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 األطراف  مؤتمر

 الثانية  االستثنائية الدورة

 2021 األول/ديسمبر كانون  9-6 بون،

 األعمال جدول من )ج(2 البند

 التنظيمية  المسائل

 الوفود  تفويض وثائق

 الوفود تفويض ائقثو   

 األطراف  مؤتمر  إلى  المقدم  المكتب  تقرير  

 مقدمة -أوالا  

  الممث،ين   أساااااااااااااامااا   وكااكلاا   الممث،ين  تفويض  وثااا    "تقااد    الااداي، ،  النظااا   من  19  بااالماااد   عملا  -1
 وُيب، غ أمكن. إن الدور  افتتاح بعد ساعة  24 يتجاوز ال موعد  ف  الدا مة  األمانة إلى  والمستشارين  المناوبين
  الدولة  ر يس عن  إما التفويض  وثا    وتصااااادر الدا مة. األمانة إلى  الوفد  تكوين  ف   الح   تغيير أي أيضااااااا 

 اإلق،يم ،  االقتصادي ل،تكامل  ةبمنظم يتع،   األمر  كان  إذا  تصدر،  أو  الخارجية وزير  عن وإما  الحكومة  أو
 المنظمة". ت،  ف  المختصة الس،طة  عن

 وثا   دور  أية  مكتب  "يفحص أن ع،ى  الداي،  النظا  من  20 الماد  تنص  ،ذل   إلى  وباإلضافة -2
 بشأنه". قرار التخاذ األطراف  مؤتمر إلى  تقريره ويقد   التفويض

 التفويض وثائق فحص -ثانياا  

 األمم  اتفاااةيااة   أطراف   مؤتمر   مكتااب   إلى   وتقااد    التفويض،   بوثااا     المتع،    التقرير   ه    المااككر    هااكه  -3
  كانون   9 إلى   6 من  الفتر    ف   المعقود    الثانية   االساااااتثنا ية  دورته   ف    ع،يها  ل،موافقة  التصاااااحر   فحة لمكا  المتحد  

  األطراف   قا مة   وتتضاامن   تاب . الك   الصااامتة  الموافقة   إجرا    طري   عن   ألمانيا،   بون،   ف    2021  األول/ديساامبر 
 . 2021 األول/ديسمبر   نون ا ك  7  الثلثا   يو    حتى   ، األطراف   مؤتمر  مكتب   إلى   اعتمادها   أوراق   قدمت  الت  

 الخارجية، وزير عن أو  الحكومة أو  الدولة  ر يس عن  صادر  رسمية تفويض وثا   األمانة وت،قت -4
 المؤتمر: ف  المشاركة التالية  47 ال  األطراف مث، م من الداي، ،  النظا   من  19 الماد  ع،يه تنص حسبما
  وباكساااااااتان،   وإيطاليا، اإلسااااااالمية(، -  )جمهورية وإيران  اي،وأوروغو   وألمانيا، وإكوادور،  وأساااااااتراليا،  أرمينيا،
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 والجمهورياة  وتونس،  وتوبااغو،  وترينياداد  وبيلروس،  وبيرو،  وبولنادا،  وب،جيكاا،  والبرتغاال،  والبرازيال،  وبااالو،
  ساااااانتو   وزامبيا، وجورجيا،  الديمقراطية، الشاااااعبية  كوريا  وجمهورية الساااااورية،  العربية والجمهورية  يكية،التشااااا 
 وقبرص،  ،نا  فييتو  وفن،ندا،  والف،بين،  وغينيا، وغيانا،  والصاااين، وسااايراليون،  وساااويسااارا،  وساااورينا ، ،اساااي لو 

  وميانمار،   وموريشاايوس،  السااعودية،  العربية والمم،كة  والمكسااي ،  ومصاار،  وماليزيا،  وكوسااتاريكا،  وكمبوديا،
 واليابان.  كية،األمري  المتحد  والواليات  وهنغاريا، وهندوراس،  ونيكاراغوا،  ونيبال،

