
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ةمظنألا
 حئاوللا و 

 
 

 ةیراشتسالا ةمظنملل
 نطقلل ةیلودلا 



 تایوتحملا ةمئاق                                                      

 

 1 ................................................................. تاصاصتخالا ىلوألا ةداملا 

 1 ....................................................................... ةیوضعلا ةیناثلا ةداملا  

 4 ............................................................. ةیراشتسالا ةنجللا ةثلاثلا ةداملا  

 5 .................................................................. ةمئادلا ةنجللا ةعبارلا ةداملا  

 8 .................................... ةمئادلا ةنجللا يف نولوؤسملا ءاضعألا ةسماخلا ةداملا  

 9 ................................................. ةمئادلا ةنجلل ةیعرفلا ناجللا ةسداسلا ةداملا  

 10................................................................. ةماعلا ةنامألا ةعباسلا ةداملا  

 12............................................................ ةیلاملا تاءارجإلا ةنماثلا ةداملا  

 14............................................................. تامولعملا ریفوت ةعساتلا ةداملا  

 15......................................................................... تاغللا ةرشاعلا ةداملا  

 16......................................................................تیوصتلا ةرشع ةیداحلا ةداملا  

 17................................................ ىرخأ تامظنم نم نواعتلا ةرشع  ةیناثلا ةداملا  

 17..................................................................... تالیدعتلا ةرشع ةثلاثلا ةداملا  

 17......................................................... لادبتسالا و لاطبإلا رشع ةعبارلا ةداملا  

 

 

 

 

 

 
Office of the Secretariat 

 
1629 K Street NW 

Suite 702 
Washington DC 20006 USA 

Telephone: (202) 463-6660     Fax: (202) 463-6950     Email: secretariat@icac.org 



 
 

 األنظمة و اللوائح
 
 

 لمنظمة االستشاریة الدولیة للقطنل
 

 1972یونیو / حزیران  16في  –بموجب الجلسة العامة  الواحدة و الثالثین 
   2019دیسمبر / كانون األول   5 (مع التعدیالت إلى حد تاریخ 

 )و السبعین  الثامنةعند انعقاد الجلسة العامة 
 
 

  االختصاصات - المادة األولى
 

   : ) ھيالمشار إلیھا فیما بعد باللجنة االستشاریة(للقطن  الدولیةاالستشاریة اللجنة  مھامإن 
 
 العالمیة للقطن. األوضاع التطورات التي تؤثر على مع على اتصال وثیق والحفاظ لمراقبةا . أ
 

المتعلقة باإلنتاج  معلوماتوغیرھا من ال التوقیت المناسبب وحقیقیة و إحصاءات كاملة نشر، وتحافظ علىوت ،جمعن تأ . ب
ذلك  أي من المنسوجات و األخرى، أو واأللیاف الغزل والنسیجالقطن و االستھالك ، واألسھم وأسعاروالتجارة و العالمي

 .األخرى الدولیةالھیئات إلى  األعضاءوكلھا ی المھام التي تكرارو دون القطن   تأثیرھا على اقتصاد بقدر
 

بغیة وعملیة  مناسبةاللجنة االستشاریة  تراھا  تدابیر أیة ، عند اللزوم،االستشاریة ي اللجنةف األعضاء  أن تقترح على . ج
 لقطن. االقتصاد العالمي ل سالمة إلى تطویر  الذي یھدف الدوليالتعاون  تعزیز

 
 تجريابھة مش دون المساس بمناقشات ولكن ،أسعار القطنب بشأن المسائل المتصلة الدولیةللمناقشات  منتدى أن تكون . د

وینبغي لمثل   .التنمیة (األونكتاد) على سبیل المثالو في مؤتمر األمم المتحدة للتجارة الجاریة  تلك مثل، في أماكن أخرى حالیا
 .العامة السنویة الجلسات واجتماعات الدائمة للجنةافي كل من  بشكل منتظم ھذه المناقشات أن تجري

 

 العضویة  -المادة الثانیة 
 

 مؤھالت العضویة  - 1 الفقرة 
 
تكون العضویة  في اللجنة االستشاریة مفتوحة لكافة أعضاء منظمة األمم المتحدة أو ألعضاء منظمة األمم المتحدة  . أ

 للتغذیة و الزراعة الذین یعبرون عن اھتمامھم بالقطن.
 

