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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون 

 2015يونيه حزيران/ 11-1بون، 
 من جدول األعمال 6البند 

 المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا  

 المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا    
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

بتتتتال  رير ال تتتتتوم ا  تتتتد  متتتتن  عةمتتتتا  ( أحاطتتتتي ا يلتتتتة الترعيتتتتة لة نتيتتتت   ا يلتتتتة الترعيتتتتة -1
مج عمتتتتت  فريتتتتتا ااتتتتتأال( عتتتتتن  نتيتتتتت  برنتتتتتا  فريتتتتتا فريتتتتتا ااتتتتتأال ا بتتتتتمن ب  تتتتت  البةتتتتتدان  تتتتتوا   رئتتتتتي 
لة  تتتتتد  ا تتتتتر     طتتتتتار عتتتتتن   تتتتتدير ا  ، وأعربتتتتتي لتريتتتتتا ااتتتتتأال2015-2014 لةتتتتتت   ااتتتتتأال
 .(1 عمةه برنامج

 (2 الستتتتابل والب تتتترين لتريتتتتا ااتتتتأال ورحبتتتتي ا يلتتتتة الترعيتتتتة بتتتتال  رير ا  بةتتتتا با ج متتتتا  -2
 بتتتال  رير ا  بةتتتا، و 2015آذار/متتتار   14 ىل  12ا ب تتتو    بتتتاناول،  ايةنتتتد،   التتتت   متتتن 

 آذار/ 11 ىل  9ا ب تتتتتتتتو    التتتتتتتتت   متتتتتتتتن  ،(3 با ج متتتتتتتتا  ا ل برافتتتتتتتتء لبمتتتتتتتت  فريتتتتتتتتا ااتتتتتتتتأال
 .  باناول أيضا   2015 مار 

بالنجتتايف    نمتتير مبتترا تكتت  ال ايتتا الوطنيتتة التت م  ورحبتتي ا يلتتة الترعيتتة أيضتتا   -3
ب يم تتته    بزيتتتز  بتتتا ل ، ونو تتتي 2015نيستتتان/أبري   15و 14ع تتتد   بتتتون، أ انيتتتا، يتتتومء 

 ااأات البمةية ا بار    عمةية صياغة و نتي  تك  ال ايا الوطنية.

__________ 

 .<http://unfccc.int/7984>و <http://unfccc.int/8854>م ايف   البنوان ال ايل:  (1 

 2) FCCC/SBI/2015/7 . 
 3) FCCC/SBI/2015/8 . 
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ورحبتتتتي ا يلتتتتة الترعيتتتتة نتتتت لي بنجتتتتايف لنتتتتة ال ايتتتتا    نمتتتتير حة تتتتة البمتتتت  ا  بة تتتتة  -4
بتتتتااأات وا مارلتتتتات اليتتتتد  والتتتتدرو  ا ستتتت تا   والملتتتترات وا ح ياجتتتتات   عمةيتتتتة صتتتتياغة 

 نيستان/ 17و  16بال بتاون متل فريتا ااتأال،   بتون، يتومء  ،(4 ال ايتا الوطنيتة تك  و نتي 
 .2015أبري  

 (5 ورحبتتتي ا يلتتتة الترعيتتتة بتتتال  رير ال تتتوليتء ا  بةتتتا بال  تتتد  ا تتتر    عمتتت  فريتتتا ااتتتأال -5
واحلاجتتتتة  ىل التتتت مرارص وات ااصتتتتا ه، التتتت م أعد تتتته األمانتتتتة عةتتتت  ألتتتتا  ال  تتتتارير ا  دمتتتتة متتتتن 

وال  ريتر ا ل برافتء ا  تار  ،(7 ، و  ارير فريا ااتأال(6 اف وآرائها ب  ن عم  فريا ااأالاألطر 
 أعالص وا بةومات األترى ذات الاةة. 2 ليه   الت ر  

 وأعربي ا يلة الترعية عن ام ناهنا لا  من: -6
حاومتتة  امبيتتا عةتت  ال ضتتاف ها حة تتة البمتت  ال دريبيتتة ب تت ن تكتت  ال ايتتا   أ( 

 27  ىل 23 امبيتا،   التت   متن  ء   ليتينلست ون،دان شرق أفري يتا والنتوا األفري تلبة طنيةالو 
 ؛2015شباط/فأاير 
ما ب برنامج األمر ا  حد  اإل تائء   بتاناول عةت  ال ضتافة ا ج ماعتات   ا( 

