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  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ - مرب سبت/ أيلول٢١بوينس آيرس، 

  
   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  فودوثائق تفويض الو

  وثائق تفويض الوفود
  تقرير املكتب إىل مؤمتر األطراف

   مقدمة- أوالً 
تقدَّم وثائق تفويض املمثلني وكذلك أمساء املمثلني       " من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف،       ١٩عمالً باملادة     - ١

كما ُتبلَّـغ   . ة إن أمكن   ساعة بعد افتتاح الدور    ٢٤املناوبني واملستشارين إىل األمانة الدائمة يف موعد ال يتجاوز          
  وتصدر وثائق التفويض إّما عن رئيس الدولة أو احلكومة وإّمـا     . األمانة الدائمة بأي تغيري الحق يف تكوين الوفد       

عن وزير اخلارجية أو تصدر، إذا كان األمر يتعلق مبنظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي، عن السلطة املختصة يف                 
  ".تلك املنظمة

يفحص مكتب أي دورة وثائق التفويض " من النظام الداخلي على أن ٢٠إىل ذلك، تنص املادة وباإلضافة   - ٢
  ".ويقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف الختاذ قرار بشأهنا

  . مؤمتر األطراف يف ضوء ما تقدمعلىهذا التقرير ُيعرض و  - ٣

   فحص وثائق التفويض- ثانياً 
  ملكتب لفحص وثائق التفـويض املقدمـة مـن األطـراف     ، اجتمع ا  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١يف    - ٤

  .يف االتفاقية
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 مقدَّمة من األمني التنفيـذي      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١وقد ُعرِضت على املكتب مذكِّرة مؤرخة         - ٥
  .تلك املذكرةيت تضمنتها وترد أدناه املعلومات ال. بشأن حالة وثائق تفويض املمثلني املشارِكني يف املؤمتر

قد تلقّت األمانة وثائق تفويض رمسية صادرة عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير اخلارجية، وفقاً                و  - ٦
 من النظام الداخلي، وذلك فيما يتصل مبمثلي األطراف التالية املشارِكة يف املؤمتر والبالغ              ١٩ملا تنص عليه املادة     

رجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسـرائيل،       االحتاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األ    :  طرفاً ٩٠عددها  
أملانيا، أوغندا، أوكرانيا، باكستان، الربازيل، بربادوس، بلجيكا، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسـو،              

، تـشاد،   ، بيالروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو    ) املتعددة القوميات  - مجهورية  (البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا     
توغو، جامايكا، اجلزائر، جزر كوك، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحـدة،              

ورية العربية السورية، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت اجلمه
وجزر غرينادين، سري النكا، السنغال، سوازيلند، سورينام، سويسرا، سرياليون، شيلي، صربيا، الصني، غامبيا،             

  ، قطر، قريغيزستان، كازاخستان، كنـدا، كوبـا،       بيساو، فرنسا، فييت نام    - غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا      
كوت ديفوار، كوستاريكا، كرييباس، لبنان، ليسوتو، مايل، مدغشقر، املغرب، املكسيك، ملديف، اململكة العربية 
السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميامنار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، اهلند، هنغاريـا،             

  .يات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمنالوال

وقد وردت بالفاكس أو يف شكل ُنسخ مصوَّرة وثائق تفويض صادرة عن رئيس الدولة أو احلكومـة أو          - ٧
بوروندي، بريو، اجلماهريية العربية الليبية، :  طرفا١٢ًوزير اخلارجية فيما خيص ممثلي األطراف التالية وعددها عن 

، فنلندا، مصر، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا   ) البوليفارية - مجهورية  ( فرتويال   رومانيا، سلوفينيا، 
  .الشمالية، النيجر، هولندا، اليونان

وتلقت األمانة يف شكل رسائل أو مذكرات شفوية من الوزارات أو السفارات أو البعثات الدائمة لدى                  - ٨
 السلطات احلكومية أو من خالل مكاتب األمـم املتحـدة احملليـة،             األمم املتحدة، أو غري ذلك من املكاتب أو       

أنغوال، إيطاليا، الربتغال، بنغالديش، : معلومات تتعلق بتعيني ممثلني عن األطراف السبعة التالية املشارِكة يف املؤمتر    
  .اجلماعة األوروبية، كولومبيا، نيكاراغوا

يع املمثلني املشار إليهم يف مذكرة األمني التنفيذي على         واقترح الرئيس أن يقبل املكتب وثائق تفويض مج         - ٩
.  أعاله إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن       ٨ و ٧أن ُترَسل وثائق التفويض الرمسية للممثلني املشار إليهم يف الفقرتني           

  . إىل املؤمترL.13وقَبِل املكتب هذا االقتراح ووافق على تقدمي هذا التقرير ومشروع املقرر 

 -  -  -  -  -  


