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 املؤمتر 
 الدورة الثانية واألربعون 

2021 

 للجنة أوراق التفويض  الثان التقرير 
 

، يونيو/حزيران 9يف  هلا ثالثة اجتماعات عقدت جلنة أوراق التفويض التابعة للدورة الثانية واألربعني للمؤمتر  -1
 Daniela من أجل دراسة أوراق التفويض الواردة. وانتخبت اللجنة سعادة السيدة ، 2021 يونيو/حزيران 15و 14و

Rotondaro  سان مارينو( رئيسة هلا، وسعادة السيدة(Mónica Robelo Raffone  .انئًبا للرئيسة )نيكاراغوا( 
اجلناة أوراق التفويض    وأحااطات -2 من الالئحاة العااماة للمنظماة ب"ااااااااااااااالن والو،ود وأوراق التفويضو،   3ملاادة  اب  علماً

ا للممارسااااااة السااااااائدة يف منظومة واملعايري اليت تتبعها املنظمة يف ما يتعلق بقبول أوراق التفويض، و،قً   ملمارساااااااتابوكذلك 
ا(. كم  396  رقم  اجلمعية العامة مع قرار  مبا يتماشاااااااااى،  األمم املتحدة ب"ااااااااالن ةذ  املساااااااااللة جلنة أوراق ا الحظت )خامساااااااااً

،  2013ديساامك/كانون األول شااهر  يف   اليت انعقدت يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة  كان قد أيّد،  أن اجمللسالتفويض 
بقدر  االعتمادالعملية العامة لقبول أوراق التفويض، مبا يف ذلك من خالل  يف تبساااي  ال من بتوخ  مزيدتقضااا   اقرتاحات
مادة دورات املؤمتر،   خفض  مع مراعااةعلى أوراق التفويض الصااااااااااااااادرة عن املمثلني الادائمني املعتمادين لاد  املنظماة،  أكك  
 مم املتحدة.ألاألخرية ملنظمات أخر  يف منظومة ا املمارسات عن ،ضاًل 

و،ودةا  ل صااا ة ومنظمة عضااو واحدة ة  االداد األورو ، أوراق تفويضمن الدول األعضااا   170وقد قدمت   -3
 .يف امللحقعلى النحو املبني 

  2021حزيران  /يونيو 15جلنة أوراق التفويض خالل اجتماعها الثالث أوراق التفويض الواردة حىت   واساااتعر ااات -4
 .التفويض أبوراق اخلاصة إلجرا اتاب واملتصلة ميامنار عنها أعربت اليت ال"واغل كذلك  واستعر ت

منظمات األمم  ساااائر اتمارساااة اجلمعية العامة ل مم املتحدة وقرار مب علًما  تجلنة أوراق التفويض، إذ أحاط  وإنّ  -5
  24 من املمتدةيف الفرتة  عقدت اليتاملتحدة، مثل مجعية الصااحة العاملية ملنظمة الصااحة العاملية يف دورلا الرابعة والساابعني  

 /يونيو  19إىل    7من    املمتاادةيف الفرتة    عقااد  الااذ  ، ومؤمتر العماال الاادوظ ملنظمااة العماال الاادوليااة  2021أاير    /مااايو  31إىل  
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  ابنتظاار تفويض مياامناار  أوراقيف    رت أن توصاااااااااااااا  مؤمتر منظماة األغاذياة والزراعاة أبن يؤجال قرار الباتّ قرّ   ،2021  حزيران
 .ال"لن هبذاجلمعية العامة ل مم املتحدة ا من توجيهات صدور

تفويض أ  مندوب عن ةذ  الدولة العضااااو يف  بعدموعقب ةذا االسااااتعراخ، أخذت جلنة أوراق التفويض قرارًا   -6
 ةذ  املرحلة.

وإبصاااااااادار   الثاينالتقرير   هبذايف امللحق وراق تفويض الو،ود املدرجة أوأوصاااااااات جلنة أوراق التفويض املؤمتر بقبول  -7
  2021.1يونيو/حزيران  15بتاريخ  الو ع الراةندورة املؤمتر. وتعكس القائمة اإلذن لتلك الو،ود ابمل"اركة الكاملة يف 

 
 نيابة عن مجهورية ،نزويال البوليفارية.   Maduroإّن كندا تنل  بنفسها عن اعتماد تقرير اللجنة، ،ق  نسبة إىل قبول أوراق التفويض املقدمة من نظام   1
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 امللحق
 

