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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للتنفيذة يئة الفرعياهل
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
  من جدول األعمال) أ(١٤البند 

  بناء القدرات
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية

  التفاقيةبناء القدرات مبوجب ا    

   الرئيس منقترحممشروع استنتاجات     

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والثالثني، أن توصي مؤمتر األطراف              

  :بأن يعتمد، يف دورته الثامنة عشرة، مشروع املقرر التايل

  ١٨-م أ/- مشروع املقرر    
التفاقية يف البلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا          بناء القدرات مبوجب ا       

  انتقالية مبرحلة
  ،إن مؤمتر األطراف  
  ، ١٧-م أ/٢ و١٠-م أ/٣ و٩-م أ/٩ و٧-م أ/٣ باملقررات إذ يذكر  
تمكينـها  لبأن بناء قدرات البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية أساسي           وإذ يقر     

  ذاً فعاالً، من تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية تنفي
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يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة لدعم االسـتعراض الثالـث           وقد نظر     
  ،)١(٧-م أ/٣لتنفيذ إطار بناء قدرات البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، املُنشأ مبوجب املقرر 

  :مبا يلي سلمي  -١  
 البلدان اليت متر اقتـصاداهتا مبرحلـة        ةأن تقدماً ملحوظاً أُحرز يف بناء قدر        )أ(  

ومل تكتف بعض البلدان اليت متـر       . انتقالية على التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه        
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بتلقي املساعدة فقط بل بدأت أيضاً بنقل خرباهتا ومعارفها والدروس 

  ف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛اليت استخلصتها يف جمال بناء القدرات إىل األطرا
أن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وفرت ما يكفي من املـوارد         )ب(  

واملساعدة لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، املنـشأ        
  ؛٧-م أ/٣مبوجب املقرر 

اداهتا مبرحلة انتقالية واليت تتلقى الدعم حالياً حتتاج،        أن البلدان اليت متر اقتص      )ج(  
رغم التقدم احملرز، إىل تعزيز بناء القدرات، خصوصاً فيما يتعلق بوضع وتنفيذ اسـتراتيجياهتا          

هدافها املتعلقة خبفـض    اإلمنائية الوطنية اخلفيضة الكربون مبا يتسق مع أولوياهتا الوطنية ومع أ          
  االنبعاثات؛

 أن نطاق االحتياجات احملددة يف إطار بناء القـدرات يف           يؤكد من جديد    -٢  
، والعناصر األساسية   ٧-م أ /٣البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، املُُنشأ مبوجب املقرر          

 أساساً ُيسترشد به يف تنفيذ أنـشطة        ن وميثال مناسبني ن، ال يزاال  ١٠-م أ /٣احملددة يف املقرر    
  ت يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واليت تتلقى الدعم حالياً؛بناء القدرا
ذات  األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية وغريها من األطراف           يدعو  -٣  
، ومرفق البيئة العاملية يف إطار واليته، والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية وغريها االستطاعة

ترتيبات أخـرى حـسب     جهة قائمة على     أو أي    ،دولية، والقطاع اخلاص  من املنظمات ال  
االقتضاء، إىل مواصلة تقدمي الدعم ألنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة              

  انتقالية واليت تتلقى الدعم حالياً؛
طار  تنفيذ إ  عملية اختتام االستعراض الثالث وإجراء االستعراض الرابع ل       يقرر  -٤  

بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف الدورة السادسة واألربعني للهيئة              
  الفرعية للتنفيذ هبدف استكمال االستعراض يف الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف؛

 األطراف واملنظمات املعنية إىل تقدمي معلومات إىل األمانة، حبلـول           يدعو  -٥  
، عن كيفية تنفيذها ألنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتـصاداهتا           ٢٠١٦ فرباير/طشبا
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مبرحلة انتقالية واليت تتلقى الدعم حالياً؛ وميكن لألطراف أن تدرج هذه املعلومات يف بياناهتا              
  ؛١٢-م أ/٤من املقرر ) أ(١السنوية املتعلقة ببناء القدرات وفقاً للفقرة 

 أعاله  ٥ألمانة جتميع وتوليف املعلومات املشار إليها يف الفقرة          إىل ا  يطلب  -٦  
  .وأن تقدمها لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة واألربعني

        

  


