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مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالـث املعـين   
  باحلد من أخطار الكــوارث

 ٢٠١٥آذار/مارس  ١٨-١٤ اليابان، سنداي،
 (ب) من جدول األعمال ٧البند 

        وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر
    تقرير جلنة وثائق التفويض  

    
  (بنغالديش) أحسن: السيد مشيم الرئيس

  
ن النظام الداخلي ملؤمتر األمم املتحـدة العـاملي الثالـث املعـين باحلـد مـن       م ٤تنص املادة   - ١

 أخطار الكوارث على ما يلي:  

ُتعيَّن يف بداية املؤمتر جلنة لوثائق التفـويض. ويسـتند تكوينـها إىل األسـاس الـذي يقـوم        
عة عليه تكوين جلنة وثائق التفويض يف اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف دورهتـا التاسـ      

ــؤمتر       ــا إىل املـ ــدم تقريرهـ ــثلني وتقـ ــويض املمـ ــائق تفـ ــة يف وثـ ــدقق اللجنـ ــتني. وتـ والسـ
 إبطاء.  دون

، عــني املــؤمتر، وفقــا  ٢٠١٥آذار/مــارس  ١٤يف اجللســة العامــة األوىل، املعقــودة يف  و  - ٢
من نظامه الداخلي، جلنة لوثـائق التفـويض هلـا نفـس األعضـاء املكـونني للجنـة وثـائق          ٤للمادة 
التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا التاسعة والستني، وهم حتديـدا االحتـاد    التفويض

الروســـي، والربازيـــل، وبـــنغالديش، وجامايكـــا، والـــدامنرك، والســـنغال، والصـــني، وناميبيـــا،   
 والواليات املتحدة األمريكية.  

  ,٢٠١٥آذار/مارس  ١٧وعقدت جلنة وثائق التفويض جلسة واحدة يف   - ٣
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وانُتخــب باإلمجــاع املمثــل الــدائم لبــنغالديش لــدى مكتــب األمــم املتحــدة ومنظمــات    - ٤
  دولية أخرى يف جنيف، مشيم أحسن، رئيسا للجنة.  

 ٢٠١٥آذار/مـارس   ١٦وكان معروضا على اللجنة مذكرة مـن أمانـة املـؤمتر مؤرخـة       - ٥
ؤمتر. وقدمت ممثلة ملكتـب  بشأن وثائق تفويض ممثلي الدول واالحتاد األورويب املشاركني يف امل

ــائق         ــذكرة وتشــري إىل وث ــات شــفوية تســتكمل امل ــة معلوم ــة العام ــة يف األمان الشــؤون القانوني
  التفويض والرسائل الواردة بعد إعدادها.  

مــن املــذكرة ويف البيــان الشــفوي ملمثلــة مكتــب الشــؤون     ١وكمــا ذُكــر يف الفقــرة     - ٦
تها وثـائق التفـويض الرمسيـة للممـثلني لـدى املـؤمتر،       القانونية، استلمت اللجنة حىت ساعة جلسـ 

التاليـة: االحتـاد    ٥٩من النظام الداخلي للمؤمتر، مـن الـدول الــ     ٣يف الشكل املطلوب يف املادة 
ــادوس،    ــا، والربازيـــل، وبربـ ــيا، وأنغـــوال، وإيطاليـ ــبانيا، وإكـــوادور، وإندونيسـ الروســـي، وإسـ

وبـنغالديش، وبـنن، وبوتـان، وبولنـدا، وبـيالروس،      والربتغال، وبروين دار السـالم، وبلجيكـا،   
ليشيت، وجزر سليمان، واجلمهوريـة التشـيكية، ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،       -وتايلند، وتيمور 

ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، ورومانيا، وزمبابوي، وساموا، وسانت لوسيا، وسـلوفينيا،  
بيساو، وفانواتو، وفنلندا، وقطـر،   -يا، وغينيا وسنغافورة، والسنغال، والسويد، وعمان، وغين

والكــامريون، وكرواتيــا، وكوبــا، وكوســتاريكا، وكولومبيــا، والكونغــو، والتفيــا، وليربيــا،        
وليسوتو، ومالطة، واملكسـيك، ومـالوي، وملـديف، وميامنـار، ونـاورو، والنـرويج، والنمسـا،        

  ونان، والكرسي الرسويل.  ونيبال، وهنغاريا، والواليات املتحدة، واليابان، والي
مــن املــذكرة ويف البيــان الشــفوي، وردت إىل األمــني العــام   ٢وكمــا ذكــر يف الفقــرة   - ٧

لألمم املتحدة، حىت وقت جلسة اللجنة، معلومـات تتعلـق بتعـيني ممثلـي الـدول وممثلـي االحتـاد        
كومـات  األورويب لدى املؤمتر، وذلك عـن طريـق رسـائل بالفـاكس، مـن رؤسـاء الـدول أو احل       

وزراء اخلارجية، أو عن طريق رسائل أو مذكرات شـفوية مـن البعثـات املعنيـة، مـن االحتـاد        أو
التاليـة: إثيوبيـا، وأذربيجـان، واألرجنـتني، واألردن، وأرمينيـا،       ١٢٨األورويب ومن الـدول الــ   

ات العربيــة وإريتريــا، وأســتراليا، وإســتونيا، وإســرائيل، وأفغانســتان، وألبانيــا، وأملانيــا، واإلمــار 
نـــدا، وأوكرانيـــا، وإيـــران   املتحـــدة، وأنتيغـــوا وبربـــودا، وأوروغـــواي، وأوزبكســـتان، وأوغ    

