
 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة   -منظمة السیاحة العالمیة   

 

 لقرار 

  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار

 إن الجمعیة العامة 

 تقریر لجنة وثائق التفویض.توافق على 

 
 القرار النهائي الذي تعتمده الجمعیة العامة، ُیرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنها�ة الدورة. هذا مشروع قرار. لالطالع على  1

 4البند 
 تقریر لجنة وثائق التفویض 
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Madrid, 27 April 2022 
Original: English 

 
 ملخص تنفیذي 

 

وثائق ) من نظامھا الداخلي، قامت الجمعیة العامة، بناًء على اقتراح الرئیس، بتعیین أعضاء لجنة  1(13 بالمادة  عمًال 
 . التفویض

في   اللجنة  االجتماع،  2022أبریل  نیسان/  27اجتمعت  خالل  الخاصةاللجنة    تدارست.  التفویض  ممثلي ب  وثائق 
ك  الفاعلیناألعضاء   قبولھا  وقررت  الدورة  في  تفویضالحاضرین  الممسوحة   وثائق  النسخ  ذلك  في  بما  صالحة، 

 . العامةالدورة االستثنائیة األولى للجمعیة  في الوفود  تشكیلةتشیر إلى التي ضوئیًا، الصادرة عن الحكومات و
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 مقدمة  أوال. 

 لوثائق  لجنةً  ، A/RES/EXT-1/3) من نظامھا الداخلي، في الوثیقة 1( 13ا للمادة عینت الجمعیة العامة، وفقً  .1
 ،غاناوالجمھوریة الدومینیكیة،  والتالین: أنغوال،    فاعلیناألعضاء ال  تضم  ،لدورتھا االستثنائیة األولى  التفویض

 والمملكة العربیة السعودیة. ،باكستانو ،مالطاو ،الیابانو وھنغاریا، ،غواتیماالو

 

 اجتماع اللجنة  ثانیا. 

 في مدرید. 2022أبریل نیسان/ 27اجتمعت اللجنة في  .2
 

 13ا للمادة  وظیفة نائب الرئیس، وفقً ألداء  انتخبت اللجنة الجمھوریة الدومینیكیة ألداء وظیفة الرئیس، وغانا   .3
 ) من النظام الداخلي للجمعیة العامة.2(

 أدناه:  والمذكورة وفدًا 99ود األعضاء الفاعلین البالغ عددھا وفب الخاصة تفویضالقبلت اللجنة وثائق  علیھ،و .4

 

 مالیزیا  51 ألبانیا  1

 مالي 52 الجزائر  2

 مالطا 53 أندورا 3

 موریشیوس  54 أنغوال  4

 المكسیك  55 األرجنتین  5

 موناكو  56 أرمینیا  6

 الجبل األسود 57 النمسا 7

 موزمبیق  58 بنغالدیش  8

 نامیبیا  59 بیالروس  9

 نیبال  60 البوسنة والھرسك 10

 ھولندا 61 البرازیل  11

 نیكاراغوا 62 بلغاریا  12

 نیجیریا 63 كابو فیردي  13

 مقدونیا الشمالیة  64 شیلي 14

 مانعُ  65 الصین  15

 باكستان  66 كولومبیا  16

 بنما  67 ریكا كوستا 17

 باراغواي  68 كوت دیفوار ساحل العاج/ 18

 بیرو  69 كرواتیا  19

 الفلبین 70 كوبا  20

 بولندا 71 قبرص 21

 البرتغال 72 یا تشیك/یةجمھوریة التشیكال 22

 قطر 73 الشعبیة جمھوریة كوریا الدیمقراطیة  23

 جمھوریة كوریا  74 الدیموقراطیة جمھوریة الكونغو  24

 جمھوریة مولدوفا  75 یة جمھوریة الدومینیكال 25

 رومانیا  76 كوادورإ 26
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 االتحاد الروسي 77 مصر 27

 سان مارینو  78 السلفادور  28

 المملكة العربیة السعودیة 79 فرنسا 29

 السنغال 80 غامبیا  30

 صربیا 81 ألمانیا  31

 لیونسیرا 82 غانا 32

 سلوفاكیا 83 الیونان 33

 سلوفینیا  84 غواتیماال  34

 جنوب أفریقیا  85 ھایتي  35

 إسبانیا  86 ھندوراس 36

 السودان  87 ھنغاریا  37

 سویسرا 88 الھند 38

 الجمھوریة العربیة السوریة 89 إندونیسیا  39

 طاجیكستان  90 جمھوریة إیران اإلسالمیة  40

 ند تایل 91 إسرائیل 41

 تونس  92 إیطالیا 42

 أوكرانیا  93 الیابان 43

 اإلمارات العربیة المتحدة  94 األردن  44

 جمھوریة تنزانیا المتحدة  95 كازاخستان 45

 أوروغواي  96 كینیا  46

 أوزبكستان  97 الكویت  47

 الیمن 98 لبنان 48

 مبابوي ز 99 لیبیا  49

   لیتوانیا  50
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 في المنظمة. شاركمن أي عضو م  أي وثائق تفویضاللجنة بعدم استالم  أقرت .5

.  الحةص  وقبلت بھا كوثائق   ،أرمینیا وھندوراس والبوسنة والھرسكالخاصة بتفویض  الاللجنة وثائق    تدارست .6
وردت من البوسنة والھرسك. قد  وفي الحالة األخیرة، الحظت اللجنة أن ثالث مجموعات من وثائق التفویض  

 . الصالحة وثائق التفویضالذي یتضمن تفاصیل مجموعة واللجنة التأكید الذي قدمتھ وزارة الخارجیة  قبلتو

 .في ھذا الصددقواعد المعمول بھا مع ال األمر الذي یتعارض، نابةتصویت باإلال  حصولأقرت اللجنة ب .7

الذین لم یقدموا بعد    فاعلینالكرر اللجنة طلبھا إلى أمانة منظمة السیاحة العالمیة للمتابعة مع األعضاء  ◌ُ ت .8
األصلیة   تفویضھم  األصولوثائق  بحسب  یُرسلوھا  أقرب وقت   لكي  في  العالمیة  السیاحة  منظمة  أمانة  إلى 

 ، وفقًا للقواعد المعمول بھا. ممكن

األصلیة والذین    وثائق تفویضھمالذین لم یقدموا   فاعلینبالسماح لألعضاء ال  العامة   الجمعیةإلى  توصي اللجنة   .9
المتابعة وتطلب من األمانة    ،بالمشاركة بكامل الحقوق في الدورة الحالیة  ،مفوضونوزراء أو سفراء  یمثلھم  
من النظام الداخلي للجمعیة   14، وفقًا للمادة  في أقرب وقت ممكن  صالحة  لكي یقدموا وثائق تفویضمعھم  
 العامة.


