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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثونتاسعةالدورة ال
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١، وارسو
  من جدول األعمال ٩البند 
  تعلقة بأقل البلدان منواًاملسائل امل

  لقة بأقل البلدان منواًتعاملسائل امل    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
نائب علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه      ) اهليئة الفرعية (أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١

 بشأن تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء )فريق اخلرباء(قل البلدان منواً رئيس فريق اخلرباء املعين بأ 
  .)١(٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 

الذي ُعقد يف   االجتماع الثالث والعشرين لفريق اخلرباء       ورحبت اهليئة الفرعية بتقرير     -٢
الجتمـاع الرابـع    وتقريـر ا   ،)٢(٢٠١٣مارس  / آذار ١٦ إىل   ١٣لومي بتوغو يف الفترة من      

 ٢٩ إىل   ٢٦د يف سييم ريـب بكمبوديـا يف الفتـرة مـن             ِقالذي عُ والعشرين لفريق اخلرباء    
 والتقرير التوليفي املتعلق حبلقات العمل التدريبية اإلقليمية بـشأن          ،)٣(٢٠١٣أغسطس  /آب

  .)٤(٢٠١٣-٢٠١٢التكيف املنظمة لفائدة أقل البلدان منواً للفترة 
بالتقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء يف إطـار برنـامج عملـه             اهليئة الفرعية    أقرتو  -٣

بيـة اإلقليميـة    ، ورّحبـت باكتمـال حلقـات العمـل التدري         )٥(٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة
__________ 

)١( FCCC/SBI/2012/7املرفق األول ،. 
)٢( FCCC/SBI/2013/8. 
)٣( FCCC/SBI/2013/15. 
)٤( FCCC/SBI/2013/16. 
)٥( FCCC/SBI/2012/7املرفق األول ،. 
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لعملية خطط  ورّحبت اهليئة الفرعية أيضاً باملبادئ التوجيهية التقنية        . ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة
التكيف الوطنية، واألعمال املتعلقة باالعتبارات اجلنسانية وغريها من االعتبارات اليت ختـص            

ر اإلقليمي وحتقيـق    ، واألعمال الرامية إىل تشجيع التآز     اجملتمعات الضعيفة يف أقل البلدان منواً     
بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف لدى تناول مسألة التكيف يف أقل البلـدان          التآزر فيما 

  .منواً، وتعبئة املنظمات واملراكز والشبكات اإلقليمية واخلرباء
  :وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا للجهات التالية  -٤

ماع الثالث والعشرين لفريق اخلـرباء      االجتحكومة توغو على استضافتها       )أ(  
وحلقة العمل التدريبية اإلقليمية الثانية بشأن التكيف املنظمة لفائدة أقل البلدان منواً الناطقـة              

  ؛٢٠١٣مارس / آذار٢٢ إىل ١٨بالفرنسية يف الفترة من 
حكومة رواندا على استضافتها حلقة العمل التدريبية الثالثة بشأن التكيـف     )ب(  
 ٢يوليه إىل   / متوز ٢٩ لفائدة أقل البلدان منواً األفريقية الناطقة باإلنكليزية يف الفترة من            املنظمة
  ؛٢٠١٣أغسطس /آب

االجتماع الرابع والعشرين لفريـق اخلـرباء       حكومة كمبوديا الستضافتها      )ج(  
 اآلسيوية  وحلقة العمل التدريبية اإلقليمية الرابعة بشأن التكيف املنظمة لفائدة أقل البلدان منواً           

  ؛٢٠١٣أغسطس / آب٢٤ إىل ٢٠يف الفترة من 
 اليت شاركت يف حلقات العمل      )٦(املنظمات والوكاالت واملراكز اإلقليمية     )د(  

  .التدريبية اإلقليمية
لمفوضية األوروبيـة وحلكومـات أسـتراليا       لوأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها        -٥

وبلجيكا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج على ما قدمتـه مـن             
  .موارد مالية دعماً لعمل فريق اخلرباء

مة مـن مجيـع     والحظت اهليئة الفرعية بارتياح برامج العمل الوطنية للتكّيف املقدّ          -٦
 ةمج عملها الوطني  عداد برا شرعت يف إ  كانت قد   قل البلدان منواً اليت     األطراف اخلمسني من أ   

  .داد برامج عملها الوطنية للتكيفوكافة أشكال الدعم املقدمة إىل أقل البلدان منواً إلع )٧(للتكيف
وأشارت اهليئة الفرعية بتقدير إىل التربعات اليت قدمتها بعض األطراف إىل صندوق              -٧

  .جعت األطراف األخرى على االحتذاء هباأقل البلدان منواً وش
، مبـا يف  )٨(٢٠١٤-٢٠١٣ورحبت اهليئة الفرعية بربنامج عمل فريق اخلرباء للفتـرة            -٨

وشجعت .  وحلقات العمل التدريبية اإلقليمية املتعلقة خبطط التكيف الوطنية        التوعيةذلك أنشطة   
  . برنامج عمله مبراعاة توافر املوارداهليئة الفرعية فريق اخلرباء على التزام املرونة يف تنفيذ

__________ 

)٦( FCCC/SBI/2013/16 ٢١ و١٨ و١٥ و١٢، الفقرات. 
)٧( <unfccc.int/4585>. 
)٨( FCCC/SBI/2013/8املرفق الثاين ،. 
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 بعمل فريق اخلرباء مع جلنة التكيف وغريها من اهليئـات ذات  اهليئة الفرعية ورحبت    -٩
الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية دعماً لعمله املتعلق بعملية خطط التكيف الوطنية، وعلى وجه             

اللجنة التنفيذيـة املعنيـة     ونه مع    تعا  الفرعية فريق اخلرباء على تعزيز     التحديد، شجعت اهليئة  
  . بشأن موضوع تكنولوجيا التكيفبالتكنولوجيا

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية على األنشطة املقرر أن               -١٠
  . أعاله٨ ة الفقرعلى النحو املشار إليه يفتضطلع هبا األمانة 

ن تضطلع األمانة بـاإلجراءات املطلوبـة يف هـذه          وطلبت اهليئة الفرعية كذلك أ      -١١
  .االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

ودعت اهليئة الفرعية األطراف القادرة إىل مواصلة تقدمي املوارد لدعم تنفيذ برنـامج      -١٢
  .عمل فريق اخلرباء

        


