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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 
  اللجان األخرىوالجلسة العامة واللجنة التنفيذية 

  تقارير مختلف لجان الجمعية العمومية والبت فيها  :١١البند 

  اجراءات البت فى التقارير من جانب الجمعية العمومية
  ملفات التقاريرونظام 

   التنفيذيالملخص
بكيفية لومات على الجمعية العمومية عن اإلجراءات الواجب اتبعاها فيما يتعلق           الورقة المرفقة مع   تعرض

عنـدما  التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية ومن اللجان الفنية واالقتصادية والقانونية واإلداريـة             البت في   
  .وتتضمن أيضا وصفا لنظام ملفات التقارير.  تعرض عليها

 للنظر في التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية ٢٨/٩/٢٠٠٧ة يوم الجمعة  العامعقد الجلساتمن المتوقع و
   .اللجان األخرىو

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .بأي هداف استراتيجيغير مرتبطة ورقة العمل هذه 

  .ال تنطبق  :اآلثار المالية

  .ال تنطبق  :المراجع
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ية مناقشاتها حول بند معين، سوف تقوم األمانـة باعـداد    اللجنة التنفيذي لجنة من اللجان أو تنه   يعندما تنه   -١
 ثم تقوم الهيئة المختصة بعد ذلـك  A36-WPوتوزيع مشروع للجزء المتعلق بذلك البند من التقرير تحت غالف ورقة عمل             

  . هذا المشروع قبل تقديمه الى الجلسة العامةيبوقت وجيز بالنظر ف
 جـدول   يعن بند معين رقما استدالليا مكونا من رقم البند ف         سوف تحمل كل صفحة من صفحات التقرير        و  -٢

 من جدول األعمال سوف تحمل ٢٤ من النص المتعلق بالبند ٤ ومثال ذلك أن الصفحة       .األعمال ثم شرطة ثم رقم الصفحة     
 جدول  يند ف وسوف تحمل مشاريع القرارات رقما استدالليا مكونا أيضا من رقمين، الرقم األول هو رقم الب               . ٤-٢٤الرقم  

 سـوف   ٢٤ للقرار المتعلق بالبنـد      ي مثال ذلك أن المشروع الثان      . هو رقم القرار المتعلق بذلك البند      ياألعمال والرقم الثان  
  ".24/2القرار "يعرف بعبارة 

بعد أن توافق الهيئة المختصة على التقرير المتعلق ببند معين من بنود جدول األعمال، سوف يصدر هـذا       و  -٣
 وسوف يتـيح    . لون مختلف للجنة التنفيذية وكل لجنة من اللجان األخرى         ي ذ A36-WPللجلسة العامة تحت غالف      التقرير

، كما أن اختالف لون الغالف سوف يسهل حفظ تلـك األجـزاء             يهذا الغالف االستدالل بسهولة على أجزاء التقرير النهائ       
  . ستقدمها األمانةي المخصصة لها والتملفات اليالتقرير ف من
يقوم كل مندوب بقدر ما يهمه أن يكون لديه تقرير كامل من تقارير لجنة ما أو تقريـر اللجنـة التنفيذيـة     و  -٤

ـ             ي ف ي ولن يجر   .بتجميع أجزاء ذلك التقرير     ي نهاية الجمعية العمومية توزيع تقرير كامل لكل لجنة مكون من األجزاء الت
 موعد الحق باعتبارها وثائق مستقلة كـالمتبع  يلجنة التنفيذية وكل من اللجان األخرى ف ظهرت تباعا، بل ستصدر تقارير ال     

  .سابقا
 ينما تبت فقط ف   إ لها، و  تابعةل صياغة التقارير الواردة من هيئات        أن الجلسة العامة ال تعد     مالحظة يينبغو  -٥

  . المحاضر أي تعليقات تراها    يعامة، اذا شاءت، ف    تقدمها تلك الهيئات، وتدون الجلسة ال      يالتوصيات ومشاريع القرارات الت   
أوراق "وسوف يبلغ المندوبون بما تتخذه الجلسة العامة من اجراءات بشأن القـرارات المعروضـة عليهـا عـن طريـق               

 يميـز  ي ولتسهيل االستدالل عليها ستكون هذه األوراق من اللون نفسه الـذ        ".االجراءات المتخذة من جانب الجلسة العامة     
  .ر قدمت مشروع القرايرير الهيئة المختصة التتق
ل قـرارا قائمـا أو أن تـضيف اليـه،      االشارة الى أن الجمعية العمومية اذا شاءت أن تعـد    يوأخيرا ينبغ   -٦
ـ       تعلن فيه أنه يجـب       قرارا جديدا    تعتمدأن   لها يفينبغ  أن تعلـن الجمعيـة العموميـة        يالقـرار الـسابق، وكـذلك ينبغ
ـ    يهففي الوقت الراهن    أما القرارات السارية     ؛لم تعد سارية   يت الت القرارا كل لغاءإ ـ  واردة القـرارات ال  الـصفحات   ي ف
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