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  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغوون، مجهورية كوريا، 
   من جدول األعمال املؤقت٥البند 

  ة واملنظمات غري احلكومية وقبول املراقبنياعتماد املنظمات احلكومية الدولي

  جراءات املنقحة العتماد منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاصاإل    

   األمانةأعدهتامذكرة     

  موجز    
، إىل   يف الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة        ،بعض األطراف طلبت    
ت اجملتمع املدين والقطاع اخلـاص،       أن تستعرض اإلجراءات اخلاصة باعتماد منظما      األمانة

ويف اجمللـس  األخرى تعددة األطراف املبيئية التفاقات  اال متاماً مع تلك السارية يف       ملواءمتها
ويف الدورة نفسها، أوصت األطراف أيضاً األمانة       . قتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة   اال
  .رافقائمة املنظمات املقترح اعتمادها لدى مؤمتر األطتنقح أن ب

لتحسني فعالية عملية االعتماد لـدى اتفاقيـة        ‘ ١‘وتقترح هذه الوثيقة خيارات       
األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومواءمتها مع عمليات اهليئات املماثلة، هبدف جعل اخنراط            

لتيسري مشاركة ممثلـي    ‘ ٢‘منظمات اجملتمع املدين أكثر إنتاجية واتساقاً على مر الزمن، و         
 التجارية يف دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية، من أجل تعزيز اخنراط            دوائر األعمال 

  .القطاع اخلاص يف تنفيذ االتفاقية
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  مقدمة  -أوالً   
تشجع اتفاقيةُ األمم املتحدة ملكافحة التصحر على اخنراط منظمات اجملتمع املدين عن              -١

 بالدور الذي تضطلع به املنظمات غري احلكومية طريق عدد من األحكام تعترف اعترافاً كامالً
  .)١(واجملموعات الرئيسية األخرى يف تنفيذ االتفاقية

منظمات اجملتمع املـدين علـى املـشاركة يف       االتفاقيةُ  وباإلضافة إىل ذلك، تشّجع       -٢
  . دورات مؤمتر األطراف واجتماعات هيئاته الفرعية

اقية على القواعد األساسية اليت حتكم مشاركة        من االتف  ٢٢ من املادة    ٧وتنص الفقرة     -٣
وجيوز قبول حضور أي هيئـة أو       . املنظمات اليت هلا مركز املراقب يف دورات مؤمتر األطراف        

 وكالة، سواٌء أكانت وطنية أم دولية، حكومية أم غري حكومية يف دورات مؤمتر األطراف وفقاً              
أن تكون قد   ) ب(ائل املشمولة باالتفاقية،    أن تكون ذات اختصاص يف املس     ) أ: (للشروط التالية 

أبلغت األمانة الدائمة برغبتها يف أن ُتمثَّل بصفة مراقب يف دورة من دورات مؤمتر األطـراف،                
  .ما مل يعترض على ذلك ما ال يقل عن ثلث عدد األعضاء احلاضرين يف الدورة) ج(و
اركة اهليئات أو الوكـاالت     مش( من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف       ٧وتبّين املادة     -٤

كذلك أنه جيوز هلؤالء املراقبني، بناًء على دعوة من الرئيس، املشاركة يف أعمال أي   ) األخرى
دورة، دون احلق يف التصويت، يف املسائل اليت يكون للهيئة أو الوكالة اليت ميثلوهنا اهتمـام                

  . حلاضرة يف الدورةمباشر هبا، ما مل يعترض على ذلك ما ال يقل عن ثلث األطراف ا
اعتماد املنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكوميـة        (١-م أ /٢٦ومبوجب املقرر     -٥

 منها أن يعتمد لدورته األوىل ودوراته الالحقة املنظمـات          قرر مؤمتر األطراف أموراً   ) الدولية
اره، عنـد   غري احلكومية اليت قد توصي األمانة باعتمادها، وأن يأخذ مؤمتر األطراف يف اعتب            

البّت يف اعتماد منظمات غري حكومية إضافية لدورته الثانية ودوراتـه الالحقـة العاديـة               
 اللذين اعتمدهتما اللجنة التحضريية ملؤمتر األمـم        )٣(٢/١ و )٢(١/١املقرَّرْين  ) أ(واالستثنائية،  

__________ 

 :بوسائل منها ما يلي )١(
 ؛))د(٥املادة ( احملليني وال سيما النساء والشباب تيسري مشاركة السكان  )أ(  
إتاحة املشاركة يف ختطيط السياسات وصنع القرارات وتنفيذ برامج العمل الوطنية واستعراضها              )ب(  

 ؛ ))و(٢، ١٠املادة (
 ؛ ))د(١٦املادة (نشر املعلومات واخلربات ذات الصلة بني الفئات املستهدفة يف املناطق املختلفة   )ج(  
تنظيم محالت توعية لعامة اجلمهور؛ والقيام، على أساس دائم، بتشجيع حصول اجلمهور على               )د(  

املعلومات ذات الصلة، فضالً عن مشاركة اجلمهور على نطاق واسع يف أنشطة التثقيف والتوعية؛ وإعـداد          
  )).٣(١٩املادة (وتبادهلا، باللغات احمللية حيثما أمكن  املعلومات التعليمية ومواد التوعية العامة

)٢( A/45/46 :دور املنظمات غري احلكومية يف العملية التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية. 
)٣( A/46/48 :إجراء للبت يف مدى اختصاص املنظمات غري احلكومية وصلتها بأعمال اللجنة التحضريية. 
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ـ  ) ب(املتحدة املعين بالبيئة والتنمية العتماد املنظمات غري احلكومية، و         ي املمارسـة   أن يراع
  . املتبعة يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة

  املعلومات األساسية  -ثانياً   

وفقاً لألحكام السالفة الذكر، تعمل األمانة على تيسري اعتماد املنظمات احلكوميـة              -٦
الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت أعربت عن اهتمامهـا باملـشاركة يف دورات مـؤمتر               

 املنظمات اليت قدمت طلباً   وتوصي األمانة مؤمتر األطراف باعتماد      .  الفرعية األطراف وهيئاته 
وعادةً ما يتناول مؤمتر األطراف هذه املسألة يف البند الثاين من جـدول             . )٤(متتثل للشروط و

  . املشاركة يف هذه الدورةاملنظمات من أعمال كل دورة بغية متكني 
 منظمة من منظمات اجملتمع املـدين       ٩٠٠لى  وهكذا، اعُتمد إىل حد اآلن ما يربو ع         -٧

  .لدى مؤمتر األطراف، متكّنت بالتايل من حضور اجتماعاته واجتماعات هيئاته الفرعية
    الذي يتضمن اخلطة وإطار العمل االسـتراتيجيني للـسنوات          ٨-م أ /٣ويشدد املقرَّر     -٨

    ، علـى أمهيـة اخنـراط      )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       
ومـع  . القطاع اخلاص بصفته أحد األطراف الفاعلة الرئيسية يف تنفيذ االتفاقية بصورة ناجحـة            

ممثلي القطاع   ذلك، مل يوضح نص االتفاقية وال مقررات مؤمتر األطراف الشروط احملددة حلضور           
اخلـاص أن حيـضروا هـذه     وحالياً، ميكن ملمثلي القطاع     . اخلاص االجتماعات الرمسية لالتفاقية   

     االجتماعات، فقط بصفتهم أعضاء يف الوفد الرمسي للبلد الذي حيضر اجتماع مؤمتر األطـراف              
  . أو يف إطار منظمة من منظمات اجملتمع املدين املعتمدة لدى مؤمتر األطراف بصفة مراقب

 بـأن   أوصت بعض األطراف يف الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة          و  -٩
تستعرض األمانة اإلجراءات اخلاصة باعتماد منظمات اجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص،             

 متاماً مع تلك السارية يف اتفاقات بيئية أخرى متعـددة األطـراف ويف اجمللـس                ملواءمتها"
تراجع قائمـة   "أن   ب وأوصت األطراف األمانة أيضاً   ". االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة   

  ".قترح اعتمادها لدى مؤمتر األطرافاملنظمات امل
لتحـسني فعاليـة عمليـة      ‘ ١‘واستناداً إىل ما سبق، تقترح هذه الوثيقة خيارات           -١٠

االعتماد لدى االتفاقية ومواءمتها مع عمليات اهليئات املماثلة، هبدف جعل اخنراط منظمات            
 مشاركة ممثلي دوائر األعمال     لتيسري‘ ٢‘اجملتمع املدين أكثر إنتاجية واتساقاً على مر الزمن، و        

التجارية يف دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية، من أجل تعزيز اخنراط القطاع اخلـاص              
  ".االستراتيجية"يف تنفيذ االتفاقية كما دعت إىل ذلك 

__________ 

)٤( <http://www.unccd.int/php/document2.php?ref=ICCD/COP(9)/16>. 
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  عملية اعتماد منظمات اجملتمع املدين  -ثالثاً   
ف يف مداوالته بشأن هذه املسألة،       إلتاحة معلومات مرجعية تساعد مؤمتر األطرا      سعياً  -١١

أُجري حتليل مقارن بني إجراءات اعتماد منظمات اجملتمع املدين لدى االتفاقيـة واإلجـراءات              
  .املتبعة لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي وعدد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  -ألف   

 أعاله، تطالَب املنظمـات الـيت تلـتمس    ٥ و٣حكام الواردة يف الفقرتني     وفقاً لأل   -١٢
لالطالع على قائمة كاملة (اعتمادها لدى مؤمتر األطراف تقدمي معلومات ووثائق تؤّيد طلبها    

  ).بالوثائق املطلوبة، انظر املرفق األول
قتضاء، وبإحدى  ويلزم تقدمي الوثائق بواسطة الربيد، وأن تكون وثائق أصلية عند اال            -١٣

؛ وجيب أن تكون ترمجة الوثائق      )اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية  (لغات أمانة االتفاقية الثالث     
 يوماً قبل بدايـة دورة مـؤمتر        ٩٠وينبغي تلقي األمانة الطلبات يف حدود       . األصلية معتمدة 

  .األطراف الذي سينظر يف قائمة املنظمات املقترحة لالعتماد
رتيبات احلالية، ميكن ملمثلي القطاع اخلاص أن حيضروا االجتماع الرمسي          ومبوجب الت   -١٤

  .لالتفاقية سواًء أكان ذلك بإدراجهم كأعضاء يف قائمة الوفد الرمسي لطرف ما أم كمراقبني

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة  - باء  
لمجلـس االقتـصادي    ل من ميثاق األمم املتحدة على أنـه جيـوز           ٧١تنّص املادة     -١٥

  غري احلكوميـة الـيت تعـىن       املنظماتواالجتماعي أن جيرى الترتيبات املناسبة للتشاور مع        
  . باملسائل الداخلة يف اختصاصه

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي عالقة التـشاور بـني         ١٩٩٦/٣١وينظم القرار     -١٦
اً منها املعلومات اليت ينبغـي      ويوضح القرار أمور  . )٥(األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية    

