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لقرار 
 
A/24/3 
Madrid, 27 November 2021 
Original: English 

 
 3البند 

 تعیین لجنة وثائق التفویض 
 

  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار

 إن الجمعیة العامة،

 ) من نظامھا الداخلي، 1(13باقتراحات الرئیس التي قدمت وفقا للمادة  وقد أحاطت علما

 من قبل اللجان اإلقلیمیة بناء على طلب الجمعیة، وإذ تلحظ أن أعضاء لجنة وثائق التفویض قد تم اختیارھم

 تحیط علما بأنھ تم تعیین من یلي من األعضاء:
 

 أفریقیا: 
 بوركینا فاسو  •
 زمبابوي  •

 
 األمریكیة: القارة 
 جامایكا  •
 غواتیماال •

 
 آسیا والمحیط الھادئ:

 ساموا  •
 

 أوروبا:
 مالطا •
 أذربیجان •

 
 

 1 ھذا مشروع قرار. لإلطالع على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة دورة الجمعیة.   

 
 ملخص تنفیذي 

 
بتسمیة  اإلقلیمیة  اللجان  قامت  ولقد  دورتھا.  بدایة  في  التفویض  وثائق  لجنة  أعضاء  لتعیین  مدعوة  العامة  الجمعیة 

 المرشحین لعضویة لجنة وثائق التفویض.

 التفویض مسؤولة عن التحقق من وثائق تفویض األعضاء الفاعلین والمشاركین.لجنة وثائق 
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 الشرق األوسط: 
 البحرین •

 
 جنوب آسیا:

 بوتان •
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 مقدمة  -أوال

 من النظام الداخلي للجمعیة على ما یلي:   13تنص المادة  .1
 
وثائق التفویض تتألف من ل. في بدایة كل دورة، تقوم الجمعیة، بناًء على اقتراح الرئیس، بتعیین لجنة  1"

 ، مع مراعاة التوزیع الجغرافي العادل والمنصف.الفاعلینتسعة مندوبین من األعضاء 
 
 لرئیس.ل  اونائب ا لھارئیس وثائق التفویض. تنتخب لجنة  2
 
 على عاتق نائب الرئیس.ھذه الواجبات . إذا كان رئیس اللجنة غیر قادر على أداء واجباتھ، تقع 3
 
، الصادرة عن السلطة  المشاركینواألعضاء    الفاعلینمندوبي األعضاء    وثائق تفویض تفحص اللجنة   .4

تسبین والمراقبین  المختصة في الدولة أو اإلقلیم أو مجموعة األقالیم، وأوراق ھویة مراقبي األعضاء المن
 دون إبطاء إلى الجمعیة ".  ا، وتقدم تقریر9من المادة  2الفقرة  المشار إلیھا في المحالین

 

 أعضاء لجنة وثائق التفویض  -ثانیًا 

مع مراعاة التوزیع الجغرافي العادل والمنصف، دُعیت اللجان اإلقلیمیة إلى أن تقترح على رئیس الجمعیة  .2
التفویض    ا من العامة عدد  إقلیمیة في ھیئة  أعضاء  یساوي عدد  المرشحین لعضویة لجنة وثائق  كل لجنة 

، واثنان ألوروبا، وواحد لشرق آسیا والمحیط الھادئ،  للقارة األمریكیةواثنان    ،مكتب الجمعیة: اثنان ألفریقیا
 وواحد للشرق األوسط.  ،وواحد لجنوب آسیا

 
 ء لعضویة لجنة وثائق التفویض:رشحت اللجان اإلقلیمیة من یلي من األعضا .3

 
 :2أفریقیا 
 بوركینا فاسو  •
 زمبابوي  •

 
 :3القارة األمریكیة

 جامایكا  •
 غواتیماال •

 
 : 4آسیا والمحیط الھادئ

 
 ساموا  •

 
 :5أوروبا
 مالطا •
 أذربیجان •

 
 : 6الشرق األوسط

 
 البحرین •

 
 : 7جنوب آسیا

  بوتان

 
 ، سال، الرأس األخضر) 2021أیلول/سبتمبر  2االجتماع الرابع والستون للجنة اإلقلیمیة ألفریقیا ( 2
 ، كنغستون، جامایكا) 2021حزیران/یونیو   25-24األمریكیة ( االجتماع السادس والستون للجنة اإلقلیمیة للقارة    3
 ، مقر المنظمة، اجتماع افتراضي) 2021أیلول/سبتمبر  14االجتماع الرابع والخمسون للجنة اإلقلیمیة لشرق آسیا والمحیط الھادئ (   4
 ) یونان ال، أثینا،  2021 مایو /أیار  4 - 2االجتماع السادس والستون للجنة اإلقلیمیة ألوروبا (  5
 ، الریاض، المملكة العربیة السعودیة) 2021أیار/مایو   27-26االجتماع السابع واألربعون للجنة اإلقلیمیة للشرق األوسط (   6
 ، مقر المنظمة، اجتماع افتراضي) 2021أیلول/سبتمبر   14االجتماع الثامن والخمسون للجنة اإلقلیمیة لجنوب آسیا (   7
 



 
A/24/3 
 

Page 4 of 4 
 

) من  2(13ة ونائب للرئیس من بیتھم، وفقا للمادة  للجنویقوم أعضاء لجنة وثائق التفویض بانتخاب رئیس   .4
 النظام الداخلي للجمعیة العامة.

 

 


