
االتفاقية اإلطارية
 غري املناخبشأن ت

  األمم املتحدة  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.05-64090    151105    161105 

 األطراف مؤمتر
 الدورة احلادية عشرة

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٩نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 
 

 مال املؤقتمن جدول األع ) و(٢البند 
 املسائل التنظيمية

 قبول املنظمات بصفة مراقب

 املنظمات اليت تقدمت بطلبات لقبوهلا بصفة مراقب

 *مذكرة من األمانة

 إضافة

باإلضـافة إىل قائمـة املـنظمات احلكومـية الدولـية واملـنظمات غري احلكومية الواردة يف الوثيقة                   -١
FCCC/CP/2005/2اليت وردت طلباهتا لقبوهلا بصفة مراقب ) انظر املرفق(ملنظمات ، أعدت األمانة قائمة أخرى با

يف الـدورة احلاديـة عشـرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                  
 . ، وهو التاريخ النهائي احملدد لتقدمي الطلبات٢٠٠٥يوليه / متوز٢٩بروتوكول كيوتو بعد 

ِثر أعضاء   . كتب مؤمتر األطراف هذه القائمة اإلضافية للمنظمات غري احلكومية        وقـد اسـتعرض م     -٢ ومل ُي
املكتـب أية اعتراضات على قبول املنظمات املدرجة يف القائمة، ومت توجيه إخطارات إىل تلك املنظمات بصدد                 

ؤمتر األطراف العامل بوصفه قـبوهلا مؤقتاً بصفة مراقب يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل مل      
 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو علماً بأن ملؤمتر األطراف السلطة النهائية يف إقرار هذا القبول

وإن مؤمتر األطراف مدعو للقيام، يف جلسته األوىل، مبنح مركز املراقب للمنظمات اخلمس غري احلكومية                -٣
 .املدرجة يف هذه اإلضافة

                                                      

 تقدمي هذه الوثيقة قدر اإلمكان من أجل تيسري أوسع مشاركة ممكنة للمنظمات بصفة مراقب يف                أُخر *
 .الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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 املرفق

 اليت تقدمت بطلبات لقبوهلا )١(إضافية باملنظمات غري احلكوميةقائمة 
 بصفة مراقب يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

١- Fondation Rivières, Montreal, Quebec, Canada 

٢- International Association for Impact Assessment (IAIA), Fargo, North Dakota, United States 
  of America 

٣- International Federation of Agricultural Producers (IFAP), Paris, France 

٤- Panos Limited, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

٥- World Environment Center (WEC), Washington, D.C., United States of America 

- - - - - 

                                                      

 .رف هبا قانونا، ومل تترجم هذه القائمةأمساء املنظمات الواردة يف هذه القائمة هي األمساء املعت )١( 


