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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                       الدورة احلادية والعشرون

     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤- ٦            بوينس آيرس، 

                 من جدول األعمال ٧      البند 
             بناء القدرات

 بناء القدرات

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                           ن، أن توصي مؤمتر األطراف باعتماد مشروع                                                                  قـررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والعشري         
  :                           املقرر التايل يف دورته العاشرة

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

 )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(بناء القدرات من أجل البلدان النامية 

                 إن مؤمتر األطراف،  

              من االتفاقية،   ]   ١٢ و   [ ٦ ] و   [ ٥     ملواد     ، وا ٣               يف سياق املادة  ٤           من املادة  ٧   و ٥   و ٤   و ٣   و ٢   و ١           بالفقرات          إذ يسترشد 

                                                                                   إلجراء استعراض شامل لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية، ومقرره            ٧-    م أ  / ٢                إىل مقـرره               وإذ يشـري   
                                                                                     الستكمال االستعراض يف دورته العاشرة وإجراء استعراضات شاملة أخرى كل مخس سنوات بعد ذلك،  ٩-   م أ / ٩

َ                                            أساساً ُيسترَشد به يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات          ٧-    م أ  / ٢                   أن يظل املقرر                            من جديد أنه ينبغي             وإذ يؤكد       ُ ً      
                                  ً   يف البلدان النامية، وأن يبقى سارياً، 
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ُ                                        أن املبادئ التوجيهية إلطار بناء القدرات وُنُهجه ونطاقه األويل، كما وردت                                 ً     وإذ يؤكد من جديد أيضاً       ُ                                        
                                                        ض بغرض إطار بناء القدرات من أجل البلدان النامية                                           ، ال تزال صحيحة وهامة يف النهو       ٧-    م أ  / ٢                يف مرفق املقرر    

                          ويف املسامهة يف هدف االتفاقية،

        القضايا   ]           العديد من    ] [   بعض   ] [    معظم   ] [       عدد من    ] [     جمموعة [                             أنه يف حني أنه جتري معاجلة                    وإذ يالحـظ     [ 
       ً               ذة، فضالً عن الوكاالت                                                                                   ِّ              ذات األولوية احملددة يف إطار بناء القدرات، من جانب مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفِّ             

                  ينبغي ردمها وهي      ] [    هامة   ] [    كبرية   ] [        ذات شأن    ] [                    ال تزال هناك فجوات    [                                      الثنائـية واملتعددة األطراف األخرى،      
                ، واجتماع ممارسي FCCC/SBI/2004/9                                                                  نطاق وفعالية أنشطة بناء القدرات مبا يف ذلك األنشطة الواردة يف الوثيقة 

                                     وال يزال الوصول إىل املوارد املالية         ] [                 يف بوينس آيرس       ٢٠٠٤       ديسمرب   /   ألول           كانون ا   ٣                            بـناء القدرات املعقود يف      
  ]                                                                                 يشكل قضية ينبغي معاجلتها يف األطراف املدرجة يف املرفق الثاين واألطراف من البلدان النامية،

    رجة                                                                         أن الوصول إىل املوارد املالية ال يزال يشكل قضية ينبغي معاجلتها يف األطراف املد             ً وإذ يالحظ أيضاً [ 
ِ                                                                                يف املـرفق الثاين ومن جانب الكيان الذي ُعِهد إليه باآللية املالية لالتفاقية وكذلك من خالل الوكاالت املتعددة                    ُ                                    

  ]                 األطراف والثنائية،

                                                                       ً    ً       أن إعداد البالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف يف أقل البلدان منواً فضالً عن              ً وإذ يالحظ أيضاً 
                                                                         قد ساهم يف تنمية القدرة على املستوى الفردي داخل وعرب املؤسسات وتدريب أفراد                      جمموعة من األنشطة األخرى

                                                    من قطاعات خمتلفة، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة غري احلكومية،

