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(A)     GE.04-64337    201204    201204 

       األطراف      مؤمتر
               الدورة العاشرة
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨- ٦            بوينس آيرس، 

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

                             ً مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً

                             ًمسائل تتعلق بأقل البلدان منوا 

 مقترح مقدم من الرئيس

                                                                                                  لى اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والعشرين التوصل إىل اتفاق على نص ملشروع مقرر،                      تعذر ع  
                          وبعد إجراء مشاورات حول      .                                                       إىل رئيس مؤمتر األطراف الختاذ اإلجراء املناسب بشأنه        ∗                     فأحالـت مشروح النص   

  :                  متر يف دورته العاشرة                                                                 مشروع النص، اقترح رئيس املؤمتر مشروع املقرر التايل العتماده من قبل املؤ

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

                                       ًأعمال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا 

                إن مؤمتر األطراف،

ّ       إىل مقّرريه       إذ يشري    ، ٩-   م أ / ٧   و ٧-   م أ /  ٢٩      

                                                    ً   يف التقرير املرحلي لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً،       وقد نظر 
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                                  ً                     ا فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف أثناء فترة                                          مـع التقدير األعمال اليت أجنزه                 وإذ يالحـظ   
              واليته احلالية،

                                    ً                                                    إىل فـريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يعد العناصر اليت ميكن النظر فيها                      يطلـب  - ١ 
     ديدة                                          ً                                     ّ            بشأن دور فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف دعم تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكّيف كوالية ج

  ؛ )    ٢٠٠٥     مايو  /    أيار (                    ً                                                           لـه، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرين 

                                    ً                                              إىل فـريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يدرج يف تقريره إىل اهليئة الفرعية               يطلـب  - ٢ 
              ً                       قل البلدان منواً، معلومات عن الصعوبات                                                           للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرين، وبالتشاور مع األطراف من أ

                                                               ً                                                  التقنـية واملالـية احملـتملة اليت قد يواجهها األطراف من أقل البلدان منواً يف تنفيذ برامج العمل الوطنية                   
  .      للتكيف

- - - - - 


