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الجمعية العامة
  الدورة العشرون
 2013آب/أغسطس  29- 24،  زامبيا/زمبابوي، شالالت فيكتوريا

  من جدول األعمال المؤقت 7البند 

  
 
 

  تقرير لجنة وثائق التفويض
 
 

 أوالً. مقدِّمة
 
الجمعية العامَّة اللجان اإلقليمية إلى تسمية أعضاء لجنة وثائق ) من نظامھا الداخلي، دعت 1(13عمالُ بالمادة  .1

التفويض. وقد تّم تعيين األعضاء الفاعلين التاليين: قبرص، وإثيوبيا، وھايتي، وإسرائيل، وجمھورية الوس الديمقراطية 
 الشعبية، وملديف، ومالي، وباراغواي، وقطر.

 
 

 ثانياً. اجتماع اللجنة
 
، ممثلةً بالسيِّد ريتشارد بونس، لتولي مھام ھايتي/أغسطس، انتخبت لجنة وثائق التفويض آب 26في اجتماعھا في  .2

 ) من النظام الداخلي للجمعية العامَّة).2(13، ممثلةً بالسيِّد محمد الحفناوي، لتولي مھام نائب الرئيس (المادة وقطرالرئيس، 
 
ة وخالل االجتماع، نظرت اللجنة في وثائق تفويض .3 صالحية وثائق الوفود لممثلين وقرَّرت قبول اب الخاصَّ

والتفويضات الكاملة والخطابات الرسمية، بما في ذلك رسائل الفاكس الموقعة والنُسخ المصّورة الصادرة عن حكومات 
 الوفود إلى الدورة العشرين للجمعية العامة. الذين تتشكل منھموالتي تبين األعضاء  ،الوفود

 
 ذكر أسماؤھم أدناه:وفداً ألعضاء فاعلين تُ  122ائق تفويض وقبلت اللجنة بالتالي وث .4

 
 ألبانيا .1
 الجزائر .2
 أندورا .3
 أنغوال .4
 األرجنتين .5
 أرمينيا .6
 أستراليا .7
 النمسا .8
 أذربيجان .9

 بھاماس .10
 بنغالدش .11
 بيالروس .12
 بنين .13
 بوتان .14
 البوسنة والھرسك .15
 بوتسوانا .16

  ليتوانيا .62
 مدغشقر .63
  مالوي .64
  ماليزيا .65
  المالديف .66
 مالي .67
 مالطا .68
 المكسيك .69
 موناكو .70
 منغوليا .71
 الجبل األسود .72
 المغرب .73
 موزنبيق .74
 ميانمار .75
 ناميبيا .76
 ھولندا .77
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 البرازيل .17
 بلغاريا .18
 بوركينا فاسو .19
 بوروندي .20
 كمبوديا .21
 كاميرون .22
 التشيلي .23
 الصين .24
 كولومبيا .25
 كونغو .26
 كوستاريكا .27
 كوت ديفوار .28
 كرواتيا .29
 كوبا .30
 قبرص .31
 الجمھورية التشيكية .32
 جمھورية الكونغو الديمقراطية .33
 الجمھورية الدومينيكية .34
 إكوادور .35
 مصر .36
 السلفادور .37
 إثيوبيا .38
 فرنسا .39
 جورجيا .40
 ألمانيا .41
 غانا .42
 اليونان .43
  غواتيماال .44
  غينيا .45
 ھايتي .46
 ھنغاريا .47
 الھند .48
 إندونيسيا .49
 جمھورية إيران اإلسالمية .50
 العراق .51
 إسرائيل .52
 إيطاليا .53
 جامايكا .54
 اليابان .55
 األردنّ  .56
 كازاخستان .57
 كينيا .58
 جمھورية الوس الديمقراطية الشعبية .59
 ليسوتو .60
  ليبيا .61

 نيكاراغوا .78
 نيجيريا .79
 ويجالنر .80
 عمان .81
 باراغواي .82
 بيرو .83
 الفيليبين .84
 بولندا .85
 البرتغال .86
 قطر .87
 جمھورية كوريا .88
 جمھورية مولدوفا .89
 رومانيا .90
 اإلتحاد الروسي .91
  رواندا .92
 سان مارينو .93
 المملكة العربية السعودية .94
 السنغال .95
 صربيا .96
 سيشيل .97
 سيراليون .98
 سلوفاكيا .99

 سلوفينيا .100
 جنوب أفريقيا .101
 إسبانيا .102
 سوازيلند .103
  سويسرا .104
  طاجيكستان .105
  تايالند .106
  ليشتي تيمور .107
 توغو .108
 ترينيداد وتوباغو .109
 تونس .110
 تركيا .111
 أوغندا .112
 أوكرانيا .113
 اإلمارات العربية المتحدة .114
 جمھورية تنزانيا اإلتحادية .115
 أوروغواي .116
 أوزبكستان .117
 فنزويال .118
 فيتنام .119
 اليمن .120
 زامبيا .121
  زمبابوي .122
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، في المنظمة نكأعضاء مشاركي(الصين)،  ، وماكاوية في بلجيكاانموثائق تفويض الجماعة الفال ونظرت اللجنة في .5
 .تھاوأقّرت بصالحي

 
ة ببعض األعضاء الفاعلين، طلبوبعد أن راجعت وثائق التفويض الخا ،ولكنَّ اللجنة .6 ھا ونائب رئيسھا من رئيس تصَّ

 لة معھم من أجل تسوية الوضع القانوني لوثائق التفويض الخاصة بھم في أسرع وقٍت ممكن.أمتابعة ھذه المس
 
 فيعضاء إلى دولة عضو أخرى ھو أمٌر غير ملحوظ بأنَّ تفويض إحدى الدول األإلى ذلك، تذكِّر اللجنة باإلضافة  .7

تمثيٍل لمندوٍب واحد خالفاً  تفويضالنظام األساسي للمنظمة. كما أنَّھا تأسف لكون عدٍد من الدول األعضاء قد منحوا 
ة بھذا الشأن ر التي أصدرتھا الجمعية العا ،للتوصية الخاصَّ  .A/RES/586(XIX)مَّة في دورتھا األخيرة في المقرَّ

 
بشّدة بضرورة توضيح قواعد مسألة التمثيل للمستقبل. وھي توصي الجمعية العامَّة بأن تتخذ القرارات  اللجنة توصي .8

 التالية:
  

 التمثيل في ظروف استثنائية فقط؛ منح تفويضيمكن  -
 خرى؛لمندوٍب يمثل دولة ا تمثيل واحد يُمنَح تفويض -
 وليس لرئيس وفد دولة أخرى. -

 
 

 ثالثاً. اإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل الجمعية العامَّة
 
 يُطلب من الجمعية العامَّة أن: .9

 
 تقبل وثائق التفويض التي قدَّمھا األعضاء الفاعلون والمشاركون المذكورون أعاله؛  )أ (
 تؤيد االقتراحات التالية التي قدمتھا لجنة وثائق التفويض:   )ب (
  

 التمثيل في ظروف استثنائية فقط؛ منح تفويضيمكن  -
 لمندوٍب يمثل دولة اخرى؛ تمثيل واحد يُمنَح تفويض -
 وليس لرئيس وفد دولة أخرى. -


