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 ترتيبات لعقد اجتماعات حكومية دولية

 املنظمات املراقبة يف عملية االتفاقية 

 التطورات األخرية يف األمم املتحدة فيما يتصل بالعالقات مع اجملتمع املدين

 ذكرة من األمانةم

 ملخص

تسلط هذه املذكرة الضوء على أهم العناصر الواردة يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة رداً على تقرير                  
وتتضمن هذه العناصر اقتراحات لزيادة     . فريق الشخصيات البارزة عن العالقات بني األمم املتحدة واجملتمع املدين         

اهليئات احلكومية الدولية، وزيادة مشاركة املنظمات غري احلكومية من البلدان مشاركة املنظمات غري احلكومية يف 
كما تقدم املذكرة وصفاً للحالة     . النامـية، وحتسـني التفويض وحوار األمم املتحدة مع املنظمات غري احلكومية           

 . املقابلة يف عملية االتفاقية

ضة يف دورهتا العشرين، مدعوة إىل النظر يف املسائل واهليئة الفرعية للتنفيذ وقد ناقشت هذه املسائل باستفا 
ومراعاة للتطورات األخرية يف األمم املتحدة، قد ترغب اهليئة . العالقة، مبا فيها مسألة قبول املنظمات بصفة املراقب

 . الفرعية للتنفيذ يف االنتهاء من النظر يف هذه املسائل والعودة إليها يف دورة مقبلة
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

طلبـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ، يف دورهتا العشرين، من األمانة إبالغها، يف دورهتا الثانية والعشرين،                  -١
 ذات الصلة الصادرة يف األمم املتحدة واليت تركز على تعزيز العالقة بني منظومة األمم املتحدة واجملتمع                 باملبادرات

املدين، من قبيل عمل اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج وفريق الشخصيات البارزة املعين بالعالقات بني األمم             
 .املتحدة واجملتمع املدين

  نطاق املذكرة-باء 

 رداً على تقرير )١(تتوسع هذه املذكرة يف املعلومات واالقتراحات ذات الصلة الواردة يف تقرير األمني العام -٢
وتوجز اقتراحات األمني العام اليت تسلط الضوء على املمارسة اهلامة املستمدة من            . )٢(فـريق الشخصيات البارزة   

 . اهليئة الفرعية للتنفيذعملية االتفاقية، وتقترح إجراءات متابعة ميكن أن تتخذها

، املعدة للهيئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا       FCCC/SBI/2004/5وينـبغي قـراءة هذه املذكرة باالقتران مع الوثيقة           -٣
) ١٠٤-٩٥، الفقرات   FCCC/SBI/2004/10(ويتضـمن تقريـر اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا العشرين           . العشـرين 

 جتميع  FCCC/SBI/2005/MISC.1 ومت يف الوثيقة  .  اتفقت عليها اهليئة الفرعية للتنفيذ     معلومـات هامة عن األمور اليت     
ومت نشر الرسائل الواردة من املنظمات  . الرسـائل الواردة من األطراف بشأن املشاركة الفعالة يف عملية االتفاقية          

 .)٣(املناخ، على الشبكةاليت هلا صفة املراقب، على موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االنتهاء من نظرها يف القضايا املتعلقة بقبول ومشاركة املنظمات اليت هلا  -٤
سادسة والعشرين املزمع عقدها يف عام      رمبا يف الدورة ال   (صفة املراقب، لكي تعود إىل هذه املسألة يف دورة مقبلة           

وقد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ، عند صياغة أية استنتاجات أو توصيات ُتقدم إىل مؤمتر األطراف، يف                ). ٢٠٠٧
 .التوسع يف النقاط املُثارة يف الفصل الرابع من هذه املذكرة بشأن إمكانية املتابعة

 قدم رداً على تقرير فريق الشخصياتاستعراض تقرير األمني العام امل -ثانياً 
 البارزة املعين بالعالقات بني األمم املتحدة واجملتمع املدين 

قُدم تقرير الفريق إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة واخلمسني لكي تنظر فيه الدول األعضاء وتستعرضه  -٥
 .أمانة األمم املتحدة

