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 فحص وثائق اعتماد المندوبین 
 التقریر األول من المكتب 

 

 
، واســتعرض فیھا ۲۰۲۱أیلول/ســبتمبر   ۲۰عقد المكتب بصــفتھ لجنة وثائق االعتماد جلســتھ األولى في  -۱

 الشواغل اإلجرائیة التي أُثیرت بشأن وثائق االعتماد المقدَّمة من میانمار.

، تلقَّت الوكالة، عن طریق البعثة الدائمة لجمھوریة  ۲۰۲۱أیلول/سبتمبر    ۹وأبلغت األمانةُ المكتَب أنھ، في   -۲
اتحاد میانمار في فیینا، وثائق اعتماد أصلیة موقَّعة من سعادة السید وونا ماونغ لوین، الوزیر االتحادي  

ي سعادة السید مین ثاین، سفیر جمھوریة اتحاد میانمار  للشؤون الخارجیة بجمھ وریة اتحاد میانمار، تُسّمِ
أیلول/سبتمبر    ۱٥وبعَد ذلك، في   في فیینا، رئیساً للوفد المرَسل إلى دورة المؤتمر العام الخامسة والستین. 

میانمار لدى األمم    ، تلقَّت الوكالة، عبر رسالة برید إلكتروني من البعثة الدائمة لجمھوریة اتحاد۲۰۲۱
عة من سعادة السید زین مار أونغ، الوزیر االتحادي للشؤون المتحدة في نیویورك، نسخةً من وثیقة، موقَّ 

الخارجیة في حكومة الوحدة الوطنیة في میانمار، تشیر إلى أنَّ السید كیاو موي تون، الممثل الدائم بالبعثة  
المتحدة في نیویورك، سیشارك في دورة المؤتمر العام العادیة الدائمة لجمھوریة اتحاد میانمار لدى األمم  

الوكالة، من خالل البعثة الدائمة ۲۰۲۱أیلول/سبتمبر    ۱۸ومن بعد ذلك، في   الخامسة والستین. ، تلقَّت 
لجمھوریة اتحاد میانمار في فیینا، مذكرة شفویة من وزارة الشؤون الخارجیة لجمھوریة اتحاد میانمار  

لة أمور، من "الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أن تمنَع المشاركة في المؤتمر العام لممثلي ما  تطلُب، في جم
ى حكومة الوحدة الوطنیة في میانمار، واللجنة الممثلة لھیئة بیینداونغسو ھلوتاو، واألشخاص التابعین  یُسم

 والمنظمات التابعة لھما". 

ر المكتُب، بعَد اـستعراضھا، مشیراً  -۳ رات    وقرَّ إلى الممارسة المتبعة في الجمعیة العامة لألمم المتحدة ومقرَّ
منظمات األمم المتحدة األخرى مثل جمعیة الصـــحة العالمیة التابعة لمنظمة الصـــحة العالمیة في دورتھا  

، ومؤتمر العـمل اـلدولي لمنظـمة ۲۰۲۱أـیار/ـمایو   ۳۱إلى   ۲٤الرابـعة والســـــبعین المنعـقدة في الفترة من  
، ومؤتمر منظـمة  ۲۰۲۱حزیران/یونـیھ    ۱۹إلى    ۷المنعـقدة في الفترة من    ۱۰۹ـلدولـیة في دورـتھ  العـمل ا

من   الفترة  في  ــدة  المنعق واألربعین  ــة  ــانی الث ــھ  دورت في  ــدة  المتح لألمم  ــة  والزراع ــة  ــذی إلى    ۱٤األغ
ــیة  ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۱۸ ــو في ھذه المرحلة والتوصـ إلى  ، عدَم اعتماد أّي مندوب لھذه الدولة العضـ

اد   ائق االعتـم ة وـث انـمار، في انتـظار توجیـھات لجـن اد مـی ــأن أوراق اعتـم ل اتـخاذ قرار بشـــ أجـی المؤتمر بـت
 التابعة للجمعیة العامة لألمم المتحدة، وبالتالي شغور المقعد خالل المؤتمر.
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 ۲  الصفحة

 

 واتفق المكتب على أن یوصي المؤتمر باعتماد مشروع القرار التالي:  -٤

 
 مندوبین"فحص وثائق اعتماد ال

 
 إنَّ المؤتمر العام، 

 

تقریر المكتب بـشأن فحص وثائق اعتماد وفد میانمار لدورة المؤتمر العام العادیة الخامـسة والـستین،    یقبل
 ".GC(65)29الوارد في الوثیقة  
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