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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠1٥حزيران/يونيه  11-1 بون،
 من جدول األعمال 14البند 

 ترتيبات عقد االجتماعات الحكومية الدولية

 ترتيبات عقد االجتماعات الحكومية الدولية  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

 FCCC/SBI/2015/2بالوثيقتتتتتل  أحاطتتتتتئ اايفتتتتتل الفرعيتتتتتل للفنفيتتتتتم  اايفتتتتتل الفرعيتتتتتل  علمتتتتتا   -1
 را  ال ي أعربئ عناا األطرا  يياا باآلورحبئ 

وأعربتئ اايفتل الفرعيتل عتتن امفناوتا فرومتل يرنعتا علتتت عرةتاا ارف تايل التدور  افا يتتل  -٢
والعشترين ؤتر ر األطتترا  والتدور  افا يتتل عشتر  ؤتر ر األطتترا  العامتا بوألتتفه اجفمتا  األطتترا  

فرنعتتتا، يف الفتتتي  متتتن يتتتو  بيف بروتوكتتتول كيوتتتتو  متتتر ر األطرا /اجفمتتتا  األطتتترا   يف بتتتاري ، 
  وأحاطتئ علمتا  ٢٠1٥كتانون األول/ يعتمرب   11تشرين الثاين/نويمرب إىل اجلمعتل  3٠نني االث

واجلاو  ال ي تبتماا حرومتل يرنعتا واألمانتل ل تمان لتار التدور   يلفح ي عمال المع الفقدير باأل
 افا يل والعشرين ؤر ر األطرا  والدور  افا يل عشر  ؤر ر األطرا /اجفما  األطرا  

أوألتتتئ اايفتتتل الفرعيتتتل بتتتين ت فتتتتم ترتيبتتتاي لفنستتتيم اجلتتتز  الرييتتتع اؤعتتتفو  متتتن التتتدور  افا يتتتل و  -3
إىل اجلاتتتو   والعشتتترين ؤتتتر ر األطتتترا  والتتتدور  افا يتتتل عشتتتر  ؤتتتر ر األطرا /اجفمتتتا  األطتتترا  ارتتتفنا ا  

اؤنتا  التمس رتيعقد يف العابقل اؤفعلقل بإ ار  الوقئ، وأن ت من اخففتا  متر ر األمتم اؤفحتد  بشتين ت تي 
باري  يف الوقئ اؤنارت.  ويف ذتما العتياس، رتف عقد جلعتاي متر ر األطترا  ومتر ر األطرا /اجفمتا  

كتانون األول/ يعتمرب العفمتا  اؤقترراي واالرتفنفاجاي  وأوألتئ اايفتل الفرعيتل   11األطرا  ألتبار يتو  
نسمتتتاي افروميتتتل الدوليتتتل واؤنسمتتتاي  تتتي بتتتين ترتتتون البيانتتتاي التتت ي يتتتدف وتتتا  ثلتتتو األطتتترا  واؤ أي تتتا  

افروميتتل يف اجللعتتتاي اؤشتتيكل ؤتتتر ر األطتتترا  ومتتر ر األطرا /اجفمتتتا  األطتتترا  ختت ل اجلتتتز  الرييتتتع 
   1 اؤعفو  وجيز  وأن حتي  افدو  الزمنيل اؤرررل خ ل الدوراي العابقل

__________ 

  1  FCCC/SBI/2014/8  ٢٠٥، الفقر  
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اوةتتتاي وافاجتتتل إىل اؤرونتتتل يف بتتتالسرو  اؤف تتتي  يف اؤف وأحاطتتتئ اايفتتتل الفرعيتتتل علمتتتا   -4
تنستتتيم التتتدور  افا يتتتل والعشتتترين ؤتتتر ر األطتتترا  والتتتدور  افا يتتتل عشتتتر  ؤتتتر ر األطرا /اجفمتتتا  

لألمهيل العياريل لنفائج متر ر بتاري ،  عتئ اايفتل الفرعيتل الترئي  اؤعتنية للتدور   األطرا   ونسرا  
افا يتتل والعشتترين ؤتتر ر األطتترا  والتتدور  افا يتتل عشتتر  ؤتتر ر األطرا /اجفمتتا  األطتترا  إىل أن 

