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 املؤمتر

 والثالثونالثامنة الدورة 

 2013 حزيران/نيويو 22 – 15 روما،

 للجنة أوراق التفويض الثالثالتقرير 

 
 11و 11و 14و 7يف هلددا  اجتماعددات أربعددةوالددثالثل للمددؤمتر  الثامنددةعقدددت ةنددة أورات الت ددوير للدددورة  -1

( هنغاريدا ) Baláz Hamarوانتخبد  اللجندة السديد     .وردت إليهدا ، ل حص أورات الت وير الد   1013حزيران /يونيو

 .للرئيس ًانائب (كولومبيا) Felipe Steiner Fraser هلا، والسيد ًارئيس

 

، باإلضداةة إىل  "الت ويضدات وأورات الت دوير  "من الالئحة العامة للمنظمدة عدن    3وأحاط  اللجنة علمًا باملادة  -1

املمارسات واملعايري املتبعة يف املنظمة بشأن قبول أورات الت وير، عماًل مبا هو مّتبع بهذا اخلصدو  يف اةمعيدة العامدة    

 .لألمم املتحدة

 

ير أو معلومدات بشدأن تشدكيل الوةدود الدواردة يف      واستعرض  ةنة أورات الت وير ما ورد إليها من أورات ت و- 3

مدن األعضداء    11وقد أبلغ عضو واحد املدير العام بنيته عدم حضور املؤمتر يف حل مل يعِط . القائمتل ألف وباء املرةقتل

 . أي معلومات عن مشاركتهم أو إي اد ممثلل عنهم إىل دورة املؤمتر

 

 أّن لوةود الواردة يف القائمتل على السواء، على أن يكون م هومًالأوص  اللجنة املؤمتر بقبول أورات الت وير - 4

أورات الت وير الرمسية للوةود املشار إليها يف القائمة باء سيقدمها األعضاء املعنيون إىل املدير العام يف أقرب وق  ممكن، 

 حزيران/يونيو 11يف  الراهنةالقائمتان احلالة  ربزوُت. كاملة يف جلسات املؤمتروبالرتخيص ةميع الوةود باملشاركة ال

1013. 
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 القائمة ألف

 

أو معلومات عدن تشدكيل وةدودهم     تتضمن القائمة ألف األعضاء واألعضاء املنتسبل الذين أودعوا أورات ت ويضهم 

، يف "تكليدف مبهمدة  "بأشكال خمتل ة من بينها على شكل نسخة إلكرتونية أو نسخة أصلية مرسلة بواسدةة ال داكس أو   

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

 

