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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 

  من جدول األعمال٨البند 
 التفاقيةبناء القدرات يف إطار ا

 بناء القدرات يف إطار االتفاقية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

من جديد أمهية بناء القدرات للبلدان النامية كعنصر حاسم         ) اهليئة الفرعية (أكدت اهليئة الفرعية للتنفيذ      -١
 .األمهية يف تنفيذ االتفاقية

 ونظرت فيه، وحتديداً يف الفروع      (FCCC/CP/2005/3)ورحبت اهليئة الفرعية بتقرير مرفق البيئة العاملية         -٢
املتعلقة ببناء القدرات، وأحاطت علماً بتجميع وتوليف البالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف غري املدرجة 

 .Add.1-6) و(FCCC/SBI/2005/18يف املرفق األول لالتفاقية 

 :نةوكررت اهليئة الفرعية طلباهتا التالية إىل األما -٣

أن تقدم إىل مؤمتر األطراف يف كل دورة من دوراته تقارير عن أنشطة تنفيذ إطار بناء القدرات                  )أ( 
 ؛٧-م أ/٢ من املقرر ٩وفقاً ملا يرد يف الفقرة 

أن تنشر، بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفِّذة، وثيقة معلومات عن أفضل املمارسات  )ب( 
ة يف مشاريع وبرامج بناء القدرات، وأن تيسِّر نشرها عن طريق موقع اتفاقية األمم املتحدة               والـدروس املسـتفاد   

 ؛١٠-م أ/٢اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ على شبكة ويب، وفقاً للمقرر 
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أن تقدم تقريراً عن التقدم الذي حيرزه مرفق البيئة العاملية يف وضع مؤشرات أداء لبناء القدرات،      )ج( 
 .٩-م أ/٤قرر وفقاً للم

وأكـدت اهليئة الفرعية من جديد أن أنشطة بناء القدرات اليت يضطلع هبا مرفق البيئة العاملية ينبغي أن                   -٤
 وأكدت أن استجابة مرفق البيئة العاملية إلطار بناء القدرات وفقاً ملا            ١٠-م أ /٢ و ٧-م أ /٢تسترشـد باملقررين    

 بلداً  ١٥٣والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير أن       . لتوقيت املناسب  ينبغي أن تتاح يف ا     ٧-م أ /٢ينص عليه املقرر    
، لكنها الحظت أن بعض البلدان مل تشارك ٢٠٠٥سبتمرب /شـارك يف التقييم الذايت للقدرات الوطنية حىت أيلول       

ان مشاركة  بعـد يف هذه العملية وشجعت مرفق البيئة العاملية على االستمرار يف توفري املوارد املالية الالزمة لضم                
بقـية البلدان النامية املؤهلة يف التقييم الذايت للقدرات الوطنية خالل فترة أقصاها الدورة الرابعة والعشرين للهيئة            

 .الفرعية

ورحبـت اهليئة الفرعية بالربنامج القطري ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، التابع ملرفق                -٥
والحظت اهليئة الفرعية . ٧-م أ/٢ من مرفق املقرر     ١٥قت على أنه ينبغي أن يسترشد بالفقرة        البيئة العاملية، وواف  

أن كل برنامج قطري سيكون مشروعاً متوسط احلجم على املستوى الوطين، يتبع إجراءات املنح الصغرية لتعجيل                
 .يةتنفيذ أنشطة بناء القدرات يف أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النام

، ١٠-م أ/٢ االستنتاجات واملقترحات املقدمة من األطراف وفقاً للمقرر وخلصت اهليئة الفرعية إىل أن هذه -٦
واليت ميكن أن تشمل آراء بشأن النهج والقضايا االستراتيجية ذات الصلة، سُتبحث أثناء رصد واستعراض إطار                 

 .بناء القدرات يف املستقبل
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