                                                                            أن األطـراف، بوجـه عـام، ال تزال تشرك خمتلف أصحاب املصلحة مثل املنظمات غري                 وإذ يالحـظ   
                                                       بعض احلاالت، القطاع اخلاص، يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات،                                    احلكومية، واملؤسسات األكادميية وكذلك، يف

                                        َّ                                                              بأنه ينبغي لألنشطة واملشاريع والربامج املنفَّذة أن تواصل التركيز على حتديد النتائج الواقعية،                     ِّ   وإذ يسلِّم  
              اطر وإدارهتا،                                                                                                     وحتديـد املسـتفيدين من الربامج، ورصد التقدم احملرز يف سبيل حتقيق النتائج املتوقعة، وحتديد املخ               

                                وتقدمي معلومات عن النتائج احملققة،

                                                                                       بالنهج االستراتيجي ملرفق البيئة العاملية يف سبيل تعزيز بناء القدرات هبدف توفري الدعم الكايف         وإذ يرحب 
                                  ً                لالحتياجات ذات األولوية احملددة وطنياً لبناء القدرات،

                                                نفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية،                                               باختصاصات االستعراض الشامل األول لت                  ً     وقـد أحاط علماً    
                                                                           الوارد يف املرفق الثالث من تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة عشرة،

ّ    وإذ ينّوه                                                                                      جبميع املسامهات يف االستعراض الشامل، مثل البالغات الوطنية والعروض املقدمة من األطراف،          
    ً       فضالً عن   FCCC/SBI/2004/9                                        وكذلك من شىت التقييمات، والوثيقة                                              واملـنظمات املـتعددة األطراف واألمانة،     
  .                       يف بوينس آيرس، األرجنتني    ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول ٣                                   اجتماع ممارسي بناء القدرات املعقود يف 
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                                                                                           أن نطـاق احتياجات بناء القدرات، كما ورد يف إطار بناء القدرات يف البلدان النامية،                 يقـرر  - ١ 
                                                                                       ، ال يزال ذا صلة باملوضوع وأن العوامل التالية هي عوامل رئيسية ينبغي مراعاهتا وميكن          ٧-    م أ  / ٢                 املرفق يف املقرر    

  : ٧-   م أ / ٢                              أن تساعد يف مواصلة تنفيذ املقرر 

                                                                           حتديد بناء القدرات املؤسسية بوصفه أولوية إلنشاء وتقوية اهلياكل املؤسسية األساسية  ) أ ( 

                                                  ا تغري املناخ وزيادة مشاركة املنظمات احلكومية الوطنية                                  إذكاء الوعي على شىت املستويات بقضاي  ) ب ( 
                     يف أنشطة بناء القدرات

    ً                      وفقاً لالحتياجات واألولويات   [[                           حسب االقتضاء وعلى أساس قطري  [                       إدراج قضايا تغري املناخ،  [  ) ج ( 
                األطراف املدرجة يف         بدعم من   ]                                                                             اليت أعربت عنها البلدان النامية يف بالغاهتا الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف،

                                                                                          يف خمتلف قطاعات االقتصاد ويف استراتيجيات وبرامج احلد من الفقر، وكذلك يف استراتيجيات                ]]               املـرفق الثاين  
  ]                       التنمية املستدامة العامة

                                                                                        استحداث وكذلك، عند االقتضاء، تعزيز تبادل أفضل املمارسات، والتجارب، واملعلومات عن             ) د ( 
                                                                               ضطلعت هبا شىت األطراف، مبا يف ذلك املوارد املالية، ودراسات احلاالت اإلفرادية،                                          أنشـطة بناء القدرات اليت ا     

                    وأدوات بناء القدرات

   :                                   ضمان فعالية أنشطة بناء القدرات لكي    ) ه ( 

                                                                                                    تعـزز هذه األنشطة قدرة األطراف من البلدان النامية على تنفيذ االتفاقية واملشاركة بفعالية يف                ̀  ١̀ 
                     عملية بروتوكول كيوتو