 أیة دولة أخرى تعبر عن اھتمامھا بالقطن تكون مؤھلة لتقدیم طلب لالنضمام كعضو. . ب
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 ینالمنضمات األعضاء : التزامالحصول على العضویة  -  2فقرة ال

 
 : اإلجراءات التالیة إلىاللجنة االستشاریة  إلى االنضمام یخضع

 

 : عن  ھب تبلغھ  إلى المدیر التنفیذي اخطاب توجھ تقدیم طلب االنضمام أنراغبة في ال الجھة یجب على . أ
 القطن اھتمامھا بشؤون )1(

 یتعلقفیما  تزامات العضویةبال وفاءلل و استعدادھا
 
 ،في ذلك الوقت ساریة المفعولاألساسیة ال حھاوائلو للجنة االستشاریة ا أنظمة الموافقة علىب (أ) 
  وذلك وفقا للشروط المقررة  والمسائل ذات العالقة القطن أوضاعبشأن  معلومات تقدیم (ب) 
   .وقت آلخر من قد یتم اعتمادھا برامج عمل وأیة االستشاریة لجنةقبل ال نم  
 .علیھا األنصبة المقررة مبالغ دفع تقدیرات (ج) 

 
 .الملتمسة الجھة طلب في  الحال،ما یقتضیھ ، حسبأو اللجنة االستشاریة اللجنة الدائمة تنظر . ب

 

  تماعـفي اج ،أ من ھذه المادة - 1 الفقرة وفقا ألحكام مؤھل للعضویةلطلب، الا ملتمسم عادة عملیة إقرار انضمام تت . ج
تشاریة ـجنة االسـللعلى اعندھا ینبغي   ،في جلسة عامة ضمامـاالن مسألة رتـیـثأ حال أما في  .ذي یليـال مةـالدائ جنةـللا

 .االنضمام إقرار
 

  .المادة ھذه منب  – 1أحكام الفقرة  بموجب  طلب العضویةفي  النظرباللجنة االستشاریة  تقوم . د
 

أو  الدائمة ، تقوم اللجنةاالستشاریة اللجنة في عضویةجھة ملتمسة  قبول افقة علىفي كل مرة یتم فیھا اإلقرار أو المو . ه
حكام ألوذلك وفقا  انضمامھ،  في عام ا العضوھذعلى  ةالمقرر ةالمالی المساھمة مبلغ، بإقرار ھـاآلن ذاتفي  االستشاریة ، اللجنة
 .من ھذه المادة ج - 4الفقرة 

 

 .خطیا عن اإلجراءات المتخذة المعني مس الطلبملت إخطارب التنفیذي یقوم المدیر . و

 
 عضویةال االنسحاب من - 3 الفقرة

 
 : إلجراءات التالیةل  االستشاریة اللجنة من عضوأي  انسحابعملیة  تخضع

تاریخ ال إلى فیھمشیرا ، بھذا الخصوص إلى المدیر التنفیذي اإشعار وجھی أن االنسحاب في  أي عضو یرغبعلى  یتعین . أ
 . التنفیذي المدیر طرف من اإلشعار استالم بعد یوما 30 عن ذلك یقل ال ، واالنسحاب نافذ المفعول ح فیھالذي یصب

 
 إذ یعترفو ، انسحاب أيعن  ،حسبما یقتضیھ األمر، الدائمة أو اللجنة االستشاریة التنفیذي اللجنة المدیر یبلغ . ب

 .االستشاریة اللجنة ي معالمال عن وضعھ المعني العضو راخطإیتعین علیھ   االنسحاب،ب
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 المالیة عضاء األ التزامات  -  4 الفقرة
 

 : من  دوالر 100أقرب  إلىمساویة للمبلغ بعد تدویره كل عضو على  المقررةاألنصبة تكون  . أ
 

 ،من مجموع األنصبة بشكل متساو بین األعضاء % 40 اقتسامیتم   ساسیة: األ المساھمة )1(
 
من حاصل طرح مجموع المساھمات المتساویة  ما یتبقىالمساھمات التناسبیة  مبلغ يیساو :   تناسبیةال المساھمة )2(

الصادرات الخام ( في القطنالتجارة   معدل على أساستناسبیة ال تحدید قیمة المساھمة یتمو  .من متطلبات الموازنة
وز من ـولیو/ تمـر یـشھ إلىما  ر أغسطس / آب من سنةـمن شھ( األخیرة ةاألربعالقطن  سنواتلالواردات)  إضافة إلى

 .موضوع استحقاق المساھمات االستشاریة السنة المالیة للجنة قبل المنتھیة مباشرة ام التالي) وـالع
 

