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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون

  4112كانون األول/ديسمرب   8-1ليما، 
 )ب( من جدول األعمال 11البند 

 تعلقة بالتمويلالمسائل الم
 إرشادات تكميلية موجهة إلى صندوق أقل البلدان نموا  

 إرشادات تكميلية موجهة إلى صندوق أقل البلدان نموا    
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
 توصية الهيئة الفرعية للتنفيذ  

املقتت مب ال)تتا  أوصتتا ائي تتف الة عيتتف ل )نةيتت  )ائي تتف الة عيتتف(، ع دومبشتتا األمب  تت ،   تت و   
 لكي ينظ  فيه مؤمت  األط اف وي )مده ع دومبته ال   ين: 

  02-/م أ-مشروع المقرر   

 إرشادات تكميلية موجهة إلى صندوق أقل البلدان نموا    
 إن مؤمت  األط اف،

 9امل تامب إلياتا ع الةقت ة ظ وف اخلاصف ألقت  الب تدان اتوا   االح)ياجات احملددة وال إذ يسّ م
 من االتةاقيف،  2ن املادة م

 11-/م أ9و 16-/م أ5و 12-/م أ5و 11-/م أ3و 9-/م أ6املقتتتتتتت مبات  وإذ ي تتتتتتت  إى
 ، 18-/م أ11و

 ،1-/م أ5إى   نامج ال م  اخلاص  أق  الب دان اوا  احملدد ع املق مب  وإذ ي   أيضا  
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ع إطتتتتامب   زيتتتتادة ت  تتتات أقتتتت  الب تتتتدان اتتتوا  و ال)مويتتتت  املقتتتدم إلياتتتتا ي حّتتت  -1 
 صندوق أق  الب دان اوا ؛ 

متتا ال)قتتدي  املستتاضات ا اتتافيف التتأل قتتدم)اا األطتت اف ل تتندوق أقتت   يالحتت  -4 
 الب دان اوا ، 
؛ (1) )ق ي  م فق البي تف ال امليتف إى متؤمت  األطت اف ع دومبتته ال  ت ين حييط ع ما   -3 

ز ع تنةيت  ال ناصت  امل)بقيتف متن   نتامج عمت  وال)ق ي  ال)وليةي ال ي أعدته األمانف عن ال)قدم احمل  
 ؛(4)أق  الب دان اوا  

 املستتتتاضف التتتتأل قتتتدماا أحتتتتد األطتتتت اف  ا تتتم  موعتتتتف متتتتن  حيتتتيط ع متتتتا  أيضتتتا   -2 
األط اف   أن امل  ومات امل)  قف  اخلربات اخلاصتف  )نةيت  ال ناصت  امل)بقيتف متن   نتامج عمت  أقت  

 ؛(3)الب دان اوا  
امج عمتتت  نتتت    51أن صتتتندوق أقتتت  الب تتتدان اتتتوا  متتتّول إعتتتداد  يالحتتت  كتتت ل  -5 

م  وعا  ل)نةي    امج عم  وطنيتف  159  نا ا ، ووافق ع ى متوي   51وطنيا  ل )كيف، ُأجنز مناا 
 (؛ 4112كانون األول/ديسمرب   3  دا  من أق  الب دان اوا  )حىت  28ل )كيف و  امج ع 

الب دان امل)قدمف األطت اف وري اتا متن األطت اف التأل يستمض ئتا وات اا ي جا  -6 
من أج  دعم تنةيت     ل  ع ى مواص ف املساضف ع ى أ اس طوعي ع صندوق أق  الب دان اوا  

 ؛   نامج عم  أق  الب دان اوا  
ةتتا  م فتتق البي تتف ال امليتتف،  وصتتةه كيانتتا  ت تت ي يا  للليتتف املاليتتف لالتةاقيتتف مك  يتتدعو -1 

 ) تت ي  صتتندوق أقتت  الب تتدان اتتوا ، إى مواصتت ف تقتتد  التتدعم لون تت ف امل)بقيتتف التتوامبدة ع   نتتامج 
 ؛ عم  أق  الب دان اوا  

إى م فتتتق البي تتتف ال امليتتتف،  وصتتتةه كيانتتتا  ت تتت ي يا  للليتتتف املاليتتتف لالتةاقيتتتف ي  تتت   -8 
املقبتت  التتدمبوس املستت)ةادة وال)قتتدم مك ةتتا   ) تت ي  صتتندوق أقتت  الب تتدان اتتوا ، أن ي تت   ع تق يتت ه 

 احمل ز ع اع)ماده ال ائد لوكاالت امل امبيا الوطنيف مل فق البي ف ال امليف؛ 
إى م فتتتق البي تتتف ال امليتتتف،  وصتتتةه كيانتتتا  ت تتت ي يا  للليتتتف املاليتتتف لالتةاقيتتتف ي  تتت   -9 

متتتتؤمت  األطتتتت اف مك ةتتتتا   ) تتتت ي  صتتتتندوق أقتتتت  الب تتتتدان اتتتتوا ، أن يتتتتدمب  ع تق يتتتت ه الستتتتنوي إى 
م  ومات عن ا ج اءات احملددة الأل اخت اا ل)نةي  ال ناص  امل)بقيف من   نامج عمت  أقت  الب تدان 
اتتوا ،  تتا ع ذلتت  تتتدي  وتنةيتت   تت امج ال متت  الوطنيتتف ل )كيتتف، لكتتي حيتتدد متتؤمت  األطتت اف، ع 

 ى م فق البي ف ال امليف؛ دومبته احلاديف وال   ين، مزيدا  من ال)وجياات املنا بف الأل  )قدم إ
__________ 
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إى م فتتتق البي تتتف ال امليتتتف،  وصتتتةه كيانتتتا  ت تتت ي يا  للليتتتف املاليتتتف لالتةاقيتتتف  ي  تتت  -11 
مك ةا   )  ي  صندوق أق  الب دان اوا ، أن ي زز االت ال  وكاالته املنةت ة وي تج اا ع تى ت زيتز 

 ين تتوي ع ياتتا   نتتامج عمتت  أقتت  ع حينتته ل  ناصتت  األاتت   التتأل  )نةيتتالات تتائا  الب تتدان ل)يستت  
 الب دان اوا  ومناا   امج ال م  الوطنيف ل )كيف. 

    

 


