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 املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث

 كويب، هيوغو، اليابان
 2005يناير / كانون الثاين18-22

 

  من جدول األعمال6البند  
  تنظيم أعمال املؤمتر، مبا يف ذلك إنشاء اللجنة الرئيسية

 تقرير جلنة وثائق التفويض  
 )غانا( السيد جوزيف كوابينا أوداي :الرئيس  

عاملي املعين باحلد من الكوارث    من النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر ال 4تنص املادة   -1
 :على ما يلي

ويستند تكوينها إىل نفس  . ُتعني يف بداية املؤمتر جلنة لوثائق التفويض" 
األساس الذي يقوم عليه تكوين جلنة وثائق التفويض يف اجلمعية العامة لألمم 

وتفحص اللجنة وثائق تفويض املمثلني وتقدم تقريرها إىل املؤمتر دون        . املتحدة
 ".بطاءإ

، عيَّن املؤمتر،   2005يناير  / كانون الثاين 18ويف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف  -2
 من نظامه الداخلي املؤقت، جلنة لوثائق التفويض كانت مؤلفة من البلدان  4وفقاً للمادة 

 االحتاد الروسي والربازيل وبنن وبوتان وترينيداد وتوباغو والصني     : األعضاء التسعة التالية 
 .وغانا والنمسا والواليات املتحدة األمريكية  

 .2005يناير  / كانون الثاين 21وعقدت جلنة وثائق التفويض اجتماعاً واحداً يف  -3

 . رئيساً للجنة باإلمجاع ) غانا (وانُتخب السيد جوزيف كوابينا أوداي   -4

يناير    /اين كانون الث21وكان أمام اللجنة مذكرة أعدها األمني العام للمؤمتر يف   -5
 . يف املؤمتر *∗ بشأن وثائق تفويض ممثلي الدول واجلماعة األوروبية2005

                                                           

 .أُعيد إصدارها ألسباب فنية ∗
عملت جلنة وثائق التفويض على أساس التطبيق املؤقت للنظام الداخلي املؤقت، على النحو   ∗∗

 . من جدول األعمال4الذي أورده املؤمتر يف إطار البند 
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 من مذكرة األمني العام للمؤمتر، وردت حىت وقت  1وكما ذُكر يف الفقرة   -6
 من  3اجتماع اللجنة وثائق التفويض الرمسية للممثلني يف املؤمتر، بالشكل املطلوب يف املادة     

االحتاد الروسي واألرجنتني وإسبانيا وأملانيا      : لمؤمتر، من الدول التالية النظام الداخلي املؤقت ل
وأوكرانيا والربازيل وبوتسوانا وتركيا وتوفالو وجامايكا واجلمهورية التشيكية ومجهورية 
ترتانيا املتحدة والسلفادور وسوازيلند وصربيا واجلبل األسود وغابون وغواتيماال والكامريون        

وكرواتيا وكوبا وكوستاريكا وكرييبايت وليتوانيا واملغرب وملديف     والكرسي الرسويل 
 .والنمسا ونيكاراغوا والواليات املتحدة األمريكية  

 من املذكرة، أُبلغت إىل األمني العام للمؤمتر، حىت وقت  2وكما ذُكر يف الفقرة    -7
ر، وذلك يف رسائل اجتماع جلنة وثائق التفويض، معلومات تتعلق بتعيني ممثلي الدول يف املؤمت

برقية أو رسائل بالفاكس من رؤساء الدول أو احلكومات أو وزراء اخلارجية، أو بواسطة   
: وقد وردت هذه املعلومات من الدول التالية. رسائل أو مذكرات شفوية من البعثات املعنية

ادور وألبانيا   إثيوبيا واألردن وأرمينيا وإريتريا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وأفغانستان وإكو  
واإلمارات العربية املتحدة وأنتيغوا وبربودا وإندونيسيا وأنغوال وأوزبكستان وأوغندا وإيران     

وآيرلندا وآيسلندا وإيطاليا وبابوا غينيا اجلديدة وباكستان وباالو      )  اإلسالمية–مجهورية (
ش وبنما وبنن   وبربادوس والربتغال وبروين دار السالم وبلجيكا وبلغاريا وبليز وبنغالدي       