الثالثة  األشھر في غضونعلى أن تدفع  من كل عام / تموزیولیو 1في یوم  األنصبة المقررةموعد استحقاق  نیكو . ب
ذلك  التي لم یسددھا دیونالمن أقدم العضو تخصم  الجھة من یتم استالمھاكل دفعة  و  .الستشاریةا للجنة المالیة من السنة التالیة

 .االستشاریة اللجنة إلى العضو
 

على النحو المنصوص  االستشاریة اللجنة إلىعند انضمامھ ما  عضوعلى  لألنصبة المقررة األوليتقدیر لا یحسب . ج
المتبقیة  الكاملة أرباع السنة عددتناسبیا مع  األعضاء ألنصبة األوليالتقدیر  ھذایقسم  و  .ةمن ھذه الماد أ - 4 الفقرة في علیھ

في تخدم اس الذي التبادل التجاري معدل معالعالقة بحساب  تناسبیةال مساھماتال تحدد و.  االستشاریة من السنة المالیة للجنة
  . المساھمات التناسبیة لألعضاء الحالیین تحدید عندمرة  آخر

 

 .التي تلي االنضمامالثالثة  ل األشھراالنضمام على أن یتم الدفع خال نفوذ  في ذات تاریخللعضو  األولىستحق الدفعة ـُـت . د
 

نفس ل االستشاریة اللجنة إلىأي جزء من التزاماتھ المستحقة  نیتم اإلعفاء م ، العضویتھ تعلیق أو عضوانسحاب  عند . ه
تصبح مستحقة الدفع في ذات تاریخ ف لھذه السنة غیر المسددة مبالغال أما.  یسترد و ال نسحابتم فیھا االیالسنة المالیة التي 

 .أ من ھذه المادة -3 الفقرةإلیھ في  المشار لإلخطارالتنفیذي  استالم المدیر
 

 15 تجاوز قیمتھا التي ال ت ضئیلة ال باستثناء المبالغ و ،شھرا نیرشعلمدة  متأخرةالمالیة  عضوال  التزاماتا كانت إذ . و
 .المیزانیة ألغراض معلقة العضو ذلك عضویة تُعتبر، ةقحتسمال ةویالسن تاااللتزامالمائة من ب
 

تھا یمق وزاجي ال تتالت یلةضئال غء المبالثناستبا و  ،شھراعشرین  و عبرأ ةلمد ةرأخمت المالیة وضعلا تالتزاماانت ك اذإ . ز
 ھمالعإ ك بعدلذو، رانیحز/ یونیو 30 خریابت قةعلم وعضال كلذ عضویةر تبعتُ  ،قةحیة المستوسنالات لتزاممن اال ةئبالما 15

 .يخط عارإشب
 

بموجب  عضویتھاتعلـیـق التي تم  أومن ھذه المادة   3  الفقرةموجب ـمنسحبة ب جھة ویةـعادة تفعیل عضإ ال یجوز . ح
إلى   لیھاع المبلغ اإلجمالي للدیون المستحقةس ـْ مـُــخ تسدید ما ال یقل عنالمادة، حتى یتم  من ھذه  و -4  الفقرة
في خالل  في حال عدم تراكم متأخرات إضافیةفقط  الجھةھذه عضویة  استمرار یمكن  االستشاریة. اللجنة
 االستشاریة للجنة دیونھا دفع في الجھة العضواستمرت  في حال و كذلك فقط، االستشاریة إلى اللجنةكاملة  دیونھا سداد فترة

 .العام لھذا تمستحقامن  ربع ما تبقى ال تقل عن وبأقساط
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 أكثرب بھم الخاصة تالتزاماال سداد عن یتأخرون الذین األعضاء سیُلزم،  یةمالعمو ةلسجلافي لمشاركة لل جیالتس عند     . ط

 .)ICAC( جنة االستشاریة الدولیة للقطنللا أعضاء لغیر ملھاكاب المحددة رسومال بدفع شھًرا 12 من
 

 

 
 اللجنة االستشاریة - المادة الثالثة

 
 تعریف – 1 الفقرة

 
لسة ـفي ج  ئمةـملتال قطنـدولیة للـاالستشاریة ال اللجنة وائح إلىـالل ة وـظمـاألن في ھذه  "ةـشاریـتـاالس ةنـاللج"  عبارةر ـشیت 

