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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون

 4112كانون األول/ديسمرب  8-1ليما، 
 من جدول األعمال 5البند 

 علق بتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف المالئمة وطنيا  برنامج العمل المت

برنااامج العماال المتعلااق بتعزيااز فهاام تنااوع إجااراءات التخفيااف المالئمااة   
 وطنيا  

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
بلنزززامل ال مزززل ابي هلزززف بي ايزززا   ززز   نزززو  أجنزززاهل اةيازززع الللعيزززع لهلينليزززر ياةيازززع الللعيزززع   -1

يُيشزا   18-/م أ1من ابقزل   11يف ابالئمع وطنياً، الري أنشئ مبوجب اللقلة إجلاءاهل اليخل
 إليه  يما يهلي بربنامل ال مل .

 وأحاطت اةياع الللعيع عهلماً باألنشطع الياليع اليت نُلرهل أثناء سري بلنامل ال مل: -4
ابقزل  أن جتميع اب هلوماهل ابي هلقع بإجلاءاهل اليخليف ابالئمزع وطنيزاً الزيت مزن  يأ  

 ؛ 1ي نلرها البهلدان األطلاف الناميع
حهلقيززا ال مززل الهليززان ُعقززد ا أثنززاء الززدو  ل الياسزز ع واللالثززل واأل ب ززل لهل ياززع  يب  

 ؛  4يالللعيع واليقليلان ابي هلقان هبما

اليقليززلان األول واللززا  عززن مززدإ  طززابف إجززلاءاهل اليخليززف مززع الززدع  ابززا   يج  
 ؛ 3يجمال بناء القد اهل يف إطا  سجل إجلاءاهل اليخليف ابالئمع وطنياً  واليقين والدع  يف
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حهلقاهل ال مل اإلقهليميع السنويع يف جمال بناء القزد اهل مزن أجزل  يسزري إعزداد  يد  
 . 2يبلامل ال مل و نليرها

وأقّلهل اةياع الللعيع بأن اب هلوماهل واليجا ب ابيبادلع يف إطا  بلنامل ال مل، سواء عن  -3
جززلاءاهل اليخليززف ابالئمززع وطنيززاً أو عززن  قززدا الززدع  ةززرس اإلجززلاءاهل، قززد أسزز مت يف   ايززا إ

      نو  هرس اإلجلاءاهل.

بقيمزززززززع اب هلومزززززززاهل ابقدمزززززززع يف إطزززززززا  بلنزززززززامل ال مزززززززل  وأقزززززززّلهل اةيازززززززع الللعيزززززززع أي زززززززاً  -2
مززززن  32و 33بززززإجلاءاهل اليخليززززف ابالئمززززع وطنيززززاً، عهلززززت النحززززو اببززززل يف اللقززززل ل  وابي هلقززززع

، مبا يشمل اال رتاضزاهل وابن جيزاهل الزيت  قزوم عهلي زا  هلزا اإلجزلاءاهل، والقطاعزاهل 11-/م أ4 ابقل 
 والغازاهل اليت  غطي ا، وقي  مؤشلاهل االحرتا  ال ابي احمليمهلع، ونيائل اليخليف ابقد ة.

اةياززع الللعيززع بوجززود احيياجززاهل إا الززدع  ابززا  واليلنولززوجي يف جمززال بنززاء  وسززهّلمت -5
القد اهل إلعداد و نليزر إجزلاءاهل يليزف مالئمزع وطنيزاً  لزون قابهلزع لهلقيزا  واإلبزال، واليحقزف، 

 وكرلا الدع  ابياح وابقدم، وطلائف احلصول عهليه، واخلرباهل ابليسبع يف هرا اجملال.
الللعيع بزأن  طزابف إجزلاءاهل اليخليزف مزع الزدع  ابزا  واليقزين والزدع  يف  وأقّلهل اةياع -6

 . 5يجمال بناء القد اهل يف إطا  سجل إجلاءاهل اليخليف ابالئمع وطنياً قد بدأ ييحقف
وطهلبزززت اةيازززع الللعيزززع إا األمانزززع أن  للزززل سزززري سزززجل إجزززلاءاهل اليخليزززف ابالئمزززع  -1

 سجيل اب هلوماهل ابي هلقع هبزرس اإلجزلاءاهل و يسزري دعم زا يف  وطنياً عهلت حنو حمل ، بغيع  يسري
  اآلن ذا ه،   اًل عن  يسري اليطابف بل اإلجلاءاهل والدع .
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