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 تقرير لجنة وثائق التفويض

 مقّدمة .أوال

ل، اللجان اإلقليمية إلى 1)13عمًلا بالمادة   ة، في اجتماعها التقني األوَّ ( من نظامها الداخلي، دعت الجمعية العامَّ 1.

تعيين األعضاء الفاعلين التاليين: كوت ديفوار وغانا )اللجنة اإلقليمية  تسمية أعضاء لجنة الوثائق والتفويض. وقد تمَّ 

، وماليزيا )اللجنة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ(، ألفريقيا(، وتشيلي وباناما )اللجنة اإلقليمية للقارة األمريكية(

غال )اللجنة اإلقليمية ألوروبا(، والبحرين والجمهورية اإلسًلمية اإليرانية )اللجنة اإلقليمية لجنوب آسيا(، وقبرص والبرت

 .()اللجنة اإلقليمية للشرق األوسط

 اجتماعات اللجنة .ثانيا

.2 .2017أيلول/سبتمبر  13اجتمعت اللجنة في  

ممثلةا بالسيِّدة كاثرين أبليما، وزيرة  غانا،أيلول/سبتمبر، انتخبت لجنة الوثائق والتفويض  13في اجتماعها في   3.

، ممثلةا بالسيِّدة أولغا ثيوتشاروس باباجورجيو، مسؤولة التخطيط وقبرصفة لتولّي منصب الرئيس، السياحة والفنون والثقا

( من النظام الداخلي 2)13االستراتيجي والبحوث في منظمة السياحة القبرصية، لتولي منصب نائب الرئيس )القاعدة 

ة(  .للجمعية العامَّ

وخًلل االجتماع، نظرت اللجنة في وثائق التفويض الخاصة بممثلي األعضاء الفاعلين الحاضرين في الدورة   4.

رت  صًلحية وثائق الوفود والتفويضات الكاملة والخطابات الرسمية، بما في ذلك رسائل الفاكس الموقعة والنُسخ قبول وقرَّ

ضاء الذين تتشكل منهم الوفود إلى الدورة الثانية والعشرين المصّورة الصادرة عن حكومات الوفود، والتي تبين األع

 للجمعية العامة.

ة بالـ  .5 وفداا من األعضاء الفاعلين، تُذكر أسماؤهم أدناه: 132وقبلت اللجنة بالتالي وثائق التفويض الخاصَّ

