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  األطراف مؤمتر
  الدورة الثالثة عشرة

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤- ٣بايل، 

  من جدول األعمال) ح(٢البند 
  يةاملسائل التنظيم

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤- ٣بايل، 

  من جدول األعمال) د(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض

  بوثائق التفويضالتقرير املتعلق 
  تقرير املكتب

   مقدمة- أوالً 
تقدَّم وثائق تفويض املمثلني وكذلك أمسـاء       " من مشروع النظام الداخلي املطبق حالياً،        ١٩وفقاً للمادة     - ١

كما يبلَّغ أي .  ساعة بعد افتتاح املؤمتر إن أمكن٢٤املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز      
وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة وإما عن وزيـر         .  الحق يف تغيري الوفود إىل األمانة      تغيري

  ."اخلارجية وتصدر، إذا كان األمر يتعلق مبنظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي، عن السلطة املختصة يف تلك املنظمة
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يفحص مكتب أية " الداخلي املطبق حالياً على أن  من مشروع النظام٢٠وباإلضافة إىل ذلك، تنص املادة   - ٢

  ".دورة وثائق التفويض ويقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف

 وللمقرر الوارد فيه املوصى بأن يعتمـده        ٩- م أ /١٧وتود األمانة أن تذكر األطراف بأنه وفقاً للمقرر           - ٣
ون وثائق التفويض املقدمة من األطراف بروتوكول كيوتو، تكمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف    

يف بروتوكول كيوتو صاحلة ملشاركة ممثليها يف دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع                
األطراف يف بروتوكول كيوتو، ويقدم مكتب مؤمتر األطراف تقريراً واحداً عن وثائق التفويض للموافقة عليـه،                

، إىل كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف               وفقاً لإلجراءات املتبعة  
  .بروتوكول كيوتو

ويف ضوء ما تقدم، يقدَّم هذا التقرير إىل كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                   - ٤
  .األطراف يف بروتوكول كيوتو

لثة عشرة ملؤمتر وثائق تفويض األطراف يف الدورة الثا  - ثانياً 
األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه 

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 لفحص وثائق التفويض املقدمة مـن األطـراف يف          ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤اجتمع املكتب يف      - ٥

  .كيوتو بروتوكولاالتفاقية واألطراف يف 

 وموجهة من األمني التنفيذي بشأن ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣خة وكانت أمام املكتب مذكرة مؤر  - ٦
  .وترد أدناه املعلومات اليت تتضمنها هذه املذكرة. حالة وثائق تفويض املمثلني املشاركني يف الدورة

 وثائق تفويض رمسية صادرة عن رئيس الدولة أو احلكومة          ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣قُدمت حىت     - ٧
اخلارجية أو عن السلطة املختصة يف حالة منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، فيما يتعلق مبمثلي              أو عن وزير    

 من مشروع النظام الداخلي املطبق حاليـاً        ١٩ التالية املشاركة يف الدورة، وذلك وفقاً للمادة         ١٣٨    األطراف ال 
 واملقرر الوارد فيه املوصى     ٩- م أ /١٧ناخ، واملقرر   ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري امل         

، األرجنـتني ، إثيوبيا، االحتاد الروسي: بأن يعتمده مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو   
، بربـودا أنتيغوا و ،  اإلمارات العربية املتحدة  ،  أملانيا،  ألبانيا،  إسرائيل،  إستونيا،  أستراليا،  إسبانيا،  أرمينيا،  األردن
، بابوا غينيا   آيسلندا،  آيرلندا،  ) اإلسالمية -  مجهورية(إيران  ،  أوكرانيا،  أوغندا،  أوزبكستان،  أوروغواي،  أنغوال

، بولندا، وسبوركينا فا، بوتسوانا، بوتان، بنن، بليز، بلغاريا، بروين دار السالم، بربادوس، باالو، باراغواياجلديدة، 
، جزر سليمان ،  جزر البهاما ،  اجلزائر،  جامايكا ليشيت،   - ، توغو، توفالو، تيمور     اغوترينيداد وتوب ،  تايلند،  بيالروس