اجة إىل توسيع وتعميق عالقاهتا مع اجملتمع املدين لكي تصبح كاملة وخلُص الفريق إىل أن األمم املتحدة حب -٦
 .الفعالية واألمهية يف عامل متجه بصورة متزايدة حنو العوملة، أصبح فيه دور اجملتمع املدين أكثر أمهية ونفوذاً
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ه األمم املتحدة واقترح الفريق إجراء تعديالت باالستناد إىل أربعة مبادئ رئيسية رأى أهنا األساس يف توجي -٧
 : واقترح ما يلي. يف عالقاهتا مع اجملتمع املدين ومواجهة التحديات احلالية اليت يطرحها احلكم العاملي

 أن تصبح األمم املتحدة منظمة أكثر تطلعاً إىل خلارج؛ )أ( 

 أن تتبىن الشراكة يف إطار تعددية اجلهات املستهدفة؛ )ب( 

 هداف العاملية؛أن تربط الواقع احمللي باأل )ج( 

 .أن تساعد على تعزيز الدميقراطية يف القرن احلادي والعشرين )د( 

قُدمت مقترحات لتنفيذ هذه اإلصالحات، مبا يف ذلك زيادة استخدام عمليات تعددية اجلهات املستهدفة،  -٨
 .وإشراك املمثلني املنتخبني ومعاجلة القضايا املتعلقة باالعتماد واالنضمام

ريـر األمني العام املقدم رداً على تقرير فريق الشخصيات البارزة املعين بالعالقات بني األمم               تق"ُعـرض    -٩
وفيما يعترف تقرير األمني العام بالدور      . على دورة اجلمعية العامة التاسعة واخلمسني     " املـتحدة واجملـتمع املدين    

قات مع املنظمات غري احلكومية حتقيقاً      األساسـي للدول األعضاء، فإنه يعترف باحلاجة إىل توسيع وتعميق العال          
للفـائدة الشـاملة للعمليات املتعددة األطراف واملناقشات العاملية، اليت ميكن اعتبار أهنا تشكل جزءاً من عملية                 

وقد أشار األمني العام يف تقريره إىل اقتراحات        . التحديث والتغيري املؤسسي اليت شهدهتا املنظمة يف العقد املاضي        
 تشمل توسيع نطاق مشاورات األمم املتحدة مع خمتلف اجلهات املستهدفة وإقامة شراكات مع أصحاب            متـنوعة 

ويف إثراء املداوالت   " تطلعاً إىل اخلارج  "مصـاحل مـتعددين، ويرى أهنا ستسهم يف أن تصبح األمم املتحدة أكثر              
إىل أن النهج القائم على التعاون من كما أشار األمني العام     . وزيـادة تنويعها وجعلها مترسخة على أرض الواقع       

خالل إنشاء شراكات جديدة بني احلكومات واملنظمات غري احلكومية سعياً إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،               
 ".ربط األهداف العاملية بالواقع احمللي"سيساعد يف 

ويرد موجز هلذه املقترحات    . ويتضـمن تقريـر األمني العام اقتراحات حمددة عن تنفيذ توصيات الفريق            -١٠
 . أدناه، إىل جانب وصف موجز للحالة املقابلة يف عملية االتفاقية

 . وال تزال اجلمعية العامة تنظر يف تقرير األمني العام -١١

  اقتراحات األمني العام-ثالثاً 

  زيادة مشاركة املنظمات غري احلكومية يف اهليئات احلكومية الدولية-ألف 

 اقتراحات -١

تـنفذ منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك اجلمعية العامة وجملس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي،                -١٢
 :ويقترح األمني العام ما يلي. أنشطة مستمرة لتعزيز عالقاهتا مع املنظمات غري احلكومية
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ة بني ممثلي توسـيع وتوحـيد بعض اآلليات مثل الشكل املتعلق بإجراء جلسات استماع تفاعلي            )أ( 
 املنظمات غري احلكومية والدول األعضاء؛

تعزيـز عالقة جملس األمن مع اجملتمع املدين، وذلك مثالً من خالل إجراء شكل ما من أشكال                  )ب( 
 التقييم، تساهم فيه منظمات غري حكومية خمتارة، يف أعقاب االنتهاء من كل بعثة للسالم ؛

 . متعددين، بشأن قضايا حمددةتكوين أفرقة عمل من أصحاب مصاحل )ج( 

ولفت األمني العام االنتباه بوجه خاص إىل جناح اجلهات املستهدفة وشجع املنظمات غري احلكومية على                -١٣
 . تنظيم أنفسها لكي تصبح شبكات واسعة موجهة حنو قضايا حمددة، بغية تيسري املشاورات

