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 ادلؤمتر

 والثالثون السابعة الدورة

 3122 متوز/يوليو 3 – حزيران/يونيو 32 روما،

 التقرير األول للجنة أوراق التفويض

    
،0211ًًحزقثراًن/قوـقثًو02ًو02ًًيفاجمؿثاعنيًًًؾؾدورةًاؾيابعةًواؾثنثثنيًؾؾؿثؤمترًًًجلـةًأوراقًاؾمػوقضًتعؼد -1

(ًدانًؿارقـوً-Daniela Rotondaroًً)ةًداـققثًروتـداروًاؾؾهـةًاؾيقدواـمىلتًً.اؾيتًادمؾؿمفامػوقضًاؾؾػوصًأوراقً

ً.ةؾؾرئقيةًـائلً(ـقؽارغواً-Monica Robeloً)ةًؿوـقؽاًروبقؾوًهلا،ًواؾيقدًةرئقي

ً

،ًباإلضثاػةًإىلًً"اؾمػوقضاتًوأوراقًاؾمػوقض"ؿنًاؾثئوةًاؾعاؿةًؾؾؿـظؿةًعن3ًًوأحارتًاؾؾهـةًعؾؿًاًبأّنًادلادةً -0

ادلؿارداتًوادلعاقريًادلملعةًيفًادلـظؿةًبشأنًؼلولًأوراقًاؾمػوقض،ًعؿًثًمباًفوًؿّملعًبفذاًاخلصثو ًيفًاجلؿعقثةًاؾعاؿثةًًًً

ً.ؾألؿمًادلمودة

ً

وادمعرضتًجلـةًأوراقًاؾمػوقضًؿاًوردًإؾقفاًؿنًأوراقًتػوقضًأوًؿعؾوؿثاتًبشثأنًتشثؽقلًاؾوػثودًاؾثواردةًيفًًًًًً-3ً

ً.ًاؾؼائؿمنيًأؾفًوباءًادلرػؼمني

ً

وأذثارتًجلـثةًًً.ًوُأبؾغتًجلـةًأوراقًاؾمػوقضًبأّنًحؽوؿةًررابؾسًؼّدؿتًأوراقًتػوقضًؾدورةًادلثؤمترًاحلاؾقثةًً-2ً

،ًأوصتًاجلؿعقةًاؾعاؿثة1952ًًؽاـونًاألولً/دقيؿرب12ًاؾصادرًيفً(5ً)393بًاؾؼرارًرؼمًأوراقًاؾمػوقضًإىلًأـه،ًمبوج

اؾوؽاالتًادلمىصصةًبأنًتؾمزمًمبوؼفًاجلؿعقةًاؾعاؿةًؾألؿمًادلمودةًؽؾؿثاًُررحثتًؿشثؽؾةًتمعؾثقًبمؿنقثلًإحثدىًاؾثدولًًًًًًًً

ؾطادلثاًاتلثعًفثذاًًًً"ًاؾػثاًو"ؿـظؿثةًًوـّوفثتًاؾؾهـثةًإىلًأّنًؿثؤمترًًًً.ًاألعضاءًوأصلوتًؿوضعًجدلًيفًاؾوؽاالتًادلمىصصة

وُأرؾعتًاؾؾهـةًعؾىًحاؾةًمتنقلًؾقلقاًيفًاؾدورةًاحلاؾقثةًؾؾهؿعقثةًاؾعاؿثةًؾألؿثمًادلموثدةًويفًاجمؿاعثاتًأخثرىًًًًًًًً.ًاؾـفج

وأوصتًجلـةًأوراقًاؾمػثوقضًبضثرورةًأنًقجرجثئًادلثؤمترًاؾـظثرًيفًأوراقًاؾمػثوقضًًًًًًً.ًؾألؿمًادلمودةًوؾوؽاالتفاًادلمىصصة
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ادلىصثصًؾؾقلقثاًدثوبًقلؼثىًذثاغرًاًيفًاؾثدورةًًًًًًًًادلؼعثًدرًتوجقفاتًاجلؿعقةًاؾعاؿةًؾألؿمًادلمودة،ًعؾؿًاًأّنًباـمظارًصدو

ً.ًاحلاؾقة

ً

ًعؾىً-5ً ًاؾؼائؿمني ًيف ًاؾواردة ًاؾوػود ًبمشؽقل ًاخلاصة ًوادلعؾوؿات ًاؾمػوقض ًأوراق ًبؼلول ًادلؤمتر ًاؾؾهـة أوصت

