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جلنة الزراعة
الدورة الرابعة والعشرون
روما 92 ،سبتمرب/أيلول –  3أكتوبر/تشرين األول 9102

التعديالت املقرتحة يف الالئحة الداخلية للجنة الزراعة
موجز
دُعيت جلنة الزراعة (اللجنة) يف دورتها الثالثة والعشرين املنعقدة يف مايو/أياار  2102إىل مراجعاة الئحتهاا
الداخلية .ومل تقم اللجنة باعتماد التعديالت املقرتحة علا الئحتهاا الداخلياة بشارمس ر ا  ،ولرنهاا واققات علا
"توسيع عضوية مرتب جلنة الزراعة من ثالثة إىل سبعة أعضاء ،مع ممثمس واحد من كامس مموعاة إيليمياة "1ويامات
اللجنة بترليف املرتب املوسّع بصياغة ايرتاح لر يتم اعتماده من يبمس الدورة الرابعة والعشرين للجنة.
ويد اجتمع مرتب اللجنة مرات عدة ،ويام خالل املفاوضات واملشاورات مع أعضائه عل امتداد كاممس الفرتة
بني الدورات ،باملواققة عل عدد من التعديالت .وتعرض هذه الوثيقة نتائج عممس مرتب اللجنة والتعاديالت املقرتحاة
عل الالئحة الداخلية للجنة.

التوجيهات امللتمسة من اللجنة

إن اللجنة مدعوة إىل استعراض ايرتاح تعديمس الئحتها الداخلية احلالية كما تارد يف الان اصلال  ،اجلازء
اصول ،القسم كاف ،وإىل اعتماد التعديالت عل كمسّ من املادة " -0هيئة املرتب" ،واملادة "- 2الدورات" واملاادة - 4
"التقارير".

ميرن توجيه االستفسارات بشأن احملتوى املوضوع هلذه الوثيقة إىل:
Robert G. Guei

أمني جلنة الزراعة
اهلاتف+39-0657054920 :
1

تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة ،الفقرة .22

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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أوالً -مقدمة ومعلومات أساسية
متشياً مع إجراءات خطة العممس الفورية لتجديد الفاو لعاام  22112املتعلقاة باللجاان الفنياة ،ياام اللايف يف
-0
دورته التاسعة والثالثني بعد املائة 3يف أبريمس/نيسان بدعوة اللجاان الفنياة إىل او لوائحهاا الداخلياة ،ماع اصخاذ يف
احلسبان االعتبارات املشار إليها يف الوثيقة  ،CCLM90/2وتوليات تقرير الادورة التساعني للجناة الشاوون الدساتورية
والقانونية .ويد أيرّ الليف بأنّ سلطة تعديمس اللوائح الداخلية مناطة باللجان الفنية غري أنه شدّد كذلك علا الرغباة يف
حتقيق االتساق بني مجيع اللوائح الداخلية للجان الفنية كاقة.
يف أكتوبر/تشاارين اصول  ،2101ياماات جلنااة التابااات بتعااديمس كا ّمس ماان املااادة ( 0هيئااة املرتااب) واملااادة
-2
(الدورات) واملادة ( 6احملاضر والتقارير) من الئحتها الداخلية .وقيما خ مسألة تشريمس جلنتهاا التوجيهياة ،عادّلت
جلنة التابات املادة  0يو ألبحت تن عل أن اللجنة التوجيهية تتروّن من رئييف وستة نوّاب للرئييف ،ما يقابمس
الرؤساء الستة للجان اإليليمية للتابات يف الفاو .وقيما خ وظائف اللجنة التوجيهية للجنة التابات ،ققد أضيفت ققرة
جديدة إىل املادة نفسها (الفقرة  )4تن ّ عل ما يلا " :تيسّا ر اللجناة التوجيهياة ،قيماا باني الادورات ،التشااور ماع
2

