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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة احلادية والثالثون

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٢-٨كوبنهاغن، 
  من جدول األعمال) ب(٦البند 

   االتفاقية من٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني 
  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي املقدم من رئيس فريق اخلـرباء               -١

عه السادس عشر الـذي عقـد يف        املعين بأقل البلدان منواً، ورحبت بتقرير الفريق عن اجتما        
  .)١(٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٦ إىل ٢٤بانكوك بتايلند يف الفترة من 

وأعربت اللجنة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومـة مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة            -٢
الستضافتها حلقة العمل التدريبية األوىل املعنية بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيـف يف دار              

، كما أعربت عـن امتناهنـا       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ إىل   ١٩ الفترة من    السالم يف 
  .يرلندا ملا وفرته من موارد مالية دعماً لعمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًحلكومة آ

 الوطنية   برناجماً من برامج العمل    ٤٣ورحبت اللجنة الفرعية للتنفيذ بتقدمي األطراف         -٣
وأشارت إىل الدور اهلام الـذي      . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٨انة حىت   للتكيف إىل األم  

يؤديه فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف مساعدة األطراف من أقل البلدان منواً على إعداد          
برامج العمل الوطنية للتكيف، ودعت فريق اخلرباء إىل أن يواصل مساعدة أقل البلدان منـواً               

بعد برامج عملها الوطنية للتكيف إىل استكماهلا وتقدميها يف أقرب وقـت            اليت مل تستكمل    
  .ممكن، بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته

__________ 

)١( FCCC/SBI/2009/13. 
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وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ملـا                -٤
، وأحاطت علماً باألنـشطة     )٢(٢٠١٠-٢٠٠٨أحرزه من تقدم يف إطار برنامج عمله للفترة         

الدليل  "ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بإصدار. املستجدة اليت حظيت بأولوية يف برنامج العمل      
وبالتدريب على تنفيذ برامج العمل الوطنية      ،  )٣("املتدرج لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف     

لنصح املقدم إىل األطراف من      أعاله، وا  ٢هذه من خالل حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة          
  .أقل البلدان منواً

كما أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها للخطوات املتخذة من مرفـق البيئـة                -٥
 مـشاريع العاملية ووكاالته من أجل حتسني عملية جتهيز طلبات احلصول على متويل لتنفيـذ              

    ل البلدان منواً، وللحـوار البنـاء       للتكيف يف إطار الصندوق اخلاص بأق     برامج العمل الوطنية    
فيما بني األطراف من أقل البلدان منواً، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ومرفـق البيئـة                 
العاملية ووكاالته بشأن تقدمي دعم معزز إلعداد وتنفيذ برامج العمـل الوطنيـة للتكيـف،               

  .وشجعت أولئك املعنيني على مواصلة هذا احلوار
شجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف من أقل البلدان منواً اليت تود تقدمي معلومات             و  -٦

حمدثة إىل برامج عملها الوطنية للتكيف وتقدمي تنقيحات على قوائم ومـوجزات املـشاريع              
الواردة يف برامج عملها الوطنية للتكيف أن تقوم بذلك باستخدام املبادئ التوجيهية الـواردة        

  .)٤(املتعلق باالجتماع السادس عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًيف التقرير 
وأقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالعمل الذي اضطلع به فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان               -٧

الدعم املطلوب لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيـف تنفيـذاً          "منواً يف إصدار الورقة املعنونة      
 مليـار دوالر    ١,٩٣احلاجة إىل موارد مالية تبلغ      اليت أشارت إىل مجلة أمور منها        )٥("كامالً

من أجل التنفيذ الكامل لألولويـات احملـددة يف بـرامج العمـل                     أمريكي على أقل تقدير     
  . ودعت األطراف إىل النظر يف النتائج اليت خلصت إليها هذه الورقة.الوطنية للتكيف

وأيدت اهليئة الفرعية للتنفيذ مشروع االختصاصات الستعراض اخلربات املكتسبة من           -٨
تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان منواً، مبا يشمل اخلربة املكتسبة يف احلصول على اعتمادات من               

 ومن املقرر إجراء االستعراض يف الدورة الثالثة والثالثني .)٦(الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً   

__________ 

)٢( FCCC/SBI/2008/6املرفق األول ،. 
. "دليل متدرج لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف      " ٢٠٠٩ -اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         )٣(

يتـاح علـى املوقـع    . أقـل البلـدان منـواً، ومرفـق البيئـة العامليـة ووكاالتـه        فريق اخلرباء املعـين ب    
http://unfccc.int/resource/does/publications/1dc_napa2009.pdf><. 

)٤( FCCC/SBI/2009/13املرفق األول ،. 
)٥( http://unfccc.int/resource/docs/publications/09_1dc_sn_napa.pdf><. 

)٦( FCCC/SBI/2009/13املرفق الثالث ،. 
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وشجعت اهليئة فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً على التعاون مـع            . هيئة الفرعية للتنفيذ  لل
  .املنظمات املختصة يف مجع وحتليل املعلومات الالزمة هلذا االستعراض

 ٣٠ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل أن تقدم لألمانة، يف موعـد أقـصاه                 -٩
ن العناصر املمكنة لوالية مقبلة لفريق اخلرباء املعين بأقـل          ، آراءها بشأ  ٢٠١٠أغسطس  /آب

  .وتوسعتهالبلدان منواً تشمل جتديده 
وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً بشأن عناصر ميكـن                -١٠

ـ              ار ورقـات   إدخاهلا على والية مقبلة لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، آخذة يف االعتب
 الثامنة أعاله واملسامهات املقدمة من فريق اخلرباء يف دورته          ٩املعلومات املشار إليها يف الفقرة      

عشرة، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والثالثني، بغية التوصـية مبقـرر                
عتمده مؤمتر األطراف يف دورته     يتعلق بوالية مقبلة لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً لكي ي          

  .السادسة عشرة
وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يبقيها علـى                 -١١

  .٢٠١٠-٢٠٠٨علم مبا يبذله من جهود يف تنفيذ برنامج عمله للفترة 
بأن تواصـل تـوفري   ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف، اليت يسمح هلا وضعها،       -١٢

املوارد املالية وغريها من املوارد املطلوبة لتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان               
  .منواً، مبا يف ذلك حلقات العمل للتدريب على تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

ـ       -١٣ وط بـه تـشغيل   ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية بصفته الكيان املن
صندوق أقل البلدان منواً، ويف حالة عدم توافر تربعات كافية من مصادر ثنائية، إىل أن يدعم                

 بتوجيه من فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان         ٢٠١٠تنظيم أربع حلقات عمل إقليمية يف عام        
نفيذ برامج العمـل    منواً، بغية توفري التدريب والدعم التقين ألقل البلدان منواً للنهوض بعملية ت           

  .الوطنية للتكيف
وإقراراً من اهليئة الفرعية للتنفيذ باالحتياجات العاجلة والفورية ألقل البلدان منواً يف              -١٤

جمال التكيف، فقد شجعت األطراف على مواصلة تقدمي الدعم املايل وغريه من أجل تنفيـذ               
تكيف يف الوقت احملدد، مبا يف ذلك       األنشطة ذات األولوية احملددة يف برامج العمل الوطنية لل        

  .من خالل املسامهات يف صندوق أقل البلدان منواً

        


