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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  اختغري املن

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثونالثانيةالدورة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ -مايو / أيار٣١بون، 
  من جدول األعمال) ب(٧البند 

  ن االتفاقية م٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني 
  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً    

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

 اجتماعه السابع عشر الذي عقد يف بون،        املعين بأقل البلدان منواً، ورحبت بتقرير الفريق عن       
  .)١(٢٠١٠أبريل / نيسان١٤ إىل ١٢بأملانيا، يف الفترة من 

وأعربت اهليئة الفرعية عـن امتناهنـا حلكومـات إسبانيا وآيرلندا وسويسرا وكندا            -٢
مل ملا قدمته من موارد مالية دعماً لعمل فريق اخلرباء وعن امتناهنا حلكومة الربازيل لدعمها ع              

  .فريق اخلرباء
وأشارت اهليئة الفرعية مقدرةً إىل التربعات اليت قدمها بعـض األطـراف لفائـدة                -٣

  .صندوق أقل البلدان منواً وشجعت بقية األطراف على ذلك
 برناجماً من برامج العمل الوطنية للتكيف       ٤٤ورحبت اهليئة الفرعية بتقدمي األطراف        -٤

وأشارت إىل الدور اهلام الذي يؤديه فريق اخلرباء يف         . ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨إىل األمانة حىت    
ودعت اهليئة  . مساعدة األطراف من أقل البلدان منواً على إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف           

الفرعية فريق اخلرباء إىل االستمرار يف مساعدة أقل البلدان منواً اليت مل ُتنجز بعد برامج عملها                

__________ 
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ها وتقدمها يف أقرب وقت ممكن، متعاوناً يف ذلك مع مرفق البيئة            الوطنية للتكيف حىت تنجز   
  .العاملية ووكاالته

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها لفريق اخلرباء ملا اضطلع به يف إطار برنامج عمله                -٥
من أنشطة داعمة إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف وتقدميها، ورحبت حبلقـات العمـل            

مية املتعلقة بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف واليت نظمها فريق اخلـرباء يف             التدريبية اإلقلي 
  .٢٠١٠-٢٠٠٩أثناء الفترة 

وشكرت اهليئة الفرعية للتنفيذ حكوميت مايل ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية علـى              -٦
استضافة حلقيت العمل التدريبيتني املتعلقتني بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف يف بامـاكو يف              

  .٢٠١٠مايو / أيار٨ إىل ٤ ويف فيينتيان يف الفترة من ٢٠١٠مارس / آذار١٢ إىل ٨الفترة من 
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد تقريراً عن حلقات العمل التدريبية املـشار                -٧

  . أعاله، حىت ُيتاح التقرير يف دورهتا الثالثة والثالثني٥إليها يف الفقرة 
وشجعت اهليئة الفرعية األطراف من أقل البلدان منواً اليت تود تقدمي مـستجدات يف                -٨

كيف وتقدمي تنقيحات على قوائم وموجزات املـشاريع الـواردة يف     برامج عملها الوطنية للت   
برامج عملها الوطنية للتكيف على استخدام املبادئ التوجيهية الواردة يف التقريـر املتعلـق              

  .)٢(باالجتماع السادس عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
مات عن ضرورة تنقيح برامج العمـل       ودعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء إىل تقدمي معلو         -٩

  .٢٠١٠الوطنية للتكيف وحتديثها وكذا عن املوارد اليت ستلزم، يف إطار تنفيذ برنامج عمله لعام 
لنهج الذي اقترحه فريق اخلرباء بـشأن تنفيـذ         عن تقديرها ل  اهليئة الفرعية   وأعربت    -١٠

  .)٣(١٤-م أ/٥ من املقرر ٢الفريق ألحكام الفقرة 
هليئة الفرعية فريق اخلرباء على مواصلة حواره مع مرفق البيئة العاملية وعلى          وشجعت ا   -١١

  .مواصلة تقاريره عن هذا احلوار
وطلبت اهليئة الفرعية إىل فريق اخلرباء أن يبقيها على علم مبا يبذله من جهود يف إطار    -١٢

  .٢٠١٠تنفيذ برنامج عمله لعام 
ستطاعة إىل مواصلة تقدمي املوارد لدعم تنفيذ       ودعت اهليئة الفرعية األطراف ذات اال       -١٣

برنامج عمل فريق اخلرباء، مبا يف ذلك إجراء ما تبقى من حلقات العمل التدريبيـة املتعلقـة                 
  . أعاله٥بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف املشار إليها يف الفقرة 

        
__________ 

)٢( FCCC/SBI/2009/13املرفق األول ،. 
)٣( FCCC/SBI/2010/5 ٣٣- ٣١، الفقرات. 


