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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 واألربعون السابعةالدورة 

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  15-6، بون
 البند 10 من جدول األعمال

 املسائل املتعلقة أبقل البلدان منوا  

  املسائل املتعلقة أبقل البلدان منوا    
 مشروع استنتاجات مقرتح من الرئيس  

ني لفريق  اربقربا  الثالثالثاين و رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ )هيئة التنفيذ( بتقرير االجتماع  -1
  الفقة  هقاي،، ، بقران  - أو - بقور ، القذ  عقققد   (1)املعين أبقل البلدان منقوا  )فريق  اربقربا (

 .2017 أغسط  /آب 10 إىل 7 من
بشقق ن  أبن فريقق  اربققربا  أأمققل أعمالققة، مققي ،نققة الت يقق ،ا  علمققهيئققة التنفيققذ  حاطققتوأ -2
، العامقل بوصقفة اجتمقاع األطقراف   اتفقاس  ريق مؤمتر األطراف املقرر عرضها على توصيا  ال

. وأعربققت عققن تقققديرها للعمققل التقققين الققذ  (2)45و 41، الفقققر ن 21-م أ/1اسققتبابة  للمقققرر 
 .اضطلي بة فري  اربربا 

أعقققالو، وأحاطقققت  2نظرهقققا   التوصقققيا  املشقققار إليهقققا   الفققققر  هيئقققة التنفيقققذ  بقققدأ و  -3
جقدول األعمقال مقن  مقن 12  إطقار البنقد  هيئقة التنفيقذ إليها علما   الستنتاجا  ال، خلصت

مققن  4-2فقققرا  حيققع عالقتهققا بنتققاتم االجتماعققا  املشققةأة فيمققا يتصققل  لتوصققيا  )انظققر ال
 .(FCCC/SB/2017/L.6الوثيقة 

  حل وما  البلدان التالية: عن امتناهناهيئة التنفيذ  أعربتو  -4
الثقققاين والثالثقققني لفريققق  اربقققربا  املشقققار إليقققة   هقققاي،، الستتقققافتها االجتمقققاع  )أ( 
 أعالو؛ 1الفقر  

  جمققال خطقل الت يقق   اإلقليميقة العمقل التدريبيققة ةحلققق الفلبقني، الستتقافتها )ب( 
 ؛2017حزيران/يونية  16إىل  13ملنطقة آسيا،   مانيال،   الفة  من  الوطنية
__________ 

(1) FCCC/SBI/2017/14. 
 . FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1و FCCC/SB/2017/2ترد   الوثيقة  (2)

 FCCC/SBI/2017/L.36 األمم املتحد  
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  جمققال خطققل الت يقق   اإلقليميققة العمققل التدريبيققة ةحلققق الستتققافتهافيبقق ،  )ج( 
 ؛2017متوز/يولية  13إىل  10ملنطقة احمليل اهلادئ،   اند ،   الفة  من  الوطنية

  جمقققققال خطقققققل  اإلقليميقققققة العمقققققل التدريبيقققققة ةحلقققققق الستتقققققافتهاأوسقققققتاري ا  )د( 
 7إىل  4  مقن ملنطقة أمري ا الالتينية والبحر ال ارييب،   سان خوسية،   الفة  الت ي  الوطنية
 ؛2017أيلول/سبتمرب 

  جمققال خطققل الت يقق   اإلقليميققة العمققل التدريبيققة ةحلققق ، الستتققافتةاملغققرب )ه( 
 أيلقققققول/ 27إىل  25للبلقققققدان األفريقيقققققة الناطققققققة  لفرنسقققققية،   القققققر  ،   الفقققققة  مقققققن  الوطنيقققققة
 . 2017سبتمرب

دعمققا   ة فريقق  اربققربا  واألمانققةعققن تقققديرها للعمققل الققذ  اضققطلي بققهيئققة التنفيققذ  أعربققتو  -5
 العمقل التدريبيقة ا حلقق وتنفيذها، مبقا   للقم مقن خقالل خطل الت ي  الوطنية لعملية صياغة

فريق  هقق( أعقالو، ودعقت -)ب 4املشار إليها   الفقر     جمال خطل الت ي  الوطنية اإلقليمية
 إىل مواصلة التدريب   إطار برانمم عملة.اربربا  

أيتققا  عققن تقققديرها ملققا يبذلققة فريقق  اربققربا  لتنسققي  أنشققطة التققدريب هيئققة التنفيققذ  أعربققتو  -6
 .دعما  ،هود أقل البلدان منوا    جمال الت ي واألنشطة األخرى مي املنظما  املعنية 

بنققدا  بشق ن الوصققول أققذلم عقن تقققديرها لفريق  اربققربا  القذ  أدرج هيئققة التنفيقذ   أعربقتو  -7
  جقققداول  األختقققر للمنققا  سقققتعداد واألنشققطة التحتقققبية التققابي للصققندوسإىل بققرانمم دعققم اال

أعمال حلقا  العمل التدريبية اإلقليمية بش ن خطل الت ي  الوطنيقة ومعقارخ خطقل الت يق  
 األختر للمنا . لصندوسا ، وأقام تعاوان  انجحا  مي أمانةالوطنية

التوجيققة واملشققور  التقنيققني بشقق ن دمي   جمققال تقققفريقق  اربققربا   بعمققلهيئققة التنفيققذ  ورحبققت -8
صققياغة خطققل الت يقق  األختققر للمنققا  لعمليققة  صققندوسال احلصققول علققى التمويققل الققذ  يقدمققة

 .األختر للمنا ، وفقا  للوالية املنوطة بفري  اربربا  صندوسال  لتعاون مي أمانة الوطنية وتنفيذها
املققرر  عقرخ خطقل الت يق  الوطنيقةمل  ألنشقطة التحتقبيةا  علمهيئة التنفيذ  حاطتوأ -9

  بون، أبملانيا، ودعت األطراف واملنظما   2018نيسان/أبريل  6إىل  4تنظيمة   الفة  من 
 املعنية إىل املساعد    التنظيم واملشارأة   املناسبة.

 50، مقي التققدير،  لتعهقد القذ  أعلنتقة أملانيقا  لتقربع مببلق  ا  علمقهيئة التنفيذ  حاطتوأ -10
 .مليون يورو لصندوس أقل البلدان منوا  وحثت على تقدمي تربعا  إضافية إىل الصندوس

وطلبقققت هيئقققة التنفيقققذ إىل األمانقققة أن تعقققد تقريقققرا  عقققن األح قققام املتعلققققة  لقققدعم واملرونقققة  -11
املنصققوع عليهققا لصققاا أقققل البلققدان منققوا    أققل مققن االتفاقيققة واتفققاس  ريقق ، وعققن ال يفيققة القق، 

 ن هبا هلذو األح ام أن تساعد علقى االنتققال السقل  للبلقدان الق، يقرفقي ا هقا مقن قاتمقة أققل مي
 .A/67/221 البلدان منوا ،   ضو  قرار ا،معية العامة لألمم املتحد 

إىل فري  اربربا  أن يواصقل ترتيقب أولقوأ  أنشقطتة املققرر    إطقار  وطلبت هيئة التنفيذ -12
 برانمم عملة، رهنا  بتوافر املوارد.

إىل مواصققلة تقققدمي املققوارد دعمققا  لتنفيققذ  املعنيققةودعققت هيئققة التنفيققذ األطققراف واملنظمققا   -13
 برانمم عمل فري  اربربا .

    