 ي ع، بالفشاور مع األمانل واؤرف.، الصي ل الناائيل لففاأليا ترتيباي ذاتني الدورتني 
لبتئ اايفتتل الفرعيتتل إىل األمانتل أن ععتتا اؤعلومتتاي اؤفعلقتل باليتيبتتاي الناائيتتل للتتدور  وط -٥

افا يتتل والعشتترين ؤتتر ر األطتترا  والتتدور  افا يتتل عشتتر  ؤتتر ر األطرا /اجفمتتا  األطتترا  مفاحتتل 
 يفعىن ام الفتطيط اما بفعاليل حىت لألطرا  واؤراقبني يف أقرب وقئ  رن 

باؤبا ر  ال ي اختتماا رئارتل التدور  العشترين ؤتر ر األطترا   اايفل الفرعيل علما  وأحاطئ  -٦
والدور  العاشر  ؤر ر األطرا /اجفما  األطرا  والرئارل اجلديتد  للتدور  افا يتل والعشترين ؤتر ر 

امج األطتترا  والتتتدور  افا يتتتل عشتتتر  ؤتتتر ر األطرا /اجفمتتتا  األطتتترا  واألمانتتتل ييمتتتا يفعلتتت  بربنتتت
 بتتتاري ، التتتمس يعتتترجل أعمتتتال اجلاتتتاي الفاعلتتتل متتتن  تتتي التتتدول  وشتتت عئ أي تتتا   - عمتتتا ليمتتتا

األمانتتل علتتت إشتتراب متتراقبني،  تتا يف التت  الفمتتع اؤتتدين والقطتتا  افتتاة ورتتائر اجلاتتاي الفاعلتتل 
اإلجترا اي يف من  ي الدول، عند تنسيم مناقشتاي افتربا  بشتين اؤعتائا ااي الصتلل بف تاروم 

  وخرباام معاا علقل بف ي اؤنا اؤف
وشتتد ي اايفتتل الفرعيتتل علتتت أمهيتتل مبتتا ل االنففتتار والشتتفاييل و تتول اجلميتتع يف اختتتاا  -٧

 ترتيباي من أجا مشاركل رييعل اؤعفو  يف مر ر باري  
بتتاآلرا  التتت ي أعربتتئ عناتتا األطتترا  بشتتين العناألتتر التتت ي  وأحاطتتئ اايفتتل الفرعيتتل علمتتا   -٨

جاتتتا يف جتتتدوف األعمتتتال اؤتتترقفني للتتتدور  افا يتتتل والعشتتترين ؤتتتر ر األطتتترا  والتتتدور  ميرتتتن إ را
 افا يل عشر  ؤر ر األطرا /اجفما  األطرا  

باؤعلومتتاي اؤقدمتتل متتن حرومتتل اؤ تترب بشتتين  أي تتا   وأحاطتتئ اايفتتل الفرعيتتل علمتتا   -٩
والتدور  الثانيتل عشتر  ؤتر ر  حالل خططاا الرف تايل التدور  الثانيتل والعشترين ؤتر ر األطترا 

  وتفطلع اايفل الفرعيل إىل أن تقد  حرومل اؤ ترب  ٢ األطرا /اجفما  األطرا  يف مراكش
واألمانل معلوماي إةاييل إىل اؤرفت. بشتين اليتيبتاي الرفيلتل ب تمان تتواير عيتع العناألتر 

لقتترار اجلمعيتتل العامتتل لألمتتم  ا  اللوجعتتفيل والفقنيتتل والقانونيتتل واؤاليتتل الرف تتايل التتدورتني، ويقتت
عتتتن حالتتتل األعمتتتال    وطلبتتتئ اايفتتتل الفرعيتتتل إىل األمانتتتل أن تقتتتد  تقريتتترا  4٠/٢43 اؤفحتتتد 

الفح تتييل واليتيبتتاي لفنستتيم التتدور  الثانيتتل والعشتترين ؤتتر ر األطتترا  والتتدور  الثانيتتل عشتتر  
 ؤتتتتر ر األطرا /اجفمتتتتا  األطتتتترا  ختتتت ل التتتتدور  الرابعتتتتل واألربعتتتتني للايفتتتتل الفرعيتتتتل  أيتتتتار/

