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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 و٨قرتني املتعلقة بالفاملسائل 
  مسائل متعلقة بأقل البلدان منوا

  مسائل متعلقة بأقل البلدان منواً    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
، أن توصي مؤمتر األطـراف      ثالثة والثالثني ، يف دورهتا ال   تنفيذقررت اهليئة الفرعية لل     

  :سادسة عشرةاعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته الب

  ١٦-م أ/-مشروع املقرر     

  متديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً    
  إن مؤمتر األطراف،  
، ١١-م أ /٤، و ١٠-م أ /٤، و ٩-م أ /٧، و ٧-م أ /٢٩، و ٧-م أ /٥ إىل مقرراته    إذ يشري   

  ،١٣-م أ/٨و
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ددة واحلالة اخلاصة ألقل البلدان منواً على النحو املشار         باالحتياجات احمل وإذ يسلّم     
   من االتفاقية،٤ من املادة ٩إليه يف الفقرة 

 يف تقريري االجتماعني السابع عشر والثامن عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل            وقد نظر   
 املتعلق حبلقـات    البلدان منواً، والتقرير املتعلق بالعناصر املمكنة لوالية مقبلة للفريق، والتقرير         

  ،)١(العمل التدريبية بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف
 عن تقديره لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ملا اضطلع به من أعمال         وإذ يعرب   

، ودعم إعداد وتنفيذ بـرامج العمـل        ٢٠١٠- ٢٠٠٨جيدة يف تنفيذ برنامج عمله للفترة       
ات عمل تدريبية إقليمية بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنيـة          الوطنية للتكيف، وتنظيم حلق   

  للتكيف،
تطلب الدعم التقين إلعداد    ما زالت   اً   أن األطراف من أقل البلدان منو      وإذ يالحظ   

  برامج عملها الوطنية للتكيف وحتديثها وتنفيذها،
ـ               يقرر  - ١   اً  أن ميدِّد فترة والية فريق اخلرباء املعين بأقـل البلـدان منـواً وفق

  ؛)٢(الختصاصاته احلالية
بتقـدمي  اً  أن يكلَّف فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـو         اً  يقرر أيض   - ٢  

  :التوجيه واملشورة التقنيني بشأن املسائل التالية
تنقيح برامج العمل الوطنية للتكيف وحتديثها من أجل مواصلة حتسني            )أ(  

يف اً خذها األطراف من أقل البلدان منو    نوعيتها، وتيسري إدماج إجراءات التكيف اليت تت      
يف املتغرية األولويات إظهار ختطيط التنمية، وجتسيد مزيد من املعارف املتعلقة بالتكيف و

  البلدان، بناء على طلب األطراف من أقل البلدان منوا؛
،  يف جمـال التكيـف     حتديد االحتياجات املتوسطة والطويلة األجـل       )ب(  

  التكيف احملددة؛أنشطة مية، وتنفيذ وإدماجها يف ختطيط التن
تعزيز االعتبارات اجلنسانية واالعتبارات املتعلقة باجملتمعـات احملليـة           )ج(  

  الضعيفة داخل األطراف من أقل البلدان منوا؛
إعداد وتنفيذ بـرامج    غري  اً  تنفيذ عناصر برنامج عمل أقل البلدان منو        )د(  

   ت فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا؛العمل الوطنية للتكيف اليت هلا صلة خبربا
أن ُيعد برنامج عمـل     اً   فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو      إىليطلب    - ٣  
مدته سنتان تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اجتماع دورهتا األول من كـل              اً  متجدد

  عن أعماله إىل اهليئة الفرعية يف كل دورة من دوراهتا؛اً سنة، وأن يقدم تقرير
__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/5و  FCCC/SBI/2010/26و FCCC/SBI/2010/12وFCCC/SBI/2010/15.  
  .١٣-م أ/٨ و١١-م أ/٤ و٩-م أ/٧ و٧-م أ/٢٩املقررات  )٢(
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 ١٢مـن   اً   أن توسَّع عضوية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو         يقرر  - ٤  
  طرف من أقل البلدان منوا؛بلد من اً إضافياً لكي يضم عضواً  عضو١٣  إىل

واسعة أن ُيشرك طائفة    اً   فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو      إىليطلب    - ٥  
  من املنظمات لدعم تنفيذ برنامج عمله؛

تـسمية خـرباء جـدد      جواز  ،  ٩-م أ /٧ من املقرر    ٢للفقرة  اً  ، وفق يقرر  - ٦  
لالنضمام إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، أو استمرار أعضاء الفريـق احلـاليني يف                

  عملهم، حسبما تقرره املناطق أو اجملموعات املعنية؛
   األمانة أن تواصل تيسري عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً؛ إىليطلب  -٧  
 أن يستعرض، يف دورته احلادية والعشرين، التقدم الذي أحرزه الفريق،   يقرر  - ٨  

  واحلاجة إىل استمراره، واختصاصاته، وأن يعتمد مقرراً يف هذا الشأن؛
للتنفيذ  لكي تبدأ اهليئة الفرعية       اختاذ اإلجراءات واخلطوات التالية الالزمة     يقرر  -٩  

  : أعاله٨االستعراض يف دورهتا الثانية واألربعني، بغية إكمال االستعراض املشار إليه يف الفقرة 
لعقد اجتماع يضم اً توجيه طلب إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو  )أ(  

 األمانة،  منعنية، مبساعدةاألطراف، ومرفق البيئة العاملية ووكاالته، وسائر املنظمات امل
  ؛٢٠١٥يونيه /لتقييم عمله، وذلك قبل حزيران

، ٢٠١٥فرباير / شباط١دعوة األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول   )ب(  
آراء بشأن عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا، جتمعها األمانة يف وثيقة متفرقات، 

  ورهتا الثانية واألربعني؛لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف د
عن اجتماع التقييم لتنظر فيه اهليئة اً توجيه طلب إىل األمانة لتعد تقرير  )ج(  

  الفرعية يف دورهتا الثانية واألربعني، يكون مبثابة إسهام يف االستعراض؛
الـذي أحـرزه    توجيه طلب إىل األمانة لتعد ورقة توليفية عن التقدم            )د(  

، بناء على آراء األطراف، وتقـارير فريـق         ستمراره، واختصاصاته الفريق، واحلاجة إىل ا   
اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا، وتقرير اجتماع التقييم، وسائر املعلومات ذات الصلة،            
لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية واألربعني، تكـون مبثابـة إسـهام يف                

  .االستعراض

        


