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 فحص وثائق اعتماد المندوبین 
 التقریر األول من المكتب 

 
 
ة األولى للمكتب في في  -1 بتمبر   26الجلـس ، اجتمع المكتب بصـفتھ لجنة وثائق االعتماد وفقاً  2022أیلول/ـس

من النظام الداخلي، واسـتعرض الشـواغل اإلجرائیة التي أُثیرت بشـأن وثائق االعتماد المقدَّمة   28للمادة  
 من میانمار.

ھ، في   -2 َب أـن ةُ المكـت اـن ت األـم دائمـة  ،  2022أیلول/ســـــبتمبر    8وأبلـغ ة اـل ة، عن طریق البعـث اـل ت الوـك تلقـَّ
لجمھوریة اتحاد میانمار في فیینا، وثائق اعتماد أـصلیة موقَّعة من ـسعادة الـسید وونا ماونغ لوین، الوزیر  
ــفیر والممثل   ــید مین ثاین، الس ــعادة الس ي س ــّمِ االتحادي للشــؤون الخارجیة بجمھوریة اتحاد میانمار، تُس

ــة  الدائم لجمھوریة اتحاد می ــادس ــاً للوفد المبعوث إلى دورة المؤتمر العام العادیة الس انمار في فیینا، رئیس
، تلقَّت الوكالة، عبر رســالة برید إلكتروني من البعثة  2022أیلول/ســبتمبر   22وبعَد ذلك، في  والســتین.

 سعادة السید  الدائمة لجمھوریة اتحاد میانمار لدى األمم المتحدة في نیویورك، رسالة رسمیة تشیر إلى أنَّ 
كـیاو موي تون، الممـثل الدائم في البعـثة الدائـمة لجمھوریة اتـحاد مـیانـمار لدى األمم المتـحدة في نیویورك،  
ل في الوقت   ــَ ــتُرس ــتین وأنَّ وثائق االعتماد س ــة والس ــادس ــارك في دورة المؤتمر العام العادیة الس ــیش س

  المناسب.

الذي قبل فیھ المؤتمُر تقریَر المكتب بشــــأن    GC(65)/RES/16لة  وذكَّر المكتب بقرار المؤتمر العام للوكا -3
فحصــھ لوثائق اعتماد وفد میانمار لدورة المؤتمر العام العادیة الســادســة والســتین، بالصــیغة الواردة في 

 .GC(65)/29الوثیقة  

ــة المتبعة في الجمعیة العامة لألمم المتحد -4 ــھ، إلى الممارسـ ــتعراضـ ــار المكتُب، بعَد اسـ وغالبیة   1ة،وأشـ
ان  ة األـم اقـی دة في اتـف اـق ا األطراف المتـع ة األمم المتحـدة، والقرارات التي اتخـذتـھ ات في منظوـم المنظـم
النووي في اجتماعھا التنظیمي لالجتماع االســـــتعراضـــــي المشـــــترك الثامن والتاســـــع، الذي ُعقد في 

للمواد النوویة في المؤتمر    ، واألطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة2021تشـرین األول/أكتوبر   20
ر عدَم اعتماد أيِّ مندوب لھذه  2022نیســـــان/أبریل    1آذار/مارس إلى  28الذي ُعقد في الفترة من  ، فقرَّ

 الدولة العضو في ھذه المرحلة وتقدیم توصیة إلى المؤتمر بتأجیل اتخاذ قرار بشأن أوراق اعتماد  
 

 
 .2021كانون األول/دیسمبر  6الصادر في  76/15انظر قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  1
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د   الي ترك المقـع الـت اـمة لألمم المتـحدة، وـب ة الـع ة للجمعـی ابـع اد الـت ائق االعتـم ة وـث ات لجـن ار، في انتـظار توجیـھ انـم مـی
 شاغراً خالل المؤتمر.

 واتفق المكتب على أن یوصي المؤتمر باعتماد مشروع القرار التالي: -5

 وثائق اعتماد المندوبین"فحص  
 إنَّ المؤتمر العام،

یقبل تقریر المكتب بشـأن فحص وثائق اعتماد وفد میانمار لدورة المؤتمر العام العادیة السـادسـة والسـتین، الوارد  
 ".GC(66)18في الوثیقة  
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