 ).١انظر املرفق (للمنظمات أن تقدمها للحصول على املركز االستشاري 

ويتجاوز القرار تنظيم حضور اجتماعات اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ويرمي إىل   -١٧
كفالة االتساق يف القواعد اليت حتكم مشاركة املنظمات غري احلكومية يف املؤمترات الدوليـة              

ويف الوقت نفسه، يتضّمن القرار شـروط األهليـة للمركـز    . اليت تدعو إليها األمم املتحدة 
االستشاري، وحقوق املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري وواجباهتا وإجراءات          

  .تعليق هذا املركز وسحبه

__________ 

  .١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٠، )اجلزء الثاين (A/51/3 للصيغة الواردة يف الوثيقة وفقاً )٥(
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 إليهـا   وينبغي للمنظمات اليت ترغب يف املشاركة يف املؤمترات الدولية اليت تـدعو             -١٨
وتكون أمانة املؤمتر مسؤولة عـن      . منظمة األمم املتحدة أن تلتمس اعتماداً لدى اهليئة املعنية        

تلقي الطلبات من املنظمات غري احلكومية وتقييمها بصورة أولية من أجـل اعتمـاد هـذه                
  .املنظمات لدى املؤمتر

 أنـشطتها   وتكون هذه الطلبات مشفوعة مبعلومات عن اختصاصات املنظمة وصلة          -١٩
  .بأعمال املؤمتر وينبغي أن تتضمن املعلومات املشار إليها يف املرفق األول

وال يتضمن االعتماد أي دور تفاوضي، بيد أنه وفقاً للممارسة املعمول هبا يف األمم                -٢٠
املتحدة وملا يرتئيه رئيس االجتماع املعين، ينبغي أن ُتعرض على املنظمة إمكانية خماطبة املؤمتر              

  . طريق بيان خطي أو عرض شفويعن
ووضع اجمللس االقتصادي واالجتماعي صفحة على شبكة اإلنترنت لتيسري عمليـة             -٢١

وينبغي للمنظمة غري احلكومية، حال تسجيلها يف النظـام، أن تـرتِّل املعلومـات              . االعتماد
 الطلب اللجنـة    وتستعرض. املطلوبة اليت ميكن أن ُتقدَّم باإلنكليزية أو الفرنسية دون غريمها         

 يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وتقـدم توصـياهتا إىل   )٦(املعنية باملنظمات غري احلكومية 
  .اجتماع اجمللس للنظر والختاذ القرار النهائي

  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  -جيم   
قية األمم املتحـدة اإلطاريـة      يرد اإلطار القانوين ملشاركة املراقبني يف اجتماعات اتفا         -٢٢

 من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة        ٢٢  الذي مياثل املادة   )٧(بشأن تغري املناخ يف نص االتفاقية     
ومع ذلـك، وكمـا ورد يف الوثيقـة         . التصحر والنظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف االتفاقية      

FCCC/SBI/2004/5          غـري احلكوميـة    ، وضعت األمانة كذلك إجراءات لقبـول املنظمـات
وبالنسبة إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، جيوز          . واملنظمات احلكومية الدولية  

أو اليت تتمتـع  /تبتغي الربح و  قبول املنظمات اليت هلا شخصية قانونية مستقلة واملنظمات اليت ال         
 املنظمات الـيت تـستويف       وتدرج .)٨(باإلعفاء الضرييب، حلضور مؤمتر األطراف بصفة مراقب      

الشروط يف قائمة توصي هبا أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ إىل مـؤمتر                 
  .األطراف، عن طريق مكتبه، العتمادها بصفة مراقب لدى مؤمتر األطراف

__________ 

 دولة عـضواً  ١٩تتألف اللجنة املعنية باملنظمات غري احلكومية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي من     )٦(
  .يف األمم املتحدة

  .ة بشأن تغري املناخ من اتفاقية األمم املتحدة اإلطاري٧ من املادة ٦الفقرة  )٧(
ينبغي للمنظمات اليت ترغب يف احلصول على صفة املراقب أن تتقدم بإثباتات لشخصيتها القانونية املستقلة                )٨(

أو اليت تتمتع باإلعفاء الضرييب يف دولة عـضو يف األمـم   /تبتغي الربح و  وبأن لديها وضع املنظمات اليت ال     
 يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو يف دولة طرف يف حمكمة            املتحدة، أو واحدة من وكاالهتا املتخصصة أو      

  .العدل الدولية
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وقبل االعتماد، تطلب األمانة تقدمي شهادة تثبت إنشاء املنظمة على أسـاس أهنـا                -٢٣
وكبديل لذلك، ميكن إثبات مركز عدم ابتغاء الـربح بتقـدمي      . بتغي الربح كدليل إثبات   ت ال

  .تبتغي الربح احلكم ذي الصلة الذي يؤكد مركز املنظمة اليت ال/نسخة من القانون
وجيـب تقـدمي    . وُتقبل الطلبات بإحدى لغات األمم املتحـدة الرمسيـة الـست            -٢٤

اسي أو اللوائح التنفيذية، وإثبات مركز عدم اسـتهداف     القانون األس /النظام األساسي /امليثاق
الربح والبيانات املالية باللغات األصلية إىل جانب ترمجتها إىل إحدى لغات األمـم املتحـدة            

  .الرمسية؛ دون لزوم أن تكون الترمجة معتمدة
مـارس  / آذار ١وُتقبل طلبات االعتماد على مدار السنة وتبدأ عملية االستعراض يف             -٢٥
  .ن كل عام العتماد املراقبني يف اجتماع مؤمتر األطراف يف السنة ذاهتام

