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  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 

  من جدول األعمال) ج(٥البند 
  الية لالتفاقيةاآللية امل

  أقل البلدان منواًاخلاص بصندوق ال

  الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  إضافة

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ
قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف باعتماد مـشروع                 

  : يف دورته الرابعة عشرةاملقرر التايل

  ١٤- م أ/- مشروع املقرر 
  أقل البلدان منواًاخلاص بصندوق الإرشادات إضافية لتشغيل 

  إن مؤمتر األطراف،

   من االتفاقية،٤ من املادة ٩ إىل الفقرة إذ يشري  

  ،١١- م أ/ ٣ و٩- م أ/٦ املقررين وإذ يشري أيضاً إىل  

  ،٧- م أ/٥ان منواً احملدد يف املقرر قل البلد برنامج العمل اخلاص بأوإذ يشري كذلك إىل  
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كخطوة أوىل حنو رفع مستوى التكيف عملية برامج العمل الوطنية للتكيف  بأمهية وإذ حييط علماً  
  وإدماج تغري املناخ يف خطط التنمية الوطنية، 

ال الفريق يف أعمالوطنية للتكيف عمل ال بقيمة الدروس املستفادة من إعداد وتنفيذ برامج وإذ يقر  
  العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل، وخاصة عمله بشأن إجراءات التكيف والتمويل، 

   طرفاً من أقل البلدان منواً قدمت برامج عملها الوطنية للتكيف،٣٩ بأن وإذ يقر أيضاً  

  ة للتكيف، بأن أقل البلدان منواً قد شرعت يف تنفيذ برامج العمل الوطنيوإذ يقر كذلك  

  احلاجة إىل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف يف أقرب وقت ممكن بعد استكماهلا،وإذ يكرر   

ـ  باجلهود املبذولة من مرفق البيئة العاملية لتحسني فرص الوصول إىل            وقد أحاط علماً     صندوق ال
  أقل البلدان منواً من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف،اخلاص ب

 بأن األطراف من أقل البلدان منواً تعاين من حتديات يف الوصول إىل متويل من أجـل                 لّموإذ يس   
  تنفيذ أنشطة مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف،

مرفق البيئة العاملية، باعتباره كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقيـة خيـتص             إىل   يطلب  - ١  
  :أقل البلدان منواًاخلاص بصندوق البتشغيل 

حتسني االتصال باألطراف من أقل البلدان منـواً والتعجيـل         على  أن يعمل مع وكاالته       )أ(  
ن األطراف من أقل البلدان منواً مـن الوصـول إىل           بالعملية وذلك مثالً من خالل وضع إطار زمين ميكِّ        

  وطنية للتكيف؛من أجل إعداد وتنفيذ املشاريع احملددة يف برامج العمل الاملقدم التمويل وسائر الدعم 

أن يساعد حسب االقتضاء، وبالتعاون مع وكاالته وفريق خرباء أقـل البلـدان منـواً                 )ب(  
واألطراف املتبقية من أقل البلدان منواً اليت مل تقدم برامج عملها الوطنية للتكيف، على استكمال وتقدمي                

  برامج عملها الوطنية للتكيف يف أقرب وقت ممكن؛

دعم التنفيذ اجلاري لربامج العمل الوطنية إىل جانب مرفق البيئة العاملية،  إىل يطلب أيضاً  - ٢  
  للتكيف، أن يسّهل تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج عمل أقل البلدان منواً؛

أحكام االتفاقية ذات الصلة ومقررات مؤمتر ب مرفق البيئة العاملية إىل إبالغ وكاالته يدعو  - ٣  
أقل البلدان منواً لكي يسمح للوكاالت بأن تضعها يف االعتبار          اخلاص ب صندوق  الاألطراف بشأن تشغيل    

  يف تنفيذ التزاماهتا للمرفق؛

 ١٧ األطراف واملنظمات املختصة إىل أن تقدم إىل األمانـة، يف موعـد أقـصاه             يدعو  - ٤  
، معلومات عن إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، مبـا يـشمل فـرص               ٢٠١٠أغسطس  /آب

أقل البلدان منواً لكي تقوم األمانة بتجميعها يف شكل وثيقـة           اخلاص ب صندوق  الاحلصول على أموال من     
  متفرقات تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والثالثني؛
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   إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً عن عملية برامج العمـل الوطنيـة للتكيـف                يطلب  - ٥  
عداد والتنفيذ، مع مراعاة املعلومات الواردة من مرفق البيئة العاملية ووكاالتـه، وورقـات              مبا يشمل اإل  

 أعاله، وتقارير فريق خرباء أقل البلدان منـواً ومـصادر املعلومـات    ٤املعلومات املشار إليها يف الفقرة      
  الثني؛األخرى ذات الصلة، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والث

 مرفق البيئة العاملية ووكاالته إىل النظر يف آراء األطراف وأي جوانب قلق تبديها              يدعو  - ٦  
  بشأن خرباهتا مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته فيما يتصل بتوفري الدعم املايل والتقين إلعداد وتنفيذ برامج         

دان منواً، على النحو الـوارد يف الوثـائق         العمل الوطنية للتكيف والعناصر املتصلة بربنامج عمل أقل البل        
FCCC/SBI/2007/32و FCCC/SBI/2008/14و FCCC/SBI/2008/Misc.8؛  

إتاحة وثائق بـرامج    للمساعدة على   األمانة تعبئة جهود املنظمات املختصة       إىل   يطلب  - ٧  
مـن أقـل    العمل الوطنية للتكيف واملعلومات األخرى ذات الصلة بلغات متعددة، عند طلب األطراف             

  ؛البلدان منواً

 مرفق البيئة العاملية إىل التوعية باحلاجة إىل توفري موارد كافية ميكن التنبؤ هبـا يف                يدعو  - ٨  
أقل البلدان منواً للسماح بتنفيذ برنامج عمل أقل البلدان منواً تنفيـذاً كـامالً،              اخلاص ب صندوق  الإطار  

  وخاصة برامج العمل الوطنية للتكيف؛

أقل البلدان منواً لتنفيذ    اخلاص ب صندوق  الاألطراف إىل مواصلة اإلسهام يف       اًأيض يدعو  - ٩  
  كافة عناصر برنامج عمل أقل البلدان منواً؛

اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تستعرض يف دورهتا الثالثة والثالثني اخلربات املكتسبة  إىل يطلب  - ١٠  
أقل اخلاص ب صندوق  الص احلصول على أموال من      من تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان منواً، مبا يشمل فر         

  البلدان منواً؛

إىل مرفق البيئة العاملية أن يدرج يف تقاريره إىل مؤمتر األطراف معلومـات             يطلب أيضاً     - ١١  
  عما اختذه من خطوات لتنفيذ هذا املقرر، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورات الحقة؛

 تنفيذ هذا املقرر والنظر يف اعتماد إرشادات إضافية يف دورته  تقييم التقدم احملرز يفيقرر  - ١٢  
  .السادسة عشرة، حسب االقتضاء

 -  -  -  -  - 


