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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  والثالثونالدورة السابعة 

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
  من جدول األعمال املؤقت) د(٦البند 

  ة بالتمويلاملتعلقاملسائل 
  منواًإرشادات تكميلية موجهة إىل صندوق أقل البلدان 

  منواًهة إىل صندوق أقل البلدان إرشادات تكميلية موّج    

  مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس    

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
رر قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة والثالثني، أن توصي مبشروع املق             

 : التايل لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     

  منواًصندوق أقل البلدان إرشادات تكميلية موجهة إىل     
  إن مؤمتر األطراف،  
وظروفها اخلاصة، وفق ما تشري إليه يف        منواً باالحتياجات احملددة ألقل البلدان      إذ يقر   

   من االتفاقية،٤ من املادة ٩الفقرة 
ــشري   ــررات وإذ ي ، ١٦-م أ/٥، و١٤-م أ/٥، و١١-م أ/٣، و٩-م أ/٦ إىل املق

  ،١٧-أ م/٩و
  ،٧-م أ/٥احملدد يف املقرر  منواًإىل برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان اً وإذ يشري أيض  
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ن بتقرير االجتماع الثاين والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلـدا         اً  يط علم وإذ حي   
، )٢(، وتقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه الثامنـة عـشرة               )١(منواً

  ،)٣(والتقرير التوليفي الذي أعّدته األمانة
بالقرارات املتخذة خالل االجتماع الثالث واألربعني جمللس مرفـق         اً  وإذ حييط علم    

  البيئة العاملية،
قترن بالعملية اخلامسة لتجديد موارد مرفق البيئـة         باإلصالح الرئيسي امل   وإذ يرحب   

  العاملية والرامي إىل توسيع نطاق الشراكة يف إطار املرفق،
 ملا يبذله مرفق البيئة العاملية من جهود متواصلة يف سبيل إجناز            وإذ يعرب عن تقديره     

  هذا اإلصالح املهم، 
املقدم إليها يف إطـار     وبالتمويل   منواً بزيادة خمصصات أقل البلدان      يرّحب  -١  

  ؛منواًصندوق أقل البلدان 
 املسامهات اإلضافية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق         يالحظ بتقدير   -٢  

  ؛منواًالثاين لالتفاقية إىل صندوق أقل البلدان 
إعـداد  متكنت من استكمال    اليت   منواًعدد أقل البلدان    ازدياد  باً  حييط علم   -٣  

ة للتكيف، مبا فيها ميامنار والصومال، وبالتمويل املقدم من صندوق أقـل  برامج عملها الوطني 
    قد اسُتكملت؛ منها٤٧أن اً للتكيف، علماً  برنامج عمل وطني٤٨إلعداد  منواًالبلدان 

 مـشروعاً مـن     ٧٦ متويل   وافق على  منواً أن صندوق أقل البلدان      يالحظ  -٤  
  ؛منواًمن أقل البلدان اً د بل٤٤للتكيف يف مشاريع برامج العمل الوطنية 

يذياً لآللية املاليـة لالتفاقيـة      كياناً تنف  مرفق البيئة العاملية، بصفته      يطلب من   -٥  
   :أن يضطلع مبا يلي، منواًصندوق أقل البلدان تشغيل باً مكلّف

أن يواصل دعم مجيع األنشطة اليت يتضمنها برنامج العمل اخلـاص بأقـل               )أ(  
 ؛منواًالبلدان 

 منواً يواصل تعبئة املوارد لضمان تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان            أن  )ب(  
برامج العمل الوطنية   غري  خرى من برنامج العمل     األعناصر  المبا يف ذلك تنفيذ     ،  كامالًاً  تنفيذ

للتكيف بطرق منها بناء القدرات من أجل حتسني التنسيق على خمتلف املستويات احلكوميـة            
فيما يتعلـق    منواًت يف سبيل تعزيز أداء مشاريع األطراف من أقل البلدان           وفيما بني القطاعا  
  بتنفيذ االتفاقية؛

