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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثونالرابعةالدورة 

   ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
   من جدول األعمال املؤقتXالبند 

  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية    

  *ألمني التنفيذيمذكرة مقدمة من ا    

  موجز    
  :تتناول هذه الوثيقة ثالثة مواضيع رئيسية  
ة بعة عـشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة الـسا          بعالدورة الـسا    )أ(  

مـؤمتر  (األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو             ملؤمتر
تـرد معلومـات عـن الـدورتني، مبـا يف ذلـك             ): اجتماع األطراف /األطراف

  التنظيمي؛  اريوالسين
إضافية للفريقني ترد معلومات عن ترتيبات عقد دورات  : الدورات املقبلة   )ب(  

 عـشرة   الثامنة، وكذلك عن األعمال التحضريية للدورة       ٢٠١١العاملني املخصصني عام    
واهليئة الفرعية للتنفيـذ    . اجتماع األطراف / ملؤمتر األطراف  الثامنةملؤمتر األطراف والدورة    

يف  الـست  الـدورات العاديـة   تـواريخ عقـد   بشأن توجيهاتتقدمي إىل ضاً  ة أي مدعو
  ؛٢٠١٦ و٢٠١٥ و٢٠١٤ األعوام

__________ 

، ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٨ يفقُدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها ملراعاة نتائج اجتماع املكتب املعقود              *  
 عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة          السادسةوكذلك نتائج الدورة    

 للفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل        الرابعة عشرة يوتو والدورة   يف املرفق األول مبوجب بروتوكول ك     
 .٢٠١١أبريل / نيسان٨-٣التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية املعقودتني يف الفترة 
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ُتقدم معلومات عـن تنظـيم العمليـة         :تنظيم العملية احلكومية الدولية     )ج(  
احلكومية الدولية، وال سيما فيما يتعلق باجلدول الزمين لالجتماعـات يف إطـار عمليـة          

، مبا يف املعتمدة بصفة مراقباملنظمـات لومات عن سبل تعزيز إشراك   وُتقّدم مع . االتفاقية
ذلك أفضل املمارسات املتعلقة هبذه املنظمات يف منظومة األمم املتحدة، بغية تيسري النقاش             
يف إطار هذا البند، مبا يف ذلك أثناء حلقات العمل اليت ستعقد يف إطار الـدورة الرابعـة                  

  .لتنفيذوالثالثني للهيئة الفرعية ل
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ١  ............................................................الوالية  - ألف     
  ٤  ٢  ..................اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -  باء     

  الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطـراف العامـل              - ثانياً  
  ٥  ٢١-٣  ................................اف يف بروتوكول كيوتوبوصفه اجتماع األطر     
  ٥  ٥-٣  ............................................................ مقدمة  - ألف     
  ٥  ٧-٦  .................................................التحضري للدورات  -  باء     
  تنظيم مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف           - جيم     
  ٦  ١٣-٨  ...............................................يف بروتوكول كيوتو         
  ٧  ١٩-١٤  ...............................................اجلزء الرفيع املستوى  - دال     
  مال املؤقتني ملؤمتر األطراف ومـؤمتر األطـراف        آراء بشأن جدويل األع     -  هاء     
  ٨  ٢١-٢٠  .....................................العامل بوصفه اجتماع األطراف         

  ٩  ٣٢-٢٢  ............................................................  الدورات املقبلة  - ثالثاً  
  جدولة دورات األفرقة املخصصة واهليئات الفرعية خالل النصف الثـاين            - ألف     
  ٩  ٢٤-٢٢  ....................................................٢٠١١من عام          
  طراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع    الدورات املقبلة ملؤمتر األ     -  باء     
  ١٠  ٢٦-٢٥  ..........................................................األطراف         
  ية الست خالل دتواريخ انعقاد الدورات العا: اجلدول الزمين لالجتماعات   - جيم     
  ١٠  ٢٨-٢٧  ...................................٢٠١٦ و٢٠١٥ و٢٠١٤األعوام          
  ١١  ٣٢-٢٩  ......................................تنظيم العملية احلكومية الدولية  - دال     

  ١٢  ٤٩-٣٣  ....................ة بصفة مراقب يف العملية احلكومية الدوليةاملنظمات املعتمد  - رابعاً  
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  مقدمة  - أوالً  

  الوالية  - ألف  
 امنـه  من االتفاقية على أن تتوىل األمانة مجلـة مهـام            ٨ من املادة    ٢تنص الفقرة     -١
املنـشأة  اختاذ الترتيبات املتعلقة بدورات مؤمتر األطراف ودورات هيئاته الفرعيـة           : "يلي ما

عقـد  ختاذ الترتيبـات الالزمـة ل     ال وتوخياً". هايلإ وتقدمي اخلدمات الالزمة     دةمبوجب املعاه 
 . الجتماعات احلكومية الدولية، تلتمس األمانة، بصورة دورية، إرشادات من األطرافا

 اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  - باء  

  :اهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة إىل  -٢
اجتمـاع  /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   إىل  أو التوصيات    املشورة   تقدمي  )أ(  

تنظيم أعماهلما خالل مؤمتر األمم املتحدة للمناخ املزمع عقده يف ديربـان،            بشأن  األطراف  
، وبشأن تنظيم أعمال اهليئات الفرعيـة واألفرقـة العاملـة           ٢٠١١جنوب أفريقيا، يف عام     

  توى؛املخصصة، وأعمال اجلزء الرفيع املس
تقدمي املشورة إىل األمانة بشأن العناصر اليت ميكن إدراجهـا يف جـدويل               )ب(  

ة ملـؤمتر   بع عـشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة الـسا          السابعةاألعمال املؤقتني للدورة    
، استناداً إىل قوائم العناصر اليت حيتمـل إدراجهـا يف جـدويل             اجتماع األطراف /األطراف

