
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CE/105/9 
Madrid, 12 May 2017 
Original: English 

 

 

 

 المجلس التنفيذي
 501الدورة 
 1052أيار/مايو  51-50 إسبانيا،، مدريد

 من جدول األعمال المؤقت 9البند 
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 تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن وثائق تفويض األعضاء

 . مة أوًلا   مقدِّ

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، يتعيَّن على هيئة مكتب المجلس التحقّق من وثائق تفويض  00عمًلا بالماّدة  .5

 بداية كل جلسة.األعضاء في 

ا.    التحّقق من وثائق التفويض ثانيا

. خًلل االجتماع، نظرت الهيئة في وثائق تفويض ممثلي األعضاء 1052أيّار/مايو  55اجتمعت هيئة المكتب في  .1

رت القبول بها كوثائق صالحة تغطي الصًلحيات الكاملة والمراسًلت الرسمية، بما  في الفاعلين الحاضرين في الدورة، وقرَّ

د تشكيلة الوفود إلى الدورة  للمجلس  501ذلك الفاكسات الموقَّعة والنَُسخ الممسوحة، المنبثقة عن الحكومات والتي تحدِّ

 التنفيذي.
 
ا من األعضاء الفاعلين المذكورين أددناه: 00وعليه، قبلت هيئة المكتب بوثائق تفويض  .0  وفدا

 
 . كينيا51 أنغوال .5
 . المكسيك59 أذربيجان .1
 المغرب .10 البهاما .0
 . موزامبيق15 بلغاريا .4
 . بيرو11 الصين .1
 . البرتغال10 كوستاريكا .6
 . الجمهورية الكورية14 كرواتيا .2
 . السعودية11 جمهورية الكونغو الديمقراطية .1
 . صربيا16 إكوادور .9

 . سيشل12 مصر .50
 . سلوفاكيا11 فرنسا .55
 . جنوب أفريقيا19 ألمانيا .51
 . إسبانيا00 غانا .50
 . تايلند05 الهند .54
 . تونس01 جمهورية إيران اإلسًلمية .51
 . زامبيا00 إيطاليا .56
 اليابان .52
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 نظرت هيئة المكتب واعتبرت صالحة أوراق العضو المشارك التالي: .1
 

 مندفل 
 

األصلية من  للتأكد من استًلم النُسخفي النهاية، طلبت هيئة المكتب من األمين العام المتابعة مع األعضاء الفاعلين  .0

 الوثائق والحفاظ عليها من قبل األمانة.

ا.   اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي ثالثا

 على وثائق التفويض المقدَّمة من قبل أعضاء المجلس. إلى أن يوافقالمجلس التنفيذي مدعو  .6
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