  إىل الصندوق اخلاص هبا؛ منواًأن ميضي يف تيسري وصول أقل البلدان   )ج(  
__________ 

)١( FCCC/SBI/2012/27. 
)٢( FCCC/CP/2012/6 and Add.1 and 2.  
)٣( FCCC/SBI/2012/INF.13. 
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أن ميضي يف تعزيز عملية تقودها البلدان يف سبيل تنفيذ مـشاريع بـرامج                )د(  
  جمية؛ناالعمل الوطنية للتكيف وتنفيذ النُُّهج الرب

وميكن التنبؤ هبـا يف إطـار       موارد كافية   إتاحة  أن يواصل التوعية بضرورة       )ه(  
، كـامالً اً  تنفيذ اًمنوهبدف تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان         منواًصندوق أقل البلدان    

  ؛١٤-م أ/٥ من املقرر ٨وخباصة برامج العمل الوطنية للتكيف، على النحو املشار إليه يف الفقرة 
بشأن املبادئ التوجيهيـة    ملشاريعه  وكاالت املنفذة   الأن يعزز التواصل مع       )و(  

  ؛منواًصندوق أقل البلدان لالتشغيلية احملّدثة 
يذياً لآلليـة املاليـة     كياناً تنف العاملية، بصفته    إىل مرفق البيئة     يطلب كذلك   -٦  

مـؤمتر  أن ُيضّمن تقريره السنوي املقدم إىل       ،  منواًصندوق أقل البلدان    تشغيل  باً  لالتفاقية مكلّف 
معلومات عن اإلجراءات احملّددة اليت اختذها لتنفيذ هذا املقرر كي ينظر فيها املؤمتر             األطراف  

  يف دوراته الالحقة؛
ألطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية إىل مواصلة املـسامهة يف            ا يدعو  -٧  

ويدعو باقي األطراف القادرة على ذلك إىل تقدمي تربعات، مـن           ،  منواًصندوق أقل البلدان    
اخليارات اليت يتضمنها تقرير    يف ضوء   ،  منواًأجل دعم تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان         

  ؛)٤(منواًين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان االجتماع احلادي والعشر
األطراف واملنظمات املعنية إىل أن تقدم إىل األمانة يف موعـد           اً  يدعو أيض   -٨  

، معلومات عن جتارهبا يف تنفيذ العناصر املتبقية من برنـامج           ٢٠١٤أغسطس  / آب ١أقصاه  
ها تقرير االجتمـاع احلـادي      اخليارات اليت يتضمن  ضوء  يف  ،  منواًالعمل اخلاص بأقل البلدان     

لكي تقوم األمانة بتجميعها يف وثيقة متفرقات ، منواًوالعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان 
  احلادية واألربعني؛تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا 

ناصـر  الع تقريراً توليفياً عن التقدم احملرز يف تنفيذ         عّد األمانة أن تُ   يطلب إىل   -٩  
اخليـارات الـواردة يف تقريـر        ضوءيف  ،  منواًبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان      املتبقية من   

مراعاة املعلومات الواردة من    ومع  ،  منواًاالجتماع احلادي والعشرين للفريق املعين بأقل البلدان        
 ، أعـاله  ٨الفقرة   واملعلومات املشار إليها يف       املنفذة ملشاريعه،  وكاالتالمرفق البيئة العاملية و   

 هبـذا  ومصادر املعلومات األخرى ذات الـصلة ، منواًأقل البلدان املعين برباء  اخلوتقارير فريق   
  ؛احلادية واألربعني، كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا املوضوع
، ادية واألربعـني   إىل اهليئة الفرعية أن تستعرض، يف دورهتا احل        أيضاًيطلب    -١٠  

مبا يف ذلك   ،  منواًبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان      العناصر املتبقية من    تنفيذ  م احملرز يف    التقد
لكي حيّدد مؤمتر األطراف يف دورته العـشرين        حتديث وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف،       

  .منواًاإلرشادات التكميلية املناسبة اليت يتعني توجيهها إىل صندوق أقل البلدان 

        
__________ 

)٤( FCCC/SBI/2012/7. 


