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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثة والثالثون

   ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كانكون، 
   من جدول األعمال املؤقت١٥ البند

  احلكومية الدوليةترتيبات عقد االجتماعات 

   تقرير توليفي بشأن سبل دعم مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب    
  *مذكرة من األمانة

  موجز    
هذا التقرير عبارة عن توليف لالقتراحات املقدمة مـن األطـراف واملنظمـات               

وتتعلق هذه االقتراحـات    . املعتمدة بصفة مراقب بشأن سبل دعم مشاركة هذه املنظمات        
يدة واملتنوعة بإسهامات فنية ومبسائل االنضمام والدخول إىل قاعات االجتماع، والتسجيل           العد

والتنظيم، ودور املوكلني، واملبادئ التوجيهية فيما يتعلق باملشاركة، واملمارسات املستلهمة مـن   
 من منظمـات  ١٦وقد بلغ جمموع ما ورد من املذكرات مخس من األطراف و .عمليات أخرى

ويستعرض التقرير أيضا اخللفية اليت حتكم مشاركة املنظمـات املعتمـدة    .فة مراقبمعتمدة بص
بصفة مراقب يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ويقف عند املالحظات              

  .اليت قدمتها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف وقت سابق بشأن سبل تعزيز فعالية هذه املشاركة
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   مقدمة  - أوالً

  الوالية - ألف 
رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والثالثني، باستمرار املنظمات املعتمدة            -١

كـدةً  االهتمام باملشاركة يف األنشطة اليت جتري يف إطار االتفاقية، مؤ          بصفة مراقب يف إبداء   
 ٧من املـادة    ) ١(٢على قيمة مشاركة هذه املنظمات، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة            

. )١(من االتفاقية، وسلّمت بالدور اهلام لتمثيل اجملتمع املدين يف العملية احلكوميـة الدوليـة             
والـثالثني  واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة املناقشات املتعلقة هبذه املسألة يف دورهتا الثالثة             

. بقصد التوصل إىل استنتاجات بشأن سبل دعم مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقـب            
ولتيسري هذه املناقشات، دعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقـب إىل           

، ٢٠١٠ أغـسطس / آب ١٦تقدمي آرائها بشأن هذه املسألة إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز            
ضاً إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً استناداً إىل هذه املذكرات لكي تنظر فيهـا يف                وطلبت أي 

  .)٢(دورهتا الثالثة والثالثني
 مـذكرة   ١٦وقد وردت مخس من هذه املذكرات من أربعة أطراف، بينما وردت             -٢

 منظمـة   ١٤من منظمات معتمدة بصفة مراقب، كانت منها منظمتان حكوميتان دوليتان و          
وقُدمت اثنتان من هذه املذكرات باسم موكلي املنظمـات غـري احلكوميـة             .  حكومية غري

وقـد أتيحـت     .ووردت مذكرة مشتركة من منظمات بصفتها جهة التنسيق للمـوكلني         
أما  .FCCC/SBI/2010/Misc.8ة ـالنصوص الكاملة للمذكرات املقدمة من األطراف يف الوثيق   

حلكومية واملنظمات احلكومية الدولية فهي متاحة علـى        املذكرات املقدمة من املنظمات غري ا     
  .)٣(نترنتإلموقع االتفاقية على ا

  املذكرة هذه موضوع - باء 
تستعرض هذه الوثيقة اخللفية اليت حتكم مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف             -٣

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ، وكـذلك           الناشئة عن   عملية  ال
املالحظات السابقة اليت قدمتها اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن سبل تعزيز فعالية هـذه             

وتلخص القضايا والشواغل الرئيسية اليت أثريت واالقتراحات اليت قدمت          .املشاركة
 أعاله، غري أن هذه املذكرات هي من الثـراء          ٢يف املذكرات املشار إليها يف الفقرة       

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٦، الفقرة. 

)٢( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٨ و١٦٧، الفقرتان. 

)٣( <http://unfccc.int/parties_observers/ngo/submissions/items/3689.php>، 
 .<http://unfccc.int/parties_observers/igo/submissions/items/3714.php>و
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وتتنـاول دور   . يلها يف وثيقة واحدة خمتصرة كهـذه      حبيث ال ميكن استيفاء تفاص    
املنظمات املعتمدة بصفة مراقب وموكليها يف العملية احلكومية الدولية ومشاركتهم          

  وتسلط الضوء أيضاً .فيها
 إىل قاعـات عقـد      ولدخعلى طائفة من االقتراحات املتصلة مبسائل االنضمام وال        -٤

لني، واملبادئ التوجيهيـة املتعلقـة      ، والتسجيل والتنظيم، ودور املوك    االجتماعات
وباإلضافة إىل ذلك، تلخص     .باملشاركة، واملمارسات املستلهمة من عمليات أخرى     

هذه الوثيقة االقتراحات املتصلة بتسوية املنازعات وكذلك االقتراحات مـن أجـل           
 وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الوثيقة      .أشكال جديدة من املنابر واآلليات والدعم املايل      

وسـيتعني النظـر يف هـذه       .االقتراحات على امليزانيـة   هذه  ال تتناول انعكاسات    
  .االنعكاسات مبجرد تقدمي اهليئة إرشاداهتا األولية

  للتنفيذ الفرعية اهليئة تتخذها أن ميكن اليتاإلجراءات  - جيم 
ركة قد ترغب اهليئة الفرعية يف حبث قضايا السياسة العامة املتصلة بسبل تعزيز مشا             -٤

 يف النظر يف االقتراحات     وقد ترغب أيضاً   .املنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية      
اليت قدمتها األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف هذا الصدد وتقدمي التوجيه حسب             

   .مقتضى احلال

  اخللفية - ثانياً 

  .قيةاالتفا عملية يف مراقب بصفة املعتمدةاملنظمات  - ألف 
 بفائدة مشاركة املراقبني يف العملية احلكومية الدوليـة،         لقد سلمت األطراف دوماً    -٥

 من االتفاقية، اليت تقر بفائدة مشاركة املنظمات ٧من املادة ) ١(٢على النحو املبني يف الفقرة      
يلتمس ويستخدم، حسب مقتـضى احلـال،   ": غري احلكومية وتعهد إىل مؤمتر األطراف بأن 

تعاون املنظمات الدولية املختصة واهليئات احلكومية الدولية واهليئات غري احلكومية          خدمات و 
 من االتفاقية علـى   ٧ من املادة    ٦ص الفقرة   ـوتن ".املناسبة، وكذلك املعلومات اليت تقدمها    

جيوز قبول حضور أي هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غري " :ما يلي
 اختصاص يف املسائل املشمولة باالتفاقية وتكون قد أبلغت األمانة برغبتها يف            حكومية، ذات 

أن تكون ممثلة بصفة مراقب يف دورة ملؤمتر األطراف، ما مل يعترض على ذلك ثلث األطراف                
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 وعالوة على ذلك، يقر مشروع النظام الداخلي املعمول بـه حاليـاً            ".احلاضرين على األقل  
  .)٤(بأمهية املراقبني

 وحتُضر عدة فئات من املنظمات املعتمدة بصفة مراقب دورات مؤمتر األطـراف ودورات             -٦
 /مـؤمتر األطـراف   (مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          

وتشمل هذه املنظمات منظمات تابعة ملنظومة       .ودورات اهليئتني الفرعيتني  ) اجتماع األطراف 
ومتثـل املنظمـات غـري     .ات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية   األمم املتحدة، ومنظم  

ر األعمال والصناعة، واجملموعـات     ئ من املصاحل وتضم ممثلني عن دوا       عريضاً احلكومية طيفاً 
، واحلكومات احمللية والسلطات    ة األصلي شعوباملعنية بالبيئة، واملزارعني وقطاع الزراعة، وال     