 االداد األورو  )منظمة عضو( -1
 االداد الروس  -2
 إثيوبيا -3
 أذربيجان -4
 األرجنتني -5
 األردن -6
 أرمينيا -7
 إريرتاي -8
 إسبانيا -9

 أسرتاليا -10
 إستونيا -11
 إسرائيل -12
 إسواتيين -13
 أ،غانستان -14
 إكوادور -15

 ألبانيا -16
 أملانيا -17
 اإلمارات العربية املتحدة -18
 أندورا -19
 إندونيسيا -20
 أنغوال -21
 أوروغوا   -22
 أوزبكستان -23
 أوغندا -24

 أوكرانيا -25
 آيرلندا -26
 آيسلندا -27
 إيطاليا -28
 اببوا غينيا اجلديدة -29
 ابراغوا   -30
 ابكستان -31
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 البحرين -32

 الكازيل -33

 الكتغال -34
 بلجيكا -35
 بلغاراي -36
 بليز -37
 بنغالديش -38
 بنما -39
 بنن -40
 بواتن -41
 بوتسواان -42
 بوركينا ،اسو -43
 بوروند   -44
 البوسنة واهلرسك -45
 بولندا -46
 متعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  -47
 بريو -48
 بيالروس -49
 اتيلند -50
 تركمانستان -51
 تركيا -52
 ترينيداد وتوابغو -53

 ت"اد -54
 ت"يكيا -55
 توغو -56
 تو،الو -57
 تونس -58
 تونغا -59
 لي"يت -تيمور  -60
 جامايكا -61
 اجلبل األسود -62
 اجلزائر -63
 جزر البهاما -64
 اجلمهورية الدومينيكية -65
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 الدميقراطيةمجهورية الكونغو  -66
 مجهورية إيران اإلسالمية -67
 مجهورية ،نزويال البوليفارية -68
 مجهورية كوراي -69
 مجهوريّة كوراي ال"عبّية الدميقراطية -70
 مجهورية الو الدميقراطية ال"عبية -71
 مجهورية مصر العربية -72
 مجهورية مولدو،ا -73
 جنوب أ،ريقيا -74

 جنوب السودان -75
 جورجيا -76
 جيبويت -77
 الدامنرك -78
 رواندا -79
 رومانيا -80

 زامبيا -81
 زمبابو   -82
 ساموا -83
 سان مارينو -84
 سانت ،نسنت وغرينادين -85

 سانت كيتس ونيفيس -86

 سانت لوسيا -87
 سر  النكا -88
 السلفادور -89
 سلو،اكيا -90
 سلو،ينيا -91
 سنغا،ورة -92
 السنغال -93
 السودان -94
 السويد -95
 سويسرا -96
 سي"يل -97

 شيل  -98
 صربيا -99
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 الصومال -100
 الصني -101

 العراق -102
 عمان -103
 غابون -104
 غاان -105

 غرينادا -106

 غواتيماال -107
 غياان -108
 غينيا -109
 االستوائيةغينيا  -110
 ،انواتو -111

 ،رنسا -112
 الفلبني -113
 ،نلندا -114
 ،يج  -115
 ،ييت انم -116

 قكص -117
 قطر -118
 قريغيزستان -119
 كابو ،ريد   -120
 كازاخستان -121
 الكامريون -122
 كرواتيا -123
 كندا -124
 كواب -125
 كوت ديفوار -126
 كوستاريكا -127
 كولومبيا -128
 الكونغو -129

 الكويت -130
 كرييباس -131

 كينيا -132

 التفيا -133



C 2021/LIM/19 7 

 لبنان -134
 لكسمكغ -135
 ليبيا -136
 ليتوانيا -137
 ليسوتو -138
 مالديف -139

 مالطة -140
 ماظ -141
 ماليزاي -142
 مدغ"قر -143
 املغرب -144
 مقدونيا ال"مالية -145
 املكسيك -146
 مالو   -147
 اململكة العربية السعودية -148
 اململكة املتحدة -149
 منغوليا -150
 موريتانيا -151
 موري"يوس -152
 موزامبيق -153
 موانكو -154
 النرويج -155
 النمسا -156
 نيبال -157
 النيجر -158
 نيجرياي -159
 نيكاراغوا -160
 نيوزيلندا -161
 ةاييت -162

 اهلند -163
 ةندوراس -164
 ةنغاراي -165
 ةولندا -166
 األمريكيةالوالايت املتحدة  -167
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 املوحدة ميكرونيزايوالايت  -168
 الياابن -169
 اليمن -170
 اليوانن -171