وبوتان وبوركينا فاسو وبوروندي والبوسنة واهلرسك وبولندا وبوليفيا وبريو وبيالروس  
 ليشيت واجلزائر وجزر سليمان وجزر –وتايلند وترينيداد وتوباغو وتونس وتونغا وتيمور    

القمر وجزر كوك وجزر مارشال واجلماهريية العربية الليبية واجلمهورية الدومينيكية 
ورية العربية السورية ومجهورية كوريا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية الو   واجلمه

الدميقراطية الشعبية ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وجنوب أفريقيا وجيبويت  
والدامنرك والرأس األخضر ورومانيا وزامبيا وزمبابوي وساموا وسانت فنسنت وجزر   

ي النكا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسنغافورة والسنغال والسودان  غرينادين وسانت لوسيا وسر  
والسويد وسويسرا وشيلي و الصومال والصني وطاجيكستان والعراق وعمان وغانا وغرينادا    
وفرنسا والفلبني وفرتويال وفنلندا وفيجي وفييت نام وقربص وقريغيزستان وكازاخستان    

غو وكينيا ولبنان ولكسمربغ وليسوتو    وكمبوديا وكندا وكوت ديفوار وكولومبيا والكون   
ومايل وماليزيا ومدغشقر ومصر واملكسيك ومالوي واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    

)  املوحدة–واليات   (وآيرلندا الشمالية ومنغوليا وموريتانيا وموزامبيق وموناكو وميكرونيزيا   
ي واهلند وهندوراس وهنغاريا   وناميبيا والنرويج ونيبال والنيجر ونيجرييا ونيوزيلندا ونيو      

 .∗وهولندا واليابان واليمن واليونان ومن اجلماعة األوروبية

                                                           

م الداخلي املؤقت، على النحو  عملت جلنة وثائق التفويض على أساس التطبيق املؤقت للنظا ∗
 . من جدول األعمال4الذي أورده املؤمتر يف إطار البند 
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 من املذكرة، مل تكن الدولة التالية املشاركة يف املؤمتر، حىت   3وكما ذُكر يف الفقرة  -8
وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، قد أبلغت إىل األمني العام أية معلومات تتعلق مبمثليها يف       

 .سيشل : ملؤمترا

وقررت اللجنة قبول وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول الواردة يف املذكرة اآلنفة       -9
، على أن يكون مفهوماً أنه سيجري يف أقرب وقت ∗الذكر وكذلك ممثلي اجلماعة األوروبية

 من هذا 8 و7ممكن إرسال وثائق تفويض رمسية ملمثلي الدول املشار إليها يف الفقرتني   
 .  إىل األمني العام للمؤمتر التقرير

 :واعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل دون تصويت  -10

 إن جلنة وثائق التفويض،"  
 وثائق تفويض املمثلني يف املؤمتر العاملي املعين باحلد من                     وقد فحصت  " 

يناير     / كانون الثاين    21الكوارث املشار إليها يف مذكرة األمني العام للمؤمتر املؤرخة               
2005 ، 

املشار إليها يف   *  وثائق تفويض ممثلي الدول واجلماعة األوروبية  تقبل" 
 ".املذكرة اآلنفة الذكر 

انظر الفقرة (وقررت اللجنة، دون تصويت، أن توصي املؤمتر باعتماد مشروع قرار    -11
 ). أدناه 13

 .ويف ضوء ما سبق، يقدَّم هذا التقرير إىل املؤمتر    -12

 يضتوصية جلنة وثائق التفو  

 :توصي جلنة وثائق التفويض املؤمتر باعتماد مشروع القرار التايل    -13

 وثائق تفويض املمثلني يف املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث    "  

 إن املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث،  "  
  يف تقرير جلنة وثائق التفويض والتوصية الواردة فيه،   وقد نظر"   

 ".لى تقرير جلنة وثائق التفويضعيوافق "   

----- 

                                                           

عملت جلنة وثائق التفويض على أساس التطبيق املؤقت للنظام الداخلي املؤقت، على النحو   ∗
 . من جدول األعمال4الذي أورده املؤمتر يف إطار البند 