 عن ذلك، ميكن للمنظمات غري احلكومية اليت تتقدم بطلب اعتمـاد لـدى              وفضالً  -٢٦
  . اليت ترغب يف أن تلتحق هبا)٩(مؤمتر األطراف أن ُتبني اجملموعة الكبرية

  اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي  -دال   
اقية بشأن التنوع البيولوجي أحكام ُتماثل أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة           لالتف  -٢٧

وُتـشري  . التصحر اليت تنظم قبول املراقبني يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاتـه الفرعيـة            
 مـن اتفاقيـة     ٢٢  من االتفاقية إىل اعتماد املراقبني بنفس الصياغة الواردة يف املادة          ٢٣ املادة

 من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف االتفاقية ٧ تحدة ملكافحة التصحر، ومتاثل املادة  األمم امل 
  . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر٧ بشأن التنوع البيولوجي نص املادة

وطلب مؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، يف اجتماعه الثامن، إىل              -٢٨
خصص املفتوح العضوية املعين باستعراض تنفيذ االتفاقية أن ينظر يف إجراءات    الفريق العامل امل  

مث اعتمد مؤمتر األطراف    . )١٠(قبول هيئات ووكاالت سواء أكانت حكومية أم غري حكومية        
، الذي ُيحدد خطوات قبول عضوية اهليئات والوكاالت املؤهلة، سواء أكانت           ٩/٢٩املقرر  

  .مراقب إىل اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعيةحكومية أم غري حكومية، بصفة 

__________ 

لبيئية، ومنظمـات   املنظمات غري احلكومية املعنية باألعمال التجارية والصناعية، واملنظمات غري احلكومية ا           )٩(
املستقلة املوجهة   والسلطات احلكومية احمللية والسلطات البلدية، واملنظمات غري احلكومية          الشعوب األصلية، 

حنو البحوث، واملنظمات غري احلكومية املعنية بنقابات العمال، واملنظمات غري احلكومية املعنية بـاملزارعني،          
وللمجموعات الـثالث   . واملنظمات غري احلكومية املعنية بالنساء واملنظمات غري احلكومية املعنية بالشباب         

  .األخرية حالياً مركز مؤقت
)١٠( <www.cbd.int/doc/decisions/cop-08/cop-08-dec-10-en.doc>.  
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وعليه، ينبغي لكل هيئة أو وكالة أن تبلغ األمانة برغبتها يف أن متثَّل بصفة مراقب يف                  -٢٩
           قواعـدها  /قانوهنـا األساسـي  /اجتماعات مؤمتر األطراف، وأن تقّدم نظامهـا األساسـي        

  . ذات صلةأو اختصاصاهتا، وكذلك أي معلومات أخرى
  حمرراً وينبغي للمنظمات اليت ترغب يف متثيلها لدى مؤمتر األطراف أن ترسل خطاباً             -٣٠

على ورق حيمل اسم املنظمة موقعاً من املدير التنفيذي أو الرئيس، تعرب فيه عن اهتمامهـا                
 يف مبـا (ُتعتمد املنظمة بصفة مراقب يف اجتماع سابق ملؤمتر األطـراف          وإذا مل . هبذا التمثيل 

ذلك عندما كان مؤمتر األطراف يعمل بصفته اجتماع األطراف يف بروتوكـول الـسالمة              
أو هيئاته الفرعية، ينبغي تضمني اخلطاب السالف الذكر املعلومـات اإلضـافية            ) البيولوجية

  ).انظر املرفق األول(املطلوبة والوثائق ذات الصلة 
ة التصحر، ُتقدَّم إىل كل اجتمـاع مـن   وخالفاً لعملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافح       -٣١

اجتماعات األطراف للنظر قائمة باهليئات واملؤسسات اليت أبلغت األمانة برغبتها يف أن ُتمثَّل             
وينبغي للهيئات واملؤسسات أن ختطر األمانة بأي تغيري ذي صلة يف           . لدى اجتماع األطراف  

 .د تؤثر يف اعتماد املنظمة بصفة مراقباملعلومات املقدمة سابقاً إىل األمانة، وهي معلومات ق

ويف إطار عملية اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، جرى تفسري النظام الداخلي بصورة              -٣٢
وال متيَّز االتفاقية بني    . أوسع من أجل تشجيع مشاركة منظمات األعمال التجارية والصناعية        

وميكن أن ُتمثَّل منظمـات     . غي الربح تبت اهليئات أو الوكاالت غري احلكومية اليت تبتغي أو ال        
األعمال التجارية والصناعية يف اجتماعات االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي يف مركز مراقب            

  .إذا قدمت املعلومات ذات الصلة واستوفت الشروط الواردة يف النظام الداخلي

  اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة  -هاء   
 من اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربيـة املهـاجرة          )١١(٧ من املادة    ٩ تنظم الفقرة   -٣٣

وكالة أو هيئة مؤهلة فنياً حلماية األنواع املهاجرة وحفظها وإدارهتا، وتكون قـد             "مشاركة  
  ".أشعرت األمانة برغبتها يف أن ُتمثَّل يف دورات مؤمتر األطراف

 أنواع احليوانات الربية املهاجرة، ينبغي       من اتفاقية حفظ   ٧ من املادة    ٧ووفقاً للفقرة     -٣٤
  .)١٢(وتعتمده لكل دورة من دورات مؤمتر األطراف أن تقرر النظام الداخلي هلذه الدورة

والشرط الوحيد للمشاركة يف اجتماعات مؤمتر األطراف هو توجيه طلب خطي إىل              -٣٥
ة من املنظمة وتـدرج يف      وتدقق األمانة يف كل طلب وفقاً للمؤهالت املطلوب       . أمانة االتفاقية 

