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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  13-2نيودهلي، اهلند، 
 )د( من جدول األعمال1البند 

 التنظيميةاملسائل 
 واثئق تفويض الوفود

 واثئق تفويض الوفود  
 *تقرير املكتب النهائي املقدم إىل مؤمتر األطراف  

 مقدمة -أولا  
مالالالن الن الالالاخ الالالالداَّلي، ئق الالالدضخ ومثالالالو قلالالالويء اةم لالالال  و الالال ل  أ الالالا   19عمالالالابمل دةالالالاد   -1

سالالالاعم ساالالالد ا تتالالالا   24يتجالالالاو   ال اةم لالالال  اةنالالالاوس  واةنتإالالالامين  ا األمانالالالم الداثمالالالم   موعالالالد
مثالو الدوم   ن أمكن. ويُبلضغ أيضامل أي قغيري الحو   قكوين الو د  ا األمانم الداثمم. وقصالدم و 

قصالالدم،   ا  الالان األمالالال   أو احلكومالالم و مالالالا عالالن و يالال  ا امجيالالم أو التلالالويء  مالالا عالالن مثالالي  الدولالالم
 يتالو مبن مم للتكامل االقتصادي اإلقليمي، عن النلطم اةختصم   قل  اةن ممئ.

من الن اخ الداَّلي على أن ئيلحالص مكتالأ أيالم  20ودإلضا م  ا  ل ، قنص اةاد   -2
 يء وي دخ ق  ي ه  ا مؤمت  األط اف الختا  م  م سإأنهئ.دوم  ومثو التلو 

 سبو، ي دضخ ه ا الت  ي  النهاثي  ا مؤمت  األط اف. ما و  ضو  -3

 فحص واثئق التفويض -اثنياا  
، اجتمع اةكتأ للحص ومثو التلالويء اة دمالم مالن 2019أيلول/سبتمرب  12و 5   -4

 األط اف   االقلاقيم.

__________ 

 .يم   ط، صدمت دللغم اإلنكليز ICCD/COP (14)/21حتل ه ه الوثي م حمل ننخم ساس م،  *
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م ّدمالم مالن األمال   2019أيلول/سالبتمرب  12وقد ُع ضت علالى اةكتالأ مال     مؤمَّالم  -5
التنليالالالال ي سإالالالالأن حالالالالالم ومثالالالالو قلالالالالويء اةم لالالالال  اةإالالالالام     اةالالالالؤمت ، ساالالالالد حتالالالالدي  اةالومالالالالات 

. وقالال د أد ه اةالومالالات الالالن قتضالالمنها 2019أيلول/سالالبتمرب  5  اةالال     النالالاس م اةؤمَّالالم  مد الالالوا
 ه ه اة    .

عالالن و يالال   أو احلكومالالم أو قل الالت األمانالالم ومثالالو قلالالويء م يالالم صالالادم  عالالن مثالالي  الدولالالم -6
لتاليالم ا 102 من الن الاخ الالداَّلي، مالن ي لالي األطال اف ال 19ا امجيم، حنبما قنص عليه اةاد  

اةإام م   اةؤمت : االحتاد األومويب، واالحتاد ال وسي، و ثيوسيا، وأ مسيجان، واألمجنتال ، وأممينيالا، 
اإلسالالالابميم(،  - وأسالالالياليا، و سالالالتونيا، و سالالالواقيو، و  الالالوادوم، وأةانيالالالا، وأوهنالالالدا، و يالالال ان ) هوميالالالم

ل، وسلجيكالالالالا، وسالالالنغابديا، وسنمالالالالا، وآينالالاللندا، ودسالالالوا هينيالالالالا اوديالالالد ، ودالو، والربا يالالالالل، والربقغالالالا
اةتاالدد   - ، والبوسالنم واهل سال ، وسولنالدا، وسوليليالا )دولالم اسو سوم يناوسنن، وسواتن، وسوقنوا ، و 

ال وميالالالات(، وسالالالريو، وسالالاليابمو،، واتيلنالالالد، وق  يالالالا، وق ينيالالالداد وقودهالالالو، وقإالالاليكيا، وقوهالالالو، واوبالالالل 
و هوميالالالالم  الالالالومي، و هوميالالالالم  الالالالومي الإالالالالابيم األسالالالالود، وجالالالالزم  الالالالو ، واومهوميالالالالم الا سيالالالالم النالالالالوميم، 

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 

، وسالوميناخ، وسوينال ا، وسيإاليل، وياليلي، النكالا س يوجزم ه ينادين، وسانت  يت  ونيل ، و 
وص سيا، والص ، وطاجيكنتان، وُعمان، وهامبيا، وها ، وه ينادا، وهواقيماال، وهيالا ، وهينيالا، 