قةًؾؾوػودًادلشارًإؾقفاًيفًاؾؼائؿةًباءًدقؼدؿفاًاألعضاءًادلعـقونًإىلًاؾيواء،ًعؾىًأنًقؽونًؿػفوؿاًأنًأوراقًاؾمػوقضًاؾرمس

وتعربًاؾؼائؿمانًعنً.ًادلدقرًاؾعامًيفًأؼربًوؼتًممؽن،ًوباؾرتخقصًجلؿقعًاؾوػودًبادلشارؽةًاؾؽاؿؾةًيفًجؾياتًادلؤمتر

ً.0211ًحزقران/قوـقو02ًاحلاؾةًاؾؼائؿةًيفً

ً
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 القائمة ألف

ً

األعضاءًواألعضاءًادلـميلنيًاؾذقنًأودعواًأوراقًتػوقضثفم،ًبـيثىفاًاألصثؾقة،ًؿوؼعثةًؿثنًًًًًًتمضؿنًاؾؼائؿةًأؾفًً

ؽؿثاًتمضثؿنًاألعضثاءًًًً.ًاخلارجقةًأوًاؾوزقرًادلىمصًأوًؿنًقـثوبًعثـفمًًاؾشؤونًًرئقسًاؾدوؾةًأوًرئقسًاحلؽوؿةًأوًوزقر

ونًبثغًا،ًباؾـيىةًاألصثؾقة،ًقؤؽثدًصثراحةًًًًواألعضاءًادلـميلنيًاؾذقنًأودعًدػراؤفمًأوًرؤداءًبعناتفمًأوًممنؾوفمًاؾدائؿ

ً.أنًاؾوػدًؼدًعنيًبمعؾقؿاتًؿنًاحلؽوؿة
ً

ًاالحتادًاؾرودي .1
ًإثقوبقا .0
ًإرتريقا .3
ًأرؿقـقا .2
ًإدلاـقا .5
ًأػغاـيمان .3
ًإؽوادور .7
ًأدلاـقا .8
ًإـدوـقيقا .9

ًأوغـدا .12
ًآقرؾـدا .11
ًآقيؾـدا .10
ًإقطاؾقا .13
ًباراغواي .12
ًباؽيمان .15
ًاؾلورقن .13
ًاؾربازقل .17
ًاؾربتغال .18
ًبـغثدقش .19
ًبوتان .02
ًواهلردكًاؾلودـة .01
ًبريو .00
ًبقثروس .03
ًتاقؾـد .02
ًترؽقا .05
 تشاد .03

ًتقؿورًؾقشمى .07
ًتوـس .08
ًمجفورقةًأػرقؼقاًاؾودطى .09
ًمجفورقةًإقرانًاإلدثؿقة .32
ًمجفورقةًؽورقاًاؾدميؼرارقةًاؾشعلقة .31
ًمجفورقةًؿوؾدوػا .30
ًروؿاـقا .33
ًزؿلابوي .32
ًدانًؿارقـو .35
ًدريًالـؽا .33
ًاؾيؾػادور .37
ًاؾيـغال .38
ًذقؾي .39
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ًاؾعراق .22
ًغاؿلقا .21
ًغواتقؿاال .20
 غقـقا .23

ًػاـواتو .22
ًػرـيا .25
ًاؾػؾلني .23
ً(مجفورقةًاؾلوؾػارقة)ػـزوقثً .27
ًؼرب  .28
ًؼريغقزدمان .29
ًاؾؽاؿريون .52
ًؽودمارقؽا .51
ًؽوؾوؿلقا .50
ًاؾؽوقت .53
ًالتػقا .52
ًؾلـان .55
ًؾؽيؿربغ .53
ًؾقيوتو .57
ًؿاؾطة .58
ًادلؿؾؽةًاؾعربقةًاؾيعودقة .59
ًادلؿؾؽةًادلمودة .32
ًؿورقشقوس .31
ًؿوـاؽو .30
ًاؾـؿيا .33
ًـقوزقؾـدا .32
ًفـغارقا .35
 اؾوالقاتًادلمودةًاألؿرقؽقة .33
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 القائمة باء

ً

تمضؿنًاؾؼائؿةًباءًاألعضاءًواألعضاءًادلـميلنيًاؾذقنًؼدؿواًأوراقًتػوقضًأوًؿعؾوؿاتًعنًتشؽقلًاؾوػودًيفًصورًً