 والسلطات احمللية يف جلب املواطنني واجملتمعات احمللية إىل ومت األخذ علماً بالدور اهلام لرابطات الربملانيني -١٤
وقُدمت توصيات لدعم اجتماعات الربملانيني ملناقشة القضايا قبل انعقاد االجتماعات          . عملـيات األمـم املتحدة    

ام الدول وشجع األمني الع. اإليدز/احلكومـية الدولية، وال سيما القضايا العاملية مثل فريوس نقص املناعة البشرية       
األعضـاء على مواصلة تيسري مشاركة السلطات احمللية ورابطاهتا يف االجتماعات احلكومية الدولية، وتعّهد بأن               

 .األمم املتحدة ستواصل استكشاف الفرص لتعزيز حتاورها مع اجملتمعات احمللية

 احلالة يف عملية االتفاقية -٢

وحضور مجيع اجتماعات مؤمتر األطراف     . ة االتفاقية تشـارك املـنظمات غري احلكومية بنشاط يف عملي         -١٥
وُيمنح ممثلو املنظمات غري    . )٤(وهيـئاته الفرعـية مفتوح أمام املنظمات غري احلكومية بوصفها جمموعات اتصال           

احلكومـية، يف معظم األحيان، فرصاً للمداخالت بالنيابة عن جمموعات املنظمات غري احلكومية، يف االجتماعات    
كما ُيدعى ممثلو املنظمات غري احلكومية ملخاطبة اجلزء الرفيع         . ة، مبا يف ذلك اجتماعات مؤمتر األطراف      الـربملاني 

وُيدعى ممثلو املنظمات غري احلكومية للمشاركة يف حلقات العمل، وإن كان ذلك بأعداد . املستوى ملؤمتر األطراف
 .ؤساء اجللسات، لتبادل اآلراءويتم تنظيم اجتماعات بني املنظمات غري احلكومية ور. حمدودة

واآلن بإمكان املنظمات غري احلكومية، بعد االستنتاجات اليت توصلت إليها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا  -١٦
وُتنشر هذه الرسائل . العشرين، تقدمي معلومات وآراء عن قضايا من قبيل القضايا اليت ُتلتمس آراء األطراف بشأهنا

ة األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على الشبكة، لكن ال يتم إصدارها كوثائق رمسية لكي                على موقع اتفاقي  
 .ال يزداد حجم الوثائق

ونظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف خيارات لتعزيز املشاركة، من قبيل إقامة احلوار مع أصحاب املصاحل                 -١٧
 .املتعددين، لكنها مل تتخذ أي إجراء ملتابعتها

ونظـام اجلهـات املستهدفة القائم على التنظيم الذايت للمنظمات غري احلكومية يف جمموعات وشبكات                -١٨
واسعة، على النحو الذي يقترحه األمني العام، هو وسيلة راسخة لتيسري االتصال باملنظمات اليت هلا صفة املراقب                 

 ).٢٠الفقرة ، FCCC/SBI/2004/5انظر الوثيقة (ومشاركتها يف عملية االتفاقية 
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وتشارك احلكومات احمللية . وتشتمل إحدى هذه اجملموعات على حكومات حملية ورابطات سلطات بلدية -١٩
 .والسلطات البلدية ويشارك الربملانيون يف عملية االتفاقية بصفة املراقب

 امية إنشاء صندوق استئماين لزيادة مشاركة ممثلي املنظمات غري احلكومية من البلدان الن-باء 

 اقتراحات -١

ُسـلط الضـوء على االختالل يف توازن مشاركة املنظمات غري احلكومية من البلدان النامية يف العملية                  -٢٠
وتعهد األمني العام بإنشاء صندوق استئماين وحيد يدمج ويعّزز األموال احلالية لدعم سفر           . احلكومـية الدولـية   

 .كومية املعتمدة، حلضور االجتماعات احلكومية الدوليةوإقامة ممثلي منظمات البلدان النامية غري احل

 احلالة يف عملية االتفاقية -٢

سـلمت اهليـئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا العشرين، بأن مشاركة املنظمات غري احلكومية، وإن كانت                 -٢١
 أقل من املنظمات غري     مكـثفة، إالّ أهنـا غري متوازنة من الناحية اجلغرافية، ذلك أن هذه املشاركة تشمل عدداً               

