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ــدء   ــهيل بـ ــؤمتر تسـ ــاذمـ ــدة نفـ  معاهـ
 احلظر الشامل للتجارب النووية

   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣-٢١نيويورك، 
  املمثلنيوثائق تفويض  
 تقرير جلنة وثائق التفويض  

 أيزينجريشالسيد ثورستون : الرئيس
أنشــأ املــؤمتر، وفقــا ، ٢٠٠٥ســبتمرب /ل أيلــو٢١يف جلســته العامــة األوىل املعقــودة يف  - ١

يف تلــك اللجنــة ممثلــي كأعضــاء ن يِّ مــن نظامــه الــداخلي، جلنــة لوثــائق التفــويض وعـُـ ٤للمــادة 
 .ونيوزيلندا،  ونيجرييا، والنمسا، وكرواتيا،أوكرانيا: التاليةاخلمس لدول ا
 .٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٢٢وعقدت جلنة وثائق التفويض اجتماعها يوم  - ٢
ــة املــؤمتر، مؤرخــة     - ٣ ــة مــذكرة مــن أمان ســبتمرب /أيلــول ٢٢وكــان معروضــا علــى اللجن

 .تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول لدى املؤمتر ٢٠٠٥
ــو - ٤ ــة،        تلق ــويض رمسي ــائق تف ــويض وث ــائق التف ــة وث ــة حــىت وقــت اجتمــاع جلن ت األمان

 ٣٦مبمثلـي الـدول الــ       ، فيما يتعلـق      للمؤمتر    من النظام الداخلي   ٣بالشكل الذي تقتضيه املادة     
االحتــاد : التاليــة، الــيت كانــت قــد أودعــت صــكوك تصــديقها علــى املعاهــدة قبــل افتتــاح املــؤمتر 

ــي ــتراليا، واألردن،الروسـ ــتونياإ و، وأسـ ــواي،سـ ــا، وأوروغـ ــداأ و، وأوكرانيـ ــا،يرلنـ  ، وإيطاليـ
ــا ــا،وبلجيكــ ــا، وبلغاريــ ــيكية، وبــــيالروس، وبنمــ ــة التشــ ــة مقــــدونيا ، واجلمهوريــ  ومجهوريــ

 ، وسويسـرا  ، والسـويد  ، وسـنغافورة  ، وسـلوفينيا  ،وسـلوفاكيا ،   والدامنرك ،اليوغوسالفية السابقة 
 ، واملغـرب  ، وليتوانيا ، والتفيا ، وكينيا ، وكندا ، وكرواتيا ، والكرسي الرسويل  ، وقربص ،وفنلندا

 . واليونان، واليابان، وهولندا، وهنغاريا، ونيوزيلندا، والنمسا،واملكسيك
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وثــائق تفــويض مؤقتــة يف نــة حــىت وقــت اجتمــاع جلنــة وثــائق التفــويض،   األماتلقــتو - ٥
 مصورة أو صور بالفاكس لوثائق تفـويض صـادرة عـن رئـيس الدولـة أو احلكومـة                    نسخ شكل

 التاليـة، الـيت كانـت قـد أودعـت صـكوك تصـديقها         ٢٠أو عن وزير اخلارجية، مـن الـدول الــ           
ــؤمتر     ــل افتتــاح امل ــدة قب ــى املعاه ــتان: عل ــال،بــاراغواي و،أوزبكس ــا فاســو ، والربتغ  ، وبوركين

 وسـان   ، ورومانيـا  ، وجورجيـا  ، وجنوب أفريقيـا   ، ومجهورية كوريا  ، واجلزائر ، وتونس ،وبولندا
 ، ولكســـمربغ، وكرييبـــاس، وكازاخســـتان، و صـــربيا واجلبـــل األســـود، وســـرياليون،مـــارينو

 .يجريياون ، والنرويج،يرلندا الشماليةأملكة املتحدة لربيطانيا العظمى ووامل
تـب  ا دائمـة أو مك    ات األمانة حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، من بعثـ          تلقتو - ٦

فـاكس تتعلـق بتعـيني      ال عـن طريـق   مـذكرة شـفوية أو       يف شـكل رسـالة أو     معلومـات   ،  ةحكومي
 التالية، اليت كانت قد أودعت صكوك تصديقها على املعاهـدة قبـل افتتـاح               ١٩ممثلي الدول الـ    

 ، وبوليفيـا  ،والربازيـل ،   وأملانيـا  ، وألبانيـا  ،وإكـوادور ،   وإسـبانيا  ، واألرجنـتني  ،أذربيجـان : املؤمتر
ــريو ــا، وب ــة  ،وتركي ــة الليبي ــة العربي ــة الو، واجلماهريي ــة الشــعبية   ومجهوري ــان،الدميقراطي  ، وعم
 . وموناكو، وكوستاريكا، وقطر، البوليفاريةفرتويالمجهورية و، بني والفل،وفرنسا

ــدول املــذكورة يف       - ٧ ــع ال ــائق تفــويض ممثلــي مجي ــة وث ــأن تقبــل اللجن ــرئيس ب وأوصــى ال
رسل إىل األمانـة، يف أقـرب وقـت ممكـن، وثـائق             ، على أساس أن تُ    أعاله ٦ إىل   ٤ من   الفقرات

 .٦ و ٥  الفقرتنيتفويض رمسية ملمثلي الدول املشار إليها يف
 :وبناء على اقتراح الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل - ٨

 ،إن جلنة وثائق التفويض�  
 ٤  مـن   املشـار إليهـا يف الفقـرات       ، وثائق تفويض ممثلي الـدول     وقد فحصت �  

ــا  ٦إىل  ــاذ معاهــدة احلظــر الشــامل      ،مــن تقريره ــدء نف ــؤمتر املعــين بتســهيل ب ــدى امل  ل
 لنووية،للتجارب ا

 .�ثائق تفويض ممثلي الدول املعنية وتقبل�  
 .واعتمد مشروع القرار املقترح من الرئيس دون تصويت - ٩
باعتمـــاد مشـــروع قـــرار بكامـــل هيئتـــه ملـــؤمتر امث اقتـــرح الـــرئيس أن توصـــي اللجنـــة  - ١٠

 .قر االقتراح دون تصويتوأُ). ١٣الفقرة  انظر(
 .لتقرير على املؤمترعرض هذا اوعلى ضوء ما تقدم، ُي - ١١
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 توصية جلنة وثائق التفويض  
توصــي جلنــة وثــائق التفــويض املــؤمتر املعــين بتســهيل بــدء نفــاذ معاهــدة احلظــر الشــامل  - ١٢

 :للتجارب النووية باعتماد مشروع القرار التايل
وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشـامل             � 

 إىل ٢١ مـن بالواليـات املتحـدة األمريكيـة      ب النووية، املعقـود يف نيويـورك        للتجار
 ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٢٣

 النووية، إن املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب�  
  يف تقرير جلنة وثائق التفويض والتوصية الواردة فيه،وقد نظر�  
 .�ض تقرير جلنة وثائق التفوييعتمد�  

 


