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(A)     GE.07-71138    091207    091207 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السابعة والعشرون

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١- ٣بايل، 

  من جدول األعمال) ب(٧البند 
   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني 

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً
  مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

رّحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير املرحلي لرئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وبالتقرير املتعلق   - ١
كمـا  . )١(٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٨ إىل   ٦ين عشر للفريق املعقود يف بانكوك بتايلند يف الفترة من           باالجتماع الثا 

سبتمرب / أيلول ٥ إىل   ٣رّحبت بالتقرير املتعلق باجتماع التقييم الذي عقده فريق اخلرباء يف بانكوك يف الفترة من               
  .)٢(ل الوطنية للتكّيف بشأن التقدم الذي أحرزته األطراف يف إعداد وتنفيذ برامج العم٢٠٠٧

 كـانون   ٤ورّحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بربامج العمل الوطنية للتكّيف اليت قُدمت إىل األمانـة حـىت                  - ٢
 برناجماً، وشجعت بقوة تلك األطراف اليت مل تقدم براجمها بعد على أن تفعل              ٢٦ وعددها   ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  .ذلك يف الوقت املناسب

الفرعية للتنفيذ علماً بالتقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف إجنـاز               وأحاطت اهليئة     - ٣
، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالنتائج املتوقعة لألنشطة املتصلة بتنفيذ برنامج ٢٠٠٧- ٢٠٠٦برنامج عمله للفترة 

  .FCCC/SBI/2007/31العمل، على النحو املبّين يف الوثيقة 

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/31.  
)٢( FCCC/SBI/2007/32.  
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وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومات آيرلندا وبلجيكا وكندا والنرويج والنمسا ونيوزيلندا        - ٤
  .ملا وفرته من موارد مالية لدعم عمل فريق اخلرباء

وشجَّعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك على أن تواصل دعم عمـل                    - ٥
  .٧- م أ/٢٩وعلى أن توفر املوارد لدعم برنامج عمل الفريق، من أجل إجناز واليته املبينة يف املقرر فريق اخلرباء 

وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي مبشروع مقرر حول هذا املوضوع كي يعتمده مؤمتر األطراف يف                  - ٦
  ).FCCC/SBI/2007/L.24/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر (دورته الثالثة عشرة 
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