وسلمت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً بأمهية      . احلكومية من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية         
املشـاركة يف الدورات الدراسية واحللقات التدريبية على أساس متثيل أكثر مشوالً، وشجعت األطراف اليت يهمها    

ر املنظمات غري احلكومية من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، اليت              األمر على دعم حضو   
 .)٥(تفتقر للموارد الالزمة لذلك

  حتسني االعتماد-جيم 

 اقتراحات -١

 :قدم الفريق مخس توصيات -٢٢

 ُتعتمد املنظمات غري احلكومية للمشاركة يف أعمال اجلمعية العامة؛ )أ( 

 ُتنشأ عملية اعتماد وحيدة بالنسبة جلميع حمافل األمم املتحدة؛ )ب( 

تتوىل جلنة تابعة للجمعية العامة مسؤولية استعراض مجيع طلبات االعتماد املقدمة من املنظمات              )ج( 
 غري احلكومية؛

 يتم تبسيط عملية االعتماد؛ )د( 

 .ركة املنظمات غري احلكوميةيتم استعراض وتنسيق احلقوق واملسؤوليات املتصلة مبشا  )ه( 

أما االقتراح اخلامس فهو يوصي باستعراض حقوق       . إن االقـتراحات األربعـة األوىل غنية عن التفسري         -٢٣
ومسؤوليات خمتلف املنظمات غري احلكومية املعتمدة لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي هبدف وضع نظام موحد 
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ويقترح األمني العام أن . رات العاملية والدورات االستثنائية للجمعية العامةملشاركة املنظمات غري احلكومية يف املؤمت
تـنظر الدول األطراف يف وضع مدونة لقواعد السلوك لتعزيز التزام املنظمات غري احلكومية مبقاصد ميثاق األمم                 

 .املتحدة والعمل بطريقة تعكس الطابع احلكومي الدويل للمنظمة

 فاقيةاحلالة يف عملية االت -٢

يتعني على اهليئة الفرعية للتنفيذ مواصلة نظرها يف عملية القبول مبوجب االتفاقية، وذلك جزئياً من خالل  -٢٤
 .FCCC/SBI/2004/5االستناد إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة 

 اتفاقية  وقـد وضعت األمانة مبادئ توجيهية ملشاركة ممثلي املنظمات غري احلكومية يف اجتماعات هيئيت              -٢٥
وتسعى هذه املبادئ التوجيهية إىل تقدمي املعلومات اليت تعكس         . )٦(األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشأن تغري املناخ        

. املمارسـة الراهـنة املتعلقة حبضور املراقبني دورات واجتماعات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ             
ئ التوجيهية اليت تنظم مشاركة املنظمات غري احلكومية يف دورات هيئات وتتمشى هذه املبادئ التوجيهية مع املباد

وميكن االطالع عليها من خالل الرجوع إىل موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية . أخرى يف منظومة األمم املتحدة 
 . )٧(بشأن تغري املناخ على الشبكة

 واملنظمات غري احلكومية حتسني احلوار بني األمانة العامة لألمم املتحدة -دال 

 اقتراحات -١

يوصـي األمـني العـام بإدخال حتسينات على احلوار بني األمانة العامة لألمم املتحدة واملنظمات غري                  -٢٦
احلكومية، مبا يف ذلك من خالل استخدام التقنيات اليت تستند إىل اإلنترنت الستطالع الرأي العام، وبث الوعي،                 

وتضمنت اقتراحات أخرى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمنظمات غري احلكومية،      . ةورصـد االلـتزامات العاملي    
 .حتتفظ مبعلومات عن أفضل املمارسات املتعلقة باملنظمات غري احلكومية، وحتسني الوصول إىل الوثائق

 احلالة يف عملية االتفاقية -٢

وجيتمع األمني  . ملنظمات اليت هلا صفة املراقب    يوجد يف األمانة فريق صغري ولكنه نشط مسؤول عن التنسيق مع ا            -٢٧
 . وتتاح للمنظمات غري احلكومية مجيع الوثائق الرمسية. التنفيذي بصورة منتظمة مع ممثلي املنظمات غري احلكومية

