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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  من جدول األعمال) ب(٦البند 

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ني املسائل املتعلقة بالفقرت
 منواًاملسائل املتعلقة بأقل البلدان 

 منواًاملسائل املتعلقة بأقل البلدان     

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

بتقرير الفريق عن اجتماعه العشرين الذي عقد يف فيينتيان،         املعين بأقل البلدان منواً، ورحبت      
  .)١(٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤ إىل ١٢جبمهورية الو الشعبية الدميقراطية، يف الفترة من 

وأعربت اهليئة الفرعية عـن شكرهـا حلكومة مجهورية الو الشعبية الدميقراطيـة             -٢
ا والنرويج ملا قدمتاه من موارد مالية       الستضافتها االجتماع وعـن امتناهنـا حلكومـيت كند     

  .دعماً لعمل فريق اخلرباء
 برناجماً من برامج العمل الوطنية للتكيف       ٤٦ورحبت اهليئة الفرعية بتقدمي األطراف        -٣

وأشارت إىل الدور اهلام الذي يؤديه فريق       . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣إىل األمانة حىت    
. ل البلدان منواً على إعداد برامج العمل الوطنية للتكيـف         اخلرباء يف مساعدة األطراف من أق     

ودعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء إىل االستمرار يف مساعدة أقل البلدان منواً اليت مل ُتنجز بعد                
برامج عملها الوطنية للتكيف حىت تنجزها وتقدمها يف أقرب وقت ممكن، متعاوناً يف ذلـك               

  .تهمع مرفق البيئة العاملية ووكاال

__________ 
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 اليت فرغت من إعـداد بـرامج        ٤٦ل ورحبت اهليئة الفرعية كذلك بتقدمي البلدان ا        -٤
 مشاريع برامج العمل الوطنيـة      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣عملها الوطنية للتكيف حىت     

  .للتكيف إىل مرفق البيئة العاملية ابتغاء متويل تنفيذها من صندوق أقل البلدان منواً
الفرعية عن تقديرها لفريق اخلرباء ملا أحرزه من تقدم يف إطار برنامج            وأعربت اهليئة     -٥

ورحبت بالورقة التقنية املتعلقة بتحديد وتنفيـذ أنـشطة          .)٢(٢٠١٢-٢٠١١عمله للفترة   
أفضل املمارسات والدروس على املدى املتوسط والبعيد، وبنشر  )٣(التكيف يف أقل البلدان منواً 

من خالل عملية برامج العمـل الوطنيـة         يف أقل البلدان منواً      املستفادة يف التصدي للتكيف   
  .٢٠١١وكذلك باألعمال األخرى اليت اضطلع هبا فريق اخلرباء يف عام  ،)٤(للتكيف

وشجعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء على تنظيم حلقات العمل التدريبية اإلقليميـة              -٦
املشار إليها يف برنامج عمله وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات ووكاالت ومراكز إقليميـة              

  :ذات صلة بغرض حتقيق أهداف منها
علقة بتنفيذ  معاجلة القضايا الرئيسية وتبادل اإلرشادات واألدوات التقنية املت         )أ(  

  برامج العمل الوطنية للتكيف ومبراجعتها وحتديثها؛
تيسري تطبيق أقل البلدان منواً لُنهج جديدة كالنهج الربناجمي يف تنفيذ برامج              )ب(  

  العمل الوطنية للتكيف؛
تعزيز قدرة أقل البلدان منواً على التصدي للتكيف عل املـدى املتوسـط               )ج(  
  والبعيد؛

االعتبارات اجلنسانية واالعتبارات املتعلقة باجملتمعات الضعيفة      تيسري إدماج     )د(  
  يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛

أداء دوره كوسيلة لتبادل أفضل املمارسات والـدروس املـستفادة علـى              )ه(  
  .الصعيد اإلقليمي

د يف إطار وطلبت اهليئة الفرعية إىل فريق اخلرباء أن يبقيها على علم مبا يبذله من جهو   -٧
  .٢٠١٢-٢٠١١تنفيذ برنامج عمله للفترة 

__________ 

)٢( FCCC/SBI/2011/4  مفصلة من برنامج العمـل، مبـا يف ذلـك    نسخةميكن االطالع على   . ، املرفق األول 
 :ف احملددة والنتائج املتوقعة واألجل املضروب، على موقع االتفاقية اإلطارية علـى هـذا الـرابط               األهدا

<http://www.unfccc.int/5977>. 
)٣( FCCC/TP/2011/7. 
)٤( <http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?such=j&symbol=FCCC/GEN/263

%20E#beg>. 
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ودعت اهليئة الفرعية األطراف ذات االستطاعة إىل مواصلة تقدمي املوارد لدعم تنفيذ              -٨
برنامج عمل فريق اخلرباء، مبا يف ذلك توفري املوارد لعقد حلقات العمل التدريبية املذكورة يف               

  .٢٠١٢-٢٠١١برنامج عمل فريق اخلرباء للفترة 
، خالل دورهتا السادسة والثالثني، يف مسألة دعوة        واتفقت اهليئة الفرعية على أن تنظر       -٩

أُنيط به تشغيل صندوق أقل البلدان يذياً لآللية املالية لالتفاقية     بصفته كياناً تنف  مرفق البيئة العاملية،    
نظيم حلقات العمـل    منواً، ويف حالة عدم توافر تربعات كافية من مصادر ثنائية، إىل أن يدعم ت             

، بتوجيه مـن    ٢٠١٢-٢٠١١التدريبية اإلقليمية املذكورة يف برنامج عمل فريق اخلرباء للفترة          
  .فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

        


