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باسم  Maduroلسيد ااملقدمة من نظام  لتفويضاوراق أقبول ص ما خي فقط يفاعتماد تقرير اللجنة، بنفسها عن األمريكية الواليات املتحدة تنأى  -1
 مجهورية فنزويال البوليفارية.

 
أنه ينبغي عدم تسييس شري إىل لقواعد املؤمتر. وحنن ن لتثمت مجهورية فنزويال البوليفاريةاملقدمة من تفويض ال وراقأعلن أن تإىل توافق اآلراء و كوبا تنضم ّ  -2

نتخب ملارئيسهم املؤسسي بقيادة  فنزويال، يتفويض ممثل وراقأ، على A/RES/193ها قرار وافقت، مبوجب العامة بأن اجلمعية نذكِّر و  عمل املؤمتر واللجنة
 .Nicolas Maduro Morosالسيد وهو ، نزويالفشعب من 

 

NA096 Rev.1/A 

A 

 المؤتمر
 األربعونالحادية و الدورة 

 2019 حزيران/يونيو  29-22روما، 

 التقرير األّول للجنة أوراق التفويض
 
للنظر  2019 حزيران/يونيو  22و 19هلا يف  نياجتماعللمؤمتر  األربعنياحلادية و عقدت جلنة أوراق التفويض للدورة  -1

 سعادةهلا و  ةرئيس (سان مارينو) Daniela Rotondaro السيدة سعادة وانتخبت اللجنة. اليت وردهتايف أوراق التفويض 
 . ةللرئيس انائبً (غواتيماال)  Karla Gabriela Samayoa Recari السيدة

 
للمنظمة عن "الوفود وأوراق التفويض"  من الالئحة العامة 3ا باملادة علمً  أوراق التفويض جلنةوأحاطت  -2

وباملمارسات واملعايري اليت تتبعها املنظمة بشـأن قبول أوراق التفويض، مبا يتفق مع املمارسات اليت تتبعها منظومة األمم 
أيضاً إىل  أوراق التفويض نةجل. وأشارت (الدورة اخلامسة) 396، متاشًيا مع قرار اجلمعية العامة رقم املتحدة يف هذا الصدد

 د صادق علىق، 2013اليت ُعقدت يف شهر ديسمرب/كانون األول  ،اجمللس، يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة أنّ 
ل االعتماد أكثر فأكثر ذلك من خال مبا يف املقرتحات اليت تقضي بتبسيط عملية قبول أوراق التفويض ككّل بشكل أكرب،

خر آمدين لدى املنظمة، مع مراعاة خفض مدة دورات املؤمتر و على أوراق التفويض الصادرة عن املمثلني الدائمني املعت
 املمارسات اليت تتبعها املنظمات األخرى يف منظومة األمم املتحدة.

 
أو معلومات أوراق تفويض  االحتاد األورويب، هي ،دولة من الدول األعضاء ومنظمة عضو واحدة 192قّدمت و  -3

، االنتخابيت ُتشغل بلى املناصب الععضو يف التصويت النظمة املوال تشارك  .امللحقكما هو مبّني يف   هابشأن تشكيل وفود
ن أية معلومات ع من األعضاء املنتسبنياثنان عضاء و ثنان من األاقّدم يمل و . 45من املادة  2حبسب ما نصت عليه الفقرة 

 يف دورة املؤمتر. مأو متثيله ممشاركته
 
الوفود أن ُيسمح جلميع بو  ذا التقرير األولهب مللحقاأوصت اللجنة املؤمتر بقبول أوراق تفويض الوفود املدرجة يف و  -4

 .2019 حزيران/يونيو  22حىت  وتبّني القائمة الوضع الراهن أعمال دورة املؤمتر. باملشاركة على أكمل وجه يف

----------   
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