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

     
   اللجنة، ةم من رئيسقدَّتقرير جلنة وثائق التفويض، ُم    

    )الواليات املتحدة األمريكية(كريستني كالين السيدة 
ملنــع اجلرميــة  عشــرالثالــث ؤمتر األمــم املتحــدة مــن النظــام الــداخلي ملــ  ٤للمــادة  وفقــاً  -١

، ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٢املعقـودة يف   يف جلسـته العامـة األوىل،   َعيَّن املـؤمترُ  والعدالة اجلنائية،
الحتــاد الروســـي والربازيــل وبـــنغالديش   الوثــائق التفـــويض مكوَّنــة مـــن الــدول التاليـــة:     جلنــةً 

  .كيةوجامايكا والدامنرك والسنغال والصني وناميبيا والواليات املتحدة األمري
  .٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٨و ١٣يومي  وعقدت جلنة وثائق التفويض جلستيها  -٢
  للجنة. الواليات املتحدة) باإلمجاع رئيسةً(كريستني كالين  ةالسيد توانُتخب  -٣
، عـن  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٨خة ملؤمتر، مؤرَّا ةرة من أمينرضت على اللجنة مذكِّوُع  -٤

  اضرة يف املؤمتر.حالة وثائق تفويض ممثلي الدول احل
نيسـان/أبريل   ١٨يف  أنَّ الحظـت اللجنـة  رة، املـذكِّ تلـك  مـن   ١يف الفقـرة   رذُِككما و  -٥

لـدى  ممثليها  خبصوصاملؤمتر،  ةإىل أمينمت التالية قد قدَّ ١٠٠كانت كل من الدول الـ ٢٠١٥
صــادرة عــن  وثــائق تفــويض ،ؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةمــ

مــن  ٣حســبما تــنص عليــه املــادة  ،رئــيس الدولــة أو احلكومــة أو عــن وزيــر الشــؤون اخلارجيــة
، إســبانيا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيــا، االحتــاد الروســي النظــام الــداخلي:

إيـران  ، نـدا أوغ، أوروغـواي ، أنغـوال ، إندونيسيا، أملانيا، إكوادور، أفغانستان، إستونيا، أستراليا
، الربتغـال ، الربازيـل ، البحـرين ، باكسـتان ، بـاراغواي ، إيطاليـا ، آيرلنـدا ، اإلسـالمية) -(مجهورية

ــروين دار الســالم  ــابلجيكــا، ، ب ــان، بنمــا، بلغاري ــا فاســو ، بوتســوانا، بوت ــدي، بوركين ، بورون
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، زر سـليمان ج، اجلزائر، ترينيداد وتوباغو، تركيا، تايلند، بيالروس، بولندا، البوسنة واهلرسك
جيبـويت،  ، مجهوريـة مولـدوفا  ، مجهوريـة كوريـا  ، مجهورية ترتانيا املتحـدة ، اجلمهورية التشيكية

ــدامنرك ــا، الـ ــا، رومانيـ ــابوي، زامبيـ ــا ، زمبـ ــري النكـ ــلفادور، سـ ــلوفاكيا، السـ ــلوفينيا، سـ ، سـ
، طاجيكســتان، الصــني، الصــومال، صــربيا، شــيلي، سويســرا، الســويد، الســودان، ســنغافورة
، الكـامريون ، كازاخسـتان ، قطـر ، فييت نـام ، فنلندا، الفلبني، فرنسا، غواتيماال، عمان ،العراق

ــا ــدا، كرواتيـ ــا، كنـ ــوار ، كوبـ ــوت ديفـ ــتاريكا، كـ ــت، كوسـ ــا، الكويـ ــا، كينيـ ــان، التفيـ ، لبنـ
اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا ، ملـــديف، املكســـيك، مصـــر، ليســـوتو، ليختنشـــتاين، لكســـمربغ

، نيكـاراغوا ، نيبـال ، النمسا، النرويج، ميامنار، موريشيوس، نغوليام، العظمى وآيرلندا الشمالية
  .اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، هولندا، اهلند، هاييت
 ١٧الــ  دولالــ  أنَّ الحظـت اللجنـة أيضـاً   رة، املـذكِّ  تلـك  مـن  ٢يف الفقـرة   رذُكِـ كما و  -٦