، والكالالامريون،  خ  ييالالتالبوليلاميالالم(، و نلنالالدا، و يجالالي، و  - و  ننالالا، والللبالال ، و نالالزوياب ) هوميالالم
، و وسالالالالتاميكا، والكويالالالت، و ينيالالالالا، والقليالالالا، وليالالالالربي، ديلالالالوام  الالالالوتو  واقيالالالا، و مبالالالالودي، و الالالود، و 

وليتوانيالالا، ومالطالالم، ومالالاغ، ومدهإالال  ، ومصالال ، واةغالال أ، واةكنالالي ، ومالالابوي، واةملكالالم الا سيالالم 
النالالاوديم، وموميتانيالالا، وموميإالاليو،، ومو امبيالالو، و ميبيالالا، والنمنالالا، ونيبالالال، ونيكالالاماهوا، وهالالاين، 

 تحد  األم يكيم، واليادن.واهلند، وهنغامي، والواليت اة
عن و ما  ا امجيالم  أو احلكومات أو وُقدمت ومثو التلويء الصادم  عن مؤسا  الدول -7

التاليالالالم:  سالالال اثيل، وأي لنالالالدا، و يطاليالالالا،  12 ال  ننالالالص مصالالالوم  مالالالن ي لالالالي األطالالال اف  أو دللالالالا  
  و، وميامنام، ونيو يلندا.وقو الو، وجامايكا، وجزم ماميال، والصومال، و ندا، ومنغوليا، ومو 

وأُسلغالالالت اةالومالالالات اةتال الالالم ستايالالال  اةم لالالال  اةإالالالام     اةالالالؤمت   ا األمانالالالم،   يالالالكل  -8
البا الالالات الداثمالالالم لالالالد  األمالالالم  أو النالالاللامات أو مالالال   ات يالالاللويم صالالالادم  عالالالن الالالالو امات أو مسالالالاثل
يالم لممالم اةتحالد ، مالن عن ط يو اةكاقالأ الل أو سلطات حكوميم أَّ   أو مكاقأ أو اةتحد 

التاليم اةإام م   اةؤمت : األمدن، و مياليي، و سالبانيا، واإلمالامات الا سيالم اةتحالد ،  60 الاألط اف 
و ندونينالالالاليا، وأنغالالالالوال، وأوموهالالالالواي، وأو سكنالالالالتان، وأو  انيالالالالا، ودماهالالالالواي، وق  ماننالالالالتان، وقإالالالالاد، 

ان، وجالالالزم ال مالالال ، و هوميالالالم أ  ي يالالالا ليإالالالن، واوزاثالالال ، وجالالالزم سالالالليم - وقالالالون ، وقونغالالالا، وقيمالالالوم
الوسطى، و هوميم قنزانيا اةتحد ، واومهوميم الدومينيكيم، وجنوأ النودان، وجيبويت، وموانالدا، 

، وساللو ا يا، وساللو ينيا، وسالالنغا وم ، لوساليا سالانت، و مالالامينو سالانومومانيالا، و مبالاسوي، وسالاموا، و 
سينالاو، و الانواقو، وقطال ،  - اق، وهاسون، وهينياوالننغال، والنودان، والنويد، وسرياليون، والا  

وقريهيزسالالتان، و ا اَّنالالتان، و ولومبيالالا، والكونغالالو، و رييبالالا،، ولبنالالان، وليبيالالا، ولينالالوقو، ومالالاليزي، 
وملالالالديو، وم الالالدونيا الإالالالماليم، واةملكالالالم اةتحالالالد  لربيطانيالالالا الا مالالالى وأي لنالالالدا الإالالالماليم، و ومو، 

 ،، وهولندا، واليمن.والن ويج، والنيج ، ونيوي، وهندوما
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عالن و يال  ا امجيالم  أو مثالي  احلكومالم أو وومدت ومثو قلويء صادم  عن مثي  الدولالم -9
 من م اقأ واحد: الك سي ال سوغ.

واقالالالي  الالالال ثي  أن ي بالالالل اةكتالالالأ ومثالالالو قلالالالويء  يالالالع اةم لالالال  اةإالالالام  لالالاليهم   مالالال      -10
  يالالالالم ا اصالالالالم دةم لالالالال  اةإالالالالام  لالالالاليهم   األمالالالال  التنليالالالال ي، علالالالالى أن قُ سالالالالل ومثالالالالو التلالالالالويء ال

أعالالالابه  ا األمانالالالم   أقالالال أ وقالالالت يكالالالن. وي بالالالل اةكتالالالأ االقالالاليا  ويوا الالالو علالالالى  8و 7 الل الالال ق 
  ا اةؤمت . ICCD/COP(14)/L.5 ق دمي ه ا الت  ي  ومإ وع اة  م

    


