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 مؤتمر األطراف
 الدورة الحادية والعشرون

 2015األول/ديسمرب كانون   11تشرين الثاين/نوفمرب إىل  30باريس، من 
 )ح( من جدول األعمال2البند 

 المسائل التنظيمية
 اعتماد التقرير المتعلق بوثائق التفويض

 في بروتوكول كيوتو مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف

 الدورة الحادية عشرة 
 2015كانون األول/ديسمرب   11تشرين الثاين/نوفمرب إىل  30باريس، من 

   من جدول األعمال )د(2البند 
 المسائل التنظيمية

    الموافقة على التقرير المتعلق بوثائق التفويض
 التقرير المتعلق بوثائق التفويض  

 
 تقرير المكتب  

 
 مقدمة -أوالا  

 
مــن مشــرون الناــاخ الــداقاح املابــ" ُالَّــال، قتتقــد خ وثــا " ت ــوي  املمثاــ   19وفقــال لامــادة  -1

املنـــاوب  واملستشـــارين إىل األمانـــال ي موعـــد ع يتوـــاو  ءرب ـــال وعشـــرين  ـــاعال  وكـــ لمس ء ـــال املمثاـــ 
وثــا "  ب ــد افتتــاح الــدورة إن ءماــنب كمــا تتبا ــ  األمانــال بــكي ت َّــف عُــ" ي تشــاَّاال الوفــدب وت ــدر

ُــال ت اــ" األمــر  الت ــوي  إمــا عــن ر ــَّس الدولــال ءو ا اومــال وإمــا عــن و يــر ا ارجَّــال وت ــدر، ي
 اتاامل اعقت ادي اإلقاَّمح، عن السااال املخت ال ي تامس املنامالقبمبنامال ل

مـــن مشـــرون الناـــاخ الـــداقاح املابـــ" ُالَّـــال عاـــ  ءن  20وعـــ وة عاـــ  نلـــمس، تـــن  املـــادة  -2
 قي ح  ماتبت ءيال دورة وثا " الت وي  ويقدخ تقريره إىل مؤمتر األطرافقب
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، تاـــــون 1-/خ ءإ36واملقــــرر  9-/خ ء1٧قــــرر وتــــود األمانــــال ءن تـتـــ أكر األطــــراف بكنــــ  وفقــــال لام -3
وثـــا " الت ـــوي  املقدمـــال مـــن األطـــراف ي بروتوكـــول كَّوتـــو دـــا ال ملشـــاركال  ثاَّ ـــا ي دورا  مـــؤمتر 
 األطـــراف ومـــؤمتر األطـــراف ال امـــل بودـــ   اجتمـــان األطـــراف ي بروتوكـــول كَّوتـــو )مـــؤمتر األطـــراف/

رال واُــدال عــن وثــا " الت ــوي  لاموافقــال عاَّــ ، اجتمــان األطــراف(، ويقــدخ ماتــب مــؤمتر األطــراف تقريــ
   لإلجرالا  املتب ال، إىل كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف/اجتمان األطرافب وفقال 
وي ضــول مــا تقــدخ، يتقــد خ رــ ا التقريــر إىل كــل مــن مــؤمتر األطــراف ومــؤمتر األطراف/اجتمــان  -4

 األطرافب
  

ورة الحادياااة والعشاااريم لماااؤتمر األطاااراف وثاااائق تفاااويض األطاااراف فاااي الاااد -ثانياا  
والاادورة الحاديااة عشاارة لمااؤتمر األطااراف العاماال بوصاافه اجتماااع األطااراف 

 في بروتوكول كيوتو
 
، اجتمــا املاتــب ل حــ  وثــا " الت ــوي  املقدمــال مــن 2015كــانون األول/ديســمرب   8ي  -5

 األطراف ي اعت اقَّال واألطراف ي بروتوكول كَّوتوب
مقدأمــــال مــــن  2015كــــانون األول/ديســــمرب   9عاــــ  املاتــــب مــــ كرة مؤرقــــال  وقــــد عترضــــ  -6

األمـــ  التن َّـــ ي بشـــكن ُالـــال وثـــا " ت ـــوي  املمثاـــ  املشـــارك  ي الـــدورةب وتـــرد ءدنـــاه امل اومـــا  
 الواردة ي ر ه امل كرةب