ادميية، والنقابات العمالية، واجملموعات املعنية باملرأة والقـضايا     البلدية، واملعاهد البحثية واألك   
وحيضر مراقبون ميثلون مصاحل جمموعات أخرى، مثل اجلماعات الدينية          .اجلنسانية والشباب 

ويف السنوات   . وتنظيماً واحلكومات اإلقليمية والربملانيني، غري أن هذه اجملموعات أقل حتديداً        
 املشاركني بصفة مراقب زيادة هائلة بالتوازي مع زيـادة تعقيـد            األخرية، زاد عدد وتنوع   
 منظمة ٨٣ منظمة غري حكومية و١ ٢٩٧ حالياًمثة يف اجملموع و .القضايا املرتبطة بتغري املناخ

  . )٥(تشارك بصفة مراقبحكومية دولية 
 مـن   ويشكل املوكّلون جتمعات غري متماسكة نشأت من اجملموعات املذكورة آنفاً          -٧
 تسعة جتمعات موكلني ضمن املنظمـات غـري         ويوجد حالياً  .ل تيسري التفاعل فيما بينها    أج

وينسجم حتديد جتمعات املوكلني التسعة مع  .احلكومية، تقوم مقام قنوات االتصال مع األمانة 
 يف جدول أعمال القرن احلادي والعشرين على أهنا اجلهـات           نعتتاجملموعات الكربى اليت    

املنظمات غري احلكومية املمثلـة لـدوائر األعمـال         : ذه اجملموعات هي  وه .ذات املصلحة 
والصناعة؛ املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الدفاع عن البيئة؛ املنظمات غري احلكومية             
املمثلة للمزارعني وقطاع الزراعة؛ ومنظمات الشعوب األصـلية؛ ودوائـر احلكـم احمللـي       

ري احلكومية البحثية واملستقلة؛ واملنظمات غـري احلكوميـة         والسلطات البلدية؛ واملنظمات غ   
املمثلة للنقابات العمالية؛ واملنظمات غري احلكومية املعنيـة بـاملرأة والقـضايا اجلنـسانية؛              

وتقوم جتمعات املوكلني هذه بدور قناة اتـصال    . )٦(واملنظمات غري احلكومية املعنية بالشباب    
مية، حيث تساعد على توصيل إسهامات املنظمات غـري      مهمة ملشاركة املنظمات غري احلكو    
تجمعـات  لوأثناء الدورات، تتوىل جهات االتـصال        .احلكومية إىل األطراف بصورة فعالة    

املوكلني هذه تنسيق مشاركة موكليها ومساعدة األمانة يف حتقيـق التمثيـل املطلـوب يف               
وأثناء الفترات   .نات اجللسات العامة  مشاركة املراقبني وغربلة اإلسهامات الرمسية، مبا فيها بيا       

__________ 

)٤( FCCC/CP/1996/2 ٨-٦، القواعد. 

 .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢حىت تاريخ  )٥(

كتجمعـات  ومنظمات املرأة ونوع اجلنس ومنظمات الشباب       والقطاع الزراعي   ُيعترف مبنظمات املزارعني     )٦(
 .السابعة عشرة ملؤمتر األطرافة ائي بشأن وضعها على الدوروذلك بصفة مؤقتة ريثما ُيعرض مقرَّر هنوكالء 
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الفاصلة بني الدورات، تساعد جهات التنسيق للموكلني يف تسهيل مشاركة املنظمات غـري             
  .احلكومية يف حلقات العمل واحلفاظ على تبادل املعلومات مع األمانة وموكليها

طـراف يف   بني زيادة مطردة منذ الدورة األوىل ملؤمتر األ       ـزادت مشاركة املراق  قد  و -٨
 مشارك يف كل دورة إىل      ٢ ٧٠٠، حيث بلغ متوسط احلضور بصفة مراقب حنو         ١٩٩٥عام  

ويف الدورة احلاديـة عـشرة ملـؤمتر        . ٢٠٠٤غاية الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف عام        
، بلغ عدد ممثلـي     ٢٠٠٥اجتماع األطراف يف عام     /األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف    

وبلغ اهتمام اجملتمع املدين بعملية االتفاقية      .  ممثل ٦ ٠٠٠ة بصفة مراقب حنو     املنظمات املعتمد 
مستويات غري مسبوقة يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامـسة ملـؤمتر              

، حيث بلغ جمموع املسجلني للمشاركة بـصفة        ٢٠٠٩اجتماع األطراف يف عام     /األطراف
عدد الفعلي للمشاركني من املنظمات املعتمـدة بـصفة   بيد أن ال . مسجالً ١٣ ٤٨٢مراقب  

مراقب قد يكون أعلى يف الواقع، ذلك أن العديد من وفود األطراف باتت تضم ممثلني عـن                 
، كان عدد طلبات القبول بصفة مراقب أعلى من متوسـط           ٢٠٠٩ويف عام    .هذه املنظمات 

على أن اسـتمرار    . تقريباً بسبعة مرات    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣عدد الطلبات املقدمة يف الفترة بني       
 . حتديات أمام هذه العمليـة     إقبال اجملتمع املدين على املشاركة يف عملية االتفاقية سيثري أيضاً         

 إىل  ولوحظ يف بعض املذكرات أن الصعوبات اليت شهدهتا الدورات يف اآلونة األخرية كانت تعزى             
  .فة مراقب على مر السننيطردة يف عدد املشاركني من املنظمات املعتمدة بصالزيادة امل

املبـادئ التوجيهيـة    "ومشاركة املنظمات غري احلكومية يف عملية االتفاقية حتكمها          -٩
املتعلقة مبشاركة ممثلي املنظمات غري احلكومية يف اجتماعات هيئيت اتفاقية األمـم املتحـدة              

وهـذه  . )٧()مـشاركة يشار إليها فيما يلي باملبادئ التوجيهية لل " (اإلطارية بشأن تغري املناخ   
 بالتشاور مـع املنظمـات غـري        ٢٠٠٣املبادئ التوجيهية للمشاركة، اليت وضعت يف عام        

احلكومية البيئية واملنظمات غري احلكومية لدوائر األعمال والصناعة، تقر بأن املشاركة العامة            
مليـة  تسمح جبلب خربات ودراية ومعلومات ووجهات نظر حيوية من اجملتمع املدين إىل الع     "

وتسعى املبادئ التوجيهية للمشاركة إىل      ".يعزز الشفافية "ومبا  " مبا يولد رؤى وُنُهج جديدة    
وهذه املبادئ التوجيهيـة     .التشجيع على مشاركة املراقبني مشاركة فعالة يف عملية االتفاقية        

اقبني ليست جامعة شاملة، وإمنا تتيح معلومات عن املمارسة الراهنة فيما يتعلق مبشاركة املـر             
وهي تتماشى مع املبـادئ التوجيهيـة للمـشاركة          .يف دورات واجتماعات هيئيت االتفاقية    

واملمارسات اليت حتكم مشاركة املنظمات غري احلكومية يف دورات منظمـات أخـرى يف              
حل يف األحـوال    وأي إخالل هبذه املبادئ التوجيهية للمشاركة سـيُ        .منظومة األمم املتحدة  
  . بني األمانة واملنظمات واألفراد املعنينيالعادية باملفاوضات

__________ 

على اجتماعات اهليئات املنبثقة عـن       مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال،     تسري هذه املبادئ التوجيهية،      )٧(
 .بروتوكول كيوتو
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وسلط عدد من املذكرات الضوء على التجارب املكتسبة من عمليـات حكوميـة              -١٠
 .دولية أخرى وهي التجارب اليت ميكن أن تكون مفيدة لتعزيز املشاركة يف عملية االتفاقيـة              

 االتفاقية منسجمة مع وشددت هذه املذكرات على أن املشاركة اجلماهريية العريضة يف عملية    
القانون الدويل واملعايري السائدة، والحظت على سبيل املثال أن إعالن ريـو بـشأن البيئـة                