   ٢٠1٦ مايو

__________ 

  ٢٠-/  أ٢4انسر اؤقرر   ٢  
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شرين ؤر ر األطرا  والدور  الثالثل وأشاري اايفل الفرعيل إىل أن رئي  الدور  الثالثل والع -1٠
عشر  ؤر ر األطرا /اجفما  األطرا  ريرون من جمموعل  ول آريا واحمليط ااا ل،  اشيا  مع 

و عتتئ األطتترا  إىل الفقتتد  بعتتروجل الرف تتايل التتدور   مبتتدأ الفنتتاوب بتتني الموعتتاي اإلقليميتتل 
 شر  ؤر ر األطرا /اجفما  األطرا  الثالثل والعشرين ؤر ر األطرا  والدور  الثالثل ع

لينستتر  ٢٠٢٠التتدوراي يف عتتا  فتتياي انعقتتا  وأوألتتئ اايفتتل الفرعيتتل باؤواعيتتد الفاليتتل ل -11
 : 3 يياا مر ر األطرا  يف  ورته افا يل والعشرين

 حزيران/يونيه؛ 11إىل افمي   1الفي  األوىل النعقا  الدوراي: من االثنني   أ  
 تشرين الثاين/نويمرب  ٢٠إىل اجلمعل  ٩الفي  الثانيل النعقا  الدوراي: من االثنني   ب  

ورحبتتتئ اايفتتتل الفرعيتتتل بتتتاآلرا  التتت ي أعربتتتئ عناتتتا األطتتترا  بشتتتين تتتتواتر وتنستتتيم  وراي  -1٢
وأقتتتتري  متتتتر ر األطتتتترا  ومتتتتر ر األطرا /اجفمتتتتا  األطتتتترا  واايففتتتتني الفتتتترعيفني الفتتتتابعفني امتتتتا 

وكتما متا ييتت. متن آثتار علتت أس ت يتي  ٢٠1٥ل إىل مراعا  التدور ااتا  للفنفيتم بعتد عتا  بافاج
  ويف ذما الصد ، طلبئ ٢٠1٥يف وتي  وتنسيم الدوراي يف برامج العما ووالياي ما بعد عا  

رعيتل اايفل الفرعيل إىل األمانل أن تقد  معلوماي كي تنسر يياا التدور  الرابعتل واألربعتون للايفتل الف
بشتتتين جتتتدول طمتتتت  ي طتتتي عشتتتتر رتتتنواي متتتتن تنستتتيم العمليتتتتل افروميتتتل الدوليتتتتل،  تتتا يف التتتت  

 :نيالفالي ني طي العيناريوذياعفباراي وآثار يف اؤيزانيل، حبيث  أس
ؤتر ر األطترا  ومتر ر األطرا /اجفمتا  األطترا  بالفنتاوب بتني  لي رنويا ور   أ  

 بلد م يف ومقر األمانل؛
رتتنفني ؤتتر ر األطتترا  ومتتر ر األطرا /اجفمتتا  األطتترا ،  تتا يف كتتا ي  ا ور   ب  

 ال  خيار الفناوب بني بلد م يف ومقر األمانل 
بتتتاآلرا  التتت ي أعربتتتئ عناتتتا األطتتترا  بشتتتين تعتتتديا توقيتتتئ  ورحبتتتئ اايفتتتل الفرعيتتتل أي تتتا   -13

ابعتتتل واألربعتتتني يف انفتتتتاب التتترئي   واتفقتتتئ اايفتتتل الفرعيتتتل علتتتت أن تواألتتتا النستتتر يف  وراتتتا الر 
معتتيلل تتتواتر وتنستتيم التتدوراي ومعتتيلل تعتتديا توقيتتئ انفتتتاب التترئي  متتع مراعتتا  العتتيناريوذاي 

 أع ه  1٢واؤعلوماي اؤطلوبل يف الفقر   FCCC/SBI/2015/2الوار   يف الوثيقل 
    

__________ 

 باؤقرراي اؤفتم  بشين تنسيم الدوراي اؤقبلل  رذنا    3  