هناية املطاف اسم املنظمة اليت قدمت الطلب يف قائمة ُتعرض يف البداية على اللجنة املكلفـة                
  .بوثائق االعتماد، مث على مؤمتر األطراف للموافقة عليها

__________ 

)١١( <www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm>.  
)١٢( <http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm>.  
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  اتفاقية ستوكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة  -واو   
 العضوية الثابتة اعتمـاد املنظمـات غـري         يّسرت اتفاقية ستوكهومل بشأن امللوثات      -٣٦

احلكومة يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف بتطبيق قواعد اجمللس االقتصادي واالجتماعي مـع             
  .يلزم من تعديل، بسبب عدم اعتماد النظام الداخلي ملؤمتر األطراف بعد إجراء ما

ني اعتماد منظمـات     بشأن االتصال الرمسي باألطراف واملراقب     ٢/١٦وُينظم املقرر     -٣٧
اجملتمع املدين إىل دورات مؤمتر األطراف، وُيشري إىل الشروط الواردة يف املرفق الرابـع مـن                

UNEP/POPS/COP.2/26الوثيقة 
)١٣(.  

وبالنسبة إىل املنظمات املعتمدة لدى اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي، تقتـصر              -٣٨
وينبغي للمنظمات  . االتصال باملنظمة املعلومات املطلوبة على استمارة طلب تتضمن تفاصيل        

لالطالع (غري املعتمدة لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن ُتتيح أيضاً معلومات ووثائق            
  ).على قائمة الشروط املفصَّلة، انظر املرفق األول

ويتماثل إجراء إحالة الطلبات إىل مؤمتر األطراف مع اإلجراءات السارية يف اتفاقات              -٣٩
  .رى متعددة األطرافبيئية أخ

  برنامج األمم املتحدة للبيئة  -زاي   
وضع برنامج األمم املتحدة للبيئة آلية لتيسري مشاركة منظمات اجملتمـع املـدين يف                -٤٠

وترد شروط هذه العمليـة يف وثيقـة     . دورات جملس اإلدارة واملنتدى البيئي الوزاري العاملي      
املنتدى البيئـي الـوزاري   /دين لدى جملس اإلدارة أساليب اعتماد منظمات اجملتمع امل    "معنونة  

  .)١٤("العاملي التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة
     وتركِّز الوثيقة على شروط اعتماد منظمات اجملتمع املـدين وإجراءاتـه، وحتـدد                -٤١

ت وواجباهتا وكذلك شكل التقارير اليت تقدمها املنظمات املعَتمدة كـل           حقوق هذه املنظما  
  .أربع سنوات

وُتقدَّم الوثائق  .  لتيسري تقدمي الوثائق ذات الصلة     )١٥(وأُعدت استمارة اعتماد مفصَّلة     -٤٢
إىل فرع اجملموعات الكربى واجلهات املعنية التابع لشعبة التعاون اإلقليمي، الـيت تـستعرض      

  .عتماد وترسل الوثائق مشفوعة بتوصيتها إىل مكتب أمانة جملس اإلدارة للنظر فيهاطلبات اال

__________ 

)١٣ ( <http://chm.pops.int/Convention/COP/Meetings/COP2/COP2Documents/tabid/71/language/en-

US/Default.aspx>.  
)١٤ ( <http://www.unep.org/civil_society/PDF_docs/accreditation-modalities-eng-4-7-08.pdf>.  
)١٥( <http://www.unep.org/civil_society/PDF_docs/UNEP-Application-Form-for-Accreditation.pdf>.  
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تبتغـي الـربح وسـرداً     وتشمل الوثائق املطلوبة إثباتات على مركز املنظمة اليت ال        -٤٣
لالطالع على القائمة املفصَّلة للـشروط، انظـر        (مفصالً عن النطاق الدويل ألنشطة املنظمة       

  ).املرفق األول

  حتديث قائمة منظمات اجملتمع املدين املعَتمدة لدى مؤمتر األطراف  -بعاً را  
ُتعتمد منظمات اجملتمع املدين، املعتمدة إىل دورة من دورات مؤمتر األطـراف، إىل               -٤٤

وُتطبق هذه املمارسة املنهجية، املـستخدمة لـدى مجيـع          . دورته الالحقة وهيئاته الفرعية   
وتتفادى املمارسة ازدواج العمـل     . األطراف تقريباً ألغراض التوفري   االتفاقات البيئية املتعددة    

 عمـل املنظمـات      كبرياً الذي ميكن أن ينتج عن طلبات االعتماد املتواصلة وختتزل اختزاالً         
  .املتقدمة واألمانات على السواء

ُتخطر املنظمات األمانة فوراً بالتغيري الطارئ علـى أنـشطتها أو            ومع ذلك، إذا مل     -٤٥
ال لزوم هلا على املنظمات      إداريةأعباء  بتوقف عملها أو حلّها، تربز      ياساهتا أو اهتماماهتا أو     س

  .يف هناية املطاف  االتصال باملنظمات أو فيما بينهاتنال من
 منظمة معتمدة لدى مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم         ٩٠٠ويف الواقع، ومن بني حنو        -٤٦

 منظمة تقريباً على االتصال باألمانة يف حـني أن          ٦٠٠افظ  ، حت )١٦(املتحدة ملكافحة التصحر  
  . منظمة تقوم بذلك على أساس منتظم٣٠٠أقل من 

