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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الخامسة واألربعون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7مراكش، 
 من جدول األعمال 8البند 
 المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا  

   المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا    
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

رباء املعر  رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ )هيئة التنفيذ( بتقريرر اجتتمراا الثني رف لفرير  ا ر -1
 أيلرررو / 10 إىل 7 ، الرررذُ ع قرررا و مونريففيرررا، و الفررر   مرررن(1)بأقرررل البلررراا  فرررواخل )فريررر  ا ررررباء(

 يا جستاافة اجتتماا ي ، يفأعربت عن امتناهنا حلكومة ليب2016 سبتمرب
يفأعربت هيئة التنفيذ أيااخل عن امتناهنا حلكوميت كنراا يفييرلنراا لتقرال الراعا املرال لعمرل  -2

 فري  ا رباء 
يفرحبرررت هيئرررة التنفيرررذ بالتقرررا  الرررذُ أحررررم  فريررر  ا ررررباء و  عرررا أقرررل البلررراا  فرررواخل و  -3

  2017-2016التنفيذ املستمر لربنامج عملها املتجا  الثنائي السنوات للف   
يفرحبت هيئة التنفيذ أيااخل بالتنظيا الناتح ملعرر  ططرا العمرل الوةنيرة الرذُ ع قرا و  -4

و برو ، بأملانيرا، يفمرا اعرطل  بره هرذا املعرر  مرن  يفر  2016متوم/يوليه  15إىل  11من الف   
قّيا بإتاحته الفرصة أمرا  البلراا  لتبرا   ا رربات يفتعايرا الشرراكات مر  ةيرن يفاسر  مرن ا هرات 
             الفاعلررررة يفاملعنيررررة، ج سرررريما ا هررررات املعنيررررة مررررن طرررري ا ةرررررا ، لرررراف  عمليررررة ططررررا التكيررررن

 لوةنية قاماخل ا

__________ 

(1) FCCC/SBI/2016/18  
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يفرحبت هيئة التنفيذ كذلك با هو  اليت بذلتها أمانتا الصنايفق ا طار للمنرا  يفمرفر   -5
البيئررة العامليررة، فاررنيخل عررن املنظمررات ا طرررل يفاملراكررا يفالشرربكات ا قليميررة، و تنظرريا تلسررات 

 طاصة أ ناء املعر  بشأ  عملية صياطة ططا التكين الوةنية يفتنفيذها  
هيئررررة التنفيررررذ بتقرررراير التقررررا  الررررذُ أحرررررم  فريرررر  ا رررررباء يف نررررة التكيررررن و  يفجحظررررت -6

            املتعلررررررر  بتنفيررررررررذ 21-/  أ1التصررررررراُ للوجيرررررررات املشررررررر كة املسرررررررنا  إليهمرررررررا  وتررررررر  املقررررررررر 
 اتفاق باريس 

بشررأ  التعجيررل بتقررال  (2)يفرحبررت هيئررة التنفيررذ بقرررار دلررس الصررنايفق ا طاررر للمنررا  -7
 16-/  أ1لررراا  الناميرررة مرررن أترررل صرررياطة ططرررا التكيرررن الوةنيرررة، يففقررراخل للمقرررررين الررراعا للب

يفتتطلرر  إىل ا حاةررة بالسرربل الرريت سررياعا  ررا ، 21-/  أ1مررن املقرررر  46يفالفقررر   17-أ / 5يف
الصنايفق جحقاخل تنفيذ سياسات البلاا  النامية ا ةرا  يفمشاريعها يفبرادها، يففقاخل للطل  الوار  

  21-/  أ1من املقرر  46و الفقر  
يفجحظرررت هيئرررة التنفيرررذ التقرررا  الررررم و تقرررال الررراعا املرررال مرررن الصرررنايفق ا طارررر  -8

للمنا  لصرياطة ططرا التكيرن الوةنيرة  يفةلبرت إىل فرير  ا ررباء أ  يواصرل، بالتعرايف  مر  أمانرة 
اعا إىل أقرل الصنايفق يفاملنظمات الشريكة ذات الصلة، استطنيا السبل الكفيلة بتعايا تقال ال

البلرررراا  فررررواخل و احلصررررو  علررررق متويررررل مررررن الصررررنايفق لعمليررررة صررررياطة يفتنفيررررذ طططهررررا الوةنيررررة 
للتكين، يفأ  ياّمن تقرير  معلومات  ذا الشأ  كي تنظر فيها هيئة التنفيرذ و  يفرارا السا سرة 

 ( 2017يفا ربعف )أيار/مايو 
قرررة  رررال تقررا  ا ةررررا  مرررن أقرررل يفجحظررت هيئرررة التنفيرررذ الثحرررات يفاجحتياترررات املتعل -9

البلرراا  فررواخل و عملهررا املتصررل بصررياطة ططررا التكيررن الوةنيررة يفتنفيررذها، يفاجحتياتررات النا ررئة 
، يفةلبررت إىل (3)عررن اتفرراق برراريس، علررق النحررو الرروار  و تقريررر اجتتمرراا الثني ررف لفريرر  ا رررباء

ت يفاجحتياتررات عررن ةريرر  حلقررات فريرر  ا رررباء اسررتطنيا السرربل الكفيلررة بالتصرراُ هلررذ  الثحرررا
  (4)العمل التاريبية ا قليمية املقرر عقاها بشأ  ططا التكين الوةنية

