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  تقرير لجنة وثائق التفويض عن وثائق تفويض الممثلين
  األطراففي الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول 

 

  المقدِّمة  -١

ِسريلـَنكا  والجمهورية االتشيكيةو تايلندوبلغاريا فة من ـَّالمؤل اجتمعت لجنة وثائق التفويض  

ة آارال ماريا ُرْدريغـِس ة سعادة السيدبرئاس ،النمسا وناميبياوالمغرب وآوبا وفنلندا وغواتيماال و

  .١٤:٣٠ عند الساعة ٢٠٠٧ برنوفم/تشرين الثاني ٨يوم الخميس ) غواتيماال (ياَمنِس

  فحص وثائق التفويض  -٢

 نوفمبر/تشرين الثاني ٨ مذآرة من المدير العام، مؤرخة بـلجنة وثائق التفويضُعرضت على   ١-٢

، تتعلق بتقديم وثائق تفويض ممثلي الدول األعضاء الراغبين في المشارآة في الدورة ٢٠٠٧

 وثائق لجنة وثائق التفويضوفحصت "). مرالمؤت("الثانية عشرة لمؤتمر الدول األطراف 

  :التفويض بحد ذاتها، وتحققت من الوقائع المبيَّنة في المذآرة، وهي

 التالية أسماؤها النسخ األصلية من وثائق تفويض ممثليها ٨٣قدمت الدول األعضاء الـ  ) أ(

د االتحا : الدول األطرافي لمؤتمر من النظام الداخل٢٦بالشكل المطلوب بموجب المادة 

رلندا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إِرتريا، األرجنتين، األردن، إ، أذربيجان، الروسي

إسلندا، اسلوفاآيا، أآرانيا، ألبانيا، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، 

أوُرغواي، إيطاليا، باآستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بـُرآينا فاصو، 

بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، ترآيا، الجبل األسود، الجزائر، 

الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية االتشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية 

سالفية السابقة، جنوب أفريقيا، الَدنمرك، رومانيا، جمهورية مقدونيا اليوغـُآوريا، 
                                                           

  ُاعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب تقنية  *
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ـَفورة، سورينام، السويد، ُسويسرا، شيلي، صربيا، عمان، غانا، ريلـَنكا، سنغَزمبيا، ِس

فرنسا، فنلندا، ِفيـِتنام، فيجي، الفيلبين، قبرص، قطر، الكرسي الرسولي، آرواتيا، 

آـُستاريكا، آندا، آوبا، آوت ِدفوار، الكويت، لتوانيا، لكسمبرغ، ماليزيا، المغرب، 

كة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية، المكسيك، المملكة العربية السعودية، الممل

موناآو، ناميبيا، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، 

  .اليمن، اليونان

 من وثائق تفويض ُارسلت بالفاآس أو غيره بالشكل المطلوب بموجب نسختم تسلـُم   ) ب(

  التالية٢٤من الدول األعضاء الـ الدول األطرافر لمؤتم من النظام الداخلي ٢٦المادة 

اسلوفينيا، أفغانستان، إآوادور، بروني دار السالم،  أرمينيا، أزبكستان، :أسماؤها

بنغالديش، بنن، بيالروس، تونس، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، رَوندا، السودان، 

، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، الصين، الغابون، غواتيماال، لـَتفيا، منغوليا، موزمبيق

  .هندوراس

 أنه ينبغي الترخيص لممثلي الدول األعضاء الواردة أسماؤها في لجنة وثائق التفويضوقد رأت   ٢-٢

أعاله بالمشارآة بصفة مؤقتة في المؤتمر، ريثما تـُقدَّم النسخ األصلية ) ب(١-٢الفقرة الفرعية 

  .من وثائق تفويضهم

  وثائق التفويض وتوصياتها إلى المؤتمرتقرير لجنة   -٣

 أن وثائق  الدول األطراف أن تـُبلغ إلى مؤتمرلجنة وثائق التفويضرت باالستناد إلى ما تقدَّم، قرَّ  ١-٣

) أ(١-٢التفويض الخاصة بممثلي الدول األعضاء الواردة أسماؤها في الفقرتين الفرعيتين 

، وأن توصي المؤتمر  الداخليهنظام من ٢٦وردت بالشكل المطلوب بموجب المادة ) ب(١-٢و

  :بما يلي

أن يقبل بدون تحفظ وثائق تفويض ممثلي الدول األعضاء الواردة أسماؤها في الفقرة   )أ(

  أعاله؛) أ(١-٢الفرعية 

 وثائق تفويض ممثلي الدول األعضاء الواردة أسماؤها في الفقرة الفرعية أن يقبل مؤقتًا  )ب(

  .قدَّم النسخ األصلية من وثائق تفويضهمأعاله، ريثما تـُ) ب(١-٢

  . باإلجماع تقريرها المرفوع إلى المؤتمر وأوصته بالموافقة عليهلجنة وثائق التفويضاعتمدت   ٢-٣
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