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 )ب( من جدول األعمال المؤقت5البند  

 تقرير لجنة وثائق التفويض

 تقرير لجنة وثائق التفويض  

، عين مؤتمر األمم المتحدة  2021تشرين األول/أكتوبر   4، المعقودة في  296في الجلسة العامة  -1
للتجارة والتنمية لجنة لوثائق التفويض. وتألفت اللجنة من األعضاااااااااااااات التالينس االتحاد الرو اااااااااااااي، وبوتا ،  

 تحدة األمريكية. وجزر البهاما، والسويد، و يراليو ، وشيلي، والصين، وناميبيا، والواليات الم

 . 2021تشرين األول/أكتوبر    6وفي    2021تشرين األول/أكتوبر    4واجتمعت لجنة وثائق التفويض في   - 2

 وترأس االجتماع السيد جواكيم لوفيندال )السويد(. -3

  تشاااااااااااااارين األول/  6وأحااا اات أمااانااة األونجتاااد اللجنااة علمااات وحااالااة وثااائق تفويض المم لين حت    -4
دولااة وثااائق تفويض ةااااااااااااااااادرة عن رئيأ الاادولااة أو الحكومااة أو عن و ير    82قاادماات  . و 2021 أكتوبر

من مم لي الدول بوا اااااااةة ر اااااااالة أو م  رة شااااااافوية من  62الخارجية. وُأبلغ األمين العام لألونجتاد بتعيين  
 البع ة الدائمة في جنيف أو نيويورك أو السفارات في واريأ وبر سيل. 

مجموعتين من الوثاائق من وفاد ن مختلفين،  ؤ اد  ال منهماا أنا  يم ال والحظات اللجناة أنهاا تلقات   -5
حكومة ميانمار في الدورة الخامساة عشارة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. وقررت اللجنة، مشايرة  ل  

يض أ  األونجتاد هيئة فرعية تاوعة للجمعية العامة لألمم المتحدة، عدم اتخاذ أي  جرات وشااااااااااأ  وثائق التفو 
ه ه ري ما تصااااااااادر لجنة وثائق التفويض التاوعة للجمعية العامة توجيهات وشاااااااااأنها. ولم تقبل اللجنة من ثم 

 تفويض أي مندوب من ميانمار.

. 4واقترح الرئيأ أ  تقبل اللجنة وثائق تفويض مم لي الدول األعضاااااات المشاااااار  ليهم في الفقرة   -6
عاد واالشااااااااااااااكال الواجا ، اقترح الرئيأ أ  تقبال اللجناة التاأكيادات  وفيماا  تعلق بوثاائق التفويض التي لم تقادم و 

م عل  وج  السااارعة، وفقات للمادة  من النظام الداخلي   13المقدمة من المم لين المعنيين، عل  أ ااااس أ  تقدع
 للمؤتمر، وثائق تفويضهم  ل  األمين العام لألونجتاد. ولم ُ بَد أي اعتراض عل  ه ا االقتراح. 

للجنة، عل  أ ااااااااااااس توافق انرات، عل  أ  توةاااااااااااي المؤتمر والموافقة عل  تقرير لجنة  واتفقت ا -7
 وثائق التفويض.  
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