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مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية
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البند ( 7ب) من جدول األعمال
وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر :تقرير لجنة
وثائق التفويض

تقرير لجنة وثائق التفويض
الرئيسة :السيدة فريونيكا شيدوتو (مالوي)
تنص ادلادة  4من النظام الداخلي دلؤمتر األمم ادلتحدة ادلعين باإلسكان والتنمية احلضرية ادلستدامة
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على ما يلي:
تعّي يف بداية ادلؤمتر جلنةٌ لوثائق التفويض تتألف من تسعة أعضاء ،ويقوم تكوينها على األساس
” ن
الذي قام عليو تكوين جلنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة لألمم ادلتحدة يف دورهتا احلادية
والسبعّي .وتفحص اللجنة وثائق تفويض ادلمثلّي وتقدم تقريرىا إىل ادلؤمتر دون إبطاء“.
وكان ىناك ثالثة أعضاء يف جلنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة يف دورهتا احلادية
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والسبعّي ،لن يشاركوا يف عضوية جلنة وثائق التفويض للمؤمتر .ولذلك ،ومتشيا مع ادلمارسات السابقة ،اقًتح
رئيس ادلؤمتر ،يف اجللسة العامة الثانية للمؤمتر ،ادلعقودة يف  77تشرين األول/أكتوبر  ،0276بأن تشغل
ادلقاعد الثالثة الشاغرة ثالث دول ىي جنوب أفريقيا ،وادلكسيك ،والنمسا ،تؤخذ من نفس اجملموعات
اإلقليمية اليت ينتمي ذلا األعضاء الذين لن يتمكنوا من ادلشاركة.
ويف اجللسة ذاهتا ،قام ادلؤمتر ،وفقا للمادة  4من نظامو الداخلي ،بتعيّي جلنة لوثائق التفويض
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تتألف من الدول التالية :االحتاد الروسي ،وباراغواي ،ومجهورية كوريا ،وجنوب أفريقيا ،والصّي ،وادلكسيك،
ومالوي ،والنمسا ،والواليات ادلتحدة األمريكية.
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وعقدت جلنة وثائق التفويض جلسة واحدة يف  79تشرين األول/أكتوبر .0276
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وانتخبت اللجنة باإلمجاع ممثلة مالوي ،السيدة فريونيكا شيدوتو ،رئيسة ذلا.

وكان معروضا على اللجنة مذكرةٌ من أمانة ادلؤمتر مؤرخة  78تشرين األول/أكتوبر  0276بشأن
-6
وثائق تفويض ممثلي الدول وممثلي االحتاد األورويب ادلوفدين إىل مؤمتر األمم ادلتحدة ادلعين باإلسكان والتنمية

