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(A)     GE.07-70103    110507    110507 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السادسة والعشرون

     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨- ٧     بون، 

                 من جدول األعمال ٥      البند 
               ً قل البلدان منواً       صندوق أ   ):         االتفاقية (             اآللية املالية 

                      ًصندوق أقل البلدان منوا 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

                                                            ورقة برجمة لتمويل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف يف          "                                ً                           أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالوثيقة املعنونة          - ١
  )   ١١-   م أ / ٣      املقرر  (                        ة لتوجيه من مؤمتر األطراف                                       اليت أعدها مرفق البيئية العاملية استجاب    )١ ( "                          ً       إطـار صندوق أقل البلدان منواً     

  .                                     ً وباالستشارة مع البلدان األطراف األقل منواً

                                                   مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة قد مت            ١٢٠                                                         والحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك مع التقدير أن           - ٢
                                                   ة العاملية جلهوده الرامية إىل تعبئة موارد إضافية لدعم                                 ً                               التعهد هبا لصندوق أقل البلدان منواً وأقرت بضرورة مواصلة مرفق البيئ

  .                                                                                   ً تنفيذ أنشطة املشاريع احملددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف يف إطار صندوق أقل البلدان منواً

    ١٩                                                                                                              ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف واملنظمات احلكومية الدولية إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه                  - ٣
                                                                                                ، معلومات عن تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، مبا يف ذلك معلومات بشأن الوصول إىل األموال               ٢٠٠٨       سبتمرب   /   لول  أي

      كانون  (                        ً                                                                                               مـن صـندوق أقـل الـبلدان منـواً، حىت يتسىن للهيئة الفرعية للتنفيذ النظر فيها يف دورهتا التاسعة والعشرين                      
   ).    ٢٠٠٨      ديسمرب  /    األول

                                                      

) ١ (  <http://www.thegef.org/Documents/Council_Documents/GEF_C28/documents/C.28.18LDCTrustFund_000.pdf>.  
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         وكجزء    ١١-    م أ  / ٣                                      ً                                     تنفيذ فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً إىل أن ينظر، وفقا للمقرر                                       ودعـت اهليئة الفرعية لل     - ٤
                                                                                         اخلربات املكتسبة من تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، مبا فيها تلك املتعلقة بالوصول إىل                                     مـن اجـتماعه التقييمي، يف       

  .                                                   إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين                               ً                 ً       األموال من صندوق أقل البلدان منواً، وأن يقدم تقريراً عن ذلك

                                                                                                                 وقـررت اهليـئة الفرعية للتنفيذ مواصلة مداوالهتا بشأن هذه املسألة يف دورهتا التاسعة والعشرين، هبدف إعداد                  - ٥
                  من تقييم التقدم                    ، لتمكني املؤمتر     )    ٢٠٠٨       ديسمرب   /           كانون األول  (                                                          مسامهة ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة          

                                                     ً                                    والنظر يف اعتماد توجيه آخر بشأن صندوق أقل البلدان منواً، عند االقتضاء، مراعيا                ١١-    م أ  / ٣                            احملرز يف جمال تنفيذ املقرر      
  :            يف ذلك ما يلي

        أعاله؛ ٣                                     املعلومات املقدمة املشار إليها يف الفقرة   ) أ ( 

        أعاله؛ ٤                ر إليه يف الفقرة                                       ً     تقرير فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً املشا  ) ب ( 

  .                                                                                     املعلومات اليت سيقدمها مرفق البيئة العاملية يف تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة  ) ج ( 

- - - - - 


