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 االستثنائية الثانيةالدورة 
 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠

 تقرير الدورة االستثنائية الثانية
 لمؤتمر الدول األطراف

 

  الدورةافتتاح: البند األول من جدول األعمال -١

") المؤتمر"المشار إليه فيما يلي باسم         (لمؤتمر الدول األطراف      افتتح الدورة االستثنائية الثانية        ١-١

  في    ٢٠٠٣أبريل    / نيسان   ٣٠، بتاريخ       )الجزائر(رئيُسه، سعادة السفير نور الدين جودي                    

 .١٥:١٨الساعة 

طلب من المجلس التنفيذي     من نظامه الداخلي، بناء على        ٥هذه وفقا للمادة     مؤتمرُعقدت دورة ال   ٢-١

)EC-M-22/1 وقد ُأعلن أن الجلسات فيها ستكون مغلقة). ٢٠٠٣مارس / آذار٢٨ بتاريخ. 

 :  التالية البيان         ٨٧شارآت في الدورة االستثنائية الثانية للمؤتمر الدول األطراف الـ                                       ٣-١

انيا، أستراليا،  االتحاد الروسي، أذربيجان، األرجنتين، األردن، إرلندا، أرمينيا، أزبكستان، إسب              

إستونيا، أآرانيا، إآوادور، ألبانيا، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، إيران                  

، بارغواي، باآستان، ُبتسوانا، البرازيل، البرتغال، بروني دار السالم،           ) اإلسالمية �جمهورية  (

بيرو، بيالروس، تايلند، ترآيا،          بلغاريا، بنغالديش، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا،                      

جامايكا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية آوريا، جمهورية مقدونيا اليوغسالفية                             

السابقة، جمهورية ملدوفا، جنوب أفريقيا، الدنمرك، رومانيا، زمبيا، سري لنكا، سلوفاآيا،                            

، عمان، غابون، فرنسا،      سلوفينيا، السودان، السويد، سويسرا، صربيا والجبل األسود، الصين             

فنلندا، الفيلبين، فييت نام، قبرص، قطر، الكرسي الرسولي، آندا، آوبا، آوُلمبيا، الكويت، لتفيا،                

لتوانيا، لكسمبرغ، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية،                          

ا، موناآو، النرويج، النمسا،            المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية، منغولي                       

 .نيكارغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
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 اعتماد جدول األعمال: البند الثاني من جدول األعمال -٢

 :بناء على توصية من المكتب، اعتمد المؤتمر لدورته االستثنائية الثانية جدول األعمال التالي 

  افتتاح الدورة:البند األول من جدول األعمال

  اعتماد جدول األعمال:البند الثاني من جدول األعمال

  نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة:البند الثالث من جدول األعمال

  اعتماد التقرير:البند الرابع من جدول األعمال

  اختتام الدورة:البند الخامس من جدول األعمال

 نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة: لثالث من جدول األعمالالبند ا -٣

 بتاريخ  C-SS-2/DEC.1(نظر المؤتمر في القرار بشأن نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة                     

 . واعتمده) ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠

 اعتماد تقرير مؤتمر الدول األطراف: البند الرابع من جدول األعمال -٤

 رئيستها، السيدة   )٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٣٠ بتاريخ   C-SS-2/2(ائق التفويض   قدَّمت تقريَر لجنة وث    ١-٤

وأفادت الرئيسة شفويا بأنه بعد اختتام اجتماع لجنة                ). البرازيل(ماريا دولسي سيلفا باروس          

بولندا، : وثائق التفويض اسُتلمت وثائق تفويض رسمية تخص ممثلي الدول التالية البيان                              

ية، السودان، الفيلبين؛ وبأنه قد اسُتلمت بالغات بشأن تفويض                     بيالروس، الجمهورية التشيك     

 .وأخذ المؤتمر علما بهذه المعلومات اإلضافية ووافق على التقرير المعني. ممثلي ألبانيا ولتوانيا

 .نظر المؤتمر في تقرير دورته االستثنائية الثانية واعتمده ٢-٤

 اختتام الدورة: البند الخامس من جدول األعمال -٥

 في   ٢٠٠٣ أبريل/نيسان ٣٠ بتاريخ      رلن الرئيس اختتام الدورة االستثنائية الثانية للمؤتم                أع 

 .١٥:٣١الساعة 
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