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 الفرعية للتنفيذالفرعية للتنفيذ  اهليئةاهليئة
 الدورة الثانية والعشرونالدورة الثانية والعشرون

 ٢٠٠٥٢٠٠٥مايو مايو // أيار أيار٢٧٢٧-٢٠٢٠بون، بون، 

 من جدول األعمالمن جدول األعمال   )    )  ه ه-أ أ ((٦٦البند البند 
 ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدوليةترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية

 الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطرافالدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف
 ووالدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتالدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت

 فترات الدورات املقبلةفترات الدورات املقبلة
 تنظيم العملية احلكومية الدوليةتنظيم العملية احلكومية الدولية

 االتفاقيةاالتفاقية  عمليةعمليةيف يف املتمتعة بصفة مراقب املتمتعة بصفة مراقب   املنظماتاملنظمات

 ترتيبات لعقد االجتماعات احلكومية الدولية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف-ألف 

 مل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العا-باء 

أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومة كندا على عرضها السخي الستضافة الدورة احلادية عشرة أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومة كندا على عرضها السخي الستضافة الدورة احلادية عشرة  -١١
والحظت والحظت . . ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     ملؤمتـر األطـراف والدورة األوىل       ملؤمتـر األطـراف والدورة األوىل       

تحضريية اليت تقوم هبا حكومة كندا واألمانة من أجل عقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف               تحضريية اليت تقوم هبا حكومة كندا واألمانة من أجل عقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف               مقـدرة  األعمال ال    مقـدرةً األعمال ال   
والدورة األوىل الجتماع األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف مونتريال، كندا، بقصر               والدورة األوىل الجتماع األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف مونتريال، كندا، بقصر               

وطلبت اهليئة  وطلبت اهليئة    ..٢٠٠٥٢٠٠٥ديسمرب  ديسمرب  //انون األول انون األول  ك  ك ٩٩نوفمرب إىل   نوفمرب إىل   // تشرين الثاين   تشرين الثاين  ٢٨٢٨املؤمترات يف مونتريال خالل الفترة من       املؤمترات يف مونتريال خالل الفترة من       
 ..الفرعية للتنفيذ إىل البلد املضيف أن ييسر عملية إصدار التأشريات ضمانا  ملشاركة األطراف بشكل فعال الفرعية للتنفيذ إىل البلد املضيف أن ييسر عملية إصدار التأشريات ضماناً ملشاركة األطراف بشكل فعال
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وأشارت وأشارت   ))١((وأكدت اهليئة الفرعية للتنفيذ استمرار وجاهة االستنتاجات املعتمدة يف دورهتا الثامنة عشرة           وأكدت اهليئة الفرعية للتنفيذ استمرار وجاهة االستنتاجات املعتمدة يف دورهتا الثامنة عشرة            -٢٢
الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف         الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف         املـتعلق بترتيـبات     املـتعلق بترتيـبات       ))٢((٩٩-م أ م أ //١٧١٧إىل املقـرر    إىل املقـرر    

 ..بروتوكول كيوتوبروتوكول كيوتو

 موعدا  للجزء الرفيع املستوى من        موعداً للجزء الرفيع املستوى من      ٢٠٠٥٢٠٠٥ديسمرب  ديسمرب  // كانون األول   كانون األول  ٩٩-٧٧وأقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ تاريخ      وأقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ تاريخ       -٣٣
اجتماع األطراف يف بروتوكول اجتماع األطراف يف بروتوكول  بوصفه  بوصفه العاملالعاملالدورة األوىل ملؤمتر األطراف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف و

وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن اإلدالء ببيانات وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن اإلدالء ببيانات . .  حيث من املقرر حضور وزراء وغريهم من رؤساء الوفود حيث من املقرر حضور وزراء وغريهم من رؤساء الوفودكيوتوكيوتو
وطنـية سـيكون وسيلة التبادل بني الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود يف االجتماعات املشتركة ملؤمتر األطراف                وطنـية سـيكون وسيلة التبادل بني الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود يف االجتماعات املشتركة ملؤمتر األطراف                

 ..ف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو خالل اجلزء الرفيع املستوىف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو خالل اجلزء الرفيع املستوىومؤمتر األطراومؤمتر األطرا

ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ مكتب مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة إىل وضع اللمسات النهائية على                ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ مكتب مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة إىل وضع اللمسات النهائية على                 -٤٤
 ..ته احلادية عشرةته احلادية عشرةتفاصيل اجلزء الرفيع املستوى، بالتعاون مع األمانة والرئيس املعني ملؤمتر األطراف يف دورتفاصيل اجلزء الرفيع املستوى، بالتعاون مع األمانة والرئيس املعني ملؤمتر األطراف يف دور

