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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
   عشرةالثامنةالدورة 
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ إىلنوفمرب / تشرين الثاين٢٦من ، الدوحة

  من جدول األعمال) ح(٢البند 
  التنظيميةاملسائل 

  تماد التقرير املتعلق بوثائق التفويضاع

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

 ثامنة الدورة ال
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ إىلنوفمرب / تشرين الثاين٢٦من ، الدوحة

  من جدول األعمال ) د(٢البند 
 املسائل التنظيمية

  ق التفويضاملوافقة على التقرير املتعلق بوثائ

  التقرير املتعلق بوثائق التفويض    

  تقرير املكتب    

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

وكذلك أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمانة يف موعد ال يتجـاوز أربعـاً         املمثلني
كما ُتبلَّغ األمانة بأي تغيري الحق يف تـشكيلة         . افتتاح الدورة إن أمكن   وعشرين ساعة بعد    

وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة وإما عن وزيـر اخلارجيـة               وتصدر. الوفد
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حال تعلق األمر مبنظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي، عن السلطة املختـصة يف             وتصدر، يف 
  ".تلك املنظمة

  على أن   من مشروع النظام الداخلي املطبق حالياً      ٢٠ذلك، تنص املادة    وعالوة على     -٢
  ".يفحص مكتُب أية دورة وثائق التفويض ويقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف"
، ١-م أإ /٣٦ واملقـرر    ٩-م أ /١٧ للمقـرر    وفقاًوتود األمانة أن ُتذّكر األطراف بأنه         -٣

توكول كيوتو صاحلة ملشاركة ممثليهـا يف       برو تكون وثائق التفويض املقدمة من األطراف يف      
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول         دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر     

 عن   واحداً  ويقدم مكتب مؤمتر األطراف تقريراً     ،)األطراف اجتماع/األطرافمؤمتر  (كيوتو  
 مؤمتر األطراف ومـؤمتر     لإلجراءات املتبعة، إىل كل من     وثائق التفويض للموافقة عليه، وفقاً    

  .اجتماع األطراف/األطراف
ويف ضوء ما تقدم، ُيقدَّم هذا التقرير إىل كـل مـن مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر                    -٤

  .اجتماع األطراف/األطراف

  عـشرة ملـؤمتر األطـراف      الثامنةوثائق تفويض األطراف يف الدورة        -اًثاني  
 اع األطـراف يف    ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتم     الثامنةوالدورة  

  بروتوكول كيوتو
املقدمة  ، اجتمع املكتب لفحص وثائق التفويض     ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٦يف    -٥

  .من األطراف يف االتفاقية واألطراف يف بروتوكول كيوتو
 مقّدمـة  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٦وقد ُعرضت على املكتب مذكرة مؤرخة         -٦

وتـرد أدنـاه    . ائق تفويض املمثلني املشاركني يف الدورة      بشأن حالة وث   ةالتنفيذية  من األمين 
  .املعلومات الواردة يف هذه املذكرة

 وثائق تفويض رمسية صادرة إما عـن        ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٧وقُّدمت حىت     -٧
رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير اخلارجية أو عن السلطة املختصة يف حالـة منظمـات                 

 مـن مـشروع النظـام       ١٩قليمي على النحو املنصوص عليه يف املادة        التكامل االقتصادي اإل  
 وذلك فيمـا خيـص ممثلـي        ،١-م أإ /٣٦ واملقرر   ،٩-م أ /١٧الداخلي املطبق حالياً، واملقرر     

 ، وإثيوبيـا  ي،االحتاد الروس و االحتاد األورويب، :  التالية املشاركة يف الدورتني    ١٦٨     األطراف ال 
 ، وإسـرائيل ، وإسـتونيا ، وأسـتراليا ، وإسـبانيا ، وأرمينيا،ألردن وا، واألرجنتني ،وأذربيجان
 ، وأنغـوال  ، وإندونيـسيا  ، واإلمارات العربية املتحدة   ، وأملانيا ، وألبانيا ، وإكوادور ،وأفغانستان
 ،يرلنـدا آ و  ، ) اإلسالمية -مجهورية  ( وإيران   ، وأوكرانيا ، وأوغندا ، وأوزبكستان ،وأوروغواي
 ، والربازيل ، والبحرين ، وباالو ، وباكستان ، وباراغواي ،وا غينيا اجلديدة   وباب ، وإيطاليا ،وآيسلندا



FCCC/CP/2012/7 
FCCC/KP/CMP/2012/12 

3 GE.12-71323 

 ، وبـنن  ، وبنغالديش ، وبليز ، وبلغاريا ، وبلجيكا ، وبروين دار السالم   ، والربتغال ،وبربادوس
 املتعددة  -دولة  ( وبوليفيا   ، وبولندا ، والبوسنة واهلرسك  ، وبوركينا فاسو  ، وبوتسوانا ،وبوتان

 ، وتوفـالو  ، وتوغـو  ، وترينيداد وتوباغو  ، وتركيا ، وتايلند ، وبيالروس ، وبريو ، )القوميات
 وجـزر   ، وجـزر البـهاما    ، واجلزائر ، واجلبل األسود  ، وجامايكا ، ليشيت - وتيمور   ،وتونغا
 ، واجلمهوريـة التـشيكية    ،يـا  وليب ، وجزر مارشـال   ، وجزر كوك  ، وجزر القمر  ،سليمان

