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مناقشــاتها حـول بنـد معــين، سـوف تقـوم األمانــة باعـداد وتوزيــع للجنــة مـن اللجـان أو اللجنــة التنفيذيـة  فـور انتهـاء  -١
نظــرا لضــيق . وســتكون مـادة التقريــر مختصـرة A38-WPمشـروع للجــزء المتعلـق بــذلك البنـد مــن التقريـر تحــت غـالف ورقــة عمـل 

تقديمـه الـى الجلسـة هـذا المشـروع قبـل  يالهيئة المختصة بعد ذلك فـ تنظرالوقت، وهي ستجسد أهم نقاط المناقشة والقرارات. ثم 
  العامة.

جــدول  يســوف تحمــل كــل صــفحة مــن صــفحات التقريــر عــن بنــد معــين رقمــا اســتدالليا مكونــا مــن رقــم البنــد فــو   -٢
مـن جـدول األعمـال سـوف تحمـل  ٢٤مـن الـنص المتعلـق بالبنـد  ٤ومثال ذلك أن الصفحة   األعمال ثم شرطة ثم رقم الصفحة.

جــدول  يرارات رقمــا اســتدالليا مكونــا أيضــا مــن رقمــين، الــرقم األول هــو رقــم البنــد فــوســوف تحمــل مشــاريع القــ . ٤-٢٤الــرقم 
سـوف يعـرف  ٢٤للقـرار المتعلـق بالبنـد  يمثـال ذلـك أن المشـروع الثـان  هو رقم القرار المتعلق بـذلك البنـد. ياألعمال والرقم الثان

  ".24/2بعبارة "القرار 
بعــد أن توافــق الهيئــة المختصــة علــى التقريــر المتعلــق ببنــد معــين مــن بنــود جــدول األعمــال، ســوف يصــدر هــذا و   -٣

وسوف يتـيح هـذا   لون مختلف للجنة التنفيذية وكل لجنة من اللجان األخرى. يذ A38-WPللجلسة العامة تحت غالف  التقرير
التقريـر  أن اختالف لون الغالف سوف يسهل حفظ تلـك األجـزاء مـن ، كمايالغالف االستدالل بسهولة على أجزاء التقرير النهائ

  ستقدمها األمانة. يالمخصصة لها والت ملفاتال يف
يقوم كل مندوب بقدر ما يهمه أن يكون لديه تقرير كامل من تقارير لجنة ما أو تقرير اللجنـة التنفيذيـة بتجميـع و   -٤

ظهـرت تباعـا،  يالعمومية توزيع تقرير كامل لكل لجنة مكـون مـن األجـزاء التـنهاية الجمعية  يف يولن يجر   أجزاء ذلك التقرير.
  موعد الحق باعتبارها وثائق مستقلة كالمتبع سابقا. يبل ستصدر تقارير اللجنة التنفيذية وكل من اللجان األخرى ف

 ينما تبـت فقـط فـإ لها، و  ةتابعل صياغة التقارير الواردة من هيئات أن الجلسة العامة ال تعدّ  وتجدر االشارة الى  -٥
  المحاضــر أي تعليقــات تراهــا. يتقــدمها تلــك الهيئــات، وتــدون الجلســة العامــة، اذا شــاءت، فــ يالتوصــيات ومشــاريع القــرارات التــ

وســوف يبلــغ المنــدوبون بمــا تتخــذه الجلســة العامــة مــن اجــراءات بشــأن القــرارات المعروضــة عليهــا عــن طريــق "أوراق االجــراءات 
يميــز تقريــر الهيئــة  يولتســهيل االســتدالل عليهــا ســتكون هــذه األوراق مــن اللــون نفســه الــذ  المتخــذة مــن جانــب الجلســة العامــة".

  .رقدمت مشروع القرا يالمختصة الت
 لهـا يل قـرارا قائمـا أو أن تضـيف اليـه، فينبغـاالشـارة الـى أن الجمعيـة العموميـة اذا شـاءت أن تعـدّ  يوأخيرا ينبغ  -٦

 يفـــ واردةالقـــرارات الـــ يهـــففـــي الوقـــت الـــراهن القـــرارات الســـارية  . أّمـــاالقـــرار الســـابقتعلـــن فيـــه أنـــه يُجـــب قـــرارا جديـــدا  تعتمـــدأن 
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