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمني التنفيذي أن حييط علما باآلراء اليت أعرب عنها األطراف بشأن  -٥
العناصر احملتملة جلدويل األعمال املؤقتني للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف 

 .روتوكول كيوتوالعامل بوصفه اجتماع األطراف يف ب

وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن تشكل اللمحة املقترحة بشأن فترة الدورة والواردة يف الوثيقة  -٦
FCCC/SBI/2005/4 األساس الذي ي ستند إليه يف ختطيط وتنظيم الدورة احلادية عشر ملؤمتر األطراف والدورة 

وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف .  يف بروتوكول كيوتواألوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
على تعزيز مسامهاهتا يف الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

 .حىت يتسىن لألطراف املشاركة بشكل فعال

 فترات الدورات املقبلة -جيم 

تنفيذ أن الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف           تنفيذ أن الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف           الحظـت اهليـئة الفرعية لل     الحظـت اهليـئة الفرعية لل      -٧٧
نوفمرب نوفمرب // تشرين الثاين   تشرين الثاين  ١٧١٧ إىل    إىل   ٦٦العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ستعقدان خالل الفترة من            العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ستعقدان خالل الفترة من            

ضافة الدورة الثانية ضافة الدورة الثانية والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضا أن األمانة مل تتلق أي عروض من األطراف الست          والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضا أن األمانة مل تتلق أي عروض من األطراف الست          . . ٢٠٠٦٢٠٠٦
وحثت وحثت . . عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوعشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

األطراف على التقدم بعروض الستضافة الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل األطراف على التقدم بعروض الستضافة الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل 

                                                      

))١١(( FCCC/SBI/2003/8 ٤٤٤٤، الفقرة ، الفقرة.. 
ماع األطراف يف دورته    ماع األطراف يف دورته    اجتاجت// مشروع مقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف       مشروع مقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف      ٩٩-م أ م أ //١٧١٧يتضـمن املقـرر     يتضـمن املقـرر      ))٢٢((

 ..األوىلاألوىل
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. . وتوكول كيوتو، حىت ي تخذ قرار مالئم يف  الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف             وتوكول كيوتو، حىت ُيتخذ قرار مالئم يف  الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف            بوصفه اجتماع األطراف يف بر    بوصفه اجتماع األطراف يف بر    
وأشـارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن رئيس الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف سيكون من اجملموعة األفريقية،                 وأشـارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن رئيس الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف سيكون من اجملموعة األفريقية،                 

 ..عمال مببدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليميةعمال مببدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية

  ١٩١٩ إىل  إىل ٨٨يونيه والفترة من يونيه والفترة من // حزيران حزيران١١١١مايو إىل مايو إىل // أيار أيار٣١٣١ بالفترة من   بالفترة من  وأوصـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ     وأوصـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ      -٨٨
 .. موعدين للدورتني لكي يعتمدمها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة موعدين للدورتني لكي يعتمدمها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة٢٠١٠٢٠١٠نوفمرب نوفمرب //تشرين الثاينتشرين الثاين

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علما بطلب قدمه السيد راجندرا باشوري، رئيس الفريق احلكومي الدويل   وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علما بطلب قدمه السيد راجندرا باشوري، رئيس الفريق احلكومي الدويل    -٩٩
عين بتغري املناخ يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، من أجل النظر يف إمكانية تأجيل الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر                  عين بتغري املناخ يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، من أجل النظر يف إمكانية تأجيل الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر                  املامل

األطراف مبدة تتراوح ما بني ثالثة أسابيع وأربعة قصد إتاحة املزيد من الوقت إلعداد تقرير توليفي للتقرير الرابع                  األطراف مبدة تتراوح ما بني ثالثة أسابيع وأربعة قصد إتاحة املزيد من الوقت إلعداد تقرير توليفي للتقرير الرابع                  
 ..ي الدويل قبل عقد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطرافي الدويل قبل عقد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطرافاملتعلق بالتقييم الذي أعده الفريق احلكوماملتعلق بالتقييم الذي أعده الفريق احلكوم

قبول طلب الفريق   قبول طلب الفريق   ] ] عدمعدم[[وأوصـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة ب                 وأوصـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة ب                  -١٠١٠
من من أسابيع إىل الفترة أسابيع إىل الفترة ] ] أربعةأربعة[[وتأجيل الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف مبدة وتأجيل الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف مبدة [[احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ 