اصعضاء قيما يتعلق جبداول اصعمال والصيغ ومسائمس أخرى ،وتنفاذ اإلجاراءات اصخارى ات الصالة لضامان التحضاري
للدورات."4
يف مايو/أيار  ،2102يامت جلنة مشرالت السلع بتعديمس املادة ( 0هيئاة املرتاب) لالئحتهاا الداخلياة والا
-3
تتعلق بتشريمس عضوية مرتبها قوساعتها مان ثالثاة إىل سابعة أعضااء (أي رئاييف وساتة نّاواب للارئييف) .وقيماا خا
وظائفها ،نصت عل أن" :يتوىل املرتب ،بني الدورة واصخارى ،متثيامس أعضااء اللجناة واالضاطالو بالوظاائف املتعلقاة

بالتحضري لدورات اللجنة وبأي وظائف أخرى يد توكله إياها اللجنة".5

يف يوليو/متوز  ،2102يامت جلنة مصايد اص اك بتعديمس كمسّ من املادة ( 0هيئة املرتب) واملادة ( 2الدورات)
-4
واملادة ( 4جدول اصعمال والوثائق) واملادة ( 6احملاضر والتقاارير) لالئحتهاا الداخلياة .وبشاأن مساألة تشاريمس عضاوية
مرتبها (املعروف سابقا بتسمية اللجنة التوجيهية) ،عدّلت جلنة مصايد اص اك املادة  0لتوسايع عضاوية مرتبهاا مان
ستة إىل سبعة أعضاء (رئييف ونائب أول للرئييف ومخسة نواب آخارين للارئييف) .وقيماا يتعلاق بوظاائف مرتاب جلناة
مصايد اص اك ،أضيفت ققرة جديدة إىل املادة ( 0الفقرة  )2ه التالية" :يعقد ممثلو الموعاات اإليليمياة يف املرتاب

20-02

نوقمرب/تشرين الثان  ،)2112املرقق هاء .خطة العممس الفورية لتجديد الفاو،

 2تقرير الدورة (اخلالة) اخلامسة والثالثني للمومتر (روما،
الفقرة  26واإلجراءات.من  66-2إىل .66-2
 3الفقرتان  66و 66من الوثيقة .CL 139/REP
 4الالئحة الداخلية للجنة التابات ،النصوص اصساسية ،اجلزء اصول ،القسم ياء.
 5تقرير الدورة التاسعة والستني للجنة مشرالت السلع ،الفقرة  24والالئحة الداخلية للجنة مشرالت السلع ،النصوص اصساسية ،اجلزء اصول،
القسم حاء.
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مشاورات مع اصعضاء يف الويت املناسب ،بني الدورة واصخرى ،يف ما يتعلّق جبداول اصعمال وشرلها ومساائمس أخارى،
والختا اإلجراءات ات الصلة لضمان التحضري للدورات".
دُعيت جلنة الزراعة يف دورتها الثالثاة والعشارين يف مايو/أياار  2102إىل مراجعاة الئحتهاا الداخلياة .وإ مل
-6
تواقق اللجنة عل كاقة التعديالت املقرتحة ،قه مل تعتمد ر يا التعديالت املقرتحة علا الئحتهاا الداخلياة ولرنهاا
واققت عل "توسيع عضوية هيئة مرتب اللجنة من ثالثة إىل سبعة أعضاء مع ممثمس واحد عن كمس مموعاة إيليمياة."6
وكلّفت املرتب املوسّع بوضع ايرتاح تواقق ليتم اعتماده يف الدورة الرابعة والعشرين للجنة.
اجتمع أعضاء مرتب اللجنة مرات عدة خالل الفرتة بني الدورات من أجمس النظر يف التعديالت املقرتحاة علا
-6
الالئحة الداخلية .وخالل لك ،مت االعتبار ،بسبب أوجه التشابه عل مساتوى العملياات باني جلناة الزراعاة وجلناة
مشرالت السلع ،أنه يستحسن اعتماد نهج منسّق بني اللجنتني لتنقيح املادة "–0هيئة املرتاب" .وهلاذه التاياة ،واقاق
مرتبا جلنة الزراعة وجلنة مشرالت السلع عل تشريمس مجاعة عممس مشرتكة غري ر ية للنظار يف أربعاة عنالار ها :
(أ) حجم املرتب وتشريله؛ (ب) انتخاب أعضاء املرتب بصفتهم الشخصية أو كبلدان أعضاء؛ (ج) تعيني نائاب رئاييف
أول؛ (د) التناوب عل منصب الرئييف ووضع ايرتاح موحد وتواقق قيما خ املادة " –0هيئة املرتب" .وبالتاال ققاد
مت استعراض التعديالت املقرتحة من يبمس مجاعة العممس املشارتكة غاري الر ياة علا املاادة  0وتعاديالت أخارى علا
املادتني  2و 6يف الالئحة الداخلية للجنة ترد يف هذه الوثيقة ،من يبمس مرتب جلنة الزراعة واملصادية عليها.

