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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 
  الجلسة العامة

  اللجانإنشاء  من جدول األعمال:  ٣البند رقم 

  التقریر النهائي للجنة أوراق االعتماد

 )رئیس لجنة أوراق االعتمادمن  ة(مقدم

  التنفیذيالموجز 
 اوفد ٥٣و دولة عضو  ١٨٤ها للجنة وجدت أّن األوراق التي قّدمتیشیر التقریر النهائي للجنة أوراق االعتماد إلى أّن ا

  الشكل الصحیح.بقد قّدمت وفدا مراقبا مسجلین،  ٤٦دولة عضو و ١٨٤من أصل  امراقب
  على التقریر النهائي للجنة أوراق االعتماد. الموافقةالجمعیة العمومیة یرجى من  :اإلجراء

 األهداف
  :ةاالستراتیجی

  الخدمات القانونیة والعالقات الخارجیة؛  -دعم البرامج -استراتیجیات دعم التنفیذ
  أمانة الجمعیة العمومیة والمجلس-الهیئات اإلداریة

  .ال توجد آثار مالّیة  اآلثار المالیة:
  المراجع:
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، اتفقــت الجمعّیــة العمومّیــة علــى إنشــاء لجنــة ٢٠١٤ســبتمبر  ٢٤خــالل الجلســة العامــة األولــى التــي انعقــدت فــي  - ١
رانیــا، واإلمــارات العربیــة المتحــدة  جمهوریــة الو الدیمقراطیــة الشــعبیة، ونیكــاراغوا، وســوازیلند، وأوكعیــت وفــود ودُ  أوراق االعتمــاد

 اللجنة. في هذهأعضاء  ترشیحإلى 

 :ة أسماؤهم، عقدت لجنة أوراق االعتماد جلستها األولى. وضّمت اللجنة األعضاء التالی٢٠١٣سبتمبر  ٢٤في  - ٢

  )جمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة(    السید یاكوا لوبانغكاو  
  )نیكاراغوا(    السید كارلوس بونیال فیلشاز   
  )سوازیلند(    فینیل دالمیني ةالسّید  
  )أوكرانیا(      السّیدة أولینا میلنیك  
  )اإلمارات العربیة المتحدة(    البلوشي حمدمإسماعیل  السّید  
    

  ، رئیسًا لها.اإلمارات العربیة المتحدةوفد ، عضو البلوشي حمدمإسماعیل انتخبت اللجنة باإلجماع السّید و 

العامة الثانیة، رفـع رئـیس لجنـة أوراق االعتمـاد تقریـرًا مؤّقتـًا إلـى الجمعّیـة العمومّیـة وأشـار إلـى أّنـه خالل الجلسة  - ٣
 اوفد ٤١و دولة عضو  ١٦٠ للمشاركة في الجمعّیة العمومّیة، كان قد سّجل ٢٠١٣سبتمبر  ٢٤في  ١٥,٠٠في تمام الساعة 

 في الشكل الصحیح. قّدمتقد  ابمراق اوفد ٣٦دولة عضو و ١٦٥وأّن أوراق اعتماد  امراقب

حّث جمیع الدول والمنّظمات التـي للجنة أوراق االعتماد التي أوصت بها توصیة الوافقت الجمعّیة العمومّیة على  - ٤
بالمشــاركة فــي  الســماح لهــامــن أجــل ك فــي أســرع وقــٍت ممكــن لــم تقــّدم بعــد أوراق اعتمادهــا بالشــكل الصــحیح علــى القیــام بــذل

 .من النظام الداخلي الدائم للجمعیة العمومیة ٧ذلك وفقًا للمادة و مداوالتها 

، وجــدت لجنــة أوراق االعتمــاد أّن األوراق التــي قــّدمتها ٢٠١٣ ســبتمبر ٣٠فــي  قــدتعُ التــي  لرابعــةاوفــي جلســتها  - ٥
 الشكل الصحیح.بّدمت قد قُ  امراقب اوفد ٤٦ودولة عضو  ١٨٤

  —ى انته —


