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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٦الدوحة، 
  دول األعمال من ج٤البند 

  تقرير جلنة التكيف

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
   من جدول األعمال٨البند 

  تقرير جلنة التكيف

  أعمال جلنة التكيف    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسني    

  ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذتوصية من اهليئ    
أوصت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورتيهما             

  :السابعتني والثالثني، مؤمتر األطراف باعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته الثامنة عشرة

  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     

  أعمال جلنة التكيف    
  إن مؤمتر األطراف،  
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غيل الفعلي، باعتبار ذلك خطـوة       بدخول جلنة التكيف طور التش     إذ يرحب بتقدير    
  ،)خطة عمل بايل (١٣-م أ/١مة يف سبيل تنفيذ املقرر ها

  بتقرير جلنة التكيف،اً وإذ يرحب أيض  
ت الواردة يف    على مشروع خطة عمل جلنة التكيف لفترة ثالث سنوا         يوافق  -١  

املرفق الثاين من تقرير جلنة التكيف، ويتطلع إىل أن يتلقّى معلومات، يف دورته التاسعة عشرة،       
عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل من أجل بلوغ أهدافها املتمثلة يف تعزيز اتساق التكيف                

خارج إطار املنظمة،   يف إطار االتفاقية وتعزيز أوجه التآزر مع املنظمات واملراكز والشبكات           
  وتقدمي الدعم التقين واملشورة إىل األطراف؛

 ٧ إىل جلنة التكيف أن تزيد بلورة األعمال املشار إليها يف األنشطة             يطلب  -٢  
   من خطة العمل املشار إليها أعاله؛١٩ و١٧ و١١ و٨و

رفق الثالـث مـن    مشروع النظام الداخلي للجنة التكيف الوارد يف امل     يؤيد  -٣  
  تقريرها؛
، أن تنتهي ٢٠١٢، بسبب التأخر يف تعيني أعضاء جلنة التكيف يف عام يقرر  -٤  

، ٢٠١٥فترة أعضاء جلنة التكيف احلاليني مباشرة قبل اجتماع جلنة التكيف األول يف عـام               
تد فترهتم  بالنسبة لألعضاء الذين متتد فترهتم لسنتني، وأن تنتهي فترة األعضاء احلاليني الذين مت            

  ؛٢٠١٦لثالث سنوات مباشرة قبل اجتماع جلنة التكيف األول يف عام 
 بسبب تعديل فترات األعضاء، أن تنتهي فترة كل من الـرئيس          اً،يقرر أيض   -٥  

  ؛٢٠١٤ونائب الرئيس احلاليني مباشرة قبل اجتماع جلنة التكيف األول يف عام 
سىن تنفيذ خطة عمل جلنـة       األطراف على أن تتيح موارد كافية ليت       يشجع  -٦  

  التكيف لفترة ثالث سنوات، بنجاح ويف املوعد املناسب؛
باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة اليت ستـضطلع          اً  حييط علم   -٧  

   أعاله؛١بالفقرة  هبا األمانة عمالً
املوارد املالية؛  بتوافر  اً   أن ُتنفذ أنشطة األمانة املطلوبة يف هذا املقرر رهن         يقرر  -٨  

على أنه قد يتعذر على األمانة أن تضطلع باألنشطة املطلوبة يف حالة عدم تـوافر التمويـل                 
  . أعاله٧الكايف، على النحو املبني يف تقديرات امليزانية املشار إليها يف الفقرة 

        