ثانياً -القضايا املطروحة للنظر فيها
ألف -حجم املكتب وتشكيله
متشيا مع التوجيهات الصادرة عن جلنة الشوون الدستورية والقانونية خالل دورتها التسعني مان أجامس ضامان
-2
التمثيمس العادل للمجموعات اإليليمية كاقة يامت جلنة مصايد اص اك وجلنة التابات وجلناة مشارالت السالع بتعاديمس
اللوائح الداخلية لرمس منها من أجمس توسيع العضوية إىل سبعة أعضاء (عضو واحد عن كمس مموعة إيليمية) .ويف دورتها
الثالثة والعشرين املعقودة يف عام  ،2102واققت جلنة الزراعة أيضا عل إنشاء مرتب مروّن من سبعة أعضاء.7
باء-

انتخاب أعضاء املكتب بصفتهم الشخصية أو كبلدان أعضاء

إن اللجنة مدعوة إىل النظر يف االيارتاح الاذي يقضا بانتخااب الارئييف مان يبامس اللجناة بصافته أو بصافتها
-2
الشخصية يف حني ينتخب اصعضاء الستة اآلخرون للمرتب كبلدان أعضاء .ومن شأن انتخابهم كبلدان أعضااء أن يضامن
املزيد من املرونة يف إدارة املرتب وعمله إ سيتيح استبدال أعضاء املرتب مبزياد مان الساهولة والسارعة عناد املقتضا ،
6
7

الفقرة  22من تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة.
الفقرة  22من تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة.
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وزيادة املشاركة قضال عن التمثيمس .وقيما خ منصب الرئييف ،قف حني يستمر انتخابه أو انتخابها مان يبامس اللجناة
بصفة شخصية ،ايتُرح إدراج بند يتناول ضمان التناوب عل املنصب بني اصياليم السبعة للفاو .ويد يامت جلناة مصاايد
اص اك وجلنة التابات بإدخال بند مشابه يف املادة  0لالئحة الداخلية لرمس منهما .وسوف تنظر جلنة مشرالت السالع
يف تعديمس مشابه لالئحتها الداخلية قيما خي هذه املسألة لدى دورتها السبعني التالية.8
أما التعديمس املقرتح قريد يف املادة  0-0واملادة .2-0
جيم -تعيني نائب أول للرئيس
أيرّ املرتب بأهمية وظيفة نائاب الارئييف الاذي يساتطيع أن امسّ بصاورة مويتاة امسّ الارئييف تلقائيااً عناد
-9
املقتض  .ومن املقرتح أن يقوم املرتب بتعيني نائب أول للرئييف بدالً من أن تنتخبه اللجنة ،مع اإلدراك بأنّاه ال ترتتاب
عل هذه الوظيفة أي تداعيات بالنسبة إىل انتخاب رئييف للوالية املقبلة للمنصب.
ويرد التعديمس املقرتح يف املادة  6-0واملادة .6-0
دال-

وظائف املكتب

 -01يف أعقاب دعوة خطة العممس الفورياة إىل تعزياز دور رؤسااء اللجاان الفنياة ،نظارت جلناة الشاوون الدساتورية
والقانونية يف مسألة وظائف مراتب اللجان الفنية والبناء عل اللوائح الداخلياة للجناة مشارالت السالع وجلناة مصاايد
اص اك وجلنة التابات ،وأولت بالنظر يف إنشاء مراتب تعممس خالل الدورات وقيما بينهاا علا حاد ساواء .وينساجم
البند املقرتح بشأن وظائف املرتب مع نهج جلنة مشرالت السلع وجلنة مصايد اص اك وجلنة التابات.
ويرد التعديمس املقرتح يف املادة .3-0
هاء-

