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  بناء القدرات
  قدرات مبوجب االتفاقيةبناء ال

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية لصاحل البلدان النامية    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
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  املرفق

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية لصاحل البلدان النامية    
  إن مؤمتر األطراف،[  
ــشري   ــررات  إىل إذ ي ، ١٦-م أ/١، و١٢-م أ/٤، و١٠-م أ/٢، و٧-م أ/٢املق

  ،١٧-م أ/١٣، و١٧-أ م/٢و
) منتدى ديربـان ( بنجاح منتدى ديربان للتعمق يف مناقشة بناء القدرات    وإذ يعترف   

  يف اجتماعه األول املعقود أثناء الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، 
بالدور املهم الذي يؤديه منتدى ديربان يف تعزيز رصد واستعراض           أيضاًوإذ يعترف     

  ية بناء القدرات،فعال
 يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة لتيـسري املـداوالت يف              وقد نظر   

  ،)٢(وكذلك يف التقرير املوجز املتعلق باجتماعه األول )١(منتدى ديربان
 عن تقديره لألطراف وممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري           وإذ يعرب   

 ذلك اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص ملشاركتهم النشطة يف االجتماع األول           احلكومية، مبا يف  
اآلراء، وأفضل املمارسات، والدروس املستفادة فيما يتعلق وربات  اخلتبادل  ملنتدى ديربان بغية    

  ،بتنفيذ أنشطة بناء القدرات
  ى ديربان؛ مع التقدير بالتقرير املوجز املتعلق باالجتماع األول ملنتدحييط علماً  -١  
 أن منتدى ديربان يشكل، ألغراض املضي يف تعزيز رصد          يؤكد من جديد    -٢  

األفكار وأفضل املمارسـات    والتجارب  لتبادل    مناسباً واستعراض فعالية بناء القدرات، ترتيباً    
مبشاركة األطراف وممثلي اهليئات    والدروس املستفادة فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة بناء القدرات         

 ؛املعنينيواملهنيني ملنشأة مبوجب االتفاقية، واخلرباء  ااملختصة

يف تعزيـز    بغية املـضي      تدعيم عمل منتدى ديربان واالستناد إليه      يقرر  - مكرراً ٢  
 تعزيـز رصـد     ووضع خطة عمله بغية املـضي يف       [رصد واستعراض فعالية بناء القدرات    

  ؛]واستعراض فعالية بناء القدرات
أنه ينبغي استكمال خطة العمل تلك واعتمادها يف الـدورة          يقرر    -ثانياًمكرراً   ٢[  

  ]التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف؛
  :، مبا يلي٢٠١٣فرباير / شباط١٨ األطراف إىل موافاة األمانة، حبلول يدعو  -٣  

__________ 

)١( FCCC/SBI/2012/21و FCCC/SBI/2012/22 وFCCC/SBI/2012/MISC.9. 
)٢( FCCC/SBI/2012/20. 
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، ٧-م أ /٢  بـاملقررات  معلومات عن األنشطة اليت اضطلعت هبـا عمـالً          )أ(  
عناصـر مثـل االحتياجـات      فيما تشمله    تشمل ١٧-م أ /٢، و ١٦-م أ /١، و ١٠-أ م/٢و

  والثغرات والتجارب والدروس املستفادة؛
االتفاقيـة  مبوجب  آراء بشأن مسائل مواضيعية حمددة تتعلق ببناء القدرات           )ب(  

لصاحل البلدان النامية كي ُينظر فيها يف االجتماع الثاين ملنتدى ديربان املقرر عقده يف الدورة               
  الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، وبشأن تنظيم ذلك االجتماع؛

العناصر املمكنة  [و] التحسينات املمكنة يف تنظيم منتدى ديربان     [آراء بشأن     )ج: (١اخليار 
  ؛]خلطة عمل بشأن بناء القدرات] دول زمين ألعمال منتدى ديربانجل[

  منتدى ديربان؛] طرائق وتسيري[آراء بشأن التحسينات املمكنة يف تنظيم   )ج: (٢اخليار 
) أ(٣ األطراف إىل أن تقدم املعلومات املشار إليها يف الفقرة الفرعية            يدعو  -٤  

كجـزء مـن إسـهاماهتا    ] أعاله) ج(و) ب(٣  املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني     اآلراء[و
  ؛١٢-م أ/٤وفقاً للمقرر السنوية 
 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة          أيضاً يدعو  - مكرراً ٤  

، مبعلومـات عـن     ٢٠١٣فربايـر   / شباط ١٨األمانة، حبلول   أن توايف   والقطاع اخلاص إىل    
فيذ أطر بناء القدرات، مبـا يـشمل جتارهبـا          األنشطة اليت اضطلعت هبا يف سياق دعمها لتن       

  والدروس املستفادة؛
 ممثلي اهليئات املختصة املنـشأة مبوجـب االتفاقيـة، والكيانـات            يشجع  -٥  

 التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة،           
ما سيأيت من اجتماعـات منتـدى       كة كاملة في  ني إىل املشاركة مشار   املعنيواملهنيني  واخلرباء  

حتقيق التكامل، حسب االقتضاء، بني املعلومـات       اجلهات أيضاً على     شجع هذه يديربان، و 
  املكتسبة واملعلومات املنتجة؛

  : إىل اهليئة الفرعية للتنفيذيطلب  -٦  
أن تأخذ يف احلسبان اآلراء املعرب عنها يف اإلسـهامات املـشار إليهـا يف           )أ(  

  أعاله عند تنظيم االجتماع الثاين وما سيليه من اجتماعات منتدى ديربان؛) ب(و) أ(٣ فقرةال
أعاله بغيـة إعـداد     ) ج(٣أن تنظر يف اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة           )ب[(  

  ؛]توصيات بشأن املسألة كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة
تواصـل إعـداد التقـارير املـشار إليهـا يف            إىل األمانة أن     يطلب أيضاً   -٧  
، وكذلك التقـارير    ١٢-م أ /٤من املقرر   ) ج(١ والفقرة   ٧-م أ /٢من املقرر   ) ج(٩ الفقرة

، وأن تتـيح    ١٧-م أ /٢ من املقرر  ١٥٠ و ١٤٦التجميعية والتوليفية املشار إليها يف الفقرتني       
 ع اجتماعات منتدى ديربان، تيـسرياً     هذه التقارير للهيئة الفرعية للتنفيذ يف دوراهتا املتزامنة م        

  .]للمداوالت أثناء تلك االجتماعات
        


