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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
   والثالثونالتاسعةالدورة 
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١، وارسو
   من جدول األعمال٤البند 

  تقرير جلنة التكيف
  ة للتنفيذاهليئة الفرعي

   والثالثونالتاسعةالدورة 
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١، وارسو
  ل من جدول األعما٨البند 

  تقرير جلنة التكيف

  أعمال جلنة التكيف    

  مقترح من الرئيسنيمقرر مشروع     

  للتنفيذ توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية    
ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعيـة للتنفيـذ، يف           أوصت اهليئ   

يف ويعتمـده   مشروع املقرر التايل يفمؤمتر األطراف  بأن ينظر    والثالثني،   التاسعتنيدورتيهما  
  : عشرةالتاسعةدورته 

  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     

  أعمال جلنة التكيف    
   إن مؤمتر األطراف،  
  ،)١(نة التكيف بتقرير جلإذ يرحب  
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   ،نف الذكرإىل نقص املوارد الذي أشار إليه التقرير اآلوإذ يشري بقلق   
ـ   التقدم الذي أحرزته جلنة التكيف يف تنفيذ        تقدير  بيالحظ    -١    هاخطـة عمل

  : فيما يتعلق مبا يلياً وخصوصالثالثية السنوات، 
  ؛تعزيز اتساق التكيف يف إطار االتفاقيةيف احملرز التقدم   )أ(  
  ؛ )٢(٢٠١٣إعداد التقرير املوضوعي عن حالة التكيف لعام   )ب(  
  عقد أول منتدى سنوي للتكيف؛  )ج(  
  ؛طط التكيف الوطنيةخبإنشاء فرقة العمل املعنية   )د(  
اً بوضع ثالثة مسارات ألنشطة خطة العمل الثالثية تلـك تعزيـز          يرحب    -٢  

  لالتساق الشامل؛ 
 واملشورة  التقين ملها بشأن تقدمي الدعم   جلنة التكيف على مواصلة ع    يشجع    -٣  

 ال سيما فيما يتعلق خبطط التكيف الوطنية والسعي، يف تنفيذ خطة عملها، إىل              إىل األطراف 
  ؛ إطار املنظمةاهليئات والربامج األخرى املعنية يفالتآزر مع حتقيق مزيد من االتساق و

 ٢٠١٤جعل تقريرها املوضوعي لعـام      تنظر يف    إىل جلنة التكيف أن      يطلب  -٤  
  ؛ أكثر تركيزاً

خـالل انعقـاد    اً  خاصاً   أن تنظم اجتماع    إىل جلنة التكيف   ذلكك يطلب  -٥  
 لعرض أنشطتها وإجراء حوار مع األطراف وسائر        الدورة األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني     

  أصحاب املصلحة املعنيني؛
كْين للجنِة التكيف مبنصيب رئيس ونائب       إبدال منصْيب الرئيسني املشار    يقرر  -٦  

  ؛ ٢٠١٤من االجتماع األول الذي ستعقده اللجنة يف اً رئيس جلنة التكيف، اعتبار
 إىل جلنة التكيف إدخال التغيريات الالزمة على نظامهـا الـداخلي            يطلب  -٧  

   أعاله؛ ٦يتعلق بالفقرة  فيما
ابان وكـذلك املفوضـية     واليوالنرويج   عن تقديره حلكومات أملانيا      يعرب  -٨  

كومة فيجي تقديره حللعمل جلنة التكيف، واً األوروبية على تقدمي مسامهات مالية وعينية دعم     
  على استضافة االجتماع الرابع للجنة التكيف وحلقة العمل املتعلقة برصد وتقييم التكيف؛ 

 جبهود جلنة التكيف يف سبيل زيادة الكفاءة يف اسـتخدام املـوارد             يرحب  -٩  
  املتاحة بطرق تشمل تعزيز التعاون مع اهليئات األخرى املنشأة مبوجب االتفاقية؛

__________ 
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ة، حسب مقتضى   عان جلنة التكيف على دعم عملها من خالل االست        يشجع  -١٠  
وارد وقدرات وخربات املنظمات واملراكز وشبكات العمل املعنية خـارج إطـار            مباحلال،  

  االتفاقية؛ 
ى توفري املوارد الكافية لتنفيذ خطة عمل جلنـة          تشجيعه لألطراف عل   يكرر  -١١  
  .)٣( بنجاح ويف الوقت املطلوبالثالثية السنواتالتكيف 

        

__________ 

  .١٨-م أ/١١املقرر  من ٦الفقرة  )٣(


