
 

GE.17-16049(A) 



 مؤمتر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 2017أيلول/سبتمرب  16-6أوردوس، الصني، 

 )د( من جدول األعمال1البند 
 املسائل التنظيمية

 واثئق تفويض الوفود

 واثئق تفويض الوفود  
 تقرير املكتب املقدم إىل مؤمتر األطراف  

 مقدمة -أولا  
ر األطالالالرات دم الالالدخ وويالالالمل ملالالالوي  اةم لالالالني مالالالن الن الالالاخ الالالالدا ل  ةالالال م 19عمالالالابمل دةالالالاد   -1

سالالاعم  24تجالالاو  وعالالد ي يوكالالكلأ أءالالام اةم لالالني اةنالالاوشني واةإت الالارين ال األما الالم الدايمالالم   م
غ ألما الالم الدايمالالماوتالالد ال شعالالد اتتتالالاد الالالدور  ا. أمُالالنغ ويضبل الال  أيريالالامل أ  مويالالا ي الالمل   مُالالوين ال

صالدر، ااا  مرجيالم أو أو احلُومالم وامالا عالن و يالر ا ا ومصدر وويمل التلوي  اما عالن رياليا الدولالم
 اةن ممدغ م   ملأكا. األمر يتعلمل مبن مم للتُامل ايقتصاد  اإلقليم ، عن الإلطم اةختص

من الن اخ الدا ل  على أ. ديلحالص مُتالأ أيالم  20ودإلضاتم ال الأ، منص اةاد   -2
 دغات يختاا م رر ش أ هدور  وويمل التلوي  وي دخ م ريره ال م مر األطر 

 ويض د خ هكا الت رير ال م مر األطرات شناممل على ما م دخغ -٣

 فحص واثئق التفويض -اثنياا  
، اجتمالالالمل اةُتالالالأ للحالالالص وويالالالمل التلالالالوي  اة دمالالالم مالالالن 2017أيلول/سالالالبتمرب  1٣   -4

 األطرات   ايملاقيمغ
موجهالالالم مالالالن  2017بتمرب أيلول/سالالال 1٣وكا الالالع معروضالالالم علالالالى اةُتالالالأ مالالالككر  م ر الالالم  -٥

األمينم التنليكيم ش أ.  الم وويمل ملوي  اةم لني اة اركني   اة مرغ ومرد أدانه اةعلومات الال  
 مريمنتها ملأ اةككر غ
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وقالالد مل الالع األما الالم وويالالمل ملالالوي  رءيالالم سالالادر  عالالن ريالاليا الدولالالم أو احلُومالالم أو و يالالر  -6
التاليالالم  9٥ ن الالاخ الالالدا ل ، مالالن أل لالال  األطالالرات المالالن ال 19ا ارجيالالم،  إالالبما مالالنص عليالاله اةالالاد  

اة اركم   اة مر: ايحتاد األورويب وايحتاد الروس  واألرجنتني وأرمينيا واريرتاي وأسالرتاليا واسالتو يا 
اإلسالابميم(  -واسراييل واكوادور وأةا يا وا دو يإيا وأوروغوا  وأوغندا وأوكرا يا وايرا. )مجهوريم 

اليا ودشوا غينيا اجلديد  والربا يل والربموال وشلجيُا وشالنوابدي  وشنمالا وشالنن وشالو . وآيإلندا وايط
وشومإالالالالواان وشوركينالالالالا تاسالالالالو والبوسالالالالنم واالرسالالالالأ وشولنالالالالدا وشالالالاليابروس و يلنالالالالد ومركيالالالالا وموغالالالالو ومو والالالالا 

ا يالا األسود واجلزاير وجزر كوك ومجهوريم أتري يا الوسطى واجلمهوريم الت اليُيم ومجهوريالم منز  واجلبل
اةتحد  واجلمهوريم الدومينيُيم ومجهوريم كوراي وجنوب أتري يا وجورجيا وروما يا وسا ع تنإنع 
وجالزر غرينالادين وسالا ع كيالتا و اليلا وسالالر  ي ُالا والإالللادور وساللوتاكيا وسالوا يلند وسويإالالرا 