   ؛يونيه/قدم أثناء دورتيهما يف حزيراناألعمال املذكورين، اليت ست
  ؛ ٢٠١١النظر يف أية مسائل ناشئة عن جدولة عقد دورات إضافية يف عام   )ج(  
، ٢٠١٦ و ٢٠١٥ و ٢٠١٤اقتراح مواعيد لعقد الدورات الست لألعـوام          )د(  

  العتمادها من ِقبل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة؛ 
  ؛ ادات بشأن تنظيـم العمليـة احلكومية الدوليةتبادل اآلراء وتقدمي اإلرش  )ه(  
املعتمـدة بـصفة    مواصلة املناقشات بشأن سبل تعزيز إشراك املنظمـات           )و(  
، مبا يف ذلك نتائج حلقة العمل اليت ستعقد أثناء الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية               مراقب

 العتماده مـن جانـب مـؤمتر        للتنفيذ، بغية اعتماد االستنتاجات أو اقتراح مشروع مقرر       
  . األطراف يف دورته السابعة عشرة
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ؤمتر األطراف  الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة مل         - ثانياً  
   يف بروتوكول كيوتوالعامل بوصفه اجتماع األطراف

  مقدمة   - ألف  
 املتحـدة   ، أن ُيعقد مؤمتر األمـم     ١٤-م أ /٩قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٣

 كـانون   ٩نـوفمرب إىل    / تشرين الثاين  ٢٨للمناخ يف ديربان، جنوب أفريقيا، يف الفترة من         
وسيشمل مؤمتر ديربان، الذي سيستمر ملدة أسبوعني، عقد دورات         . ٢٠١١ديسمرب  /األول

اجتماع األطراف، واهليئة الفرعية للتنفيذ، واهليئة الفرعيـة        /مؤمتر األطراف، ومؤمتر األطراف   
املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية       ورة العلمية والتكنولوجية، والفريق العامل      للمش

لفريق العامل املخصص املعين    ا و ،لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       
  .بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

الل فترة انعقاد دوريت مؤمتر     وسيشمل مؤمتر ديربان جزءاً مشتركاً رفيع املستوى خ         -٤
  .اجتماع األطراف اليت تستغرق أسبوعني/األطراف ومؤمتر األطراف

ومن املتوقع أن حيظى مؤمتر ديربان باهتمام عام كبري يف ضـوء املناقـشات الـيت                  -٥
وُيتوقع أن تبذل األطراف جهوداً من أجـل املـضي   . ستجري وما تتسم به نتائجه من أمهية 

ل اليت متت مبوجب خارطة طريق بايل واالنطالق من النتائج الرئيـسية الـيت              قدماً يف األعما  
 يف كـانكون،  ٢٠١٠متخض عنها مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ الـذي ُعقـد يف عـام        

  .مبا يف ذلك اتفاقات كانكوناملكسيك، 

  التحضري للدورات  - باء  
فريقيا استضافة الدورة   وافق مؤمتر األطراف مع التقدير على عرض حكومة جنوب أ           -٦

اجتماع األطراف خالل الفترة    /السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف       
ووفقاً هلـذا القـرار،     . )١(٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٩نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨من  

تفاق البلـد   يواصل األمني التنفيذي إجراء مشاورات مع حكومة جنوب أفريقيا بغية وضع ا           
املضيف والتوقيع عليه قبل حلول موعد الدورتني الرابعة والثالثني ملؤمتر األطـراف واهليئـة              

وجيري اإلعداد هلاتني الدورتني، وستقدم املزيد من املعلومات أثناء         . الفرعية للمشورة العلمية  
  . الدورة الرابعة والثالثني ملؤمتر األطراف

ادسة عشرة ملؤمتر األطراف والـدورة الـسادسة ملـؤمتر          ومتابعةً لنتائج الدورة الس     -٧
اجتماع األطراف، أجرت الرئاسة املكسيكية مشاورات مع األطراف مـن أجـل            /األطراف

__________ 

 .١٤-م أ/٩املقرر  )١(
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 فّوض البلد املضيف للدورة     ١٦-م أ /١وعالوة على ذلك، فإن املقرر      . تيسري مواصلة التقدم  
ويف . ية تيسري العمل إلجناح الدورة    املقبلة ملؤمتر األطراف بإجراء مشاورات شاملة وشفافة بغ       

هذا السياق، بدأت حكومة جنوب أفريقيا مشاورات غري رمسية مع األطراف بغيـة تيـسري               
وستقدم املزيد من املعلومات بشأن نتائج هذه املشاورات أثناء         . حتقيق تقدم يف مؤمتر ديربان    

  . الدورة الرابعة والثالثني ملؤمتر األطراف

 يف مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف        األطراف و  تنظيم مؤمتر   - جيم  
  بروتوكول كيوتو

نـوفمرب،  / تشرين الثاين  ٢٨ يوم االثنني،    ديربانُيتوقع أن تسري ترتيبات افتتاح مؤمتر         -٨
 عشرة ملؤمتر األطراف والـدورة      السادسةوسيقوم رئيس الدورة    . على النسق املعهود مؤخراً   

 عشرة، وستتناول األطراف  السابعةاجتماع األطراف بافتتاح الدورة     / ملؤمتر األطراف  السادسة
يف اجللسة االفتتاحية بعض البنود التنظيمية واإلجرائية من جدول األعمـال، مبـا يف ذلـك                

/ ة ملـؤمتر األطـراف    بع عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الـسا      السابعةانتخاب رئيس الدورة    
وسيحيل املؤمتر بنود جـدول أعمالـه إىل        . لدورةاجتماع األطراف وإقرار جدول أعمال ا     

وال ُينتظر اإلدالء ببيانات غـري تلـك املقدمـة باسـم            . اهليئات الفرعية، حبسب االقتضاء   
  .وسُترفع بعد ذلك اجللسة االفتتاحية ملؤمتر األطراف. اجملموعات

كذلك  والنظراجتماع األطراف   / ملؤمتر األطراف  السابعةوسيلي ذلك افتتاح الدورة       -٩
يف البنود التنظيمية واإلجرائية املدرجة يف جدول أعمال الدورة، مبا يف ذلك إقـرار جـدول             

