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       األطراف      مؤمتر

                    الدورة الثالثة عشرة
     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤- ٣     بايل، 

                     من جدول األعمال املؤقت    )  ه ( ٢      البند 
                 املسائل التنظيمية

                        قبول املنظمات بصفة مراقب

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية: قبول املراقبني

 *مذكرة مقدمة من األمانة

 إضافة

                                                                                                      باإلضـافة إىل قائمـة املـنظمات احلكومـية الدولـية واملـنظمات غري احلكومية الواردة يف الوثيقة                   - ١
FCCC/CP/2007/2اليت وردت طلباهتا لقبوهلا بصفة مراقب   )           انظر املرفق (     ظمات                              ، أعدت األمانة قائمة أخرى باملن                                  

   .                                       ، وهو املوعد النهائي احملدد لتقدمي الطلبات    ٢٠٠٧      أغسطس  /    آب  ١٠                                      يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف بعد 

ِثر أعضاء     .                                                                                  وقـد اسـتعرض مكتب مؤمتر األطراف هذه القائمة اإلضافية للمنظمات غري احلكومية             - ٢    ُ ِ             ومل ُي
                                                                          ً                              تـب أيـة اعتراضات على قبول املنظمات املدرجة، ومت إخطار تلك املنظمات بقبوهلا مؤقتاً بصفة مراقب يف                 املك

                                                                                                                الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول               
  .            هذا القبول          ً                                         كيوتو علماً بأن ملؤمتر األطراف السلطة النهائية يف إقرار

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

                                                      

                                                                                        تأخر تقدمي هذه الوثيقة من أجل تيسري أوسع مشاركة ممكنة للمنظمات بصفة مراقب يف الدورة الثالثة  *
  .                                                                                        عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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Annex 

Additional list of applicant organizations for admission as observers at the 
thirteenth session of the Conference of the Parties 

1. Capacity Building International {Internationale Weiterbildung und Entwicklung} (InWent), 
Bonn, Germany 

2. International Council for Sustainable Energy (ICSE), London, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 

3. OneWorld UK, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

4. Purdue University {Purdue Climate Change Research Center}, West Lafayette, Indiana, 
United States of America 

5. Rotary International (RI), Evanston, Illinois, United States of America 

6. The Alliance for Climate Protection, Palo Alto, California, United States of America 

7. The Royal Society, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

8. Turkish Association for Energy Economics (EED), Istanbul, Turkey 

9. Victoria University of Wellington (VUW), Wellington, New Zealand 

- - - - - 

 


