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 املؤمتر
 الدورة الثانية واألربعون

2021 

 التقرير األّول للجنة أوراق التفويض
 
  2021 يونيو/حزيران 9يف  اجتمـــاعني هلـــاعقـــدت جلنـــة أوراق التفويض التـــابعـــة للـــدورة الثـــانيـــة واألربعني للمؤمتر  -1
يدة ،2021 يونيو/حزيران 14و  Daniela من أجل دراســـــــــــــــة أوراق التفويض الواردة. وانتخبت اللجنة ســـــــــــــــعادة الســـــــــــــــ

Rotondaro  (سان مارينو) رئيسة هلا، وسعادة السيدةMónica Robelo Raffone .(نيكاراغوا) �ئًبا للرئيسة 

اجلنـة أوراق التفويض  وأحاطت -2 بشـــــــــــــــأن "الوفود وأوراق التفويض"،  من الالئحـة العـامة للمنظمـة 3ملادة اب علمـً
ا للممارســـــــة الســـــــائدة يف منظومة واملعايري اليت تتبعها املنظمة يف ما يتعلق بقبول أوراق التفويض، وفقً  ملمارســـــــاتابوكذلك 

ا). كما الحظت  396 رقم اجلمعية العامة مع قرار مبا يتماشـــــــــى، األمم املتحدة بشـــــــــأن هذه املســـــــــألة جلنة أوراق (خامســـــــــً
، 2013ديســمرب/كانون األول شــهر يف  اليت انعقدت يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة كان قد أيّد،  أن اجمللسالتفويض 
بقدر  االعتمادالعملية العامة لقبول أوراق التفويض، مبا يف ذلك من خالل  يف تبســـيطال من بتوخي مزيدتقضـــي  اقرتاحات

مدة دورات املؤمتر،  خفض مع مراعاةعلى أوراق التفويض الصـــــــــــــــادرة عن املمثلني الدائمني املعتمدين لدى املنظمة، أكرب 
 مم املتحدة.ألاألخرية ملنظمات أخرى يف منظومة ا املمارسات عن فضًال 

ات ومنظمة عضـــــــــو واحدة هي االحتاد األورويب، أوراق تفويض أو معلوممن الدول األعضـــــــــاء  167وقد قدمت  -3
 .يف امللحقوفودها على النحو املبني  عضويةعن 

التقرير األول وإبصـــــــدار  هبذايف امللحق وراق تفويض الوفود املدرجة أوأوصـــــــت جلنة أوراق التفويض املؤمتر بقبول  -4
  20211.يونيو/حزيران  14بتاريخ  الوضع الراهناإلذن لتلك الوفود ابملشاركة الكاملة يف دورة املؤمتر. وتعكس القائمة 

                                                      
 فنزويال البوليفارية. نيابة عن مجهورية Maduroإّن كندا تنأى بنفسها عن اعتماد تقرير اللجنة، فقط نسبة إىل قبول أوراق التفويض املقدمة من نظام  1

http://www.fao.org/
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 امللحق
 

 االحتاد األورويب (منظمة عضو) -1
 االحتاد الروسي -2
 إثيوبيا -3
 أذربيجان -4
 األرجنتني -5
 األردن -6
 أرمينيا -7
 إريرت� -8
 إسبانيا -9

 أسرتاليا -10
 إستونيا -11
 إسرائيل -12
 إسواتيين -13
 أفغانستان -14
 إكوادور -15
 ألبانيا -16
 أملانيا -17
 اإلمارات العربية املتحدة -18
 أندورا -19
 إندونيسيا -20
 أنغوال -21
 أوروغواي -22
 أوزبكستان -23
 أوغندا -24
 أوكرانيا -25
 آيرلندا -26
 آيسلندا -27
 إيطاليا -28
 اببوا غينيا اجلديدة -29
 ابراغواي -30
 ابكستان -31
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 البحرين -32
 الربازيل -33
 الربتغال -34
 بلجيكا -35
 بلغار� -36
 بليز -37
 بنغالديش -38
 بنما -39
 بنن -40
 بواتن -41
 بوتسوا� -42
 بوركينا فاسو -43
 بوروندي -44
 البوسنة واهلرسك -45
 بولندا -46
 متعددة القوميات) -بوليفيا (دولة  -47
 بريو -48
 بيالروس -49
 اتيلند -50
 تركمانستان -51
 تركيا -52
 ترينيداد وتوابغو -53
 تشاد -54
 تشيكيا -55
 توغو -56
 توفالو -57
 تونس -58
 تونغا -59
 ليشيت -تيمور  -60
 جامايكا -61
 اجلبل األسود -62
 اجلزائر -63
 جزر البهاما -64
 اجلمهورية الدومينيكية -65
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 مجهورية الكونغو الدميقراطية -66
 مجهورية إيران اإلسالمية -67
 مجهورية فنزويال البوليفارية -68
 مجهورية كور� -69
 الشعبّية الدميقراطيةمجهوريّة كور�  -70
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية -71
 مجهورية مصر العربية -72
 مجهورية مولدوفا -73
 جنوب السودان -74
 جورجيا -75
 جيبويت -76
 الدامنرك -77
 رواندا -78
 رومانيا -79
 زامبيا -80
 زمبابوي -81
 ساموا -82
 سان مارينو -83
 سانت فنسنت وغرينادين -84
 سانت لوسيا -85
 سري النكا -86
 السلفادور -87
 سلوفاكيا -88
 سلوفينيا -89
 سنغافورة -90
 السنغال -91
 السودان -92
 السويد -93
 سويسرا -94
 سيشيل -95
 شيلي -96
 صربيا -97
 الصومال -98
 الصني -99
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 العراق -100
 عمان -101
 غابون -102
 غا� -103
 غرينادا -104
 غواتيماال -105
 غيا� -106
 غينيا -107
 غينيا االستوائية -108
 فانواتو -109
 فرنسا -110
 الفلبني -111
 فنلندا -112
 فيجي -113
 قربص -114
 قطر -115
 قريغيزستان -116
 كابو فريدي -117
 كازاخستان -118
 الكامريون -119
 كرواتيا -120
 كندا -121
 كواب -122
 كوت ديفوار -123
 كوستاريكا -124
 كولومبيا -125
 الكونغو -126
 الكويت -127
 كرييباس -128
 كينيا -129
 التفيا -130
 لبنان -131
 لكسمربغ -132
 ليبيا -133
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 ليتوانيا -134
 ليسوتو -135
 مالديف -136
 مالطة -137
 مايل -138
 ماليز� -139
 مدغشقر -140
 املغرب -141
 مقدونيا الشمالية -142
 املكسيك -143
 مالوي -144
 اململكة العربية السعودية -145
 اململكة املتحدة -146
 منغوليا -147
 موريتانيا -148
 موريشيوس -149
 موزامبيق -150
 مو�كو -151
 ميامنار -152
 النرويج -153
 النمسا -154
 النيجر -155
 نيجري� -156
 نيكاراغوا -157
 نيوزيلندا -158
 هاييت -159
 اهلند -160
 هندوراس -161
 هنغار� -162
 هولندا -163
 الوال�ت املتحدة األمريكية -164
 املوحدة ميكرونيز�وال�ت  -165
 الياابن -166
 اليمن -167
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 اليو�ن -168