اجتماع األطراف بنود جدول أعماله إىل      /وسيحيل مؤمتر األطراف  . األعمال وتنظيم األعمال  
اسم وهنا أيضاً، ال ُينتظر اإلدالء ببيانات غري تلك املقدمة ب         . اهليئات الفرعية، حبسب االقتضاء   

   .اجتماع األطراف/وسُترفع بعد ذلك اجللسة االفتتاحية ملؤمتر األطراف. اجملموعات
اجتماع األطـراف يف    /وسُيستأنف عقد جلسات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف        -١٠

  . وقت الحق من األسبوع للنظر يف بنود جدويل أعماهلما اليت مل ُتحال إىل اهليئات الفرعية
 الذي يستمر أسبوعني مبدى التقدم الذي حترزه أعمـال       ديربانؤمتر  سيتأثر تنظيم م  و  -١١

 وسيستكمل أكرب قدر ممكن مـن       .اهليئات الفرعية األربع خالل الدورات اليت تسبق املؤمتر       
  . اجتماع األطراف/املسائل وُتحال النتائج إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطرف

مل التعاوين الطويـل األجـل مبوجـب     لفريق العامل املخصص املعين بالع    وسيقدم ا   -١٢
االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق   املعين بلفريق العامل املخصص وااالتفاقية  

 تقريريهما بصورة مباشرة إىل الدورة السابعة عشرة ملـؤمتر          األول مبوجب بروتوكول كيوتو   
وقد أطلق مـؤمتر    .  التوايل اجتماع األطراف، على  /األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف    

، عملية شاملة سُتنفّذ حتت إشـراف       )خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١األطراف، مبوجب مقرره    
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الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين بغية التمكني من تنفيذ االتفاقية بصورة تامـة              
 ٢٠١٢م  وفعالة ومستدامة عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل منـذ اآلن وحـىت عـا              

وقرر مؤمتر األطراف يف دورته السادسة      . بعده، من أجل الوصول إىل نتيجة متفق عليها        وما
عشرة متديد مدة عمل الفريق العامل املعين بالعمل التعاوين ملدة سنة ليتمكن مـن مواصـلة                

 وعرض النتائج على مؤمتر األطـراف       ١٦-م أ /١أعماله والوفاء بالتعهدات الواردة يف املقرر       
نظر فيها يف دورته السابعة عشرة؛ كما طلب منه مواصلة عمله مستنداً إىل الوثائق املعروضة لل

 من الفريق املعين بالعمل التعاوين مواصـلة        ١٦-م أ /١ يطلب املقرر    اكم. )٢(عليه للنظر فيها  
 ١٣-م أ /١مناقشة اخليارات القانونية بغية التوصل إىل نتيجة متفق عليها استناداً إىل املقـرر              

، والعمل الذي أُجنز يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف واملقترحات           )خطة عمل بايل  (
، ٦-م أإ /١وباملثل، ومبوجب املقرر    . )٣( من االتفاقية  ١٧املقدمة من األطراف مبوجب املادة      

اتفقت األطراف على أن يهدف الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـافية إىل              
 وأن يسعى إىل اعتماد النتائج من جانـب مـؤمتر           ١-م أإ /١  أعماله وفقاً للمقرر   استكمال
اجتماع األطراف يف أقرب وقت ممكن ويف الوقت املناسب لكفالة عـدم وجـود             /األطراف

  . فاصل بني فتريت االلتزام األوىل والثانية
ـ    ومن املتوقع أن تستكمل اهليئة الفرعية للتنفيذ و         -١٣ شورة العلميـة   اهليئة الفرعيـة للم

 بعض املسائل املعلقة، مبا فيها تلك املتصلة بالعمل اجلاري والواليات الناشئة عن والتكنولوجية
اجتماع األطـراف،  /الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف 

ا يف دورتيهما   اجتماع األطراف العتماده  /وتقدمي النتائج إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      
السابعة عشرة والسابعة على التوايل، وذلك وفقاً للمقررات اليت اُتخذت يف دورات سـابقة              

  . اجتماع األطراف/ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

  اجلزء الرفيع املستوى  - دال  
اهليئة الفرعية للتنفيذ تقترح تقليدياً موعد انعقاد اجلزء الرفيع املستوى الذي يـضم               -١٤
ونظـراً لألمهيـة    . لوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين، كما تقترح أي ترتيبات حمددة أخرى         ا

اجتمـاع  /السياسية للدورة السابعة عشر ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطـراف          
األطراف، وألسباب تنظيمية، من املهم أن حيدد مؤمتر األطراف مدة انعقاد اجلـزء الرفيـع               

  .املستوى
نظم اجلزء الرفيع املستوى للدورة السابعة عشر ملؤمتر األطراف والدورة السابعة           وسي  -١٥

اجتماع األطراف على غرار التجربة اإلجيابية ملؤمتر كانكون، حيث مل تتجاوز /ملؤمتر األطراف

__________ 

 .١٤٤ و١٤٣، الفقرتان ١٦-م أ/١املقرر  )٢(

 .١٤٥، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣(
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البيانات الفترة الزمنية احملددة هلا، نظراً لبدء اجللسات يف وقت مبكـر مقارنـة بالـدورات                
ديـسمرب  / كـانون األول   ٦يفتتح اجلزء الرفيع املستوى بعد ظهر يوم الثالثـاء          وس. السابقة

وسـيديل مـسؤولون رفيعـو      . وسيشمل مشاركة ممثلني رفيعي املستوى من البلد املضيف       
  . املستوى ببيانات باسم اجملموعات، حبسب االقتضاء

ة اجتماع األطراف جلـسات مـشترك     /وسيعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      -١٦
ديسمرب لالستماع إىل البيانات الوطنية اليت سـيديل هبـا وزراء           / كانون األول  ٨ و ٧ يومي