 ].].٢٠٠٧٢٠٠٧ديسمرب ديسمرب // كانون األول كانون األول١٤١٤ إىل  إىل ٣٣

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل التقدم بعروض الستضافة الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف              ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل التقدم بعروض الستضافة الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف               -١١١١
والـدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، حىت ي تخذ قرار مالئم يف                  والـدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، حىت ُيتخذ قرار مالئم يف                 

وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر           وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر           . . عشرة ملؤمتر األطراف  عشرة ملؤمتر األطراف  الـدورة الثانـية     الـدورة الثانـية     
 ..األطراف سيكون من اجملموعة اآلسيوية، عمال مببدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليميةاألطراف سيكون من اجملموعة اآلسيوية، عمال مببدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية

  تنظيم العملية احلكومية الدولية-دال 

ة العمل بشأن تنظيم العملية احلكومية الدولية، اليت نظمت ة العمل بشأن تنظيم العملية احلكومية الدولية، اليت نظمت أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علما  بتقرير حلق    أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بتقرير حلق    -١٢١٢
واتفقت على أنه، مع دخول بروتوكول كيوتو       واتفقت على أنه، مع دخول بروتوكول كيوتو       . . ))٣((باالقـتران مع الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ        باالقـتران مع الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ        

يتعلق بطول يتعلق بطول حيز النفاذ، آن األوان للتصدي للصعوبات املتزايدة اليت تواجه العملية احلكومية الدولية، ال سيما فيما حيز النفاذ، آن األوان للتصدي للصعوبات املتزايدة اليت تواجه العملية احلكومية الدولية، ال سيما فيما 
جداول األعمال وكثرة األنشطة داخل العملية الرمسية وخارجها، والختاذ خطوات من أجل حتسني كل دورة من                جداول األعمال وكثرة األنشطة داخل العملية الرمسية وخارجها، والختاذ خطوات من أجل حتسني كل دورة من                

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تأييدها للعديد من املفاهيم اليت س لط الضوء             وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تأييدها للعديد من املفاهيم اليت ُسلط الضوء            . . حيـث الكفاية والفعالية عموما      حيـث الكفاية والفعالية عموماً    
 استكشاف اخليارات املمكنة للتحسني، مبا فيها اخليارات احملددة          استكشاف اخليارات املمكنة للتحسني، مبا فيها اخليارات احملددة         عليها يف أثناء حلقة العمل ووافقت على مواصلة       عليها يف أثناء حلقة العمل ووافقت على مواصلة       

 ..FCCC/SBI/2005/4 و وFCCC/SBI/2005/2يف الوثيقتني يف الوثيقتني 

، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥نوفمرب  نوفمرب  // تشرين الثاين   تشرين الثاين  ١٥١٥ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حىت             ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حىت              -١٣١٣
 ..يم العملية احلكومية الدوليةيم العملية احلكومية الدوليةآراءها بشأن اخليارات املمكنة ملواصلة التحسن يف تنظآراءها بشأن اخليارات املمكنة ملواصلة التحسن يف تنظ
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، الذي طلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقوم أثناء          ، الذي طلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقوم أثناء          ٩٩-م أ م أ //١٧١٧وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل املقرر       وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل املقرر        -١٤١٤
دورهتا التالية لعقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، باستعراض دورهتا التالية لعقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، باستعراض 

عت لعقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو   عت لعقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو   الترتيـبات اليت وض   الترتيـبات اليت وض   
. . باالقتران مع دورة مؤمتر األطراف، وأن تصدر توصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن ترتيبات عقد الدورات املقبلة               باالقتران مع دورة مؤمتر األطراف، وأن تصدر توصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن ترتيبات عقد الدورات املقبلة               

، سيجري  ، سيجري  ٢٠٠٥٢٠٠٥فرباير  فرباير  //شباطشباطوالحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أنه، مع دخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ يف              والحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أنه، مع دخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ يف              
 ).).٢٠٠٦٢٠٠٦مايو مايو //أيارأيار((االستعراض املذكور أعاله يف دورهتا الرابعة والعشرين االستعراض املذكور أعاله يف دورهتا الرابعة والعشرين 

ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة نظرها يف تنظيم العملية احلكومية الدولية يف دورهتا الرابعة والعشرين                ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة نظرها يف تنظيم العملية احلكومية الدولية يف دورهتا الرابعة والعشرين                 -١٥١٥
وىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول         وىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول         يف سياق استعراضها للترتيبات املتخذة لعقد الدورة األ       يف سياق استعراضها للترتيبات املتخذة لعقد الدورة األ       