 أعالص. 2ا  ار  ليها   الت ر  
وأعربي ن لي عن ام ناهنا حلاومة ا مةاة ا  حتد  لأيكانيتا البممت  وأيرلنتدا ال تمالية  -7

 لةدعر ا ايل ال م   دمه لبم  فريا ااأال.
 2 تتد أنمةتتي، حتت   و حمتتي ا يلتتة الترعيتتة ب  تتدير بتت ن  ستتة متتن أ تت  البةتتدان  تتوا   -8

 مج عمةها الوطنية لة ايا.،  نتي  واحد عة  األ   من م اريل برا2015حزيران/يونيه 
، التتت مرار التتتدعر متتتن صتتتندوق أ تتت  البةتتتدان  تتتوا   و حمتتتي ا يلتتتة الترعيتتتة ب  تتتدير أيضتتتا   -9
 2متتن البةتتدان التتت أنمةتتي بتترامج عمةهتتا الوطنيتتة لة ايتتا، حتت   بةتتدا   50متتن أصتت   49 وأن

ماليتتتتال  و ر متتتتن  و رات  905.63،  تتتتد حاتتتتةي عةتتتت  متتتتا  موعتتتته 2015حزيران/يونيتتتته 
 .م روعا   161و يات ا  حد  لااحل ال

 تتتتدم ها ببتتتت  األطتتتتراف  ىل  و حمتتتتي ا يلتتتتة الترعيتتتتة ب  تتتتدير نتتتت لي ال أعتتتتات التتتتت -10
 و رات الو يتات ا  حتد   مةيتون  و ر متن 929.13، وبةت   موعهتا صندوق أ   البةدان  وا  

 .، وشجبي األطراف األترى عة  ال أ  أيضا  2015آذار/مار   31  

__________ 

 . FCCC/SBI/2015/INF.6ير  ال  رير ا  بةا حبة ة البم    الوثي ة  (4 
 5) FCCC/SBI/2015/6 . 
 6) FCCC/SBI/2015/MISC.2. 
 .<unfccc.int/6099> :م ايف   البنوان ال ايل (7 
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األطتراف، والتدعر  و حمي ا يلة الترعيتة ب  تدير ال  تد  الت م أحر  ته أ ت  البةتدان  توا   -11
ب تتتت ن عمةيتتتتة صتتتتياغة تكتتتت  ال ايتتتتا الوطنيتتتتة  (8 ال  تتتتمن ا  تتتتد  متتتتن بتتتترامج وشتتتتباات التتتتدعر

ا ست مر  التت يواجههتتا البديتد متن األطتتراف  (9 و نتيت  ا، بينمتا  حمتتي   الو تي نتسته ال يتتو 
   احلاول عة  الدعر ا ايل   ص البمةية. وا  من أ   البةدان  

 ىل األمتتتوال، وحمتتتي  و حمتتتي ا يلتتتة الترعيتتتة ب ةتتتا اف  تتتار صتتتندوق أ تتت  البةتتتدان  تتتوا   -12
األطراف عة  ا سامهة   الاندوق، مل اإل رار ب مهية  عر ال نتي  الاام  لأامج البم  الوطنية 

حتتة والتوريتتة وبنتتال ال تتدر  عةتت  فكتتي  ال ايتتا لة ايتتا متتن أجتت   ةبيتتة اح ياجتتات ال ايتتا ا ة
رو   كةتتب احلاتتول م تت يف م تت 29أن  و نتيتت ص   األجةتتال ا  ولتت  والكويتت . و حمتتي أيضتتا  

م تتاريل  تتتدعر  10مةيتتون  و ر متتتن  و رات الو يتتات ا  حتتد ، منهتتا  215عةتت  يويتت   تتدرص 
 تا متن الناحيتة التنيتة مرفتا البيلتتة ببت  عناصتر البمةيتة ا  بة تة اكت  ال ايتا الوطنيتة،  تد أجا  

 .2015حزيران/يونيه  2البا ية، لانها    زال   ان مار ال موي  ح  
تككهتا والت ا يجيا ا  وأبر ت ا يلتة الترعيتة لة نتيت   ماانيتة الت أدا  أ ت  البةتدان  توا   -13

يتة لة ايتا وتكت  ال ايتتا الوطنيتة ال ائمتة ا  بة تة ب لتن ا نتا ، ذتا   ذلتتي بترامج البمت  الوطن
 ال ا يجية لة بام  مل الاندوق األتضر لةمنا . الوطنية، باع بار ا أطرا  