وسُتعد قائمة موحدة للمتكلمني وُيمنح كل طرف، مبا يف ذلك األطراف يف            . ورؤساء وفود 
ولن ُتتخذ قـرارات يف     . االتفاقية وبروتوكول كيوتو، فرصة خماطبة اجللسة مرة واحدة فقط        

  . شتركةهذه اجللسات امل
واملـدة  . ونظراً لعدد األطراف، سيكون من الضروري تقييد املدة احملددة لكل بيان            -١٧

واستناداً . الزمنية املوصى هبا للبيانات، اليت استخدمت يف الدورات السابقة، هي ثالث دقائق           
 كـانون   ٩إىل هذا الترتيب، سينتهي اإلدالء ببيانات الوزراء ورؤساء الوفود يوم اخلمـيس             

  . )٤( ملا توصل إليه مؤمتر األطراف بشأن إدارة الوقتديسمرب، وفقاً/األول
اجتماع األطـراف   /وستعقد جلسة مشتركة أخرى ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف         -١٨

ديسمرب لالستماع إىل البيانات اليت ستديل هبا املنظمـات         / كانون األول  ٩صباح يوم اجلمعة    
. ديسمرب/ كانون األول٩جلزء الرفيع املستوى بعد ظهر يوم وسينتهي ا. املعتمدة بصفة مراقب

اجتمـاع األطـراف العتمـاد      /وستعقد جلسات منفصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      
  . القرارات واالستنتاجات اليت متخضت عنها الدورة

وقد ترغب األطراف يف تأكيد مواعيد انعقاد اجلزء الرفيع املـستوى وتقـدمي أي                -١٩
  . ات صلة، مبا يف ذلك بشأن طرائق تقدمي البيانات الوطنيةمشورة ذ

األطراف ومؤمتر األطراف العامـل      ملؤمتر   ني األعمال املؤقت  آراء بشأن جدويل    - هاء  
  بوصفه اجتماع األطراف

تتوىل األمانة، باالتفاق مع    : " من مشروع النظام الداخلي على ما يلي       ٩تنص املادة     -٢٠
وتقليدياً، تقدم اهليئة الفرعية للتنفيذ     . )٥("عمال املؤقت لكل دورة   الرئيس، صياغة جدول األ   

التوجيهات بشأن قوائم العناصر اليت حيتمل إدراجها يف جدويل األعمـال املـؤقتني ملـؤمتر               
وتشمل هذه القوائم البنود املتكررة يف جداول       . اجتماع األطراف /األطراف ومؤمتر األطراف  

وستحاط األطـراف علمـاً     . ديدة قررهتا الدورات السابقة   األعمال وأي واليات إجرائية ج    
بالعناصر احملتملة جلدويل األعمال املؤقتني للدورة السابعة عشر ملؤمتر األطـراف والـدورة             

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥، الفقرة. 

)٥( FCCC/CP/1996/2.  
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 ٢٠١١اجتماع األطراف، استناداً إىل اعتماد جداول األعمال يف عام      /السابعة ملؤمتر األطراف  
، والفريق العامل   ئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    اهليمن ِقبل اهليئة الفرعية للتنفيذ، و     

املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول            
. لفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب االتفـاق           ا و ،كيوتو

اء بشأن العناصر اليت حيتمل إدراجها يف جدويل        وسيطلب من األطراف تقدمي ما لديها من آر       
اجتمـاع  /أعمال الدورة السابعة عشر ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملـؤمتر األطـراف           

األطراف استناداً إىل قوائم العناصر احملتملة اليت سـتقدم يف الـدورات املزمـع عقـدها يف                 
ول األعمال من ِقبل اهليئة الفرعيـة       وستصدر العناصر احملتملة فور اعتماد جدا     . يونيه/حزيران

املخـصص املعـين   ، والفريق العامـل  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   للتنفيذ، و 
لفريـق  ا و،بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو      

  .)٦( االتفاقالعامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب
ومع مراعاة اآلراء املقدمة أثناء الدورة الرابعة والثالثني للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ،                -٢١

ستستكمل األمانة جداول األعمال املؤقتة، باالتفاق مع الرئيس، وتتيحها باللغات الرمسية قبل            
ام الـداخلي    من مشروع النظ   ١١ستة أسابيع على األقل من افتتاح الدورتني، عمالً باملادة          

  . )٧(املعمول به

  الدورات املقبلة  -ثالثاً   

جدولة دورات األفرقة املخصصة واهليئات الفرعية خالل النصف الثاين مـن             - ألف  
   ٢٠١١ عام
أبريل على احلاجة إىل تنظيم دورة إضافية       / نيسان ٨وافق املكتب يف اجتماعه بتاريخ        -٢٢

أكتوبر، بغيـة   /سبتمرب أو تشرين األول   / أيلول لألفرقة املخصصة تتم جدولتها، إن أمكن، يف      
والترتيبات املتعلقة هبذه الدورات ستشمل عقد جلسات قبـل         . مواصلة أعمال هذه اهليئات   

كما أقر املكتب   . الدورات إلجراء مشاورات مجاعية وتنظيم حلقات عمل، حبسب االقتضاء        
يئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة       اهلاحلاجة إىل تنظيم دورات إضافية للهيئة الفرعية للتنفيذ و        

  . ميكن عقدها قبل مؤمتر ديربانوالتكنولوجية

__________ 

الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب االتفاقيـة            مت اعتماد جدويل أعمال      )٦(
والفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول             

 على  FCCC/AWGLCA/2011/L.1 والوثيقة   FCCC/KP/AWG/2011/1، على حنو ما وردا يف الوثيقة        كيوتو
 .التوايل

 . أعاله٦احلاشية  )٧(
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. وطلب املكتب من األمانة املتابعة مع األطراف الراغبة يف استضافة هذه الـدورات              -٢٣
ومبا أن األمانة مل تتلق التمويل املالئم لتغطية النفقات املتصلة بالدورات اإلضافية، ُيطلب من              

