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جمعية العامةال  

 زبععخ عششحالذّسح ال

 1044 ّ//ككزْثشرششٗي األ 41-8، كْسٗبجوِْسٗخ  ،جْغًْ٘غ

 جذّ/ األعوب/ الوإلذ هي 4 جٌذال

 
 

 

 تقرير لجنة وثائق التفويض
 

 

( هي ًظبهِب الذاخلٖ، اللجبى اإللل٘و٘خ ئلٔ 4)41دعذ الجوع٘خ العبهخ فٖ اجزوبعِب الزمٌٖ األّ/، ثوْجت الوبدح  (4

اإلكْادّس، ، كشّار٘ب، الٌوغب، سجٌز٘ياألرغو٘خ كعضبء لجٌخ ّثبئك الزفْٗض. فزن اًزخبة هي ٗلٖ هي األعضبء الفبعل٘ي: 

 غبًب، لطش، جوِْسٗخ الّ الذٗومشاط٘خ الشعج٘خ، عشٕ الًكب، ّرْغْ.

 

رششٗي األّ//ككزْثش، كشّار٘ب، هزوثلخ ثبلغ٘ذح ثالًكب  5اًزخجذ لجٌخ ّثبئك الزفْٗض، فٖ اجزوبعِب الزٕ عمذرَ فٖ  (1

( هي 1)41، ألداء هِبم ًبئت الشئ٘ظ )الوبدح ح عٌ٘ب ع٘بّ ثْارٌغ،٘ذ، هزوثلخ ثبلغّغبًبث٘لْع٘ف٘زش، لزمْم ثوِبم الشئبعخ، 

 الٌظبم الذاخلٖ للجوع٘خ العبهخ(.

 

ّلشسد اللجٌخ، خال/ اجزوبعِب، لجْ/ طالح٘خ ّثبئك الْفْد ّالزفْٗضبد الكبهلخ ّالخطبثبد الشعو٘خ، ثوب فٖ رلك  (1

 الزبععخاألعضبء الزٖ ٗزشكل هٌِب الْفْد ئلٔ الذّسح  ، الظبدسح عي حكْهبد الْفْد ّالزٖ رج٘يخالفبكظ الوْلعسعبئل 

 عششح للجوع٘خ العبهخ.

 

 :رزكش كعوبؤُن كدًبٍ ألعضبء فبعل٘ي ّفذا 441ّلجلذ اللجٌخ ثبلزبلٖ ّثبئك رفْٗض  (1

 

