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  والثالثون السابعةالدورة  — الجمعية العمومية 
  الجلسة العامة

  إنشاء اللجنة التنفيذية ولجنة أوراق االعتماد : من جدول األعمال ٣البند رقم 

  التقرير النهائي للجنة أوراق االعتماد

 )أوراق االعتمادرئيس لجنة من  ةمقدم(

  التنفيذيالموجز 
 ٣٢دولة عضو و ١٧١ها للجنة وجدت أن األوراق التي قدمتيشير التقرير النهائي للجنة أوراق االعتماد إلى أن ا

  .مسجلة قد قدمت في الشكل الصحيح وفدا مراقبا ٣٩ دولة عضو و ١٧٦من أصل  امراقب اوفد
  .على التقرير النهائي للجنة أوراق االعتماد الموافقةالجمعية العمومية يرجى من  :اإلجراء

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .D ورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي

  .ال توجد آثار مالية  :اآلثار المالية
  :المراجع
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، اتفقت الجمعية العمومية على إنشـاء لجنـة   ٢٠١٠سبتمبر  ٢٨العامة األولى التي انعقدت في خالل الجلسة  -١
 .أعضاء تلك اللجنة ترشيحما وسلوفاكيا وأوغندا إلى عيت وفود كمبوديا والكويت وبنود أوراق االعتماد

ـ    . ، عقدت لجنة أوراق االعتماد جلستها األولى٢٠١٠سبتمبر  ٢٨في  -٢ ة وضـمت اللجنـة األعضـاء التالي
 :أسماؤهم

  )كمبوديا(    الكابتن ماك سام أول  
  )الكويت(  البلوشي. حمدالمهندس نادر م  
  )بنما(    .إ سمارتيني. الالسيد عبد   
  )سلوفاكيا(    السيد بافول هيليينيك  
  )أوغندا(  كابس تويجوكي السيد جون وايكليف  
  .وفد بنما، رئيساً لها، عضو .إ سمارتيني. ال انتخبت اللجنة باإلجماع السيد عبد  

خالل الجلسة العامة الثانية، رفع رئيس لجنة أوراق االعتماد تقريراً مؤقّتاً إلى الجمعية العمومية وأشار إلـى   -٣
 ٣٢دولة عضو و ١٥٢ للمشاركة في الجمعية العموميةقد سجل ، كان ٢٠١٠سبتمبر  ٢٨في  ١٥,٠٠أنّه في تمام الساعة 

 .قد قدمت في الشكل الصحيح امراقب اوفد ٢٩دولة عضو و ١٤٨وأن أوراق اعتماد  امراقب اوفد

لجنة أوراق االعتماد حثّ جميع الدول والمنظّمـات  التي أوصت بها توصية الوافقت الجمعية العمومية على  -٤
لسـماح لهـم بالمشـاركة فـي     اك في أسرع وقت ممكن وأوراق اعتمادها بالشكل الصحيح على القيام بذلالتي لم تقدم بعد 

 .مداوالتها مع تمتّع وفود الدول األعضاء بحقّ التصويت

، وجدت لجنـة أوراق االعتمـاد أن األوراق التـي    ٢٠١٠أكتوبر  ٥الرابعة التي انعقدت في  تهاخالل جلس -٥
 .قد قدمت في الشكل الصحيح امراقب اوفد ٣٢دولة عضو و ١٧١قدمتها 

  —ى انته —