ومـن  .  العمل مع األطراف على مجع التربعات لتنظيم هذه الـدورات          أيضاً األمني التنفيذي 
الضروري مالحظة أنه يف حالة عدم تقدمي تربعات كافية أو وعود مؤكـدة باملـسامهة يف                

. التمويل، فإن األمانة لن تدخل يف ترتيبات تعاقدية من شأهنا اإلضـرار بتنظـيم الـدورات     
  . ل إضافية بشأن الترتيبات املتعلقة بالدورات اإلضافيةوستقدم يف الوقت املناسب أية تفاصي

قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االطالع على املعلومات املقدمة بشأن الـدورات               -٢٤
  .  واختاذ القرارات املناسبة٢٠١١اإلضافية يف عام 

الدورات املقبلة ملؤمتر األطـراف ومـؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه               - باء  
   ألطرافا  اجتماع

 إىل العروض املقدمة من دولة قطـر ومجهوريـة كوريـا          ١٦-م أ /١٢أشار املقرر     -٢٥
اجتمـاع  /الستضافة الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملـؤمتر األطـراف           

، ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٧نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٦األطراف، يف الفترة من     
اصلة التشاور هبذا الشأن واستكمال املشاورات حبلول موعد انعقـاد         وطلب من األطراف مو   

كما طلب من مؤمتر األطراف التوصية مبشروع . الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ
  . مقرر هبذا الشأن العتماده من جانب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة

كما طلب مؤمتر األطراف تقدمي عروض من الدول األطراف الستـضافة الـدورة               -٢٦
اجتماع األطـراف املزمـع     /التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف       

والتزاماً مببدأ التناوب بـني     . ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ إىل   ١١عقدمها يف الفترة من     
  . ن رئيسا هاتني الدورتني من جمموعة أوروبا الشرقيةاجملموعات اإلقليمية، سيكو

تواريخ انعقاد الدورات العادية الـست خـالل        : اجلدول الزمين لالجتماعات    - جيم  
  ٢٠١٦ و٢٠١٥ و٢٠١٤األعوام 

طُلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والثالثني اقتراح تواريخ عقد دورات               -٢٧
فقت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف تلك الدورة على إرجاء النظـر يف            ووا. ٢٠١٥ و ٢٠١٤عامي  

وعليه، ُيطلب من اهليئة الفرعية للتنفيذ اقتراح       . )٨(حتديد التواريخ إىل الدورة الرابعة والثالثني     
  : )٩( على النحو التايل٢٠١٦ و٢٠١٥ و٢٠١٤تواريخ لعقد دورات األعوام 

__________ 

)٨( FCCC/SBI/2010/10 ١٥٩، الفقرة. 

 تعين ضـمناً أن اجلـزء الرفيـع         ٢٠١٦ و ٢٠١٥ و ٢٠١٤التواريخ احملددة للدورات املقبلة خالل األعوام        )٩(
 .ثاين للدورةاملستوى هلذه الدورات سيكون يف الفترة بني يومي اخلميس واألحد من األسبوع ال
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يونيه إىل يوم   / حزيران ٤ يوم األربعاء    من: ٢٠١٤فترة الدورة األوىل لعام       )أ(  
  يونيه؛ / حزيران١٥األحد 

ديسمرب / كانون األول  ٣من يوم األربعاء    : ٢٠١٤فترة الدورة الثانية لعام       )ب(  
  ديسمرب؛ / كانون األول١٤إىل يوم األحد 

يونيه إىل يوم   / حزيران ٣من يوم األربعاء    : ٢٠١٥فترة الدورة األوىل لعام       )ج(  
  يونيه؛ /زيران ح١٤األحد 

ديسمرب / كانون األول  ٢من يوم األربعاء    : ٢٠١٥فترة الدورة الثانية لعام       )د(  
  ديسمرب؛/ كانون األول١٣إىل يوم األحد 

مايو إىل يـوم    / أيار ١٨من يوم األربعاء    : ٢٠١٦فترة الدورة األوىل لعام       )ه(  
  مايو؛ / أيار٢٩األحد 

نوفمرب / تشرين الثاين  ٣٠يوم األربعاء   من  : ٢٠١٦فترة الدورة الثانية لعام       )و(  
   .ديسمرب/ كانون األول١١إىل يوم األحد 

قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف النظر يف التواريخ املقترحة للفترات الست املقترحة               -٢٨
 والتوصية باعتمادهـا مـن      ٢٠١٦ و ٢٠١٥ و ٢٠١٤لعقد الدورات العادية خالل األعوام      

 يف النظـر يف     وقد ترغب اهليئة الفرعية أيضاً    . دورته السابعة عشرة  جانب مؤمتر األطراف يف     
اجتماع األطـراف،   /أية عروض الستضافة الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف        

  . ودعوة األطراف الراغبة يف ذلك إىل تقدمي عروضها يف أقرب وقت

  تنظيم العملية احلكومية الدولية  - دال  
يونيـه تتـيح    / حزيـران  - مايو/الفرعية للتنفيذ اليت ُتعقد يف الفترة أيار      دورة اهليئة     -٢٩

لألطراف تقليدياً فرصة النظر يف كيفية سري العملية احلكومية الدولية، وتبادل اآلراء، واختـاذ         
. القرارات بشأن املسائل ذات الصلة، مبا يف ذلك تقدمي التوجيهات للرؤساء وملوظفي األمانة            

والشفافية والشمول هي املبادئ املوجهة لتنظيم األعمال وعمل الرؤسـاء          وستكون الصراحة   
  .وموظفي األمانة اآلخرين

وقد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف تقييم بعض عناصر العملية احلكومية الدوليـة،               -٣٠
والنظر يف اخليارات املتعلقة بإجراء حتسينات وتقدمي التوجيهات ذات الصلة، ال سـيما وأن              

