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 مؤمتر األطراف
 والعشرون الرابعةالدورة 

 2018 ديسمرب/كانون األول  14-2، كاتوفيتسه
 من جدول األعمال (ح)2البند 

 املسائل التنظيمية 
 اعتماد تقرير واثئق التفويض

مؤمتر األطراف العاملل بوفلفه امتملاأل األطلراف 
 يف بروتوكول كيوتو

 عشرة الرابعةالدورة 
 2018 ديسمرب/كانون األول  14-2، كاتوفيتسه

 )د( من جدول األعمال2البند 
 تنظيميةالسائل امل

 املوافقة على تقرير واثئق التفويض

مؤمتر األطراف العاملل بوفلفه امتملاأل األطلراف  
 يف اتفاق ابريس

 من الدورة األوىل الثالثاجلزء 
 2018 ديسمرب/كانون األول  14-2، كاتوفيتسه

 )و( من جدول األعمال2البند 
 املسائل التنظيمية

  املوافقة على التقرير املتعلق بواثئق التفويض

 التقرير املتعلق بواثئق التفويض  
 تقرير املكتب  

 مقدمة -أولا  
، "تقددم املعمول به حالياً  (1)من مشروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف 19وفقاً للمادة  -1

واثئدددددي تادددددووك املمألدددددم ونيدددددولني واددددداي املمألدددددم املنددددداوبم وامل  شدددددا ون    األما ددددد    موعدددددد 
و جاوز و بعاً وعشرون ساع  بعد اف  اح الدو ة  ن ومكن. نيما وبلغ وي تغيري الحدي   تكدوون  ال

ن وزودددر الوفدددود    األما ددد . وتئدددد  واثئدددي ال ادددووك  مدددا عدددن  ئددديع الدولددد  وو ا كومددد  و مدددا عددد
 تئددد ،   ا نيدددان األمددر و علددي كنظمددد  لل كامددل اال، ئددادي اة،ليمدددي، عددن ال دددل   اخلا جيدد  وو

 املنظم ".   تلني املخ ئ 
__________ 

(1) FCCC/CP/1996/2. 
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من مشروع النظدام الدداخلي املعمدول بده حاليداً علدى  2٠وعالوة على  لني، تنص املادة  -2
 ألطراف".ون "واحص مك ُب وو  دو ة واثئي ال اووك ووقدم تقروره    مؤمتر ا

 1-م و /36و 9-م و/1٧وتددددددود األما دددددد  ون تُددددددوقنير األطددددددراف   دددددده، وفقدددددداً للمقددددددر ا   -3
تكددون وموعدد  واحدددة مددن واثئددي ال اددووك املقدمدد  مددن األطددراف  ددا   ملشددا ني   ،1-و  م/2و

ومؤمتر األطدراف العامدل بو داه اج مداع األطدراف   بروتونيدول   ،ممأليها   دو ا  مؤمتر األطراف
مؤمتر األطراف العامل بو اه اج ماع األطراف   اتااق و  ،)مؤمتر/اج ماع وطراف نييوتو(نييوتو 

اب وددع )مؤمتر/اج مدداع وطددراف اب وددع(، ووقدددم مك ددب مددؤمتر األطددراف تقروددراً واحددداً عددن واثئددي 
ال ادددددووك للموافقددددد  عليدددددده، وفقددددداً لاجدددددرايا  امل بعدددددد ،    مكاتدددددب نيدددددل مددددددن مدددددؤمتر األطددددددراف 

 و ومؤمتر/اج ماع وطراف اب وع.طراف نييوتمؤمتر/اج ماع وو 
و  ضوي ما تقدم، وُقدَّم هوا ال قرور    نيل من مدؤمتر األطدراف ومؤمتر/اج مداع وطدراف   -4

 نييوتو ومؤمتر/اج ماع وطراف اب وع.

والعشلللرين مللللؤمتر األطلللراف،  الرابعلللةواثئلللق تفلللويض األطلللراف  ىل اللللدورة  -اثنياا  
 عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوففه امتماأل األطلراف يف الرابعةوالدورة 

ملؤمتر األطللراف  مللن اللدورة األوىل ملللؤمتر الثاللثبروتوكلول كيوتلو، واجلللزء 
 اتفاق ابريسالعامل بوففه امتماأل األطراف يف 

، فحددددص املك ددددب واثئددددي ال اددددووك املقدمدددد  مددددن 2٠18نيددددا ون األول/دو ددددم    13   -5
 واألطراف   بروتونيول نييوتو، واألطراف   اتااق اب وع.األطراف   االتاا،ي ، 

مقدقمد   2٠18نيدا ون األول/دو دم    13نيا ت معروضد  علدى املك دب مدونيرة مؤ خد  و  -6
وتدرد ودانه بشدنن حالد  واثئدي تادووك املمألدم املشدا نيم   الددو ا .   ال نايوود  من انئب األمين

 املعلوما  الوا دة   هوه املونيرة.
، واثئدددي تادددووك  ايددد   ددداد ة عدددن 2٠18نيدددا ون األول/دو دددم    12و،ُددددقمت، حددد   -٧

 ئدديع الدولدد  وو ا كومدد  وو وزوددر اخلا جيدد  وو عددن ال ددل   املخ ئدد    حالدد  منظمددا  ال كامددل 
مدددن مشدددروع النظدددام الدددداخلي  19اال، ئدددادي اة،ليمدددي، علدددى النحدددو املنئدددو  عليددده   املدددادة 

، فيما خيص ممألي األطدراف 1-م و /2و 1-م و /36و 9-م و/1٧قر ا  املعمول به حالياً وامل
 (.1املشا ني    الدو ا  )ا ظر اجلدول  143 دال

  1اجلدول 
 واثئق تفويض  رمسياا األطراف اليت قدمت 

 

 ،   جاماوكا االحتاد األو ويب
 ، ر األسود اجلبل االحتاد الروسي

 ،ريغيزس ان اجلزائر  ثيوبيا
 نيابو فريدي جز  البهاما و  بيجان
 نيازاخ  ان جز  سليمان األ جن م

 نيرواتيا اجلمهو و  الدومينيكي  و مينيا
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 نيمبوداي اجلمهو و  العربي  ال و و   سبا يا
 نيندا مجهو و  نيو اي وسرتاليا
 نيواب مجهو و  نيو اي الشعبي  الدميقراطي   س و يا
 نيوس ا وكا مجهو و  الو الدميقراطي  الشعبي   سرائيل
 نيولومبيا  و  مقدو يا اليوغوسالفي  سابقاً مجهو   سواتيين
 الكووت جنوب وفروقيا  نيوادو 
 نيينيا جو جيا وملا يا

 التايا الدامنرك اةما ا  العربي  امل حدة
 لك م غ دول  فل  م  و دو ا

 لي اي  وا دا   دو ي يا
 ليخ نش اون  وما يا و غوال

 لي وتو زامبيا وو وغواي
 مال   زمبابوي ووزبك  ان

 ماليزاي ساموا ووغندا
 مدغشقر سان تومي وبرون ييب وونيرا يا

 مئر سان ما ونو اةسالمي ( - وران )مجهو و  
 املك يني سا ت نيي ع و ياع وورلندا

 مالوي لوسياسا ت  آو لندا
 ملدوف ال لاادو   و اليا

 اململك  العربي  ال عودو  سلوفانييا اببوا غينيا اجلدودة
اململك  امل حددة ل و ا يدا العظمدى  سلوفينيا اب اغواي

 ووورلندا الشمالي 
 منغوليا سنغافو ة ال ازول
 مو وشيوس ال وود برابدوس
 موزامبيي سوو را ال تغال

 مواننيو سيشيل بروين دا  ال الم
 ميامنا   ربيا بلجيكا
 املوحدة( -ميكرو يزاي )والاي   الئم بلغا اي
 انميبيا طاجيك  ان بليز

 النرووج العراق بنغالدوش
 النم ا عمان بنما
  يبال غابون بنن

 النيجر غامبيا بواتن
  يكا اغوا غاان بوت واان

  يوزولندا غرونادا بو نيينا فاسو
 اهلند غياان بريو

 هندو اس فا واتو بيال وس
 هنغا اي فر  ا اتولند
 هولندا الالبم ترنييا
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 الوالاي  امل حدة األمروكي  البولياا و ( -فنزووال )مجهو و   ترونيداد وتوابغو
 الياابن فنلندا تشيكيا
 اليوانن فيجي توغو
  فييت انم تو ع

، نيا ددت األما دد  ،ددد تلقددت 2٠18نيددا ون األول/دو ددم    12وعددالوة علددى  لددني، حدد   -8
اة رت ت معلوما  بشنن تعيم املمألم املشا نيم    ع عن طروي  ظام ال  جيل  طرفاً  54 من

 .(2الدو ا  )ا ظر اجلدول 
  2اجلدول 

 اإلنرتنتعرب األطراف اليت وردت معلومات عن ممثليها عن طريق نظام التسجيل 
 

 بي او -غينيا  جز  ما شال األ دن
 االس وائي غينيا  مجهو و  وفروقيا الوس ى   ورتاي

 الكامريون مجهو و  الكو غو الدميقراطي  وفغا   ان
 نيو  دواوا  مجهو و  تنزا يا امل حدة ولبا يا

 الكو غو مجهو و  مولدوفا و  يغوا وبربودا
 نيريوباس جنوب ال ودان ابني  ان

 لبنان جيبويت ابالو
 ليبيا دومينيكا البحرون
 لي وا يا سا ت فن نت وجز  غرونادون بو و دي

 مايل سري ال كا البوسن  واهلرسني
 املغرب ال نغال بولندا

 مو و ا يا ال ودان امل عددة القوميا ( -بوليايا )دول  
 انو و سو ونام ترنيما   ان

  يجرياي سرياليون تشاد
  يوي شيلي توفالو
 هاويت الئومال ليشيت -تيمو  

 اليمن غواتيماال جز  القمر
  غينيا جز  نيوك

وابةشددا ة    مددا و د وعدداله، وافددي املك ددب علددى واثئددي تاددووك ممألددي مجيدد  األطددراف، علددى  -9
وعدداله    األما د    و،ددرب  8شدا   ليهددا   الاقدرة اددووك الرايد  ملمألددي األطدراف املون تُقددَّم واثئدي ال 

   مدؤمتر األطدراف ومؤمتر/اج مداع وطدراف  ووافي املك ب ووضاً على ون وُقدَّم هوا ال قرودر و،ت ممكن. 
. من مشدروع النظدام الدداخلي املعمدول بده حاليداً  2٠نييوتو ومؤمتر/اج ماع وطراف اب وع، وفقاً للمادة 

ووافددي املك ددب نيددولني علددى ون وو ددي مددؤمتر األطددراف ومؤمتر/اج مدداع وطددراف نييوتددو ومؤمتر/اج مدداع 
يدد  األطددراف املددونيو ة   هددوا ال قروددر، علددى ون تُقدددَّم وطددراف اب وددع  ن تُقبددل واثئددي تاددووك ممألددي مج

وعددداله    األما ددد    و،دددرب و،دددت  8واثئدددي ال ادددووك الرايددد  ملمألدددي األطدددراف املشدددا   ليهدددا   الاقدددرة 
 من مشروع النظام الداخلي املعمول به حالياً. 21ممكن، وفقاً للمادة 

    


