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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 الدورة احلادية عشرة بعد املائة

 2020أكتوبر/تشرين األول  28-26روما، 

 أساليب عمل اجمللس: اللجنة العامة
 

 مقدمة -ًل أو  
)أ( من املاد   7أُدرج هذا البند على جدول األعمال املؤقت للجنة الشؤؤؤؤؤؤؤوت الد ؤؤؤؤؤؤوورةة وال الولرة  وج  ال      -1

أله جيوز أت تنظ  اللجنة يف ما ُُيال إلرها من بنود حمّدد  انشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة عن  من الالئحة العامة للمنظمة، اليت تنص على  34
 و الالئحة املالرة أو الوعدةالت اليت تُدخل على أيّ من هذه النصوص"."تطبرق أو ت سري الد وور أو هذه الالئحة أ

"إىل املسؤائل الناشؤ ة عن الدور  احلادةة  2019وأشار اجمللس يف دورته الثالرة والسوني بعد املائة يف ةولرو/ حزة ات  -2
ؤؤؤؤؤؤؤؤروت ا ؤؤؤؤؤؤؤؤوع ائ هذه املسؤؤؤؤؤؤؤؤائل من قبل "أله   كما أشؤؤؤؤؤؤؤؤار إىل 1واألربعني للمؤمت  )...( واليت اقوضؤؤؤؤؤؤؤؤت املزةد من النظ ".

 األجهز  ال ائ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة املعنرة، و/ أو النظ  ارها يف االجوماع بري ال ي  امل بل الذي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرع ده ال ئرس املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ل للمجلس 
 مع رؤ ؤؤاء ولواب رؤ ؤؤاء اجملموعات اإلقلرمرة". وشؤؤؤملت هذه املسؤؤؤائل أ ؤؤؤالر  عمل املؤمت .

 مات أساسيةمعلو  -اثنًيا

خالل املشؤؤؤؤاورات اليت هللوها االجوماعات بري ال يرة اليت ع دها ال ئرس املسؤؤؤؤو ل للمجلس مع رؤ ؤؤؤؤاء ولواب  -3
رؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء اجملموعات اإلقلرمرة بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤست الوعدةالت امتوملة يف أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالر  عمل املؤمت  لز د  ك اء  أعماله، طُ   اق ا  لع د 

ل يف اجومؤؤاعؤؤات اجومؤؤاعؤؤات اللجنؤؤة العؤؤامؤؤة للمؤمت  قبؤؤل ا  لع ؤؤاد دور  املؤمت . وةنطوي هؤؤذا االق ا  على أت ةوت الوويفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّ
من هذا ال برل إىل ق ارات على أ ؤؤؤؤؤؤا، مؤقت، رهنفا  واا ة اللجنة العامة بعد أت ة ور املؤمت   لوضاب أعضؤؤؤؤؤؤائها بشؤؤؤؤؤؤكل 

  .ري . وةُع ئ هذا االق ا  للوض رف يف الوقت املنا   من الضغط خالل أ بوع املؤمت
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 وُُيال هذا االق ا  إىل اللجنة من أجل الوما، آرائها من منظور النصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوص األ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة للمنظمة، ال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرما  -4
 يف ما ةوعلق بوشكرل اللجنة العامة ووالةوها على النحو املبني يف النصوص األ ا رة.

 تشكيل اللجنة العامة ووليتها -اثلثًا

 لعامة للمؤمت  على النحو الوايل  رة على تشكرل اللجنة امن النصوص األ ا 10من املاد   1تنّص ال      -5

وة أ، اللجنة . 8"ةشّكل املؤمت  جلنوه العامة من رئرس املؤمت  ولواب ال ئرس و بع دول أعضاء ةنوضبها املؤمت  طب فا للماد  
وإذا تغر  ال ئرس يف أثناء  ؤمت .رئرس املؤمت ، وله  لنسؤؤبة جللسؤؤافا ل س السؤؤلطات والواجبات اليت له  لنسؤؤبة جللسؤؤات امل

ولنائ  ال ئرس ال ائت  ل ائ ؤؤة ل س السؤؤلطات  إحدى جلسؤؤات اللجنة أو جال  منها، ةووىل ال ائ ؤؤة أحد لواب ال ئرس.
ولرس  ارافا أببلبرة األيفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوات املعطا .وتوضذ ق   وةوكوّت لصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب اللجنة من أبلبرة أعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائها. والواجبات اليت لل ئرس.

 وتكوت جلسات اللجنة خايفة إال إذا ق ر املؤمت  خالف ذلك". أكث  من يفوت واحد.للعضو 

س اجمللس رئرس املؤمت  ولواب رئرس املؤمت  الثالثة وأعضؤؤؤؤؤاء اللجنة العامة السؤؤؤؤؤبعة املنوضبني،  وج  املاد   -6  7ة شؤؤؤؤؤّ
حني خالل الدور  من النصؤؤؤوص األ ؤؤؤا ؤؤؤرة. ويف إطار النمط احلايل لدورات األجهز  ال ائ ؤؤؤرة، ة ور اجمل لس بوسؤؤؤمرة امل شؤؤؤّ

 8من الع اد املؤمت . وةنوضبهت املؤمت  وا فا للماد  ا ت  ةبف ةومفا  60املع ود  يف أب ةل/ لرسؤؤؤات من  ؤؤؤنة الع اد املؤمت ، أي قبل 
 من النصوص األ ا رة اليت تسوند إلرها ريرفا وال فت.

