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املسائل التنظيمية
واثئق تفويض الوفود

واثئق تفويض الوفود
تقرير املكتب النهائي املقدم إىل مؤمتر األطراف*

أولا -مقدمة
 -1عم الابمل دةالالاد  19مالالن الن الالاخ الالالداَّلي ،ئق الدضخ ومثالالو قلالالويء اةم ل ال و ال ل أ الالا
اةم ل ال اةن الالاوس واةنتإ الالامين ا األمان الالم الداثم الالم موع الالد ال يتج الالاو  24س الالاعم سا الالد ا تت الالا
الدوم ن أمكن .ويُبلضغ أيضامل أي قغيري الحو قكوين الو د ا األمانم الداثمم .وقصالدم ومثالو
التلالالويء مالالا عالالن مثالالي الدولالالم أو احلكومالالم و مالالا عالالن و ي ال ا امجيالالم أو قصالالدم ،ا الالان األم ال
يتالو مبن مم للتكامل االقتصادي اإلقليمي ،عن النلطم اةختصم قل اةن ممئ.
 -2ودإلضا م ا ل  ،قنص اةاد  20من الن اخ الداَّلي على أن ئيلحالص مكتالأ أيالم
دوم ومثو التلويء وي دخ ق ي ه ا مؤمت األط اف الختا م م سإأنهئ.
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و ضو ما سبو ،ي دضخ ه ا الت ي النهاثي ا مؤمت األط اف.

اثنيا -فحص واثئق التفويض
 5و 12أيلول/سبتمرب  ،2019اجتمع اةكتأ للحص ومثو التلالويء اة دمالم مالن
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األط اف االقلاقيم.
__________

*

حتل ه ه الوثي م حمل ننخم ساس م ،ICCD/COP (14)/21 ،صدمت دللغم اإلنكليزيم ط.

