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  االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الطويلبالعمل التعاوين الفريق العامل املخصص املعين 
  األجل مبوجب االتفاقية

  الثامنةالدورة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥-٧كوبنهاغن، 

  عمالمن جدول األ) ه -أ (٣البند 
والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين       التمكني من التنفيذ الكامل     

  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢ عام وحىتالطويل األجل من اآلن 
  لالرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األج

  ملناخ آثار تغري امنالتخفيف املتعلق بالدويل املُعزَّز /العمل الوطين
  التكيف مع تغري املناخاملتعلق بالعمل املُعزَّز 
 ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف      التكنولوجياتتطوير  املتعلق ب العمل املُعزَّز   

  من آثار تغري املناخ والتكيف معه
 املالية واالسـتثمار لـدعم العمـل املتعلـق          املواردإتاحة  املتعلق ب العمل املُعزَّز   

  والتكيف معه والتعاون التكنولوجير تغري املناخ بالتخفيف من آثا

بالعمل التعاوين الطويـل    املعين  نتائج أعمال الفريق العامل املخصص          
  األجل مبوجب االتفاقية

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

 FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.4  األمم املتحدة 

    Distr.: Limited 
15 December 2009 
Arabic 
Original: English 



FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.4 

GE.09-71361 2 

  ١٥-م أ/- مشروع املقرر     
  )٢)(١(العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات

  ف،إن مؤمتر األطرا  
 من جديد أن بناء قدرات البلدان النامية هو أمر أساسي لتمكني            إذ يؤكد [  

البلدان النامية األطراف من املشاركة الكاملة يف االتفاقية وتنفيذ التزاماهتـا بفعاليـة          
  وفقاً هلا،

 بأن أنشطة بناء القدرات تتصل جبميع جوانب االتفاقية، مبا فيهـا            وإذ يقر   
  التعليم والتدريب والتوعية،البحث والرصد املنتظم و

 مـن   ٤ من املـادة     ٨ و ٧ و ٥ و ٤ و ٣ و ١ بالفقرات   وإذ يسترشد حتديداً    
   منها،٦ و٥ و٣االتفاقية، يف سياق املواد 

 إىل األحكام املتصلة ببناء قدرات البلـدان الناميـة الـواردة يف             وإذ يشري   
  املقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف،

 حتديداً الذي يتـضمن يف مرفقـه        ٧-م أ /٢ إىل أمهية املقرر     ضاًوإذ يشري أي    
  إطار بناء القدرات يف البلدان النامية،

 أنه رغم كون نطاق بناء القـدرات واالحتياجـات          وإذ يضع يف االعتبار   [  
 والعوامـل األساسـية احملـددة يف              ٧-م أ /٢املتصلة به الواردة يف مرفـق املقـرر         

 منطبقة، فإن هناك احتياجات جديدة يف جمال القدرات تنشأ           تظل ١٠-م أ /٢املقرر  
  ]عن النتائج املتفق عليها يف كوبنهاغن،

 إىل الفقرات املتعلقة ببناء القدرات الـواردة يف جـدول           وإذ يشري كذلك    
  أعمال القرن احلادي والعشرين وبرنامج مواصلة تنفيذه،

بنـاء القـدرات املطلوبـة     إزاء الفجوة الكبرية بني     وإذ يساوره بالغ القلق     
للبلدان النامية األطراف لكي تسهم إسهاماً كامالً يف تنفيذ االتفاقية وبني املـوارد             

  املتاحة حالياً لتلبية تلك احلاجة،

  ،)١٣-م أ/١املقرر (إىل خطة عمل بايل وإذ يشري   

__________ 

وجيري رئيس مؤمتر األطراف مزيـداً      . ٧-م أ /٢٦ر  مل ُتدَرج يف مشروع النص هذا ورقة تركيا بشأن املقر          ) ١(
 .من املشاورات

 .١٠-م أ /٣ و ٧-م أ /٣اقتراح االحتاد الروسي املتعلق باإلحالة إىل املقررين        مل ُيدَرج يف مشروع النص هذا        ) ٢(
 .وجيري رئيس مؤمتر األطراف مزيداً من املشاورات



FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.4 

3 GE.09-71361 

بطبيعتها وأساسية للتمكني من    بأن بناء القدرات هو عملية شاملة       وإذ يقر     
 االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً من خالل العمل التعاوين الطويل األجل         تنفيذ

   وما بعده،٢٠١٢من اآلن وحىت عام 

 بأن النتائج املتفق عليها الناشئة عن العملية اليت أطلقتها خطة عمل            وإذ يقر   
  بايل ستتطلب عمالً معززاً بشأن بناء القدرات،

 جزء قائم بذاته ُيعىن بالعمل املعزَّز املتعلـق                  احلاجة إىل ختصيص  وإذ يؤكد     
  ببناء القدرات،

 أن بناء القدرات ينبغي أن تكون عمليـة مـستمرة           وإذ يؤكد من جديد     
ومتدرجة ومتكررة وقائمة على املشاركة وموجهة قطرياً ومتمشية مع األولويـات           

املتعلق بتخفيف آثـار    والظروف الوطنية، وتشكل جزءاً ال يتجزأ من العمل املعزز          
  ]تغري املناخ والتكيف معه وتطوير التكنولوجيا ونقلها واحلصول على املوارد املالية،

بناء القدرات هـو    املتعلق ب  أن اهلدف من العمل املعزز       ى عل يوافق  -١  
األطـراف  الناميـة   وحتسني وتعزيز قدرات وإمكانات البلدان      تدعيم  بناء وتطوير و  

  ؛تفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماًلإلسهام يف تنفيذ اال

] ينبغي] [جيب[العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات      على أن   يوافق    -٢  
  تخذها مؤمتر األطراف؛ي االتفاقية واملقررات ذات الصلة اليت أن يسترشد بأحكام

     حتقيقـاً  إجراءات بناء القـدرات   تعزيز  ] ينبغي] [جيب[ه   أن يقرر  -٣  
  :ملا يلي

      سـيما  متكني تنفيذ مجيع جوانب االتفاقيـة تنفيـذاً كـامالً، ال      )أ(
  ؛٧-م أ/٢املقرر 

يف [أو تعزيز قدرة البلدان النامية األطراف يف اجملاالت احملددة /تطوير و  )ب(
 ]١٣-م أ /١املقـرر   (النتائج املتفق عليها ألركان خطة عمل بـايل         

، مبا يف ذلـك     ]االتفاقيةمبوجب النتائج املتفق عليها لتعزيز تنفيذ       [
الوطنية القدرات واملهارات واإلمكانات واملؤسسات دون      دعيم  ت

 للتصدي لالحتياجـات    ]حسب االقتضاء [الوطنية أو اإلقليمية    أو  
 الناشئة يف جمال بناء القدرات؛ 

  ١اخليار 

املتقدمة والدعم املايل من البلدان     [تعزيز التعاون الدويل    يقرر أيضاً     -٤  
  :من بينهاوسائل األطراف بالنامية م قدرة البلدان يدعت ل]األطراف
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  ٢اخليار 

أنه ينبغي تعزيز اإلجراءات املتعلقة ببناء القدرات مـن         يقرر أيضاً   [  -٤  
أجل تدعيم القدرات واملهارات واإلمكانات واملؤسسات دون الوطنية أو الوطنية أو           

اشئة لبناء القدرات يف جماالت     بغية تلبية االحتياجات الن   اإلقليمية، حسب االقتضاء،    
مبوجب النتـائج   [التكّيف والتخفيف وتطوير التكنولوجيا ونقلها، على النحو املبني         

مبوجب النتائج املتفق عليها لتعزيـز تنفيـذ        ] [املتفق عليها ألركان خطة عمل بايل     
  :]بُسبل منها ما يلي] االتفاقية

ستويات، مبا يف ذلك    متكني وتعزيز املؤسسات املختصة على شىت امل        )أ(
  وهيئات ومنظمات التنسيق الوطنية؛حلقات الوصل 

  تعزيز القدرات واملهارات واإلمكانات احمللية؛  )ب(

أو /أو تعزيز شبكات توليد املعلومات واملعارف الوطنيـة و        /بناء و   )ج(
وإدارهتا، مبا يف ذلك املعارف واخلربات وأفضل       وتقامسها  اإلقليمية  

