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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثونالثالثةالدورة 
   ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠، كانكون

   من جدول األعمال١٥البند 
  مية الدوليةترتيبات عقد االجتماعات احلكو

  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية    

  مشروع استنتاجات مقَترح من الرئيس    
يف البيانات املقدمـة مـن األطـراف        ) اهليئة الفرعية ( اهليئة الفرعية للتنفيذ     نظرت  -١

سبل  الذي أعدته األمانة عن      )٢(، واملعلومات املقدمة يف التقرير التوليفي     )١(واملنظمات املراِقبة 
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بـاآلراء الـيت        . دعم مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب     

أعربت عنها املنظمات املراِقبة من خالل فريق االتصال املعين هبذه املسألة وأثناء املناقشات مع              
  .رئيس اهليئة الفرعية

ورهتا العشرين واليت اعترفت    وذكّرت اهليئة الفرعية باالستنتاجات اليت خلصت إليها يف د          -٢
فيها باألمهية األساسية ملشاركة املراقبني الفعالة، يف كلٍ من العملية احلكومية الدولية والتـصدي              

   .)٣(لتغري املناخ، وبأمهية مسامهات املنظمات املراِقبة يف املداوالت بشأن املسائل املوضوعية

__________ 

 ظمات احلكومية الدولية فهي متاحة، أما بيانات املنFCCC/SBI/2010/MISC.8ترد بيانات األطراف يف الوثيقة  )١(
، وبيانات املنظمات <http://unfccc.int/parties_observers/igo/submissions/items/3714.php> :على املوقع

 .<http://unfccc.int/parties_observers/ngo/submissions/items/3689.php>:  احلكومية متاحة على املوقعغري

)٢( FCCC/SBI/2010/16. 

)٣( FCCC/SBI/2004/10 ١٠٣ و٩٨، الفقرتان. 
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املراِقبة نطاقاً وأمهية يتسمان بـالتنوع      وسلّمت اهليئة الفرعية بأن ملشاركة املنظمات         -٣
والسعة واإلثراء، كما سلمت بضرورة تعزيز دور ومسامهات املنظمات املراِقبة يف العمليـة             

  .احلكومية الدولية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ
ـ               -٤ ة، وذكّرت اهليئة الفرعية بأن هناك حالياً تسع فئات مراِقبِة يف إطار عملية االتفاقي

على حنو يتسق مع اجملموعات األساسية اليت ُعرفت بوصفها اجلهات صـاحبة املـصلحة يف               
  .)٤(٢١جدول أعمال القرن 

وسلّمت اهليئة الفرعية بالدور اهلام ملشاركة مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، احلكومية   -٥
 ٧ من املادة ٦للفقرة وغري احلكومية، وبقيمة هذه املشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية، وفقاً   

  .من االتفاقية
االجتماعات التحـضريية   وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن املناقشات اجلارية يف إطار            -٦

 تتيح فرصـاً    )٢٠+ريو (٢٠١٢ملؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة املزمع عقده يف          
ني النظـر يف هـذه      كما أشارت إىل أنه قد يـتع      . لتوسيع نطاق مشاركة أصحاب املصلحة    

  .املناقشات، مبا فيها املناقشات بشأن اتفاقيات ريو، يف إطار عملية االتفاقية اإلطارية
وأشارت اهليئة الفرعية إىل التطورات اليت شهدهتا ممارسات إشراك املنظمات املراِقبة             -٧

هتا األمانـة   يف العملية احلكومية الدولية يف السنوات األخرية، ورحبت باملبادرات اليت اختـذ           
  .مؤخراً لتعزيز عملية احلوار مع املنظمات املراِقبة

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومة املكسيك على اجلهود اليت بذلتها لعقـد             -٨
مناقشات مع املنظمات املراِقبة يف إطار التحضريات السابقة للدورة السادسة عـشرة ملـؤمتر              

ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول        األطراف والدورة السادسة ملؤمتر ا    
  .كيوتو، وأثناءمها

وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن أية خطوات لتعزيز مشاركة املنظمات املراِقبة ينبغـي               -٩
كما أشارت إىل أن هذه اخلطوات سُتتخذ . اختاذها بتشاور كامل مع املنظمات املراِقبة نفسها      

  .رهناً بتوافر املوارد
وذكّرت اهليئة الفرعية باالستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتا العشرين بـشأن              -١٠

إمكانية توسيع طلبات تقدمي املعلومات واآلراء لتشمل املنظمات غري احلكوميـة، حـسب             
االقتضاء، على أن ال ُتصدر هذه البيانات بصفتها وثائق رمسية، لتفـادي تـضخيم حجـم                

وطلبـت  . )٥(ه البيانات على املوقع اإللكتروين لالتفاقية اإلطارية      الوثائق، وعلى أن ُتتاح هذ    
اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تواصل جهودها لزيادة تيسري الوصول إىل هذه املسامهات علـى               

  .املوقع اإللكتروين لالتفاقية اإلطارية
__________ 

)٤( <http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml>. 

)٥( FCCC/SBI/2004/10 ١٠٤، الفقرة. 
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ِقبة يف كل   وأوصت اهليئة الفرعية بأن يقدم الرؤساء إحاطات إعالمية للمنظمات املرا           -١١
املنظمات على املعلومات بشأن    هذه  ملواصلة إطالع   دورة، من أجل تعزيز تبادل املعلومات، و      

  .رز يف املناقشات غري الرمسية اليت جتري مناقشتها والتقدم احملاملسائل
واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف سبل إضافية لتعزيز الوسـائل القائمـة                -١٢

ات املراِقبة، وال سيما سبل تعزيز فرص التدخل وتقدمي مدخالت موضـوعية            ملشاركة املنظم 
  .كما ينبغي بذل جهود لتعزيز استخدام السبل التقنية للمشاركة. أخرى
كما سلّمت اهليئة الفرعية باحلاجة إىل مراعاة أفضل املمارسـات املـستمدة مـن                -١٣

 األمانة أن تواصـل اسـتعراض       وطلبت إىل . العمليات األخرى ضمن منظومة األمم املتحدة     
املمارسات اجليدة املتعلقة باملنظمات املراِقبة يف منظومة األمم املتحدة، بغية االسـتفادة مـن              

. جتارب احملافل األخرى لزيادة تعزيز مشاركة املنظمات املراِقبة يف عملية االتفاقية اإلطاريـة            
هذه املمارسات إليها يف دورهتا الرابعـة       وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقدم تقريراً عن          

  .والثالثني
 لزيـادة   ٢٠١١واتفقت اهليئة الفرعية على أن تعقد حلقة عمل أثناء الدورة يف عام               -١٤

 من االتفاقية،   ٧ من املادة    ٦تطوير سبل تعزيز مشاركة املراقبني، على النحو احملدد يف الفقرة           
 للمشاركة، مع اإلحاطة علماً باملناقشات اجلارية       مبا يشمل عرض أفكار لتعزيز السبل القائمة      

وطلبت اهليئة الفرعية أن ُيقدم التقرير املتعلق حبلقـة  . يف الدورة الثالثة والثالثني للهيئة الفرعية  
  .العمل إليها يف دورهتا الرابعة والثالثني

        

  