 ةل  كما   10من املاد   2وت د واجبات اللجنة العامة يف ال      -7

" إلضؤااة إىل مباشؤ   الواجبات الوارد  يف مواد أخ ى من هذه الالئحة، ت ور اللجنة العامة،  لوشؤاور مع املدة  
 العار، ومع م اعا  ما ةصدر عن املؤمت  من ق ارات،  ا ةل  

يت تنشؤؤس حتدةد موعد ومكات مجرع اجللسؤؤات العامة، ومجرع جلسؤؤات اللجات ال ئرسؤؤرة، واللجات األخ ى ال )أ(
 يف اجللسات العامة أثناء الدور ؛ 

 وضع جدول العمل الروم  لكل جلسة عامة يف الدور ؛ )ب(

اق ا  توزةع خمولف املوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوعات املدرجة يف جدول األعمال على اللجات ال ئرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة واللجات األخ ى  )ج(
 للمؤمت ، وت شرس لواب رؤ اء اللجات ال ئرسرة؛

أثناء الع اد كل دور  ال ؤؤؤؤوع ائ ت در العمل  ملؤمت ، ولونسؤؤؤؤرق عمل مجرع اللجات  االجوماع بصؤؤؤؤ ة دورةة )د(
 ال ئرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة واللجات األخ ى، وإلعداد الوويفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرات لداع هذا الو در، واالجوماع يف األوقات اليت ة اها ال ئرس،

 أو بناء على طل  أي عضو آخ  من أعضاء اللجنة؛

 ؛6ا     2اهلا على جدول األعمال يف أثناء الدور  طب ا للماد  ت دمي ت  ة  عن إضااات ة    إدخ )هؤ(

 حتدةد موعد اض الدور ؛ )و(

ت دمي ت  ة  للمؤمت  عن أي طل  ت دمه إحدى املنظمات الدولرة بري احلكومرة املشاركة للكالر يف جلسة  )ز(
 (؛3ا     17عامة من جلسات الدور  )املاد  

 (؛19طلبات االلضمار للعضوةة الكاملة أو املنوسبة يف املنظمة )املاد  ت دمي ت  ة  للمؤمت  عن  ) (
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، 22ت دمي الوويفؤؤؤؤؤؤؤرات إىل املؤمت  بشؤؤؤؤؤؤؤست الوضاب أعضؤؤؤؤؤؤؤاء اجمللس، وتوجره لظ  املؤمت  ريرا ألحكار املاد   )ط(
هو منصؤؤؤؤؤوص  ، وال رار، بصؤؤؤؤؤ ة عامة،  ملسؤؤؤؤؤؤولرات اليت توعلق  لوضاب أعضؤؤؤؤؤاء اجمللس، وا ا ملا4و 3ال   تني 

 علره يف تلك املاد ؛

حتدةد موعد الوضاب رئرس اجمللس واملدة  العار، وإعالت هذا املوعد يف أ ؤؤ ع وقت نكن بعد ااووا  دور   )ي(
 (؛4ال      37، واملاد  1ال      23املؤمت ، وت دمي الوويفرات للمؤمت  بشست ش وط تعررنهما )املاد  

 تسهرل  ري أعمال الدور ". )ك(

 اجومؤؤاعؤؤات خالل كؤؤل دور   ةأو أربعؤؤ ةويف إطؤؤار االضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطالع قؤؤذه الواجبؤؤات، تع ؤؤد اللجنؤؤة العؤؤامؤؤة عؤؤاد ف ثالثؤؤ -8
  2و إلضؤؤؤؤؤؤؤؤااة إىل تناول املسؤؤؤؤؤؤؤؤائل اإلج ائرة وبري ذلك من املسؤؤؤؤؤؤؤؤائل امتدد  بشؤؤؤؤؤؤؤؤكل يفؤؤؤؤؤؤؤؤ ةس يف ال      من دورات املؤمت .

 ت دمي تويفؤؤؤؤؤؤؤرات إىل املؤمت  بشؤؤؤؤؤؤؤست إعاد  ح و  الوصؤؤؤؤؤؤؤوةت  ،  ؤؤؤؤؤؤؤو ور اللجنة العامة، يف مجلة أمور من برنها10من املاد  
 من د وور املنظمة. 3من املاد   4إىل الدول األعضاء اليت علرها موسخ ات، وا فا لل     

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة -رابًعا

الوعلر ات واملالحظات اليت ت اها  إّت جلنة الشؤؤؤؤوت الد ؤؤؤوورةة وال الولرة مدعّو  إىل ا ؤؤؤوع ائ هذه الوثر ة وت دمي -9
منا بة بشسهنا. وإّت جلنة الشؤوت الد وورةة وال الولرة مدعّو   لوحدةد إىل ت دمي آرائها بشست اق ا  اجوماع اللجنة العامة 

 قبل الع اد املؤمت ، يف ضوء النصوص األ ا رة.