اإلسالمية)، وأيرلنـدا، وأيسـلندا، وبـابوا غينيـا اجلديـدة، وبـاراغواي، وباكسـتان،         - (مجهورية
ــنة        ــدي، والبوس ــا فاســو، وبورون ــا، وبوتســوانا، وبوركين ــا، وبنم ــاالو، والبحــرين، وبلغاري وب

املتعـددة القوميـات)، وبـريو، وتركمانسـتان، وتركيـا، وترينيـداد        -هلرسك، وبوليفيـا (دولـة   وا
، واجلبـل األسـود، واجلزائـر،    وتوباغو، وتشاد، وتوغـو، وتوفـالو، وتـونس، وتونغـا، وجامايكـا     

ــا الوســطى،      وجــزر البــهاما، وجــزر القمــر، وجــزر كــوك، وجــزر مارشــال، ومجهوريــة أفريقي
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واجلمهورية الدومينيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريـا، ومجهوريـة الكونغـو    
الدميقراطية، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية سـابقا، ومجهوريـة مولـدوفا، وجنـوب أفريقيـا،         

جيــا، وجيبــويت، والــدامنرك، ودومينيكــا، وروانــدا، وزامبيــا، وســان  وجنــوب الســودان، وجور
تومي وبرينسييب، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسـري النكـا، والسـلفادور، وسـلوفاكيا،     
ــني،     ــربيا، والصـ ــيلي، وصـ ــيل، وشـ ــرياليون، وسيشـ ــرا، وسـ ــودان، وسويسـ ــوازيلند، والسـ وسـ

ــا، وغ   ــا، وغان ــا  وطاجيكســتان، والعــراق، وغــابون، وغامبي ــا، وغيني ــادا، وغواتيمــاال، وغيان رين
ــة      ــال (مجهوري ــبني، وفرتوي ــتوائية، وفرنســا، والفل ــام،     -االس ــت ن ــة)، وفيجــي، وفيي البوليفاري

وقربص، وقريغيزسـتان، وكـابو فـريدي، وكازاخسـتان، وكمبوديـا، وكنـدا، وكـوت ديفـوار،         
ــا،       ــا، وليتواني ــان، ولكســمربغ، وليبي ــا، ولبن ــاس، وكيني ــت، وكرييب ــا،  والكوي ــايل، وماليزي وم

ومدغشقر، ومصر، واملغرب، واململكة العربية السـعودية، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى      
 -وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشـيوس، وموزامبيـق، وميكرونيزيـا (واليـات     

، واهلنـد، وهنـدوراس،   املوحدة)، وناميبيا، والنيجر، ونيجرييا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهاييت
  وهولندا، واليمن، ودولة فلسطني.  

مــن املــذكرة والبيــان الشــفوي، مل تبلِّــغ األمــني العــام لألمــم   ٣وكمــا ذكــر يف الفقــرة   - ٨
التاليــة املــدعوة للمشــاركة يف املــؤمتر، حــىت ســاعة جلســة اللجنــة، بــأي  ١٠املتحــدة الــدول الـــ 

را، وبليــز، ومجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة،  معلومــات تتعلــق مبمثليهــا يف املــؤمتر: أنــدو 
ــورينام،    ــيفس، وســـ ــانت كيـــــتس ونـــ ــارينو، وســـ ــان مـــ ــتاين، وســـ ــومال، وليختنشـــ والصـــ

  ونيوي.   وموناكو،
 ٢و  ١وقررت اللجـــنة قبول وثائق تفـــويض ممثلي مجيع الدول املدرجـة يف الفقـرتني     - ٩

ض ممثلــي االحتــاد األورويب، شــريطة أن مــن املــذكرة ويف البيــان الشــفوي وكــذلك وثــائق تفــوي
مــن هــذا التقريــر إىل  ٧ُترَســل وثــائق التفــويض الرمسيــة ملمثلــي الــدول املشــار إليهــا يف الفقــرة   

  األمني العام لألمم املتحدة يف أقرب وقت ممكن.
 واعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل بدون تصويت:  - ١٠

 ،ن جلنة وثائق التفويضإ 

ق تفــويض املمــثلني يف مــؤمتر األمــم املتحــدة العــاملي الثالــث املعــين  وثــائ وقــد فحصــت 
 باحلد من أخطار الكوارث،  

وثــائق تفــويض ممثلــي الــدول األعضــاء وممثلــي االحتــاد األورويب املشــار إليهــا يف   تقبــل 
 .من مذكرة األمانة ٢و  ١الفقرتني 
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ــاد مشــر       - ١١ ــؤمتر باعتم ــدون تصــويت، أن توصــي امل ــة، ب ــررت اللجن ــرار (انظــر  وق وع ق
 ).١٣  الفقرة

 ويف ضوء ما تقدم، يقدم هذا التقرير إىل املؤمتر.  - ١٢
  

  توصية جلنة وثائق التفويض  
 لجنة املؤمتر باعتماد مشروع القرار التايل:الوصي ت  - ١٣

ي الثالـث املعـين باحلـد مـن     وثائق تفويض املمثلني لـدى مـؤمتر األمـم املتحـدة العـامل       
 الكوارث أخطار

 ، مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارثإن  

 يف تقرير جلنة وثائق التفويض والتوصية الواردة فيه، نظر وقد 

 تقرير جلنة وثائق التفويض. يعتمد 

 

  