علـى   احلـصول  اخلاصة بإتاحة فـرص     واالتفاقية )٩(٢١ وجدول أعمال القرن     ،)٨(والتنمية
يف  لقـضاء واالحتكام إىل ا  ا  اختاذ القرارات بشأهن   يف ومشاركة اجلمهور  لبيئة ا عن املعلومات
 يف جمال البيئة، أفضل القرارات ه، تؤكد مجيعها على أن)١٠()اتفاقية آرهوس(هبا  املتعلقة املسائل

 يف حالة اتفاقية آرهوس اليت تلـزم        ويصدق ذلك متاماً   .هي اليت تتخذ مبشاركة اجملتمع املدين     
عمليـة  األطراف فيها بتعزيز مبادئ آرهوس، مبا يف ذلك مبـدأ املـشاركة الـشعبية، يف                

 الـيت تـشري إىل أن       )١٢( التوجيهية  مببادئ أملايت  وذكّرت بعض املذكرات أيضاً   . )١١(االتفاقية
وباإلضافة إىل ذلك، أشارت مفوضـية       .املشاركة الشعبية حتّسن نوعية عملية اختاذ القرارات      

سية يف األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إىل أن املشاركة الشعبية يف اختاذ القرار تكتسي أمهية أسا
 مـن   ٢٥ يف املـادة     اجلهود املبذولة للتصدي لتغري املناخ وأن احلق يف املشاركة وارد ضمنياً          

  .)١٣(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
وأبرزت املذكرات الواردة من احلكومات واملنظمات غري احلكومية علـى الـسواء             -١١

أثناء حلقة العمل هذه، حدد   ف. )١٤( اتفاقية آرهوس  نتائج حلقة العمل األخرية املعقودة يف إطار      
املشاركون عددا من االحتياجات والتحديات فيما يتعلق بتعزيز مبادئ اتفاقية آرهوس قبـل             

، وقدموا عددا من التوصيات     ٢٠٠٩وأثناء وبعد مؤمتر االتفاقية املعقود يف كوبنهاغن يف عام          

__________ 

متاح على املوقع . ١٠إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، املبدأ  )٨(
<http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163>. 

 متاح على املوقع. ٤- ٢٧ و٣- ٢٧، الفقرتان ٢١جدول أعمال القرن  )٩(
<http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml>. 

 .<http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43e.pdf>متاحة على املوقع  )١٠(

وهي . س ليست ملزمة قانونا جلميع األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ             اتفاقية آرهو  )١١(
 . طرفا يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ٤٤اتفاقية إقليمية تضم من مجلة أطرافها 

لوصول إىل املعلومات واملـشاركة  بادئ امبادئ أملايت التوجيهية هي جمموعة من املبادئ التوجيهية للترويج مل     )١٢(
والغـرض  . وحتقيق العدالة يف احملافل الدولية اليت تتناول مسائل تتعلق بالبيئة         يف عملية اختاذ القرارات     العامة  

وهذه املبادئ التوجيهية   . الرئيسي هلذه املبادئ التوجيهية هو تقدمي التوجيه العام لألطراف يف اتفاقية آرهوس           
 .<http://www.unece.org/env/pp/ppif.htm>متاحة على املوقع 

 .٧٩ الفقرة ،A/HRC/10/61وثيقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة  )١٣(

ادئ اتفاقية آرهوس   التجارب املكتسبة يف الترويج لتطبيق مب     "مقتطفات من موجز رئيس حلقة العمل، بشأن         )١٤(
نظر ا. ، قُدمت للنظر فيها من أمانة اتفاقية آرهوس وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا            "يف احملافل الدولية  

 .<http://unfccc.int/parties_observers/igo/submissions/items/3714.php>املوقع 
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وقدم املشاركون أيضا عددا مـن   . آرهوسملساعدة جهات التنسيق الوطنية يف إطار اتفاقية
   .التوصيات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا تعزيز مشاركة اجملتمع املدين يف عملية االتفاقية

  املراقبني مشاركة مسألة للتنفيذ الفرعية اهليئةحبث  - باء 
وتقـدم  لتطورات اليت تكتسي أمهية يف هذا الشأن        ل دورياً تقييماً اهليئة الفرعية    جتري -١٢

إرشادات بشأن أية تعديالت يلزم إدخاهلا على املمارسات إلشراك املنظمات املعتمدة بصفة            
ونظرت اهليئة الفرعية، يف دورهتا العشرين، يف اخليارات         .مراقب يف العملية احلكومية الدولية    

 املتاحة لتحسني وتعزيز مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب، مبا يف ذلك فيمـا يتعلـق              
بإجراءات القبول ومشاركة املنظمات غري احلكومية يف اجتماعات مؤمتر األطراف ومـؤمتر            

. )١٥(اجتماع األطراف وأفرقة االتصال وحلقات العمل واجتماعات هيئات اخلرباء        /األطراف
وأقرت اهليئة الفرعية يف استنتاجاهتا بالفائدة اجلوهرية ملشاركة املراقبني مـشاركة فعالـة يف              

وسلّمت اهليئة الفرعيـة مبـا ملـسامهات         .يف االستجابة لتغري املناخ على حد سواء      العملية و 
ورحبت باملمارسة اليت  املنظمات غري احلكومية من فائدة يف املداوالت بشأن املسائل اجلوهرية

اجتماع األطراف ورئيـسي اهليئـتني      /يتبعها رئيس مؤمتر األطراف ورئيسة مؤمتر األطراف      
أفرقة االتصال بالسماح للمنظمات غري احلكومية باإلدالء مبداخالهتا عند         الفرعيتني ورؤساء   

وباإلضافة إىل ذلك، اتفقت اهليئة الفرعية على إمكانية توسيع املمارسة املتمثلـة يف              .اللزوم
  . )١٦(توجيه طلبات تقدمي املعلومات ووجهات النظر حبيث تشمل املنظمات غري احلكومية

ة، يف دورهتا الثانية والعشرين، يف مبادرات األمم املتحـدة ذات  ونظرت اهليئة الفرعي  -١٣
الصلة الرامية إىل تعزيز العالقة بني منظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل، ومشل ذلك النظر يف      

 على تقرير فريق الشخصيات البارزة املعين بالعالقات بـني          تقرير األمني العام الذي أعد رداً     
والحظت اهليئة الفرعية أن العديد من اخلطوات اليت أوصى         . )١٧(تمع املدين األمم املتحدة واجمل  

ويف  .العام أصبحت فعالً جزءاً من ممارسة االتفاقية من أجل تعزيز مشاركة املراقبني      هبا األمني 
هذا السياق، اتفقت اهليئة الفرعية على مراعاة اخلربة املكتسبة من املمارسة احلالية عند النظر              

  .راءات الالزمة ملواصلة تعزيز مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقبيف اإلج
، يف دورهتا السادسة والعشرين، باخلربة املكتسبة مـن         وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -١٤

الترتيبات احلالية لتمكني مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب ومن التطورات ذات الصلة            
يف هذا الصدد داخل األمم املتحدة، مبا يف ذلك مبادئ أملـايت            على صعيد املمارسة السليمة     

 مفيد طور أي رصد األمانة إىل وطلبت اهليئة الفرعية   .التوجيهية اليت اعتمدهتا اتفاقية آرهوس    

__________ 

)١٥( FCCC/SBI/2004/5. 

)١٦( FCCC/SBI/2004/10 ١٠٤ إىل ٩٨، الفقرات من. 

