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تقرير لجنة وثائق التفويض

تقرير لجنة وثائق التفويض
 -1يف اجللسةةا المامةةا  ،287املمقةةو يف يف  17متوز/يوليةةه  ،2016قةةام م ةامتم األمةةد امل ةةديف
لل ج ةةاويف وال نمي ةةا جل مي ةةا جلن ةةا لو .ةةاأل ال ل ةةوين وع ةةالت اللجن ةةا م ةةن األع ةةا ال ةةالا ا ةةا
الموسي ،واألوجن ا ،وجلمجلا وس ،وجنةوب فرميقيةا ،والصةا ،وكازاخسة ا  ،وكةو يلةواو ،والنمسةا،
والو يا امل ديف األمميكيا
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واج ممت جلنا و.األ ال لوين يف  20متوز/يوليه 2016

-3

وقد عمفس السيد ليزوي نكومبيال (جنوب فرميقيا) ا ج ماع

 -4وفحاطةةت فمانةةا األونك ةةا اللجنةةا علمةةا حبالةةا و.ةةاأل علةةوين املم لةةا ح ة  20متةةوز/
يوليه  2016رقد قدمت  93ولا و.األ علوين صةا ويف عةن وأةيل الدولةا فو اةكومةا فو عةن
وزيةةم اجاوجيةةا وفألجللةةع األمةةا المةةام لثونك ةةا جل ميةةا لةةي  52ولةةا جلواسةةلا وسةةالا فو م ة كميف
شلويا فو راكل من البم ا الداأما يف جنيت فو نيويووك فو السلاويف يف نريويب
 -5واق ة ا ال ةمأيل ف عقبةةة اللجنةةا و.ةةاأل علةةوين لةةي الةةدول األع ةةا امل ةةاو لةةي د يف
اللق ةميف  4وريمةةا ي ملةةل جلو.ةةاأل ال لةةوين الةةع عقةةدم جلمةةد جلال ةةكة الواج ة  ،اق ة ا ال ةمأيل ف
عقبة اللجنا ال اكيدا املقدما من املم لا املمنيا ،على فساس ف عقدم و.األ علوي ة د ،ورقةا
للمةةا يف  13مةةن النمةةام الةةداخلي للم ةامتم ،جل ةةكة عاجةةة األمةةا المةةام لثونك ةةا و يكةةن
هناك اع اض على ه ا ا ق اا
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وجلمدأ اق ا المأيل ف عوصي اللجنا املامتم جلاع ما م موع القماو ال ايل
"و.األ علوين املم لا يف الدوويف الماجلما ع ميف للمامتم

 مامتم األمد امل ديف لل جاويف وال نميا،
يوارل على عقميم جلنا و.األ ال لوين"  
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وفيد اللجنا ا ق اا الواو فعاله و

عصويت  
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