرين، بإكمال صياغة مشرو          )أ( 
 ، استنادا إىل مجيع املدخالت؛٧-م أ/٢بناء القدرات يف البلدان النامية الرامية إىل تنفيذ املقرر 

طلبت إىل األمانة أن تقوم، رهناً بتوافر املوارد، بعقد اجتماع للعاملني واألخصائيني يف هذا اجملال هبدف        )ب( 
هليئة الفرعية يف ا يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، وأن تعرض حصيلة هذا االجتماع على اإلسهام يف االستعراض الشامل

 دورهتا احلادية والعشرين؛

دعـت األطراف، ال سيما األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول                  )ج( 
نشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،          ، معلومات إضافية عن فعالية أ     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٥

؛ كما طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تلتمس من أمانة مرفق البيئة             ٩-م أ /٩ من املقرر    ٥مسترشـدة بأحكـام الفقرة      
أخرى، معلومات عن فعالية أنشطة     العاملـية ووكاالته التنفيذية، والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية، ومنظمات دولية           

 ؛٩-م أ/٩ من املقرر ٥بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، مسترشدة بأحكام الفقرة 

طلبـت إىل األمانة أن تقوم بإعداد ورقة حتليلية عن فعالية تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر                    )د( 
انتقالية، استناداً إىل البيانات والتقارير املذكورة أعاله وغريها من املعلومات املتاحة، لتنظر فيها اهليئة             اقتصـاداهتا مبـرحلة     

 .الفرعية يف دورهتا احلادية والعشرين

، قامت األمينة التنفيذية مبوافاة األطراف مبؤشر على ما         ٩-م أ /١٦والح ظـت اهليئة الفرعية أنه، وفقاً للمقرر          -٥
كما الحظت اهليئة أنه مل ُترصد يف امليزانية األساسية         . هذه االستنتاجات من آثار إدارية ويف امليزانية الربناجمية       يترتب على   

أعاله، وأنه ال ميكن ) ب(٤ اعتمادات من أجل عقد اجتماع األخصائيني الوارد ذكره يف الفقرة          ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفـترة   
 .فر اعتمادات تكميلية إضافيةوضع هذا االستنتاج موضع التنفيذ إال رهناً بتوا
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