)١٧( FCCC/SBI/2005/5. 
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يطرأ على املمارسات اجليدة داخل منظومة األمم املتحدة وإضافته إىل ممارساهتا احلالية مـن              
  . )١٨(نظمات املعتمدة بصفة مراقبأجل زيادة تعزيز مشاركة امل

وأحاطت اهليئة الفرعية علما، يف دورهتا الثالثني، بالتطورات اإلجيابية على صـعيد             -١٥
وكـان  . )١٩(املمارسات املتعلقة مبشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية         

ـ              راقبني وتعكـس   ذلك آخر استعراض هام تقوم به اهليئة الفرعية ملوضـوع مـشاركة امل
  .االستنتاجات اليت توصلت هلا ما هو عليه الوضع حاليا

  مراقب بصفة املعتمدة املنظماتإشراك  - ثالثاً 

  املعلومات وتبادل واملساءلة الشفافيةضمان  - ألف 
شددت مجيع املذكرات تقريبا على الدور احليوي الذي تقوم به املنظمات املعتمـدة              -١٦

التفاقية، مذكرةً بأن املراقبني دأبوا على بذل نشاط حثيـث منـذ            بصفة مراقب يف عملية ا    
ومبرور السنوات، متكنت هذه املنظمات من إقامـة         .املراحل األوىل للعملية احلكومية الدولية    

 به، وسامهت إىل حد كبري يف إثراء املناقشات         اً معترف  مؤسسياً جتمعات موكلني اختذت شكالً   
وقد جرى التسليم على نطاق واسع بأن مشاركة اجملتمع          .املناخاليت جتري يف إطار نظام تغري       

املدين ضرورية لضمان الشفافية وتعزيز املساءلة واإلبقاء على مسألة تغري املنـاخ يف صـلب               
وتسهم املنظمات املعتمدة بصفة مراقب بأفكار وهنج جديدة يف          .اهتمامات السلطات العامة  

 إىل شـىت التجـارب      ين الالزم ورؤى سياسية استناداً    وتقدم الدعم العلمي والتق    .املناقشات
   .واخلربات والقدرات الراسخة

 على الطرق العديدة اليت تسهم هبا املنظمات املعتمدة   وسلطت املذكرات الضوء أيضاً    -١٧
فقد بات بإمكاهنا حضور االجتماعـات الرمسيـة بـصفة           .بصفة مراقب يف عملية االتفاقية    

، ٤-م أ /١٨ بـاملقرر    ئات االتفاقية توجيه الدعوة إليها، عمـالً      مراقب، وبإمكان رؤساء هي   
وينظم املراقبون فعاليات على هامش اللقاءات اليت يدعون         .حلضور اجتماعات أفرقة االتصال   

ويـدلون   .، ويعقدون تظاهرات، ويقيمون جلسات إحاطة إعالمية      إليها، ويقدمون عروضاً  
وباإلضافة إىل   .ية، ويوزعون وثائقهم اخلاصة هبم     ببيانات، وحيصلون على الوثائق الرمس     أيضاً

ذلك، بوسع املراقبني الرد على الطلبات بتقدمي ورقات تنشر يف مجلة الوثائق اإللكترونية على              
مدة بصفة مراقـب    ت للمنظمات املع   ومفتوحاً  فريداً وتتيح هذه األنشطة منرباً    .موقع االتفاقية 

 أثناء الفترات الفاصلة بـني      وينشط املراقبون أيضاً   .لتبادل املعلومات مع مندويب احلكومات    
  .الدورات وعادة ما يدعون للمشاركة يف حلقات العمل

__________ 

)١٨( FCCC/SBI/2007/15 ١٣٥، الفقرة. 

)١٩( FCCC/SBI/2009/8 ١٢١، الفقرة. 
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   احلاليةاملبادرات  - باء 
لقد سلط عدد من املذكرات الضوء على املمارسة الراسخة املتمثلة يف عقد حوارات              -١٨

 .دين يف إطار عملية االتفاقيـة     ومناقشات مع املنظمات املعتمدة بصفة مراقب ومع اجملتمع امل        
ـ            رات، ـوكانت املبادرات األخرية اليت أطلقتها األمانة موضع ترحيب وتشجيع يف العديد من املذك

وكان هذا احلوار، الذي     .ال سيما مبادرة حتسني احلوار مع املنظمات املعتمدة بصفة مراقب         
ة فيما يتعلق مبـشاركة  جرى مع منسقي املوكلني، قد سعى إىل وضع حلول وحتسينات عملي   

وسلطت املذكرات الـضوء     .نترنتإلاملراقبني، ومن ذلك إجياد نظام للتسجيل املباشر على ا        
 إىل أفضل    على الدراسات اليت أجرهتا األمانة بشأن سبل تعزيز مشاركة املراقبني استناداً           أيضاً

 أن احلوار املشار    وذُكر .املمارسات املستقاة من عمليات أخرى ضمن منظومة األمم املتحدة        
إليه أعاله ميكن أن يكون إطارا لتبادل املعلومات بشأن نتائج هذه الدراسات واحلصول على              

 على أن تعزيز مشاركة املراقبني ينبغي أن جيري وشدد عدد من املذكرات أيضاً .آراء املوكلني
  .بالتعاون الوثيق مع املنظمات املعتمدة بصفة مراقب نفسها

   مراقب بصفة املعتمدة املنظمات مشاركة لتعزيزاحات اقتر - رابعاً 
الحظت املذكرات بوجه عام أن مثة أوجه حتسن مشجعة فيمـا خيـص مـشاركة          -١٩

علـى أن بعـض      .املنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية يف السنوات األخرية         
لدورة اخلامسة عـشرة    مقدمي هذه املذكرات أعرب عن القلق إزاء املشاكل اليت أثريت يف ا           

اجتماع األطـراف ويف الـدورة الثانيـة        /ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف     
وتعكف األمانة على تقييم املشاكل املتعلقة باجلانب اللوجـسيت          .والثالثني للهيئتني الفرعيتني  

وعالوة على   .ت من العديد من املذكرا    ول، وهي املبادرة اليت لقيت ترحيباً     دخوالتسجيل وال 
ذلك، أعرب عن دعم حكومة املكسيك يف احلوار الذي جتريه مع املنظمات املعتمدة بـصفة               

اجتمـاع  / للدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطـراف          مراقب حتضرياً 
 عن ذلك، تضمنت املذكرات طائفة من االقتراحات الراميـة إىل حتـسني             وفضالً. األطراف

  .املمارسات احلالية لالتفاقية وتعزيز مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف العملية

  الفنيةاإلسهامات  - ألف 
دعا بعض املذكرات إىل إتاحة املزيد من الفرص لتجمعـات املـوكلني             :املداخالت -٢٠

 ضمان  لإلدالء مبداخالهتا واملشاركة هبمة يف املفاوضات، يف حني دعت مذكرات أخرى إىل           
 إىل هنج يتسم مبزيد من املرونة تتاح مبقتضاه لكل واحدة           ودعا بعضها أيضاً   .مثل هذه الفرص  

من جتمعات املوكلني، أو على األقل حلد أدىن منها، الفرصة لكي ُتدَرج يف قائمة املتحـدثني               
  مرونـة  ويتطلب ذلك أيضاً   .لتمكينها من اإلدالء مبداخالهتا يف كل دورة، أسوة باألطراف        
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بيد أن مذكرات أخرى مل تؤيد فكرة زيادة الفـرص لـإلدالء             .فيما يتعلق بضبط التوقيت   
 فوق ما هي  طويالًمبداخالت على اعتبار أن من شأن ذلك أن جيعل املفاوضات تستغرق وقتاً      

  .طويلة أصالً

ويف هذا السياق، أبرز بعض املذكرات املمارسات املفيدة املتبعة يف عمليات أخـرى      -٢١
 هلـذه   ووفقـاً  . منظومة األمم املتحدة، ال سيما االتفاقات البيئية املتعددة األطـراف          ضمن

املذكرات، ُيسمح للمراقبني املعتمدين باملشاركة يف مجيع االجتماعات وتناول الكلمة أمـام            
املشاركني يف اجتماعات هيئات االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحـدة            