K1609363

201016

A/CONF.226/8

احلضرية ادلستدامة  .وأدىل ممثل دلكتب الشؤون القانونية التابع لألمانة العامة لألمم ادلتحدة ببيان يتعلق مبذكرة
أمانة ادلؤمتر.
وعلى النحو ادلذكور يف الفقرة  7من ادلذكرة ،قدمت إىل أمانة ادلؤمتر ،حىت وقت اجتماع اللجنة،
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وثائق التفويض الرمسية للممثلّي ادلوفدين إىل ادلؤمتر ،يف الشكل ادلطلوب مبوجب ادلادة  3من النظام الداخلي
للمؤمتر ،من االحتاد األورويب و 46دولة ىي :االحتاد الروسي ،واألرجنتّي ،وإسبانيا ،وأسًتاليا ،وألبانيا،
وإندونيسيا ،وإيطاليا ،والربازيل ،والربتغال ،وبلغاريا ،وبوتسوانا ،وبوركينا فاسو ،وبيالروس ،وتركيا ،وتشيكيا،
ومجهورية كوريا ،ورومانيا ،وزامبيا ،وزمبابوي ،والسلفادور ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،وسنغافورة ،وسوازيلند،
وسويسرا ،وسيشيل ،وشيلي ،والصّي ،وغواتيماال ،وفرنسا ،وقربص ،والكرسي الرسويل ،وكرواتيا ،وكندا،
وكينيا ،والتفيا ،ولكسمربغ ،وليربيا ،وليتوانيا ،ومالطة ،وموريتانيا ،وميامنار ،وناميبيا ،والنمسا ،واذلند،
واليونان.
وعلى النحو ادلشار إليو يف الفقرة  0من ادلذكرة ،تلقت أمانة ا دلؤمتر ،حىت وقت اجتماع جلنة وثائق
-8
التفويض ،معلومات تتعلق بتعيّي ممثلي الدول ادلشاركة يف ادلؤمتر ،بواسطة فاكس من رؤساء الدول أو
احلكومات أو وزراء اخلارجية ،أو بواسطة رسالة أو مذكرة شفوية من الوزارة أو السفارة أو البعثة ادلعنية ،من
الدول التالية البالغ عددىا  722دولة :إثيوبيا ،وأذربيجان ،واألردن ،وإريًتيا ،وإستونيا ،وإسرائيل،
وأفغانستان ،وإكوادور ،وأدلانيا ،وأنغوال ،وأوروغواي ،وأوغندا ،وأوكرانيا ،وإيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،وبابوا
غينيا اجلديدة ،وباراغواي ،وباكستان ،والبحرين ،وبربادوس ،وبلجيكا ،وبنن ،وبوتان ،وبوروندي ،وبولندا،
وبوليفيا (دولة  -ادلتعددة القوميات) ،وبريو ،وتايلند ،وتشاد ،وتوغو ،وتوفالو ،وتونس ،وتيمور  -ليشيت،
وجامايكا ،واجلزائر ،وجزر سليمان ،وجزر القمر ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،ومجهورية تنزانيا ادلتحدة،
واجلمهورية الدومينيكية ،واجلمهورية العربية السورية ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،ومجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،ومجهورية مولدوفا ،وجنوب أفريقيا ،وجنوب السودان ،وجورجيا ،وجيبويت ،ودولة فلسطّي ،وسانت
لوسيا ،وسري النكا ،والسنغال ،والسودان ،والسويد ،وسرياليون ،وطاجيكستان ،والعراق ،وعمان ،وغامبيا،
وغانا ،وغينيا ،وغينيا  -بيساو ،وفانواتو ،والفلبّي ،وفنزويال (مجهورية  -البوليفارية) ،وفنلندا ،وفيجي ،وقطر،
وكابو فريدي ،وكازاخستان ،والكامريون ،وكمبوديا ،وكوبا ،وكوستاريكا ،وكولومبيا ،والكويت ،وكرييباس،
ولبنان ،وليسوتو ،وماليزيا ،ومدغشقر ،ومصر ،وادلكسيك ،ومالوي ،وملديف ،وادلملكة العربية السعودية،
وادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،ومنغوليا ،وموزامبيق ،والنرويج ،ونيبال ،والنيجر،
ونيجرييا ،ونيكاراغوا ،وىاييت ،وىندوراس ،وىنغاريا ،وىولندا ،والواليات ادلتحدة األمريكية ،واليابان ،واليمن.
وعلى النحو ادلشار إليو يف الفقرة  3من ادلذكرة ،مل تتلق أمانة ادلؤمتر حىت وقت اجتماع جلنة وثائق
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التفويض وثائق التفويض الرمسية وال ادلعلومات ادلذكورة يف الفقرة  0من ادلذكرة من الدول التالية البالغ عددىا
 57دولة ادلدعوة للمشاركة يف ادلؤمتر :أرمينيا ،واإلمارات العربية ادلتحدة ،وأنتيغوا وبربودا ،وأندورا،
وأوزبكستان ،وأيرلندا ،وآيسلندا ،وباالو ،وبروين دار السالم ،وبليز ،وبنغالديش ،وبنما ،والبوسنة واذلرسك،
وتركمانستان ،وترينيداد وتوباغو ،وتونغا ،واجلبل األسود ،وجزر البهاما ،وجزر كوك ،وجزر مارشال ،ومجهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،والدامنرك ،ودومينيكا ،ورواندا ،وساموا،
وسان تومي وبرينسييب ،وسان مارينو ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين ،وسانت كيتس ونيفس ،وسورينام،
وصربيا ،والصومال ،وغابون ،وغرينادا ،وغيانا ،وغينيا االستوائية ،وفييت نام ،وقريغيزستان ،وكوت ديفوار،
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والكونغو ،وليبيا ،وليختنشتاين ،ومايل ،وادلغرب ،وموريشيوس ،وموناكو ،وميكرونيزيا (واليات  -ادلوحدة)،
وناورو ،ونيوزيلندا ،ونيوي.
 - 72وأوصى الرئيس بأن تقبل اللج ػػنة وثائق تف ػػويض ممثلي االحتاد األورويب ومجيع الدول ادلدرجة يف
رسل وثائق التفويض الرمسية دلمثلي الدول ادلشار إليها
الفقرتّي  7و 0من ادلذكرة ادلذكورة أعاله ،شريطة أن تُ َ
يف الفقرة  8من ىذا التقرير وكذلك دلمثلي الدول ادلشار إليها يف الفقرة  ،9حيثما كان ذلك مناسبا ،إىل
أمانة ادلؤمتر يف أقرب وقت ممكن.
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واقًتح الرئيس مشروع القرار التايل لكي تعتمده اللجنة:
”إن جلنة وثائق التفويض،
وقد فحصت وثائق تفويض ادلمثلّي ادلوفدين إىل مؤمتر األمم ادلتحدة ادلعين باإلسكان
والتنمية احلضرية ادلستدامة،
تقبل وثائق تفويض ممثلي االحتاد األورويب والدول ادلشار إليها يف الفقرتّي  7و 0من مذكرة
األمانة“.
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واعتمد مشروع القرار ادلقًتح من الرئيس بدون تصويت.

 - 73واقًتح الرئيس أن توصي اللجنة ،باعتماد مشروع قرار بعنوان ”وثائق تفويض ادلمثلّي ادلوفدين إىل
مؤمتر األمم ادلتحدة ادلعين باإلسكان والتنمية احلضرية ادلستدامة“ (انظر الفقرة  .)75واعتمد ادلقًتح بدون
تصويت.
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ويف ضوء ما سبق ،يقدَّم ىذا التقرير إىل ادلؤمتر.

توصية لجنة وثائق التفويض
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توصي جلنة وثائق التفويض ادلؤمتر باعتماد مشروع القرار التايل:
”وثائق تفويض الممثلين الموفدين إلى مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية
الحضرية المستدامة

”إن مؤمتر األمم ادلتحدة ادلعين باإلسكان والتنمية احلضرية ادلستدامة،
’’وقد نظر يف تقرير جلنة وثائق التفويض والتوصية الواردة فيو،
’’يوافق على تقرير جلنة وثائق التفويض“.
____________
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