أمانة اللجنة

 -00تفيد املادة  0اخلالة باللجان الفنية كاقة (أي جلنة مشرالت السلع وجلنة مصايد اص ااك وجلناة التاباات)
أن "يعيّن املدير العام للمنظمة أميناً للجنة يقوم بالواجباات الا يتطلبهاا عمامس اللجناة" .وبالتاال يُقارتح إضااقة هاذه
اجلملة يف نهاية املادة  0عند الفقرة .2
واو-

التقارير

 -02من أجمس تطبيق اإلجراء  66-2من خطة العممس الفورية والذي ين عل ييام اللجاان الفنياة بتبلياغ اللايف
بشأن مسائمس الربنامج وامليزانية ،وبتبليغ املومتر باملسائمس املتعلقة بالسياسة العامة واملسائمس التنظيمية ،اعتماد املاومتر يف
8

روما ،من  6إىل  2أكتوبر/تشرين اصول .2104
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دورته السادسة والثالثني تعديالت يف الدستور والالئحة العامة للمنظمة .وأشارت جلنة الشوون الدستورية والقانونياة إىل
أن تطبيق هاذا اإل جاراء يساتوجب تعاديالت علا اللاوائح الداخلياة للجاان .أماا التعاديالت املقرتحاة علا الفقارة 0
من املادة  6قتنسجم مع الن الذي ايرتحته جلنة الشوون الدستورية والقانونية.

ثالثاً -التوجيهات امللتمسة من اللجنة
 -03بناء عل التوجيهات الصادرة عن الليف ،وعلا تولايات جلناة الشاوون القانونياة والدساتورية وماداوالت
مرتااب جلنااة الزراعااة ،قااإن اللجنااة ماادعوة إىل اسااتعراض واعتماااد التعااديالت املقرتحااة لالئحتهااا الداخليااة املبينااة
يف امللحق  0من هذه الوثيقة مبا يتفق مع املادة  –9تعديمس الالئحة – من الالئحة الداخلية للجناة الزراعاة الا تان
عل ما يل :

"جيوز للجنة ،بأغلبية ثلث اصلوات املُدىل بها ،أن تعدّل الئحتها الداخلية بشرط أن يتواقق هذا التعديمس ماع الدساتور
والالئحة العامة للمنظمة .وجيب عدم تضمني أيّ ايرتاح بتعديمس هذه املواد يف جدول أعمال أية دورة من دورات اللجنة،
إال يف حال أرسمس املدير العام إشعارًا بذلك إىل أعضاء اللجنة يبمس  31يوماً عل اصيمس من اقتتاح الدورة".
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امللحق  -0التعديالت املقرتحة

كاف -الالئحة الداخلية للجنة الزراعة
يف ن مشروو التعديالت الوارد أدناه ،يشار إىل االيرتاح املتعلق باملواد احملذوقة برتابة الان
قيما يشار إىل ايرتاح اإلضاقات بتسطري الن املائمس.

يتوساطه خا

املادة 0

هيئة املكتب
تنتخب اللجنة من بني ممثل أعضائها ،يف أول دورة تعقد يف كمس قرتة مالية ،رئيسا ونائباا أوال وساتة أعضااء
-0
ونائبا ثانيا للرئييف ،يبقون يف منالبهم إىل أن ياتم انتخااب رئاييف جدياد وناائبني جديادين .،يشارلون مجيعاا هيئاة
املرتب .ويرون ممثلو اصعضاء املنتخبني نوّاب ًا للرئييف.

