
 ICCD/COP(12)/19  األمــم املتحـدة 

 اتفاقية مكافحة التصحر  
 

Distr.: General 

23 October 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

271015    271015    GE.15-18489 (A) 

*1518489*  

 مؤتمر األطراف
 الدورة الثانية عشرة

 2015تشرين األول/أكتوبر  23-12أنقرة، تركيا، 
 )د( من جدول األعمال1البند 

 المسائل التنظيمية
    وثائق تفويض الوفود

 وثائق تفويض الوفود  
 

 تقرير المكتب المقدم إلى مؤتمر األطراف  
  

 مقدمة  -أولا   
 
من النظام الداخلي ملـمترر األرـرا" قتقـدم وقـافو ت ـويث املمكلـك وكـ ل   19عماًل باملادة  -1

ســاعيف ب ــد احتتــا   24أمســاا املمكلــك املنــاوبك واملنتشــاألين ة  األمانــيف الدافمــيف ا موعــد   يت ــاو  
مانـــيف الدافمـــيفي وتاـــدأل وقـــافو الـــدوألة ةم أم ـــني كمـــا يتبلريـــق أ  تويـــل  دـــو ا ت ـــوين الوحـــد ة  األ

الت ــويث ةمــا عــن ألفــي  الدولــيف أو ا  ومــيف وةمــا عــن و يــر اااألجيــيف أو تاــدأل، ة ا كــام األمــر يت لــو 
 مبنظميف للت امل ا قتااد  اإلقليمي، عن النلطيف املختايف ا تل  املنظميفقي

أيـــيف  مــن النظـــام الــداخلي علــص أم قي حــة م تــ  20وباإلضــاحيف ة   لــ ، تــنة املــادة  -2
 دوألة وقافو الت ويث ويقدم تقريره ة  ممترر األررا"  ختا  مقرأل بشأنهقي

 وا ضوا ما تقدم، يقدريم ه ا التقرير ة  ممترر األررا"ي -3
  

 فحص وثائق التفويض -ثانياا  
 
، اجتمــا امل تــ  ل حــة وقــافو الت ــويث املقدمــيف مــن 2013تشــرين األول/أكتــوبر  22ا  -4

 ا ت اقييفياألررا" ا 
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موجهــيف مــن  2015تشــرين األول/أكتــوبر  22وكانــم م روضــيف علــص امل تــ  مــ كرة ممتألخــيف  -5
األمــك التن يــ   بشــأم دالــيف وقــافو ت ــويث املمكلــك املشــاألكك ا املــمترري وتــرد أدنــاه امل لومــا  الــ  

 تضمنتها تل  امل كرةي
و و يــر اااألجيــيف، دنــبما تــنة وقــافو ت ــويث ألمسيــيف عــادألة عــن ألفــي  الدولــيف أو ا  ومــيف أ -٦

األرـرا" املشـاألكيف  72  مانـيف مـن يكلـي الـدول التاليـيف المن النظام الـداخلي، تلقتهـا األ 19عليه املادة 
 ،وةســتونيا ،وأألمينيــا ،واألألدم ،واألألجنتــك ،وأ ألبي ــام ،ا املــمتررا ا دــاد األوألوا، وا دــاد الروســي

 ،وأيرلنــــدا ،اإلســــالمييف( -وةيــــرام )يهوأليــــيف  ،وأوغنــــدا ،وألوغــــوا وأ ،وةندونينــــيا ،وألبانيــــا ،وةســــرافيل
 ،وبوتنـــــوانا ،وبـــــنن ،وبل ي ـــــا ،والربتوـــــال ،والربا يـــــل ،وباكنـــــتام ،وبـــــاألاغوا  ،وةيطاليـــــا ،وآينـــــلندا

ــــــدا ،والبوســــــنيف وا رســــــ  ،وبوألكينــــــا حاســــــو ــــــيالألو  ،وبولن ــــــا ،وتايلنــــــد ،وب ــــــر ،وتشــــــاد ،وتركي  ،واجلزاف
 ،ويهوأليــــيف ال ونوــــو الد قراريــــيف ،ويهوأليــــيف كوأليــــا ،هوأليــــيف تنزانيــــا املتحــــدةوي ،واجلمهوأليــــيف التشــــي ييف
وســـانم  ،وســـانم حننـــنم وجـــزأل غرينـــادين ،و امبيـــا ،وجوألجيـــا ،وجنـــوف أحريقيـــا ،ويهوأليـــيف مولـــدوحا