وطلبت بعض األطراف يف الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، إدراكـاً              -٤٧
اف يف  منها هلذه الوضع، أن تراجع األمانة قائمة املنظمات املقترح اعتمادها لدى مؤمتر األطر            

  .كل دورة
  :ويف هذا الصدد، ميكن للدورة العاشرة ملؤمتر األطراف النظر يف اخليارين التاليني  -٤٨

     : مطالبة املنظمات املعتمدة لدى مؤمتر األطراف بإبالغ األمانة مبـا يلـي             )أ(  
إقرار بعدم حدوث   ‘ ٢‘تأكيد خطي برغبتها يف استمرار اعتمادها لدى مؤمتر األطراف،          ‘ ١‘
ي تغيري يف مركزها وشخصيتها القانونية وهيئات إدارهتا وعضويتها وغريها من الشروط اليت          أ

ميكن أن تستبعدها من احلق يف االعتماد لدى اجتماعات اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة       
أي معلومات أخرى ذات صلة باالعتماد، مع إيالء عناية خاصة ‘ ٣‘التصحر بصفة مراقب، و

وميكن املبادرة هبذه العملية مباشـرة      . ختصاصاهتا يف املسائل املتعلقة باالتفاقية    إىل أنشطتها وا  
أي يف الدورة احلادية عـشرة      (بعد اختاذ مؤمتر األطراف مقّرراً واختتامها يف الدورة الالحقة          

__________ 

 ٢٢ و ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ١٤ املؤرختني علـى التـوايل       Add.1و ICCD/COP(9)/1انظر الوثيقتني    )١٦(
  .٢٠٠٩سبتمرب /لولأي
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، وميكن أن جتدَّد يف هناية      )ملؤمتر األطراف إذا اعتمدت الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف مقّرراً        
 ).كل ثالث أو مخس سنوات، مثالً(ملطاف بوترية يقررها مؤمتر األطراف ا

جمموعة من  ‘١‘بإمكان األطراف أن تعتمد، مبوجب مقرر ملؤمتر األطراف           )ب(  
حكماً بتعليق مركز املراقب أو سحبه يف حالة عـدم          ‘ ٢‘االلتزامات للمنظمات املعتَمدة ، و    

 )١٧(واالجتماعياملعمول هبا يف اجمللس االقتصادي      على غرار األحكام  (احترام هذه االلتزامات    
وميكن ملؤمتر األطراف أن يقرر، أيضاً، وتـرية التقيـيم          . )١٨()أو برنامج األمم املتحدة للبيئة    

  .أو املؤسسة املسؤولة عن ذلك/واهليئة و

أساليب مشاركة القطاع اخلاص يف اجتماعات اتفاقية األمم املتحـدة            -خامساً  
  رملكافحة التصح

بينما تنظّم مشاركةَ اجملتمع املدين يف دورات مؤمتر األطراف االتفاقيةُ وكذلك النظام              -٤٩
الداخلي ملؤمتر األطراف، مل تتناول مجيع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف مشاركة القطاع            

  .اخلاص ودوائر األعمال التجارية
كة يف االجتماعات الرمسية علـى      وتقصر عدة اتفاقات بيئية متعددة األطراف املشار        -٥٠

  .املنظمات أو اهليئات اليت ال تبتغي الربح، وتطلب تقدمي دليل على ذلك عند اعتماد املنظمة
وفّسرت االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي النظام الداخلي على نطاق واسع وال تقصر              -٥١

 والـصناعية  ثلو الدوائر التجاريةوعليه، متكّن مم. )١٩(االعتماد على املنظمات اليت ال تبتغي الربح    
وتنطبق نفس شروط حضورهم على     . من حضور دورات اجتماع األطراف وهيئاته الفرعية      

  .٩/٢٩اهليئات األخرى املدرجة يف النظام الداخلي ملؤمتر األطراف واملقرر 
ويف حالة اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة، ميكن لكيانـات الـدوائر               -٥٢
  .٣٥-٣٣تجارية أن حتضر االجتماعات، طاملا اتبعت اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرات ال

وبالنسبة إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وغريها من االتفاقـات               -٥٣
البيئية األخرى املتعددة األطراف، حيضر ممثلو القطاع اخلاص أو دوائر األعمـال التجاريـة              

__________ 

، بشأن تعليق أو سحب املركز االستشاري للمنظمـات غـري           ١٩٩٦/٣١من القرار   ) ج(٥٧انظر الفقرة    )١٧(
احلكومية إذا مل تقدم، أي إسهام إجيايب أو فعال يف عمل األمم املتحدة، وال سـيما اجمللـس االقتـصادي                    

  . واالجتماعي أو جلانه أو هيئاته الفرعية األخرى
، وحيصل على املعلومات املطلوبة عن طريق تقييم التقارير          مماثالً  األمم املتحدة للبيئة حكماً    يستخدم برنامج  )١٨(

  . اليت تقدمها املنظمات كل أربع سنوات
)  مـن الـنص اإلنكليـزي      ٤١٥الـصفحة   (قائمة باملشاركني يف الدورة التاسـعة ملـؤمتر األطـراف            )١٩(

<http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/information/cop-09-inf-54-en.pdf>.  
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 طريق تعيينهم ضمن وفد رمسي لطرف ما أو منظمة غري حكومية أو منظمـة               الدورات عن 
  . حكومية دولية معتمدة

واستناداً إىل العمليات املماثلة يف اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف، وإىل اتبـاع               -٥٤
ف التوصية الصادرة عن الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، قد يرغب مؤمتر األطرا            

