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 مؤتمر األطراف
 والعشرون ثانيةالدورة ال
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7، مراكش
 )ح( من جدول األعمال2البند 

 المسائل التنظيمية
 اعتماد التقرير المتعلق بوثائق التفويض

 في بروتوكول كيوتو مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
 عشرة  ثانيةالدورة ال
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7، مراكش
  )د( من جدول األعمال2البند 

 المسائل التنظيمية
 الموافقة على التقرير المتعلق بوثائق التفويض

 التقرير المتعلق بوثائق التفويض  
 تقرير المكتب  

 مقدمة -أولا  
من مشررو  الناراا الردا لمل اق برل اال راً، َّت قردئا وفراضل تمروي  اقمثلر   19وفقاً للمادة  -1

اقنرراو   واقشاشرراإين ألم األمانررع   موعررد   ياعرراوع اإ  رراً وعشرررين  رراعع وكرركلأ اءررام اقمثلرر  
وفرراضل    ررد افاارراح الرردوإة أل. اماررنب كمررا ت بلئرر  األمانررع  رركي ت  ررف  اررل   تشررا لع الوفرردب وت رردإ

اررال ت لررل األمررر  الامرروي  ألمررا عررن إضرر   الدولررع او ا اومررع وألمررا عررن وعيررر ا اإج ررع وت رردإ،  
 ااامل ا قا ادي اإلقل ممل، عن الشل ع اقخا ع   تلأ اقنامعَّبمبنامع لل
__________ 

 ب2016كانو. األول/ديشمرب   15ا ع د ألصداإها أل باب فن ع    *
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مرن مشررو  الناراا الردا لمل اق برل اال راً علرى ا.  20وعالوة على ذلرأ، ترنا اقرادة  -2
 َّيمحا مااب  ايع دوإة وفاضل الاموي  ويقدا تقريره ألم مؤمتر األطرافَّب

، تاررو. 1-/ا األ36واققرررإ  9-/ا ا17رإ وتررود األمانررع ا. ت رركطكر األطررراف  كنررم وفقرراً للمقرر -3
وفراضل الامروي  اققدمرع مرن األطرراف    روتوكرول ك وترو صرا ع قشراإكع دثل ترا   دوإا  مررؤمتر 
 األطراف ومؤمتر األطرراف ال امرل  وصرمم اجامرا  األطرراف    روتوكرول ك وترو )مرؤمتر األطرراف/

تقريرررراً واارررداً عرررن وفررراضل الامررروي  للموافقرررع اجامرررا  األطرررراف(، ويقررردا ماارررب مرررؤمتر األطرررراف 
  لإلجراما  اقاب ع، ألم كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف/اجاما  األطرافب عل م، وفقاً 

 و  ضررروم مرررا تقررردا، ي قررردئا هررركا الاقريرررر ألم كرررل مرررن مرررؤمتر األطرررراف ومرررؤمتر األطرررراف/ -4
 اجاما  األطرافب

والعشااريل لمااؤتمر األطااراف  ثانيااةالاادورة الوثااائق تفااويض األطااراف فااي  -ثانياا  
ية عشارة لماؤتمر األطاراف العامال بوصافه اجتمااع األطاراف ثانوالدورة ال

 في بروتوكول كيوتو
، اجامررا اقااررب لمحررا وفرراضل الامرروي  اققدمررع 2016تشرررين الثرراين/نوفمرب  17   -5

 من األطراف   ا تماق ع واألطراف    روتوكول ك وتوب
مقدطمررع مررن  2016تشرررين الثرراين/نوفمرب  16رضررع علررى اقااررب مررككرة مؤإ ررع وقررد ع   -6

األمرر  الانم رركي  شررك. االررع وفرراضل تمرروي  اقمثلرر  اقشرراإك    الرردوإةب وترررد ادنرراه اق لومررا  
 الواإدة   هكه اقككرةب