دول الزمين لالجتماعات يزداد تعقيداً وقد ترغب األطراف يف دراسة أي تغـيريات قـد               اجل
  .تكون مالئمة واختاذ قرار بشأهنا

وقد زاد عـدد    .  هو العام األخري الذي شهد عقد دورتني فقط        ٢٠٠٦وكان عام     -٣١
إىل مخـس   ) ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧(فترات عقد الدورات يف السنوات األخرية من أربع فتـرات           
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وجتري مناقشة هذه املسألة مـن      . ٢٠٠٩، ووصل إىل ست فترات يف عام        )٢٠١٠ (فترات
ومع ذلـك،   . ٢٠١٣-٢٠١٢الناحية املالية يف إطار امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني          

قد يكون من املفيد النظر يف توقعات األطراف املستقبلية املتعلقة بعدد وتوقيت الدورات من              
  . والتفاوضمنظور املوضوعات

وباإلضافة إىل الفترات الرمسية لعقد الدورات، أُدرجت يف اجلدول الـزمين أعمـال       -٣٢
 كيفيـة   ومن املسائل اجلديرة بالدراسة أيضاً    . عدد من اهليئات وأفرقة اخلرباء اليت مت تشكيلها       

اقـات  ويف سـياق اتف   . وتوقيت تقدمي التقارير اليت تعدها هذه اهليئات إىل اهليئات الرئيسية         
كانكون، ميكن لألطراف التطلع إىل إدراج عدد من اهليئات اإلضافية يف جدول االجتماعات             

  .اليت ُتعقد يف إطار االتفاقية

  املنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف العملية احلكومية الدولية  - رابعاً  
ملقدمـة مـن     ا التقـارير يف  يف دورهتا الثالثة والثالثني       للتنفيذ نظرت اهليئة الفرعية    -٣٣

 )١١(املعلومات املقدمة يف التقرير التوليفي    يف  ، و )١٠(األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب    
شدد عدد  و. )١٢(الذي أعدته األمانة عن سبل دعم مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب          

ه من التقارير املقدمة من األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب على أمهية مشاركة هـذ             
املنظمات واحلوار معها، ومتت الدعوة إىل حتسني إجراءات تعزيز تبـادل املعلومـات بـني               

وأقرت اهليئة الفرعية بأن نطاق مشاركة املنظمـات املعتمـدة          . املنظمات والدول األطراف  
بصفة مراقب وأمهيتها يتسمان بالتنوع والسعة واإلثراء، وأنه ال بد مـن تعزيـز دور هـذه        

  .اهتا يف العملية احلكومية الدولية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخاملنظمات ومسامه
كما سلّمت اهليئة الفرعية باحلاجة إىل مراعاة أفضل املمارسـات املـستمدة مـن                -٣٤

وطلبت إىل األمانة أن تواصـل اسـتعراض        . العمليات األخرى ضمن منظومة األمم املتحدة     
ت املعتمدة بصفة مراقب يف منظومة األمم املتحدة، بغيـة          املمارسات اجليدة املتعلقة باملنظما   

االستفادة من جتارب احملافل األخرى سعياً إىل زيادة تعزيز مشاركة هذه املنظمات يف عملية              
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقدم إليها تقريراً عن هذه املمارسات            . االتفاقية اإلطارية 

  .يف دورهتا الرابعة والثالثني

__________ 

، وميكن االطـالع علـى      FCCC/SBI/2010/Misc.8الورقات املقدمة من األطراف ترد يف الوثيقة         )١٠(
ــات ــع     الورقـ ــة يف املوقـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــن املنظمـ ــة مـ  :املقدمـ

>http://unfccc.int/parties_observers/igo/submissions/items/3714.php<  ،     وتلك املقدمة من املنظمـات
 .<http://unfccc.int/parties_observers/ngo/submissions/items/3689.php>غري احلكومية يف املوقع 

)١١( FCCC/SBI/2010/16.  

)١٢( FCCC/SBI/2010/27 ١٥٢-١٣٩، الفقرات. 
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 لتحديد  ٢٠١١واتفقت اهليئة الفرعية على أن تعقد حلقة عمل أثناء الدورة يف عام               -٣٥
 من االتفاقية، عرب    ٧ من املادة    ٦سبل إضافية تعزز مشاركة املراقبني، وفقاً ملا جاء يف الفقرة           

مجلة أمور منها عرض أفكار لتعزيز طرق مشاركتهم احلالية، مع مراعاة املناقشات اليت جرت              
وطلبت اهليئة الفرعية أن ُيقدم إليها تقريـر حلقـة          .  الدورة الثالثة والثالثني للهيئة الفرعية     يف

وسُتتاح على املوقع الشبكي لالتفاقية، قبل موعد انعقـاد         . العمل يف دورهتا الرابعة والثالثني    
  .ةالدورة الرابعة والثالثني، املعلومات املتعلقة حبلقة العمل اليت ستعقد أثناء الدور

وقد ترغب اهليئة الفرعية يف تقدمي توجيهات بشأن سبل تعزيز مشاركة املنظمـات               -٣٦
املعتمدة بصفة مراقب يف العملية احلكومية الدولية، بغية اعتماد استنتاجات أو مشروع مقرر             

وقد ترغب اهليئـة الفرعيـة يف       . العتمادمها من ِقبل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة        
سبل متكني املنظمات املعتمدة بصفة مراقب من املشاركة يف العملية بصورة أكثـر             النظر يف   

رمسية، كأن يكون ذلك من خالل أفرقة استشارية أو قنوات مشاهبة على غرار املمارسـات               
  .املتبعة يف عمليات أخرى يف إطار منظومة األمم املتحدة

  طاريةاملنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية اإل    
اهتمام اجملتمع املدين بعملية تغري املناخ أخذ يف االزدياد والتنوع منذ تقدمي التقريـر                -٣٧

ومت اعتمـاد   . )١٣(األخري عن املنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف العملية احلكومية الدوليـة          
 منظمة جديدة بصفة مراقب خالل الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطـراف            ٣٥٩جمموعه   ما
 منظمة خالل الـدورة     ٩٣اجتماع األطراف، ومت اعتماد     /دورة اخلامسة ملؤمتر األطراف   وال

