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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ 
  الدورة السادسة والثالثون 
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون،  
  من جدول األعمال) ب(٦البند  
 املسائل املتصلة بالتمويل 

  مسائل أخرى

  املتصلة بالتمويلاملسائل األخرى     

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس     

بتقرير االجتماع احلـادي والعـشرين      ) اهليئة الفرعية (رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١
 . )١()فريق اخلرباء (لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

 برنامج العمل   والحظت اهليئة الفرعية، على وجه اخلصوص، أن زيادة حتديد عناصر           -٢
اخلاص بأقل البلدان منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف اليت تضمنها التقرير قـد تكـون                

 .مفيدة لتنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً

والحظت اهليئة الفرعية بتقدير اجلهود املستمرة املبذولة من فريق اخلـرباء وعلـى               -٣
األخرى لتيسري تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج العمل اخلاص         الصعيد الثنائي ومن الوكاالت     

والحظت اهليئة الفرعية كذلك بتقـدير      . بأقل البلدان منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف       
يبذله مرفق البيئة العاملية من جهود، موازاة مع دعم التنفيذ املستمر لربامج العمل الوطنيـة                ما

لعناصر املتبقية من برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، على النحو           للتكيف، لتيسري تنفيذ ا   
 . ١٤-م أ/٥الذي طلبه املقرر 

__________ 
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وأقرت اهليئة الفرعية بأن صندوق أقل البلدان منواً قد أنشئ لدعم برنـامج العمـل                 -٤
تبقية من  ، وأن تنفيذ العناصر امل    ٧-م أ /٥ من املقرر    ١٢ للفقرة   ، وفقاً اخلاص بأقل البلدان منواً   

برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً سُتدعم، موازاة مع التنفيذ املـستمر لـربامج العمـل       
 .١٤-م أ/٥الوطنية للتكيف، عمالً باملقرر 

وأقرت اهليئة الفرعية بأن صندوق أقل البلدان منواً يضطلع بدور مهم يف دعـم تنفيـذ                  -٥
 .سيما عن طريق تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيفبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، ال 

والحظت اهليئة الفرعية بتقدير تعاظم املوارد اليت تقدمها األطراف إىل صندوق أقل              -٦
ومع ذلـك،   . دان منواً وما ترتب على ذلك من زيادة يف سقف صندوق أقل البلدان منواً             لالب
فيذ عناصر برنامج العمل اخلاص بأقـل       تزال احلاجة قائمة إىل مزيد من الدعم لصوغ وتن         فال

 . البلدان منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف

وشجعت اهليئة الفرعية كذلك البلدان املاحنة على االسـتمرار يف تقـدمي التمويـل             -٧
ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل االستمرار يف التوعيـة           . لألنشطة القُطرية املنحى  

 كيمـا يتـسىن     وافر موارد كافية ميكن التنبؤ هبا يف إطار صندوق أقل البلدان منواً           بضرورة ت 
سيما بـرامج العمـل الوطنيـة        التنفيذ الكامل لربنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، وال        

 .١٤-م أ/٥ من املقرر ٨للتكيف، على حنو ما طلبته الفقرة 

ة لتنفيذ أولويات برامج العمـل الوطنيـة        والحظت اهليئة الفرعية أن الطرائق القائم       -٨
، مبـا يـشمل   للتكيف تتناول جزئياً العناصر األخرى لربنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً       

مجلة أمور منها بناء القدرات والتنسيق على مستويات حكومية خمتلفة وفيما بني القطاعات،             
 التكيف وبدء العمل هبا، وحتسني      عالوة على برامج االتصال والتوعية، وتطوير تكنولوجيات      

 .تقدمي اخلدمات املتصلة باألرصاد اجلوية اهليدرولوجية

وشجعت اهليئة الفرعية صندوق أقل البلدان منواً على دعم عناصر التكنولوجيـا يف               -٩
األقـل  برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، على النحو املالئم ألولويات األطراف مـن              

وشجعت اهليئة الفرعية كذلك    . البلدان منواً، بوسائل منها دعم برامج العمل الوطنية للتكيف        
فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً على حتديد أوجه التآزر مع العمل املقبل ملركز وشـبكة                

  .تكنولوجيا املناخ
النظر يف اخليارات املُربزة    وشجعت اهليئة الفرعية األطراف من أقل البلدان منواً على            -١٠

يف تقرير فريق اخلرباء، الذي حيدد الطرق املختلفة للمضي يف تناول العناصر األخرى لربنامج              
وشـجعت  . العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، وفقاً لالحتياجات والظروف احملددة لكل منها          

راحـات، مبـا يف ذلـك    اهليئة الفرعية كذلك األطراف من أقل البلدان منواً على تقـدمي اقت    
اقتراحات من بني عناصر برامج العمل الوطنية للتكيف، إىل صندوق أقل البلدان منـواً وإىل               
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املنظمات الدولية املعنية الثنائية واملتعددة األطراف اليت تتناول عناصر برنامج العمل اخلـاص             
  .من أقل البلدان منواًبأقل البلدان منواً، املوجودة يف أعلى مرتبة من سلم أولويات األطراف 

وأعربت اهليئة الفرعية عن أملها يف أن يدعم فريق اخلرباء، فيما تبقى مـن برنـامج            -١١
، العناصر املتبقية من برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منـواً،           ٢٠١٣-٢٠١٢عمله للفترة   

 إىل تقـدمي    ودعت مرفق البيئة العاملية ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخـرى          
معلومات عن السبل اليت متكِّنها من املضي يف دعم تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج العمـل                
اخلاص بأقل البلدان منواً من غري برامج العمل الوطنية للتكيف، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف     

ها ويعتمدها يف دورته    دورهتا السابعة والثالثني بغية تقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف لينظر في          
  .الثامنة عشرة

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات اليت قدمها مرفق البيئة العاملية عن األنشطة               -١٢
والحظت أيضاً استمرار احلاجـة إىل      . ٧-م أ /٧من املقرر   ) د-أ(٢املتصلة بالفقرات الفرعية    

). د-ج(٢ا يف ذلك الفقرتان الفرعيتان      ، مب ٧-م أ /٧التمويل لتنفيذ األنشطة املبينة يف املقرر       
مـن  ) ب-أ(٢والحظت اهليئة الفرعية كذلك أن األنشطة املبينة يف الفقـرتني الفـرعيتني             

 قد وقع عليها االختيار كمجاالت ذات أولوية بالنسبة للـصندوق اخلـاص     ٧-م أ /٧ املقرر
  .٩-م أ/٥لتغري املناخ وفقاً للمقرر 

ان املاحنة على مواصلة توفري التمويل للصندوق اخلاص لتغري وحثت اهليئة الفرعية البلد    -١٣
املناخ ودعت مرفق البيئة العاملية إىل التوعية باحلاجة إىل موارد كافية وميكن التنبؤ هبا لألنشطة       

  . القطرية املنحى، يف إطار هذا الصندوق
 مؤمتر األطـراف    ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية كذلك إىل تقدمي تقرير إىل            -١٤

  . أعاله١٣ إىل ١عن املسائل املشار إليها يف الفقرات من 

       


