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 التاسعةالدورة 
 ٢٠٠٤ ديسمبر/آانون األول ٣ - نوفمبر/تشرين الثاني ٢٩

 وثائق تفويض الممثلين عن  وثائق التفويض فحصتقرير لجنة
 مؤتمر الدول األطراف لالتاسعةفي الدورة 

 
 مقدمة -١

البرازيل، والجمهورية التشيكية، وغواتيماال،           المؤلفة من         لجنة وثائق التفويض               اجتمعت 

؛ والكمرون، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وناميبيا، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا                      

يوم ) مناوبة(لته السيدة ِلتا هنغاال         الذي مث  ) ناميبيا(برئاسة سعادة البروفيسور بيتر َختـََجفيفي           

 . في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر٢٠٠٤ديسمبر / آانون األول٢الخميس 

 فحص وثائق التفويض -٢

، تتعلق  ٢٠٠٤ديسمبر  / آانون األول  ٢بـ  ُعرضت على اللجنة مذآرة من المدير العام، مؤرخة             ١-٢

  لمؤتمر التاسعةالدورة  ن في المشارآة في        الراغبي وثائق تفويض ممثلي الدول األعضاء      بتقديم  

وفحصت اللجنة وثائق التفويض بحد         ").المؤتمر"المشار إليه فيما يلي باسم         (الدول األطراف    

 : ذاتها، وتحققت من الوقائع المبيَّنة في المذآرة، وهي

بالشكل المطلوب     ممثليها  وثائق تفويض  النسخ األصلية من         دولة عضوا        ٨٢قدمت    )أ(

 :  من النظام الداخلي للمؤتمر٢٦المادة  بموجب

االتحاد الروسي، إرتريا، إرلندا، أزبكستان، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إآوادور، ألبانيا،            

ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أندورا، أندونيسيا، أورغواي، أوغندا، إيران                                

ي دار السالم، بلغاريا، بورآينا     ، إيطاليا، البحرين، البرتغال، برون    )اإلسالمية-جمهورية(

فاصو، البوسنة والهرسك، بيرو، بيالروس، ترآيا، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر،                  

الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية آوريا، جمهورية مقدونيا                      

سلوفينيا، اليوغسالفية السابقة، جنوب أفريقيا، الدنمرك، رومانيا، سري لنكا، السلفادور،          
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سنَغفورة، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل األسود، الصين، غابون، غواتيماال،             

فرنسا، فنلندا، فيتنام، فيجي، الفيلبين، قبرص، قطر، آازاخستان، الكرسي الرسولي،                    

آرواتيا، آندا، آولمبيا، الكويت، لتفيا، لتوانيا، لكسمبرغ، مالطة، ماليزيا، مدغشقر،                      

لمملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، مورشيوس، موناآو، ناميبيا،                   المكسيك، ا  

النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الواليات المتحدة األمريكية، اليابان،                          

 .اليمن، اليونان

 نسخ من وثائق تفويض ُارسلت بالفاآس أو غيره بالشكل المطلوب بموجب                      تسلـُـّمتم   )ب(

 : التالية٢٦ن النظام الداخلي للمؤتمر من الدول األعضاء الـ م٢٦المادة 

إثيوبيا، األردن، البرازيل، بنغالدش، بنما، بولندا، بوليفيا، تايلند، ترينيداد توباغو،                         

جمهورية ملدوفا، جورجيا، روندا، زمبابوي، السودان، آستاريكا، الكمرون، آوبا،                      

 .، نيبال، نيجيريا، نيكاَرغوا، الهندآوت دفوار، آينيا، ليسوتو، المغرب، منغوليا

أنه ينبغي الترخيص لممثلي الدول األعضاء الواردة                لجنة فحص وثائق التفويض        وقد رأت   ٢-٢

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

 .النسخ األصلية من وثائق تفويضهم

 ثائق التفويض وتوصياتها إلى المؤتمر تقرير لجنة فحص و -٣

باالستناد إلى ما تقدَّم، قررت لجنة فحص وثائق التفويض أن تـُبلغ إلى المؤتمر أن وثائق                                    ١-٣

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

داخلي، وأن توصي المؤتمر بما        من نظامه ال    ٢٦وردت بالشكل المطلوب بموجب المادة         ) ب(

 :يلي

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

 أعاله؛) أ(١-٢الفرعية 

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

 .صلية من وثائق تفويضهمأعاله، ريثما تـُقدَّم النسخ األ) ب(١-٢

 بالموافقة  هوأوصت مؤتمرال باإلجماع تقريرها المرفوع إلى        فحص وثائق التفويض   اعتمدت لجنة  ٢-٣

 .عليه
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