                                                                    ً     ً                     توفـر الـبالغات الوطنـية األولية والالحقة وبرامج العمل الوطنية للتكيف قدراً طيباً من بناء         ̀  ٢̀ 
                                           القدرات الناجح من حيث صلته بتنفيذ االتفاقية

                                                               يدرج صانعو السياسات والقرارات بناء القدرات بوصفه إحدى األولويات ̀  ٣̀ 

          يف عمليات    ]         وتعميمها [                  من خالل إدراجها                                                           تتحقق استدامة أنشطة بناء القدرات يف األمد البعيد          ̀  ٤̀ 
  .       التخطيط

                                                                                                ينـبغي إتاحـة املـوارد املالية والتقنية، من خالل كيان تشغيل اآللية املالية وكذلك، حسب                  ) و ( 
                                                                                                  االقتضاء، من خالل الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية يف القطاع اخلاص، ملساعدة البلدان النامية، وخاصة أقل 

                                                   لدول النامية اجلزرية الصغرية منها، يف تنفيذ هذا اإلطار           ً    البلدان منواً وا

ُ                                                        مواصلة تطبيق التعليم من خالل الُنُهج العملية يف بناء القدرات بدعم شىت أنواع أنشطة ومشاريع   ) ز (   ُ                              
                                            وبرامج بناء القدرات على املستويني الوطين واحمللي
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                                          املوارد املالية، واملواءمة بني الدعم املقدم من                                            مواصلة حتسني التنسيق بني املاحنني الدوليني يف توفري   ) ح ( 
                                               املاحنني وبني األولويات واخلطط واالستراتيجيات الوطنية

                                            ضمان إتاحة املوارد لتنفيذ أنشطة بناء القدرات  ) ط ( 

   ٧-    م أ  / ٢                                                                                         تقويـة الترتيـبات املؤسسية على املستوى الوطين لتنسيق التنفيذ مبا يتسق مع املقرر                 ) ي ( 
                                                                                 إدراج قضايا تغري املناخ يف عمليات التخطيط الوطين بغية زيادة فعالية واستدامة النتائج؛              كطريقة لتعزيز 

                                                                                          األطراف على مواصلة حتسني تنفيذ أنشطة بناء القدرات وذلك مبراعاة العوامل الرئيسية                 يشجع - ٢ 
                       هتا الوطنية وغريها من                                                                         أعاله، واإلبالغ عن فعالية واستدامة برامج بناء القدرات يف بالغا           ١                      احملـددة يف الفقـرة      
                   الوثائق ذات الصلة؛

                                   ً                                                       من مرفق البيئة العاملية بوصفه كياناً لتشغيل اآللية املالية أن يراعي العوامل الرئيسية احملددة     يرجو - ٣ 
                                                                                   يف سياق كيان تشغيل مشاريع اآللية املالية، لدى دعم أنشطة بناء القدرات يف              (XX)                مـن املقرر      ١             يف الفقـرة    
َ      ة وفقاً للمقرَرين               البلدان النامي                                                           وعلى النحو احملدد يف النهج االستراتيجي لتعزيز بناء القدرات؛ ٩-   م أ / ٤   و ٧-   م أ / ٢      ً      

                                                                                    األطـراف املدرجة يف املرفق الثاين، والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية والدولية،                   يدعـو    [ - ٤ 
              إىل دعم إطار     ]                   تقدمي موارد مالية      إىل     ] [          إىل مواصلة  [                       ، القادرة على ذلك،      ]                 واحلكومات الوطنية  [               والقطاع اخلاص   

  ] ؛ ٧-   م أ / ٢                                  بناء القدرات، كما هو مرفق يف املقرر 

                                                                                      املـنظمات احلكومـية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وخاصة برنامج األمم املتحدة                   يدعـو  - ٥ 
              تياجات احملدد يف                                                                                    اإلمنائي، والبنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة إىل تضمني برامج عملها اخلاصة نطاق االح

