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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون

  4112كانون األول/ديسمرب   8-1ليما، 
 من جدول األعمال  11البند 

 تجتااعات الحوويية الدوليةترتيبات عقد اال

 ترتيبات عقد االتجتااعات الحوويية الدولية   
 يشروع استنتاتجات يقترح ين الرئيس  

رحبت  اييةتا العيعيتا لفينعيتتي ةاييةتا العيعيتا  ألتررا  األنتتيات ألوتنن متوامي ومن تتي  دورا   -1
ول كيومتتتو ةمتتت اي متتت اي األنتتتيات، ومتتت اي األنتتتيات الجامتتتا ألواتتتعب اجيمتتتا  األنتتتيات   أليوموكتتت

 األنيات/اجيما  األنيات ، واييةا  العيعيا الياألجا يما. 
ورحب  اييةا العيعيا أيضاً ألررا  األنيات ألونن مجديا اليوقي  اخلاص ألانيخاب رئيس  -4

 هيه الدورا  واخليارا  املياحا ليجزيز الينسيق ألني اليئاسا . 
ا متتو م مزيتتد متتن املجفومتتا  واليأفتتي   ألوتتنن ونفبتت  اييةتتا العيعيتتا ان األمانتتا الجامتت -٣

. وأواتتتتتت  اييةتتتتتتا FCCC/SBI/2014/11خيتتتتتتارا  متتتتتتوامي ومن تتتتتتي  التتتتتتدورا  التتتتتتوارد    الو ي تتتتتتا 
 مبوااتتفا الن تتي   هتتيه املجفومتتا  أ نتتا  التتدور  النيانيتتا واألرألجتتني لفييةتتا العيعيتتا ةحزيتتيان/ العيعيتتا
  . 4112يونيب 
التدورا ، مبتا   كلتن من تي  ااتز  الي يتو املستيوت، أحانت   و يما ييجفق أليتوامي ومن تي  -2

ألررا  ألجض األنتيات ألوتنن اجاجتا ان الن تي   عواقتم احيمتال اليأتول ان اً اييةا العيعيا عفم
أسفوب عما يجيمد عفى الينعيي   الجمفيا اجكوميا الدوليا، وكيلن املوتاركا الي يجتا املستيوت. 

اجتتتتا ان مياعتتتتا  متتتتا ستتتتيكون لفينعيتتتتي متتتتن دور هتتتتا    الجمتتتتا ألجتتتتد وستتتتفم  اييةتتتتا العيعيتتتتا ألاج
. وع و  عفى كلن، أشار  ان ضتيور  موااتفا الن تي   مجزيتز اقمستان ألتني نيتائ  4112 عا 

التتدور  اجاديتتا والجوتتيين ملتت اي األنتتيات والتتدور  اجاديتتا عوتتي  ملتت اي األنيات/اجيمتتا  األنتتيات 
 والرتميبا  الين يميا. 
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ستتفم  اييةتتا العيعيتتا ألاجاجتتا ان مياعتتا  وموااتتفا ملفيتتا اى تتار املرتمبتتا عفتتى اسيضتتا ا و  -2
دورا  متتتت اي األنتتتتيات ومتتتت اي األنيات/اجيمتتتتا  األنتتتتيات، موتتتتم  ان أن هتتتتيه ميمتتتتا كتتتتربت 
وموم  أيضاً ان آرا  األنيات اليت معيد ألنن من شنن التدورا  املج تود    م تي األمانتا أن مزيتد 

مجيتتتتو األنتتتتيات ل ضتتتتس   ألتتتتدور رئتتتتيس متتتت اي األنتتتتيات ومتتتت اي األنيات/اجيمتتتتا   متتتتن  تتتتيص
 األنيات. 

واقرتحتتت  اييةتتتا العيعيتتتا موااتتتفا الن تتتي   من تتتي  األجتتتزا  الي يجتتتا املستتتيوت   التتتدورا   -٦
امل بفا مل اي األنتيات ومت اي األنيات/اجيمتا  األنتيات، مياعيتا   كلتن ضتيور  موتاركا التو را  
عندما مدعو اجاجا ان قياد  سياسيا وما ملواركيي  من آ ار كبتم  عفتى املتوارد. واقرتحت  اييةتا 
العيعيتتا كتتيلن الن تتتي   ستتبا ألديفتتتا ملوتتاركا التتتو را  أ نتتا  ااتتز  الي يتتتو املستتيوت، مبتتتا  ييتتا مفتتتن 

 . FCCC/SBI/2014/11احملدد    الو ي ا 
م تتتتد  مزيتتتتداً متتتتن املجفومتتتتا  عتتتتن الستتتتيناريوها   ونفبتتتت  اييةتتتتا العيعيتتتتا ان األمانتتتتا أن -1

لين تتتتي  ييتتتتا اييةتتتتا العيعيتتتتا لفينعيتتتتي   دور تتتتا النيانيتتتتا  FCCC/SBI/2014/11املجيوضتتتتا   الو ي تتتتا 
 واألرألجني. وينبغي أن ميضمن املجفوما  موضيأاً لآل ار املرتمبا   امليزانيا عفى ما يفي: 

ت/اجيما  األنيات اليت مُجَ تد كتا ستنيني دورا  م اي األنيات وم اي األنيا ةأ  
 وكيلن اجيماعا  هيةا ما العيعيا؛ 

 الدورا  اليت مُجَ د ألاليناوب ألني ألفد مضيف وم ي األمانا.  ةب  
أن مبني املجفوما  ما لين ي  الدورا    أماكن ختيفتف كتا عتا  ألالينتاوب اً وينبغي أيض -8

 فى امعان امل ي اليي أأليميب األمانا. ألني البفد املضيف وم ي األمانا من آ ار ع
ونفبتتت  اييةتتتا العيعيتتتتا ان األمانتتتا أن م تتتتد  مزيتتتداً متتتن املجفومتتتتا  واليأفتتتي   ألوتتتتنن  -٩

اخليتتتتتتتتتارا  املياحتتتتتتتتتا ليجتتتتتتتتتديا موقيتتتتتتتتت  انيختتتتتتتتتاب التتتتتتتتتيئيس، عفتتتتتتتتتى النأتتتتتتتتتو املبتتتتتتتتتني   الو ي تتتتتتتتتا 
FCCC/SBI/2014/12 التتدورا  مُتتن    ، مبتتا   كلتتن ألوتتنن الينتتاوب عفتتى اليئاستتا  عنتتدما مكتتون

ألاليناوب ألني ألفد مضيف وم ي األمانا. وامع ت  اييةتا العيعيتا عفتى الن تي   هتيه املجفومتا    
 دور ا النيانيا واألرألجني. 

و يمتتا ييجفتتق أليجتتديا موقيتت  انيختتاب التتيئيس، أألتتي   اييةتتا العيعيتتا ضتتيور  وضتتو أ يتتا  -11
 . ا   اجسبان لفن ي  ييا مسي ب ً اقني ال السفس ألني اليئاسيني اجاليا وامل بف

متتتتتن  441-418وأكتتتتتد  اييةتتتتتا العيعيتتتتتا تتتتتتدداً اقستتتتتينياجا  التتتتتوارد    الع تتتتتيا   -11
 . FCCC/SBI/2014/8 الو ي ا

    