)GE.19-15728(A



ICCD/COP(14)/22

 -5وقد ُع ضت علالى اةكتالأ مال مؤمَّالم  12أيلول/سالبتمرب  2019م ّدمالم مالن األمال
اة ال الؤمت  ،ساال الالد حتال الالدي اةالومال الالات
التنلي ال ال ي سإال الالأن حالال الالم ومثال الالو قلال الالويء اةم ل ال ال اةإال الالام
الالوامد اةال النالالاس م اةؤمَّالالم  5أيلول/سالالبتمرب  .2019وقال د أد ه اةالومالالات الالالن قتضالالمنها
ه ه اة .
 -6قل الالت األمانالالم ومثالالو قلالالويء م يالالم صالالادم عالالن مثالالي الدولالالم أو احلكومالالم أو عالالن و ي ال
ا امجيم ،حنبما قنص عليه اةاد  19من الن الاخ الالداَّلي ،مالن ي لالي األطال اف ال  102التاليالم
اةإام م اةؤمت  :االحتاد األومويب ،واالحتاد ال وسي ،و ثيوسيا ،وأ مسيجان ،واألمجنتال  ،وأممينيالا،
وأس الياليا ،و س الالتونيا ،و س الواقيو ،و الوادوم ،وأةاني الالا ،وأوهن الالدا ،و ي ال ان ( هومي الالم  -اإلس الالابميم)،
وآين الاللندا ،ودسال الوا هيني الالا اودي الالد  ،ودالو ،والربا ي الالل ،والربقغ الالال ،وسلجيك الالا ،وس الالنغابديا ،وسنم الالا،
وسنن ،وسواتن ،وسوقنوا  ،وسوم ينا اسو ،والبوسالنم واهل سال  ،وسولنالدا ،وسوليليالا (دولالم  -اةتاالدد
ال وميالالات) ،وسالالريو ،وسالاليابمو ،،واتيلن الالد ،وق يالالا ،وق ينيالالداد وقوده الالو ،وقإالاليكيا ،وقوهالالو ،واوب الالل
األس الالود ،وج الالزم الالو  ،واومهومي الالم الا سي الالم الن الالوميم ،و هومي الالم الالومي ،و هومي الالم الالومي الإ الالابيم
الدمي اطيم ،و هوميم الكونغو الدمي اطيم ،و هوميم الو الدمي اطيالم الإالابيم ،و هوميالم مولالدو ا،
وجنالالوأ أ ي يالالا ،وجومجيالالا ،ودولالالم لنالالط  ،و امبيالالا ،وسالالان قالالومي وس يننالالي  ،وسالالانت ننالالنت
وجزم ه ينادين ،وسانت يت ونيل  ،وس ي النكالا ،وسالوميناخ ،وسوينال ا ،وسيإاليل ،وياليلي،
وعمان ،وهامبيا ،وها  ،وه ينادا ،وهواقيماال ،وهيالا  ،وهينيالا،
وص سيا ،والص  ،وطاجيكنتانُ ،
و ننالالا ،والللبال  ،و نالالزوياب ( هوميالالم  -البوليلاميالالم) ،و نلنالالدا ،و يجالالي ،و ييالالت خ ،والكالالامريون،
و واقي الالا ،و مب الالودي ،و الالود ،و الالوت ديلال الوام ،و وس الالتاميكا ،والكوي الالت ،و يني الالا ،والقلي الالا ،ولي الالربي،
وليتوانيالالا ،ومالطالالم ،ومالالاغ ،ومدهإ ال  ،ومص ال  ،واةغ ال أ ،واةكنالالي  ،ومالالابوي ،واةملكالالم الا سيالالم
النالالاوديم ،وموميتانيالالا ،وموميإالاليو ،،ومو امبيالالو ،و ميبيالالا ،والنمنالالا ،ونيبالالال ،ونيكالالاماهوا ،وهالالاين،
واهلند ،وهنغامي ،والواليت اةتحد األم يكيم ،واليادن.
 -7وقُدمت ومثو التلويء الصادم عن مؤسا الدول أو احلكومات أو عن و ما ا امجيالم
دلل الالا أو نن الالص مص الالوم م الالن ي ل الالي األط ال اف ال  12التالي الالم :س ال اثيل ،وأي لن الالدا ،و يطالي الالا،
وقو الو ،وجامايكا ،وجزم ماميال ،والصومال ،و ندا ،ومنغوليا ،ومو و ،وميامنام ،ونيو يلندا.
اة الؤمت ا األمانالالم ،ي الالكل
 -8وأُسلغالالت اةالومالالات اةتال الالم ستاي ال اةم ل ال اةإالالام
مسالالاثل أو م ال ات يالاللويم صالالادم عالالن الالالو امات أو النالاللامات أو البا الالات الداثمالالم لالالد األمالالم
اةتحد أو مكاقأ أو سلطات حكوميم أَّ أو عن ط يو اةكاقالأ الليالم لممالم اةتحالد  ،مالن
األط اف ال  60التاليم اةإام م اةؤمت  :األمدن ،و مياليي ،و سالبانيا ،واإلمالامات الا سيالم اةتحالد ،
و ندونين الاليا ،وأنغ الالوال ،وأوموهال الواي ،وأو سكن الالتان ،وأو اني الالا ،ودماهال الواي ،وق مانن الالتان ،وقإ الالاد،
وق الالون  ،وقونغ الالا ،وقيم الالوم  -ليإ الالن ،واوزاثال ال  ،وج الالزم س الالليمان ،وج الالزم ال مال ال  ،و هومي الالم أ ي ي الالا
الوسطى ،و هوميم قنزانيا اةتحد  ،واومهوميم الدومينيكيم ،وجنوأ النودان ،وجيبويت ،وموانالدا،
ومومانيالا ،و مبالاسوي ،وسالاموا ،وسالان مالالامينو ،وسالانت لوساليا ،وساللو ا يا ،وساللو ينيا ،وسالالنغا وم ،
والننغال ،والنودان ،والنويد ،وسرياليون ،والا اق ،وهاسون ،وهينيا  -سينالاو ،و الانواقو ،وقطال ،
وقريهيزسالالتان ،و ا اَّنالالتان ،و ولومبيالالا ،والكونغالالو ،و رييبالالا ،،ولبنالالان ،وليبيالالا ،ولينالالوقو ،ومالالاليزي،
ومل الالديو ،وم الالدونيا الإ الالماليم ،واةملك الالم اةتح الالد لربيطاني الالا الا م الالى وأي لن الالدا الإ الالماليم ،و ومو،
والن ويج ،والنيج  ،ونيوي ،وهندوما ،،وهولندا ،واليمن.
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 -9وومدت ومثو قلويء صادم عن مثي الدولالم أو مثالي احلكومالم أو عالن و يال ا امجيالم
من م اقأ واحد :الك سي ال سوغ.
 -10واقالالي ال ال ثي أن ي بالالل اةكتالالأ ومثالالو قلالالويء يالالع اةم ل ال اةإالالام لالاليهم م ال
األم ال ال التنلي ال ال ي ،عل الالى أن قُ س الالل ومث الالو التل الالويء ال ي الالم ا اص الالم دةم ل ال ال اةإ الالام ل الاليهم
الل ال ق  7و 8أعالالابه ا األمانالالم أق ال أ وقالالت يكالالن .وي بالالل اةكتالالأ االق اليا ويوا الالو علالالى
ق دمي ه ا الت ي ومإ وع اة م  ICCD/COP(14)/L.5ا اةؤمت .
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