يفةلبررت هيئررة التنفيررذ إىل فريرر  ا رررباء أ  يواصررل تقررال الرراعا التقرر  ل ةرررا  مررن أقررل  -10
فيررررذ البلررراا  فرررواخل و احلصرررو  علرررق التمويرررل الرررنيم  لصرررياطة ططرررا التكيرررن الوةنيرررة يفمرررن   تن

السياسات يفاملشاري  يفالرربامج الرا   و هرذ  ا طرا، و إةرار الصرنايفق ا طارر للمنرا ، يفأ  
ييسررر تقررال الرراعا العلمرري ل ةرررا  مررن أقررل البلرراا  فررواخل، بالتعررايف  مرر  يفكرراجت ا مررا املتحررا  

 ذات الصلة يفالشركاء املنفذين للصنايفق 

__________ 

، الفقرررررررررررررررر  )ر(  مترررررررررررررررا  علرررررررررررررررق الررررررررررررررررابا  13/09-قررررررررررررررررار دلرررررررررررررررس الصرررررررررررررررنايفق ا طارررررررررررررررر للمنرررررررررررررررا    (2)
http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents  

(3) FCCC/SBI/2016/1885يف 79يف 20 ، الفقرات  

  http://unfccc.int/9516، املتا  علق الرابا  2017-2016انظر برنامج عمل فري  ا رباء للف    (4)

http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents
http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents
http://unfccc.int/9516
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، يفافرر  دلررس مرفرر  2016لثرراين/نوفمرب تشرررين ا 10يفجحظررت هيئررة التنفيررذ أنرره، حرر   -11
تنفيرذ بررامج عمرل التكيرن الوةنيرة يفعمليرة مق حاخل من مق حات مشراري   13البيئة العاملية علق 

صررياطة يفتنفيررذ ططررا التكيررن الوةنيررة، الرريت كررا  قررا أتامهررا مررن الناحيررة التقنيررة سررابقاخل،  بلرر  
 35تنفيرررذ  يفج يررراا  ي نتظرررر متويرررل مليرررو   يفجر، يفأصررربحت هرررذ  املشررراري  تررراها  لل 87 ينررراها

               مليرررررو   يفجر مرررررن صرررررنايفق أقرررررل 231.4مشرررررريفعاخل أتيرررررا مرررررن الناحيرررررة التقنيرررررة،  بلررررر  ينررررراها 
 البلاا  فواخل 

ملتابعة برنامج  (5)يفرحبت هيئة التنفيذ باملشريفا املعتما و إةار صنايفق أقل البلاا  فواخل  -12
، الررذُ سررت تا  مررن طنيلرره الفرصررة (6)ةنيررة و أقررل البلرراا  فررواخل الرراعا العرراملي  طررا التكيررن الو 

فرواخل الريت حت لصرل علرق الراعا و إةرار املشرريفا ا يف ، للحصرو  علرق  عررا    مير  أقرل البلراا
 خمصص لعملية صياطة يفتنفيذ ططا التكين الوةنية، يففقاخل جحتياتااا يفظريففها الا   

تعهررراات ا ايرررا  برررالتربا لصرررنايفق أقرررل البلررراا  فرررواخل يفجحظرررت هيئرررة التنفيرررذ بتقررراير ال -13
، اليت ق امت أ ناء اتتماا صنايفق أقل البلراا  2018-2016مليو  يوريف للسنوات  24  بل 

  2016فواخل يفدلس الصنايفق ا اص بتحي املنا  و تشرين ا يف /أكتوبر 
البلراا  فرواخل يفالصرنا ي  يفحثت هيئة التنفيذ علق تقال تربعات إعافية إىل صنايفق أقرل  -14

ا طرررل املنشررأ  و إةرررار االيررة املاليرررة، حسرر  اجقتارراء، منوهرررةخل بأليررة التنفيرررذ الكامررل لرررربامج 
 العمل الوةنية للتكين يفإجنا  عملية صياطة يفتنفيذ ططا التكين الوةنية 

مرر   نررة يفجحظررت هيئررة التنفيررذ بتقرراير اسررتمرار فريرر  ا رررباء و العمررل يفالتعررايف   ّمررة  -15
يفاهليئرات  التكين يفبرنامج عمل نييفيب املتعل  بتأ يات تحي املنا  يفقابلية الترأ ر بره يفالتكيرن معره

ا طررررل املنشرررأ  و إةرررار اجتفاقيرررة، فارررنيخل عرررن العمرررل النشرررا املسرررتمر مررر  ةائفرررة يفاسرررعة مرررن 
  الراميرة إىل تقرال املنظمات يفالوكاجت يفاملراكا يفالشبكات ا قليمية املعنية، يفرحبت جبهرو  الفرير

  عا متكامل يفمتس  للبلاا  فيما يتصل خبطا التكين الوةنية  
    

__________ 

املشررريفا املعنررو  يتوسرري  نطرراق الرراعا ا رراُر  قررل البلرراا  فررواخل بواسررطة عمليررات موتهررة قطريرراخل للنهررو  خبطررا  (5)
 /http://www.thegef.org/sites/default/filesالوةنيررةي  لنيةرنيا علررق املايرا مررن التفاصريل، انظررر الرررابا  التكيرن 

council-meeting-documents/EN_GEF.LDCF_.SCCF_.21.03_Progress_Report_LDCF_SCCF.pdf  
(6) http://globalsupportprogramme.org/nap-gsp  

http://www.thegef.org/sites/default/files/
http://www.thegef.org/sites/default/files/
http://globalsupportprogramme.org/nap-gsp

