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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥- ١٤بون، 
  من جدول األعمال) ب(٧البند 

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني 
   املتعلقة بأقل البلدان منواًاملسائل

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
علماً بالتقرير الشفوي الـذي قّدمـه       ) اهليئة الفرعية (أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١

ريق اخلـرباء عـن     ورحبت بتقرير ف  ) فريق اخلرباء (منواً  رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان       
       /آذار ١٣ إىل   ٩، الذي ُعقد يف تيمفو ببوتان، يف الفتـرة مـن            ناجتماعه احلادي والعشري  

  .)١(٢٠١٢مارس 
  . وأعربت اهليئة الفرعية عن شكرها حلكومة بوتان الستضافتها االجتماع  -٢
 إىل األمانة  برناجماً من برامج العمل الوطنية للتكيف     ٤٧ورحبت اهليئة الفرعية بتقدمي       -٣

وأشارت إىل الدور اهلام الذي يؤديه فريق اخلرباء يف مـساعدة           . ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٥حىت  
األطراف من أقل البلدان منواً على إعداد برامج عملها الوطنية للتكيف، ودعت فريق اخلرباء              

كيف حـىت   إىل أن يواصل مساعدة أقل البلدان منواً اليت مل تنجز بعد برامج عملها الوطنية للت              
  .تنجزها وتقدمها، يف أقرب وقت ممكن، متعاوناً يف ذلك مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته

__________ 
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وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها لفريق اخلرباء ملا أحرزه من تقدم يف إطار برنامج                -٤
، )٣(٢٠١٣-٢٠١٢، ورحبت بربنامج عمل الفريق للفتـرة        )٢(٢٠١٢-٢٠١١عمله للفترة   
  .١٦-م أ/٦ استجابة للمقرر الذي أُعد

والحظت اهليئة الفرعية أيضاً النهج الذي يتبعه فريق اخلـرباء يف وضـع املبـادئ                 -٥
التوجيهية التقنية ويف دعمه لعملية وضع خطط التكيف الوطنية وفقاً للوالية اليت كُلف هبـا               

فيما يتعلق باألنـشطة    ، باإلضافة إىل التوجيه واملشورة التقنيني       )٤(١٧-م أ /٥مبوجب املقرر   
  .١٦-م أ/٦الواردة يف املقرر 

وشجعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء على تعزيز تعاونه مع املنظمـات والوكـاالت               -٦
  . واملراكز اإلقليمية املعنية يف سياق تنفيذ أنشطته مبوجب برنامج عمله، حسب االقتضاء

 على علم مبا يبذله من جهود يف إطار وطلبت اهليئة الفرعية إىل فريق اخلرباء أن يبقيها   -٧
  .٢٠١٣-٢٠١٢تنفيذ برنامج عمله للفترة 

ودعت اهليئة الفرعية األطراف ذات االستطاعة إىل مواصلة تقدمي املوارد لدعم تنفيذ              -٨
برنامج عمل فريق اخلرباء، مبا يف ذلك إجناز االستعراض التقين للمبادئ التوجيهيـة التقنيـة               

 خطط التكيف الوطنية وحبلقات العمل التدريبية اإلقليمية املـذكورة يف           املتعلقة بعملية وضع  
  .٢٠١٣-٢٠١٢برنامج عمل فريق اخلرباء للفترة 

ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية، بصفته الكيان املنوط به تشغيل صندوق أقل               -٩
ىل أن تدعم، وفقاً لتوجيهات     البلدان منواً، واملنظمات والوكاالت واملراكز اإلقليمية املعنية، إ       

فريق اخلرباء، تنظيم حلقات العمل التدريبية اإلقليمية املذكورة يف برنـامج عمـل الفريـق               
  .٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة

        

__________ 
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