  : يف النظر يف منح مركز املراقب للدوائر التجارية والصناعية اليت تستويف الشروط التالية
أعربت عن رغبتها يف املشاركة يف اجتماعات مؤمتر األطـراف وهيئاتـه              )أ(  
  الفرعية؛
  تتمتع خبربة معينة يف املسائل اليت تتصل باختصاصات االتفاقية؛  )ب(  
ويف حالة عدم مشاركتها    .  العاملي لألمم املتحدة   تشارك يف مبادرة االتفاق     )ج(  

يف مبادرة االتفاق العاملي، ُيطلب اإلذن من شعبة املشتريات ومكتب األخالقيات التـابعْين             
  . لألمم املتحدة

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  

 تعددة األطراف ملـنح   املبيئية  التفاقات  االبالرغم من أن اإلجراءات اليت وضعتها         -٥٥
مركز املراقب إىل منظمات اجملتمع املدين ومتكينها من املشاركة يف اجتماعات رمسية ختتلف  

  : من معاهدة إىل أخرى، فإهنا تستند مجيعاً إىل ثالثة معايري رئيسية طفيفاًاختالفاً
  جملس إدارة املعاهدة؛أعمال اإلعراب رمسياً عن االهتمام باملشاركة يف   )أ(  
   حمّدد يف املسائل اليت تتناوهلا املعاهدة ويف أغراضها؛التمتع باختصاص  )ب(  
  .الشخصية القانونية والنظام األساسي احملددان قانوناً  )ج(  

ومتنح بعض االتفاقات هذه احلقوق على أساس مؤقت مقابل التزام املنظمة الدائم              -٥٦
). املتحدة للبيئة اجمللس االقتصادي واالجتماعي وبرنامج األمم      (بالعملية ومبشاركتها فيها    

اتفاقية بشأن التنـوع    (ومتنح اتفاقات أخرى احلقوق نفسها إىل دوائر األعمال التجارية          
  ). البيولوجي واتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة

واستحدث بعض االتفاقات نظام اعتماد مباشر على شبكة اإلنترنت يرمـي إىل              -٥٧
اجمللس االقتصادي واالجتماعي واتفاقية األمـم      ( املطلوبة   تيسري تقدمي املعلومات والوثائق   
  ).املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف اعتماد منظمات اليت تتبعها جراءات واإل  -٥٨
      إىل حّد كبري مع اإلجراءات الـيت اعتمـدهتا عمليـات مماثلـة،             متوائمة  اجملتمع املدين   

      تتعلـق باالسـتعراض الـدوري      أحكـام    مل توضع بعدُ  و .خباصة اتفاقيتا ريو األخريان   و
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بصفتها جهات  يف العملية   دوائر القطاع اخلاص    بإدراج  منظمات اجملتمع املدين أو     لعضوية  
  .الشروطمكتملة مهتمة 
اجملتمع املدين بـصورة    مشاركة   إىل أن الغرض األساسي يتمثل يف تشجيع         ونظراً  -٥٩
 يف اجتماعات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وعملياهتا،         كثر فعالية وأوسع نطاقاً   أ

ومع مراعاة توصية الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن هذا املوضـوع،       
  : أنمؤمتر األطراف يف دورته العاشرةيود فقد 

 من الفصل الرابـع  ٤٨رة يقّدم املشورة بشأن اخليارين الواردين يف الفق        )أ(  
من هذه الوثيقة وكيفية مراجعة قائمة املنظمات املعتمدة لدى مؤمتر األطراف وحتـديثها             

   ووترية هذه العملية؛،بصورة فعالة
حلصول علـى   اتقدمي طلب   باألعمال التجارية والصناعية    يسمح لدوائر     )ب(  

حدة ملكافحة التـصحر وفقـاً      مركز املراقب يف اجتماعات هيئات إدارة اتفاقية األمم املت        
   من الفصل اخلامس من هذه الوثيقة؛٥٤يف الفقرة املبينة لإلجراءات 

) أ(٥٩تني الفرعيتني   األمانة تيسري العملية املشار إليها يف الفقر      يطلب إىل     )ج(  
أعاله، ووضع األشكال واملبادئ التوجيهية وغريها من األدوات الالزمـة هلـذا            ) ب(و

ها استمارة تقدمي الطلب الوارد يف املرفق الثاين من هـذه الوثيقـة؛             الغرض، بوسائل من  
يطلب إىل األمانة أيضاً ترتيب استحداث نظام مباشر على شبكة اإلنترنت ييسر عملية             و

  تقدمي الطلبات؛
الدورة القادمة اليت ستعقدها جلنة من ابتداًء  يطلب إىل األمانة تنفيذ هذه األحكام         )د(

والدورة العادية القادمـة    ) الدورة احلادية عشرة   (تفاقية بني الدورات  استعراض تنفيذ اال  
  ملؤمتر األطراف؛

يطلب إىل األمني التنفيذي إبالغ مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة             )ه(  
  عن تنفيذ املقرر الذي يتخذه األطراف بشأن هذا املوضوع؛

ف باسـتعراض شـامل     يضطلع أثناء الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطرا        )و(  
للنتائج اليت حقّقتها مراجعة إجراءات اعتماد منظمات اجملتمع املدين، يف جمال زيادة فعالية             

  .اخنراط اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية
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  املرفق األول

شروط قبول املراقبني يف اهليئات اإلدارية ملختلف االتفاقات البيئيـة املتعـددة األطـراف واجمللـس                    
  صادي واالجتماعياالقت