 كفغبًغزبى .4

 الجضائش .1

 كًغْال .1

 األسجٌز٘ي .1

 كسهٌ٘٘ب .5

 كعزشال٘ب .6

 الٌوغب .7

 كرسث٘جبى .8

 ثلغبسٗب .9

 ثْسكٌ٘ب فبعْ .40

 كوجْدٗب .44

 جوِْسٗخ ّعظ كفشٗم٘ب .41

 كٌذا .41

 الزش٘لٖ .41

 الظ٘ي .45

 كْلْهج٘ب .46

 كًْغْ .47

 كْعزبسٗكب .48

 كْد دٗفْاس .49

 كشّار٘ب .10

 كْثب .14

 لجشص .11

 الذٗومشاط٘خ الكًْغْجوِْسٗخ  .11

 ثِبهبط .58

 ث٘السّط .59

 ثٌ٘ي .60

 ثْربى .64

 ثْل٘ف٘ب .61

 ْاًبثْرغ .61

 الجشاصٗل .61

 ثشًّٖ داس الغالم .65

 هبلطب .66

 هْسٗزبً٘ب .67

 ب(الوكغ٘ك )غْار٘وبال، ثبًبه .68

 هًْبكْ .69

 هٌغْل٘ب .70

 الوغشة .74

 هْصًج٘ك .71

 ً٘جب/ .71

 الٌ٘جش .71

 ً٘ج٘شٗب .75

 عوبى .76

 الجبكغزبى .77

 ثبساغْإ .78

 ث٘شّ .79

 الف٘ل٘ج٘ي .80
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 ئكْادّس .11

 هظش .15

 الغلفبدّس .16

 ئثْ٘ث٘ب .17

 فشًغب .18

 غبثْى .19

 غبهج٘ب .10

 جْسج٘ب .14

 كلوبً٘ب .11

 غبًب .11

 بىالًْ٘ .11

 غٌ٘٘ب .15

 ُبٗزٖ .16

 ٌُغبسٗب .17

 الٌِذ .18

 ئًذًّ٘غ٘ب .19

 جوِْسٗخ ئٗشاى اإلعاله٘خ .10

 العشاق .14

 ئعشائ٘ل .11

 ئٗطبل٘ب .11

 جبهبٗكب .11

 ال٘بثبى .15

 األسدى .16

 كبصاخغزبى .17

 كٌ٘٘ب .18

 الكْٗذ .19

 جوِْسٗخ الّ الذٗومشاط٘خ الشعج٘خ .50

 لجٌبى .54

 ل٘غْرْ .51

 ل٘ج٘شٗب .51

 هذغشمش .51

 هبل٘ضٗب .55

 الوبلذٗف .56

 هبلٖ .57

 ثْلٌذا .84

 الجشرغب/ .81

 لطش .81

 جوِْسٗخ كْسٗب .81

 سّهبً٘ب .85

 اإلرحبد الشّعٖ .86

 عبى هبسٌْٗ .87

 الوولكخ العشث٘خ الغعْدٗخ .88

 الغٌغب/ .89

 طشث٘ب .90

 ع٘ش٘ل .94

 علْفبك٘ب .91

 علْفٌ٘٘ب .91

 جٌْة كفشٗم٘ب .91

 ئعجبً٘ب .95

 عشٕ الًكب .96

 لغْداىا .97

 عْاصٗالًذ .98

 عْٗغشا .99

 طبج٘كغزبى .400

 ربٗالًذ .404

 ر٘وْس ل٘شزٖ .401

 رْغْ .401

 رًْظ .401

 رشك٘ب .405

 كّغٌذا .406

 جوِْسٗخ رٌضاً٘ب اإلرحبدٗخ .407

 كّسّغْإ .408

 كّصثكغزبى .409

 فٌضّٗال .440

 ف٘زٌبم .444

 صاهج٘ب .441

 صهجبثْٕ .441

 

الذّ/ الزٖ ث٘ي كلْاط خْلذ الغ٘ذح غلْسٗب غ٘جبسا هبًغْ، ّصٗشح الغ٘بحخ الوكغ٘ك٘خ، ثزوث٘لِب فٖ الذّسح الزبععخ  هالحظخ:

 عششح للجوع٘خ العبهخ.

 

فْٗض ثعض األعضبء الفبعل٘ي، طلجذ ئلٔ ُإالء األعضبء الفبعل٘ي رغْٗخ كى ًظشد الجوع٘خ فٖ ّثبئك رّثعذ  (5

علٔ الشغن هي رلك، ّثعذ كى ًظشد اللجٌخ فٖ ّثلئك رفْٗض األعضبء ّ عخ الووكٌخ.ّثبئك رفْٗضِن هع األهبًخ ثبلغش

الفبعل٘ي، طلجذ ئلٔ األهبًخ هزبثعخ الوغألخ هعِن هي كجل رغْٗخ ّثبئمِن ثبلغشعخ الووكٌخ، كّ علٔ األلل ثعذ الجوع٘خ العبهخ. 

 ذ ثووبسعخ األهن الوزحذح ّثبلمشاسحثذ اللجٌخ ثشذح األعضبء الفبعل٘ي ّالوشبسك٘ي فٖ الوٌظوخ علٔ الزم٘

A/RES/357(XII)   وذد الْث٘مزبى ح٘ث اعزA/12/5 ّA/12/5 Add.1ٔكًَ "رعزجش طبلحخ فمظ ّثبئك  ، الزٕ ٌٗض عل

كّ ّصساء الخبسج٘خ كّ الْصساء الوعٌ٘٘ي ثبلغ٘بحخ فٖ الذّ/  عي سؤعبء الذّ/ كّ سؤعبء الحكْهبدالزفْٗض الظبدسح 

دلِن". ّعوال ثووبسعبد األهن الوزحذح، رعزجش كٗضب طبلحخ ّثبئك الزفْٗض الوْلعخ هي عفشاء الوخزلفخ، كّ هي ٗعب

األعضبء الفبعل٘ي الوعزوذٗي فٖ ئعجبً٘ب. ّثبإلضبفخ، ٗجْص لجْ/ ّثبئك الزفْٗض فمظ ئرا كبًذ هكزْثخ ثإٔ هي لغبد عول 

ثأى رش٘ش ّثبئك الزفْٗض ئلٔ اإلعن الكبهل لوْلعِب ّكى  الجوع٘خ العبهخ، كّ ئرا الزشًذ ثزشجوخ دل٘مخ. ّرْطٖ اللجٌخ ثشذح

 رحول شعبس كّ خبرن الوإعغخ راد الظلخ.

 

هب ٗوبسط فٖ األهن ٖ هٌظوخ الغ٘بحخ العبلو٘خ ٗخبلف كخشٓ ف كى روث٘ل دّلخ ثووثل٘ي دّ/ّئر الحظذ اللجٌخ  (6

 لْف علٔ ّجِبد ًظش اللجبى اإللل٘و٘خ ثِزا الشأى.أله٘ي العبم ئجشاء الوضٗذ هي الوشبّساد للْئلٔ ا الوزحذح، رطلت اللجٌخ
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وث٘ل دّلخ كخشٓ زّجْد ككثش هي عضْ ّاحذ ل ّفٖ كل الحبالد، رمزشح اللجٌخ ثأًَ ٌٗجغٖ الزْط٘خ ئلٔ الْفْد ثعذم (7

 ثبلْكبلخ.

 

ظ٘ي(، ( ّهبكبّ )الالظ٘ي) خ فٖ ثلج٘كب ّفٖ ّثبئك ًُْغ كًْغًّظشد اللجٌخ فٖ ّثبئك رفْٗض الجوبعخ الفلوٌذٗ (8

 فألشد ثظالح٘زِب. ّكلشد ثظالح٘خ ّثبئك رفْٗض الكشعٖ الشعْلٖ كوشالت دائن فٖ الوٌظوخ. ُّن كعضبء هشبسكْى.

 

ّالوذعْٗي هي هوثلٖ الوٌظوبد الحكْه٘خ الوشالج٘ي هي األعضبء الوٌزغج٘ي  رغج٘ل أّساق ّكحبطذ اللجٌخ علوب ث (9

 41-8، جوِْسٗخ كْسٗب، غًْ٘غجْعششح للجوع٘خ العبهخ ) الزبععخح الذّل٘خ ّالوٌظوبد غ٘ش الحكْه٘خ الحبضشح فٖ الذّس

 .(1044رششٗي األّ//ككزْثش 