ويف . اجتمـاع األطـراف   /السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف       
الوقت احلايل، يبلغ عدد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعتمدة بصفة            

 يف املائـة مقارنـة      ٤٥ منظمة، أي بزيـادة قـدرها        ١ ٤٩٥قية اإلطارية   مراقب يف االتفا  
االعتراف املؤقت بثالث فئات إضافية هـي       ، منحت األمانة    ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٨ بعام

أن ويعين إدراج هذه الفئات الـثالث اإلضـافية   .  ونوع اجلنس والشباب، واملرأة ،املزارعون
 الرئيسية التسع يف جدول أعمال القـرن احلـادي    تسع فئات، على غرار الفئات   هناك حالياً 
  . والعشرين

وحدثت زيادة مضطردة يف نسبة حضور املشاركني خالل السنوات اخلمس املاضية             -٣٨
 مشاركاً بصفة مراقب يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانيـة             ٢ ٩٣٣من  

 بصفة مراقب يف الدورة اخلامـسة        مشاركاً ١٣ ٤٨٢اجتماع األطراف إىل    /ملؤمتر األطراف 
 /ويف آب . اجتمـاع األطـراف   /عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطـراف       

، استحدثت األمانة نظاماً للتسجيل على شبكة اإلنترنت لتيسري وحتـسني           ٢٠١٠أغسطس  

__________ 

)١٣( FCCC/SBI/2009/7 ٣٧-٣١، الفقرات. 
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ومجيع . اقيةإدارة مشاركة اجلهات املعتمدة بصفة مراقب يف الدورات اليت ُتعقد يف إطار االتف            
املنظمات اليت طلبت املشاركة يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الـسادسة             

وبالنظر إىل الطاقة االستيعابية اإلمجاليـة      . اجتماع األطراف متكنت من ذلك    /ملؤمتر األطراف 
 ٦ ٧٥٨للمرافق وإمكانية توفري األمن والسالمة جلميع املشاركني، متت املوافقة على حضور            

  .  مشاركا٤ً ٩١١مشاركاً حضر منهم 
وأثناء الدورات، استفادت املنظمات املعتمدة بصفة مراقب مـن الفـرص املتاحـة       -٣٩

مؤمتر األطراف العامل   /للمداخالت أثناء اجللسات الرمسية ولالجتماع برئيس مؤمتر األطراف       
اهتم يف العملية بصورة    بوصفه اجتماع األطراف، ورؤساء هيئات املعاهدات بغية تقدمي مسامه        

ومت إضفاء الطابع املؤسسي على احلوار بني األمانة وجهات التنسيق التابعة للفئـات             . مباشرة
  . اليت تشملها االتفاقية

وُنظمت فعاليات جانبية ومعارض وإحاطات إعالمية إلطالع املشاركني يف العملية            -٤٠
مت يف الدورة اخلامسة عـشرة ملـؤمتر        و. على آراء وأعمال املنظمات املعتمدة بصفة مراقب      

 )١٤("استوديو تغري املناخ  "اجتماع األطراف إنشاء    /األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف    
وزادت طلبات  . لتوفري بديل عن الفعاليات اجلانبية واملعارض اليت يزداد الطلب على تنظيمها          

 ٢٠١٠ يف املائة عام     ٣٩ وبنسبة   ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٧٣تنظيم الفعاليات اجلانبية بنسبة     
ولتحقيق الفائدة القصوى من املوارد احملدودة، ونظراً لزيادة اجلهـات          . ٢٠٠٨مقارنة بعام   

املعتمدة بصفة مراقب اليت تنظم فعاليات جانبية خالل دورات مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر               
مات التابعة لألمم   اجتماع األطراف، ُحث مجيع مقدمي الطلبات، مبا يف ذلك املنظ         /األطراف
وتوفر وسائط اإلعالم والعـروض     . ، على تنظيم هذه الفعاليات بصورة مشتركة      )١٥(املتحدة

كما زادت هذه األنشطة حىت بلغت ذروهتـا يف الـدورة           . وسيلة أخرى للتعبري عن اآلراء    
اجتماع األطـراف حيـث     /اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف       

  . يوما١١ً من الفعاليات اإلعالمية خالل فترة املؤمتر اليت استمرت ١٤٠نظيم حوايل جرى ت
وخالل الفترات الفاصلة بني الدورات وأثناء التحضري هلا، أبدت املنظمات املعتمدة             -٤١

وقدمت هذه املنظمات   . بصفة مراقب اهتمامها باملشاركة يف حلقات العمل وتقدمي ورقات        
 ورقة،  ٩٠ و ٢٠١٠ ورقة يف عام     ٥١ و ٢٠٠٩ ورقات يف عام     ١٠٩ بصورة فردية وجمتمعة  

__________ 

ديو تغري املناخ هو منرب يستخدمه الصحفيون إلجراء مقابالت مع املشاركني بشأن اإلجراءات واحللول              استو )١٤(
وُتبث مجيع املقابالت عن طريق موقع الويـب التـابع          . واملالحظات واملسائل اليت هلا تأثري على تغري املناخ       

 .لالتفاقية اإلطارية

تقرير اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى عـن        " املعين بالتنسيق  جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة      )١٥(
 :متاح على املوقع". دورهتا العشرين

<http://www.unsceb.org/ceb/rep/hlcp/20th%20session_HLCP.pdf/view?searchterm=CEB/2010/6>. 
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، مبا يف ذلك الورقات الواردة يف التقرير التوليفي املشار إليـه يف             )١٦(٢٠١١حىت اآلن، لعام    
  .  أعاله٣٣الفقرة 
وتوخياً لتعزيز االتصال والشفافية، ُتتاح بشكل عام للمنظمات املعتمـدة بـصفة              -٤٢

