
C 2013/LIM/12  

June 2013

 

 

؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل (QR)الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ميكن االطالع على هذه 

وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة . أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

www.fao.org 

 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

A 

 املؤمتر

 والثالثونالثامنة الدورة 

 2013 حزيران/نيويو 22 – 15روما، 

 التقرير األول للجنة أوراق التفويض

 
، 1013حزيارا   /يونياو  14و 7يف هلاا  والثالثني للمؤمتر اجتماعني  الثامنةعقدت جلنة أوراق التفويض للدورة  -1

 هلاا، والسايد   ًارئيسا ( هنغارياا ) Baláz Hamarوانتخبا  اللجناة السايد     .وردت إليهاا لفحا  أوراق التفاويض الا     

Felipe Steiner Fraser (كولومبيا) للرئيس ًانائب. 

 

، باإلضااةة إىل  "التفويضاات وأوراق التفاويض  "من الالئحة العامة للمنظماة عان    3وأحاط  اللجنة علمًا باملادة  -1

املمارسات واملعايري املتبعة يف املنظمة بشأ  قبول أوراق التفويض، عماًل مبا هو مّتبع بهذا اخلصاو  يف اجلمعياة العاماة    

 .لألمم املتحدة

 

واستعرض  جلنة أوراق التفويض ما ورد إليها من أوراق تفويض أو معلوماات بشاأ  تشاكيل الوةاود الاواردة يف      - 3

مان األعضااء    33وقد أبلغ عضو واحد املدير العام بنيته عدم حضور املؤمتر يف حني مل يعِط . القائمتني ألف وباء املرةقتني

 . دورة املؤمتر أي معلومات عن مشاركتهم أو إيفاد ممثلني عنهم إىل

 

 لوةود الواردة يف القائمتني على السواء، على أ  يكو  مفهوما أّ لأوص  اللجنة املؤمتر بقبول أوراق التفويض - 4

أوراق التفويض الرمسية للوةود املشار إليها يف القائمة باء سيقدمها األعضاء املعنيو  إىل املدير العام يف أقرب وق  ممكن، 

 حزيرا /يونيو 14يف  الراهنةالقائمتا  احلالة  ربزوُت. الوةود باملشاركة الكاملة يف جلسات املؤمتروبالرتخي  جلميع 

1013. 
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 القائمة ألف

 

أو معلومات عان تشاكيل وفاودهم     تتضمن القائمة ألف اععضاء واععضاء املنتسبني الذين أودعوا أوراق تفويضهم 

، يف "تكلياف مبهماة  "بأشكال خمتلفة من بينها على شكل نسخة إلكرتونية أو نسخة أصلية مرسلة بواساةة الفااكس أو   

 . حتمل توقيع الوزير املخت  أو من ينوب عنه وإذا كانت حال اإلشارة حتديدًا إىل الدورة احلالية للمؤمتر

 

 إرتريتا -1

 اعردن -1

 أرمينيا -3

 الياأسرت -4

 إستونيا  -5

 أندورا -6

 أنغوال -7

 أوكرانيا -8

 آيرلندا -9

 باكستان -10

 بلنيكا -11

 بلغاريا -11

 بوركينا فاصو -13

 بوليفيا -14

 تشاد -15

 جزر القمر -16

 اجلمهورية الدومينيكية  -17

 مجهورية إيران اإلسالمية  -18

 مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة -19

 الدامنرك -10

 سان مارينو -11

 السلفادور -11

 سلوفاكيا -13

 السويد -14

 غانا -15

 الكامريون -16
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 التفيا -17

 اململكة العربية السعودية -18

 موريتانيا -19

 النرويج -30

 النمسا -31

 نيكاراغوا  -31

 نيوزيلندا -33

 اهلند -34

 هولندا -35
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 باء القائمة

 

واععضاء املنتسبني الذين قادموا أوراق تفاويض أو معلوماات عان تشاكيل الوفاود يف        تتضمن القائمة باء اععضاء 

بالتحدياد وماذكرة شافهية أو نساخة     إىل الادورة احلالياة للماؤمتر    اإلشاارة   ليف حاا ، مبهمة فتكليمنها  خمتلفة لأشكا

 .الوزير املخت توقيع  لحتم تأو أوراق التفويض اعصلية، إذا كان سإلكرتونية أو فاك
 
 اإلحتاد اعوروبي -1

 االحتاد الروسي -1

 إثيوبيا -3

 أذربينان -4

 اعرجنتني -5

 إسبانيا -6

 أفغانستان -7

 أملانيا -8

 اإلمارات العربية املتحدة -9

 إندونيسيا -10

 أوروغواي -11

 أوغندا -11

 آيسلندا -13

 إيةاليا -14

 بابوا غينيا اجلديدة -15

 باراغواي -16

 البحرين -17

 الربازيل -18

 الربتغال -19

 بنغالديش -10

 بنما -11

 بنن -11

 بوتان -13

 بوتسوانا -14

 بوروندي -15

 البوسنة واهلرسك -16

 بولندا -17
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 بريو -18

 بيالروس -19

 تايلند -30

 تركيا -31

 ترينيداد وتوباغو -31

 توغو -33

 تونس -34

 تونغا -35

 جامايكا -36

 اجلزائر -37

 جزر البهاما -38

 جزر كوك -39

 التشيكية اجلمهورية -40

 مجهورية تنزانيا املتحدة -41

 مجهورية كوريا -41

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية -43

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية -44

 مجهورية مولدوفا -45

 جنوب أفريقيا -46

 جيبوتي -47

 الرأس اعخضر -48

 رواندا -49

 رومانيا -50

 زامبيا -51

 زمبابوي -51

 ساموا -53

 سانت كيتس ونيفيس -54

 سري النكا -55

 سلوفينيا -56

 السنغال -57

 سوازيلند -58

 دانالسو -59
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 سورية -60

 سويسرا -61

 سيشيل -61

 يشيل -63

 صربيا -64

 الصومال -65

 الصني -66

 طاجيكستان -67

 العراق -68

 غابون -69

 غواتيماال -70

 غيانا -71

 غينيا -71

 غينيا االستوائية -73

 فرنسا -74

 الفلبني -75

 (مجهورية فنزويال البوليفارية)فنزويال  -76

 فنلندا -77

 فييت نام -78

 قرب  -79

 قةر -80

 قريغيزستان -81

 كازاخستان -81

 كرواتيا -83

 كمبوديا -84

 كندا -85

 كوبا -86

 كوت ديفوار -87

 كوستاريكا -88

 لكونغوا -89

 الكويت -90

 كينيا -91
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 لبنان -91

 لكسمربغ -93

 ليربيا -94

  ليبيا -95

 ليتوانيا -96

 ليسوتو -97

 مالةة -98

 مالي -99

 ماليزيا -100

 مدغشقر -101

 مصر -101

 املغرب -103

 املكسيك -104

 مالوي -105

 ملديف -106

 اململكة املتحدة -107

 منغوليا -108

 موزامبيق -109

 موناكو -110

 ميامنار -111

 ناميبيا -111

 نيبال -113

 النينر -114

 نينرييا -115

 نينرييا -116

 هاي  -117

 هندوراس -118

 هنغاريا -119

 الواليات املتحدة اعمريكية -110

 ليابانا -111

 اليمن -111

 اليونان -113




