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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كانكون، 
  من جدول األعمال) ب(٧البند 

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني 
  مسائل متعلقة بأقل البلدان منواً

  مسائل متعلقة بأقل البلدان منواً    

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

وبالتقرير  ،)١(الجتماع الثامن عشر لفريق اخلرباء    بالتقرير عن ا  املعين بأقل البلدان منواً ورحب      
وبالتقرير عن حلقـات     ،)٢(بشأن العناصر اليت ميكن إدراجها يف الوالية املقبلة لفريق اخلرباء         

 ،)٣(٢٠١٠-٢٠٠٩العمل التدريبية اإلقليمية بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيـف يف الفتـرة              
مل الوطنية للتكيف، مبا يف ذلك تشغيل صـندوق أقـل           وبالتقرير عن عملية تنفيذ برامج الع     

   .)٤(البلدان منواً
  :وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا للحكومات التالية  -٢

 على استضافتها حلقة العمل التدريبية بشأن       سان تومي وبرينسييب  حكومة    )أ(  
غالية، املعقودة يف سان تومي  الناطقة بالربتتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف ألقل البلدان منواً  

  ؛٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨ إىل ٤خالل الفترة من 
__________ 
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لفريق اخلرباء املعـين    حكومة نيبال على استضافتها االجتماع الثامن عشر          )ب(  
  ؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٥ إىل ١٢، املعقود يف كامتوندو خالل الفترة من بأقل البلدان منواً

ضافتها حلقة العمل التدريبية بشأن تنفيـذ بـرامج   حكومة ساموا على است    )ج(  
 تشرين  ٦ إىل   ٣العمل الوطنية للتكيف ملنطقة احمليط اهلادئ، املعقودة يف آبيا خالل الفترة من             

  .٢٠١٠نوفمرب /الثاين
وأعربت عن امتناهنا كذلك حلكومات أستراليا وآيرلندا ورومانيا على تقدميها موارد             -٣

  .فريق اخلرباء لعمل مالية دعماً
 من برامج العمل الوطنية للتكيف       برناجماً ٤٥ورحبت اهليئة الفرعية بتقدمي األطراف        -٤

ونوهت بالدور اهلام الذي اضـطلع  . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨إىل األمانة حىت تاريخ     
  .للتكيف يف إعداد براجمها الوطنية به فريق اخلرباء يف مساعدة األطراف من أقل البلدان منواً

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها لفريق اخلرباء على األنشطة اليت نفذها يف إطـار                -٥
برنامج عمله لدعم إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف ورحبت بالعمل الذي قام بـه     

 وأفضى إىل استكمال حلقات العمـل التدريبيـة         ٢٠١٠-٢٠٠٩فريق اخلرباء خالل الفترة     
  .بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيفاإلقليمية 

وشجعت اهليئة الفرعية اجملموعات أو املناطق كل على حدة على أن تراعي، لـدى                -٦
، التوازن اجلغرايف يف عضوية الفريق،      تعيني خرباء لعضوية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً        

  .اء عن املهارات واخلربات املطلوب توفرها يف األعضفضالً
وطلبت اهليئة الفرعية من فريق اخلرباء أن يطلعها باستمرار عن اجلهود اليت يبذهلا يف                -٧

  .٢٠١٥-٢٠١١تنفيذ برنامج عمله على مدى الفترة 
 لتنفيذ برنامج   ودعت اهليئة الفرعية األطراف القادرة على مواصلة تقدمي موارد دعماً           -٨

  .عمل الفريق أن تفعل ذلك
فرعية أن توصي مبشروع مقرر يف هذا الصدد كيما يعتمده مؤمتر األطراف            وقررت اهليئة ال    -٩
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