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  إجراء من قِبَل الجمعیة العاّمة

 1مشروع قرار 

 تقریر لجنة وثائق التفویض. تقر إن الجمعیة العامة

  

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

 
 ملّخص تنفیذي 

 
) من نظامھا الداخلي، دعت الجمعیة العامة اللجان اإلقلیمیة إلى ترشیح أعضاء في لجنة وثائق 1(13بموجب المادة  

 التفویض.

دققت اللجنة خالل اإلجتماع في وثائق تفویض ممثلي األعضاء   .2021  دیسمبر/كانون األول  1إجتمعت اللجنة في  
الفاعلین الحاضرین في الدورة، وقررت قبول صالحیة وثائق التفویض، بما في ذلك النسخ الممسوحة، الصادرة عن 

 والعشرین للجمعیة العامة. الرابعةالحكومات، مع اإلشارة إلى تشكیلة الوفود إلى الدورة 
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 مقدمة  -أوال

 
) من نظامھا الداخلي، دعت الجمعیة العامة اللجان اإلقلیمیة إلى ترشیح أعضاء في  1(13بموجب المادة   -1

 .لجنة وثائق التفویض

 
یلي من األعضاء   -2 تعیین من  فاسوتم  فریقیا)، غواتیماال اإلقلیمیة أللجنة  ال، (وزمبابوي  الفاعلین: بوركینا 

،  بوتانشرق آسیا والمحیط الھادئ)،  اإلقلیمیة للجنة  ال(  ساموالقارة األمریكیة)،  ل  اإلقلیمیة  لجنةال(  وجامایكا
لشرق  اإلقلیمیة للجنة  الوروبا)، البحرین (اإلقلیمیة أل  لجنةالمالطا ( أذربیجان وجنوب آسیا)،  اإلقلیمیة ل  لجنة(ال

 األوسط). 
 

 اجتماع اللجنة -ثانیا

، وانتخبت البحرین ألداء مھام الرئاسة وجامایكا لنیابة  2021كانون األول/دیسمبر    1إجتمعت اللجنة في   -3
 ) من النظام الداخلي للجمعیة العامة.2( 13الرئاسة، وفقا للمادة 

 ة أسماؤھم في ما یلي: د الوار  128وقبلت اللجنة وثائق تفویض وفود األعضاء الفاعلین الـ  -4
 

 ألبانیا .1
 الجزائر .2
 أندورا  .3
 أنغوال .4
 األرجنتین .5
 أرمینیا  .6
 النمسا .7
 أذربیجان .8
 جزر البھاما  -9

 البحرین .10
 بنغالدیش .11
 بیالروس .12
 بوتان -13
 والھرسكالبوسنة  -14
 البرازیل  .15
 بلغاریا  .16
 كابو فیردي  .17
 كمبودیا -18
 الكامیرون .19
جمھوریة أفریقیا   -20

 الوسطى
 تشاد  -21
 شیلي -22
 الصین  -23
 كولومبیا -24
 جزر القمر  -25
 الكونغو  -26
 كوستاریكا  -27
 كوت دیفوار -28
 كرواتیا -29
 كوبا -30
 قبرص  -31
 جمھوریة التشیك -32
جمھوریة كوریا الشعبیة  -33

 الدیمقراطیة 

 جورجیا  -43
 ألمانیا -44
 غانا  -45
 الیونان  -46
 غواتیماال -47
 غینیا  -48
 ھایتي  -49
 ھندوراس  -50
 ھنغاریا  -51
 الھند -52
 إندونیسیا -53
جمھوریة إیران  -54

 اإلسالمیة
 العراق  -55
 إسرائیل -56
 إیطالیا -57
 جامایكا  -58
 الیابان -59
 األردن -60
 كازاخستان  -61
 كینیا  -62
 الكویت -63
 لبنان -64
 لیبیریا  -65
 لیتوانیا -66
 مالیزیا  -67
 ملدیف -68
 مالي  -69
 مالطة -70
 موریشیوس -71
 المكسیك -72
 موناكو -73
 الجبل األسود -74
 المغرب  -75
 موزامبیق -76

 باراغواي -87
 بیرو  -88
 الفلبین -89
 بولندا  -90
 البرتغال -91
 قطر  -92
 جمھوریة كوریا -93
 جمھوریة مولدوفا -94
 رومانیا  -95
 االتحاد الروسي -96
 رواندا  -97
 سان مارینو .98
 سان تومي وبرینسیبي  -99

المملكة العربیة   .100
 السعودیة

 السنغال -101
 صربیا  -102
 سیشیل -103
 سیرالیون  -104
 سلوفاكیا  -105
 سلوفینیا  -106
 جنوب أفریقیا  -107
 إسبانیا  -108
 سري النكا -109
 السودان  -110
 سویسرا -111
الجمھوریة العربیة  -112

 السوریة 
 طاجیكستان -113
 تایلند  -114
 لیشتي  -تیمور  -115
 توغو -116
 تونس -117
 تركیا  -118
 أوغندا  -119



 
A/24/8 rev.1 

 

