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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة اخلامسة والعشرون

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 

  من جدول األعمال١٠البند 
 ات مبوجب االتفاقيةبناء القدر

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 إضافة

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف بأن يعتمد يف دورته  
 :الثانية عشرة مشروع املقرر التايل

 ١٢-م أ/-قرر مشروع امل

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية

 إن مؤمتر األطراف، 

 من  ٦ و ٥، وباملادتني   ٣، يف سياق املادة     ٧-٤، و ٥-٤، و ٤-٤، و ٣-٤، و ١-٤ باملواد   إذ يسترشـد   
 االتفاقية،

 ،٩-م أ/٩، و٩-م أ/٤ إىل األحكام ذات الصلة ببناء القدرات للبلدان النامية الواردة يف مقرريه وإذ يشري 
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 املناشدين مؤمتَر األطراف أن يقوم، عرب اهليئة الفرعية للتنفيذ، ١٠-م أ/٢ و٧-م أ/٢ إىل مقرريه وإذ يشري 
، واهليئةَ الفرعية للتنفيذ أن     ٧-م أ /٢برصـد منتظم للتقدم احملرز يف جمال تنفيذ إطار بناء القدرات املرفق باملقرر              

 دوراهتا،ترفع إىل مؤمتر األطراف تقريراً عن كل دورة من 

 أن الغـرض من الرصد تيسري تقييم التقدم احملرز، وحتديد الثغرات، وفعالية تنفيذ إطار بناء                وإذ يـدرك   
 القدرات ودعم االستعراض الشامل،

 بـالدعم املايل من مرفق البيئة العاملية بصفته كياناً تشغيلياً لآللية املالية يف تنفيذ إطار بناء                 وإذ يرحـب   
 رة إىل ضرورة تقدمي املوارد الكافية لدعم التنفيذ الفعال لإلطار،القدرات، مع اإلشا

 ضرورة اإلبالغ عن األنشطة اليت تضطلع هبا الكيانات متعددة األطراف، والثنائية، والتابعة     وإذ يالحـظ   
 ،٧-م أ/٢للقطاع اخلاص فيما يتعلق ببناء القدرات عمالً باملقرر 

 لرصد هي إنشاء إطار لبناء القدرات، أن اخلطوة األوىل لوإذ يؤكد من جديد 

  بأن عملية تنفيذ إطار بناء القدرات جارية، وإذ يقر 

 اختاذ اخلطوات اإلضافية التالية سنوياً من أجل رصد منتظم لتنفيذ إطار بناء القدرات عمالً       يقرر -١ 
 :١٠-م أ/٢ و٧-م أ/٢باملقررين 

ـ     )أ(   ٧-م أ/٢ة اليت اضطلعت هبا عمالً باملقررين دعوة األطراف إىل تقدمي معلومات عـن األنشط
 ، وينبغي أن تتضمن مجلة عناصر منها االحتياجات والثغرات، والتجارب والدروس املستخلصة؛١٠-م أ/٢و

تقدمي مرفق البيئة العاملية لتقرير عما أحرزه من تقدم يف دعم تنفيذ اإلطار ضمن تقاريره املرفوعة  )ب( 
 إىل مؤمتر األطراف؛

، مستندة يف ذلك إىل     ٧-م أ /٢ من املقرر    ٩تقـدمي األمانة لتقرير توليفي وفقاً ألحكام الفقرة          )ج( 
املعلومات الواردة يف برامج العمل الوطنية للتكيف، وتقييم االحتياجات من التكنولوجيا والتقييم الذايت للقدرات              

 أعاله؛) أ(الوطنية واملعلومات الواردة يف الفقرة الفرعية 

ـ  )د(  أعاله ويف التقرير ) ب(ر األطـراف يف تقرير مرفق البيئة العاملية املذكور يف الفقرة الفرعية     نظ
أعاله حىت يكون ذلك أساساً للرصد املنتظم ومسامهةً يف االستعراض          ) ج(التولـيفي املوصوف يف الفقرة الفرعية       

 الشامل إلطار بناء القدرات؛

 الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف، وبالتعاون مع مرفق البيئة          إىل األمانة أن تقوم، قبل الدورة      يطلب -٢ 
 :العاملية ورهناً بوجود املوارد، بتنظيم حلقة عمل للخرباء هدفها ما يلي

تبادل اآلراء بشأن التجارب يف رصد وتقييم بناء القدرات من جانب األطراف، وعند االقتضاء،    )أ( 
  إضافة إىل املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛من قبل الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية
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مناقشة عمل مرفق البيئة العاملية فيما يتعلق بوضع مؤشرات لألداء يف بناء القدرات تالئم رصد                )ب( 
 تنفيذ إطار بناء القدرات؛

لفرعية للتنفيذ يف    إىل األمانة أن تعد تقريراً عن نتائج حلقة العمل لكي تنظر فيه اهليئة ا              يطلـب  -٣ 
 دورهتا السابعة والعشرين؛

 إىل األمانة أن تضع للتقرير التوليفي شكالً هيكلياً حمتمالً، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية               يطلـب  -٤ 
 للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين؛

الية، أن يراعي    طلبها إىل مرفق البيئة العاملية، بصفته كياناً تشغيلياً لآللية امل          تعـيد مـن جديد     -٥ 
 عند دعم أنشطة بناء ١٠-م أ/٢ من املقرر ١العوامل الرئيسية لبناء القدرات على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

 القدرات يف البلدان النامية؛

 طلبها إىل مرفق البيئة العاملية مواصلة تقدمي املوارد املالية لدعم إعداد مصادر    تعـيد مـن جديد     -٦ 
، ٩-م أ/٤، و٧-م أ/٦، و٧-م أ/٢، أعاله، عند االقتضاء، وفقـاً للمقررات )ج(١ورة يف الفقرة املعلومات املذك

 .١٠-م أ/٨، و١٠-م أ/٢و

- - - - - 


