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 مؤمتر األمم املتحدة 
 احلادي عشر ملنع اجلرمية

 والعدالة اجلنائية
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥-١٨ بانكوك،

 

 
220405    V.05-83647 (A) 
*0583647* 

 من جدول األعمال) ه (٢البند 
 وثائق تفويض: املسائل التنظيمية

    املمثّلني لدى املؤمتر
 تقرير جلنة وثائق التفويض، املقدم من رئيس اللجنة،  

   )شيلي(السيد لويس بالزا جنتينا 
عــين مؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، إبــان جلســته   -١
 مــن الــنظام الداخــلي  ٤، ووفقــا لــلمادة ٢٠٠٥أبــريل / نيســان١٨عامــة األوىل، املعقــودة يف ال

 وبنن  **االحتاد الروسي وأوروغواي  : لـلمؤمتر، جلـنة لوثـائق الـتفويض تـتألّف مـن الـدول التالية              
 . والصني وغانا وخلتنشتاين والواليات املتحدة األمريكية** وترينيداد وتوباغو*وبوتان

 .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٣ت جلنة وثائق التفويض جلسة واحدة، يف وقد عقد -٢

 .رئيسا للجنة) شيلي(انتخبت اللجنة باإلمجاع السيد لويس بالزا جنتينا  -٣

 ٢٣كـــان معروضـــا أمـــام اللجـــنة مذكّـــرة مـــن األمـــني التنفـــيذي لـــلمؤمتر، مؤرخـــة    -٤
وقد قدم  . رة يف املؤمتر  ، بشـأن حالـة وثـائق تفويـض ممثّـلي الـدول احلاضـ              ٢٠٠٥أبـريل   /نيسـان 

أمــني اللجــنة معلومــات إضــافية إىل اللجــنة عــن وثــائق الــتفويض الــيت تلقّاهــا األمــني التنفــيذي   
والحظت اللجنة، بناء على املعلومات اليت أتيحت هلا، أنه لغاية        . لـلمؤمتر بعـد إصـدار املذكـرة       

فويض بشأن ممثّليها    التالية وثائق ت   ١٠٠، قدمـت كـل مـن الـدول الـ         ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ٢٣
 من  ٣صـادرة عـن رئـيس الدولـة أو احلكومـة أو عـن وزير اخلارجية، حسبما تنص عليه املادة                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الحقاً حلّت حملّها إندونيسيا *

 .الحقاً حلّت حملّها كل من األرجنتني وشيلي **
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، األرجنـتني، األردن، إسـبانيا، أستراليا،       أذربـيجان ،  االحتـاد الروسـي   : الـنظام الداخـلي لـلمؤمتر     
وال، أوغندا، أوكرانيا،   إسـتونيا، أفغانسـتان، اإلمـارات العربـية املتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغ           

، إيرلــندا، إيســلندا، إيطالــيا، الــربازيل، الــربتغال، بــروين دار      ) االســالمية–مجهوريــة (ايــران 
ــند، تركــيا، جامايكــا،        ــيا، تايل ــندا، بوليف ــنا فاســو، بول ــنغالديش، بوتســوانا، بوركي الســالم، ب

ة، مجهوريــة كوريــا، اجلزائــر، جــزر القمــر، اجلمهوريــة التشــيكية، اجلمهوريــة العربــية الســوري   
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطــية، جــنوب أفريقــيا، الدامنــرك، الــرأس األخضــر، رومانــيا، زامبــيا،  
السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورة، سـوازيلند، السـودان، السويد، سويسرا، شيلي،            

ــيماال     ــا، غوات ــيا، غان ــياصــربيا واجلــبل األســود، الصــني، العــراق، عمــان، غــابون، غامب -، غين
، فنلندا، فيجي، فييت نام، قربص، قطر،       ) البوليفارية –مجهورية  (االسـتوائية، فرنسـا، فنـزويال      

الكـامريون، الكرسي الرسويل، كرواتيا، كندا، كوبا، كولومبيا، الكويت، التفيا، لكسمربغ،           
الوي، ليتوانـيا، خلتنشـتاين، ليسـوتو، مالطـة، مالـيزيا، مدغشـقر، مصـر، املغـرب، املكسيك، م                 

منغولــيا، موريتانــيا، موزامبــيق، مــيامنار، ناميبــيا، الــنرويج، نيــبال، نــيجرييا، نيوزيلــندا، هــاييت،   
 .اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

 األخــرى التالــية املشــاركة يف ٢٩والحظــت أيضــا اللجــنة أن تســمية ممثّــلي الــدول الـــ  -٥
بلغـت بواسـطة اإلرسـال الـربقي أو عـلى شكل رسائل أو مذكرات شفوية صادرة                 املؤمتـر قـد أُ    

عـن وزارات أو سـفارات، أو بعـثات دائمـة لـدى األمـم املتحدة، أو غري ذلك من املكاتب أو                      
إثيوبيا، أملانيا، االمارات : السـلطات احلكومـية، أو عن طريق مكاتب حملية تابعة لألمم املتحدة         

اغواي، باكسـتان، بلجـيكا، بلغاريـا، بلـيز، بـنن، بوروندي، بريو، توغو،              العربـية املـتحدة، بـار     
ــية        ــة الو الدميقراط ــية، مجهوري ــا الشــعبية الدميقراط ــة كوري ــية، مجهوري ــية الليب ــة العرب اجلماهريي

بيسـاو، الفلـبني، كمبوديا،   -الشـعبية، زمـبابوي، سـاموا، سـري النكـا، السـنغال، غينـيا، غينـيا             
لبــنان، اململكــة العربــية الســعودية، اململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى كوســتاريكا، كرييــبايت، 

 .وايرلندا الشمالية، النمسا، اليمن

 :واقترح الرئيس على اللجنة أن تعتمد مشروع القرار التايل -٦

 إن جلنة وثائق التفويض،"  
دي  وثائق تفويض املمثّلني املوفدين إىل مؤمتر األمم املتحدة احلا        وقـد حمصـت   "  

  من هذا التقرير،٥ و ٤عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املشار إليها يف الفقرتني 

 ؛٤ وثائق تفويض ممثّلي الدول املشار إليها يف الفقرة تقبل -١"  
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ــبل -٢"   ــيها يف       تق ــدول املشــار إل ــلي ال ــب ممثّ ــن جان ــتــة م  املشــاركة املؤقّ
 فويضهم؛، يف انتظار استالم وثائق ت٥الفقــرة 

 ." املؤمتر باملوافقة على تقرير جلنة وثائق التفويضتوصي -٣"  

 .وقد اعتمدت اللجنة بال تصويت مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس -٧

انظر الفقرة  (مث اقـترح الرئـيس الحقـا أن توصـي اللجـنة املؤمتـر باعـتماد مشروع قرار                    -٨
 .قترحوقد وافقت اللجنة بال تصويت على امل).  أدناه١٠

 .وبناء على ما سبق، يقدم هذا التقرير إىل املؤمتر -٩
  

 توصية
 

 :توصي جلنة وثائق التفويض املؤمتر باعتماد مشروع القرار التايل -١٠

وثائق تفويض املمثّلني لدى مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية " 
 والعدالة اجلنائية،

 ي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،إن مؤمتر األمم املتحدة احلاد"  
  "سرتقرير جلنة وثائق التفويض،وقد د  

 ." على تقرير جلنة وثائق التفويضيوافق"  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


