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 ۲۰۲۱ أیلول/سبتمبر ۲۳

 
 عام توزیع 

 عربي
 صل: انكلیزي األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و  الرابعة دورة العادیةال
 من جدول األعمال  ۲۸البند 

 ) GC(65)/25(الوثیقة 

 

 فحص وثائق اعتماد المندوبین 

 التقریر الثاني من المكتب 

 
، وثائق اعتماد المندوبین للدورة  ۲۰۲۱أیلول/سـبتمبر   ۲۳المكتب، في جلسـتھ الثانیة المعقودة في فحَص  -۱

 من النظام الداخلي للمؤتمر.  ۲۸وفقاً ألحكام المادة  

من النظام الداخلي، وذكَّر بالنقاط التالیة من  ۲۹و ۲۸و ۲۷وفي البدایة، أشــار رئیُس المكتب إلى المواد   -۲
 ثائق االعتماد للمؤتمر العام:بشأن و ۲۷المادة  

ي وثائق االعتماد مندوَب الدولة العضو لدورة بعینھا من دورات المؤتمر العام؛ (أ)   تُسّمِ

 وتقدَّم وثائق االعتماد إلى المدیر العام؛ (ب) 

 وتَصُدر إما عن رئیس الدولة أو رئیس الحكومة أو وزیر الخارجیة. (ج) 

مت إلى المدیر العا -۳ من النظام الداخلي فیما یتعلق بمندوبي    ۲۷م وثائُق اعتماد تستوفي متطلبات المادة  وقد قُّدِ
 التالیة:   ۸۸الـ  الدول األعضاء

 
 االتحاد الروسي

 األردن
 أرمینیا
 إسبانیا

 أسترالیا
 إستونیا

 إسرائیل
 ألمانیا

 اإلمارات العربیة المتحدة
 إندونیسیا

 أوزبكستان
 آیرلندا
 آیسلندا
 إیطالیا

 باكستان
 البحرین

 البرازیل
 البرتغال

 بلجیكا
 بلغاریا

 بنغالدیش
 بوتسوانا

 البوسنة والھرسك
 بولندا

 بیالروس
 تایلند
 تشاد

 الجبل األسود
 الجمھوریة التشیكیة

 الجمھوریة الدومینیكیة
 الجمھوریة العربیة السوریة

 جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

 جمھوریة تنزانیا المتحدة
 جمھوریة كوریا

 جورجیا
 الدانمرك

 رواندا
 رومانیا

 زمبابوي 
 سان مارینو
 سري النكا
 السلفادور
 سلوفاكیا
 سلوفینیا

 سنغافورة
 السودان

 دالسوی
 سویسرا
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 ۲الصفحة  

 شیلي
 صربیا

 طاجیكستان
 ُعمان
 غانا

 الفلبین
 فنلندا

 فییت نام
 قبرص

 قیرغیزستان
 كازاخستان

 الكرسي الرسولي
 كرواتیا

 كندا

 كوبا
 كوت دیفوار

 كینیا
 التفیا

 لختنشتاین
 لكسمبرغ

 لیتوانیا
 مالطا

 مالیزیا
 مصر

 المغرب
 مقدونیا الشمالیة

 المكسیك

 لبریطانیا العظمىالمملكة المتحدة 
 وآیرلندا الشمالیة  

 موزامبیق
 موناكو
 النرویج
 النمسا
 النیجر
 الھند

 ھنغاریا
 ھولندا

 الوالیات المتحدة األمریكیة
 الیابان
 الیمن

 الیونان
 
 
من النظام   ۲۷وقد تلقَّت األمانة خطابات رســــمیة متنوعة ال تشــــكل وثائق اعتماد رســــمیة طبقاً للمادة   -٤

   ۱:التالیة  ٦۱الـ  األعضاءالداخلي فیما یتعلق بمندوبي الدول  

ــواتینىإأذربیجان، األرجنتین، إریتریا،    ــتان، إكوادور، ألبانیا، أنجوال، أوروغواى، أوغندا،  ســ ، أفغانســ
أوكرانیا، باراغواي، برونى دار السـالم، بنما، بنن، بوركینا فاسـو، بوروندى، بیرو، تركمانسـتان، تركیا، توغو،  

وریة تونس، جامایكا، الجزائر، جزر القمر، جمھوریة إیران اإلسـالمیة، جمھوریة الو الدیمقراطیة الشـعبیة، جمھ
یة فنزویال البولیفاریة، جنوب إفریقیا، جیبوتى، دولة بولیفیا المتعددة القومیات، السنغال، الصین،  رمولدوفا، جمھو

ــتاریكا، كولومبیا، الكونغو، الكویت، لبنان،   ــا، قطر، الكامیرون، كمبودیا، كوســ العراق، غواتیماال، غیانا، فرنســ
ــقر، مالوى، المم ــوتو، مالى، مدغشـ ــیوس، نامیبیا،  لیبیا، لیسـ ــعودیة، منغولیا، موریتانیا، موریشـ لكة العربیة السـ

 نیبال، نیجیریا، نیكاراغوا، نیوزیلندا، ھندوراس.

) قدَّمتھا الدول العربیة األعضاء في الوكالة  GC(65)/27وأشار رئیس المكتب إلى أنَّ المكتب تلقى وثیقة ( -٥
لمؤتمر العام للوكالة بشــأن تحفظاتھا إزاء وثائق اعتماد الوفد  والمشــاِركة في الدورة العادیة الخامســة والســتین ل

ــاً وثیقة ( ــرائیلي، وأنَّھ تلقى أیضــ ــرائیل لدى الوكالة، تعرض موقف ) قدَّ GC(65)/28اإلســ مھا الممثل المقیم إلســ
ــاِركة في الدورة العا ــاء في الوكالة المشــ ــرائیل إزاء التحفظات التي أعربت عنھا الدول العربیة األعضــ دیة  إســ

) تحتوي  GC(65)/26كما أـشار رئیس المكتب إلى أن المكتب تلقى وثیقة ( الخامـسة والـستین للمؤتمر العام للوكالة.
 على بیان من جمھوریة إیران اإلسالمیة تعرض فیھا موقفھا إزاء وثائق اعتماد إسرائیل.

موا وـثائق اعتـماد  ثم اقترح رئیس المكـتب، وفـقاً للمـمارســـــة المتَّبَـعة، أن یُســـــَمح للمـندوب -٦ ین اـلذین لم یـقّدِ
مسـتوفِیة الشـروط بالمشـاركة رغم ذلك في أعمال المؤتمر على أسـاس أن یقدموا وثائق اعتماد بالشـكل المطلوب  

  في أسرع وقت ممكن، ویفضَّل أن یتم ذلك قبل انتھاء دورة المؤتمر الحالیة.

 
 . GC(65)/29 من الوثیقة ٤فیما یتعلق بمیانمار، یُشار إلى القرار الوارد في الفقرة  ۱
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 ۳  صفحةال

 

المبیَّنة أعاله، على أن یوصــي بأن یعتمد المؤتمر مشــروع ووافق المكتب، في ظل التحفظات والمواقف   -۷
 القرار التالي:

 "فحص وثائق اعتماد المندوبین 

 إنَّ المؤتمر العام، 

والستین،    یقبل   الخامسة  العادیة  العام  المؤتمر  لدورة  المندوبین  اعتماد  وثائق  بشأن فحص  المكتب  تقریر 
 ". GC(65)30الوارد في الوثیقة 
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