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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة الثامنة عشرة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٦الدوحة، 
  من جدول األعمال املؤقت) ه(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  بصفة مراقبقبول املنظمات 

  املنظمات املقدمة لطلب احلصول على صفة مراقب: قبول املراقبني    

  *كرة من األمانةذم    

  إضافة    
الـواردة يف   املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية       قائمة   باإلضافة إىل   -١

) الوثيقةانظر مرفق هذه    (، أعدت األمانة قائمة تضم منظمة واحدة        FCCC/CP/2012/2الوثيقة  
وقد أعلنت حكومة قطر تعيني     . للنظر يف قبوهلا إىل الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف فقط         

هذه املنظمة لتكون املنظمة الكفيلة اليت تيسر مشاركة اجملتمع املدين احمللي بعد إصدار الوثيقة              
  .السالفة الذكر

 منظمة غري حكوميـة     واستعرض مكتب مؤمتر األطراف القائمة اإلضافية اليت تضم         -٢
ومل يبد أعضاء املكتب أي اعتراض على املنظمة املذكورة يف القائمة أو على قبـول                .واحدة

بأهنا ُمنحـت   وأُخطرت املنظمة   . هذه املنظمة إىل الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف فقط        
أن الـسلطة   مركز القبول املؤقت إىل الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف فقط، على أساس             

وإذا كانت املنظمة تود أن تواصل املشاركة يف العملية،         . النهائية لقبوهلا تعود ملؤمتر األطراف    

__________ 

 يف الدورة الثامنة عشرة ملـؤمتر  املنظمة الكافلة لتيسري مشاركة   قدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها        *  
 .ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتواألطراف والدورة الثامنة مل
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ينبغي إخطارها بضرورة تقدمي طلب جديد لقبوهلا بصفة مراقب بعد الدورة الثامنة عـشرة              
  .)١(ملؤمتر األطراف

 يف بروتوكول كيوتـو     وقد جيدر تذكري األطراف يف االتفاقية اليت هي أيضاً أطرافٌ           -٣
 مـن   ٧ و ٦ تنص على ما يلي فيما يتعلق باملادتني         ١-م أإ /٣٦من املقرر   ) ج(٢بأن الفقرة   

  :مشروع النظام الداخلي املعمول به

ُيسمح للمنظمات املقبولة بصفة مراقب يف الدورات الـسابقة ملـؤمتر           أن    )أ(  
األطراف حبضور الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف               

  بروتوكول كيوتو؛

أن ُتستخدم عملية واحدة لقبول املنظمات اليت هلا صفة مراقـب حلـضور       )ب(  
راف العامل بوصفه اجتماع األطراف، علـى أن        دورات مؤمتر األطراف ودورات مؤمتر األط     

  .يتخذ مؤمتر األطراف القرارات املتعلقة بقبول منظمات بصفة مراقب

__________ 

، واليت مل ُتقبل مبوجبها املنظمات الكافلة يف البلدان املـضيفة           وذلك وفقاً للممارسة اليت اتُّبعت فيما مضى       )١(
لدورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو بـصفة               

 .مراقبني إال لتلك الدورات
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  رفقامل

 طلبت قبوهلا بصفة مراقـب يف الـدورة         واحدة ملنظمة  إضافية قائمة    
  الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف

   احلكومية الدوليةاملنظمة    

1. Qatar Sustainability Network (QSN), Doha, Qatar 

        


