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  األطرافمؤمتر
 الدورة العاشرة
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨-٦بوينس آيرس، 

 من جدول األعمال) و(٤البند 
 استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية

 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً

 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً

 اقتراح مقدم من الرئيس

مكن اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والعشرين، من التوصل إىل اتفاق على نص ملشروع مقرر يف                 مل تـت   
وبعد أن عقد رئيس مؤمتر     . إىل رئيس مؤمتر األطراف الختاذ اإلجراء املناسب      * هـذا الشـأن، فأحالـت مشروع النص       

 . التايل ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته العاشرةاألطراف مشاورات بشأن مشروع النص، اقترح الرئيس مشروع املقرر

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

 إرشادات إضافية من أجل تشغيل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً

 إن مؤمتر األطراف،

  من االتفاقية،٩-٤ إىل املادة إذ يشري 

 ،٧-م أ/٢٧من املقرر ) ج(و) ب(١ الفقرة وإذ يعيد تأكيد 

 ،٩-م أ/٦ و٨-م أ/٨ و٧-م أ/٢٨ و٧-م أ /٢٧ و٧-م أ/٥رراته إىل مقوإذ يشري  
 ـــــــــــــ

 * FCCC/SBI/2004/L.28/Add.2. 
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 باحتياجات أقل البلدان منواً امللحة والعاجلة فيما يتصل بقابلية التأثر باآلثار الضارة لتغري املناخ وإذ يسلِّم 
 كيف مباشرة مبجرد االنتهاء من إعدادها،والتكيف معها، وأمهية تنفيذ برامج العمل الوطنية للت

  بتقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف،وإذ حييط علماً 

  جهود مرفق البيئة العاملية يف سبيل بدء تشغيل مرحلة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف،وإذ يالحظ مع التقدير 

 عداد برامج العمل الوطنية للتكيف، التقدم احملرز حىت اآلن يف إوإذ يالحظ مع التقدير 

 باملساعدة املالية والتقنية املقدمة لدعم األطراف من أقل البلدان منواً من أجل إدماج مسائل            وإذ يرحـب   
  من االتفاقية،٤من املادة ) و(١تغري املناخ يف عملياهتا اإلمنائية مبوجب الفقرة 

 ئماين ملرفق البيئة العاملية والصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً، الفرق بني إدارة وأنشطة الصندوق االستوإذ يالحظ 

 من مرفق البيئة العاملية إجراء مشاورات مع األطراف من أقل البلدان منواً وكذلك مع               يطلـب  -١ 
رعية جمموعة خرباء أقل البلدان منواً بطريقة فعالة من حيث التكلفة، قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين للهيئة الف                

، يشارك فيها ممثلون عن الوكاالت املسؤولة عن التنفيذ والوكاالت املنفذة التابعة ملرفق )٢٠٠٥مايو /أيار(للتنفيذ 
  وهذا املقرر؛٩-م أ/٦البيئة العاملية، ومراعاة وجهات نظرها وشواغلها خبصوص صياغة طرائق تنفيذ املقرر 

 ٩-م أ/٦ من املقرر ٣ستجابة مرفق البيئة العاملية للفقرة  إجراء املناقشات اإلضافية املتعلقة بايقرر -٢ 
وهلذا املقرر، أثناء الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، بغية إصدار توصيات، حسب االقتضاء، إىل مؤمتر 

 ؛)٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين(األطراف لينظر فيها أثناء دورته احلادية عشرة 

لبيئة العاملية، مبا يف ذلك من وكاالته املسؤولة عن التنفيذ ووكاالته املنفذة،             من مرفق ا   يطلـب  -٣ 
العمل قدر املستطاع على إعداد مجيع أنشطة بناء القدرات اليت ميوهلا الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً لصاحل هذه 

 البلدان بالتعاون الوثيق مع األطراف من أقل البلدان منواً؛

بالنظر إىل الظروف اليت تنفرد هبا أقل البلدان منواً، فإن تشغيل الصندوق اخلاص بأقل     أنه   يقـرِّر  -٤ 
 البلدان منواً جيب أال يضع سابقة لترتيبات التمويل يف إطار االتفاقية؛

األطـراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية إىل مواصلة التربع للصندوق اخلاص بأقل             يدعـو    -٥ 
 أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛البلدان منواً من 

 أن يبدأ الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً متويل العناصر األخرى لربنامج عمل أقل البلدان منواً،                يقرر[ -٦ 
 ]متوخياً أن يكون لتنفيذ اجملاالت ذات األولوية احملددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف األولوية القصوى يف ذلك؛

ـ  -٧  مـن مرفق البيئة العاملية أن يضمِّن تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة               ب  يطل
 اخلطوات اليت اختذها لتنفيذ هذا املقرر؛

 . تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر والنظر يف اعتماد إرشادات إضافية يف دورته احلادية عشرةيقرر -٨ 
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