وثائق التفـويض الصـادرة مبوجـب املـادة     إلكترونية من  املؤمتر نسخاً ةأمينأرسلت إىل  قدالتالية 
مجهوريــة الو الدميقراطيــة ، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، تــونس، أوكرانيــامــن النظــام الــداخلي:  ٣

، سيشـيل ، سرياليون، جورجيا، جنوب أفريقيا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً، الشعبية
  .اليونان، نيجرييا، ناميبيا، اململكة العربية السعودية، املغرب، ماليزياكولومبيا، ، كابو فريدي

 ٢٤ـالـدول الـ   أنَّكـذلك  الحظـت اللجنـة   رة، املـذكِّ تلك من  ٣الفقرة  ر يفذُِكوكما   -٧
بواســطة التصــوير املــؤمتر مبعلومــات تتعلــق بتشــكيل وفودهــا إىل املــؤمتر  ةأمينــبلغــت أالتاليــة قــد 

أو يف شــكل رسـائل أو مــذكّرات شــفوية   ،كترونيــةأو وســائل االتصـال اإلل الربقـي (الفــاكس)  
صــادرة عــن وزارات تلــك الــدول أو ســفاراهتا أو بعثاهتــا الدائمــة لــدى األمــم املتحــدة أو عــن   

، إريتريــا مكاتــب أو هيئــات حكوميــة تابعــة هلــا، أو مــن خــالل مكاتــب األمــم املتحــدة احملليــة:
مجهوريـة  ، جـزر القمـر   تشـاد،  ،انسـتان تركم، بـريو ، بنن بنغالديش، ،اإلمارات العربية املتحدة

، السـنغال ، مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة    ، اجلمهورية العربية السـورية ، أفريقيا الوسطى
ــوازيلند ــورينام، سـ ــا، سـ ــة ، غامبيـ ــال (مجهوريـ ــة)-فرتويـ ــا، البوليفاريـ ــا، ليربيـ ــا، ليبيـ ، موريتانيـ
  .اليمن، هنغاريا، هندوراس، النيجر، موزامبيق

  أن تعتمد اللجنة مشروع القرار التايل: ةالرئيس تواقترح  -٨
  جلنة وثائق التفويض، إنَّ"    
عشـر  الثالـث  مؤمتر األمـم املتحـدة    لدىوثائق تفويض املمثلني  وقد فحصت"    

  من هذا التقرير، ٧و ٦و ٥الفقرات يف  اشار إليهاجلرمية والعدالة اجلنائية، امل ملنع
  ؛٥ل املشار إليها يف الفقرة وثائق تفويض ممثلي الدو تقبل  -١"    
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بصــفة  ٦مشــاركة ممثلــي الــدول املشــار إليهــا يف الفقــرة   أيضــاً تقبــل  -٢"    
  وثائق تفويضهم؛أصول ي تة إىل حني تلقِّمؤقَّ

بصـفة   ٧مشـاركة ممثلـي الـدول املشـار إليهـا يف الفقـرة        كذلك تقبل  -٣"    
  ي وثائق تفويضهم؛تة إىل حني تلقِّمؤقَّ

  وافق املؤمتر على تقرير جلنة وثائق التفويض."بأن ي توصي  -٤"    
  دون تصويت. ةه الرئيستواعتمدت اللجنة مشروع القرار الذي اقترح  -٩

قـرار هبـذا    باعتمـاد مشـروع   املـؤمترَ  أن توصـي اللجنـةُ   ةالرئيسـ  توعقب ذلك، اقترحـ   -١٠
  ت اللجنة ذلك االقتراح دون تصويت.أدناه). وأقرَّ ١٢(انظر الفقرة  الشأن
  ، ُيقدَّم هذا التقرير إىل املؤمتر.ر أعالهذُِكعلى ما  وبناًء  -١١
    

    التوصية    
  باعتماد مشروع القرار التايل: توصي جلنة وثائق التفويض املؤمتَر  -١٢
  

  عشر ملنع اجلرمية الثالث مؤمتر األمم املتحدة  لدى"وثائق تفويض املمثلني   
  والعدالة اجلنائية 

  عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،الثالث تحدة مؤمتر األمم امل "إنَّ    
  يف تقرير جلنة وثائق التفويض، وقد نظر"    
  تقرير جلنة وثائق التفويض." يوافق على"    

  


