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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

 بعد المائة الثالثةالدورة 

 2016 تشرين األول/أكتوبر 26 - 24روما، 

من دستور منظمة  14اإلجراءات الخاصة باتخاذ القرارات في األجهزة المنشأة بموجب المادة 
 األغذية والزراعة

 
 معلومات أساسية -لا أو  

 
ً  باالرقرتني )اللجناة  أحاا  املادير العاام هاذه الوثيقاة إىل لناة اللاسون الدواتورية والقانونياة -1 مان املاادة  4و 3، عما

كانات قاد وضاعتهما بعاج اةجهانة املنلاأة   الوثيقة جمموعتني من إجراءات العمل من الًئحة العامة للمنظمة. وختص 34
  من الدوتور. 14مبوجب املادة 

 
تتعلق جمموعة اإلجراءات اةوىل بقيام بعج تلك اةجهنة بعقد اجتماعات مغلقة؛ علما  أن هذه االجتماعاات و  -2

ع مان االجتماعاات تكون عادة مرتوحة فقط لرؤواء الوفود. تتسم عملية صنع القرارات لدى بعاج اةجهانة بالعادد املرترا
 العادياااة املرتوحاااة للجلساااات العاماااة )الااا  تعقاااد بنااااء علاااى اللاااوائني املعتمااادة لغااانع القااارارات  وباااني االجتماعاااات املغلقاااة،

  ال  تعقد بالتناوب. أما اجملموعة الثانية فتتعلق بانعقاد بعج من تلك االجتماعات يف غياب ممثلني عن املنظمة.
 
 ما يتعلق هبذه املسائل.  ت اللجنة بلأن النهج الواجب اتباعه يفتوجيها تلتمس املنظمةو  -3
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 من دستور المنظمة 14الوضع العام لألجهزة المنشأة بموجب المادة  -ثانياا 
 
  14مااااان دواااااتور املنظماااااة )اةجهااااانة املنلاااااأة مبوجاااااب املاااااادة  14كاااااان وضاااااع اةجهااااانة املنلاااااأة مبوجاااااب املاااااادة  -4

وقد أنلئت تلك اةجهنة من خً  معاهدات مت التراوض بلاأاا داخال  الرئاوية يف الراو.قيد اوتعراض بعج اةجهنة 
  املنظمة واعتمادها من قبل املسمتر أو اجمللس، حبسب ما إذا كان نطاقها عامليا  أو إقليميا .

 
عتا  نطاا  يف املاضي، كان عدم وضوح العًقة باني تلاك اةجهانة وباني املنظماة موضاع قلاق. وبلاكل خاا  اُ و  -5

لايس مان املارجني أن يكاون هنااف موقا  حاوام بلاأن و مسسوليات الراو وأعضائها جتاه تلك اةجهنة أحيانا  غري واضاني. 
بغياة إروااء بعاج املعاايري و هذه املسألة طاملا أن كل معاهدة هاي رارة عملياة ترااوض، وقاد تكاون  اا ةاات حماددة معيناة. 

واالتراقاات  املعاهداتاملبادئ واإلجراءات ال  ينبغي أن حتكم باعتماد " 1957و يف عام القانونية واإلدارية، قام مسمتر الرا
. ماان الدوااتور." )"املبااادئ"  6ماان الدوااتور، وا يئااات واللجااان املنلااأة مبقتضااى املااادة  15و 14املعقااودة مبقتضااى املااادتني 

مان الدواتور، أن تتمتاع بقادر  14ة مبوجاب املاادة وبلكل عام، واد اعرتاف بأنه ينبغي لألجهنة املنلاأة بنااء علاى معاهاد
  من االوتقًلية الوظيرية والتلغيلية يسمني  ا بتحقيق أهدافها النظامية.