 -2لدى انتخاب الرئييف ،ينبت للجنة أن تضمن التناوب العادل عل املنصب ما بني اصيااليم .واليراون الارئييف
موهال لالنتخاب لشتمس واليتني متتاليتني يف املنصب نفسه .وتنته مدة الوالية يف املنصب يف ختام اجتماو اللجنة الاذي
جيري قيه انتخاب رئييف جديد.
يتوىل املرتب ،بني الدورة واصخرى ،متثيمس أعضاء اللجناة واالضاطالو بالوظاائف املتعلقاة بالتحضاري لادورات
-3
اللجنة واالضطالو بأية وظائف أخرى يد توكله إياها اللجنة.
 -4يُ نتخب الرئييف واصعضاء لفرتة سنتني ويبقون يف منصبهم حت انتخاب رئييف جديد وأعضااء جادد يف نهاياة
الدورة التالية للجنة .وينتخب الرئييف وستة أعضاء من اصياليم التالية :عضو واحد مان أقريقياا وآسايا وأوروباا وأمريراا
الالتينية والبحر الرارييب والشرق اصدن وأمريرا الشمالية وجنوب غرب احملي اهلادئ.
 -6يُعيّن املرتب نائب أول للرئييف من بني أعضائه الستة ويبق (أو تبقا ) يف منصابه (منصابها) حتا انتخااب
نائب أول جديد للرئييف .وإ ا تعذر عل الرئييف ،صي سبب من اصسباب ،أداء وظائفه لبقياة واليتاه ،قيضاطلع بهاذه
الوظائف النائب اصول للرئييف للمدة املتبقية من والية الرئييف .ويع ّين املرتب نائب أول جديد للرئييف من باني أعضاائه
للمدة املتبقية من قرتة شتمس نائب الرئييف ملنصبه.
يتوىل الارئييف ،أو نائاب أول النائاب اصول للارئييف يف حالاة غياباه (غيابهاا) ،رئاساة اجتماعاات اللجناة،
-6
ويضطلع أيضا باملهام الالزمة لتسهيمس عممس اللجنة .ويف حالة عدم مترّن الرئييف والنائب اصول للرئييف من ترؤس جلساة
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من اجللسات ،تعني اللجنة يعيّن املرتب أحد نواب الرئييف اخلمسة اآلخرين لتول الرئاساة ،أو يف حاال تعاذر لاك،
تعني اللجنة ممثمس أحد من أعضائها لتول الرئاسة.

يعني املدير العام للمنظمة أمينا للجنة يقوم بالواجبات ال يتطلبها عممس اللجنة.

-2
املادة

9

الدورات
-0

تعقااد اللجنااة دوراتهااا وققااا ملااا جاااء يف الفقاارتني  3و 4ماان املااادة  32ماان الالئحااة العامااة للمنظمااة.

-2

جياااوز للجناااة عقاااد أي عااادد تشااااؤه مااان اجللساااات املنفصااالة أثنااااء كااامس دورة مااان دورات اللجناااة.

تعقد اللجنة يف اصحوال العادية دورة واحدة خالل كمس قرتة مالية ،ويفضمس أن يرون انعقادها يف ويت مبرار يف
-3
غري سنوات انعقاد املومتر .ويدعو املدير العام إىل عقد هذه الدورات بالتشاور مع رئييف اللجنة ،مع مراعاة أي ايرتاحات
تقدمها اللجنة.
جيوز للجنة ،عند االيتضاء ،أن تعقد دورات إضاقية بدعوة من املدير العام بالتشاور مع رئيسها ،أو بناء علا
-4
طلب خطّ يقدم إىل املدير العام من غالبية أعضاء اللجنة.
يُرسمس التبليغ اخلاص مبوعد كمس دورة ومران انعقادها يبمس شهرين عل اصيامس مان انعقااد الادورة ،إىل مجياع
-6
أعضاء اللجنة ،وإىل اصعضاء املشاركني يف املنظمة ،وإىل الدول غري اصعضاء ،واملنظمات الدولياة الا تراون ياد دُعيات
حلضور الدورة.
-6
-2

جيوز لرمس عضو يف اللجنة أن يعيّن مناوبني ومساعدين ومستشارين ملمثله يف اللجنة.
يرتممس النصاب الالزم الختا أي إجراء ر

من يبمس اللجنة ضور ممثل أغلبية أعضاء اللجنة.
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املادة 3