 ألبانيا .1

 الجزائر .2

 أندورا .3

 أنغوال .4

 األرجنتين .5

 أرمينيا .6

 النمسا .7

 أذربيجان .8

 البهاما .9

 البحرين .10

 بنغًلدش .11

 ليبيريا .67

 ليبيا .68

 ليتوانيا .69

 مدغشقر .70

 ماليزيا .71

 ملديف .72

 مالي .73

 مالطا .74

 موريشيوس .75

 المكسيك .76

 موناكو .77
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 بربادوس .12

 بيًلروس .13

 بنن .14

 بوتان .15

 البوسنة والهرسك .16

 بوتسوانا .17

 البرازيل .18

 بلغاريا .19

 كابو فيردي .20

 بوركينا فاسو .21

 كمبوديا .22

 كاميرون .23

 تشيلي .24

 الصين .25

 كولومبيا .26

 الكونغو .27

 كوستاريكا .28

 كوت ديفوار .29

 كرواتيا .30

 كوبا .31

 قبرص .32

 الجمهورية التشيكية .33

 جمهورية كوريا الشعبية .34

 جمهورية الكونغو الديمقراطية .35

 جيبوتي .36

 إكوادور .37

 مصر .38

 غانا االستوائية .39

 إثيوبيا .40

 فيجي .41

 فرنسا .42

 غامبيا .43

 جورجيا .44

 ألمانيا .45

 غانا .46

 اليونان .47

 غينيا .48

 هايتي .49

 هندوراس .50

 هنغاريا .51

 الهند .52

 إندونيسيا .53

 جمهورية إيران اإلسًلمية .54

 العراق .55

 إسرائيل .56

 إيطاليا .57

 جامايكا .58

 اليابان .59

 األردنّ  .60

 كازاخستان .61

 الجبل األسود .78

 المغرب .79

 موزامبيق .80

 نيبال .81

 هولندا .82

 نيكاراغوا .83

 النيجر .84

 نيجيريا .85

 ُعمان .86

 باكستان .87

 باناما .88

 بابوا غينيا الجديدة .89

 باراغواي .90

 بيرو .91

 الفلبين .92

 بولندا .93

 البرتغال .94

 قطر .95

 جمهورية كوريا .96

 جمهورية مالدوفا  .97

 رومانيا .98

 االتحاد الروسي .99

 ساموا .100

 سان مارينو .101

 السعودية .102

 السنغال .103

 صربيا  .104

 سيشيل .105

 سيراليون .106

 سلوفاكيا .107

 سلوفانيا .108

 جنوب أفريقيا .109

 إسبانيا .110

 سريًلنكا .111

 السودان .112

 سوازيلند .113

 سويسرا .114

 سوريا  .115

 طاجيكستان .116

 تايلند .117

 جمهورية مقدونيا اليوغسًلفية سابقاا .118

 توغو .119

 تونس .120

 تركيا .121

 أوعندا .122

 أوكرانيا .123

 اإلمارات العربية المتحدة .124

 أورغواي .125

 أوزبكستان .126

 فانواتو .127
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 كينيا .62

 قيرغيزستان .63

 جمهورية الو الشعبية .64

 لبنان .65

 ليسوتو .66

 

 فنزويًل .128

 فييت نان .129

 اليمن .130

 زامبيا .131

 زمبابوي .132

وهونغ كونغ )الصين( وماكاو )الصين( وبورتو ريكو،  فًلندرونظرت اللجنة في وأقرت بصًلحية وثائق تفويض   6.

 كأعضاء مشاركين في المنظمة، وفلسطين بصفة مراقب خاص. 

.7 جزر القمر والصومال وأقرت بصًلحيتها.كذلك نظرت اللجنة في وثائق تفويض  

طلبت اللجنة من أمانة منظمة السياحة العالمية المتابعة مع األعضاء الفاعلين الذين لم يقّدموا بعد وثائق تفويضهم   8.

 ا للقواعد المرعية.المرعية في أسرع وقٍت ممكن وفقا  لألصولالرسمية لكي يرسلوها إلى أمانة المنظمة وفقاا 

.9 كذلك، نظرت اللجنة في خطابات التفويض الخاصة بالبلدان التالية وأقّرت بصًلحيتها: 

 الروسي( ادبيًلروس )عضو في وفد االتح -

ا، تذّكر اللجنة الدول األعضاء بضرورة تفادي إعطاء أكثر من والية تمثيل واحدة لوفٍد يمثل دولة عضو   أخيرا 10.

ا مع  ة، إلى التحقق من XIX) 591القرار أخرى، انسجاما (، وتدعو اللجان اإلقليمية، التي تجتمع قبل دورة الجمعية العامَّ

 (. XXI) 649وثائق التفويض المستلمة، وذلك وفقاا للقرار 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجمعية العامة ثالثا. 

.11 أن:مدعوة إلى الجمعية العامة  

 يض المقدَّمة من قبل األعضاء الفاعلين والمشاركين المذكورين أعًله؛تقبل وثائق وخطابات التفو (أ )

غيونغجو، وتُذّكر باالقتراح الذي قّدمته لجنة وثائق التفويض خًلل الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة في  (ب )

ة في XIX)591جمهورية كوريا، بموجب القرار  مديين، (، وخًلل الدورة الحادية والعشرين للجمعية العامَّ

 (.XXI)649، بموجب القرار 2015كولومبيا، في 
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