وتواصل األمانة أيضا تضمني ممارساهتا أدوات إعالمية       . تفاوضيةمراقب مسودات النصوص ال   
مبتكرة تستخدم بصورة واسعة من جانب املشاركني يف املؤمترات، مبا يف ذلـك األطـراف               

  . ومنظمات اجملتمع املدين

  استعراض أفضل املمارسات يف منظومة األمم املتحدة    
ت مؤسسية رمسية يف هذا اإلطار      مل تشهد منظومة األمم املتحدة حدوث أي تعديال         -٤٣

وتواصل األمانة رصد واستعراض السياسات وأفضل املمارسات ذات الصلة . ٢٠٠٩منذ عام 
  أدناه مـوجزاً   ٤٩ إىل   ٤٤وتقدم الفقرات من    . يف الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة     

  .ألفضل املمارسات
مع املدين املعتمـدة لديـه بتقـدمي        برنامج األمم املتحدة للبيئة يسمح ملنظمات اجملت        -٤٤

وهناك العديد من االتفاقات البيئية     . تعليقات مكتوبة على وثائق العمل اليت مل ختضع للتحرير        
  . للجنة االقتصادية ألوروبا اليت تتيح مجيع الوثائق غري الرمسية يف مواقعها على شبكة اإلنترنت

ـ          -٤٥ الغ املـشاركني املـسجلني     ويوفر جملس حقوق اإلنسان خدمة رسائل نصية إلب
  .للمسامهة يف وضع بنود جدول األعمال املقبل

وهناك عدد من عمليات األمم املتحدة اليت تسمح للمراقبني املعتمدين من منظمات              -٤٦
وميكن االطالع على أمثلة من هـذا       . اجملتمع املدين باملشاركة يف اجتماعات اهليئات اإلدارية      

، وجلنة دستور األغذيـة، واتفاقيـة التنـوع         )١٧(هوساتفاقية آر القبيل يف النظام الداخلي ال    
لتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم علـى مـواد كيميائيـة            البيولوجي، واتفاقية روتردام    

ستوكهومل املتعلقة بامللوثات   ، واتفاقية   ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية       
واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف اتفاقيـة       . م املتحدة للبيئة  ، وبرنامج األم  العضوية الثابتة 

". أصدقاء الـرئيس  "التنوع البيولوجي ُدعيت يف بعض األحيان إىل املشاركة يف اجتماعات           
كما وضعت اتفاقية التنوع البيولوجي آليات إلشراك اجملتمعات احمللية وجمتمعات الـسكان            

وتدعو اتفاقيـة   . الرمسية، ولتمثيلهم يف جلنة استشارية    األصليني يف االجتماعات الرمسية وغري      

__________ 

 .٢٠١١أبريل / نيسان٦حىت  )١٦(

 بالوصـول إىل    مم املتحدة االقتصادية ألوروبا املتعلقـة     االسم الكامل التفاقية آراهوس هو اتفاقية جلنة األ        )١٧(
ودخلـت هـذه    . املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية            

 طرفاً جيتمعون كل ثالث     ٤٤ويبلغ عدد أطرافها    . ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠االتفاقية حيز النفاذ يف     
 .سنوات تقريباً
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إىل  )١٨(آراهوس واللجنة األوروبية للبيئة والصحة واملؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية          
  . متثيل منظمات اجملتمع املدين يف هيئاهتا املعنية باختاذ القرارات، مثل اجتماعات املكاتب

ويل ملنظمات اجملتمع املدين لتمكينـها مـن املـشاركة يف           وهناك جهات توفر التم     -٤٧
االجتماعات، مثل اتفاقية آراهوس، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

، وجلنة التنمية املستدامة، وبرنـامج األمـم        منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات    التصحر، و 
  . املتحدة للبيئة

 متزايد من عمليات األمم املتحدة، كلجنة التنمية املـستدامة واتفاقيـة            وهناك عدد   -٤٨
، اليت  )١٩(مكافحة التصحر وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات          

تنظم حوارات مع خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة أو اجتماعات مائـدة مـستديرة مـع               
  . وعات الرئيسية كجزء من اجتماعات جمالس اإلدارةاجملم/احلكومات واجملتمع املدين

وبعض عمليات األمم املتحدة اليت لديها واليات حمددة لتعزيز مـشاركة اجلهـات               -٤٩
املعتمدة بصفة مراقب، متنح هذه اجلهات ذات احلقوق املمنوحـة للمـشاركني املمـثلني              

لداخلي للمـؤمتر الـدويل     حلكومات يف خماطبة اجللسات، وهناك أمثلة على ذلك يف النظام ا          
ويف إطـار املـؤمتر الـدويل إلدارة املـواد          . املعين بإدارة املواد الكيميائية واتفاقية آراهوس     

الكيميائية، ميكن للمنظمات غري احلكومية املشاركة خماطبة اجللسات وطلـب إدراج بنـود             
ـ               شاركني حمددة يف جدول األعمال وتقدمي مقترحات وإثارة نقاط نظام، شـأهنم شـأن امل

  . حلكومات املمثلني

        

__________ 

 هو عملية عاملية متعددة اجلهات صاحبة املصلحة معنيـة بتنفيـذ          املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية      )١٨(
وجيتمع املؤمتر كل ثـالث سـنوات       . النهج االستراتيجي إلطار السياسات الدولية إلدارة املواد الكيميائية       

 ممـثالً عـن     ١٢٥ حـوايل    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ إىل   ١١تقريباً، وشارك يف دورته األخرية يف الفترة من         
 . ممثالً حكومياً بصفة مراقب٢٥ منظمة غري حكومية و٦٥ منظمة حكومية دولية و٢٥احلكومات و

اإلجراءات املنقحة بشأن مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات وعمليات اتفاقية األمم املتحـدة              " )١٩(
 وهي متاحة على املوقع ". ملكافحة التصحر

>http://www.unccd.int/php/document2.php?ref=ICCD/COP(9)/18/Add.1<.  


