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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف 
   عشرة السادسةالدورة 

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩كانكون، 
  من جدول األعمال) ح(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  د التقرير املتعلق بوثائق التفويضاعتما

  األطرافمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 
   بروتوكول كيوتويف

  السادسةالدورة 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩كانكون، 

  من جدول األعمال) د(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض

  التقرير املتعلق بوثائق التفويض    

  تقرير املكتب    

  مقدمة  -أوالً   
ُتقدَّم وثـائق تفـويض     " من مشروع النظام الداخلي املطبق حالياً،        ١٩وفقاً للمادة     -١

املمثلني وكذلك أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمانة يف موعد ال يتجـاوز أربعـاً        
وتـصدر  . وُتبلَّغ األمانة بأي تغيري الحق يف تشكيلة الوفد. لدورةوعشرين ساعة بعد افتتاح ا  

وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير اخلارجية، أو عـن الـسلطة                 
  ".املختصة يف حالة منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي
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حالياً على أن    من مشروع النظام الداخلي املطبق       ٢٠وعالوة على ذلك، تنص املادة        -٢
  ".يفحص مكتب أية دورة وثائق التفويض ويقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف"
 واملقرر الـوارد فيـه      ٩-م أ /١٧وتود األمانة أن ُتذكّر األطراف بأنه وفقاً للمقرر           -٣

املوصى بأن يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو             
، تكون وثائق التفـويض املقدمـة مـن األطـراف يف            )تماع األطراف اج/مؤمتر األطراف (

اجتماع /بروتوكول كيوتو صاحلة ملشاركة ممثليها يف دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف          
األطراف ويقدم مكتب مؤمتر األطراف تقريراً واحداً عن وثائق التفويض للموافقة عليه، وفقاً             

  . اجتماع األطراف/ر األطراف ومؤمتر األطرافلإلجراءات املتبعة، إىل كل من مؤمت
 /ويف ضوء ما تقدم، ُيقدَّم هذا التقرير إىل كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف       -٤

  .اجتماع األطراف

وثائق تفويض األطراف يف الدورة السادسة عشرة ملـؤمتر األطـراف             -ثانياً   
ع األطراف يف   والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما      

  بروتوكول كيوتو
، اجتمع املكتب لفحص وثـائق التفـويض        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠يف    -٥

  .املقدمة من األطراف يف االتفاقية واألطراف يف بروتوكول كيوتو
 مقدمـة   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٩وقد ُعرضت على املكتب مذكرة مؤرخة         -٦

وتـرد أدنـاه    .  تفويض املمثلني املشاركني يف الدورة     من األمني التنفيذي بشأن حالة وثائق     
  .املعلومات الواردة يف هذه املذكرة

 وثائق تفويض رمسية صادرة إما عن       ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٩وقُّدمت حىت     -٧
رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير اخلارجية أو عن السلطة املختصة يف حالة منظمـات                

 من مـشروع النظـام      ١٩يمي على النحو املنصوص عليه يف املادة        التكامل االقتصادي اإلقل  
 / واملقرر الوارد فيه املوصى بأن يعتمده مـؤمتر األطـراف      ٩-م أ /١٧الداخلي املطبق حالياً، واملقرر     

  : التالية املشاركة يف الدورتني١٣٥  لاجتماع األطراف وذلك فيما خيص ممثلي األطراف ا
  

  االحتاد األورويب
  الروسياالحتاد 
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتني
  أرمينيا

  إريتريا
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا
  ألبانيا
  أملانيا

  أنغوال
  أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغندا
  أوكرانيا

  يرلنداآ
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  يسلنداآ
  باراغواي

  باالو
  البحرين
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال
   دار السالمبروين
  بلجيكا
  بلغاريا
  بليز
  بنما
  بنني
  بوتان
  انابوتسو

  بوركينا فاسو
  البوسنة واهلرسك

  بولندا
  بريو

  بيالروس
  تايلند

  ترينيداد وتوباغو
  تشاد
  توغو
  ليشيت - تيمور

  جامايكا
  اجلزائر

  جزر البهاما
  جزر سليمان
  جزر كوك

  جزر مارشال
  اجلماهريية العربية الليبية

  اجلمهورية التشيكية
  اجلمهورية العربية السورية

  مجهورية كوريا
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  جنوب أفريقيا
  جورجيا
  جيبويت