، التت م ي تتم  حة تتات 2015ورحبتتي ا يلتتة الترعيتتة بأنتتامج عمتت  فريتتا ااتتأال لبتتا   -14
 .(10 2015البم  ال دريبية اإل ةيمية ب  ن تك  ال ايا الوطنية ا  ب ية   عا  

يلتتة الترعيتتة  ىل فريتتا ااتتأال أن يبتتد، ذستتاعد  األمانتتة، ور تتة مبةومتتات عتتن وطةبتتي ا  -15
 3ة ا  تار  ليهمتا   الت تر ال مبرا تك  ال ايا الوطنيتة، وحة تات البمت  ال دريبيتة اإل ةيميت

أعتتالص، عةتت  ال تتوايل، بلتترا ال بريتتا بتتااأات وا مارلتتات اليتتد  والتتدرو  ا ستت تا      14و
، نتتء  نمتتر فيهتتا ا يلتتة الترعيتتة    ور تتا المالمتتة واألرببتتال   أ تت  البةتتدان  تتوا  ال اتتدم لة ايتتا 

 (.2015نانون األول/ يسمأ -   رين الماين/نوفمأ 
  ال بامت  وال بتاون ّم تة متل لنتة  و حمي ا يلتة الترعيتة ب  تدير الت مرار فريتا ااتأال -16

ا  تا يتتة ومتتل  موعتتة والتتبة النكتتاق متتن     طتتارال ايتتا وغن تتا متتن ا يلتتات ا ن تت   والتتأامج 
عتتن بتترامج وشتتباات  عتتر  ذات الاتتةة، فضتتال   ا نممتتات والونتتا ت وا رانتتز اإل ةيميتتة األتتترى
 .عمةية صياغة تك  ال ايا الوطنية و نتي  ا

__________ 

، وبرنتتتامج التتتدعر البتتتا ء اكتتت  ذتتتا   ذلتتتي برنتتتامج التتتدعر البتتتا ء اكتتت  ال ايتتتا الوطنيتتتة أل تتت  البةتتتدان  تتتوا   (8 
 ، وال باة البا ية اك  ال ايا الوطنية.ال ايا الوطنية لةبةدان النامية الت ليسي من أ   البةدان  وا  

 FCCC/SBI/2015/8و FCCC/SBI/2015/7و FCCC/SBI/2015/6عةتتتتتتتتتت  النحتتتتتتتتتتو ا بةتتتتتتتتتت  عنتتتتتتتتتته   الوثتتتتتتتتتتائا  (9 
 .FCCC/SBI/2015/MISC.2و

 10) FCCC/SBI/2015/7ا رفا الماين ،. 
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والاتتندوق األتضتتتر لةمنتتتا   و حمتتي ا يلتتتة الترعيتتة ب  تتتدير ال بتتتاون بتتال فريتتتا ااتتتأال -17
ااتتتأال عةتتت  مواصتتتةة  ةيتتتة صتتتياغة تكتتت  ال ايتتتا الوطنيتتتة و نتيتتت  ا، وشتتتجبي فريتتتاب تتت ن عم

 ىل  أ ت  البةتدان  توا   بوصتول ال باون مل الاتندوق األتضتر لةمنتا  عةت  مبالتة ا ستائ  ا  بة تة
 .لةمنا  الاندوق األتضر

  األن تكة ا  ترر أن   ا يزانيتة عةت وأحاطي ا يلة الترعية عةما  باآلثار ال  ديرية ا   بتة -18
ا كةوبتة    ت ص ا لت ن اجات ر نتا    نت  ا األمانتة. وطةبتي  ىل األمانتة أن  ضتكةل بتاإلجرالات

 . ب وافر ا وار  ا الية
التتتدعر ل نتيتتت  برنتتتامج عمتتت   و عتتتي ا يلتتتة الترعيتتتة األطتتتراف ال تتتا ر   ىل مواصتتتةة   تتتدم -19
 .ااأال فريا
  تترو  م تترر ب تت ن يديتتد و يتتة فريتتا ااتتأال، لاتتء ينمتتر فيتته متت يروأوصتتي ا يلتتة الترعيتتة ذ -20

؛ 2015 نتانون األول/ يستمأ  - األطراف ويب مدص    ور ه احلا يتة والب ترين    ترين المتاين/نوفمأ
 (.FCCC/SBI/2015/L.13/Add.1 لالطال  عة  نص م رو  ا  رر، انمر الوثي ة

    