احلضور
خيضع اشرتاك املنظمات الدولية يف عممس اللجنة بصفة مرايب لألحرام اخلالاة باذلك يف الدساتور ،والالئحاة
-0
العامة للمنظمة ،9وكذلك للقواعد العامة ال وضعتها املنظمة وال حترم عالياتها مع املنظمات الدولية.
يرون حضور الدول غري اصعضاء يف املنظمة لدورات اللجناة خاضاع ًا للمباادئ ات الصالة مبانح لافة مراياب
-2
للدول وال مت إيرارها يف املومتر.
(أ) ترون اجتماعات اللجنة علنية ،ما مل تقرر اللجنة عقد اجتماعات خالة ملنايشة أي موضوو يف جدول أعماهلا.
(ب) تبعاً صحرام الفقرة الفرعية (ج) أدناه ،ميرن صي دولة عضو لييف هلا متثيمس يف اللجناة ،أو أي عضاو مراقاق ،أو
أي دولة غري عضو تتم دعوتها حلضور دورة اللجنة بصفة مرايب ،أن تقدّم مذكرة وتشارك بادون حاق التصاويت
يف أي نقاش يف االجتماو العام أو اخلاص للجنة.
(ج) ميرن بسبب ظروف استثنائية أن تقرر اللجنة حصر حضور االجتماعات اخلالة عل املمثمس أو املراياب مان كامس
دولة عضو يف املنظمة.
املادة 2

جدول األعمال والوثائق
يعدّ املدير العام ،بالتشاور مع رئييف اللجنة ،جدول أعمال مويتاا يوزّعاه يف العاادة يبامس موعاد انعقااد الادورة
-0
بشهرين عل اصيمس عل مجيع الدول اصعضاء ،واصعضاء املنتسبة يف املنظمة ،ومجيع الدول غاري اصعضااء ،واملنظماات
الدولية املدعوة إىل حضور الدورة.
جيوز جلميع الدول اصعضاء يف املنظمة واصعضاء املنتسبة إرسال طلب للمدير العام ،يبمس املوعاد املقارتح للادورة
-2
بثالثني يوماً عل اصيمس يف اصحوال العادية ،بإدراج بند يف جدول اصعمال املويت .ويقوم املدير العام عندئذ بتوزيع البند
املقرتح عل مجيع الدول اصعضاء يف اللجنة مع الوثائق الضرورية.
جيوز للجنة عند انعقادها أن تعدل باملواققة العامة جدول اصعماال باحلاذف أو اإلضااقة أو التنقايح بشارط أال
-3
يُستبعد أي بند أحيمس إليها من الليف أو بناء عل طلب املومتر.

 9املقصود يف هذا السياق بتعبريي "الدستور" و"الالئحة العامة للمنظمة" مجيع القواعد العامة والبيانات اخلالة بالسياسة العامة الا أيرهاا املاومتر
بشرمس ر إل كمال الدستور والالئحة العامة ،ومنها "البيان اخلاص باملبادئ املتعلقة مبنح لفة املرايب للدول" والقواعد العامة ال تانظم العالياات
بني املنظمة واملنظمات الدولية احلرومية وغري احلرومية.
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تُرسَمس الوثائق ال مل يتم توزيعها ،مع جدول اصعمال املويت ،أو يف أيرب قرلة ممرنة بعد لك.

املادة 5

التصويت
-0

لرمس عضو يف اهليئة لوت واحد.

عل الرئييف التحقق من يرارات اللجنة ،وله أن يشرو يف إجراء االيارتاو بنااء علا طلاب واحاد أو أكثار مان
-2
اصعضاء ،ويف هذه احلالة تطبق اصحرام املناسبة من املادة  02من الالئحة العامة للمنظمة مع مراعاة مقتض احلال.
املادة 6

التقارير
تُعدّ اللجنة يف كمس دورة تقريرا يقدم إىل الليف متضمناً آراءها وتولياتها ويراراتها ،ويورد عناد الطلاب بياناا
-0
باااراء اصيليااة .وتبااذل اللجنااة يصااارى جهاادها لضاامان أن ترااون التولاايات دييقااة وميراان تنفيااذها .وتُحااال مسااائمس
السياسةالعامة واملسائمس التنظيمية إىل املومتر ،يف حني تُحال مسائمس الربنامج وامليزانية إىل الليف .ويبلغ الليف بأياة
توليات تعتمدها اللجنة ،وتوثر يف برنامج املنظمة أو ماليتها ،أو ترون متعلقة بالشوون القانونية أو الدستورية ،مشفوعة
مبالحظات اللجان املختصة املتفرعة عن الليف .وترقع تقارير اللجنة أيضا إىل املومتر.
توزَّو تقارير الدورات عل مجيع الدول اصعضاء ،واصعضاء املنتسبة يف املنظمة ،والدول غري اصعضاء املدعوة إىل
-2
حضور الدورة ،وكذلك املنظمات الدولية املعنية ال هلا حق التمثيمس يف الدورة.
يتضمن تقرير اللجنة مالحظاتها عل تقرير أي جهاز من أجهزتها الفرعية ،وكذلك اآلراء ال يطلب إدراجها
-3
عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة ،ويقوم املدير العام بناء عل طلب أي عضو بتوزيع هذا اجلزء من تقرير اللجنة بأسرو ما
ميرن عل الدول أو املنظمات الدولية ال تتلق عادة تقارير اجلهاز الفرع املعين .وجيوز للجنة أن تطلاب أيضاا مان
املدير العام ،أن يسرتع االنتباه ،عند إرسال تقريرها و اضر مداوالتها إىل اصعضاء ،إىل آراء اللجناة وتعليقاتهاا علا
تقرير أي جهاز من أجهزتها الفرعية.
-4
املادة 7