 ومجهوريـة الو    ، ومجهوريـة كوريـا    ، واجلمهورية الدومينيكية  ،ومجهورية ترتانيا املتحدة  
 ، ودومينيكـا  ، والدامنرك ، وجورجيا ، وجنوب أفريقيا  ، ومجهورية مولدوفا  ،الدميقراطية الشعبية 

 وسـانت   ، وسان تومي وبرينـسييب    ، وساموا ، وزمبابوي ، وزامبيا ، ورومانيا ،والرأس األخضر 
 ، والسلفادور ، وسري النكا  ، وسانت لوسيا  ، وسانت كيتس ونيفس   ،فنسنت وجزر غرينادين  

 ، والـسويد  ، وسورينام ، والسودان ، وسوازيلند ، والسنغال ، وسنغافورة ، وسلوفينيا ،وسلوفاكيا
 ، وعمان ، والعراق ، وطاجيكستان ، والصني ، والصومال ، وصربيا ، وشيلي ، وسيشيل ،وسويسرا
 -مجهوريـة   ( وفرتويال   ،والفلبني ، وفرنسا ، وفانواتو ، وغواتيماال ، وغرينادا ، وغامبيا ،وغابون

 ، وكازاخـستان  ، وقريغيزسـتان  ، وقطر ، وقربص ، وفييت نام  ، وفيجي ، وفنلندا  ، )البوليفارية
 ، والكونغـو  ، وكولومبيا ، وكوستاريكا ، وكوت ديفوار  ، وكوبا ، وكندا ، وكمبوديا ،وكرواتيا
 ، وليـسوتو  ،ليختنشتاين و ، وليتوانيا ، وليربيا ، ولكسمربغ ، ولبنان ، والتفيا ، وكينيا ،وكرييباس
 ، وملـديف  ، ومـالوي  ، واملكسيك ، واملغرب ، ومصر ، ومدغشقر ، وماليزيا ، ومايل ،ومالطة

 ، ومنغوليـا  ،يرلندا الـشمالية  آ واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     ،واململكة العربية السعودية  
 ، ونـاورو  ،يا وناميب  ، ) املوحدة -واليات  ( وميكرونيزيا   ، وموناكو ، وموزامبيق ،وموريشيوس

 ، وهـاييت  ، ونيـوي  ، ونيوزيلندا ، ونيكاراغوا ، ونيجرييا ، والنيجر ، ونيبال ، والنمسا ،والنرويج
  .واليونان ، واليمن، واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا، وهنغاريا،واهلند
 معلومـات   ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٧وعالوة على ذلك، تلقت األمانة حىت         -٨

تعيني ممثلني مشاركني يف الدورتني وردت بواسطة الفـاكس أو يف شـكل رسـائل               بشأن  
مذكرات شفوية من الوزارات أو السفارات أو البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة أو غري               أو

ذلك من املكاتب أو السلطات احلكومية املشاركة أو عن طريق املكاتب احمللية لألمم املتحدة،  
 ، وبورونـدي  ، وبنمـا  ، وأنتيغـوا وبربـودا    ،إريتريـا :  التالية ٢١    وذلك من األطراف ال   

 ، ومجهورية الكونغو الدميقراطية   ، ومجهورية أفريقيا الوسطى   ، وتونس ، وتشاد ،وتركمانستان
 ، بيـساو  - وغينيا   ، وغينيا االستوائية  ، وغينيا ، وغيانا ، وغانا ، وسرياليون ، ورواندا ،وجيبويت

  . وهندوراس،يا وموريتان، والكويت،والكامريون
اجتماع األطراف، سينظر، يف دورته الثامنـة،       /وأشار املكتب إىل أن مؤمتر األطراف       -٩
حمصلة عمل الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق             يف

ـ   ولن.  مبا يف ذلك تعديل على بروتوكول كيوتو       األول مبوجب بروتوكول كيوتو،    ن يتمكن م
. املشاركة يف اعتماد تعديل على بروتوكول كيوتو إال األطراف اليت متلك وثائق تفويض رمسية             

  . ويف حالة التصويت، لن يسمح بالتصويت لألطراف اليت مل تقدم وثائق تفويض رمسية



FCCC/CP/2012/7 
FCCC/KP/CMP/2012/12 

GE.12-71323 4 

وافق املكتب على وثائق تفويض ممثلي مجيع األطراف        وباإلشارة إىل ما ذُكر أعاله،        -١٠
 أعـاله إىل    ٨م وثائق التفويض الرمسية ملمثلي األطراف املشار إليها يف الفقـرة            على أن ُتقدَّ  

إىل مـؤمتر    م هـذا التقريـر    على أن يقدّ  أيضاً  وافق املكتب    و .األمانة يف أقرب وقت ممكن    
 مـن مـشروع النظـام       ٢٠اجتماع األطراف، وفقاً للمادة     /األطراف وإىل مؤمتر األطراف   

ق املكتب كذلك على أن يوصـي مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر             وواف. الداخلي املطبق حالياً  
 وثائق تفويض ممثلي مجيع األطراف املذكورة يف هـذا          اجتماع األطراف بأن يقبال   /األطراف
على أن ُتقدَّم وثائق التفويض     إال فيما يتعلق باعتماد تعديل على بروتوكول كيوتو،          ،التقرير

األمانة يف أقرب وقت ممكن ووفقاً        أعاله إىل  ٨قرة  الرمسية ملمثلي األطراف املشار إليها يف الف      
  . من مشروع النظام الداخلي املطبق حاليا٢١ًللمادة 

        


