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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة األربعون

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥-٤بون، 
   من جدول األعمال٧البند 

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً    

  مشروع استنتاجات ُمقترح من الرئيس    

علماً بالتقرير الشفوي الـذي قدَّمـه       ) اهليئة الفرعية (أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١
بشأن تنفيذ برنامج عمل فريـق       )١()فريق اخلرباء (رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً        

  . فريق اخلرباء يف هذا اإلطاررزه، وأقرت بالتقدم الذي أح٢٠١٤-٢٠١٣اخلرباء للفترة 
، )٢(ورحبت اهليئة الفرعية بالتقرير املتعلق باالجتماع اخلامس والعشرين لفريق اخلرباء           -٢

، ٢٠١٤فربايـر   / شباط ٢٨ و ٢٧الذي ُعقد يف دار السالم جبمهورية ترتانيا املتحدة، يومي          
الذي ُعقد يف دار السالم     وبنتائج االجتماع التقين لفريق اخلرباء بشأن خطط التكيف الوطنية          

  .٢٠١٤فرباير / شباط٢٦ و٢٤يومي 
وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا حلكومة مجهورية ترتانيا املتحدة الستضافتها هذين             -٣

وأعربت عن تقديرها حلكومات بلجيكا وفنلندا وكندا والنرويج ملا قدمته مـن            . االجتماعني
  .دعم مايل لعمل فريق اخلرباء

__________ 

 .<unfccc.int/7504>: التقرير متاح على الرابط التايل )١(
)٢( FCCC/SBI/2014/4. 
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 اهليئة الفرعية بتقدير إىل التربعات اليت قدمتها بعض األطراف إىل صندوق            وأشارت  -٤
 مليون دوالر من دوالرات املتحدة األمريكية       ٨٣١,٥٤أقل البلدان منواً، واليت بلغ جمموعها       

  .، وشجعت األطراف األخرى على االحتذاء هبا)٣(٢٠١٤فرباير / شباط٢٨حىت ) دوالر(
 بشأن متويل تنفيذ مشاريع بـرامج العمـل         قدمي مقترحات ورحبت اهليئة الفرعية بت     -٥

 ٢٠والحظت مع التقدير أنه حـىت تـاريخ         .  صندوق أقل البلدان منواً    إىلالوطنية للتكيف   
 مـشروعاً   ١٥٠ مليون دوالر لتمويل     ٨١٧,٢٥ بلداً على    ٤٨، حصل   ٢٠١٤أبريل  /نيسان

  .هتدف إىل تنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف
 مليون دوالر   ٦,٧٣ باملوافقة على موارد يبلغ جمموعها       يئة الفرعية أيضاً  ورحبت اهل   -٦

، ولتمويل مشروع   )٤( منواً أقل البلدان يف  برنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية       لتمويل  
لبناء قدرة أقل البلدان منواً على املشاركة بفعالية يف العملية احلكومية الدولية املتعلقـة بـتغري        

  .)٥( إطار برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواًاملناخ يف
 إىل أمهية مواصلة دعم التنفيذ التام لربامج العمـل الوطنيـة            وأشارت اهليئة الفرعية    -٧

للتكيف من أجل تلبية االحتياجات املُلحة والفورية وبناء القدرات  املتعلقة بوضـع خطـط               
  .التكيف املتوسطة والطويلة األجل وتنفيذها

 .أعربت اهليئة الفرعية عن ارتياحها لعمل فريق اخلرباء وملا تقدمه األمانة من دعم إليه             و  -٨
، وشجعته على احلفاظ علـى      )٦(٢٠١٥-٢٠١٤ورحبت بربنامج عمل فريق اخلرباء للفترة       

  .املرونة يف إدارة برنامج عمله، على أن يضع املوارد املتاحة يف احلسبان
وسلَّمت اهليئة الفرعية بأمهية حلقات العمل التدريبية اإلقليمية اليت يعقـدها فريـق               -٩

  .تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب بشأن بناء القدرات، وتيسري التعلُّم من األقران، و)٧(اخلرباء
ئ ورحبت اهليئة الفرعية باملواد اليت تقوم املنظمات املعنية بإعدادها لتكمِّـل املبـاد              -١٠

، وأكَّدت أمهيـة    )٨( اخلرباء لعملية خطط التكيف الوطنية     اليت وضعها فريق  التوجيهية التقنية   
  .مواءمتها مع هذه املبادئ التوجيهية

__________ 

ــة  )٣( ــة العاملي ــق البيئ ــر مرف ــرابط الGEF/LDCF.SCCF.16/04انظــر تقري ــى ال ــاح عل ــايل؛ مت : ت
<http://www.thegef.org/gef/node/10491>. 

 : ميكن احلصول على املزيد من املعلومات عن هذا الربنامج على الرابط التايل )٤(
<http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs>. 

 . أعاله٣انظر احلاشية  )٥(
)٦( FCCC/SBI/2014/4املرفق األول ،. 
 .<unfccc.int/6101>: ت العمل هذه على الرابط التايلميكن االطالع على املعلومات اخلاصة حبلقا )٧(
 :متاح على الرابط التايل. املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية. خطط التكيف الوطنية )٨(

<http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?such=j&symbol=FCCC/GEN/288

%20E#beg>. 
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ورحبت اهليئة الفرعية مبشاركة وتعاون فريق اخلرباء مع اهليئات والـربامج األخـرى               -١١
رباء االستشاري املعين بالبالغـات     املنشأة مبوجب االتفاقية، خصوصاً جلنة التكيف، وفريق اخل       

الوطنية املقدمة من األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول، واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا،             
واللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املنـاخ،             

ريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، كما رحبـت          وبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأث    
وطلبت إىل فريق اخلرباء توسـيع      . بتعاون الفريق على حنو  بّناء مع طائفة واسعة من املنظمات          

  .هذه اجلهود
 هذه االسـتنتاجات    تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة يف    وطلبت اهليئة الفرعية أن       -١٢

  .رد املاليةرهناً بتوافر املوا
ودعت اهليئة الفرعية األطراف القادرة إىل مواصلة تقدمي املوارد لدعم تنفيذ برنـامج      -١٣

  .عمل فريق اخلرباء

        