                             ً               أعاله، والتعاون مع بعضها بعضاً، بدعم        ١                                                                           إطـار بـناء القدرات، مع مراعاة العوامل الرئيسية احملددة يف الفقرة             
                                                                                           وتيسري من األمانة، بغية ضمان الدعم الفعال واملنسق جلهود البلدان النامية األطراف يف بناء القدرات؛

                                                   تقريره إىل مؤمتر األطراف، يف دورته احلادية عشرة،                                                مـن مـرفق البيئة العاملية تضمني               يـرجو  - ٦ 
                                     معلومات عن كيفية استجابته هلذا املقرر؛

ٍ                                                     ً                الشروع يف استعراض شامل ثاٍن لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية، استناداً إىل                 يقـرر  - ٧                           
                                  عاملية ووكاالته املنفذة، واملنظمات                                                                            من هذا املقرر وإىل املعلومات املقدمة من األطراف، ومرفق البيئة ال            ٨          الفقـرة   

                                                                                                                         الثنائـية واملتعددة األطراف وغريها من املنظمات الدولية، يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ بغية                
                                           استكماله يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف؛

                       ول اخلطوات اليت ينبغي                آراءها ح      ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط   ١٥                               األطراف إىل أن تقدم حبلول             يدعـو  - ٨ 
        ، للنظر  ٧-   م أ / ٢                                                                          َ        ً          للهيئة الفرعية للتنفيذ اختاذها للقيام بانتظام برصد أنشطة بناء القدرات املضطلَع هبا عمالً باملقرر 

                                                       فيها يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ؛
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  :           من األمانة    يرجو - ٩ 

                                                          الية لالتفاقية، ومع وكاالهتا املنفذة، واملنظمات الثنائية                                                  مواصلة التعاون مع كيان تشغيل اآللية امل        ) أ ( 
                                                                            وغريها من املنظمات املتعددة األطراف والدولية بغية تيسري تنفيذ إطار بناء القدرات؛

                      َ                                                                              مواصـلة التعاون مع أمانَتي اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،               ) ب ( 
                                                                                  مم املتحدة ذات الصلة لزيادة التآزر إىل أقصى حد يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات من                                   وغريمهـا مـن اتفاقيات األ     

ِ َ                                        خالل أمور منها، مثالً، املشاركة يف املعلومات واملعرفة والتجارب والِعَبر املستخلصة من تنفيذ االتفاقات املعنية؛                                          ً                   

                        د أنشطة بناء القدرات                                                                            إعـداد تقرير توليفي عن اخلطوات الواجب اختاذها للقيام بانتظام برص            ) ج ( 
                             ومع مراعاة عمل مرفق البيئة  ٨        ً                                                   استناداً إىل آراء األطراف على النحو املشار إليه يف الفقرة      ٧-    م أ  / ٢   ً          عمالً باملقرر   

                                                                                                                     العاملية بشأن مؤشرات أداء بناء القدرات من أجل ميدان العمل الرئيسي يف سياق تغري املناخ مبا يتسق مع املقرر                  
                                                          لتقرير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين؛              ، وإتاحة هذا ا ٩-   م أ / ٤

                     ً                                                                  إعداد تقارير، استناداً إىل مسامهات من األطراف، ومرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة، وكذلك   ) د ( 
     ثالثني                                                                                                          مـن املـنظمات واملؤسسات املختصة األخرى، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية وال                

                                                                        ، لتمكني مؤمتر األطراف من استكمال استعراضه الشامل الثاين إلطار بناء القدرات؛ )    ٢٠٠٩ (

                                                                                                     القـيام، بالـتعاون مـع مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة، بنشر وثيقة معلومات عن أفضل                    ) ه ( 
                            خالل موقع اتفاقية األمم                                                                                       املمارسـات، والعرب املستخلصة من مشاريع وبرامج بناء القدرات، وتيسري نشرها من           

  .                                 املتحدة بشأن تغري املناخ على اإلنترنت

----- 