 .عامة
 

 انعقادھا ومكان جتماعاتاال تواتر - 2 الفقرة
 

مرة واحدة على  العادیةاالجتماعات  تعقد ،عادة  .حد األعضاءأبناء على دعوة من  االستشاریة اجتماعات اللجنة تعقد
الستضافة  دعوات ال یمكن قبولو   .الدائمة من قبل اللجنة یمكن الدعوة الجتماعات إضافیةو   .السنة التقویمیة في األقل

 . من سنة واحدة ألكثراالستشاریة  للجنة المقررة أنصبتھاتسدید  التي تأخرت عن األعضاءالجھات مة من الجلسات العا
 

  للقطن.  المستوردةتلك  المصدرة و الجھات األعضاءبین  بالتناوب  اللجنة االستشاریة قدر اإلمكان یجب أن تعقد اجتماعات
باقي  ھ فيأكثر من بشكل متكررفیھا االجتماعات  أن تعقدینبغي فعلیھ   ،مریكیةالمتحدة األ في الوالیات یقع المنظمة مقرأن  بماو

 .تزید عن خمس سنواتال  فترات ضمنذلك و األعضاء األخرى الجھات
 

 حضور االجتماعات  -  3 الفقرة
 

لوفود كل  ا بأنھ یحقبقمس مع العلم الستضافة اجتماعھا الدولیة للقطن االستشاریة إلى اللجنة  الدعوة بتوجیھ عضو تقوم جھة
  بنفسھاتوجھ أن  االستشاریة جوز للجنةی و  رغبوا في ذلك. المشاركة في االجتماع، إذااألعضاء الحضور و

 .لألعضاء الدعوات
 

 أثناء االجتماعات اإلجراءات – 4الفقرة 
 
ئیس س المؤتمر.  و یتولى رالمضیفة بتعیین رئی الجھة العضوفي كل اجتماع من اجتماعات اللجنة االستشاریة،  تقوم  . أ

المضیفة أن تعین نائبا لرئیس المؤتمر أو أكثر من  للجھة العضواللجنة الدائمة منصب النائب األول لرئیس المؤتمر.  و یجوز 
نائب لھ.   یقوم رئیس المؤتمر عادة برئاسة اجتماعات اللجنة التوجیھیة و الجلسات العامة.  تعین اللجان األخرى رؤساءھا 

 ابھ.ونو
 

للجنة االستشاریة  دور أمین عام و یجوز لھ أن یعین أمینا عاما مساعدا أو أكثر.  في حال غیاب  التنفیذيیتولى المدیر  . ب
 المضیفة بتعیین أمینا عاما. الجھة العضوالمدیر التنفیذي، تقوم 
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م، و مستشاریھم، و كافة قوم كل عضو بإبالغ المدیر التنفیذي في أقرب وقت ممكن عن أسماء ممثلیھ، و بدائلھی . ج
 المعلومات المماثلة، بما في ذلك تعیین رئیسا للوفد، حسبما یتطلب التسجیل.

 

غیر تاریخ إنھاء النقاش أو تأجیلھ.  یثیر نقطة نظام و أن یفي أثناء النقاشات حول أي من المواضیع، یجوز ألي عضو أن  . د
الذي یـُعمل بھ إال إذا تم نقضھ من قبل  أو حكمھا باإلدالء بحكمھ أو الرئیسة المسؤولة في كل حالة، یقوم الرئیس المسؤول

 المجتمعین.

 
 

 االختصاصات  - 5الفقرة 
 
 .األتعاباألساسي و  أو عملھا و تحدید عقد عملھأو المدیرة التنفیذیة تعیین المدیر التنفیذي  . أ
 

 إجراء بشأنھ. أخذ أي موضوع  آخر من اختصاص اللجنة االستشاریة بعین االعتبار و اتخاذ . ب
 

 
 اللجنة الدائمة  -المادة الرابعة  

 
 العالقة مع اللجنة التنفیذیة  -  1الفقرة 

 
 ابعة لھا.و تكون تو آخر  العامة ةلجلسلبین اجتماع دي. سي.  الستشاریة في واشنطنتقوم اللجنة الدائمة بتمثیل اللجنة ا . أ
 

للجنة الدائمة.  كما یمكن للجنة االستشاریة أن تعدل أو أن  یجوز للجنة االستشاریة أن تفوض سلطتھا في بعض األمور . ب
 تسحب أي تفویض لسلطتھا ھذا. 