وفررراضل تمررروي  إء رررع صرررادإة ألمرررا عرررن  2016تشررررين الثررراين/نوفمرب  16وق ررردطمع اررر   -7
  الدولرررع او ا اومرررع او عررررن وعيرررر ا اإج رررع او عرررن الشررررل ع اقخا رررع   االرررع منامررررا  إضررر 

مرررن مشررررو  الناررراا  19الااامرررل ا قا رررادي اإلقل مرررمل، علرررى النحرررو اقن رررو  عل رررم   اقرررادة 
، وذلأ ف ما خيا دثلرمل األطرراف 1-/ا األ36واققرإ  9-/ا ا17الدا لمل اق بل اال اً واققرإ 

 ررع اقشررراإكع   الررردوإت ا ا وررراد األوإول، وا وررراد الرو رررمل، وألف و  رررا، واذإ  عرررا.، الاال 146   ال
واألإجنارر ، واإم ن ررا، وأل رربان ا، وا ررإال ا، وأل رراون ا، وأل ررراض ل، واف انشرراا.، وألكرروادوإ، والبان ررا، 

و،نرردا، وأليرررا. وألندون شرر ا، وان ررو ، واوإو،ررواي، وا وانرردوإا، واقان ررا، واإلمرراإا  ال ر  ررع اقاحرردة،
و راإا،واي، و را و،  و را وا ، ن را ايديردة، يرلندا، وآيشلندا، وألي ال ا،آاإل الم ع(، و  -)مجتوإيع 

والرباعيرررل، و ر رررادورب، والربت رررال، و رررروين داإ الشرررالا، و لع ارررا، و ل اإيرررا، و ل ررر ، و رررن الديش، 
 اقا ررددة القوم ررا (، -ا )دولررع و وتررا.، و وتشرروانا، و وإك نررا فا ررو، و وإونرردي، و ولنرردا، و ول م رر

وتو،رو، وتوفرالو، وتشر ا ا، وترك را، وترين رداد وتو را،و، وتركمانشراا.، و  الإورب، وتايلند،  و فو،
، ومجتوإيررع وجرر إ كررو ل شرر ، وجاماياررا، واي اضررر، وجرر إ البتامررا،  -وتررون ، وتون ررا، وت مرروإ 

وإيرررا، ومجتوإيرررع كوإيرررا الشررر ب ع الد قراط رررع، تن ان رررا اقاحررردة، وايمتوإيرررع الدوم ن ا رررع، ومجتوإيرررع ك
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ومجتوإيررع مولرردوفا، ومجتوإيررع مقرردون ا ال و،و ررالف ع الشررا قع، ومجتوإيررع  و الد قراط ررع الشرر ب ع، 
وجنوب افريق ا، وجنوب الشودا.، وجوإج ا، والدامنر ، ودوم ن اا، وإومان ا، وعامب ا، وعمبرا وي، 

وجررر إ ،رينرررادين، و رررانع ك رررا  ونررر م ، و رررانع و رررا. تررروممل و رينشررر ف، و رررانع فنشرررنع 
لو ررر ا، و رررري  نارررا، والشرررلمادوإ، و رررلوفاك ا، و رررلوف ن ا، و رررن افوإة، والشرررن ال، و رررواعيلند، 
والشرررررويد، و ويشررررررا، ويررررر لمل، وصرررررر  ا، وال ررررر ، وطاج اشررررراا.، وال ررررررا ، و،امب رررررا، و،انرررررا، 

وف  ررع نرراا، وقرررب ، وكررا و  وف عررمل، ا،و،رينررادا، و،وات مررا ، و، انررا، وفرنشررا، والملبرر ، وفنلنررد
وكروات ررا، وكمبوديررا، وكنرردا، وكو ررا، وكو ررااإياا، وكولومب ررا،  والاررامفو.، فررفدي، وكاعا شرراا.،