تبذل األمانة العامة جهوداً لتعزيز ما لديها من أدوات متكنها من نشر املعلومات على الشبكة وتوفري جهة  -٢٨
وتسّنى إحراز بعض التقدم يف سياق إعادة       . تبادل املنظمات غري احلكومية للمعلومات بشأن تغري املناخ       وصـل ل  

 ١٦انظر أيضاً الفقرة     (٢٠٠٤تشغيل موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على الشبكة، يف عام              
ري األمانة إىل الصفحات املنشورة على الشبكة       وتش). أعـاله بشأن الرسائل الواردة من املنظمات غري احلكومية        

بشأن آلية التنمية النظيفة، كمثال جيد على ما ميكن إحرازه من خالل االستثمار املكثف لتيسري املشاركة الفعالة                 
 .للمنظمات غري احلكومية



FCCC/SBI/2005/5 
Page 8 

 

  حتسني املشاركة مع املنظمات غري احلكومية على الصعيد القطري-هاء 

 اقتراحات -١

ألمني العام بالتركيز على زيادة مشاركة املنظمات غري احلكومية يف منظومة األمم املتحدة على              رحـب ا   -٢٩
املسـتوى القطري وأوصى مبجموعتني من األنشطة، تركز إحدامها على تعزيز قدرة املنظمات غري احلكومية على                

ومن . تحدة للتحاور مع اجملتمع املديناملستوى القطري وتركز األخرى على تعزيز قدرة نظام املنسق املقيم لألمم امل
املـتوقع أن يـؤدي العمل على حتقيق أهداف التنمية لأللفية، وإعداد تقييمات قطرية مشتركة، وإطار املساعدة                 

 .اإلمنائية لألمم املتحدة، إىل حتسني العالقات بني اجملتمع املدين واألمم املتحدة

 احلالة يف عملية االتفاقية -٢

ومع ذلك، ميكن   . صية تطبيق حمدود على عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ           هلذه التو  -٣٠
اإلحاطـة عـلماً بأن املنظمات غري احلكومية هي يف معظم األحيان اجلهات الفاعلة الرئيسية يف االستراتيجيات                 

اماً يف تنظيم وتقدمي املدخالت إىل حلقات العمل        بل إهنا رمبا تؤدي دوراً ه     . الوطنية أو احمللية املتعلقة بتغري املناخ     
وفضالً عن ذلك، تؤدي املنظمات غري . اليت تنظمها اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ يف البلدان املستضيفة

 .احلكومية دوراً هاماً يف إعداد البالغات الوطنية بالتعاون مع السلطات احلكومية

 توسيع نطاق مكتب الشراكات استكشاف إمكانية -واو 

 اقتراحات -١

، إنشاء مكتب من    ٢٠٠٢سـيتم، كجزء من جمموعة اإلصالحات الثانية اليت اقترحها األمني العام لعام              -٣١
وميكن توسيع نطاق هذا املكتب     . خـالل دمج صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية ومكتب االتفاق العاملي          

دمة إىل املنظمات غري احلكومية حتت مظلة واحدة، وإدخال وحدات جديدة مبا يف             ليستوعب اخلدمات احلالية املق   
وتتطابق مبادرة األمني العام مع اقتراح الفريق فيما يتعلق بإنشاء مكتب           . ذلـك وحدة خاصة للممثلني املنتخبني     

 . ملشاركة اجملموعات والشراكات

 احلالة يف عملية االتفاقية -٢

ة مفيدة لعملية االتفاقية من حيث إهنا رمبا توفِّر مصدراً موحداً للمعلومات املتعلقة             قد تكون هذه املبادر    -٣٢
 .خبربات األمم املتحدة واملمارسات املتعلقة باملنظمات غري احلكومية
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  تنفيذ التغيريات املزمعة يف تقرير األمني العام-زاي 

 اقتراحات -١

 التحسني يف منظومة األمم املتحدة لتعزيز العالقات الثالثية         أشار األمني العام إىل أربعة جماالت تستدعي       -٣٣
 :مع اجملتمع املدين

 إجراء حوار منتظم ومستمر مع جمتمع املنظمات غري احلكومية؛ )أ( 

إدمـاج الشـواغل املتعلقة بإشراك اجملموعات املستهدفة والشراكات يف عمليات األمم املتحدة              )ب( 
ا فيها توفري فرص التدريب جلميع املوظفني لتحسني مهاراهتم وتعليمهم كيفية إدراج            املـتعلقة باملوارد البشرية، مب    