وثــا " ت ــوي  ر َّــال دــادرة إمــا عــن ر ــَّس  2015كــانون األول/ديســمرب   8وقتــدأم  ُــ   -٧
ــــال منامــــا  التاامــــل  الدولــــال ــــال ءو عــــن الســــااال املخت ــــال ي ُال ءو ا اومــــال ءو عــــن و يــــر ا ارجَّ

مـن مشـرون الناـاخ الـداقاح املابــ"  19اعقت ـادي اإلقاَّمـح، عاـ  النحـو املن ـوه عاَّــ  ي املـادة 
ـــال واملقـــرر  التالَّـــال  161   ، ونلـــمس فَّمـــا يـــ   ثاـــح األطـــراف ال1-/خ ءإ36واملقـــرر  9-/خ ء1٧ُالَّ

ركال ي الـدورت   اعاـاد األورو ، واعاـاد الرو ـح، وإثَّوبَّـا، وءنربَّوـان، واألرجنتـ ، وءرمَّنَّــا، املشـا
وإ ــبانَّا، وء ــاالَّا، وإ ــتونَّا، وإ ــرا َّل، وءف انســتان، وإكــوادور، وءلبانَّــا، وءملانَّــا، واإلمــارا  ال ربَّــال 

روغــــــواي، وءو باســــــتان، وءوغنــــــدا، وإندونَّســــــَّا، وءن ــــــوع، وءو  وءنتَّ ــــــوا وبربــــــودا، وءنــــــدورا، املتحــــــدة،
يرلنــــــدا، وايســــــاندا، وإياالَّــــــا، وبــــــاراغواي، وبــــــاعو، ء، و اإل ــــــ مَّال( -إيــــــران )  وريــــــال وءوكرانَّــــــا، و 

والبحــــــرين، والربا يــــــل، وبربــــــادو ، والربت ــــــال، وبــــــروين دار الســــــ خ، وباوَّاــــــا، وبا اريــــــا، وباَّـــــــ ، 
َّ َّـــا نـــدي، والبو ـــنال واور ـــمس، وبولنـــدا، وبولوبـــن  ديو، وبوتـــان، وبوتســـوانا، وبوركَّنـــا فا ـــو، وبورو 

، وبــــَّ رو ، وتايانــــد، وتركَّــــا، وترينَّــــداد وتوبــــاغو، وتوغــــو، وتوفــــالو، املت ــــددة القومَّــــا ( -)دولــــال 
ــــر، وجــــ ر الب امــــا، وجــــ ر  -وتــــونس، وتون ــــا، وتَّمــــور  لَّشــــج، وجاماياــــا، وادبــــل األ ــــود، واد ا 

، وادم وريـــال التشـــَّاَّال، و  وريـــال تن انَّـــا املتحـــدة،  ـــاَّمان، وجـــ ر القمـــر، وجـــ ر مار ـــال، وجَّبـــوي
وادم وريـــــال الدومَّنَّاَّـــــال، وادم وريـــــال ال ربَّـــــال الســـــوريال، و  وريـــــال كوريـــــا، و  وريـــــال كوريـــــا الشـــــ بَّال 
الدميقراطَّـــال، و  وريـــال الاون ـــو الدميقراطَّـــال، و  وريـــال عو الدميقراطَّـــال الشـــ بَّال، و  وريـــال مولـــدوفا، 
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الســــودان، وجورجَّـــا، والـــدانرك، ودومَّنَّاــــا، وروانـــدا، ورومانَّـــا، و امبَّــــا، وجنـــوف ءفريقَّـــا، وجنـــوف 
ــــَّ س،  ــــتس ون ــــادين، و ــــان  كَّ ــــومح وبرينســــَّج، و ــــان  فنســــن  وجــــ ر غرين و مبــــابوي، و ــــان ت
و ــــان  لو ــــَّا، و ــــان مــــارينو، و ــــري عناــــا، والســــا ادور، و ــــاوفاكَّا، و ــــاوفَّنَّا، و ــــن افورة، 

، والســــويد، و ويســـــرا، و ـــــفالَّون، و َّشــــَّل، و ـــــَّاح، ودـــــربَّا، والســــن ال، و ـــــوا ياند، و ـــــوريناخ
وال ــ ، وطاجَّاســتان، وال ــراا، وعمــان، وغامبَّــا، وغانــا، وغرينــادا، وغواتَّمــاع، وغَّانــا، وفرنســا، 

