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 لجنة وثائق التفويض تقرير

 

  إجراء من قبل الجمعية العامة

مشروع قرار
1

 

وثائق التفويض التي قدمها األعضاء الفاعلون والمشاركون الواردة أسماؤهم في تقرير لجنة  تقبل إن الجمعية العامة

 وثائق التفويض.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1

  لإلطالع على القرار النهائي الذي تعتمده الجمعية، يرجى مراجعة وثيقة القرارات التي تصدر بنهاية دورة الجمعية. قرار.مشروع  هذا 

 

 ملخص تنفيذي

 

ترشيح أعضاء في لجنة وثائق  ( من نظامها الداخلي، دعت الجمعية العامة اللجان اإلقليمية إلى1)13بموجب المادة 

 التفويض.

لرئاسة، وفقا اوانتخبت نيكاراغوا لتؤدي مهمة الرئاسة ومالطا لنيابة  2019أيلول/سبتمبر  11إجتمعت اللجنة في 

 .( من النظام الداخلي للجمعية العامة2)13للمادة 

الحاضرين في الدورة، وقررت قبول دققت اللجنة خالل اإلجتماع في وثائق تفويض ممثلي األعضاء الفاعلين 

صالحية وثائق التفويض، والوكاالت الكلية، والبالغات الرسمية، بما في ذلك النسخ الممسوحة، الصادرة عن 

 الحكومات، مع اإلشارة إلى تشكيلة الوفود إلى الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة.

، تلقت أمانة المنظمة وثائق تفويض صالحة من إكوادور 2019ر ايلول/سبتمب 11وفي أعقاب اإلجتماع الذي عقد في 

 وهولندا وجمهورية تنزانيا اإلتحادية.
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 مقدمة -أوال

( من نظامها الداخلي، دعت الجمعية العامة اللجان اإلقليمية إلى ترشيح أعضاء في 1)13بموجب المادة  -1

 .لجنة وثائق التفويض

 

تم تعيين من يلي من األعضاء الفاعلين: أنغوال وبوركينا فاسو، )لجنة أفريقيا(، غواتيماال ونيكارغوا )لجنة  -2

تايلند )لجنة شرق آسيا والمحيط الهادئ(، بنغالدش، لجنة جنوب آسيا(، مالطا ورومانيا القارة األمريكية(، 

 )لجنة أوروبا(، البحرين )لجنة الشرق األوسط(.

 

 ، في سانت بطرسبرغ.2019أيلول/سبتمبر  11واجتمعت لجنة وثائق التفوض في  -3

 

 أعضاء لجنة وثائق التفويض -ثانيا

 

، الحظ رئيس اللجنة ونائب الرئيس مع الشكر أن وفود A/23/9إشارة إلى التقرير الوارد في الوثيقة  -4

 األعضاء الفاعلين المشاركة في هذه الجمعية قد سَوت وضع وثائق تفويضها.

 

 الوارة أسماؤهم في ما يلي: 122وبالتالي، قبلت اللجنة وثائق تفويض وفود األعضاء الفاعلين الـ  -5

 لبنان -11
 ليتوانيا -12
 ليبيا -13
 ليسوتو -14
 ماليزيا -15
 ملديف -11
 مالي -16
 مالطا -16
 موناكو -19
 الجبل األسود -60
 المغرب -61
 موزنبيق -62
 ناميبيا -63
 هولندا -64
 نيكارغوا -65
 نيجر -61
 نيجيريا -66
 مقدونيا الشمالية -66
 عمان -69
 بنما -60
 باراغواي -61
 بيرو -62
 الفلبين -63
 بولندا -64
 البرتغال -65
 قطر -61
 جمهورية كوريا -66
 جمهورية مولدوفا -66
 جمهورية صربيا -69
 رومانيا -90
 اإلتحاد الروسي -91
 سان مارينو -92

 ألبانيا -1
 الجزائر -2
 أندورا -3
 أنغوال -4
 األرجنتين -5
 أرمينيا -1
 النمسا -6
 أذربيجان -6
 باهاماس -9

 البحرين -10
 بنغالدش -11
 بربادوس -12
 بالروس -13
 بنين -14
 بوتان -15
 بوتسوانا -11
 البرازيل -16
 بلغاريا -16
 بوركينا فاسو -19
 الرأس األخضر -20
 كمبوديا -21
 تشاد -22
 شيلي -23
 الصين -24
 كولومبيا -25
 كونغو -21
 كوت ديفوار -26
 كرواتيا -26
 كوبا -29
 قبرص -30
 الجمهورية التشيكية -31
 جمهورية الكونغو الديمقراطية -32
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 المملكة العربية السعودية -93
 السنغال -94
 سيشيل -95
 سيراليون -91
 سلوفاكيا -96
 سلوفينيا -96
 الصومال -99

 جنوب أفريقيا -100
 إسبانيا -101
 سري النكا -102
 السودان -103
 سويسرا -104
 الجمهورية العربية السورية -105
 طاجيكستان -101
 تايلند -106
 ليشتي -تيمور  -106
 توغو -109
 تونس -110
 تركيا -111
 أوغندا -112
 اإلمارات العربية المتحدة -113
 اإلتحاديةزانيا تنحمهورية  -114
 أوورغواي -115
 أوزبكستان -111
 فانواتو -116
 فنرويال -116
 فيتنام -119
 اليمن -120
 زامبيا -121
 زمبابوي -122

 جمهورية الدومينيكان -33
 إكوادور -34
 مصر -35
 إثيوبيا -31
 فيجي -36
 فرنسا -36
 غامبيا -39
 ألمانيا -40
 غانا -41
 اليونان -42
 غواتيماال -43
 غينيا -44
 بيساو –غينيا  -45
 هندوراس -41
 هنغاريا -46
 الهند -46
 إندونيسيا -49
 اإلسالميةجمهورية إيران  -50
 العراق -51
 إسرائيل -52
 إيطاليا -53
 جامايكا -54
 اليابان -55
 األردن -51
 كازاخستان -56
 كينيا -56
 قريغيزستان -59
 جمهورية الو الديمقراطية -10

  
 
 

 

وباإلضافة، تالحظ أمانة المنظمة أنه تم إصدار صوت بالوكالة، لكنه ال يمتثل إلى القواعد المرعية في هذا  -1

 الشأن.
 

متابعة األمور مع األعضاء الفاعلين الذين لم يقدموا بعد وثائق  وتكرر اللجنة طلبها إلى أمانة المنظمة -6

 تفويضهم األصلية لكي يرسلوها كما يجب إلى أمانة المنظمة بالسرعة الممكنة، وفقا للقواعد المرعية.
 

وتوصي اللجنة إلى الجمعية بأن تسمح لألعضاء الفاعلين الذين لم يقدموا وثائق تفويض اصلية وهم  -6

اء أو بسفراء مفوضين بكامل الصالحيات بالمشاركة بكامل الحقوق في الدورة الحالية، يتمثلون بوزر

وتطلب إلى األمانة أن تتابع األمر معهم لكي يقدموا وثائق تفويض صالحة بالسرعة الممكنة، وفقا للمادة 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة. 14
 

تا األعضاء الفاعلين الذين لم يقدموا وثائق تفويضهم وهم وأخيرا، توصي اللجنة إلى الجمعية بأن تقبل مؤق -9

على اعتبار أن يكون حقهم بالتصويت في الدورة  و بسفراء مفوضين بكامل الصالحيات،يتمثلون بوزراء أ

ض صالحة، وتطلب إلى األمانة متابعة األمر معهم، لكي يقوموا بذلك فويبتقديم وثائق تالحالية رهن 

 بالسرعة الممكنة.
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