 ةغانستانأ -1

 اةزائر -1

 أندورا -3

 أنغوال -4

 األرجنتل -1

 مجهورية أرمينيا -6

 أسرتاليا -7

 النمسا -8

 بربادوس -1

 بيالروس -10

 بلجيكا -11

 بوتان -11

 (املتعددة القوميات -دولة )بولي يا  -13

 الربازيل -14

 بروني دار السالم -11

 بلغاريا -16

 بوركينا ةاسو -17

 الكامريون -18

 كندا -11

 تشاد -10

 شيلى -11

 الصل -11

 كولومبيا -13

 جزر القمر -14

 كرواتيا -11

 كوبا -16
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 قرب  -17

 اةمهورية التشيكية -18

 كوريا الشعبية الدميقراطيةمجهورية  -11

 مجهورية الكونغو الدميقراطية -30

 الدامنرك -31

 اةمهورية الدومينيكية -31

 مصر -33

 السل ادور -34

 إريرتيا -31

 إستونيا -36

 ةنلندا -37

 ةرنسا -38

 أملانيا -31

 غانا -40

 اليونان -41

 غواتيماال -41

 غينيا -43

 غيانا -44

 هاي  -41

 هنغاريا -46

 آيسلندا -47

 اهلند -48

 إيران -41

 آيرلندا -10

 اليابان -11

 األردن -11

 كينيا -13

 كرييباس -14

 الكوي  -11

 الو الدميقراطية الشعبية مجهورية -16

 الت يا -17

 ليسوتو -18
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 ليربيا -11

  مدغشقر -60

 ماليزيا -61

 ملديف -61

 موريتانيا -63

 املكسيك -64

 موناكو -61

 ميامنار -66

 ناميبيا -67

  هولندا -68

 نيوزيلندا -61

 نيكاراغوا -70

 النيجر -71

 النرويج -71

 عمان -73

 باكستان -74

 ال لبل -71

 بولندا -76

 الربتغال -77

 مجهورية كوريا -78

 مجهورية مولدوةا -71

 رومانيا -80

 االحتاد الروسي -81

 وجزر غرينادينسان  ةنسن   -81

 سان مارينو -83

 اململكة العربية السعودية -84

 سنغاةورة -81

 سلوةاكيا -86

 سلوةينيا -87

 جزر سليمان -88

 إسبانيا -81

 جنوب السودان -10
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 سري النكا -11

 سوازيلند -11

 السويد -13

 سويسرا -14

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالةية السابقة -11

 ترينيداد وتوباغو -16

 تونس -17

 أوكرانيا -18

 مجهورية تنزانيا املتحدة -11

 (البولي ارية.. مجهورية )ةنزويال  -100

 ةيي  نام -101

 اليمن -101

 زامبيا -103

 زمبابوي -104
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 القائمة باء

 

واألعضاء املنتسبل الذين قددموا أورات ت دوير أو معلومدات عدن تشدكيل الوةدود يف        تتضمن القائمة باء األعضاء 

أو نسدخة  بالتحديدد ومدذكرة شد هية    إىل الددورة احلاليدة للمدؤمتر    اإلشدارة   ليف حدا ، مبهمة فتكليمنها  خمتل ة لأشكا

 .الوزير املختصتوقيع  لحتم  أو أورات الت وير األصلية، إذا كان سإلكرتونية أو ةاك
 
 (منظمة عضو)اإلحتاد األوروبي  -1

 إثيوبيا -1

 أذربيجان -3

 إكوادور -4

 ألبانيا -1

 اإلمارات العربية املتحدة -6

 إندونيسيا -7

 أوروغواي -8

 أوزبكستان -1

 أوغندا -10

 إيةاليا -11

 بابوا غينيا اةديدة -11

 باراغواي -13

 البحرين -14

 بليز -11

 بنغالديش -16

 بنما -17

 بنن -18

 بوتسوانا -11

 بوروندي -10

 البوسنة واهلرسك -11

 بريو -11

 تايلند -13

 تركيا -14

 توغو -11

 تونغا -16

 ليشتى -تيمور -17
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 جامايكا -18

 اةبل األسود -11

 جزر البهاما -30

 جزر كوك -31

 مجهورية أةريقيا الوسةى -31

 جنوب أةريقيا -33

 جورجيا -34

 جيبوتي -31

 الرأس األخضر -36

 رواندا -37

 ساموا -38

 سان تومي وبرنسييب -31

 سان  كيتس وني يس -40

 السنغال -41

 السودان -41

 سرياليون -43

 سيشيل -44

 صربيا -41

 الصومال -46

 طاجيكستان -47

 العرات -48

 غابون -41

 غامبيا -10

 غينيا االستوائية -11

 ةانواتو -11

 ةيجي -13

 قةر -14

 قريغيزستان -11

 كازاخستان -16

 كمبوديا -17

 كوت دي وار -18

 كوستاريكا -11
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 الكونغو -60

 لبنان -61

 لكسمربغ -61

  ليبيا -63

 ليتوانيا -64

 مالةة -61

 مالي -66

 املغرب -67

 مالوي -68

 اململكة املتحدة -61

 منغوليا -70

 موزامبيق -71

 نيبال -71

 نيجرييا -73

 هندوراس -74

 الواليات املتحدة األمريكية -71

 (منظمة عضو)توكيالو  -76