، وفنانــــدا، وفََّّــــ  نــــاخ، وقــــربه، وقاــــر، وقفغَّ  ــــتان، البولَّ اريــــال( -فنــــ وي  )  وريــــال وال ابــــ ، و 
ن، وكرواتَّــــا، وكمبوديــــا، وكنــــدا، وكوبــــا، وكو ــــتارياا، وكولومبَّــــا، وكَّنَّــــا، وكــــابو فــــفدي، وكا اقســــتا

وعت َّـــا، ولبنـــان، ولاســـمرب،، ولَّربيـــا، ولَّتوانَّـــا، ولَّختنشـــتاين، ولَّســـوتو، ومالاـــال، ومـــا ، ومالَّ يـــا، 
ومدغشــقر، وامل ــرف، واملاســَّمس، ومــ وي، وماــدي ، واملمااــال ال ربَّــال الســ وديال، واملمااــال املتحــدة 

 الشــــــمالَّال، ومن ولَّــــــا، وموريشــــــَّو ، ومو امبَّــــــ"، ومونــــــاكو، ومَّانــــــار، وءيرلنــــــدانَّــــــا ال امــــــ  لربياا
ــدة( -ومَّارونَّ يـا )وعيــا   ، ونــاورو، والنــرويا، والنمســا، ونَّبــال، والنَّوــر، ونَّو يانــدا، ونَّــوي، املُو

 ورايج، ورن اريا، ورولندا، والوعيا  املتحدة األمرياَّال، والَّابان، والَّونانب
م اومــا  بشــكن  2015كــانون األول/ديســمرب   8عــ وة عاــ  نلــمس، تاقــ  األمانــال ُــ  و  -8

 35  ت َّــ   ثاــ  مشــارك  ي الــدورت  ورد  عــن طريــ" ناــاخ التســوَّل اإللاــاوين مــن األطــراف ال
 ،وبــــــفو ،وبـــــنن ،وبنمـــــا ،وباكســــــتان ،وبـــــاراغواي ،وبـــــابوا غَّنَّــــــا ادديـــــدة ،وإريايـــــا ،التالَّـــــال  األردن

ــــا الو ــــا  ،وجــــ ر كــــوك ،وتشــــاد ،ســــتانوتركمان ــــال ءفريقَّ ــــال مقــــدونَّا الَّوغو ــــ فَّال  ،و  وري و  وري
 ،بَّســــاو -وغَّنَّــــا  ،وغَّنَّــــا اع ــــتوا َّال ،وغَّنَّــــا ،وغــــابون ،وال ــــومال ،والســــودان ،و ــــاموا ،الســــابقال
 ،وم ــــر ،ولَّبَّـــا ،وكفيبــــا  ،والاويـــ  ،والاون ــــو ،وكــــو  دي ـــوار ،والاـــامفون ،وفَّوــــح ،وفـــانواتو
 والَّمنب ،ورندورا  ،واوند ،ونَّااراغوا ،ونَّوفيا ،ونامَّبَّا ،تانَّاوموري
وباإل ـارة إىل مــا ورد ءعــ ه، وافــ" املاتــب عاــ  وثـا " ت ــوي   ثاــح  َّــا األطــراف، عاــ   -9

شـــار إلَّ ـــا ي ال قـــرة 
ت
ءعـــ ه إىل األمانــــال ي  8ءن تتقـــد خ وثـــا " الت ـــوي  الر َّـــال ملمثاـــح األطـــراف امل

ب ووافــ" املاتــب ءيعــال عاــ  ءن يتقــد خ رــ ا التقريــر إىل مــؤمتر األطــراف وإىل مــؤمتر ءقــرف وقــ   اــن
ابـــ" ُالَّـــالب ووافـــ" مـــن مشـــرون الناـــاخ الـــداقاح امل 20 األطراف/اجتمـــان األطـــراف، وفقـــال لامـــادة

املاتــب كــ لمس عاــ  ءن يودـــح مــؤمتر األطــراف ومــؤمتر األطـــراف ال امــل بودــ   اجتمــان األطـــراف 
َّوتــو بــكن يقــب  وثــا " ت ــوي   ثاــح  َّــا األطــراف املــ كورة ي رــ ا التقريــر عاــ  ءن ي بروتوكــول ك

ءعــ ه إىل األمانــال ي ءقــرف  8تتقــد خ وثــا " الت ــوي  الر َّــال ملمثاــح األطــراف املشــار إلَّ ــا ي ال قــرة 
 من مشرون النااخ الداقاح املاب" ُالَّالب 21وق   ان وفقال لامادة 

 


