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(A)     GE.08-70524    100608    100608 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 
  

  من جدول األعمال) ب(٥البند 
   من االتفاقية٤  من املادة٩ و٨تنفيذ الفقرتني 

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً
  مشروع استنتاجات يقترحه الرئيس

علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء املعين         ) اهليئة الفرعية (طت اهليئة الفرعية للتنفيذ     أحا  - ١
، ورحب بتقرير فريق اخلرباء عن اجتماعه الثالث عشر، الذي عقـد يف صـنعاء               )فريق اخلرباء (بأقل البلدان منواً    

  .)١(٢٠٠٨أبريل / نيسان١٦- ١٤باليمن يف الفترة من 

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها لفريق اخلرباء على ما أجنزه من عمل جيد، ورحبت بربنامج العمـل                   - ٢
  .١٣- م أ/٨ر  للمقرَّضع استجابةًالذي ُو ،)٢(٢٠١٠- ٢٠٠٨للفترة 

كما . وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومة اليمن الستضافتها االجتماع الثالث عشر لفريق اخلرباء           - ٣
  .أعربت عن امتناهنا حلكومات آيرلندا والدامنرك والنرويج على تقدميها دعماً مالياً لعمل فريق اخلرباء

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/6.  
)٢( FCCC/SBI/2008/6املرفق األول ،. 
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، وشجعته على أن يـسعى، يف       ٢٠١٠- ٢٠٠٨مل للفترة   وأيدت اهليئة الفرعية برنامج عمل الفريق العا        - ٤
 وما يبذله مرفق البيئة العاملية ووكاالته وغريها ة أنشط ما يضطلع به منتنفيذ برنامج عمله، إىل حتقيق التكامل بني

  .صلة من جهود يف هذا الشأنلمن اجلهات ذات ا

 ٦طنية للتكيف إىل األمانة حـىت تـاريخ          برناجماً من برامج العمل الو     ٣٤ورحبت اهليئة الفرعية بتقدمي       - ٥
، وشجعت األطراف اليت مل تقدم بعد برامج عملها الوطنية للتكيف علـى أن تقـدمها يف                 ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

  .الوقت احملدد لذلك

ونّوهت اهليئة الفرعية مبا تبذله األطراف من أقل البلدان منواً ومرفق البيئة العاملية من جهود يف سبيل تنفيذ   - ٦
الع على التقرير الذي سيقدمه فريق اخلرباء إىل مـؤمتر          برامج العمل الوطنية للتكيف، وقالت إهنا تتطلع إىل االطِّ        

 من تقدم يف تنفيذ بـرامج العمـل         ُيحَرزعما  ) ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول (األطراف يف دورته الرابعة عشرة      
  .الوطنية للتكيف يف إطار صندوق أقل البلدان منواً

) ٢٠٠٨ديـسمرب   /كانون األول (ودعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء إىل أن يقدم هلا يف دورهتا التاسعة والعشرين                -٧
   اُألطُـر  أعماله حـسب أولوياهتـا وعـن         اليت رتَّب هبا  كيفية  ال عن   ٍت معلوما ُيَضمَِّنُه عما أحرزه من تقدم، وأن       تقريراً

  .لألنشطةالزمنية 

  .ورحبت اهليئة الفرعية بعرض حكومة إثيوبيا استضافة االجتماع الرابع عشر لفريق اخلرباء يف أديس أبابا  - ٨

 باملوارد دعماً لربنامج    ودعت اهليئة الفرعية األطراف القادرة على دعم عمل الفريق العامل وعلى تزويده             - ٩
  .عمله إىل أن تفعل ذلك

  ـ ـ ـ ـ ـ

 


