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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للتنفيذاهليئة الفرعية 
  الثالثة والثالثونالدورة 

  ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٤ - نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠كانكون، 
  من جدول األعمال ) د(٥البند 

  اقيةاآللية املالية لالتف
  الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً

  

  الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

 إضافة   

  للتنفيذ الفرعية اهليئةتوصية     
قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والثالثني، أن توصي مؤمتر األطـراف              

  :يف دورته السادسة عشرةباعتماد مشروع املقرر التايل 

  ١٦-أ م/- املقررمشروع     

  منواً البلدان أقلب  اخلاصصندوقال لتشغيل إضافيةإرشادات   
  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٤ من املادة ٩ إىل الفقرة إذ يشري  
  ،١٤-م أ/٥، و١١-م أ/٣، و٩-م أ/٦ إىل مقرراته وإذ ُيشري  
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  ،٧-م أ/٥ اخلاص بأقل البلدان منواً احملدد يف املقرر  إىل برنامج العملذلكك وإذ يشري  
  ،الزمنرور مببرنامج العمل الوطين للتكيف وتنقيح  أمهية حتديث وإذ يالحظ  
أقل اخلاص ب صندوق  ال مسامهات بعض األطراف يف      ذلك مع التقدير  كوإذ يالحظ     

  البلدان منواً،
 البيئة العاملية ووكاالتـه لتيـسري        اجلهود اإلجيابية اليت يبذهلا مرفق     وإذ يالحظ أيضاً    

  أقل البلدان منواً،اخلاص بصندوق الاحلصول على التمويل يف إطار 
حاجة األطراف من أقل البلدان منواً إىل تنفيذ أنـشطة التكيـف            تزايد   وإذ يالحظ   

  امللحة والفورية احملددة يف برامج عملها الوطنية للتكيف،
ذ برامج العمل الوطنية للتكيف يف أقرب وقت         احلاجة إىل تنفي   وإذ يؤكد من جديد     

  ممكن بعد استكماهلا،
آلليـة املاليـة    تـشغيلياً ل   طلبه إىل مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً         يكرر -١  
أقل البلدان منواً، إىل جانب دعم التنفيـذ اجلـاري          ب  اخلاص صندوقال يقوم بتشغيل لالتفاقية  

أقل اخلاص ب عمل  الّهل تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج       لربامج العمل الوطنية للتكيف، أن يس     
  البلدان منواً؛

 طلبه إىل مرفق البيئة العاملية أن يعمل مع وكاالته لتحـسني            ذلككيكرر   -٢  
ثالً وضع إطار زمين     م  بوسائل منها  االتصال باألطراف من أقل البلدان منواً وتعجيل العملية،       

ذلك من الـدعم   وغري على التمويل أن حتصلبلدان منواً ألطراف من أقل ال   ليف حدوده    نميك
    الوطنية للتكيف؛هاعداد وتنفيذ املشاريع احملددة يف برامج عملإل

أقـل  اخلاص ب صندوق  ال التمويل من    لعاملية أن يقدم   مرفق البيئة ا   إىليطلب   -٣  
حتديث برامج عملها   لتمكينها من   ها،  طلبعند  البلدان منواً إىل األطراف من أقل البلدان منواً،         

 إدماج إجراءات تكيف أقل البلدان منواً يف       وتيسريالوطنية للتكيف بغية زيادة حتسني نوعيتها،       
   يف البلدان؛ولوياتإظهار األالتكيف واملعارف املتعلقة بزيادة  وجتسيدالتخطيط اإلمنائي، 

إىل مواصلة املسامهة يف      األطراف املدرجة يف املرفق الثاين من االتفاقية       يدعو -٤  
 إىل  القادرة علـى ذلـك    األطراف األخرى   ، كما يدعو    أقل البلدان منواً  ب  اخلاص صندوقال

  أقل البلدان منواً؛اخلاص بعمل ال من أجل تنفيذ برنامج  فيه،املسامهة
يف موعـد    األمانة،   أن تقدم إىل   األطراف واملنظمات املعنية إىل      يدعو أيضاً  -٥  

أقـل  اخلاص ب عمل  الامج  نهتا يف تنفيذ بر   اعن خرب معلومات  ،  ٢٠١٢س  أغسط/ آب ١أقصاه  
البلدان منواً، مبا يف ذلك حتديث وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، ويف احلـصول علـى                

يف وثيقة متفرقات   بتجميعها  األمانة  تقوم  أقل البلدان منواً لكي     اخلاص ب صندوق  الموال من   األ
   لتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني؛لتنظر فيها اهليئة الفرعية ل
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 إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنـامج              يطلب -٦  
العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، مبا يف ذلك حتديث وتنفيذ برامج العمل الوطنيـة للتكيـف،           

 املـشار إليهـا يف   واملعلوماتته، مراعاة املعلومات الواردة من مرفق البيئة العاملية ووكاال      مع
 أعاله، وتقارير فريق خرباء أقل البلدان منواً، ومصادر املعلومـات األخـرى ذات              ٥الفقرة  

  الصلة، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني؛
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تستعرض، يف دورهتـا الـسابعة      ذلككيطلب   -٧  

أقل البلدان منواً يف تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، مبا يف ذلك            جتارب  والثالثني،  
اخلاص صندوق الحتديث وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، ويف احلصول على األموال من            

تـوليفي   أعاله والتقريـر ال    ٥املشار إليها يف الفقرة     املعلومات  أقل البلدان منواً، على أساس      ب
   أعاله؛٦املشار إليه يف الفقرة 

 إىل مرفق البيئة العاملية أن يدرج يف تقـاريره إىل مـؤمتر األطـراف               يطلب -٨  
 لتنفيذ هذا املقرر، لكي ينظر فيها مؤمتر األطـراف يف            حمددة معلومات عما اختذه من خطوات    

  دوراته الالحقة؛
 والنظر يف اعتمـاد إرشـادات        تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر       يقرر -٩  

  . عشرةإضافية، حسب االقتضاء، يف دورته الثامنة
    