 االعتبارات املتعلقة باملنظمات غري احلكومية يف عملهم؛

 تقدمي األموال لدعم مكتب الشراكات وتقدمي األطراف التربعات للصناديق االستئمانية ذات الصلة؛ )ج( 

 .ينةتوفري القيادة املؤسسية املت )د( 

 احلالة يف عملية االتفاقية -٢

وتوصيات األمني العام ميكن . تنظر عملية االتفاقية حالياً يف معاجلة تعزيز مشاركة املنظمات بصفة املراقب -٣٤
وجتدر مالحظة أنه قد يكون باإلمكان تنفيذ العديد . أن توفّر مبادئ توجيهية قّيمة لعملية االتفاقية يف هذا السياق

 . املوصى هبا ألغراض التحسني، دون املطالبة بأموال إضافية هائلةمن األنشطة

  املتابعة اليت ميكن للهيئة الفرعية للتنفيذ القيام هبا-رابعاً 

وقد ترغب أيضاً يف اإلحاطة    . قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة             -٣٥
 اخلطوات اليت أوصى هبا األمني العام هي اآلن جزء بالفعل من املمارسة اليت تتبعها اتفاقية األمم                 عـلماً بـأن العديد من     

 . ولعملية االتفاقية أن تفتخر ألهنا ملتزمة بتعزيز مشاركة املنظمات بصفة املراقب. املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

د من النقاط الواردة يف تقرير األمني العام وأن تقرر السري يف اجتاه وقد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف النظر يف عد -٣٦
وفـيما يتعلق بدور الربملانيني والسلطات احمللية، قد ترغب اللجنة الفرعية للتنفيذ يف تقدمي التوجه إىل األمانة فيما            . ممـاثل 

 . ه املنظمات بصفة املراقبيتعلق مبا إذا كان من الواجب اختاذ خطوات إضافية لتيسري أو تعزيز مشاركة هذ

وفـيما يـتعلق بـتمويل املشاركة، قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف التوّجه إىل األمانة بطلب رصد                   -٣٧
الـتطورات يف هذا اجملال داخل منظمة األمم املتحدة الستطالع ما إذا كانت هناك فرص متاحة للمنظمات غري                  

كما ميكن توجيه   . وال من أجل املشاركة يف اجتماعات هيئيت االتفاقية       احلكومـية املعتمدة للوصول إىل هذه األم      
الطلب إىل األمانة لكي جتري حتقيقاً يف اخلربة املتطورة يف منظومة األمم املتحدة املتعلقة بإقامة احلوار مع أصحاب            

 .مصاحل  متعددين وتوسيع نطاق استخدام األدوات القائمة على الشبكة
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 للتنفيذ مدعوة لالنتهاء من مناقشة موضوع إجراءات القبول اليت ُشِرع فيها يف الدورة              واهليـئة الفرعية   -٣٨
ويف هذا السياق، قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف أن تنظر يف املعلومات املقدمة     . العشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ   

لى عملية اعتماد املنظمات غري احلكومية يف       وأن تدعو األمانة العامة إىل إجراء استعراض للتغيريات اليت أدخلت ع          
 .منظومة األمم املتحدة، هبدف إدماج أية ممارسات جيدة يف إجراءات العمل اليت تتبعها األمانة حالياً

وقـد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف العودة جمدداً إىل النظر يف هذه األمور، ورمبا كان ذلك يف دورهتا                    -٣٩
 .، بعد إحراز مزيد من التقدم)٢٠٠٧مايو /املزمع عقدها يف أيار(السادسة والعشرين 

 احلواشي

 )١( A/59/354. 

 )٢( A/58/817و Corr.1. 

 )٣( <http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/2370.php-submissions>. 

 .٤-م أ/١٨انظر املقرر  )٤( 

 )٥( FCCC/SBI/2004/10 ١٠٢، الفقرة. 

ئ توجيهية ملشاركة ممثلي املنظمات غري احلكومية يف اجتماعات هيئيت اتفاقية األمم املتحدة مباد" )٦( 
 ".اإلطارية بشأن تغري املناخ

 )٧( >http://unfccc.int/files/parties_and_observers/ngo/application/pdf/coc_guide.pdf<. 
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