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(A)     GE.05-70857    281005    281005 

            مؤمتر األطراف
               الدورة السابعة

     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨-  ١٧      نريويب، 
                       من جدول األعمال املؤقت ٤      البند 

 وثائق تفويض الوفود
 تقرير املكتب إىل مؤمتر األطراف

 مقدمة

                                                         تقدم وثائق تفويض املمثلني وكذلك أمساء املمثلني املناوبني         "                                      من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف         ١٩        باملادة       ً عمالً - ١
       َّ                     كما يبلَّغ أي تغيري الحق يف        .                                       ساعة بعد افتتاح الدورة إن أمكن        ٢٤                                                     واملستشارين إىل األمانة الدائمة يف موعد ال يتجاوز         

                                                                                     تصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة وإما عن وزير اخلارجية أو               و  .                                      تكويـن الوفـد إىل األمانة الدائمة      
   ".    نظمة    ك امل ل                                                                             تصدر، إذا كان األمر يتعلق مبنظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي، عن السلطة املختصة يف ت

            تفويض ويقدم                           يفحص مكتب أي دورة وثائق ال "                         من النظام الداخلي بأن    ٢٠                                   وباإلضـافة إىل ذلك، تقضي املادة        - ٢
   ".                                     تقريره إىل مؤمتر األطراف الختاذ مقرر بشأنه

  .    َّ                                          ويقدَّم هذا التقرير إىل مؤمتر األطراف يف ضوء ما تقدم - ٣

 فحص وثائق التفويض

  .                                                            اجتمع املكتب لفحص وثائق التفويض املقدمة من األطراف يف االتفاقية ،    ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨  يف  - ٤

              بشأن حالة       ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٨                                     مذكرة من األمني التنفيذي مؤرخة                                 وكـان معروضا على املكتب     - ٥
  .                                              وترد أدناه املعلومات اليت انطوت عليها هذه املذكرة  .                                   وثائق تفويض املمثلني املشاركني يف املؤمتر

          احلكومة أو                                                                                      وكما جاء يف مذكرة األمني التنفيذي، تلقت األمانة وثائق تفويض رمسية صادرة عن رئيس الدولة أو  - ٦
                                                                    من النظام الداخلي، فيما يتصل مبمثلي األطراف التالية املشاركة يف املؤمتر   ١٩                                            عن وزير اخلارجية، وفقا ملا تنص عليه املادة     

                                                                                              االحتاد الروسي، إثيوبيا، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألبانيا،            :         أطراف    ١٠٦                  والـبالغ عددها    
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ـ                          ، آيرلندا، آيسلندا،    )          اإلسالمية -        مجهورية   (                                                                    تغوا وبـربودا، إندونيسـيا، أنغوال، أوزبكستان، أوغندا، إيران                          أملانـيا، أني
                                                                                                                 بـاراغواي، باكسـتان، الـربتغال، بلجيكا، بنغالديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا،      

                                                                 س، جامايكا، اجلزائر، جزر البهاما، جزر كوك، مجهورية أفريقيا                                                                  بـيالروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تون       
                                                                                                                       الوسـطى، اجلمهوريـة التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية              

                           ا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك،                                                                                  كوريا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جنوب أفريقي
          ، سيشيل،   ن                                                                                                      الرأس األخضر، سان تومي وبرينسييب، سانت لوسيا، سري النكا، السلفادور، سوازيلند، سورينام، سرياليو            

                                ، فييت نام، قطر، كازاخستان،      )              البوليفارية -        مجهورية   (                                                               الصـني، طاجيكستان، غابون، غانا، غرينادا، غينيا، فنـزويال         
                                                                                                            كولومبيا، الكونغو، كينيا، التفيا، ليبرييا، ليسوتو، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املفوضية األوروبية،                             الكامريون، كوبا، 

                                                                                                               املغـرب، املكسـيك، مـالوي، ملديـف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس،          
                                                                      النيجر، نيكاراغوا، نيوي، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة                                                                   موزامبـيق، ميامنار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال،        

  .                          األمريكية، اليابان، اليونان

                                                                  وردت بالفاكس أو يف شكل نسخ مصورة وثائق تفويض صادرة عن                ٢٠٠٥        أكتوبر   /                تشـرين األول     ٢٨       وحـىت    - ٧
     ً   طرفاً    ٢٥                                  النظام الداخلي، فيما خيص ممثلي             من     ١٩                                                                              رئـيس الدولـة أو احلكومة أو وزير اخلارجية، وفقا ملا تنص عليه املادة               

                                                                                            أفغانستان، أوروغواي، إيطاليا، باالو، بليز، بريو، تركيا، توفالو، جزر سليمان، رومانيا، ساموا،     :                         مشـاركة يف املؤمتـر هي     
          ا، هاييت،                                                                                                                     سـان كيتس ونيفس، السودان، السويد، سويسرا، غيانا، فانواتو، فرنسا، الفلبني، فنلندا، كندا، كرييباس، منغولي              

  .     اليمن

                                                                                                              وكمـا جاء أيضا يف املذكرة، تلقت األمانة يف شكل رسائل أو مذكرات شفوية من الوزارات أو السفارات أو                    - ٨
                                                                                                                   البعـثات الدائمة لدى األمم املتحدة، أو غري ذلك من املكاتب أو السلطات احلكومية أو من خالل مكاتب األمم املتحدة               

                              أذربيجان، إريتريا، إسرائيل،     :      ً                        طرفاً مشاركة يف املؤمتر هي       ٣٥                         ني مشاركني يف املؤمتر من                                       احمللية معلومات تتعلق بتعيني ممثل    
                                                                                                                                   أوكرانيا، بابوا غينيا اجلديد، الربازيل، بربادوس، بلغاريا، البوسنة واهلرسك، بولندا، جزر القمر، اجلماهريية العربية الليبية،               

                                                                نيكا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين،                                                              مجهوريـة الكونغو الدميقراطية، مجهورية مولدوفا، دومي      
                                       بيساو، فيجي، قريغيزستان، كمبوديا، كوت -                                                                        سـلوفاكيا، السـنغال، شيلي، غابون، غواتيماال، غينيا االستوائية، غينيا      
  .                                                                  ديفوار، كوستاريكا، لبنان، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، هندوراس

                                                                                      بل املكتب وثائق تفويض مجيع املمثلني املشار إليهم يف مذكرة األمني التنفيذي على أن                                        واقـترح الرئـيس أن يق      - ٩
     وقبل   .                                أعاله إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن ٨   و ٧                                                                      ترسـل وثـائق الـتفويض الرمسية للممثلني املشار إليهم يف الفقرتني            
  .          إىل املؤمتر                                                               املكتب هذا االقتراح ووافق على تقدمي هذا التقرير ومشروع املقرر التايل

 مشروع مقرر مقدم من املكتب

 وثائق تفويض الوفود

                 إن مؤمتر األطراف، 

                                                                                   يف تقرير مكتب الدورة السابعة ملؤمتر األطراف عن وثائق التفويض ويف التوصية الواردة فيه،       وقد نظر  

  .                                                                   على تقرير وثائق التفويض الذي قدمه مكتب الدورة السابعة ملؤمتر األطراف     يوافق  