 
، تبقااى تلاااك اةجهاانة مرتبطاااة 14ولكاان، بغااج النظااار عاان اظغاااائص الوظيريااة لألجهااانة املنلااأة مبوجااب املاااادة  -6

بأنلاطتها كافاة. ويتجلاى  إىل املنظماةعاماة، هاي تعمال يف إطاار الرااو وتعهاد ارتباطا  وثيقا  بالراو مان ناواح كثارية. فبغاورة 
  هذا الواقع بأشكا  عدة، حبسب ما تغره وثيقة أخرى رفعت إىل هذه الدورة للجنة:

 
ال تنيطهااا صااكوكها التأويسااية أيااة شخغااية قانونيااة، أ  القاادرة علااى أن تتمتااع  1حبسااب مااا أكااد جملااس الراااو أ )

  .للمنظمةخاصة هبا وبالتايل عليها أن تعمل من خً  املنظمة وباالوتناد إىل القدرة القانونية  حبقو  وواجبات
 مااااان الدواااااتور إىل الترااااااوض واالتراااااا  داخااااال الرااااااو، بالتماشاااااي 14ختضاااااع االتراقاااااات امل ماااااة مبوجاااااب املاااااادة  ب )

ة الااذكر. وتكااون العضااوية مرتوحااة اآلنراا واملبااادئمااع إجااراءات اااددها الدوااتور، ومااع الًئحااة العامااة للمنظمااة 
اةماام املتحاادة ويف أيااة ماان وكاالصااا املتخغغااة أو يف الوكالااة  منظومااةفقااط لألعضاااء يف املنظمااة أو لألعضاااء يف 

 نص عليه الدوتور والًئحة العامة للمنظمة. يالدولية للطاقة الذرية، حبسب ما 
 نظامهاااا الاااداخلي ونظامهاااا املاااايل اظاصاااني هباااا وتعاااديلهما،أن تعتماااد  14بووااع اةجهااانة املنلاااأة مبوجاااب املاااادة  ج )

علااى أن يتماشاايا مااع اإلطااار املسوسااي العااام للمنظمااة. وبغااورة عامااة، تعماال تلااك اةجهاانة مبوجااب السياوااات 
  العامة للمنظمة وبالتماشي معها.

بالتماشااي مااع النظااام  14ملااادة ة مبوجااب اأتااتم إدارة أيااة مسااامهات أو ت عااات أو إعانااات تتلقاهااا اةجهاانة املنلاا د )
وتعتاا   واإلجااراءات املاليااة للمنظمااة، كمااا أن كافااة املعااامًت املاليااة واإلداريااة تااتم ماان خااً  حسااابات املنظمااة.

 الراو مسسولة جتاه املاحنني عن إدارة أية مسامهات واردة وعن اوتخدام تلك املسامهات. 

                                                      
 .127CLمن الوثيقة  90الرقرة   1
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التراقاااات التأويساااية، وتكاااون  ماااا صاااًحية عااادم علاااى اتعاااديًت  جياااب إباااً  اجمللاااس أو ماااسمتر املنظماااة باااأ   اه)
  السماح بتلك التعديًت إذا اعت ا بأاا تتعارض مع أهداف املنظمة وغاياصا أو مع أحكام دوتورها.

يكاااون موظراااو تلاااك اةجهااانة مساااسولني مااان الرااااو يعيااانهم املااادير العاااام، ويكوناااون خاضاااعني إىل الًئحاااة العاماااة  و )
ً  عاان واالطة املاادير العااام، بغااج النظاار عاان أيااة اوااتقًليةوالنظااا  م اةواوااي للااسون املااوظرني يف املنظمااة، فضاا

 مثال وباملثال فاإن املاوظرني اآلخارين العااملني يف .والرّنياةص املسائل الوظيرية خي يف ماقد تتمتع هبا تلك اةجهنة 
 ا. تلك اةجهنة، توظرهم املنظمة بالتماشي مع لوائحها وإجراءاص

 ص أحكااااام وشاااارو  تااااوظيرهم إىل لنااااة التظلمااااات يف املاااانظمخياااا يف ماااااحتااااا  أيااااة شااااكاوى يرفعهااااا املوظرااااون  ز )
وإىل احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولياة حيات تكاون منظماة اةغذياة والنراعاة الطارف املساتأن  علياه  

  واملدير العام ممثلها القانوين.
ظمة، واملدير العام بغرته ممثلها القانوين، أية مساسوليات مرتتباة علاى أنلاطة اةجهانة املنلاأة كذلك، تتحّمل املن ح )

ً  بااإجراءات التحكاايم الاا  قااد ختضااع  ااا تلااك اةجهاانة. يف ماااماان دوااتور املنظمااة،  14مبوجااب املااادة   يتعلااق مااث
وموظروهااا، فهااي نرسااها امتيااازات  14أمااا االمتيااازات واحلغااانات الاا  تتمتااع هبااا اةجهاانة املنلااأة مبوجااب املااادة 

املنظماة وحغاااناصا حبسااب ماا يلحظهااا دوااتور املنظماة، واتراقيااة امتيااازات الوكااالت املتخغغااة وحغاااناصا وأيااة 
ً ، بلكل ثنائي من قبل الراو مع أعضاء منرردين .   اتراقات إضافية قد تعقد )مث

 
أن تلك اةجهنة قد تتمتع بدرجاة متراوتاة مان االواتقًلية الوظيرياة لغاياة تنرياذ برناامج العمال  يف حنيبالتايل، و  -7

 الاااذ  وافقااات علياااه، فهاااي مااان الناحياااة اإلدارياااة مندجماااة بالكامااال ماااع الرااااو وضااامنها. وحبساااب ماااا تلحظاااه املعاهااادات،
دواااتور الرااااو واإلجاااراءات ماااع عاااارض فاااإن النظاااام الاااداخلي وإجاااراءات العمااال ذات الغااالة بتلاااك اةجهااانة ال جياااب أن تت

 . للمنظمةالتلغيلية 
 

 ممارسة عقد الجتماعات المغلقة -ثالثاا 
 

 موضوع النقاش -ألف
 
ماان الدوااتور، نلااأت مماروااة تقضااي  14لاادى عاادد قلياال ماان اةجهاانة املنلااأة بناااء علااى معاهاادة مبوجااب املااادة  -8

 بدراوااااة مواضاااايع حمااااددة خااااً  االجتماعااااات العاديااااة للجهاااااز املعاااا ، ولكاااان أيضااااا  ضاااامن اجتماعااااات مغلقااااة تقتغاااار
. وهناااف بالتااايل إجااراء جتاار  مبوجبااه عمليااة صاانع القاارار بلااأن مسااألة حمااددة يف واايا  مسوسااي يتساام الوفااودعلااى رؤواااء 

الواتعانة املتنايادة أو العامة للجهاز، وباالجتماعات املغلقاة واحملغاورة لرؤوااء اللجاان. أماا ا باالجتماعات العادية املرتوحة
 . 14اإلجراءات االعتيادية لغنع القرار لدى تلك اةجهنة املنلأة مبوجب املادة  ضإن مل نقل تقوّ  هبذه اآلليات فتبهم
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 اعتبارات ذات صلة  -اءب
 
املتحدة اجتماعاات  اةممالتابعة ملنظومة نظمات املالرئيسية يف كافة  اةجهنة من حيت املبدأ، تكون اجتماعات -9

عامة مبا أن تلاك املنظماات متأصالة يف مرهاوم الدبلوماواية العاماة الاذ  تعاود بداياتاه إىل الهاود اةوىل إلروااء املنظماات 
بنااء علياه بعاد احلارب العاملياة اةوىل، أو ماا يعارف  احلكومية الدولية وتطويرها. وبالتايل فإن بياان املباادئ الاذ  نُظّام العاامل

، قد نص على الدبلوماوية العامة باعتبارهاا املبادأ Woodrow Wilsonكي ير فغلها الرئيس اةم ربع علرة ال بالنقا  اة
الرئيسااية ينبغااي أن تكااون  لألجهاانةواملوقاا  العااام علااى امتااداد منظومااة اةماام املتحاادة هااو أن االجتماعااات العامااة  .2اةو 

اةمام املتحادة نرساها  منظوماة ذلك هو املوقا  الساائد عا  النظاام متعادد اةطاراف يف منظماات مثال .3علنيةاجتماعات 
 منظماااة العمااال الدولياااةو  منظماااة الطاااريان املااادين الااادويلو  الوكالاااة الدولياااة للطاقاااة الذرياااةو  كافاااة براجمهاااا وصاااناديقها الرئيسااايةو 
املنظماة العاملياة للملكياة الركرياة. وقاد أثبتات و  اليونيسكوو  منظمة الغحة العامليةو  ملتحدة للتنمية الغناعيةاةمم ا منظمةو 

  ذلك حبوث أجرصا الراو على مر عدد من السنوات يف مجلة من السياقات املتنوعة.
 

 .اةماااانص خياااامااااا  وقااااد أدخلاااات بعااااج املنظمااااات تعااااديًت علااااى هااااذا النظااااام مراعاااااة لللااااواغل املتناميااااة يف -10
 واملرتوحااة لًجتماعااات ماان جهااة وبااني التاادابري اةمنيااة ومااا يتغاال هبااا ماان قيااود، العلنيااةولكاان جاارى التميياان بااني الطبيعااة 

مبباادأ مواصاالة عقااد  متااسماان جهااة أخاارى. وبغااورة عامااة، جاارى التوضاايني بأنااه ال ينبغااي ة  تعااديًت ماان هااذا النااو  أن 
 لااادى النظااارو  .2005يف عاااام  متثاااا  الرااااو  اااذا املبااادأ اةواوااايالتأكياااد علاااى ا وقاااد أعياااد .علنياااةاالجتماعاااات بغاااورة 

 يف املساااألة، وافقااات اةجهااانة الرئاواااية املعنياااة علاااى أن حضاااور المهاااور لًجتماعاااات  كااان أن خيضاااع إىل بعاااج القياااود،
كنهااا شااددت علااى اوااتمرار   ولشااابهواملناااطق اظاصااة ومااا  زيااة )مثاال اإلبااً  املساابق باحلضااوروعلااى تنريااذ تاادابري احرتا

االجتماعااات. ووافااق مااسمتر الراااو علااى تعااديًت الًئحااة العامااة للمنظمااة، موضااحا  أنااه ينبغااي للماادير  علنيااةوااًمة مباادأ 
 واحلقيقااة العااام، مااع مراعاااة كافااة اللااواغل اةمنيااة ذات الغاالة، أن يتخااذ تاادابري إلتاحااة حضااور المهااور لًجتماعااات.

املباادأ اللاامويل واايظل هاو عقااد اللسااات العامااة للمااسمتر " عتمااد تلاك التعااديًت قااد شاادد علاى أنأن قارار املااسمتر الااذ  ا
 وأن املقغاااد مااان التعاااديًت املقرتحاااة هاااو أن توضاااني نطاااا  مساااسوليات املااادير العاااام بلاااأن مساااائل اةمااان علنياااةواجمللاااس 
 .4يتغل باةوضا  االوتثنائية ال  قد تنلأ،" يف ما
 

ع وياواة عاماة متبعاة يف منظوماة اةمام املتحادة، هنااف عادة أجهانة مكوناة مان عادد حمادود وكذلك بالتماشي ما -11
ماان اةعضاااء أو تااسد  وظااائ  حمااددة، مثاال اللجااان التنريذيااة واملكاتااب ولااان الغااياغة، وهااي ليساات مرتوحااة للمااراقبني 

لاااك يف النغاااو  اةواواااية بغاااورة عاماااة، تلاااك االجتماعاااات تكاااون مغلقاااة وال يااانا  يااارد ذو عقاااد اجتماعاااات خاصاااة. وت  

                                                      
 سمعاهدات وًم علنية،  كن االطً  عليها علنا ، علاى أال تعقبهاا أ  ترامهاات دولياة وارية مان أ  ناو ، بال أن متاار دعا بيان املبادئ اةو  إىل "  2

 ."الدبلوماوية دوما  بلكل صريني وحتت نظر المهور
ماان نظامااه الااداخلي املسقاات علااى أنااه: "مااا مل يقاارر خااًف ذلااك، ينبغااي  48وهااذا ينطبااق حااجم علااى جملااس اةماان لألماام املتحاادة، الااذ  تاانص املااادة   3

 جمللس اةمن أن جيتمع عًنية".
" كانت املسألة موضع نقاش من منظور منظمةمن الًئحة العامة لل 25)أ  من املادة 9والرقرة  5من املادة  3تعديل الرقرة " 8/2005القرار رقم  انظر  4

 C 2005/REPمن الوثيقة  107إىل  105الرقرات  يسية يف املنظمة.ات اةجهنة الرئاملبادئ ا امة لللرافية واالنرتاح والسماح للجمهور حبضور اجتماع
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ال تتمتاع بسالطة صانع القارارات، وتعمال مبوجاب والياة ينيطهاا هباا جهااز  اةجهانةوالسبب عامة هاو أن تلاك  . 5للمنظمة
عام تكون خاضعة له. ولكن حجم يف تلك احلاالت، حغل تطور على مر السانني إذ بارز اجتااه واضاني حناو جعال جمموعاة 

 جراءات. من االجتماعات ال  كانت مغلقة يف السابق، مرتوحة للجمهور من أجل ضمان شرافية اإل
 

 بالتاااايل، ناااص إصاااًح الرااااو علاااى أناااه ينبغاااي لعااادد مااان اللجاااان الااا  كانااات تعقاااد اجتماعاااات مغلقاااة وخاصاااةو  -12
كر هذا يف الًئحة العاماة للمنظماة الا  أصابحت تلحا  اآلن ملااركة ماراقبني وقد ذُ  6أن تسمني حبضور مراقبني صامتني.
  صامتني يف تلك االجتماعات .

 
 كن فيها لًجتماعات أن تعقد بطريقة مغلقاة. علاى وابيل املثاا ،  -اليا  قليلة تعت  ح -هناف حاالت معينة و  -13

تتيني الًئحة العامة للمنظمة إىل جملس الراو أن يعقد اجتماعا  مغلقاا . ولكان مان الناادر جادا  أن تعقاد اجتماعاات مغلقاة 
ماعااا  خاصااا  للنظاار يف مسااألة تتعلااق تاجلألجهاانة العامااة لاادى الراااو. علااى واابيل املثااا ، هخاار ماارة عقااد فيهااا جملااس الراااو 

املتعلقاة باالجتماعاات املغلقاة لألجهانة  اةحكاامعاما . فلعال  20بتعيني املراجع اظارجي للحسابات، كانت قبل أكثر من 
  الرئيسية للمنظمة قد وقط مرعو ا مبرور النمن بكل بساطة.

 
 حاليااا   14عج اةجهاانة الدوااتورية املنلااأة مبوجااب املااادة كااا  الااراهن لاابختامااا ، ماان غااري اةكيااد أن يكااون االتّ و  -14

على االجتماعات اظاصة واملغلقة، متسقا  مع املبادئ اةواوية ملنظومة اةمم املتحدة، وماع اللاوائني واملمارواات املعتمادة 
 رتوحة لألجهنة املعنية. يف املنظمة. ال ويما وأن عددا  كبريا  من تلك االجتماعات ينعقد مبوازاة االجتماعات العادية امل

 
 عقد اجتماعات في غياب ممثل عن المنظمة -رابعاا 

 
جلساات يلارتف املادير العاام، أو املمثال املعاني مان قبلاه، يف مجياع لدواتور الرااو: " 7مان املاادة  5مبوجب الرقارة  -15

اإلجاراءات املًئماة املتعلقاة باملساائل  املسمتر واجمللاس بادون أن يكاون لاه حاق التغاويت، ولاه أن يقارتح علاى املاسمتر واجمللاس
 ".املطروحة أمامهما للنظر فيها

 
 للدواااتور تلاااري إىل املاااسمتر واجمللاااس، يعتااا  تطبياااق تلاااك اةحكاااام عاماااا   7مااان املاااادة  5ماااع أن أحكاااام الرقااارة و  -16

ةجهاانة املنلااأة مبوجااب إذ تنطبااق علااى كافااة اجتماعااات اةجهاانة الرئاوااية والدوااتورية للمنظمااة، مبااا يف ذلااك اجتماعااات ا
 وهااو أيضااا  مباادأ ينطبااق بلااكل عااام أعيااد التأكيااد علااى هااذا املباادأ لعاادد ماان املاارات يف اجتماعااات املنظمااة.و  .14املااادة 

مان ميثاا  اةمام  98للدوتور تعكس مضمون املادة  7من املادة  5على امتداد منظومة اةمم املتحدة، واحلقيقة أن الرقرة 
ةمم املتحادة. واحلقيقاة ا ملنظومة هذا املبدأ موجود كذلك يف الغكوف التأويسية ملنظمات أخرى تابعةاملتحدة. وجوهريا ، 

 مناذالاذ  أعلان  -أن قابلية تطبيقه ملكوف فيها، يف غياب أحكام صراة يف هذا الغدد، وجيب التذكري بأن هذا املبدأ 
  مر السنني. يلكل حجر زاوية النظام متعدد اةطراف الذ  تطور على - 1918

                                                      
 بيان املبادئ اظاصة مبنني صرة املراقب للدو . -من املرفق  4النء اةو  من النغو  اةواوية، الرقرة  انظر  5
 .وخطة العمل الرورية لتجديد منظمة اةغذية والنراعة REP2008C/الوثيقة رقم  انظر 6
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ً  وماان منظااور  2004ناقلاات لنااة اللااسون الدوااتورية والقانونيااة هااذه املسااألة يف عااام و  -17 ضاامن واايا   تلاا  قلااي

 تلاا . فرااي ذلااك احلااني، كااان رئاايس هيئااة مغااايد أةاااف التونااة يف احملاايط ا نااد  قااد طلااب إعااداد وتوزيااع وثااائق لااديها 
 متاااات مناقلااااةو  .7ماااان دون أن تقااااوم املنظمااااة باوااااتعراض تلااااك الوثااااائق تااااداعيات هامااااة علااااى املنظمااااة وعلااااى عضااااويتها،

 دا بااأن أياااة وثيقااة أو قااارارات  ااا تاااداعيات علااى مساااتوى السياوااااتاللااذين أّكااا واجمللاااسهااذه املساااألة ماان جاناااب اللجنااة 
غ إىل املنظمااة، مااع ماانني املنظمااة فرصااة كافيااة للتعبااري عاان هرائهااا. والحاا  بل ااأو ال نااامج أو اللااسون املاليااة للراااو، جيااب أن تُ 

واحلقيقة أن املنظمة،  .8من الدوتور 14اجمللس أن هذا اللر  ال يضر باالوتقً  الوظيري لألجهنة املنلأة مبوجب املادة 
 وااتورية، وإ ااا تسااتعرض فقااط تلااكلاادوا  عمليااة، ال تقااوم مبراجعااة منتظمااة لكافااة الوثااائق املعاادة الجتماعااات اةجهاانة الد

 ال   ا تداعيات على املنظمة ككل. 
 