اجلمهوريـة  ، مجهورية أفريقيـا الوسـطى،       اجلماهريية العربية الليبية  ، اجلماعة األوروبية،    جزر كوك جزر القمر،   
، هورية الو الدميقراطية الـشعبية مج، مجهورية كوريا ،  اجلمهورية العربية السورية  ،  مجهورية ترتانيا املتحدة  ،  التشيكية
، الرأس األخضر،   دومينيكا،  الدامنرك، جيبويت،   جورجيا،  جنوب أفريقيا ،  اليوغوسالفية السابقة  ة مقدونيا ـمجهوري
، السلفادور، سري النكا،  لوسياسانت،  سانت فنسنت وجزر غرينادين   ،  ساموا،  زمبابوي،  زامبيا،  رومانيا،  رواندا
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، عمـان ،  الصني، صربيا،   شيلي،  سيشيل،  سويسرا،  السويد، سورينام،   السودان،  سوازيلند،  سنغافورة،  سلوفينيا
، كمبوديا، كرواتيا، كازاخستان، قطر، قربص، فييت نام، فيجي، فنلندا، الفلبني، فرنسا، غيانا، غرينادا، غانا، غامبيا
، ليختنشتاين، ليبرييا،   لكسمربغ،  فياالت، كرييباس، كينيا،    الكويت،  الكونغو،  كولومبيا،  كوستاريكا،  كوبا،  كندا

، موزامبيـق ، موريـشيوس ، منغوليـا ،  ملديف،  املكسيك، املغرب،   مصر،  مدغشقر،  ماليزيا،  مايل،  مالطة،  ليسوتو
، اهلند، نيكاراغوا، نيجرييا، النيجر، نيبال، النمسا، النرويج، ناميبيا)  املوحدة- واليات (، ميامنار، ميكرونيزيا موناكو

  .اليونان، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، هولندا، نغارياه، هندوراس

 معلومات متعلقة بتعيني املمثلني املشاركني يف       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣كما تلقت األمانة حىت       - ٨
الدورتني عن طريق الفاكس أو يف شكل رسائل أو مذكرات شفوية من الوزارات والسفارات والبعثات الدائمة                

األمم املتحدة أو غريها من املكاتب أو السلطات احلكومية، أو عن طريق مكاتب األمم املتحدة احمللية مـن                  لدى  
أذربيجان، أفغانستان، إكوادور، إندونيسيا، إيطاليـا، باكـستان،        :  التالية املشاركة يف الدورة    ٥٠    األطراف ال 

ندي، البوسنة واهلرسك، بوليفيا، بريو، تركمانستان، البحرين، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بنغالديش، بنما، بورو
تركيا، تشاد، تونس، تونغا، اجلبل األسود، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، سان تـومي              
وبرينسييب، سانت كيتس ونيفس، السنغال، سرياليون، طاجيكستان، غابون، غواتيماال، غينيا، غينيا االستوائية،            

، قريغيزستان، الكامريون، كوت ديفوار، لبنان، مالوي، ) البوليفارية- مجهورية ( بيساو، فانواتو، فرتويال -  غينيا
اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيـا، مولـدوفا، نـاورو،               

  .نيوزيلندا، نيوي، هاييت، اليمن

ئيس على املكتب أن يوافق على وثائق تفويض مجيع املمثلني املذكورين يف مذكرة األمني وعليه، اقترح الر  - ٩
 ٨التنفيذي، املسؤول باإلنابة، على أن يكون مفهوماً أن وثائق التفويض الرمسية للممثلني املشار إليهم يف الفقرة                 

مح لتلك األطراف اليت مل تقـدم       أعاله ستقدم إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن ويف حالة إجراء تصويت، لن ُيس             
وقبِل املكتب هذا االقتراح ووافق على . وثائق تفويضها أو قدمت وثائق تفويض غري سليمة باالشتراك يف التصويت

العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول    األطرافومؤمتر تقدمي هذا التقرير إىل كل من مؤمتر األطراف       
العامـل بوصـفه اجتمـاع     األطرافمؤمتر ن يوصي كالً من مؤمتر األطراف وكما وافق املكتب على أ. كيوتو

  . باإلحاطة علماً هبذا التقريراألطراف يف بروتوكول كيوتو
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