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن حتدد اخليارات املمكنة وأن تقدم            وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن حتدد اخليارات املمكنة وأن تقدم            . . كـيوتو باالقـتران مـع مؤمتـر األطراف        كـيوتو باالقـتران مـع مؤمتـر األطراف        
 الدورة األوىل ملؤمتر     الدورة األوىل ملؤمتر    مقـترحات بشـأن تنظيم العملية احلكومية الدولية، مع مراعاة آراء األطراف والتجربة املكتسبة يف              مقـترحات بشـأن تنظيم العملية احلكومية الدولية، مع مراعاة آراء األطراف والتجربة املكتسبة يف              

 ..األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا الرابعة والعشريناألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا الرابعة والعشرين

 االتفاقية عمليةيف املتمتعة بصفة مراقب  املنظمات -هاء 

ملبادرات ذات الصلة الصادرة يف ملبادرات ذات الصلة الصادرة يف أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علما  باملعلومات اليت قدمتها األمانة بشأن ا أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات اليت قدمتها األمانة بشأن ا -١٦١٦
األمـم املتحدة واليت تركز على تعزيز العالقة بني منظومة األمم املتحدة واجملتمع املدين، مبا يف ذلك التقرير الذي                   األمـم املتحدة واليت تركز على تعزيز العالقة بني منظومة األمم املتحدة واجملتمع املدين، مبا يف ذلك التقرير الذي                   

 ..))٤((أعده األمني العام ردا  على تقرير فريق الشخصيات البارزة املعين بالعالقات بني األمم املتحدة واجملتمع املدين أعده األمني العام رداً على تقرير فريق الشخصيات البارزة املعين بالعالقات بني األمم املتحدة واجملتمع املدين

حظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن العديد من اخلطوات اليت أوصى هبا األمني العام أصبحت فعال جزءا من                 حظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن العديد من اخلطوات اليت أوصى هبا األمني العام أصبحت فعال جزءا من                 والوال -١٧١٧
 للتنفيذ  للتنفيذ ويف هذا السياق، أشارت اهليئة الفرعيةويف هذا السياق، أشارت اهليئة الفرعية. . املمارسة املتبعة لالتفاقية اإلطارية والرامية إىل تعزيز مشاركة املراقبنياملمارسة املتبعة لالتفاقية اإلطارية والرامية إىل تعزيز مشاركة املراقبني

املكتسبة املكتسبة واتفقت على مراعاة التجربة     واتفقت على مراعاة التجربة       ))٥((عتمدهتا يف دورهتا العشرين   عتمدهتا يف دورهتا العشرين   إىل االستنتاجات املتعلقة هبذا املوضوع اليت ا      إىل االستنتاجات املتعلقة هبذا املوضوع اليت ا      
 ..يف املمارسة احلالية عند النظر يف اخلطوات الرامية إىل مواصلة تعزيز مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقبيف املمارسة احلالية عند النظر يف اخلطوات الرامية إىل مواصلة تعزيز مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب

ملنظمات املتمتعة ملنظمات املتمتعة وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن حتدد السبل الكفيلة مبواصلة حتسني مشاركة اوطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن حتدد السبل الكفيلة مبواصلة حتسني مشاركة ا -١٨١٨
 ..بصفة مراقب يف عملية االتفاقية، بناء على ما ستستنتجه اجلمعية العامة عند نظرها يف توصيات األمني العامبصفة مراقب يف عملية االتفاقية، بناء على ما ستستنتجه اجلمعية العامة عند نظرها يف توصيات األمني العام

، يف مسألة ، يف مسألة ))٢٠٠٧٢٠٠٧مايو مايو //أيارأيار((ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن تنظر، يف دورهتا السادسة والعشرين ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن تنظر، يف دورهتا السادسة والعشرين  -١٩١٩
 عملية االتفاقية، مستندة يف ذلك إىل تقرير من األمانة بشأن التجربة             عملية االتفاقية، مستندة يف ذلك إىل تقرير من األمانة بشأن التجربة            مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف     مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف     

 ..املكتسبة من الترتيبات احلالية وأي تطورات للممارسة اجليدة يف هذا الصدد داخل األمم املتحدةاملكتسبة من الترتيبات احلالية وأي تطورات للممارسة اجليدة يف هذا الصدد داخل األمم املتحدة

 ـ ـ ـ ـ ـ
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