واخلاصة بالسكان األصليني يف البلدان الناميـة       املمارسات احمللية   
  منها التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛بُسبل 

 والرصـد   ؛املنـاخ جراء البحوث املتصلة بتغري     تعزيز القدرة على إ     )د(
وإدارة املعـارف واختـاذ       واسـتخدامها؛  مجع البيانات و ؛املنتظم

تأثر والتكّيف؛ وُنظم اإلنذار    تقييم القابلية لل  ألمور منها   القرارات،  
، مبا يف ذلك وضع النماذج      وضع النماذج املبكّر؛ وإدارة املخاطر؛ و   

       االقتـصادية ألغـراض التكّيـف والتخفيــف،   -االجتماعيـة  
  وتصغري النماذج؛

والتدريب والتوعية يف جمـال تغـري       التعليم  تدعيم سبل االتصال و     )ه(
املـستويني احمللـي    املناخ على مجيع املستويات، مبا يف ذلك على         

  واجملتمعي، مع مراعاة القضايا اجلنسانية؛

ة واملتكاملة، مبا يف ذلك مشاركة      يتشجيع وتدعيم النهج التشارك     )و(
الشباب، ] النساء و [اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك       خمتلف  
 يف  ،اعاة االعتبارات املتعلقة بتغري املنـاخ قـدر املـستطاع         مع مر 

        السياسات واإلجـراءات االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة        
  ذات الصلة؛

       تعزيز القدرة على ختطيط وإعـداد وتنفيـذ األعمـال املتعلقـة             )ز(
  بتغري املناخ؛
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خ واإلبـالغ   تعزيز القدرة على رصد األعمال املتعلقة بتغري املنـا          )ح(
  عملية البالغات الوطنية وإعدادها؛ألمور منها سري عنها، 

  أو تعزيز القدرة املؤسسية على التنويع االقتصادي؛/ير ووتط  )ط(

] XX-م أ /-[دعم احتياجات بناء القدرات احملددة يف املقـررات           )ي(
التخفيف والتكّيف وتطـوير التكنولوجيـات       (] )٣(١٥-م أ /-[

يف ] [النتائج املتفق عليها ألركان خطة عمل بايل      يف إطار   ) [ونقلها
  ]إطار النتائج املتفق عليها لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛

دعم أي احتياجات أخرى تنشأ يف جمال بناء القدرات يف جمـرى              )ك(
  تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً؛

  ١اخليار 

 القدرات من أجل حتقيق     إنشاء فريق تقين معين ببناء      كذلك يقرر[  -٥  
  :األهداف التالية

تنظيم وتنسيق ورصد وتقييم وتعديل تنفيذ أنشطة بناء القـدرات            )أ(
لـذلك وتطـوير    الـالزم   لدعم التكيف والتخفيف والتمويـل      

  البلدان النامية؛يف التكنولوجيا ونقلها 

بتشجيع التعـاون   املستفادة  اقتراح وتنفيذ آليات لتقاسم الدروس        )ب(
اجلنوب والتعاون الثالثي ونـشر املعلومـات املتعلقـة         لدان  ببني  

  بأنشطة بناء القدرات اليت متت بنجاح يف البلدان النامية؛

بالتزاماهتا بدعم  األطراف  تقدمي معلومات عن وفاء البلدان املتقدمة         )ج(
  ]بناء القدرات وتقييم ذلك؛

  ٢اخليار 

ات الصلة القائمـة أو     ذلترتيبات املؤسسية   ه ينبغي ل  أنعلى  يوافق  [  -٥  
مبوجب النتائج املتفق   ] [مبوجب النتائج املتفق عليها ألركان خطة عمل بايل       [املنشأة  

تقنيـة،  أو هيئات   ، مبا يف ذلك أي أفرقة خرباء أو أفرقة          ]عليها لتعزيز تنفيذ االتفاقية   
  ]؛ يف والياهتا حسب االقتضاءبناء القدراتإدماج أن تنظر يف 

__________ 

عمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل       من جدول أ   ٣مشاريع مقررات ُمقترح اعتمادها مبوجب البند        ) ٣(
 .التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
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  ١اخليار 
بنـاء القـدرات يف     املتعلق ب املعزز  توفري املوارد املالية للعمل     ر  يقر[  -٦  
سري عمل الفريق التقين املعين ببناء القدرات مـن خـالل        لاألطراف و النامية  البلدان  