وأفادت املذكرات أن اجملتمع املدين دأب، أثناء مؤمترات اتفاقيـة التنـوع             .حة التصحر ملكاف
والحـظ بعـض     .البيولوجي، على املسامهة يف اجتماعات أفرقة االتصال وأصدقاء الرئيس        

 أن جمموعات كربى أشركت يف شىت األنشطة أثناء دورات جلنـة التنميـة              املذكرات أيضاً 
املتحدة، مبا يف ذلك املناقشات املواضيعية وأفرقة اخلرباء واملناقـشات          املستدامة التابعة لألمم    

 إىل ممارسات جملس    وأشارت املذكرات أيضاً   .التفاعلية مع الوزراء أثناء اجلزء الرفيع املستوى      
 إبراز عملية آرهـوس  وجرى أيضاً .حقوق اإلنسان حيث ُيسمح باإلدالء مبداخالت مباشرة     

احلكومية بنفس حقوق التحدث اليت تتمتع هبا األطـراف وهـي           حيث تتمتع املنظمات غري     
   .تشكل جزءاً من جمموعات الصياغة اليت تضع النصوص التفاوضية أثناء اجتماعات األطراف

لقد ذكر أنه ينبغي السماح للمجتمع املدين تقدمي عروض بـشأن          :العروض املكتوبة  -٢٢
واقترح كذلك أنه ينبغي إصدار      .ي بذلك مجيع القضايا اجلوهرية، حىت بدون تقدمي طلب رمس       

مجيع العروض اليت يقدمها اجملتمع املدين يف صورة وثائق رمسية لالتفاقية وأن تدرج يف قاعدة               
  . )٢٠(نترنتإلبيانات الوثائق على موقع االتفاقية على ا

أيد عدد من املذكرات النهج القائل بضرورة جتميع         :الفعاليات على هامش اللقاءات    -٢٣
فعاليات اليت تقام على هامش اللقاءات حبسب املواضـيع أو اجملموعـات املـستهدفة أو               ال

 بتهيئـة   ‘املواضيعية‘ومن املتوقع أن تسمح هذه االستراتيجية        .جمموعات أصحاب املصلحة  
وتشمل االقتراحات الرامية    .مناخ أنسب للتفاعل وأن متكن من حسن ختطيط مسألة احلضور         

اإلفادة من أوجـه    : حتسني االستفادة من الفعاليات اليت تقام على هامش اللقاءات ما يلي           إىل
التقدم يف جمال التكنولوجيات الرقمية ووسائط اإلعالم من أجل عقد املزيد من الفعاليـات              
االفتراضية؛ واستخدام وسائط اإلعالم االجتماعية ملناقشة القـضايا املطروحـة؛ وإتاحـة            

مهيدية الكاملة عن الفعاليات؛ واعتماد معايري اختيار أكثـر صـرامة بالنـسبة             املعلومات الت 
للفعاليات اجلانبية؛ وإجياد نظام تصنيف لتعزيز دور الفعاليات اجلانبية؛ والبحث عن أنـسب             

__________ 

على إمكانية توجيه طلبات تقدمي املعلومـات ووجهـات   اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا العشرين،      )٢٠(
البيانـات   َدر هذه احلكومية عند االقتضاء، على أن يكون مفهوماً أنه جيب أال ُتص           النظر إىل املنظمات غري   

أن تتاح هذه البيانات على موقع       بصفتها وثائق رمسية، وذلك قصد عدم زيادة تضخيم حجم الوثائق، وعلى          
 ..١٠٤، الفقرة FCCC/SBI/2004/10نظر الوثيقة ا. األمانة
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األماكن إلقامة الفعاليات اجلانبية من أجل االستفادة إىل أقصى حد من فائدهتا ومن إمكانية              
 أن االقتراحات اليت تدعو إىل ختصيص أمـاكن       هذا السياق، لوحظ أيضاً    ويف .الوصول إليها 

 عن املوقع الرئيسي للمـؤمتر ينبغـي   منفصلة تقيم فيها املنظمات غري احلكومية فعالياهتا بعيداً       
  .تناوهلا حبذر شديد، فاملطلوب هو تعريض حيوية مشاركة اجملتمع املدين للخطر

رات أن املشاركة يف حلقات العمـل الـسابقة         الحظ بعض املذك   :حلقات العمل  -٢٤
 .للدورات أثبتت أهنا وسيلة مفيدة للمراقبني لعرض معلومات وحتلـيالت وآراء ومناقـشتها        

 وينبغي إشراك املراقبني يف مناقشات األطراف، ألن ذلك ميكنهم من عرض خرباهتم واإلسهام            
 .تبادل متعمق للمعلومات اجلوهرية   وتتيح حلقات العمل فرص مثينة إلجراء       . يف حلقات العمل هذه   

وقد أبرزت املذكرات املقدمة من املنظمات غري احلكومية املمثلة لدوائر األعمال والـصناعة             
على وجه اخلصوص فائدة املشاركة يف حلقات العمل، أثناء الدورات ويف الفترات اليت تفصل 

  .طاع العام والقطاع اخلاصبينها على حد سواء، باعتبارها وسيلة لتعزيز الشراكات بني الق
شدد بعض املذكرات على أنـه   :ممثلو املنظمات غري احلكومية ضمن وفود األطراف    -٢٥

ينبغي لألطرف، من منطلق سيادهتا الوطنية، أن تكون قادرة على ضم أعضاء مـن اجملتمـع                
 وسياسـياً   تقنياً ولوحظ أن اجملتمع املدين يشكل بالنسبة لألطراف مصدراً        .املدين إىل وفودها  

وباإلضافة إىل ذلك، إذا كان قد تركت للطرف نفسه  .، وال سيما بالنسبة للبلدان النامية     قّيماً
أمر تشكيل الوفد، فقد اقترح البعض وضع مبادئ توجيهية لتحديد وتعيني مندوبني رمسـيني              

  .من املنظمات غري احلكومية

   املعلوماتتبادل  - باء 
رة منح املراقبني إمكانية احلصول يف الوقت املناسب على         مثة من اقترح ضرو    :الوثائق -٢٦

وعـالوة   .لكتروينإلالوثائق، مبا فيها النصوص واملشاريع التفاوضية، يف الشكلني املطبوع وا         
على ذلك، أكد بعض املذكرات على أن منظمات اجملتمع املدين اليت تتمتع بإمكانية استخدام              

تساعد على زيادة تدفق املعلومات والشفافية، علـى أن          لتوزيع املعلومات    ‘اجلحور الربيدية ‘
ولوحظ أن هذا النظـام كـان    .تضبط األمانة هذه العملية مبعايري معقولة وأن تشرف عليها

   . لعدة سنوات وينبغي أن تستمر هذه املمارسة بانتظامسارياً
كرات بوجه  اتفقت املذ  :البث الشبكي ونظام أجهزة التليفزيون ذات الدوائر املغلقة        -٢٧

عام على أنه ينبغي أن تبث االجتماعات على الشبكة أو على نظم أجهـزة التلفزيـون ذات      
بيد أنه إذا كان هذا البث الشبكي يقلص من الطلـب            .الدوائر املغلقة كلما كان ذلك ممكناً     

على احلضور املادي يف االجتماعات، فإنه ال ميكن أن حيل حمـل احلـضور الشخـصي يف                 
وأعرب  .واملشاركة فيها، وينبغي أال يستخدم ذريعة للحد من املشاركة العامة         االجتماعات  

العديد من املذكرات عن التقدير للجهود الكبرية اليت بذلتها األمانة لبث وقائع االجتماعات             
ملـراقبني  ا أن تستكشف األمانة التكنولوجيات اجلديدة لتزويد        واقُترح أيضاً  .على اإلنترنت 
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شأن التغيريات اليت تطرأ على جدول أو خطة االجتماعات، مثل نظام خدمة            مبعلومات آنية ب  
  .الرسائل القصرية

