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 عامتوزيع 
 عربي

نكليزيإصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 االستثنائية الثانيةدورة ال

  من جدول األعمال ٣البند 
  )GC(SPL.2)/6(الوثيقة 

 

 فحص وثائق اعتماد المندوبين
  

 تقرير المكتب
  

ته   -١ مبر  ٢المعقودة في فحص المكتب، في جلس ، وثائق اعتماد المندوبين للدورة ٢٠١٩كانون األول/ديس
 من النظام الداخلي للمؤتمر. ٢٨االستثنائية الثانية للمؤتمر العام، وفقاً ألحكام المادة 

ة المكتب إلى المواد   -٢ ارت رئيس من النظام الداخلي، وذكَّرت بالنقاط التالية  ٢٩و ٢٨و ٢٧وفي البداية، أش
  بشأن تقديم وثائق االعتماد:  ٢٧المادة  من

  تُسمي وثائق االعتماد مندوَب الدولة العضو لدورة بعينها من دورات المؤتمر العام؛  (أ)  

  وتقدَّم وثائق االعتماد إلى المدير العام؛  (ب)  

  وتَصُدر إما عن رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية.  (ج)  

من النظام الداخلي فيما يتعلق  ٢٧وثائق اعتماد تستوفي متطلبات المادة  بالنيابة العامدير وقد قُّدِمت إلى الم  -٣
  التالية: ٩٠بمندوبي الدول األعضاء الـ 

 االتحاد الروسي
 إثيوبيا
 األردن
 أرمينيا
 إسبانيا
 أستراليا
 إستونيـا
 إسرائيـل
  أفغانستان
 إكــوادور
 ألمانيا

 اإلمارات العربية المتحدة
 أوروغواي

 أوزبكستان
 اإلسالمية) –إيران (جمهورية 

 يرلنداآ
 يسلنـداآ

 إيطاليــا
 باراغـواي
 باكستان
 البحرين
 البرازيل
  البرتغـال
 بلجيكا
 بلغاريا

  ـوسبوركينا فا
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 البوسنة والهرسك
 بولندا
 بيرو

 بيالروس
 تايلند
  تركيا
 تونس

 الجزائر
 الجمهورية التشيكية
 السورية الجمهورية العربية
 جمهورية كوريا

 الشعبية جمهورية الو الديمقراطية
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 الدانمـرك
 رواندا
 رومانيا

  سان مارينو
 سري النكا
  السلفـادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 السودان
 السويد
 سويسرا
 شيلي
 صربيا
 الصين

 طاجيكستان
 العــراق
 عـُمان

 غواتيماال
 فرنسا

 البوليفارية)-فنزويال (جمهورية
  فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قبــرص

 الكرسي الرسولي
 كوستاريكا
 كولومبيــا

 التفيا
 لختنشتاين
 لكسمبرغ
 ليتوانيا
 مالطـة
 ماليزيا
 مصر

 المغـرب
  مقدونيا الشمالية

 المكسيك
 المملكة العربيّة السعوديّة

 يرلنداآالعظمى و المملكة المتَّحدة لبريطانيا
 الشماليّة
 موناكـو
 ميانمار
 ناميبيا
 النرويج
 النمسا
 النيجر
 الهند

 هنغاريا
 هولندا

 الواليات المتحدة األمريكية
 اليونان

  

من النظام الداخلي  ٢٧وقد تلقَّت األمانة خطابات رسمية متنوعة ال تشكل وثائق اعتماد رسمية طبقاً للمادة   -٤
ان التالية: ٤٢فيما يتعلق بمندوبي الدول األعضاء الـ  ـ او ؛األرجنتين؛ وأذربيجـ ـ والو ؛إندونيسياو ؛ألبانيـ  ؛أنغـ

شو ؛بروناي دار السالمو ؛أوكرانياو  ؛الجبل األسودو ؛توغوو ؛تركمانستانو ؛بورونديو ؛بننو ؛بنماو ؛بنغالديـ
او ؛جمهورية تنزانيا المتحدةو ؛الجمهورية الدومينيكيةو الو ؛سنغافورةو ؛جيبوتيو ؛جمهورية مولدوفـ  ؛السنغـ
 ؛كينياو ؛الكويـتو ؛كوت ديفوارو ؛كوباو ؛كنداو ؛كرواتياو ؛كازاخستانو ؛قيرغيزستانو ؛قطرو ؛الفلبينو ؛غاناو
وسو ؛منغولياو ؛اليبيو ؛لبنانو واو ؛نيجيرياو ؛نيبالو ؛موريشيـ  ؛اليابانو ؛هندوراسو ؛نيوزيلنداو ؛نيكاراغـ
  .اليمنو
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ة المكتب إلى أنَّ المكتب تلقى وثيقة (  -٥ ارت رئيس اء في GC(SPL.2)/3وأش ) قدَّمتها الدول العربية األعض
أن تحفظاتها إزاء وثائق اعتماد الوفد  تثنائية الثانية للمؤتمر العام للوكالة بش اِركة في الدورة االس الوكالة المش

ار رائيلي. وأش اً وثيقة (اإلس ة المكتب إلى أنَّ المكتب تلقى أيض ) قّدمها الممثل المقيم GC(SPL.2)/4ت رئيس
اء في  رائيل إزاء التحفظات التي أعربت عنها الدول العربية األعض رائيل لدى الوكالة، تعرض موقف إس إلس

  الوكالة المشاِركة في الدورة االستثنائية الثانية للمؤتمر العام للوكالة.

  بت جمهورية إيران اإلسالمية أيضاً عن تحفظات إزاء وثائق االعتماد الخاصة بإسرائيل.وأعر  -٦

موا وثائق اعتماد   -٧ َمح للمندوبين الذين لم يقّدِ ة المتَّبَعة، أن يُس ة المكتب، وفقاً للممارس ثم اقترحت رئيس
اس أن  اركة رغم ذلك في أعمال المؤتمر على أس روط بالمش توفِية الش كل المطلوب مس يقدموا وثائق اعتماد بالش

  في أسرع وقت ممكن، ويفضَّل أن يتم ذلك قبل انتهاء الدورة الحالية.

روع   -٨ ي بأن يعتمد المؤتمر مش ووافق المكتب، في ظل التحفظات والمواقف المبيَّنة أعاله، على أن يوص
  القرار التالي:

  "فحص وثائق اعتماد المندوبين  

  ،إنَّ المؤتمر العام  

تقرير المكتب بشأن فحص وثائق اعتماد المندوبين للدورة االستثنائية الثانية للمؤتمر العام، الوارد في  يقبل  
  ."GC/(SPL.2)/5الوثيقة 