 مكتاب  قرر  عاادياة،  غير ظروف  ف  األطراف  لمؤتمر  الثاانياة  االسااااااااااااااتثناا ياة الادور   النعقااد  ونظراا  -5
 بالنسااااابة  اساااااتثنا ية، بصااااافة يقبل  بأن  بر،الثان /نوفم  تشااااارين 30 ف  المعقود اجتماعه  ف   األطراف  مؤتمر
 من بدالا  - األمر لز  إذا - المعنية وطنيةال التنسااي  جهة  عن  صااادر   رسااالة فقط، الثانية  االسااتثنا ية  ل،دور 
 األطراف. لمؤتمر الداي،  النظا  من 20و 19  المادتان  تقتضيها الت  الرسمية  التفويض وثا  

 األمانة،  إلى المؤتمر ف   المشااااااااااااركين  الممث،ين  بتعيين المتع،قة ،وماتالمع ُأب،غت  تقد ، لما اا ووفق -6
 المتحد  األمم  لدى الدا مة البعثات أو  السافارات أو  الوزارات عن  ر صااد  شافوية  مككرات أو  رساا ل  شاكل ف 
  اإليطارات  ذل   ف   بما  المتحد ،  لألمم  المح،ية  المكاتب  طري  عن  أو  أيرى   حكومية  س،طات  أو  مكاتب  أو
 المشااركة التالية 73 ال  األطراف  جانب  من التصاحر،  مكافحة التفاةية  الوطنية  التنساي   جهات  عن  صاادر ال
  وأرمينيااا،   واألردن،  واألرجنتين،  وأذربيجااان،  وإثيوبيااا،  الروساااااااااااااا ،  واالتحاااد  األوروب ،  االتحاااد  المؤتمر:  ف 

  وب،غاريا،   والبحرين،  وباراغواي،  زبكساااااااتان،وأو   وأنغوال،  وإندونيسااااااايا،  وبربودا،  وأنتيغوا  وإساااااااواتين ،  وإسااااااابانيا،
  وبيلروس،  والهرسااا ،  والبوسااانة  وبوروندي، ،وفاسااا   بوركيناو   وبوتساااوانا،  وبوتان،  وبنما،  وبنغلديش،  وب،يز،
  البهااماا،  وجزر  والجزا ر،  األسااااااااااااااود،  والجبال  وجااماايكاا،  وتونس،  وتوغو،  وتركياا،  وتركماانسااااااااااااااتاان،  وتااي،ناد،

 الاديمقراطياة،  الكونغو  وجمهورياة  كورياا،  وجمهورياة  الادومينيكياة،  الجمهورياةو   الوسااااااااااااااطى،  أفريقياا  وجمهورياة
 وشاي، ،  ،النكا ساري و   ودومينيكا، الساودان،  وجنوب مولدوفا، وجمهورية شاعبية،ال  الديمقراطية  الو وجمهورية
 وقيرغيزسااااااااااااااتان، وفيج ،  االسااااااااااااااتوا ية،  وغينيا  وغينيا،  وغواتيماال،  وغرينادا، وطاجيكسااااااااااااااتان،  وصااااااااااااااربيا،

  ومااال ،   وليسااااااااااااااوتو،  وليبريااا،  ولبنااان،  وكولومبيااا،  ،ديفوار  كوتو   وكمبوديااا،  والكاااميرون،  كااازايسااااااااااااااتااان،و 
  وميكرونيزياا   وموزامبي ،  الشااااااااااااااماالياة،  وأيرلنادا  العظمى  لبريطاانياا  المتحاد   والمم،كاة  والمغرب،  ر،ومادغشااااااااااااااق
 واليمن.  والهند،  وهايت ،  ونيجيريا،  والنمسا،  وناميبيا، الموحد (،  - )واليات

 األمين   ماككر   ف   إليهم  المشاااااااااااااااار  الممث،ين  جميع  تفويض  وثاا    المكتاب  يقبال  أن  الر يس  واقترح -7
 التفويض  وثاا    ممكن،  وقات  أقرب  ف  التصااااااااااااااحر، مكاافحاة اتفااةياة  أمااناة إلى  ُترساااااااااااااال  أن  ع،ى  ،التنفياكي
 ع،ى ويواف   حاالقترا  المكتب ويقبل  بعد. ذل  تفعل لم الت   األطراف  ممث،   ترشااااااااي   يطابات  أو الرساااااااامية

 المؤتمر. إلى  التقرير هكا  تقديم
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