  منركاالد
  دومينيكا
  رواندا
  زامبيا

  سان مارينو
  نادينيسانت فنسنت وغر

  سانت كيتس ونيفيس
  الوسيسانت 

   تومي وبرينسييبنسا
  سري النكا
  السلفادور
  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  سنغافورة
  السنغال
  دنسوازيل
  سورينام
  السويد
  سويسرا
  سيشيل
  شيلي

  الصومال
  الصني

  طاجيكستان
  عمان
  غابون
  غامبيا
  غرينادا

  غواتيماال
  غيانا

  فانواتو
  فرنسا
  الفلبني
  فرتويال
  فنلندا
  فيجي

  فييت نام
  قربص
  قطر

  قريغيزستان

  كازاخستان
  كرواتيا
  كمبوديا

  كوستاريكا
  كولومبيا
  )مجهورية(الكونغو 
  كرييباس
  التفيا

  لكسمربغ
  ليتوانيا

  ليختنشتاين
  سوتولي

  مالطا
  مايل

  مدغشقر
  مصر

  املغرب
  املكسيك
  مالوي

اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      
  وآيرلندا الشمالية

  منغوليا
  موريشيوس
  موزامبيق
  موناكو

  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
  ناميبيا
  ناورو
  النرويج
  نيبال
  النيجر

  نيوزيلندا
  هاييت
  هنغاريا
  هولندا

  الواليات املتحدة األمريكية
  ليابانا

  اليمن
  اليونان
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، كانت األمانة قـد تلقـت       ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٩عالوة على ذلك ، يف        -٨
معلومات تتعلق بتعيني املمثلني املشاركني يف الدورات اليت مت إبالغها عن طريق الفاكس أو يف               
شكل رسائل أو مذكرات شفوية من الوزارات والسفارات والبعثات الدائمـة لـدى األمـم               

ملتحدة أو غريها من املكاتب احلكومية املشاركة أو السلطات، أو من خالل املكاتب احملليـة               ا
  : من األطراف التالية٥٧لألمم املتحدة، 

  األردن
  إسرائيل

  فغانستانأ
  إكوادور
  اإلمارات

  أنتيغوا وبربودا
  ندونيسياإ

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  إيطاليا

  بابوا غينيا اجلديدة
  بنغالديش
  بوروندي
 املتعــددة -دولــة (بوليفيــا 
  )القوميات

  تركمانستان
  تركيا
  توفالو
  تونس
  تونغا

  اجلبل األسود

  جزر القمر
  مجهورية أفريقيا الوسطى
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  مجهورية ترتانيا املتحدة

مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية     
  السابقة 

  مجهورية مولدوفا
  س األخضرالرأ

  رومانيا
  زمبابوي
  ساموا

  السودان
  سرياليون
  صربيا 
  العراق
  غانا
  غينيا
  بيساو -غينيا 

  الكامريون
  كندا

  كوبا
  كوت ديفوار

  الكويت
  كينيا
  لبنان
  ليبرييا
  ماليزيا
  ملديف

  اململكة العربية السعودية
  موريتانيا
  ميامنار
  النمسا
  نيجرييا

  نيكاراغوا
  نينوي
  اهلند

  هندوراس

 عليه، اقترح الرئيس أن يوافق املكتب على وثائق تفويض ممثلي مجيع األطراف             وبناًء  -٩
الواردة يف مذكرة األمني التنفيذي، على أن ُتقدَّم وثائق التفويض الرمسية ملمثلـي األطـراف        

ويف حالة التـصويت، لـن      .  أعاله إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن       ٨املشار إليها يف الفقرة     
.  مل تقدم وثائق اعتمادها أو قدمت وثائق اعتماد غري صـحيحة بالتـصويت             يسمح لألطراف اليت  

وقبل املكتب االقتراح ووافق على أن يقدم هذا التقرير إىل مؤمتر األطراف وإىل مـؤمتر األطـراف                 
ووافق املكتب كذلك على أن يوصي      .  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      العامل

راف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بـأن          مؤمتر األطراف ومؤمتر األط   
  .حييط علماً هبذا التقرير

___________  


