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(A)     GE.04-64328    201204    201204 

             مؤمتر األطراف 
               الدورة العاشرة
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧- ٦            بوينس آيرس، 

                من جدول األعمال   )  ط ( ٢      البند 
                 املسائل التنظيمية

                           اعتماد تقرير وثائق التفويض

 تقرير وثائق التفويض

 تقرير املكتب

  مقدمة-   ً أوال  

                                  تقدم وثائق تفويض املمثلني وكذلك      "    ر،                                                      من مشروع النظام الداخلي املطبق يف الوقت احلاض          ١٩    ً            وفقـاً للمادة     - ١
    كما   .                                                               ً                                                       أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة بعد افتتاح الدورة إن أمكن                 

            ا عن وزير                                                                وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة وإم           .    َّ                                              يبلَّغ أي تغيري الحق يف تكوين الوفود إىل األمانة        
   ".                                                                                               اخلارجية وتصدر، إذا كان األمر يتعلق مبنظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي، عن السلطة املختصة يف تلك املنظمة

          يفحص مكتب  "                                                     من مشروع النظام الداخلي املطبق يف الوقت احلاضر على أن   ٢٠                          باإلضافة إىل ذلك، تنص املادة  - ٢
   ".          ؤمتر األطراف                                       أي دورة وثائق التفويض ويقدم تقريره إىل م

   .                   َّ                            ويف ضوء ما سبق، يقدَّم هذا التقرير إىل مؤمتر األطراف - ٣

 

 

 

Distr. 
GENERAL 
 
FCCC/CP/2004/8 
17 December 2004 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/CP/2004/8 
Page 2 

 

- - - - - 

  وثائق تفويض األطراف يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف-     ً ثانيا  

  .                                                لفحص وثائق التفويض املقدمة من األطراف يف االتفاقية    ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧              اجتمع املكتب يف  - ٤

                                       موجهة من األمني التنفيذي عن حالة           ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ١٦                 مذكرة مؤرخة                        وكانـت أمام املكتب    - ٥
  .                                          وترد أدناه املعلومات اليت تتضمنها هذه املذكرة  .                                   وثائق تفويض املمثلني املشاركني يف املؤمتر

         كومة أو                                                                                                        جـاء يف مذكرة األمني التنفيذي أن األمانة تلقت وثائق تفويض رمسية صادرة عن رئيس الدولة أو احل                  - ٦
                                                                                   من مشروع النظام الداخلي املطبق يف الوقت احلاضر، فيما يتعلق مبمثلي األطراف               ١٩                       ً             وزير اخلارجية، وذلك وفقاً للمادة      

                                                                            االحتاد الروسي، إثيوبيا، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا،   :                                  التالـية املشـاركة يف الـدورة       ١٢٨      ال    
                                                                                                        انيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران                                  إكوادور، إسرائيل، ألب  

                                                                                                   ، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز،            )            اإلسـالمية  -          مجهوريـة    (
                                                                      بوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بيالروس، تايلند، تركيا، ترينيداد                                                              بـنغالديش، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، ال       

                                                                                                                          وتوبـاغو، جامايكـا، اجلزائـر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر كوك، اجلماعة األوروبية، اجلماهريية العربية الليبية،                 
                                   يا، مجهورية الكونغو الدميوقراطية،                                                                                          اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كور         

                                                                                                                    مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، رومانيا، زمبابوي، سانت كيتس ونيفس،              
                                                                                                                       سـاموا، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا              

                                                                                                 ألسـود، الصني، عمان، غابون، غرينادا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قربص، قطر، كازاخستان،            واجلـبل ا  
                                                                                                                الكـامريون، كرواتـيا، كمـبوديا، كـندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كرييبايت، كينيا، التفيا،         

                                                      ليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، اململكة                  ، مايل، ما       مالطة            ، ليسوتو،             ليختنشتاين                        لكسـمربغ، ليتوانـيا،     
                                                                                                                                    العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال،              

  .                            كية، اليابان، اليمن، اليونان                                                   ، هاييت، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمري    نيوي                      نيكاراغوا، نيوزيلندا، 

                                                                                                         ووردت املعلومات املتعلقة بتعيني املمثلني املشاركني يف الدورة عن طريق الفاكس يف شكل رسائل أو مذكرات                 - ٧
                                                                                                             شفوية من الوزارات والسفارات والبعثات الدائمة لدى األمم املتحدة أو غريها من املكاتب أو السلطات احلكومية، أو عن     

          ، أنغوال،                  أنتيغوا وبربودا            أذربيجان،    :                               التالية املشاركة يف الدورة      ٣٩                                     مم املتحدة احمللية من األطراف ال                            طـريق مكاتـب األ    
                                                                          ، تشاد، توغو، توفالو، تونس، جزر القمر، جزر مارشال، مجهورية أفريقيا الوسطى،           تركمانستان                 ، بـنما، بريو،             آيرلـندا 

                                                                 نت لوسيا، السنغال، السودان، سرياليون، سيشيل، غامبيا، غانا،                                                               اجلمهوريـة الدومينيكية، مجهورية مولدوفا، رواندا، سا      
  ،         موريشيوس                                              ، كوت ديفوار، ليبرييا، ملديف، موريتانيا،                قريغيزستان                              بيساو، الفلبني، فنـزويال،     -                          غواتيماال، غينيا، غينيا    

  .                         ، النيجر، نيجرييا، هندوراس )        املوحدة-      واليات  (           ميكرونيزيا 

                                                                                 ملكتب قبول وثائق تفويض كافة املمثلني املذكورين يف مذكرة األمني التنفيذي، على                                        ولذلك اقترح الرئيس على ا     - ٨
   ٧              ً                                                                                                             أن يكـون مفهوماً أن تتم يف أقرب وقت ممكن موافاة األمانة بوثائق التفويض الرمسية للممثلني املشار إليهم يف الفقرة                     

                                      ووافق املكتب كذلك على توصية املؤمتر        .    ؤمتر                                                                   وقـبل املكتب هذا االقتراح ووافق على تقدمي هذا التقرير إىل امل             .       أعـاله 
  .            ً            باإلحاطة علماً هبذا التقرير


