
 

(A)   GE.11-71401    061211    061211 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

   الفرعية للتنفيذاهليئة
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  من جدول األعمال ) ب(٥البند 

  اقيةاآللية املالية لالتف
دعم تنفيذ عناصر برنامج العمل اخلاص بأقـل      : صندوق أقل البلدان منواً   

  البلدان منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف

دعم تنفيذ عناصر برنامج العمـل اخلـاص        : صندوق أقل البلدان منواً       
  بأقل البلدان منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف

  إضافة    

  ١٧-أ م/- املقررمشروع     

دعـم تنفيـذ عناصـر      : صندوق أقل البلدان منواً    :اآللية املالية لالتفاقية      
  برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف

  إن مؤمتر األطراف،  

 اخلاصة ألقل البلدان منواً على النحو املشار        الظروفباالحتياجات احملددة و  إذ يسلّم     
   من االتفاقية،٤ من املادة ٩إليه يف الفقرة 

  ،١٦-م أ/٥ و،١٤-م أ/٥، و١١-م أ/٣، و٧-م أ/٥ إىل مقرراته  يشريوإذ  
 اعتماد برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً        منذ سنوات   ١٠ انقضاء   إىلوإذ يشري     

   وإىل التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف،٧-م أ/٥مبوجب املقرر 
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 بالعمل الذي ال يزال ينبغي القيام به لتنفيذ بـرامج العمـل الوطنيـة             وإذ يقر أيضاً    
  للتكيف تنفيذاً فعاالً،

 إىل أن تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج العمل اخلاص بأقل البلـدان             وإذ يشري أيضاً    
يف الوقت احملدد   منواً سيزيد من قدرة أقل البلدان منواً على تنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف              

  وعلى حنو كفؤ وعلى املشاركة يف االتفاقية بفعالية،

 مرفق البيئة العاملية، باعتباره كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية خيـتص            يطلب إىل   -١
  : القيام مبا يلي،بتشغيل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً

 منواً لزيادة توضـيح خطـوط       أن يواصل تقدمي املعلومات إىل أقل البلدان        )أ(  
ملشاريع والطلبات اليت متكّن أقل البلدان منواً من احلصول على التمويل من             اخلاصة با  األساس

أجل إعداد وتنفيذ املشاريع احملددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف الرامية إىل التصدي آلثار              
  تغري املناخ؛

ج برناجمية لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف من قبـل          أن يدعم وضع ُنهُ     )ب(  
  األطراف الراغبة يف القيام بذلك من أقل البلدان منواً؛

 دورة مشاريع صندوق أقـل      لترشيدأن يواصل استكشاف الفرص املتاحة        )ج(  
  سيما أثناء مرحلة إعداد املشروع؛ البلدان منواً، وال

 إىل أقل البلدان منواً فيما يتعلق بعمليـة         حتسني تقدمي املعلومات  يواصل  أن    )د(  
  وضع املشاريع من أجل املشاريع اليت جيري النظر فيها يف إطار صندوق أقل البلدان منواً؛

 فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يوفر املزيد من املواصفات بشأن كل               إىل يطلب  -٢
 منواً غري برامج العمل الوطنيـة للتكيـف،         عنصر من عناصر برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان       

بالتشاور مع مرفق البيئة العاملية، وأن يقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الـسادسة                
والثالثني هبدف إبالغ مؤمتر األطراف باإلرشادات اليت ستقدم إىل مرفق البيئة العاملية بشأن دعم              

    بأقل البلدان منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف؛تنفيذ عناصر برنامج العمل اخلاص

 األطراف من أقل البلدان منواً إىل أن تقدم معلومات تفـصيلية عـن جتهيـز                يدعو  -٣
املشاريع إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً لكي يقوم بالتجميع والتحليل هبدف موافـاة              

 يف  ١٦-م أ /٥فيها يف إطار استعراض تنفيذ املقرر       مؤمتر األطراف بنتائج التحليل لكي ينظر       
  .دورته الثامنة عشرة

        