ملواصلة إطالع املنظمات املعتمدة بصفة مراقب على املعلومات         :اجللسات اإلعالمية  -٢٨
بشأن القضايا اليت جتري مناقشتها والتقدم الذي جيري إحرازه يف املناقشات غـري الرمسيـة،               

يكون بوسع رؤساء وميسري اجملموعات تنظيم إحاطات إعالمية بقدر أكرب مـن            اقُترح أن   
  .التواتر واالنتظام لفائدة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب

  املسائل التنظيمية - جيم 
أعربت مذكرات عديدة عن دعمها إتاحـة     :إمكانية الدخول إىل جلسات التفاوض      -٢٩

وقال البعض بضرورة جعل     .ات هيئات االتفاقية  فرص واسعة للمراقبني للدخول إىل اجتماع     
مجيع االجتماعات مفتوحة، مبا فيها االجتماعات غري الرمسية والفرق العاملة وفرق الـصياغة             

واقترحت  . عن مجيع املراحل ذات الصلة من عملية اختاذ القرار         والعمليات املتصلة هبا، فضالً   
 املدين يف هيكلة هيئات اختاذ القرار، مثل        مذكرة واحدة حبث إمكانية ضم ممثلني عن اجملتمع       

وطلب البعض بأن تكون القيود اليت قد تفرض على إمكانية الوصول            .مكتب مؤمتر األطراف  
 .إىل االجتماع مطبقة على قاعات االجتماعات فقط وليس على مكان االجتمـاع نفـسه             

 املكان، أن يسمح    بد من فرض قيود على إمكانية الوصول لعدم اتساع         ويقترح، إن كان وال   
بدخول حلد أدىن من عدد املمثلني لكل جتمع موكلني وأن يترك هلذه التجمعات إدارة هـذا                

وباإلضافة على ذلك، الحظ بعض املذكرات أن الـسماح للمـراقبني مـن              .الشأن داخلياً 
املنظمات غري احلكومية باحلضور جيب أال يقتصر على األمـاكن املخصـصة للفعاليـات              

   .جلانبية، إذ من شأن ذلك أن حيد من فرص تفاعلهم مع املفاوضنيواملعارض ا
دعت املذكرات بوجه عام إىل تطبيق نظام للتعـيني والتـسجيل يتـسم              :التسجيل -٣٠

وينظر إىل النموذج األويل لنظام التسجيل املباشر على         .بالسرعة واملرونة وسهولة االستخدام   
ولوحظ أن   .على أنه خطوة يف االجتاه الصحيح     نترنت، الذي تعكف األمانة على وضعه،       إلا

وحيتاجون  .املراقبني حيتاجون إىل ضمان بأن تعيينهم سيسمح هلم بالدخول إىل االجتماعات          
 إن كان دخوهلم قد يتعرض للتقييد، حىت يتسىن هلم اختاذ القرار عن  إىل أن يعرفوا مسبقاًأيضاً
ينبغي أن تترك للمنظمـات احلكوميـة       ويف هذا السياق، أكدت مذكرة واحدة أنه         .دراية

الدولية حرية تعيني ممثليها وأن يسمح هلا، إذا لزم األمر، بإجراء تلك التعيينات قبيـل بـدء                 
وذكر عدد من املذكرات أن أي تقييد لعدد املنظمات غـري            .الدورة بل حىت أثناء انعقادها    

ي أن يستند إىل معايري منـصفة  احلكومية املسموح هلا بالتسجيل أو املشاركة يف دورة ما ينبغ         
 الـسماح للمـراقبني     واقترح أيـضاً   . قدر اإلمكان  وموضوعية وأن تبلغ بقرار منعها مسبقاً     

  .بالتسجيل لبضعة أيام فقط
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شدد العديد من املذكرات على أنه يتعني على حكومات  :أماكن انعقاد االجتماعات   -٣١
دهتا لعقد االجتماعات علـى اسـتيعاب       البلدان املستضيفة أن تضمن قدرة األماكن اليت حد       

وأياً كان االجتماع الذي تعقده االتفاقية، يتعني على األمانـة           .العدد املتوقع من املشاركني   
وحكومة البلد املضيف أن تكفال أماكن مالئمة لتسجيل ودخول املندوبني لتفادي الطـوابري             

كان الكافية الـيت تـسمح       ضرورة حبث مسألة سعة امل     واقُترح أيضاً  .الطويلة بشكل مفرط  
 يف املناقشات اليت جتريها األمانة مع البلد املضيف احملتمل،          للمراقبني باملشاركة حبثا مستفيضاً   

وأنه ينبغي، قبل اختاذ القرار النهائي لتأكيد البلد املضيف، إخطار املنظمات املعتمدة بـصفة              
 تكون موجودة فيما يتعلـق  مراقب واألطراف يف أبكر وقت ممكن بأية صعوبات أو قيود قد       

 بعض املذكرات إىل وضع وثيقة عامة حتدد بوضوح األدوار واملـسؤوليات            اودع .باملشاركة
اليت تقع على األمانة واألطراف وحكومة البلد املضيف لتهيئة املكـان املناسـب لـضمان               

  .املشاركة العامة
شاء املزيد من جهات    دعا بعض املذكرات إىل إن     :جهات التنسيق لتجمعات املوكلني    -٣٢

 أن يترك لألمانة حرية قبول جهـات        واقترح أيضاً  .التنسيق لكل جتمع من جتمعات املوكلني     
تنسيق إضافية ضمن كل جتّمع موكلني حبيث تعكس على حنو أفضل خمتلف اخلـصوصيات              

، ينبغي ختصيص جهة تنسيق لتمثيل املنظمات غري احلكومية املعنيـة           الًفمث .ضمن كل جتمع  
  .فاع عن البيئة من بلدان اجلنوببالد
من املذكرات من اعترب أن النهج احلايل ملراقبة املظاهرات والتحركـات            :املظاهرات -٣٣

وأكد بعض املراقبني أمهية الـسماح باملظـاهرات         .األخرى غامض وتقييدي بشكل مفرط    
 وضـع قيـود     وميكن. )٢١(السلمية واهلادئة يف األماكن املستخدمة لعقد اجتماعات االتفاقية       

معقولة من حيث أوقات وأماكن وكيفيات إجراء هذه األعمال، استنادا إىل معايري حمـددة              
بوضوح واحلرص على مراعاة احتياجات املفاوضني وحقوق اجملتمع املدين يف التعـبري عـن              

شرة وينبغي أال متنع هذه املعايري املتظاهرين من التعبري سلميا عن آرائهم والتوجه هبا مبا              .آرائه
  .إىل املفاوضني واملراقبني وغريهم من املشاركني

  املوكلني جتمعاتدور  – دال 
نظمت املنظمات غري احلكومية نفسها يف شكل جتمعات موكلني، ذات مـصاحل أو              -٣٤

وجهات نظر متنوعة ولكنها متجمعة إىل حد كبري، وقد ظهر نظام مرن وعملـي لتعزيـز                
ووصف عدد من املذكرات نظام      .عتمدة بصفة مراقب  مشاركة أعداد كبرية من املنظمات امل     

__________ 

اإلعـالم،  املبادئ التوجيهية للمشاركة، واملبادئ التوجيهية األمنية لألمم املتحدة فيما يتعلق بأعمال وسائط          )٢١(
 وتوزيع مواد اإلشهار، واستخدام شعار األمم املتحدة يف مؤمترات االتفاقية اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ، واملبـادئ                 

البصري تتيح الفرص اليت عادة مـا يـستخدمها         /التوجيهية الستخدام وسائل التصوير والتسجيل السمعي     
 .العديد من املراقبني
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جتمعات املوكلني على أنه أداة حيوية لتعزيز مشاركة املراقبني وشدد على احلاجة إىل ضمان              
 .متتع كل واحد من هذه التجمعات، من خالل ممثليها املعينني، بالفرصة للتفاعل مع األطراف             