العمـل املتعلـق    آلية مالية جديدة لدعم     [ ]صندوق متعدد األطراف لبناء القدرات    [
 يـتم تأسيـسه     ]بناء القـدرات  بوتخفيف والتكيف وتطوير التكنولوجيا ونقلها      الب
  ]؛])٤(١٥-م أ/-[] XX-م أ/-[املقرر مبوجب ] تأسيسها[

  ٢اخليار 

الدعم املايل وغري املايل املقدم من األطراف املدرجـة يف          [أن   يقرر  -٦  
املقّدم مـن    [الدعم مبا يف ذلك توفري املوارد املالية      ] [الدعم[] املرفق الثاين لالتفاقية  
للعمل املعزز املتعلق ببناء القـدرات يف       ] ]املرفق الثاين لالتفاقية  األطراف املدرجة يف    

 ات ذات الـصلة   نشطة بناء القدرات احملددة يف املقـرر      أالبلدان النامية، مبا يف ذلك      
مبوجب النتائج املتفق عليها    ] [مبوجب النتائج املتفق عليها ألركان خطة عمل بايل       [

القنوات املتعددة األطـراف    خمتلف  من خالل   توفريه  [ ينبغي   ]لتعزيز تنفيذ االتفاقية  
) الكيانـات التـشغيلية   (من خالل الكيان التشغيلي     ] املتاح[[] الثنائية مبا يف ذلك   و

وفقـاً  لآللية املالية لالتفاقية ومن خالل خمتلف القنوات املتعددة األطراف والثنائية،           
 ]؛] ذات الصلةوفقاً للمقررات)] [التمويل] ()٥(١٥-م أ/-[] XX-م أ/- [لمقررل

  ١اخليار 
أن يقاس الدعم املقدم إىل أنشطة بناء القدرات من خـالل           يقرر  [  -٧  

وبوحدات قياس يتعني حتديدها كجـزء      [استخدام مؤشرات أداء فعالة ومتفق عليها       
، بغية ضـمان أن تعـود       ]من استعراض تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية        

على البلدان النامية يف سـياق       املتقدمة األطراف بالفائدة     املقدمة من البلدان  املوارد  
    تبـدأ موجهة قطريـاً    األنشطة املتفق عليها احملددة واملضطلع هبا من خالل عمليات          

  ]من القاعدة؛

  ٢اخليار 
األطراف إىل أن تقدم عن طريق البالغات الوطنية معلومات         يدعو  [  -٧  

لتصدي لتغري املناخ وعن الـدعم املقـدم أو         عن التقدم احملرز يف تعزيز القدرة على ا       
__________ 

 من جدول أعمال الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل           ٣مشروع مقرر ُمقترح اعتماده مبوجب البند        ) ٤(
 .التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

عمال الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل         من جدول أ   ٣مشروع مقرر ُمقترح اعتماده مبوجب البند        ) ٥(
 .التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
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 وذلك من أجل تيسري رصد واستعراض االلتزامات مبوجب النتـائج املتفـق    ،الوارد
  ]عليها يف كوبنهاغن؛

  ٣اخليار 
األطراف إىل أن تقدم بانتظام تقارير عن تعزيز بناء القدرات          يدعو  [  -٧  

قارير الوطنية الـيت تقـدم إىل       باستخدام اآلليات القائمة، مبا يف ذلك البالغات والت       
األمانة وغريها من اجلهات على النحو املتفق عليه، وذلك من أجل تيـسري رصـد               
         التقدم احملرز بشأن بناء القدرات واإلبالغ عنه مبوجـب النتـائج املتفـق عليهـا              

  ]يف كوبنهاغن؛

اء األطراف يف جمال بن   النامية  أن يكون تقدمي الدعم للبلدان      يقرر  [  -٨  
القدرات، إىل جانب مدها بالدعم املايل وتطوير التكنولوجيا ونقلها، واجباً ملزمـاً            

األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، مع ما ينطوي عليه          املتقدمة  قانوناً للبلدان   
  ].ذلك من عواقب تنجم عن عدم االمتثال

        