حتدد اللجنة اإلجراءات ال تتبع بشأن البيانات الصحفية عن أعماهلا.
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األجهزة الفرعية
طبقا صحرام الفقرة  02من املادة  32لالئحة العامة للمنظمة ،جيوز للجنة ،بصورة استثنائية ،تشريمس أجهازة
-0
قرعية أو خمصصة حني تعترب أن من شأن هذا اإلجراء أن يودي إىل تيسري عملها وأنه لن يوثر سلبا يف النظر يف املساائمس
املقدمة للجنة لدراستها من منطلق متعدد التخصصات .ويد تقبمس اللجنة أن تنضم إىل عضاوية تلاك اصجهازة الفرعياة أو
املخصصة بلدان غري أعضاء يف اللجنة وأعضاء مناوبني .وجيوز للمجلايف أن يقبامس يف عضاوية تلاك اصجهازة الفرعياة أو
املخصصة ال تنشئها ال تنشئها اللجنة الدول ال ليست أعضاء يف املنظمة ولاييف هلاا لافة العضاو املنتساب قيهاا
لرنها أعضاء يف اصمم املتحدة أو يف أي من وكاالتها املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاية الذرية.
يتعني عل اللجنة يبمس اختا أي إيرار بإنشاء أجهزة قرعية ،أن تدرس اصعباء اإلدارية واملالياة املرتتباة علا
-2
هذا القرار يف ضوء تقرير من املدير العام.
حتدد اللجنة اختصالات أجهزتها الفرعية أو أجهزتها املخصصة ،وتشريمس هذه اصجهزة ،كماا حتادد ،يادر
-3
املستطاو ،مدة عممس كمس جهاز قرع أو خمص  .ويتعني عل هذه اصجهزة الفرعية أو املخصصة أن ترقاع تقاريرهاا إىل
اللجنة .وتُبلغ هذه التقارير بترض اإلحاطة إىل مجيع أعضاء اصجهزة الفرعية أو املخصصاة املعنياة ،وإىل مجياع أعضااء
ق هلا حضور دورات اصجهزة املعنية.
اللجنة ،وإىل املنظمات الدولية املعنية ال
املادة 8

وقف العمل بالالئحة
جيوز للجنة ،بأغلبية ثلث اصلوات املعطاة ،أن تقرر وياف العمامس باأي ماادة مان املاواد الساابقة بالئحتهاا
الداخلية ،بشرط أن يقدم تبليغ مسبق بايرتاح الويف يبمس ثه بأربع وعشرين ساعة ،وأن يرون اإلجراء املاراد اختاا ه
متماشيا مع الدستور والالئحة العامة للمنظماة ،10وجياوز إ غفاال هاذا التبلياغ إ ا مل يعارتض علا لاك أي عضاو مان
اصعضاء.
املادة 2

تعديل الالئحة
جي وز للجنة بأغلبية ثلث اصلوات املعطاة أن تعدل الئحتها الداخلية ،بشرط أن يرون هذا التعديمس متسقاً مع
الدستور والالئحة العامة للمنظمة .وال يُدرج أي ايرتاح بتعديمس هذه الالئحة يف جدول أعمال أية دورة للجنة ما مل يرسمس
املدير العام تبليتا مسبقا بشأنه إىل أعضاء اللجنة يبمس اقتتاح الدورة بثالثني يوما عل اصيمس.
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