تعزيز املشاركة علـى مـستوى جتمعـات         من اخلطوات العملية ل    واقترحت املذكرات عدداً  
  ). أعاله٣٠ و٢٩نظر الفقرتني ا(املوكلني، ال سيما فيما يتعلق بدخول االجتماعات والتمثيل 

وشـددت   . بفئات جديدة من التجمعات    ودعا عدد من املذكرات إىل القبول رمسياً       -٣٥
ـ           م كمجموعـة   مذكرات واحدة على أن الربملانيني واملشرعني مثال يستحقون االعتراف هب

وأوضحت هذه  . )٢٢( لدورهم يف إقرار املعاهدات وامليزانيات والقوانني الوطنية       منفصلة، نظراً 
املذكرة أن الربملانيني واملشرعني ميكنهم املسامهة يف حسن فهم التحديات اليت يطرحها تغـري              

 جمموعة  ودعت مذكرة أخرى، قدمته    .املناخ يف جمال التنمية ورفاه الدول األطراف وشعوهبا       
من املشرعني، إىل حتديد فئات جديدة للمشرعني إما كفئة مستقلة بذاهتا أو كفئة فرعية حتت               

 محاية مثل هذه الفئة من أية قيود تفـرض  وينبغي أيضاً .مظلة منظمات معتمدة بصفة مراقب   
 ضور اجلزء الرفيع املستوى املشترك ملـؤمتر      عليها من حيث عدد املراقبني الذين يسمح هلم حب        

 لإلدالء مبـداخالت، علـى    اجتماع األطراف وأن تتاح هلا فرصاً     /األطراف وملؤمتر األطراف  
   .٢١ و٢٠النحو املبني يف الفقرتني 

 ذاودعت مذكرات عديدة إىل أن تضطلع جتمعات بعينها بدور أكرب وأن يعترف هب             -٣٦
 .التغريات املناخيةالدور يف الوقت الذي تعكف فيه األطراف على وضع النظام املقبل ملواجهة            

هنمـا  إوشدد البعض على أن القطاع اخلاص ودوائر األعمال يقومان بدور حيوي من حيث              
وشددت هذه املذكرات على أن      .يسامهان يف تقدمي وتنفيذ حلول يف جمال تقليص االنبعاثات        

القطاع اخلاص مصدر رئيسي للتكنولوجيا واالبتكار والتمويل يف سبيل تقليص االنبعاثـات            
وبالتايل، مثة حاجة إىل مشاركة القطاع اخلاص مشاركة منظمة وفعالة           .على الصعيد العاملي  

ومبشاركة القطاع اخلاص مشاركة     .من أجل ضمان إمكانية حتويل خرباته إىل نتائج ملموسة        
، ميكن االستفادة من خربات هذا القطاع يف شىت املراحل ويف طائفة من              جيداً منظمة تنظيماً 

وشدد بعض املذكرات على أمهية إجياد حوافز مالئمـة مـن    .ضمن عملية االتفاقية  اجملاالت  
   . يف العمليةأجل كسب مشاركة ممثلي القطاع اخلاص من البلدان الصاعدة وبلدان أقل منواً

__________ 

إجراء تغيري يف اجملموعات الكربى املشاركة يف عملية مؤمتر األمـم           استحداث جتمع موكلني جديد يتطلب       )٢٢(
. املتحدة للتنمية املستدامة، واليت تشكل أساس جتمعات املوكلني التسعة احلالية املشاركة يف عملية االتفاقيـة  

ريية ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أن العديد من األطراف ذات املصلحة تنظر إىل االجتماعات التحض               
على أهنا فرصة لتوسيع قائمة     ) ٢٠+ريو (٢٠١٢ملؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة املزمع عقده يف          

 ي ريو دي جـانريو    ـود ف ـاجملموعات التسعة الرئيسية اليت اعتمدت يف مؤمتر األمم املتحدة بشأن البيئة والتنمية املعق            
حلكومات اإلقليمية، واجملموعات الدينية، واجملموعات الـيت        بغية إضافة جمموعات الربملانيني، وا     ١٩٩٢يف  

على أن هذه املسألة مل تدرج بعد يف جدول أعمـال           . تعىن بالتعليم، وجمموعات التفكري، على سبيل املثال      
 .اللجنة التحضريية للمؤمتر بشأن التنمية املستدامة لكي تتناوهلا الدول األطراف يف مداوالهتا
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وباإلضافة إىل ذلك، الحظ بعض املذكرات أن أي تغيري يف دور جتمعات املـوكلني       -٣٧
فالتغيريات مـن قبيـل      .اورات حثيثة مع فئات هذه التجمعات     ال ينبغي أن يتم إال بعد مش      

توجيه وجتميع الفئات قد تنطوي على خطر تقويض محاسة هذه اجملموعات وقـدرهتا علـى        
ومن الضروري إجراء مشاورات مسبقة مع الفئات وينبغي ضمان          .االبتكار أثناء املفاوضات  

   .دخاهلا على النظاممراعاة خمتلف خصائص كل جتمع يف أي تغيريات يتوخى إ

  للمشاركة التوجيهيةاملبادئ  - اءه 
تناولت عدة مذكرات املبادئ التوجيهية للمشاركة والحظـت أن هـذه املبـادئ           -٣٨

ودعا بعض املـذكرات إىل   .التوجيه، وإن كانت مرضية بوجه عام، فهي يف حاجة إىل تعزيز   
وميكن أن تستفيد    .ور مع اجملتمع املدين   لمشاركة بالتشا لإقرار والية لتنقيح املبادئ التوجيهية      

 تلـك   عملية التنقيح هذه من التجارب املكتسبة من عمليات أخرى ذات الصلة، ومنها مثالً            
وينبغي توزيع التعديالت املقترحة على نطاق واسع وأن         .اليت جرت يف إطار اتفاقية آرهوس     
   .ُيطلَب التعليق عليها قبل تنفيذها

ناول بعض املذكرات موضوع العقوبات اليت تتخـذ يف حـال           ويف هذا السياق، ت    -٣٩
والحظـت هـذه     .انتهاك املبادئ التوجيهية للمشاركة ولتسوية املنازعات يف هذا اجملـال         

املذكرات عدم وجود إجراء رمسي ملراجعة أو نقض القرارات اليت تتخذ بـشأن املـشاركة،             
ض اهليئة الفرعية للتنفيذ إقرار والية      وناشد البع  .األمر الذي يفضي إىل عقوبات غري متالئمة      

وجرى التنويـه بلجنـة      .لوضع إجراءات منسجمة مع املعايري املعمول هبا يف األمم املتحدة         
اجمللس االقتصادي واالجتماعي املعنية باملنظمات غري احلكومية، اليت تنظـر يف الـشكاوى             

 أن تنشئ   رح أيضاً واقُت .يقهاملرفوعة ضد املنظمات املعتمدة وتبت يف سحب االعتراف أو تعل         
اهليئة الفرعية جلنة مستقلة ومؤقتة تعىن بوضع اإلجراءات اليت تستخدم يف حال نـشوب أي               

 فيه، علـى أن تعـرض هـذه         نزاع تكون جهات فاعلة من املنظمات غري احلكومية طرفاً        
 إىل أن   اًودعا بعض املراقبني اهليئة الفرعيـة أيـض        .اإلجراءات على مؤمتر األطراف إلقرارها    

توضح بأن مؤمتر األطراف هو السلطة الوحيدة املخولة اختاذ القرارات النهائية فيمـا يتعلـق               
   .باإلجراءات التأديبية

  املايل والدعم واآلليات املنابر من جديدة أشكال استحداث بشأنمقترحات  - اوو 
ـ           -٤٠ اد أشـكال   أوردت املذكرات عددا من االقتراحات والتوصيات اليت تدعو إىل إجي