 ،وغيانــا ،والاــك ،وسوينــرا ،وســوا يلند ،والنــنوال ،وســلوحاكيا ،والنــل ادوأل ،وســر   ن ــا ،لوســيا
ــــا  ،وكينيــــا ،وكولومبيــــا ،وكوســــتاألي ا ،وكــــو  دي ــــواأل ،وكوبــــا ،وكا اخنــــتام ،وحنلنــــدا ،وحرننــــا ،وغيني
 ،وهــاي  ،وني ليــا ،والني ــر ،والنمنــا ،وناميبيــا ،وموأليشــيو  ،ومنووليــا ،ومدغشــقر ،ومــاي ،وليربيــا
 واليونامي ،واليابام ،وهنواأليا ،وا ند
يــر اااألجيــيف وألد  بال ـــاك  أو وقــافو ت ــويث عــادألة عــن ألفــي  الدولــيف أو ا  ومــيف أو و   -7

ــــيف الا شــــ ل ننــــ   ــــي الــــدول التالي ــــا 33  ماــــوألة مــــن يكل  ،وبــــنوالدي  ،وبــــا و ،األرــــرا"ا أملاني
 ،وجـــزأل كـــو  ،واجلبـــل األســـود ،وتـــون  ،وتوغـــو ،املت ـــددة القوميـــا ( -وبولي يـــا )دولـــيف  ،وبوألونـــد 

 ،وسيشــيل ،وســلاليوم ،والنــويد ،و مبــابو  ،ويهوأليــيف مقــدونيا اليوغوســالحييف ســابقاً  ،وجــزأل ماألشــال
 ،ول نـــمرب  ،وقـــرب  ،وحييـــم نـــام ،وال لبـــك ،وغرينـــادا ،وغانـــا ،وغامبيـــا ،وال ـــرا  ،وعـــربيا ،وشـــيلي
 ،وهولنــــدا ،املودــــدة( -ومي رونيزيــــا )و يــــا   ،ومو امبيــــو ،ومــــالو  ،وامل نــــي  ،ولينــــوتو ،وليبيــــا

 والو يا  املتحدة األمري ييفي
ت لــــو بت يــــك املمكلــــك املشــــاألكك ا املــــمترر وألد  ة  األمانــــيف ا شــــ ل ألســــافل م لومــــا  ت -٨
مـــ كرا  شـــ وييف عـــادألة عـــن و األا  أو ســـ األا  أو ب كـــا  دافمـــيف لـــد  األمـــم املتحـــدة أو عـــن  أو

 4٦  م ات  أو سلطا  د ومييف أخر ، أو عـن رريـو م اتـ  األمـم املتحـدة، مـن الـدول التاليـيف ال
 ،وأوكرانيــا ،وأو ب نــتام ،وأنوــو  ،وةكــوادوأل ،وةســبانيا ،وةأليرتيــا ،املــمتررا ةقيوبيــا األرــرا" املشــاألكيف ا

ويهوأليــيف  ،وجــزأل القمــر ،ليشــ  -وتيمــوأل  ،وتونوــا ،وتركماننــتام ،وبــلو ،وبوتــام ،وبنمــا ،وبربــادو 
قراريــــيف ويهوأليــــيف  و الد  ،واجلمهوأليــــيف ال ربيــــيف النــــوألييف ،واجلمهوأليــــيف الدوميني يــــيف ،أحريقيــــا الوســــطص

 ،وراجي نــتام ،والنــودام ،وســام تــومي وبريننــيي ،وســاموا ،وألومانيــا ،ودوميني ــا ،وجيبــوي ،الشــ بييف
 ،وقلغيزســــــتام ،وقطــــــر ،وحي ــــــي ،البولي األيــــــيف( -وحنــــــزويال )يهوأليــــــيف  ،بينــــــاو -وغينيــــــا  ،وغــــــابوم
 ،وماــــر ،ماليزيــــاو  ،وليتوانيــــا ،ولبنــــام ،وكليبــــا  ،وال ويــــم ،وكمبوديــــا ،وال ــــاملوم ،حــــلد  وكــــابو
 ونيبالي ،وميامناأل ،وموأليتانيا ،واململ يف ال ربييف الن ودييف ،واملورف
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واقـرت  الـرفي  أم يقبـل امل تـ  وقـافو ت ـويث ييـا املمكلـك املشـاأل ةلـيهم ا مـ كرة األمـك  -9
 أعـــاله ٦و 5التن يــ  ، علــص أم ترســـل وقــافو الت ـــويث الرمسيــيف للممكلـــك املشــاأل ةلـــيهم ا ال قــرتك 

تقـــدذ هـــ ا التقريـــر ومشـــرو  ة  األمانـــيف ا أقـــرف وقـــم ي ـــني ويقبـــل امل تـــ  املقـــرت  ويواحـــو علـــص 
 ة  املمترري ICCD/COP(12)/L.8 املقرأل
 


