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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثوناخلامسةالدورة 
  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٣ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨، ديربان
   من جدول األعمال١٢البند 

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

   اهليئة الفرعية للتنفيذةتوصي    
، أن توصي مؤمتر األطراف     قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والثالثني         

  :ابعة عشرة مشروع املقرر التايلبأن يعتمد يف دورته الس

  ١٧-م أ/-قرر املمشروع     

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية    

  ،إن مؤمتر األطراف  
  ،١٦-م أ/١٠و ١٦-م أ/١و/ ١٢-م أ/٤ و١٠-م أ/٢ و٧-م أ/٢ إىل املقررات إذ يشري  
بأن بناء قدرات البلدان النامية عامل أساسي يف إقدارها على املـشاركة يف             وإذ يقر     
  فعاالً،وتنفيذ التزاماهتا مبوجبها تنفيذاً مشاركة كاملة االتفاقية 
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 اليت أعدهتا األمانـة دعمـاً لالسـتعراض    الوثائق يف املعلومات الواردة يف      وقد نظر   
  ،)١(الشامل الثاين ملدى تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية

 تزال هناك فجوات يف تناول املسائل ذات        ال أنه بالرغم من التقدم احملرز،       وإذ يالحظ   
  ،٧-م أ/٢البلدان النامية بالصيغة الواردة يف املقرر يف ر بناء القدرات األولوية احملدَّدة يف إطا

 أن يكون عملية مـستمرة وتدرجييـة        ينبغي أن بناء القدرات     وإذ يؤكد من جديد     
  ومتكررة تتسم بالتشارك وتكون ذات طابع قطري وتتسق مع األولويات والظروف الوطنية، 

الشباب واألشخاص ، ويعترف بدور  اجلنسانيةأمهية مراعاة اجلوانب      جمدداً وإذ يؤكد   
  ، بناء القدراتيف أنشطةواحتياجاهتم ذوو اإلعاقة 

       ذات األولويـة احملـدَّدة يف إطـار         واجملاالت أن نطاق االحتياجات     يقرر  -١  
      والعناصر األساسـية احملـدَّدة      ٧-م أ /٢بناء القدرات يف البلدان النامية كما ورد يف املقرر          

بنـاء القـدرات يف     تنفيذ أنشطة   اً وهادياً ل   ال يزال وجيهاً وميثّل أساس     ١٠-م أ /٢ملقرر  يف ا 
  ؛البلدان النامية

 بناء القدرات يف البلدان النامية، مبـا        واحتياجات أن أولويات    يقرر كذلك   -٢  
تنفيذ لدى مواصلة   ، ينبغي أن ُتراعى     ١٦-م أ /١فيها األولويات والقدرات الناشئة عن املقرر       

  طار بناء القدرات يف البلدان النامية؛إ
 احلكومية الدولية ذات الصلة إىل      واملنظمات مؤسسات األمم املتحدة     يدعو  -٣  

مواصلة تقدمي الدعم للجهود املبذولة لبناء القدرات يف البلدان النامية، مع التركيز والتـشديد          
  كاملة يف تصميم هذه األنشطة وتطويرها؛مشاركة على احلاجة إىل مشاركة البلدان النامية 

 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين من االتفاقية وغريهـا مـن            يدعو أيضاً   -٤  
األطراف القادرة على ذلك، واملؤسسات املتعددة األطراف والثنائية والدولية والقطاع اخلاص           

  لنامية؛إىل مواصلة إتاحة املوارد املالية لدعم بناء القدرات يف البلدان ا
 عن أفـضل املمارسـات      اإلبالغعملية   األطراف إىل تعزيز     كذلكيدعو    -٥  

املتعلقة ببناء القدرات يف بالغاهتا وورقاهتا الوطنية وغريها من الوثائق ذات الصلة، من أجـل               
  تعزيز التعلّم وتوسيع نطاق أثر أنشطة بناء القدرات؛

 القدرات يف البلـدان الناميـة    ضرورة تعزيز التقدم يف تنفيذ إطار بناء  يقرر  -٦  
  :وية واملؤسسية والفردية، حسب االقتضاء، وذلك عن طريق ما يلييعلى املستويات البن

__________ 

)١( FCCC/SBI/2009/MISC.1 ،FCCC/SBI/2009/MISC.2 ،FCCC/SBI/2009/MISC.8 ،
FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1 ،FCCC/SBI/2009/4 ،FCCC/SBI/2009/5 ،FCCC/CP/2011/7 ،
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 ذات املصلحة طوال العملية برمتـها،       اجلهاتضمان إجراء مشاورات مع       )أ(  
  من تصميم أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة إىل تنفيذها ومتابعتها وتقييمها؛

 مـن بنـاء القـدرات يف        واالحتياجـات قضايا تغري املناخ    يز إدماج   تعز  )ب(  
  الوطنية؛وامليزانيات االستراتيجيات واخلطط اإلمنائية 

  زيادة التنسيق القطري ألنشطة بناء القدرات؛  )ج(  
تعزيز التواصل وتبادل املعلومات فيما بني البلدان النامية، وال سـيما عـن              )د(  

  ان اجلنوب والتعاون الثالثي؛طريق التعاون فيما بني بلد
اختتام االستعراض الشامل الثاين والشروع يف إجراء االسـتعراض         أيضاً   يقرر  -٧  

 ١٦-م أ /١الشامل الثالث ملدى تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية، مع مراعاة املقررين              
 الفرعيـة   األربعني للهيئـة  نظراً إىل صلتهما ببناء القدرات، يف الدورة الثانية و         )٢(١٧-م أ /-و

هبدف استكمال االستعراض يف الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر        ) ٢٠١٥يونيه  /حزيران(للتنفيذ  
  .)٢٠١٦ديسمرب /كانون األول -نوفمرب /تشرين الثاين(األطراف 

        

__________ 

 من جدول أعمال الفريق العامـل املخـصص         ٦-٣مشروع مقرر مقترح لالعتماد يف إطار النظر يف البند           )٢(
 .املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية


