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اختصاصات اللجنة االقتصادية
ألفريقيا ونظامها الداخلي
(مبا يف ذلك التعديالت واإلضافات اليت
أقرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي واللجنة
حىت  29متوز /يوليه )1994

اختصاصات اللجنة

()

 – 1تضطلع اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،اليت تعمل يف إطار سياسات األمم املتحدة وحتت اإلشراف العام للمجلس
االقتصادي واالجتماعي ،باألعمال التالية شريطة عدم اختاذها أية إجراءات تتعلق بأي بلد من دون موافقة حكومة ذلك البلد؛
املبادرة اىل اختاذ التدابري الالزمة ،واملشاركة فيها ،من أجل تسهيل اإلجراءات املتناسقة الرامية إىل حتقيق
(أ)
التنمية االقتصادية ألفريقيا ،مبا يف ذلك جوانبها االجتماعية ،وبغية رفع مستوى النشاط االقتصادي ومستويات املعيشة يف
أفريقيا ،واحلفاظ على العالقات االقتصادية وتعزيزها فيما بني بلدان وأقاليم أفريقيا ،وبينها وبني بلدان العامل األخرى على حد
سواء؛
(ب) إجراء أو رعاية ما تراه اللجنة مناسبا من استقصاءات ودراسات عن املشاكل والتطورات االقتصادية
والتكنولوجية يف أقاليم أفريقيا ،ونشر نتائج هذه االستقصاءات والدراسات؛
(ج)
هذه األعمال؛

االضطالع جبمع وتقييم ونشر ما تراه اللجنة مناسبا من معلومات اقتصادية وتكنولوجية وإحصائية أو رعاية

االضطالع ،يف حدود املوارد املتاحة ألمانتها ،بتقدمي ما قد ترغب فيه بلدان املنطقة وأقاليمها من خدمات
(د)
استشارية بشرط أن ال تتداخل هذه اخلدمات مع تلك اليت تقدمها اهليئات األخرى لألمم املتحدة أو الوكاالت املتخصصة؛
(ه) مساعدة اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،بناء على طلبه ،يف أداء وظائفه داخل املنطقة فيما يتعلق بأية
مشاكل إقتصادية ،مبا يف ذلك املشاكل يف جمال املساعدة التقنية؛
(و) امل ساعدة يف صياغة وتطوير سياسات متسقة كأساس للقيام بإجراءات عملية لتشجيع التنمية االقتصادية
والتكنولوجية يف املنطقة؛
( )مت اعتماد هذه االختصاصات مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  671ألف (د ،)25-املؤرخ يف  29نيسان /ابريل  .1958وقد
عدلت هذه االختصاصات مبوجب القرار  974دال – أوال (د ،)36-املؤرخ يف  5متوز /يوليه  ،1963والقرار (1343د )45-املؤرخ يف 18
متوز /يوليه  ،1968والقرار  ،68/1987املؤرخ يف  4آب /أغسطس .1978
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القيام ،بصدد تنفيذ الوظائف املذكورة أعاله ،مبعاجلة اجلوانب االجتماعية للتنمية االقتصادية والعالقات
(ز)
املتبادلة بني العوامل االقتصادية واالجتماعية حسب االقتضاء.
 – 2ختول اللجنة سلطة تقدمي توصيات بشأن أية مسألة ترد يف نطاق إختصاصها ،بصورة مباشرة إىل حكومات الدول األعضاء
أو الدول املنتسبة املعنية وإىل احلكومات املقبولة ذات املركز االستشاري والوكاالت املتخصصة .وتقدم اللجنة أية مقرتحات هلا،
تتعلق بأنشطة قد ترتتب عليها آثار هامة على االقتصاد العاملي ككل ،إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لكي ينظر فيها أوال.
 - 3جيوز للجنة ،بعد املناقشة مع أية وكالة متخصصة معينة ومبوافقة اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،أن تنشئ ما تراه
مالئما من هيئات فرعية لتسهيل تنفيذ مسؤولياهتا.
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يشمل النطاق اجلغرايف ألعمال اللجنة القارة األفريقية بأسرها ومدغشقر واجلزر األفريقية األخرى.
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يفتح باب العضوية يف اللجنة للبلدان التالية:

إريرتيا (ع)
إثيوبيا (ب)
أنغوال(ب)
أوغندا (أ)
بنن (ج)
بوتسوانا (د)
بوركينا فاصو (ج)
بوروندي (أ)
تشاد (ج)
توغو(ج)
تونس
اجلزائر (أ)
جزر القمر(هـ)
اجلماهريية العربية الليبية
مجهوري أفريقيا الوسطى
مجهورية تنزانيا املتحدة (ص)
جنوب أفريقيا (ف)
جيبويت (و)

الرأس األخضر(ه)
رواندا(أ)
زائري (ج)
زامبيا (ل)
زمبابوي (ن)
سان تومي وبرنسييب (ه)
السنغال (ج)
سوازيلندا (ز)
السودان
سرياليون (م)
سيشل (ب)
الصومال (ج)
غابون (ج)
غامبيا (ح)
غانا
غينيا (ط)
غينيا االستوائية (ز)
غينيا بيساو (ي)

الكامريون(ج)
الكونغو (ج)
كوت ديفوار (ج)
كينيا (ك)
ليبرييا
ليسوتو (د)
مايل (ج)
مدغشقر(ج)
مصر
املغرب
مالوي (ل)
موريتانيا (م)
موريشيوس (ن)
موزامبيق (ه)
ناميبيا (س)
النيجر (ج)
نيجرييا (ج)

ويفتتح باب العضوية يف اللجنة ألية دولة أخرى يف املنطقة قد تصبح فيما بعد عضوا يف األمم املتحدة.
__________________
(أ) عضو يف األمم املتحدة منذ عام
(ب) عضو يف األمم املتحدة منذ عام
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1962
1976

(ط) عضو يف األمم املتحدة منذ عام 1958
(ي) عضو يف األمم املتحدة منذ عام 1974

(ج) عضو يف األمم املتحدة منذ عام
(د) عضو يف األمم املتحدة منذ عام
(ه) عضو يف األمم املتحدة منذ عام
(و) عضو يف األمم املتحدة منذ عام
(ز) عضو يف األمم املتحدة منذ عام
(ح) عضو يف األمم املتحدة منذ عام

1960
1966
1975
1977
1968
1965

(ك)
(ل)
(م)
(ن)
(س)
(ع)

عضو يف األمم املتحدة منذ عام
عضو يف األمم املتحدة منذ عام
عضو يف األمم املتحدة منذ عام
عضو يف األمم املتحدة منذ عام
عضو يف األمم املتحدة منذ عام
عضو يف األمم املتحدة منذ عام

1963
1964
1961
1980
1990
1993

(ف) قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي مبقتضى قراره  974دال – رابعا (د ،)36-املؤرخ يف  30متوز /يوليه
 1965بأنه ال ينبغي أن تشرتك مجهورية جنوب أفريقيا يف أعمال اللجنة حىت يتبني للمجلس بناء على توصية اللجنة أنه قد مت
استعادة أوضاع التعاون البناء عن طريق تغيري سياستها العنصرية ،قرر اجمللس ،مبوجب قراره  1994/303وبناء على توجيه
اللجنة الواردة يف الفقرة  10من اإلعالن (1د )29-الذي أعتمدته اللجنة يف  4أيار /مايو  ،1994أن يقبل مجهورية جنوب
أفريقيا من جديد كعضو يف اللجنة.
(ص) تكونت يف  26نيسان /أبريل  1964باحتاد تنغانيقا وزجنبار اللذين انضما إىل عضوية األمم املتحدة يف عام
 1961و 1963على التوايل.
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اللجنة.

تصبح األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت الواقعة يف املنطقة اجلغرافية احملددة يف الفقرة  4أعاله أعضاء منتسبني يف

 - 7حيق ملمثلي األعضاء املنتسبني أن يشرتكوا ،بدون حق التصويت ،يف كافة االجتماعات اليت تعقدها اللجنة سواء
اجتمعت بوصفها اللجنة أو بوصفها جلنة جامعة.
 - 8حيق ملمثلي األعضاء املنتسبني التعيني كأعضاء يف أية جلنة أو هيئة فرعية أخرى قد تنشئها اللجنة ،كما حيق هلم تويل
مناصب يف هذه اهليئات.
 - 9واتباعا ملمارسات اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،حيق للجنة أن تدعو أي عضو من أعضاء األمم املتحدة ،من غري
األعضاء يف اللجنة ،لكي يشارك بصفة استشارية يف حبث أي أمر يهم ذلك العضو بصفة خاصة.
 - 10تدعو اللجنة أية حركة حترير وطنية تعرتف هبا منظمة الوحدة األفريقية ،لكي توفد مراقبني عنها لالشرتاك يف مناقشاهتا
ألي أمر قد يهم تلك احلركة .وهلؤالء املراقبني احلق يف تقدمي اقرتاحات ميكن طرحها للتصويت عليها بناء على طلب أي عضو
من أعضاء اللجنة .وتتحمل اللجنة مجيع تكاليف السفر والتكاليف األخرى املتعلقة بذلك اليت يكبدها ممثلو حركات التحرر
الوطين املدعوة حلضور هذه اجللسات.
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 -11تدعو اللجنة ممثلي الوكاالت املتخصصة حلضور اجتماعاهتا واالشرتاك يف مداوالهتا املتعلقة ببنود مدرجة يف جدول
أعما هلا تتعلق بأمور ضمن نطاق أنشطة تلك الوكاالت ،وذلك دون أن يكون هلا حق التصويت ،كما حيق للجنة أن تدعو،
وفقا ملمارسات اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،مراقبني عن منظمات حكومية دولية أخرى كلما استوصبت ذلك.
 - 12تتخذ اللجنة تدابري لضمان إقامة االتصال الضروري مع اهليئات األخرى لألمم املتحدة ومع الوكاالت املتخصصة،
مع االهتمام ،بصفة خاصة ،بتجنب إزدواج اجلهود ،كما تقيم اللجنة االتصال املالئم والتعاون مع اللجان االقتصادية اإلقليمية
األخرى وفقا لقرارات وتوجيهات اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة،
-13

جيوز أن تقيم اللجنة ما تراه مناسبا من اتصال مع املنظمات احلكومية الدولية يف أفريقيا والعاملة يف امليدان نفسه.

 - 14تضع اللجنة ترتيبات للتشاور مع املنظمات غري احلكومية ،ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي
واالجتماعي ،وفقا للمبادئ اليت يقرها اجمللس هلذا الغرض.
-15

تعتمد اللجنة نظامها الداخلي مبا يف ذلك طريقة اختيار رئيسها وأعضاء املكتب اآلخرين.

 - 16متول امليزانية اإلدارية للجنة من أموال األمم املتحدة.
 - 17يعني األمني العام لألمم املتحدة األمني التنفيذي للجنة ،ويشكل موظفو اللجنة جزءا من موظفي أمانة األمم املتحدة.
 - 18تقدم اللجنة ،يف كل سنة ،تقريراًكامال إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي عن أنشطتها وخططها ،مبا يف ذلك أنشطة
وخطط أية هيئات فرعية تابعة هلا،
 - 19يقع مقر اللجنة وأمانتها يف أفريقيا .وحيدد اجمللس االقتصادي واالجتماعي بالتشاور مع األمني العام لألمم املتحدة،
موقع املقر )(.وجيوز أن تنشئ اللجنة ،يف الوقت املناسب ،ما تراه مناسبا من مكاتب دون إقليمية.
 - 20يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد أول دورة للجنة يف أسرع موعد ممكن ،حبيث ال يتعدى ذلك املوعد هناية
عام  ،1958وتقرر اللجنة يف كل دورة مكان اجتماع دورهتا القادمة ،مع املراعاة الواجبة ملبدأ إنعقاد اللجنة أما يف مقرها أو يف
خمتلف البلدان األفريقية.
 - 21جيرى اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،من وقت آلخر استعراضات خاصة ألعمال اللجنة.

( )قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف جلسته  ،1018املعقودة يف  29نيسان /أبريل  ،1958أن خيتار مقرا للجنة بإجراء القرعة بني مخسة مواقع
مقرتحة .وقد مت اختيار مدينة أديس أبابا كمقر للجنة.
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النظام الداخلي للجنة

()

أوال – الدورات
موعد ومكان الدورات
املادة 1
تعقد دورات اللجنة كما يأيت:
(أ)
واالجتماعي؛

يف موعد توصى به اللجنة يف دورة سابقة ،بعد التشاور مع األمني العام ،وموافقة اجمللس االقتصادي

(ب)

خالل مخسة وأربعني يوما من طلب اجمللس لعقد دورة؛

(ج)

بناء على طلب األغلبية من أعضاء اللجنة ،بعد التشاور مع األمني التنفيذي؛

(د)

يف أية مناسبات أخرى يرى الرئيس بعد التشاور مع نائب الرئيس ومع األمني التنفيذي ضرورة النعقادها.
املادة 2

تعقد كل دورة تتم الدعوة إليها مبوجب الفقرة الفرعية (أ) من املادة  1يف مكان حتدده اللجنة يف دورة سابقة ،مع
املراعاة الواجبة ملبدأ إنعقاد اجتماع اللجنة أما يف مقرها أو يف خمتلف البلدان األفريقية.
وتعقد الدورات اليت تتم الدعوة إليها مبوجب الفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من املادة  1يف مكان حيدده األمني
العام بالتشاور مع رئيس اللجنة.
املادة 3
بناء على طلب األغلبية من أعضاء اللجنة ،او يف حاالت خاصة ،جيوز لألمني العام ،بعد التشاور مع رئيس اللجنة
ومع جلنة اجمللس املؤقتة املعنية بربنامج املؤمترات ،أن يغري موعد ومكان انعقاد الدورة.

( )أقرت اللجنة هذا النظام الداخلي يف دورهتا األوىل ( )E/CN.14/3/Rev.1مث عدل ته اللجنة يف دورتيها الثامنة والتاسعة ( أنظر الوثائق الرمسية
للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،الدورة الثالثة واألربعون امللحق رقم  )E/4354( 5املرفق الرابع  ،أو أنظر أيضاً املرجع نفسه  ،الدورة السابعة واألربعون
( ) E/4651اجمللد األول  ،املرفق الرابع ) ،ويف اجللسة األوىل واجللسة الثالثة ملؤمتر الوزراء ( أنظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي  ،الدورة
احلادية واخلمسون امللحق رقم  ،) E/4997 (5اجمللد األول ،املرفق السابع  ،وأنظر املرجع نفسه  ،الدورة التاسعة واخلمسون امللحق رقم ،)E/5657( 10
اجمللد األول ،اجلزء الثالث).
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اإلشعار بتاريخ االفتتاح
املادة 4
يشعر األمني التنفيذي األعضاء واألعضاء املنتسبني يف اللجنة مبوعد ومكان انعقاد اجللسة األوىل لكل دورة قبل بدء
الدورة بإثنني وأربعني يوما على األقل ،ويبلغ هذا اإلشعار أيضا إىل الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية واملنظمات
احلكومية الدولية يف أفريقيا العاملة يف ميدان عمل اللجنة نفسه ،واليت أقامت اللجنة اتصاال معها ،وإىل املنظمات غري احلكومية
من الفئة األوىل ،وإىل املنظمات غري احلكومية املناسبة من الفئة الثانية واملدرجة يف القائمة.

ثانيا – جدول األعمال
وضع جدول األعمال المؤقت واإلبالغ عنه
املادة 5
يعد األمني التنفيذي بالتشاور مع رئيس اللجنة جدول األعمال املؤقت لكل دورة ،وترسل ثالث نسخ من جدول
األعمال املؤقت مشفوعة بالوثائق األساسية املتعلقة بكل بند،
إىل األعضاء واألعضاء املنتسبني يف اللجنة وإىل األجهزة والوكاالت واملنظمات املشار إليها يف املادة  4يف موعد أقصاه
إثنان وأربعون يوما قبل افتتاح الدورة.
املادة 6
يتضمن جدول األعمال املؤقت بنودا تدرج بناء على اقرتاح:
(أ) اللجنة يف دور سابقة؛
(ب) اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛
(ج) أي عضو أو عضو منتسب يف اللجنة؛
(د) رئيس اللجنة؛
(هـ) األمني التنفيذي؛
(و) إحدى اهليئات الفرعية التابعة للجنة؛
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الوكالة؛

(ز) إحدى الوكاالت املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وفقا لالتفاقات املربمة بني األمم املتحدة وتلك
(ح) املنظمات غري احلكومية من الفئة األوىل دون االخالل بأحكام املادة .8
املادة 7

جيري األمني التنفيذي قبل إدراج أي بند تقرتحه إحدى الوكاالت املتخصصة يف جدول األعمال املؤقت ،ما قد يلزم
من مشاورات متهيدية مع الوكالة املعنية،
املادة 8
جيوز أن تقرتح املنظمات غري احلكومية من الفئة األوىل إدراج بنود يف جدول األعمال املؤقت تتعلق بأمور ضمن نطاق
اختصاصها رهنا بالشرطني االثنني؛
يتعني على املنظمة اليت تعتزم اقرتاح إدراج بند يف جدول األعمال املؤقت أن خترب األمني التنفيذي بذلك قبل
(أ)
سبعني يوما على األقل من بدء الدورة ،ويتعني عليها ،قبل أن تقرتح البند بصفة رمسية ،أن تنظر يف أية تعليقات قد يبديها
األمني التنفيذي؛
(ب) يقدم االقرتاح رمسيا مشفوعا بالوثائق األساسية ذات الصلة قبل بداية الدورة بستة ومخسون يوما على األقل؛
ويدرج البند يف جدول أعمال اللجنة إذا اعتمدته أغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين املصوتني.

إقرار جدول األعمال
املادة 9
البند األول يف جدول األعمال املؤقت ألية دورة ،الذي يلي انتخاب الرئيس هو بند إقرار جدول األعمال،

تنقيح جدول األعمال
املادة 10
جيوز أن تعدل اللجنة جدول األعمال يف أي وقت بعد إقراره .ويف حالة عدم تسلم احدى احلكومات األعضاء
للتقارير والدراسات والوثائق اليت يتعني النظر فيها خالل إحدى الدورات قبل إثنني وأربعني يوما من بدء تلك الدورة ،حيق لتلك
احلكومة أن تطلب حذف البنود اليت تغطيها تلك التقارير والدراسات والوثائق من جدول األعمال ،ويتعني على اللجنة أن
تستجيب لذلك الطلب على الفور.
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ومع ذلك وعلى الرغم مما ورد يف األحكام السابقة ويف حالة إصرار ثالثة أرباع أو أكثر من األعضاء املعتمدين حلضور
دورة معينة على أنه جيب مناقشة بند كانت اللجنة قد قدمته للنظر فيه ،فيسري عندئذ قرار األغلبية.

ثالثا – التمثيل ووثائق التفويض
املادة 11
ميثل كل عضو أو عضو منتسب يف اللجنة مبمثل معتمد.
املادة 12
جيوز أن يصطحب املمثل ممثلني مناوبني ومستشارين إىل دورات اللجنة ،ويف حالة غيابه .جيوز أن حيل حمله أحد
املمثلني املناوبني.
املادة 13
تقدم وثائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني إىل األمني التنفيذي قبل اجللسة األوىل اليت سيحضرها املمثلون.
ويفحص الرئيس ونائب الرئيس وثائق التفويض ويرفعان تقريرمها إىل اللجنة .بيد أن هذه املادة ال متنع أي عضو أو عضو منتسب
من تغيري ممثليه أو ممثليه املناوبني أو مستشاريه ،فيما بعد ،مع مراعاة تقدمي وفحص وثائق التفويض كلما اقتضت الضرورة.

رابعا – أعضاء المكتب
انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس والمقرر
املادة 14
تنتخب اللجنة يف بداية اجللسة األوىل ،من كل دورة من بني ممثلي األعضاء ،رئيسا ونائبا أول للرئيس ونائبا ثانيا
للرئيس ومقررا.

مدة العضوية
املادة 15
يشغل أعضاء مكتب اللجنة مناصبهم حىت يتم انتخاب من خيلفهم .وهلم احلق يف إعادة انتخاهبم.
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الرئيس بالنيابة
املادة 16
إذا تغيب الرئيس عن جلسة ما أو عن أي جزء منها ،يتوىل النائب األول للرئيس الرئاسة ،ويف حالة غياب النائب
األول للرئيس يتوىل الرئاسة النائب الثاين للرئيس ،يكون لنائب الرئيس الذي يتوىل الرئاسة ما للرئيس من سلطات وعليه ما على
الرئيس من واجبات،

استبدال الرئيس
املادة 17
إذا مل يعد الرئيس ممثال لعضو من األعضاء يف اللجنة أو أصبح غري قادر على االحتفاظ مبنصبه ،يصبح النائب األول
للرئيس رئيسا خالل ما تبقى من فرتة الرئاسة ،وإذا مل يعد النائب األول للرئيس ممثال لعضو من األعضاء يف اللجنة أو أصبح
غري قادر على االحتفاظ مبنصبه ،يصبح النائب الثاين للرئيس رئيسا خالل ما تبقى من فرتة الرئاسة،

حق الرئيس في االشتراك في التصويت
املادة 18
يشرتك الرئيس أو نائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس بالنيابة يف اجتماعات اللجنة بصفته رئيسا وليس بصفته ممثال
للعضو الذي اعتمد ليمثله ،وحيق ،يف هذه احلاالت ،ألحد املمثلني املناوبني أن ميثل العضو املعين يف اجتماعات اللجنة ويف
ممارسة حق التصويت.

خامسا -اللجان التابعة للجنة
املادة 19
جيوز أن تنشى اللجنة – يف كل دورة – ما تراه ضروريا من جلان جامعة أو جلان حمدودة العضوية ،وأن حتيل إىل هذه
اللجان أية مسائل مدرجة يف جدول األعمال لدراستها ورفع تقارير عنها ،وجيوز للجنة بالتشاور مع األمني التنفيذي أن تأذن
هلذه اللجان باالجتماع يف غري أوقات انعقاد دورات اللجنة.
املادة 20
يعني الرئيس أعضاء اللجان التابعة للجنة ،رهنا مبوافقة اللجنة ،ما مل تقرر اللجنة أمرا خمالفا لذلك.
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املادة 21
يطبق هذا النظام الداخلي على أعمال اللجان الفرعية ،ما مل تقرر اللجنة أمرا خمالفا لذلك

سادسا – األمانة
املادة 22
يؤدي األمني التنفيذي أعماله ،بصفته هذه يف كل اجتماعات اللجنة وجلاهنا وهيئاهتا الفرعية ،وجيوز أن يعني أحد
املوظفني اآلخرين ليحل حمله يف أي اجتماع.
املادة 23
الفرعية.

يتوىل األمني التنفيذي توجيه املوظفني الذي يوفرهم األمني العام واملطلوبني لسري أعمال اللجنة وأية هيئة من هيئاهتا
املادة 24

يكون األمني التنفيذي مسؤوال عن اطالع األعضاء واألعضاء املنتسبني يف اللجنة على أية مسائل قد تعرض على
اللجنة لكي تنظر فيها.
املادة 25
يقدم األمني التنفيذي تقريراً ،يف بداية كل دورة ،عن برنامج األمانة خالل الفرتة بني الدورتني السابقة واحلالية ،ويعمل
األمني التنفيذي بقدر املستطاع ،يف فرتات ما بني الدورات على اطالع األعضاء واألعضاء املنتسبني على نتائج ما جيري من
أعمال وآراء حكومات الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني فيما يتعلق بتلك النتائج.
املادة 26
جيوز أن يدىل األمني التنفيذي أو مممَثِّلهم ببيانات شفوية وبيانات مكتوبة أمام اللجنة أو جلاهنا أو هيئاهتا الفرعية ،تتعلق
بأية مسألة قيد النظر.
املادة 27
األمني التنفيذي مسؤول عن مجيع الرتتيبات الالزمة الجتماعات اللجنة وجلاهنا وهيئاهتا الفرعية
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املادة 28
ترتجم األمانة الكلمات اليت تلقى يف اجللسات ترمجة شفوية ،وتتلقى وترتجم وتعمم وثائق اللجنة وجلاهنا وهيئاهتا
الفرعية ،كما تعمل األمانة على طباعة وتعميم حماضر الدورات وقرارات اللجنة والوثائق الالزمة ذات الصلة .وتعمل اللجنة على
حفظ الوثائق يف حمفوظات اللجنة ،وبصفة عامة ،تؤدي األمانة مجيع األعمال األخرى اليت تطلبها اللجنة.
املادة 29
قبل أن توافق اللجنة أو اية هيئة فرعية هلا على أي اقرتاح ينطوي على إنفاق أموال األمم املتحدة يتعني على األمني
التنفيذي أن يعد ،يف أسرع وقت ممكن ،تقديرا ،منفصال للتكاليف املرتتبة على ذلك االقرتاح ،ويعمم هذا التقدير على األعضاء
ومن واجب الرئيس أن يوجه إنتباه األعضاء إىل هذا التقدير ويدعوهم إىل مناقشته عند نظر اللجنة أو احدى هيئاهتا الفرعية
يف هذا االقرتاح.
املادة 30
يؤدي األمني التنفيذي وظائفه خاضعا لسلطة األمني العام ويتصرف بالنيابة عنه.

سابعاً – اللغات
لغات العمل
املادة 31
اإلنكليزية والعربية والفرنسية هي لغات العمل يف اللجنة.

الترجمة الشفوية من إحدى لغات العمل
املادة 32
ترتجم الكلمات اليت تلقى بأية لغة من لغات العمل ترمجة شفوية إىل لغيت العمل اآلخرين.

الترجمة الشفوية من لغات أخرى
املادة 33
جيوز أن يلقي أي ممثل كلمة بلغة غري لغات العمل ،ويف هذه احلالة يتعني عليه أن يتوىل بنفسه ترتيب أمر الرتمجة
الشفوية إىل إحدى لغات العمل ،وجيوز أن تستند الرتمجة الشفوية اليت يقوم هبا مرتجم شفوي تابع لألمانة إىل إحدى لغات
العمل ،على الرتمجة الشفوية املقدمة بإحدى لغات العمل.
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لغة المحاضر
املادة 34
تعد احملاضر بلغات العمل.

لغة القرارات واإلجراءات الرسمية األخرى
املادة 35
تنشر اللجنة بلغات العمل مجيع قراراهتا وتوصياهتا ومقرراهتا الرمسية األخرى ،مبا يف ذلك التقارير الرمسية املشار إليها يف
املادة .69

ثامنا -الجلسات العلنية والسرية
املادة 36
تعقد جلسات اللجنة علناً ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.
املادة 37
عند اختتام كل جلسة سرية جيوز أن تصدر اللجنة بالغاً عن طريق األمني التنفيذي.

تاسعاً -المحاضر
المحاضر الموجزة للجلسات العلنية
املادة 38
تعد األمانة حماضر موجزة جللسات اللجنة ،حسب االقتضاء ،وترسل هذه احملاضر املوجزة ،يف أسرع ٍ
وقت ممكن ،إىل
ممثلي األعضاء واألعضاء املنتسبني وإىل ممثلي أية حكومة أخرى أو وكالة أو منظمة شاركت يف اجللسات املعنية .ويبلغ هؤالء
املمثلون األمانة عن أية تغيريات يرغبون يف إدخاهلا يف ٍ
موعد أقصاه اثنتان وسبعون ساعة بعد تعميم احملاضر املوجزة .حيال إىل
ٍ
اختالف بشأن هذه التغيريات ،ويكون قرار الرئيس هنائيا.
الرئيس أي
املادة 39
توزع النصوص املصححة من احملاضر املوجزة للجلسات العلنية يف أسرع ٍ
وقت ممكن ،وفقاً للممارسات املتبعة يف اجمللس
االقتصادي واالجتماعي .ويتضمن ذلك توزيعها على األعضاء املنتسبني واملنظمات احلكومية الدولية يف أفريقيا والعاملة يف
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ميدان عمل اللجنة نفسه واليت أقامت اللجنة اتصاالت معها واملنظمات غري احلكومية من الفئة األوىل واملنظمات املناسبة غري
احلكومية من الفئة الثانية واملدرجة يف القائمة .وتوزع كذلك يف املناسبات املالئمة على ممثلي احلكومات املسموح هلا باالشرتاك
يف مداوالت اللجنة بصفة استشارية.

محاضر الجلسات السرية
املادة 40
توزع النصوص املصححة من احملاضر املوجزة للجلسات السرية ،يف أسرع ٍ
وقت ممكن ،على األعضاء واألعضاء
املنتسبني يف اللجنة وأي ممثلني آخرين للحكومات أو الوكاالت أو املنظمات اليت اشرتكت يف تلك اجللسات السرية تنشر هذه
احملاضر املوجزة على املأل يف الوقت الذي حتدده اللجنة وفقاً للشروط اليت تقررها.

القرارات واإلجراءات الرسمية األخرى
املادة 41
توزع يف أسرع ٍ
وقت ممكن نصوص مجيع التقارير والقرارات والتوصيات واملقررات الرمسية األخرى اليت تتخذها اللجنة
وهيئاهتا الفرعية على األعضاء واألعضاء املنتسبني يف اللجنة واللجان االقتصادية اإلقليمية األخرى والوكاالت املتخصصة والوكالة
الدولية للطاقة الذرية واملنظمات احلكومية الدولية يف أفريقيا والعاملة يف ميدان عمل اللجنة نفسه واليت أقامت اللجنة اتصاالت
معها واملنظمات غري احلكومية من الفئة األوىل واملنظمات املناسبة غري احلكومية من الفئة الثانية واملدرجة يف القائمة.

عاشراً – تصريف األعمال
النصاب القانوني
املادة 42
يشكل حضور ممثلني عن أغلبية األعضاء يف اللجنة النصاب القانوين.

سلطات الرئيس
املادة 43
يقوم الرئيس باإلضافة إىل ممارسة السلطات املخولة له يف مواضيع أخرى من هذا النظام ،بإعالن افتتاح واختتام كل
جلسة للجنة ،وإدارة املناقشات ،وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام ،وإعطاء احلق يف الكالم ،وطرح املسائل للتصويت ،وإعالن
املقررات .ويكون للرئيس ،يف حدود أحكام هذا النظام ،السيطرة على سري جلسات اللجنة وحفظ النظام فيها .وللرئيس حق
البت يف النقاط النظامية وله على وجه التحديد سلطة اقرتاح تأجيل املناقشة أو إقفال باهبا ،وتعليق اجللسة أو رفعها.
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ويتعني أن تنحصر املناقشة يف املسألة املعروضة على اللجنة ،وللرئيس أن ينبه املتكلم إىل مراعاة النظام إذا خرجت
أقواله عن املسألة قيد املناقشة.

النقاط النظامية
املادة 44
ألي ممثل أن يثري يف أي وقت نقطة نظامية أثناء مناقشة أية مسألة ويبت الرئيس يف هذه النقطة النظامية فوراً وفقاً
ألحكام هذا النظام الداخلي .وللممثل أن يطعن يف قرار الرئيس ويطرح الطعن للتصويت فوراً ،ويبقى قرار الرئيس قائماً ما مل
تنقضه أغلبية املمثلني احلاضرين املصوتني.
وال جيوز للممثل الذي يثري نقطة نظامية أن يتكلم يف مضمون املسألة قيد املناقشة.

تأجيل المناقشة
املادة 45
ألي ممثل أثناء مناقشة أية مسألة أن يقرتح تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث وال يسمح بالكالم بشأن هذا االقرتاح
لغري ممثل واحد مؤيد للتأجيل وممثل واحد معارض له مث يطرح االقرتاح للتصويت فوراً.

تحديد الوقت الذي يسمح به إللقاء كلمات
املادة 46
للجنة أن حتدد الوقت الذي يسمح به لكل متكلم ،وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل ممثل أن يتكلم يف مسألة ما،
باستثناء الكالم يف املسائل اإلجرائية ،حيث حيدد الرئيس الزمن املخصص للتدخل مبدة أقصاها مخس دقائق .وإذا حددت مدة
املناقشة وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص له ،ينبهه الرئيس دون إبطاء إىل مراعاة النظام.

إقفال قائمة المتكلمين
املادة 47
للرئيس أثناء املناقشة أن يعلن قائمة املتكلمني ،وجيوز له مبوافقة اللجنة أن يعلن إقفال القائمة .غري أنه جيوز أن يعطي
حق ممارسة الرد إىل أي ممثل إذا أدت كلمة ألقيت بعد أن أعلن اقفال القائمة إىل استصواب ذلك .وبعد أن تتم مناقشة أي
بند ويف حالة عدم وجود متكلمني آخرين يعلن الرئيس إقفال باب املناقشة ويكون هلذا االقفال نفس املفعول لإلقفال مبوافقة
اللجنة.
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إقفال باب المناقشة
البند 48
ألي ممثل أن يقرتح يف أي وقت أقفال باب مناقشة املسألة قيد النظر سواء أبدى ممثل آخر رغبته أم مل يفعل ذلك.
وال يسمح بالكالم يف مسألة أقفال باب املناقشة لغري ممثلني اثنني يعارضان اإلقفال .مث يطرح االقرتاح للتصويت فوراً.

تعليق الجلسة أو رفعها
املادة 49
ألي ممثل ،أثناء مناقشة أية مسألة ،أن يقرتح تعليق اجللسة أو رفعها .وال يسمح مبناقشة هذه االقرتاحات بل تطرح
للتصويت فوراً.

ترتيب االقتراحات اإلجرائية
املادة 50
مع مراعات أحكام املادة  ،42تعطى االقرتاحات املبينة أدناه أسبقية على مجيع املقرتحات أو االقرتاحات األخرى
املعروضة على اجللسة .وذلك حسب الرتتيب التايل:
 -1اقرتاح تعليق اجللسة؛
 -2اقرتاح رفع اجللسة؛
 -3اقرتاح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛
 -4اقرتاح أقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

تقديم مشاريع القرارات والتعديالت
المتعلقة بالمضمون أو االقتراحات
املادة 51
تقدم مشاريع القرارات كتابة وتسلم إىل األمني التنفيذي الذي يقوم بتعميم نسخ منها على املمثلني قبل موعد مناقشتها
والتصويت عليها بأربع وعشرين ساعة ،ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.
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املادة 52
بناء على طلب أي من األعضاء أو األعضاء املنتسبني يسلم نص أي مقرتح أو تعديل ملقرتح يتقدم به عضو منتسب
ٍ
متحدث آخر ،وأيضاً بصفة مباشرة قبل إجراء التصويت على ذلك
آخر إىل الرئيس كتابة لكي يقرأه قبل إعطاء الكلمة إىل أي
املقرتح أو التعديل .وجيوز أن يقوم الرئيس بتعميم أي مقرتح أو تعديل على املمثلني احلاضرين قبل إجراء التصويت .وال تنطبق
هذه املادة على االقرتاحات اإلجرائية مثل املشار إليها يف املادة .48

البت في مسألة االختصاص
املادة 53
مع مراعاة أحكام املادة  50يطرح للتصويت أي اقرتاح بشأن البت يف مسألة اختصاص اللجنة يف إقرار أي اقرتاح
مقدم إليها مباشرة قبل اجراء التصويت على ذلك املقرتح.

سحب االقتراحات
املادة 54
لصاحب أي اقرتاح أن يسحب اقرتاحه يف أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه ،شريطة أال يكون قد أصبح حمل
تعديل .وألي ممثل أن يعيد تقدمي االقرتاح املسحوب على هذا النحو.

حادي عشر -التصويت
حقوق التصويت
املادة 55
صوت واحد.
يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة ٌ

األغلبية الالزمة ومعنى عبارة ’’األعضاء
الحاضرون المصوتون‘‘
املادة 56
تمـت َخذ مقررات اللجنة بأغلبية األعضاء احلاضرين املصوتني باستثناء أحكام الفقرة (ب) من املادة .8
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وألغراض هذا النظام ،يقصد بعبارة ’’األعضاء احلاضرين املصوتني‘‘ األعضاء الذين يدلون بأصواهتم إجيابا أو سلباً.
أما األعضاء الذين ميتنعون عن التصويت فيعتربون غري مصوتني.

طريقة التصويت
املادة 57
مع مراعاة املادة  60يتم التصويت يف اللجنة عادة برفع األيدي ،غري أنه جيوز ألي عضو أن يطلب التصويت بنداء
األمساء .وجيرى نداء األمساء حسب الرتتيب اهلجائي اإلنكليزي ألمساء الدول األعضاء ،ابتداء بالدولة اليت يسحب الرئيس
أمسها بالقرعة.

تسجيل التصويت بنداء األسماء
املادة 58
يدون يف السجالت تصويت كل عضو مشارك يف التصويت بنداء األمساء.

القواعد الواجبة االتباع أثناء التصويت
املادة 59
بعد إعالن بدء عملية التصويت ،ال جيوز قطع التصويت إال إلثارة نقطة نظامية تتعلق بعملية التصويت الفعلية،
وللرئيس أن يأذن إذا ارتأى ضرورة لذلك ،للممثلني بأن يدلوا ،قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه ،ببيانات موجزة ال تتضمن إال
تعليالً لتصويتهم.

تجزئة المقترحات
املادة 60
جيوز للجنة أن تقرر ،بناء على طلب أحد املمثلني ،إجراء تصويت على إجزاء من مقرتح ما أو قرار .فإذا حدث اقرتاح
التجزئة ،بعرض النص الناتج عن سلسلة عمليات التصويت لالقرتاع عليه يف شكله الكامل .وإذا رفضت مجيع أجزاء منطوق
املقرتح ،اعترب املقرتح مرفوضاً مبجموعه.
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التصويت على التعديالت
املادة 61
عند طرح تعديل ملقرتح ما ،جيري التصويت على التعديل أوال ،وإذا طرح تعديالن أو أكثر ملقرتح ما ،تصوت اللجنة
أوال على التعديل األبعد من حيث املضمون عن املقرتح األصلي ،مث على التعديل األقل منه بعداً ،وهكذا دواليك حىت تطرح
مجيع التعديالت للتصويت .وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر ،طرح املقرتح بصيغته املعدلة للتصويت.
يعترب املقرتح تعديال ملقرتح آخر حىت يتضمن إضافة إىل ذلك املقرتح أو حذفا منه أو تنقيحاً له.

التصويت على المقترحات
املادة 62
إذا قدم مقرتحان أو أكثر فيما يتعلق مبسألة واحدة ،جتري اللجنة التصويت على املقرتحات حسب ترتيب تقدميها،
ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.
وللجنة بعد التصويت على أي مقرتح منها أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على املقرتح الذي يليه يف الرتتيب.
غري أن املقرتحات اليت ال تطلب اختاذ قرار بشأن مضمون تلك املقرتحات املقدمة ،تعترب من املسائل ذات األسبقية
وتطرح للتصويت عليها قبل تلك املقرتحات.

االنتخابات
املادة 63
جترى مجيع انتخابات األشخاص باالقرتاع السري إذا مل يكن هناك اعرتاض ،وما مل تقرر اللجنة غري ذلك.
املادة 64
عندما يراد ملء منصب انتخايب ومل حيصل أحد املرشحني يف االقرتاع األول على األغلبية الالزمة ،جيرى اقرتاع ثان
يقتصر على املرشحني اللذين حصال على أكرب عدد من األصوات .فإذا حصل املرشحان على عدد متسا ٍو من األصوات يف
االقرتاع الثاين ،يفصل الرئيس بني هذين املرشحني بالقرعة.
ويف حالة تعادل األصوات ،يف االقرتاع األول ،بني مرشحني حاصلني على ثاين أكرب عدد من األصوات جيرى اقرتاع
خاص بقصد ختفيض عدد املرشحني إىل اثنني؛ ويف حالة تعادل األصوات بني ثالثة أو أكثر من املرشحني احلاصلني على أكرب
18

عدد من األصوات ،جيرى اقرتاع ثان فإن حدث تعادل يف األصوات بني أكثر من مرشحني اثنني ،خيفض العدد إىل اثنني عن
طريق القرعة.
املادة 65
عندما يراد ملء منصبني انتخابيني أو أكثر يف وقت واحد وبنفس الشروط ينتخب املرشحون الذين حيصلون على
أغلبية األصوات يف االقرتاع األول.
إذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من عدد املناصب املراد ملؤها جترى اقرتاعات إضافية مللء
املناصب الباقية .ويقتصر التصويت على املرشحني احلاصلني على أكرب عدد من األصوات يف االقرتاع السابق ،ممن لن يزيد
عددهم عن ضعف املناصب املتبقية املراد ملؤها .بيد أنه يف حالة حدوث تعادل بني عدد أكرب من املرشحني غري الفائزين
ٍ
عندئذ اقرتاع خاص بقصد ختفيض عدد املرشحني إىل العدد املطلوب.
فيجرى
فإذا مل تسفر اقرتاعات ثالثة مقيدة عن نتيجة حامسة جترى اقرتاعات غري مقيدة يصوت فيها لصاحل أي شخص أو
عضو مؤهل .وإذا مل تسفر ثالثة اقرتاعات من هذه االقرتاعات غري املقيدة عن نتيجة حامسة تقتصر االقرتاعات الثالثة التالية
(مع مراعاة االستثناء اخلاص باحلاالت املماثلة حلالة تعادل األصوات املذكورة يف هناية الفقرة السابقة من هذه املادة) على
املرشحني الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات يف ثالث اقرتاع من االقرتاعات غري املقيدة .وجيب أال يزيد هؤالء املرشحني
عن ضعف عدد املناصب املراد ملؤها.
وتكون االقرتاعات الثالثة اليت جترى بعد ذلك غري مقيدة ،وهكذا دواليك حىت يتم ملء مجيع املناصب.

األصوات المنقسمة بالتساوي
املادة 66
إذا انقسمت األصوات بالتساوي عند التصويت على مسألة من غري املسائل االنتخابية يعترب االقرتاع مرفوضاً.

ثاني عشر -الهيئات الفرعية
املادة 67
جيوز للجنة ،بعد التشاور مع أية وكالة متخصصة معنية ،ومبوافقة اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،أن تنشئ هيئات
فرعية دائمة ترى ضرورة هلا من أجل وظائفها ،وحتدد سلطات وتكوين كل منها.
املادة 68
تعتمد اهليئات الفرعية نظمها الداخلية اخلاصة هبا ما مل تقرر اللجنة غري ذلك.
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ثالث عشر – التقارير
املادة 69
ترفع اللجنة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي مرة كل سنة تقريراً كامالً عن أنشطتها وخططها ،مبا يف ذلك أنشطة
وخطط هيئاهتا الفرعية.

رابع عشر – اشتراك أعضاء األمم المتحدة غير األعضاء في اللجنة االقتصادية ألفريقيا
املادة 70
للجنة أن تدعو أي عضو يف األمم املتحدة ،من غري األعضاء يف اللجنة ،لالشرتاك يف مداوالهتا بشأن أي أمر من
األمور اليت ترى أهنا هتم ذلك العضو بشكل خاص .وليس لألعضاء املدعوين على هذا النحو حق التصويت ،ولكن جيوز هلم
تقدمي االقرتاحات اليت قد تطرح للتصويت بناء على طلب أحد األعضاء يف اللجنة.
املادة 71
جيوز ألي جلنة من اللجان الفرعية أن تدعو أي عضو من أعضاء األمم املتحدة غري األعضاء فيها ،لالشرتاك يف
مداوالهتا بشأن أي أمر من األمور اليت ترى أهنا هتم ذلك العضو بشكل خاص .وليس لألعضاء املدعوين على هذا النحو حق
التصويت ،ولكن جيوز هلم تقدمي االقرتاحات اليت قد تطرح للتصويت بناء على طلب أحد األعضاء يف اللجنة.

خامس عشر – اشتراك حركات التحرير الوطنية التي تعترف بها منظمة الوحدة األفريقية
املادة 72
للجنة أن تدعو أية حركة حترير وطنية تعرتف هبا منظمة الوحدة األفريقية ال تزعم بأهنا متثل عضواً منتسباً يف اللجنة
لالشرتاك يف مداوالهتا بشأن أي أمر .وليس ألية حركة حترير وطنية مدعوة على هذا النحو حق التصويت ،ولكن جيوز هلا أن
تقدم اقرتاحات قد تطرح للتصويت بناء على طلب أحد أعضاء اللجنة.
املادة 73
جيوز ألية جلنة من اللجان الفرعية أن تدعو أية حركة حترير وطنية تعرتف هبا منظمة الوحدة األفريقية ال تزعم بأهنا متثل
عضواً منتسباً يف اللجنة ،لالشرتاك يف مداوالهتا بشأن أي أمر .وليس ألية حركة حترير وطنية مدعوة على هذا النحو حق
التصويت ،ولكن جيوز هلا أن تقدم اقرتاحات قد تطرح للتصويت بناء على طلب أحد أعضاء اللجنة.
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سادس عشر – اشتراك الوكاالت المتخصصة والتشاور معها
املادة 74
وفقاً لالتفاقات املربمة بني األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة ،واالتفاقات املربمة بني األمم املتحدة وبني الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،وكذلك وفقاً ملا تنص عليه اختصاصات اللجنة ،تتمتع الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
حبق التمثيل يف اجتماعات اللجنة وجلاهنا الفرعية ،واالشرتاك مبمثلني عنها يف املداوالت ذات الصلة ببنود تتعلق بأمور داخلة
يف نطاق أنشطتها ،وتقدمي اقرتاحات بشأن هذه البنود واليت قد تطرح للتصويت بناء على طلب أي عضو من أعضاء اللجنة
أو جلاهنا الفرعية املعنية.
املادة 75
عندما يتضمن أحد البنود املقرتح إدراجها يف جدول األعمال املؤقت إلحدى الدورات اقرتاحاً بأن تضطلع األمم
املتحدة بأنشطة جديدة تتعلق بأمور تثري اهتمام واحدة أو أكثر من الوكاالت املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،جيرى
األمني التنفيذي مشاورات مع الوكالة أو الوكاالت املعنية ،ويرفع إىل اللجنة تقريراً عن سبل حتقيق استخدام موارد هذه الوكاالت
بصورة متناسقة.
وعندما يقدم يف أحد االجتماعات اقرتاح يدعو إىل اضطالع األمم املتحدة بأنشطة جديدة ذات صلة بأمور تشكل
أمهية مباشرة لواحدة أو أكثر من الوكاالت املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،يسرتعي األمني التنفيذي انتباه االجتماع
بعد إجراء ما ميكن من مشاورات مع ممثلي الوكالة أو الوكاالت األخرى املعنية احلاضرين يف االجتماع بعد إجراء ما ميكن من
مشاورات مع ممثلي الوكالة أو الوكاالت األخرى املعنية احلاضرين يف االجتماع ،إىل اآلثار املرتتبة على هذا االقرتاح.
وقبل اختاذ قرار بشأن االقرتاحات املشار إليها أعاله ستعمل اللجنة على التأكيد من أنه قد مت إجراء مشاورات كافية
مع الوكاالت املعنية.

سابع عشر – المشاورات مع المنظمات غير الحكومية
املادة 76
جيوز للمنظمات غري احلكومية من الفئة األوىل والفئة الثانية تعيني ممثلني مفوضني حلضور اجللسات العلنية للجنة بصفة
مراقبني .وجيوز للمنظمات املدرجة يف القائمة أن توفد ممثلني عنها حلضور اجللسات اليت تناقش فيها مسائل تدخل يف نطاق
اختصاصها.

21

املادة 77
جيوز للمنظمات من الفئة األوىل والفئة الثانية تقدمي بيانات كتابية ذات صلة بأعمال اللجنة أو هيئاهتا الفرعية بشأن
مواضيع تدخل يف نطاق الصالحيات اخلاصة هلذه املنظمات .وسوف يعمل األمني التنفيذي على تعميم هذه البيانات على
األعضاء واألعضاء املنتسبني يف اللجنة أو هيئاهتا الفرعية ،ما عدا البيانات القدمية أي اليت تعاجل أمورا مت البت فيها بالفعل أو
اليت سبق تعميمها يف شكل آخر على األعضاء واألعضاء املنتسبني يف اللجنة أو هيئاهتا الفرعية.
املادة 78
تراعى الشروط التالية عند تقدمي وتعميم البيانات الكتابية:

التعميم؛

(أ)

تقدمي البيانات الكتابية بإحدى لغات العمل يف اللجنة؛

(ب)

تقدمي البيانات الكتابية يف وقت كاف يسمح بإجراء مشاورات مالئمة بني األمني التنفيذي واملنظمة قبل

(ج)
يف شكله النهائي؛

تويل املنظمة االهتمام الواجب ملا قد يبديه األمني التنفيذي من تعليقات أثناء املشاورات قبل إحالة البيان

يعمم النص الكامل لبيان كتايب تقدمه إحدى منظمات الفئة األوىل إذا كانت كلماته ال تتعدى 2000
(د)
كلمة .وإذا زادت كلمات البيان عن  2000كلمة ،تقوم املنظمة بتقدمي ملخص للتعميم أو عدد كاف من نسخ النص الكامل
بلغات العمل لتوزيعه .بيد أنه ميكن أيضاً تعميم بيان بنصه الكامل ،بناء على طلب حمدد من اللجنة؛
يعمم النص الكامل لبيان كتايب تقدمه إحدى منظمات الفئة الثانية إذا كانت كلماته ال تتعدى 1500
(ه)
كلمة .وإذا زادت كلمات البيان عن  1500كلمة ،فتقدم املنظمة ملخصاً للتعميم أو توفري عددا كافياً من نسخ النص الكامل
بلغات العمل لتوزيعه .بيد أنه ميكن أيضاً تعميم بيان بنصه الكامل بناء على طلب حمدد من اللجنة أو هيئات فرعية أخرى؛
جيوز لألمني التنفيذي ،بالتشاور مع الرئيس أو مع اللجنة ذاهتا ،أن يدعو املنظمات املدرجة يف القائمة لتقدمي
(و)
بيانات كتابية .وتطبق على هذه البيانات أحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و (ه) الواردة أعاله؛
يعمل األمني التنفيذي على تعميم بيان أو ملخص كتايب ،حسب احلالة بلغات العمل وبناء على طلب
(ز)
أحد األعضاء أو األعضاء املنتسبني ،بأية لغة من اللغات الرمسية.
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املادة 79
جيوز للجنة وهليئاهتا الفرعية أن تتشاور مع املنظمات من الفئة األوىل والفئة الثانية أما مباشرة أو عن طريق جلنة أو
جلان تنشأ هلذا الغرض .ويف مجيع احلاالت يتم ترتيب هذه املشاورات سواء باالستناد إىل دعوة من اللجنة أو إحدى هيئاهتا
الفرعية أو بناء على طلب املنظمة.
ومبقتضى توصية األمني التنفيذي ،وطلب اللجنة أو إحدى هيئاهتا الفرعية ،ميكن أن تستمع اللجنة أو إحدى هيئاهتا
الفرعية إىل املنظمات املدرجة يف القائمة.
املادة 80
مع مراعاة أحكام املادة  29جيوز للجنة أن توصي بأن تضطلع إحدى املنظمات غري احلكومية اليت تتوفر هلا دراية
خاصة يف أحد اجملاالت املعنية ،بإجراء دراسات أو استطالعات حمددة أو إعداد ورقات حمددة للجنة .ويف هذه احلالة ال تسري
القيود املنصوص عليها يف الفقرتني الفرعيتني (د) و (ه) من املادة .78

ثامن عشر – تعديل النظام الداخلي أو وقف العمل به
املادة 81
جيوز للجنة أن تعدل أية مادة من هذا النظام الداخلي أو توقف العمل هبا.
املادة 82
املقرتحة.

ال جيوز تعديل هذا النظام الداخلي إال بعد أن تتلقى اللجنة تقريراً من إحدى اللجان التابعة هلا عن التعديالت
املادة 83

جيوز للجنة أن توقف العمل بأية مادة من مواد هذا النظام الداخلي ،على شرط أن يتم اإلشعار بذلك قبل فرتة أربع
وعشرين ساعة .وميكن عدم االلتفات هلذا الشرط إذا مل يعرتض أي عضو من األعضاء.
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