وتنالزوياب  وسي يل والصني وطاجيُإتا. وغامبيا وغاان وغرينادا وغواميماي وغياان وغينيا والللبالني
البوليلاريم( وتنلندا وتييع انخ وكاشو تالاد  والُالاماو. وكرواميالا وكالود وكالوت ديلالوار  -)مجهوريم 

وكوسالالتاريُا وكولومبيالالا والُويالالع وكايبالالاس ولُإالالمربا وليالالرباي ومالالاليزاي ومدغ الال ر ومصالالر واةوالالرب 
يج و يبال والنيجالر و يجالااي واةُإيأ واةملُم العرشيم الإعوديم ومنووليا ومو امبيمل وانميبيا والنرو 
 و يُاراغوا وهندوراس وهنواراي والويايت اةتحد  األمريُيم والياد.غ

وقضالالدمتمع دللالالاكا أو   نالالُل  إالالو مصالالور  وويالالمل ملالالوي  سالالادر  عالالن ريالاليا الدولالالم  -7
 والوي التاليالم: أارشيجالا. واألرد. وألبا يالا وأ ٥٣ احلُومم أو و ير ا ارجيم من أل ل  األطرات ال أو

اةتعالالدد  ال وميالالات( وشالالاو  -وأو شُإالالتا. ودكإالالتا. وديو والبحالالرين وشورو الالد  وشوليليالالا )دولالالم 
ومركما إالالالتا. وم الالالاد ومالالالو ا وجامايُالالالا وجالالالزر ال مالالالر وجالالالزر مارنالالالال واجلمهوريالالالم العرشيالالالم الإالالالوريم 

جنالالالالوب ومجهوريالالالالم الُو والالالالو الدو راطيالالالالم ومجهوريالالالالم يو الدو راطيالالالالم ال الالالالعبيم ومجهوريالالالالم مولالالالالدوتا و 
الإالالودا. ودومينيُالالا وسالالا. مالالوم  وشرينإالاليس وسالالا ع لوسالاليا والإالالنوال وسالالااليو. وسالالرشيا والعالالرا  
وعمالالا. وغالالاشو. وغينيالالا ايسالالتواييم وتر إالالا وتيجالال  وكا ا إالالتا. وكمبالالوداي وكنالالدا والُو والالو ولبنالالا. 
اي وليبيالالالالا وليإالالالالومو ومالطالالالالم ومالالالالام ومالالالالابو  وملالالالالديم وموريتا يالالالالا وموري الالالاليوس وميا الالالالار وميُرو يالالالالز 

 اةو د ( وهاي  واالند وهولندا واليمنغ -)ويايت 
ومل الالالع األما الالالم معلومالالالات متعلالالالمل شتعيالالالني اةم لالالالني اة الالالاركني   اةالالال مر   نالالالُل رسالالالايل  -٨
مالككرات نالاللويم سالادر  عالالن و ارات أو ساللارات أو شع الالات دايمالم لالالدة األمالم اةتحالالد  أو عالالن  أو

مالأ األمالم اةتحالد ، مالن األطالرات الإالتم مُامأ أو ساللطات  ُوميالم أ الرة، أو عالن طريالمل مُا
 التاليم اة اركم   اة مر: اثيوشيا وموتالو وروا دا وساموا والإودا. وقاغيزستا.غ

واقالالالرتد الالالالرييا أ. ي بالالالل اةُتالالالأ وويالالالمل ملالالالوي  مجيالالالمل اةم لالالالني اة الالالار الالالاليهم   مالالالككر   -9
 ٨و 7األمينم التنليكيم، على أ. مرسل وويمل التلوي  الرءيم للمم لني اة الار الاليهم   الل الرمني 

ر أعالالابه ال األما الالم   أقالالرب وقالالع ألُالالنغ وي بالالل اةُتالالأ اة الالرتد ويواتالالمل علالالى م الالد  هالالكا الت ريالال
 ال اة مرغ ICCD/COP(13)/L.3وم روع اة رر 

    