  :جديدة من املنابر واآلليات والدعم املايل لتعزيز مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب
ميكن استحداث منرب للحوار بني احلكومات وفئات جتمعات         :منرب للحوار  )أ( 
كأن يعقـد   ( جيتمع دوريا    ‘١ ‘:وميكن هلذا املنرب أن   . تتوىل األمانة تنظمه  على أن   املراقبني،  
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اجتمـاع  / قبل دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف        واحداً وم كامل، رمبا يوماً   دورة لي 
ىل جـداول   إ  اسـتناداً   يتخذ جدول أعمال منظم جيداً     ‘٢‘؛  )األطراف واهليئتني الفرعيتني  
، كأن يكون يف شكل مائدة مـستديرة أو          حمدداً  يتخذ شكالً  ‘٣‘األعمال املؤقتة للدورات؛    
وميكـن   .لسات العامة أو حلقة عمل للتشجيع على احلوار املفتوح      حوار عام على شاكلة اجل    

  إدراج تقرير عن هذه املناقشات يف الوثائق الرمسية اليت ُتعد للدورات؛
ميكن أن يتيح مثل هـذا       :نترنتإلااملباشرة على   باخلدمة  نظام للمشاورات    )ب( 

وميكـن   .اقب لتقدمي آراءها أكرب لألطراف وجتمعات املوكلني املعتمدة بصفة مر      النظام فرصاً 
إلسهامات كل  املخصص  أن يسمح مثل هذا احملفل حبيز حمدود أو بعدد أقصى من الكلمات             

 .جمموعة من األطراف وكل جتمع موكلني معتمد بصفة مراقب بشأن بنود جدول األعمـال          
  ؛ )٢٣(هىل شىت اآلراء بشأن أي موضوع بعينإلفوري اوميكن أن يتيح مزيدا من املرونة والوصول 

ن الزيادة املطردة يف عدد االجتماعات اليت       إ: الدعم املايل للمراقبني ولألمانة    )ج( 
املوارد املالية والبشرية لتجمعات اجملتمـع      على  لقي بعبء ثقيل    تتعقد يف خمتلف أحناء العامل      

ـ             .املدين ع وبالتايل، فمن الضروري تقدمي الدعم املايل لعدد حمدود من املمثلني عن كـل جتّم
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن تسهيل دعم اجملتمع املدين على الصعيد الوطين وذلـك              .موكلني

 وضع التجارب واملعارف املكتسبة يف جمال املفاوضـات الدوليـة يف      بغيةبتقدمي الدعم املايل    
املتناول، وكذلك لتعزيز قدرات وسائط اإلعالم وهيئات البث اإلذاعي قبل انعقاد مـؤمترات            

ويف هذا السياق، لوحظ يف مذكرة واحدة أن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ترعى              .ةاالتفاقي
 لدعم أعمال الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية من أجل         اً عام اً طوعي اً ائتماني اً صندوق حالياً

 تفاقية اإلطارية بشأن االوحتتاج أمانة    .تسهيل مشاركتها يف مؤمترات اتفاقية التنوع البيولوجي      
تغري املناخ هي األخرى إىل املزيد من املوارد املالية لكي تتمكن من تسهيل مشاركة املنظمات               

  ؛غري احلكومية املعتمدة بصفة مراقب مشاركة جمدية يف مجيع مراحل عملية االتفاقية
تستطيع البلدان املـضيفة تنظـيم معـرض جتـاري           :معرض التكنولوجيا  )د( 

اجتماع األطـراف   /اد دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف     للتكنولوجيا بالتزامن مع انعق   
   .من أجل توفري معلومات عن التكنولوجيات اجلديدة

وذكّرت املذكرات الواردة من األطراف واملنظمات غري احلكومية املمثلـة لـدوائر             -٤١
 األعمال والصناعة بالنجاح الذي توج به احلوار الذي أجراه فريـق اخلـرباء املعـين بنقـل      
 التكنولوجيا مع دوائر األعمال، مشريةً إىل أن احلوار مع دوائر األعمال بات اآلن مـدرجاً               

 على جوالت   وسلطت هذه املذكرات الضوء أيضاً     .كبند ثابت يف جدول أعمال هذا الفريق      
وقـد   . بني القطاع العام والقطاع اخلاص حتت إشراف حكومة املكـسيك          ةاحلوار األخري 

، مبثابة خطوة أوىل هامة ٢٠١٠يوليه / املكسيكية، اليت أطلقت يف متوزاعتربت جوالت احلوار  
__________ 

مركز التبـادل يف  على اإلنترنت مثل  ق أن نظم املعلومات املوجودة ذات اخلدمة الفوريةيذكر يف هذا السيا   )٢٣(
 . ومركز تبادل املعلومات التكنولوجية ميكن أن تتيح مناذج مفيدةشبكة معلومات تغري املناخ
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واقترح عدد من    .يف سبيل حتفيز دوائر األعمال على تقدمي مسامهة منظمة يف عملية االتفاقية           
 يف تطوير هذه الُنُهج، مالحظةً أن كال النوعني من احلوار أسفر عـن              املذكرات املضي قدماً  
ومن املنتظـر    .بناء الثقة والتفاهم بني دوائر األعمال واحلكومات       عن   جتارب عملية، فضالً  

 وميكن أن تكون فرصة لبحـث       ٢٠١١عقد حلقة عمل للهيئة الفرعية أثناء الدورة يف عام          
  :هذه االقتراحات، ومنها ما يلي

احلوارات غري الرمسيـة والعمليـات       :حوارات غري رمسية وعمليات رمسية     )أ( 
واجلمع بينهما   .ل فريق استشاري، كالمها ميكن أن تكون أدوات مفيدة        الرمسية واملنظمة، مث  

 يف سبيل تعزيز دور القطاع اخلاص على الفور، بغية إنشاء           ميكن أن يتيح النهج األمثل مؤقتاً     
وميكن أن تطلب األطراف مسامهة مـن القطـاع          .كيان استشاري رمسي يف جماالت حمددة     
وبـذلك قـد     .اإلبالغ بشأهنا يف إطار العملية الرمسية     اخلاص بشأن مواضيع حمددة مما ميكن       

ُيعترف رمسيا بنتائج العملية الرمسية وقد تؤخذ مسائل حمددة بعني االعتبار يف عمليـة اختـاذ                
ـ ومن شأن هذا النهج أن يزيد من االستفادة من مشاركة القطاع اخلاص و             .القرارات  لجيع

  ؛هذا القطاع أكثر تعاوناً
 آلية يف إطار االتفاقية للتشاور مـع        وجود :مع دوائر األعمال  آلية التشاور    )ب( 

 متنوعة من املصادر القائمة املختصة يف       ةأن يسمح باالستفادة من طائف    ب كفيلدوائر األعمال   
 أن تكـون    وميكن هلذه اآللية أيضاً    .جمال اخلربات التجارية والتقييم التكنولوجي واالقتصادي     

ليت ترد من األمانة واألطراف واملؤسسات األخرى العاملـة يف          مبثابة مركز معاجلة الطلبات ا    
س إسـهامات   التمتنشط ال اجملاالت املتعلقة باالتفاقية للحصول على املعلومات، وميكنها أن         

  ؛ومشاركات خبصوص أغراض حمددة
 ميكن هليئة استشارية رفيعة املستوى أن تكون مـورداً         :اهليئات االستشارية  )ج( 

وذلك بتزويدهم باخلربة الالزمة لوضع اخلطوط العريضة التفاق يطبق بعـد           هاما للمفاوضني   
وعلى الصعيد العملي، ميكن هليئـة استـشارية أن          . والقرارات اليت تتخذ الحقاً    ٢٠١٢عام  

تقدم مساعدة تقنية تلبية لطلبات قطرية حمددة أثناء مرحلة تنفيذ االتفاق، وكـذلك تقـدمي               
   .وتنفيذهااملشورة بشأن صياغة املعايري 

        
  


