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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون

 4112كانون األول/ديسمرب   8-1ليما، 
 من جدول األعمال 7البند 

 أقل البلدان نموا  المسائل المتعلقة ب

 المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا    
 مشروع استنتاجات ُمقترح من الرئيس  

أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ  ااهليئذة الفرعيذةل علمذال قذالتارير الاذفو  الذ   ئدسمذ    ذي   -1
ريذذذذرب ا ذذذذرباأ فريذذذذرب ا ذذذذرباأ ا اذذذذا قمنئذذذذف البلذذذذدان أذذذذوال افريذذذذرب ا ذذذذرباأل قاذذذذمنن  نفيذذذذ  قرنذذذذام  عمذذذذف ف

 .ل1ا4112-4112 للفرتة
، ل4او حبذذت اهليئذذة الفرعيذذة قذذالتارير ا تالذذذرب قادجتمذذاش السذذادق والااذذرين لفريذذرب ا ذذذرباأ -4

، وقنتا   مارض خطذ  4112آب/أغسط   7إىل  2ال   ُعاد يف قون قمن انيا، يف الفرتة من 
 . 4112آب/أغسط   9و 8يف قون قمن انيا، يومي  ال   نُظم أيضال  ل3االتكيف الوطنية

وأئذذذذذذرئة اهليئذذذذذذة الفرعيذذذذذذة قالتاذذذذذذديف الذذذذذذ   أحذذذذذذر   فريذذذذذذرب ا ذذذذذذرباأ يف إطذذذذذذا  قرنذذذذذذام  عملذذذذذذ   -3
، و حبذذذذت قذذذذاط ا حلاذذذذاة الامذذذذف التد يبيذذذذة ا ئليميذذذذة قاذذذذمنن خطذذذذ  4112-4112 للفذذذذرتة

 . ل2ا4112-4112التكيف الوطنية ألئف البلدان أوال، للفرتة 
يرلنذدا وقلييكذا وفنلنذدا وكنذدا والنذروي   ذا أاهنذا ككومذاة ئة الفرعيذة عذن امتنوأعرقت اهلي -2

 ئدمت  من دعم مايل لامف فريرب ا رباأ.
 

___________ 
 .<http://unfccc.int/8500>التارير متاح على الراق :  ل1ا
 .FCCC/SBI/2014/13 ل4ا

 .<http://unfccc.int/8425> ميكن ادط ش على ا الوماة ا تالاة مبارض خط  التكيف الوطنية على الراق : ل3ا

 .<http://unfccc.int/6989.php#NAPs> ميكن ادط ش على مالوماة قامنن حلااة الامف على الراق :. ل2ا
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وأشا ة اهليئة الفرعية قتادير إىل التربعاة اليت ئدمتها قاض األطراف إىل صندوا أئف  -2
ا تحذدة الوديذاة مليذون دود  مذن دود اة  919.92البلدان أوال، واليت قلغ جمموعها الرتاكمي 

، وشذذيات األطذذراف األخذذرا علذذى التذذربش ل2ا4112حزيران/يونيذذ   31األمريكيذذة ادود ل حذذ  
 قدو ها، منوهةل قمنمهية دعم التنفي  الكامف لربام  الامف الوطنية للتكيف. 

و حبت اهليئة الفرعية قتادمي مارتحاة قاذمنن وويذف  نفيذ  ماذا يا قذرام  الامذف الوطنيذة  -9
         حزيذذذذذذران/ 31للتكيذذذذذف إىل صذذذذذندوا أئذذذذذف البلذذذذذدان أذذذذذوال. ودحظذذذذذذت قتاذذذذذدير أنذذذذذ  حذذذذذ   ذذذذذا ي  

ماذروعال دذدف إىل  129مليذون دود  لتمويذف  843.92قلذدال علذى  28، حصذف 4112يونيذ  
 .ل9الها الوطنية للتكيف نفي  قرام  عم

ودعذذت اهليئذذة الفرعيذذة مرفذذرب البيئذذة الاا يذذة إىل مواصذذلة اكذذتط ش السذذبف الكفيلذذة قتيسذذ   -7
 الوصول إىل صندوا أئف البلدان أوال.  

وأحاطت اهليئة الفرعية علمال قالتحض اة اليت اخت ها فريرب ا رباأ لااد ادجتماش اهلذادف  -8
 .19-/يف أ9األ من ا ار  9حو ا اا  إلي  يف الفارة إىل  اييم عمل ، على الن

وطلبذت اهليئذة الفرعيذة إىل فريذرب ا ذرباأ إحاطتهذا علمذال قذا هود الذيت يبذ هلا لتنفيذ  قرنذذام   -9
 . 4112-4112عمل  للفرتة 

ودعت اهليئة الفرعية األطراف الااد ة إىل مواصلة  ادمي الدعم لتنفي  قرنام  عمف فريرب  -11
 .ا رباأ

    

 
 

 

___________ 

 .111، الفارة ، ا رفربFCCC/CP/2014/2 ل2ا

 أع  . 2انظر اكاشية  ل9ا