وك ن ررررررا، و تم ررررررا، ولاشررررررمربي، ول ربيررررررا، ول اوان ررررررا، ول خانشررررررااين، ول شرررررروتو، ومال ررررررع، ومررررررا ، 
واقملارررررع اقاحررررردة لربي ان رررررا واق ررررررب، واقاشررررر أ، ومرررررالوي، وملررررردي ،  وم رررررر، ومد،شرررررقر،
الشررمال ع، ومن ول ررا، وموإيشرر ورب، وموعامب ررل، ومونرراكو، وم امنرراإ، وم ارون  يررا  وآيرلنررداال امررى 
ون وعيلنررردا،  ون اررراإا،وا، والنررررويو، والنمشرررا، ون برررال، والن عرررر،ونام ب رررا، اقواررردة(،  -)و يرررا  

 احدة األمريا ع، وال ا ا.، وال ونا.بوهن اإيا، وهولندا، والو يا  اقواهلند، وهندوإارب، 
م لومرررا   2016تشررررين الثررراين/نوفمرب  16وعرررالوة علرررى ذلرررأ، تلقرررع األمانرررع اررر   -8

 شررررك. ت  رررر  دثلرررر  مشرررراإك    الرررردوإت  وإد  عررررن طريررررل نارررراا الاشررررع ل اإللاررررإوين مررررن 
 و اكشررراا.،، واوكران رررا، واوع اشررراا. ،وانا  ررروا و ر رررودا ،وألإيإيرررا ،الاال رررعا األإد. 48  األطرررراف ال
وايبرررل األ رررود، وجررر إ  رررل ما.، وجررر إ  ،وتشررراد ،والبو رررنع واهلر رررأ ،و رررنن ،و نمرررا ،والبحررررين

ومجتوإيع الاون و الد قراط رع، وج برو ، ودولرع  ،ومجتوإيع افريق ا الو  ى وج إ ماإيال، ،القمر
وعمرررا.،  ،وال رررومالو رررفال و.، و  شررر ل،  و ررروإيناا،والشرررودا.،  ،و رررامواوإوانررردا،  ،فلشررر  
البول ماإيرع(،  -وفنر ويال )مجتوإيرع  ،وفرانواتو ،  شراو -و، ن ا  ،و، ن ا ا  اواض ع ،و، ن ا ،و،ا و.

ومال  يررا،  ،ول ب رراولبنررا.،  ،وكفيبررارب ،والاويررع ،والاون ررو ،وكررو  ديمررواإوق ررر، وقف،   رراا.، 
 وال منب ،وهاي  ،ون عفياوناوإو،  ،وموإياان اواقملاع ال ر  ع الش وديع، 

و اإليرراإة ألم مررا وإد اعرراله، وافررل اقااررب علررى وفرراضل تمرروي  دثلررمل مج ررا األطررراف،  -9
شراإ ألل ترا   المقررة 

 
اعراله ألم األمانرع  8على ا. ت قدئا وفاضل الاموي  الرء ع قمثلمل األطرراف اق
قرردئا هرركا الاقريررر ألم مررؤمتر األطررراف وألم   اقرررب وقررع داررنب ووافررل اقااررب اي رراً علررى ا. ي  

مررن مشرررو  النارراا الرردا لمل اق بررل اال رراًب  20مررؤمتر األطراف/اجامررا  األطررراف، وفقرراً للمررادة 
ووافررل اقااررب كرركلأ علررى ا. يوصررمل مررؤمتر األطررراف ومررؤمتر األطررراف ال امررل  وصررمم اجامررا  

لرررمل مج رررا األطرررراف اقرررككوإة   هررركا األطرررراف    روتوكرررول ك وترررو  رررك. يقررربال وفررراضل تمررروي  دث
اعراله ألم  8الاقرير على ا. ت قدئا وفاضل الاموي  الرء رع قمثلرمل األطرراف اقشراإ ألل ترا   المقررة 

 من مشرو  النااا الدا لمل اق بل اال اًب 21األمانع   اقرب وقع دان وفقاً للمادة 
    


