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 املؤمتر
 الدورة الثانية واألربعون

2021 

 للجنة أوراق التفويض الثالثالتقرير 
 
 17و 15و 14و 9يف  هلااجتماعات  أربعةعقدت جلنة أوراق التفويض التابعة للدورة الثانية واألربعني للمؤمتر  -1

 Daniela Rotondaro  من أجل دراسة أوراق التفويض الواردة. وانتخبت اللجنة سعادة السيدة ،2021 يونيو/حزيران
 (نيكاراغوا) �ئًبا للرئيسة. Mónica Robelo Raffone(سان مارينو) رئيسة هلا، وسعادة السيدة 

اجلنـة أوراق التفويض  وأحاطت -2 من الالئحـة العـامة للمنظمـة بشـــــــــــــــأن "الوفود وأوراق التفويض"،  3ملادة اب علمـً
ا للممارســـــــة الســـــــائدة يف منظومة واملعايري اليت تتبعها املنظمة يف ما يتعلق بقبول أوراق التفويض، وفقً  ملمارســـــــاتابوكذلك 

ا). كما الحظت  396 رقم اجلمعية العامة مع قرار مبا يتماشـــــــــى، األمم املتحدة بشـــــــــأن هذه املســـــــــألة جلنة أوراق (خامســـــــــً
، 2013ديســمرب/كانون األول شــهر 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 تبســـيطال من بتوخي مزيدتقضـــي  اقرتاحات

مدة دورات املؤمتر،  خفض مع مراعاةعلى أوراق التفويض الصـــــــــــــــادرة عن املمثلني الدائمني املعتمدين لدى املنظمة،  أكرب
 مم املتحدة.ألاألخرية ملنظمات أخرى يف منظومة ا املمارسات عن فضًال 

وفودها ل صــاحلة ومنظمة عضــو واحدة هي االحتاد األورويب، أوراق تفويضمن الدول األعضــاء  183وقد قدمت  -3
 .يف امللحقعلى النحو املبني 

وإبصـــــدار  الثالثالتقرير  هبذايف امللحق وراق تفويض الوفود املدرجة أوأوصـــــت جلنة أوراق التفويض املؤمتر بقبول  -4
  20211.يونيو/حزيران  71بتاريخ  الوضع الراهناإلذن لتلك الوفود ابملشاركة الكاملة يف دورة املؤمتر. وتعكس القائمة 

                                                      
 نيابة عن مجهورية فنزويال البوليفارية. Maduroإّن كندا تنأى بنفسها عن اعتماد تقرير اللجنة، فقط نسبة إىل قبول أوراق التفويض املقدمة من نظام   1
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