عت  من الضرور  أن اضر ممثل عن املدير العام يف كافاة اجتماعاات املنظماة، مباا يف ذلاك اجتماعاات باملثل، يُ و  -18
هاذا مباادأ و لة قياد املناقلااة. ص أياة مسااأخيا يف ماااأجهنصاا الدواتورية، وأن يكااون قاادرا  علااى اإلعاراب عان هراء املاادير العاام 

 وطبعاااا ، هاااذا املبااادأ ال يضااار باااالقرار الاااذ  قاااد يرغاااب اةعضااااء احلاضااارين .9أواواااي عااا  منظوماااة اةمااام املتحااادة كلهاااا
 يف االجتما  املع ، يف اختاذه. 

 
 املنظمااة، اللجنااة ماادعوة إىل التااذكري مبباادأ وجااوب حضااور ممثاال عاان املاادير العااام يف كافااة اجتماعااات إن وختامااا ، -19

وغريهاا مان اةجهانة الدواتورية، وأن يكاون قاادرا  علاى اإلعاراب  14مبا يف ذلك اجتماعات اةجهانة املنلاأة مبوجاب املاادة 
 ماااا إذا كاااان ينبغاااي عااان هراء املااادير العاااام بلاااأن أياااة مساااائل قياااد املناقلاااة. واللجناااة مااادعوة أيضاااا  إىل تقاااد  ملاااورصا يف

 وب يف النظام الداخلي لألجهنة الدوتورية.  ذا املبدأ أن يرد باللكل منا
 

 اللجنة اتخاذها من قبلالمقترح  اتاإلجراء   -خامساا 
 

إّن لنااة اللاااسون الدواااتورية والقانونياااة مااادعّوة إىل اواااتعراض هاااذه الوثيقاااة وإباااداء املًحظاااات الااا  تراهاااا مناوااابة  -20
 بلأاا.

  

                                                      
منظوماة اةمام املتحادة  ومل تكن الوثيقة ختص الرااو وحادها وإ اا هاز ال تعرتف به اةمم املتحدة. ، تعلقت إحدى الوثائق جبو  النقاشموضويف حالة   7

 ككل فأطلقت العنان لسلسلة من النقاشات واملناظرات لررتة طالت ونتني.
  127CLمن الوثيقة  35الغرحة   8
ً ، وبالتماشي مع املادة   9 ةمني امن الًئحة الداخلية للجمعية العامة لألمم املتحدة على أن " 45من ميثا  اةمم املتحدة، تنص املادة  98بالتايل، مث

وجياااوز لاااه تعياااني عضاااو مااان اةماناااة لكاااي يناااوب عناااه يف تلاااك  العاااام يعمااال هباااذه الغااارة يف كافاااة اجتماعاااات المعياااة العاماااة ولاااااا ولاااااا الررعياااة.
 االجتماعات."
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 اللجنة مدعوة بلكل خا  إىل: إن و  -21
 

ص خيااا يف مااااإعااادة التاااذكري مبوقااا  املنظماااة، يف ضاااوء املمارواااة املعتمااادة عااا  منظوماااة اةمااام املتحااادة بأكملهاااا،   أ)
 االجتماعات املغلقة، والتلديد على الطابع االوتثنائي لتلك االجتماعات؛ 

ثل عن املدير العام والتذكري، أيضا  يف ضوء املماروة املعتمدة ع  منظومة اةمم املتحدة، مببدأ وجوب حضور مم   ب)
 يف كافاااة اجتماعاااات اةجهااانة الدواااتورية وأن يكاااون قاااادرا  علاااى اإلعاااراب عااان هراء املنظماااة واملااادير العاااام بلاااأن

 أية مسائل قيد النقاش. 
 وتقاااد  امللاااورة بلااااأن وجاااوب تعااااديل النظاااام الااااداخلي لألجهااانة الدواااتورية للمنظمااااة مباااا يعكااااس املبااادأ الااااوارد  ج)

  عًه.يف الرقرة )ب  أ
 