عدةًؿـفاًأؿرًاؾلعنة،ًإذاًؽانًقشريًإىلًاؾدورةًاحلاؾقةًؾؾؿثؤمترًباؾمودقثدًوؽثانًؿوؼعثًاًؿثنًاؾثوزقرًادلىثمص،ًأوًادلثذؽرةًًًًًًًًً

ً.ألوراقًاؾمػوقضًاألصؾقةًاؾشػفقة،ًأوًاؾـيىةًاإلؾؽرتوـقة،ًأوًاؾػاؽس،
ً

ًاالحتادًاألوروبيً .1
ًإثقوبقا .0
ًأذربقهان .3
ًاألردن .2
ًأدرتاؾقا .5
ًإدرائقل .3
ًأػغاـيمان .7
ًأؾلاـقا .8
ًاإلؿاراتًاؾعربقةًادلمودة .9

ًأـدورا .12
ًأـغوال .11
ًأوروغواي .10
ًأوزباؽيمان .13
ًأوؽراـقا .12
ًبابواًغقـقاًاجلدقدة .15
ًبربادوس .13
ًبؾهقؽا .17
ًبؾغارقا .18
ًبؾقز .19
ًبـؿا .02
ًبـن .01
ًبوتيواـا .00
ًبورؽقـاًػادو .03
ًبوروـدي .02
ًبوؾـدا .05
ً(دوؾةًؿمعددةًاؾؼوؿقات)بوؾقػقاً .03
ًترقـقدادًوتوباغو .07
ًتوغو .08
ًتوـغا .09
ًتقؿورًؾقشيت .32
ًجاؿاقؽا .31
ًاجلللًاألدود .30
ًاجلزائر .33
ًجزرًاؾلفاؿا .32
ًجزرًدؾقؿان .35
ًجزرًؽوك .33
ًاجلؿفورقةًاؾمشقؽقة .37
ًاجلؿفورقةًاؾدوؿقـقؽقة .38
ًاجلؿفورقةًاؾعربقةًاؾيورقة .39
ًمجفورقةًاؾؽوـغوًاؾدميؼرارقة .22
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ًمجفورقةًتـزاـقاًادلمودة .21
ًمجفورقةًؽورقا .20
ًمجفورقةًالوًاؾدميؼرارقة .23
ًمجفورقةًؿؼدوـقاًاؾقوغودثػقةًاؾيابؼة .22
ًجـوبًأػرقؼقا .25
ًجورجقا .23
 جقلوتي .27

ًاؾدامنرك .28
ًدوؿقـقؽا .29
ًاؾرأسًاألخضر .52
ًرواـدا .51
ًزاؿلقا .50
ًداؿوا .53
ًدانًتوؿيًوبرقـيقيب .52
ًدانًػـيـتًوغرقـادقن .55
ًدانًؽقمسًوـقػقس .53
 داـتًؾودقا .57

ًدؾوػاؽقا .58
ًدؾوػقـقا .59
ًاؾيودان .32
 دوازقؾـدا .31

ًدورقـام .30
ًاؾيوقد .33
ًدوقيرا .32
 دقشقل .35

ًدرياؾقون .33
ًصربقا .37
ًاؾصوؿال .38
ًاؾصني .39
ًراجقؽيمان .72
ًعؿان .71
ًغابون .70
ًغاـا .73
ًغرقـادا .72
 غقاـا .75

ًبقياوً-غقـقا .73
ًغقـقاًاالدموائقة .77
ًػـؾـدا .78
ًػقهي .79
ًػققتًـام .82
ًؼطر .81
ًؽازاخيمان .80
ًؽرواتقا .83
ًؽـدا .82
ًؽوبا .85
ًؽوتًدقػوار .83
ًاؾؽوـغو .87
ًؽريقلاتي .88
ًؽقـقا .89
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ًؾقلريقا .92
ًؾقمواـقا .91
ًؿاؾدقف .90
ًؿاؾي .93
ًؿاؾقزقا .92
ًؿدغشؼر .95
ًؿصر .93
ًادلغرب .97
ًادلؽيقك .98
ًؿثوي .99

ًؿـغوؾقا .122
ًؿورقماـقا .121
ًؿوزاؿلقق .120
ًؿقامنار .123
ًـاؿقلقا .122
ًـاورو .125
ًاؾـروقج .123
ًـقلال .127
ًاؾـقهر .128
ًـقهريقا .129
ًـقؽاراغوا .112
ًـقوزقؾـدا .111
ًفاقيت .110
ًاهلـد .113
ًفـدوراس .112
ًاؾقابان .115
ًاؾقؿن .113
 اؾقوـان .117

ً

ً