 
اتفاقية األمم املتحدة 

      اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ملكافحة التصحر

 احلالية ١٩٩٦/٣١ احلالية ٢/١ الشروط 

اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري 

 املناخ
اتفاقية بشأن تنوع 

 البيولوجي

اتفاقية حفـظ   
أنواع احليوانات  
 الربية املهاجرة

هومل اتفاقية ستوك 
بشأن امللوثـات   

 العضوية الثابتة
برنامج األمم  
 املتحدة للبيئة

     خطاب طلب االعتماد

  على اإلنترنت
     

           أغراض املنظمة

           معلومات عن صلة منظمة اجملتمع املدين بالدورة

      ورقة االعتماد أو منوذج معلومات االتصال

  نترنتعلى اإل
 

 على اإلنترنت

   

 على اإلنترنت

 

          النظام األساسي أو اللوائح التنفيذية للمنظمة

          شهادة التسجيل

            غري رحبيةدليل على أن منظمة اجملتمع املدين

          التقرير السنوي

          التقرير املايل

      يثاق واهليئات اإلدارية امل

  اختياري
     

          منظمات ذات عضوية

          البيانات/املقاالت/أمثلة عن املنشورات
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  املرفق الثاين

استمارة تقدمها منظمات اجملتمع املدين، مبا فيها منظمـات القطـاع               
  اخلاص، لالعتماد لدى مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية

  ) يف الوثائق القانونيةيردكما (باإلنكليزية االسم الرمسي 

  )إن وجد(االسم املختصر 

  )قتضاءالاعند (ترمجة االسم واالسم املختصر 

  العنوان الرمسي 

  املدينة والرمز الربيدي

  البلد

  رقم اهلاتف

  رقم الفاكس

  عنوان الربيد اإللكتروين

  املوقع على شبكة اإلنترنت

  سنة االعتراف القانوين  التأسيس/سنة اإلنشاء

  العضوية يف الشبكات أو املؤسسات األخرى

  )قائمة باألمساء ترفق(إذا كانت شبكة، فئات املنظمات األعضاء 

 غري حكومية حكومية

 عامة خاصة

 ) حسب االقتضاءعالمةيرجى وضع (املركز 

 غري حبية رحبية

  سنة احلصول ال نعم صادي واالجتماعياملركز لدى اجمللس االقت

 اإلسبانية الفرنسية اإلنكليزية  الرمسيةالتخاطبلغة 

ويرجى. املواضيع الرئيسية ملنظمتكم وأغراضها وأنشطتها اليت تتصل بعملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر/يرجى بيان أدناه املوضوع
  .إلدراجها يف قاعدة بياناتنا؛ وسيتاح هذا الوصف للجمهور) قدير على أقصى ت أو رمز حرف٥٠٠(وصفها بإجياز 

 

 
 
 
 

 

 



ICCD/COP(10)/29 

GE.11-62630 16 

  )يرجى وضع عالمة حسب االقتضاء(املواضيع     

  الصحة العامة  احلراجة  التكيف والقابلية للتأثر

  السكاينواالكتظاظ حركات اهلجرة   األمن الغذائي  الزراعة والرعي

  التجارة   من اآلثارالتخفيف  العلم والتكنولوجيا

  التآزر مع اتفاقية األمم املتحدةأوجه   تغري استعمال األراضي  منع تدهور التربة

  )يرجى حتديد ذلك أدناه(غريها   املياه واإلصحاح   اإلدارة املستدامة لألراضي

  )يرجى وضع عالمة حسب االقتضاء(القطاعات     

  يدانيةتنفيذ مشاريع م  نوع اجلنس  شؤون الدعوة

  البحث والتطوير  اجلوانب القانونية  مجع التربعات

  )يرجى حتديد ذلك أدناه(غريها   بناء القدرات  التثقيف والتدريب وتوعية اجلمهور

  :اسم رئيس املنظمة ووظيفته  -٢  
..........................................................................................  

   العائلياالسم  االسم األوسط  االسم  )السيدة/السيد(
  ..........................................................................:املنصب/الوظيفة

  .......................................................................:اخلط اهلاتفي املباشر
  ............................................................:الربيد اإللكتروين لرئيس املنظمة

  :)إذا كان خيتلف عن رئيس املنظمة(اسم موظف االتصال ووظيفته   -٣  
..................................................................................................  

  االسم العائلي  االسم األوسط  االسم  )السيدة/السيد(
  ..........................................................................:املنصب/الوظيفة

  .......................................................................:اخلط اهلاتفي املباشر
  ..........................................................:الربيد اإللكتروين ملوظف االتصال
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  : ة األمم املتحدة ملكافحة التصحرم يف عملية تنفيذ اتفاقيالدوائر الدولية السبع اليت تسه  -٤  
املنظمات غري احلكومية البيئية، والسلطات احلكومية احمللية والسلطات البلدية، ومنظمات الـشعوب            
األصلية، ومنظمات الشباب، واملنظمات غري احلكومية املستقلة املوجهة حنو البحوث، واملنظمات غري            

       . ألعمال التجارية والصناعية، واملنظمات غري احلكومية املعنيـة بنقابـات العمـال           احلكومية املعنية با  
  ما هي الدائرة، إن وجدت، اليت ترغب منظمتكم يف التعامل معها؟

  �  املنظمات غري احلكومية البيئية
  �  السلطات احلكومية احمللية والسلطات البلدية

  �  منظمات الشعوب األصلية
  �  منظمات الشباب

  �  املنظمات غري احلكومية املستقلة املوجهة حنو البحوث
  �  املنظمات غري احلكومية املعنية باألعمال التجارية والصناعية

  �  املنظمات غري احلكومية املعنية بنقابات العمال

  ..........................................................:ختم رئيس املنظمة وتوقيعه  -٥  
  ......................................................................:املكان والتاريخ

       


