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(A)     GE.07-71047    121207    121207 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السابعة والعشرون

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١- ٣     بايل، 
 

               من جدول األعمال  )  أ ( ٤      البند 
                        املقدمة مـن األطـراف غري               البالغات الوطنية

                                   املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
                                        أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات
                                            الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف 

                          املرفق األول لالتفاقية

 أعمال فريق اخلرباء اإلستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةمن األطراف غري

 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

                                ً                                                                        أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين                - ١
                 عن حصيلة االجتماع   )           فريق اخلرباء (                                                                   بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية 

                        ، ورحبت بالتقرير املرحلي     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥   و  ٢٤                                                التاسع الذي عقده فريق اخلرباء يف القاهرة، مبصر يومي 
  . )١ (                                     عن أعمال فريق اخلرباء الذي أعدته األمانة

        اجليدة                                  ً     ً                                                 وأحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً أيضاً حبصيلة حلقة العمل بشأن تبادل اخلربات واملمارسات   - ٢
                                                                                                  بني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، يف جمال إعداد البالغات الوطنية وبشأن القضايا الشاملة، اليت 

                              ، وأعربت عن تقديرها حلكومة مصر     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢     إىل   ٢٠ُ                                        ُعقـدت يف القاهـرة مبصر يف الفترة من        
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                      ً                            وأعربت عن امتناهنا أيضاً حلكومات كل من السويد          .    رباء                                                   الستضـافة حلقة العمل واالجتماع التاسع لفريق اخل       
  .                                                                   وكندا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية ملسامهاهتا املالية يف حلقة العمل

                                                                                                             ورحبـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ بتقارير فريق اخلرباء عن نتائج نظره يف البالغات الوطنية املقدمة من                   - ٣
                                                             ، وإدماج املعلومات الواردة يف برامج عمل التكيف الوطنية          )٢ (                 ق األول لالتفاقية                                 األطـراف غـري املدرجة يف املرف      
    )٣ (                                  والبالغات الوطنية الثانية فما بعدها

                                                                                             ومل تتمكن اهليئة الفرعية للتنفيذ من التوصل إىل استنتاجات بشأن والية فريق اخلرباء واختصاصاته املنقحة  - ٤
                                                   ة مداوالهتا خبصوص هذه املسألة يف دورهتا الثامنة والعشرين                       ، واتفقـت عـلى مواصل   ٨-   م أ / ٣    ً              وفقـاً لـلمقرر     

   ).    ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول (                                                         بغية توصية مؤمتر األطراف باعتماد مقرر يف دورته الرابعة عشرة   )     ٢٠٠٨      يونيه  /      حزيران (

- - - - - 

 

                                                      

) ٢ (  FCCC/SBI/2007/20.  
) ٣ (  FCCC/SBI/2007/27.  