Page 3 of 3 

جمھوریة الكونغو  -34
 الدیمقراطیة 

 جمھوریة الدومینیكان -35
 إكوادور -36
 مصر .37
 السلفادور  -38
 غینیا االستوائیة -39
 إثیوبیا -40
 فرنسا  -41
 غامبیا  -42

 

 نامیبیا  -77
 نیبال  -78
 ھولندا  -79
 نیكاراغوا -80
 النیجر -81
 نیجیریا  -82
 مقدونیا الشمالیة -83
 عمان -84
 باكستان  -85
 بنما  -86

 

اإلمارات العربیة  -120
 المتحدة 

تنزانیا  جمھوریة  -121
 المتحدة 

 أوروغواي -122
 أوزبكستان -123
 فنزویال  -124
 فییت نام  -125
 الیمن -126
 زامبیا  -127
 زمبابوي  -128

 
 

 تفحصت اللجنة وثائق تفویض ثالثة أعضاء مشاركین في المنظمة وأقرت صحتھا. -5
 

السلفادور، والجمھوریة العربیة تفحصت اللجنة وثائق تفویض جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وجمھوریة   -6
 السوریة، ودولة الكویت وأقرت صحتھا.

 
مع أربعة أعضاء فاعلین من أجل   األمر  ومع ذلك، طلبت اللجنة من أمانة منظمة السیاحة العالمیة متابعة -7

الذي   (XII) 357تنظیم وثائق تفویضھم في أقرب وقت ممكن، وفقًا للمتطلبات المنصوص علیھا في القرار  
 اعتمدتھ الجمعیة العامة.

 
من    18صحة تصویت وكیل واحد من قیرغیزستان على البند    واقرت  اللجنة  تفحصت  ،عالوة على ذلك  -8

 جدول األعمال "مكان وموعد انعقاد الدورة الخامسة والعشرین للجمعیة العامة".
 

الذین لم یقدموا بعد    الفاعلینتكرر اللجنة طلبھا إلى أمانة منظمة السیاحة العالمیة للمتابعة مع األعضاء  و -9
منظمة في أقرب وقت یناسبھم، وفقًا  الوھا على النحو الواجب إلى أمانة  وثائق تفویضھم األصلیة حتى یحیل

 .الساریةللقواعد 
 

اللجنةو -10 بالسماح لألعضاء    إلى  توصي  یقدموا    الفاعلینالجمعیة  لم  األصلیة والذین    وثائق تفویضھمالذین 
المفوضون السفراء  أو  الوزراء  توصي یمثلھم  الحالیة وتطلب من   ،  الدورة  في  الحقوق  بكامل  بالمشاركة 

  14ساریة المفعول في أقرب وقت ممكن، وفقًا للمادة    وثائق تفویضمعھم حتى یقدموا    متابعة األمراألمانة  
 من النظام الداخلي للجمعیة العامة.

 
 12مختلفة من میانمار، األولى بتاریخ    وثائق تفویضحظت اللجنة تلقي مجموعتین من  ذلك، ال  إضافة إلى -11

الثاني بتاریخ    2021نوفمبر    /تشرین  الثاني  22والثانیة  الشواغل  2021نوفمبر/تشرین  واستعرضت   ،
 اإلجرائیة التي أثیرت نتیجة لذلك.

 
الممارسة   -12 االعتبار  في  اللجنة  ا  الراسخةأخذت  المتعلقة في  المسائل  في  أنھ،  إلى  تشیر  التي  المتحدة  ألمم 

باعتراف األمم المتحدة بتمثیل دولة عضو، ینبغي أن تسترشد الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة بالموقف 
الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة لألمم   (V) 396الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة، بموجب القرار  

التابعة للجمعیة العامة لألمم المتحدة لم تنظر   وثائق التفویض. وأُبلغت اللجنة أن لجنة  1950عام  المتحدة في  
 أیضاً في الدورة الحالیة للجمعیة العامة لألمم المتحدة.  أثیرت میانمار، التي  وثائق تفویضبعد في مسألة 

 
دة وقرارات المنظمات األخرى التابعة  لذلك، فإن اللجنة، إذ تشیر إلى ممارسات الجمعیة العامة لألمم المتح -13

الرابعة  دورتھا  في  العالمیة  الصحة  لمنظمة  التابعة  العالمیة  الصحة  جمعیة  مثل  المتحدة  األمم  لمنظومة 
الفترة من   التي عقدت في  العمل  2021مایو/أیار    31إلى    24والسبعین  لمنظمة  الدولي  العمل  ، ومؤتمر 

، ومؤتمر منظمة األغذیة والزراعة 2021یونیو  حزیران/  19و    7  التي عقدت بین  109الدولیة  في دورتھ  
الجمعیة بإرجاء اتخاذ   إلى  ، توصي2021یونیو  حزیران/  18و    14في دورتھ الثانیة واألربعین المنعقدة بین  

للدورة الحالیة للجمعیة   وثائق التفویضقرار بشأن وثائق تفویض میانمار  ریثما تصدر توجیھات من لجنة  
 لألمم المتحدة. العامة 

 
 ، توصي اللجنة بعدم اعتماد أي مندوب من میانمار في ھذه المرحلة.بناء على ما تقدم  -14

 
* * * 