 
 التي تتخذھا اللجنة الدائمة. اإلجراءاتیمكن للجنة االستشاریة أن تراجع كافة  . ج
 
ماعھا ئمة منذ اجتیقدم رئیس اللجنة الدائمة تقریرا في أثناء كل من اجتماعات  للجنة االستشاریة حول أنشطة اللجنة الدا . د

 األخیر.
 

 العضویة  -  2الفقرة 
 

 لكافة أعضاء اللجنة االستشاریة الحق بالعمل كأعضاء في اللجنة الدائمة.
 
 

 ، الواجبات، و المسؤولیةاألھلیة  - 3الفقرة 
 
 موضوعیة إجراءات . أ

 
 الدولیة.تكوین وسیلة لتبادل اآلراء بخصوص التطورات الحالیة و المستقبلیة في أوضاع القطن  )1(
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 إعطاء صبغة تطبیقیة لكافة توجیھات اللجنة االستشاریة و قراراتھا و توصیاتھا. )2(
 
 إعداد برامج العمل. )3(
 
التأكد من تنفیذ برامج العمل حسبما تسمح بھ مالیة اللجنة االستشاریة.  تشمل ھذه المسؤولیة  و لكن ال تقتصر  )4(

 على:
 

 التي تصدر. راتالنشتحدید عدد، و طبیعة، وتوزیع التقاریر و  )أ(
تحویل بنود برنامج العمل الموافق علیھ والذي ال ترغب االحتفاظ بھا إلى األمانة العامة أو إلى اللجنة  )ب(

 الفرعیة المناسبة.
 تحسین اإلحصاءات. )ج(
 العالقات العامة )د(
 

ار.  االعتب إعداد جدول أعمال اللجنة االستشاریة و جدولھا الزمني، و اقتراح التوصیات لكي تأخذھا اللجنة بعین )5(
 و یجب أن یشمل جدول األعمال تاریخ و مكان االجتماع المقبل للجنة االستشاریة.

 
وضع تعاون قابل للتطبیق مع منظمة األمم المتحدة، و منظمة األمم المتحدة لألغذیة و الزراعة، و المعھد الدولي  )6(

 یة للقطن.للقطن، ومنظمات أخرى تعنى باألمور التي تھم اللجنة االستشاریة الدول
 

 األمور المالیة . ب
 

اإلشراف على األمور المالیة للجنة االستشاریة الدولیة للقطن.  تشمل ھذه المسؤولیة، و لكنھا ال تقتصر على تبني 
 موازنة إنفاق و جدول أنصبة األعضاء للسنة المالیة المقبلة للجنة االستشاریة الدولیة للقطن.

 
 األمور اإلداریة . ج
 

أو  و موظفیھ أو المدیرة التنفیذیة و اإلنفاق علیھا، بما یشمل المدیر التنفیذي دي. سي. في واشنطنإنشاء أمانة عامة  )1
 (راجع المادة السابعة).موظفیھا 

 
تعیین الموظفین حسبما تراه ضروریا لھذه الغایة، أخذا بعین االعتبار الرغبة باستقطاب الموظفین المؤھلین بقدر  )2

 .الجھات األعضاءاإلمكان من 
 
ك في في حال وقوع الحاجة لذل أو توظیفھا و تحدید شروط توظیفھ أو مدیرة تنفیذیة جدیدة جدید تعیین مدیر تنفیذي )3

 أثناء الفترة االنتقالیة فیما بین اجتماعات اللجنة االستشاریة.
 
ألعمال بشكل تحدید واجبات و مسؤولیات أي من موظفیھا في األمانة العامة، و ذلك حسبما تجده ضروریا لتسییر ا )4

 فاعل.
 
 اقتراح التوصیة للقیام  بتعدیالت على ھذه األنظمة و اللوائح. )5

 
 تعیین مھام العمل  - 4الفقرة 

 
 یجوز للجنة الدائمة أن تعین مھام عمل ألي من اللجان الفرعیة حول مواضیع تقع ضمن نطاق اختصاص ھذه اللجنة الفرعیة.
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 إجراءات عمل اللجنة الدائمة – 5الفقرة 

 
 أمور عامة . أ
 

یتم عقد االجتماعات بناء على نداء من رئیس اللجنة أو المدیر التنفیذي، أو بناء على طلب من أي عضو، أو  )1(
 بقرار من اللجنة الدائمة.

 
 یعطى عادة إشعار بعشرة أیام على األقل. )2(
 
 تعقد االجتماعات بشكل جلسات خاصة إال لو قررت اللجنة الدائمة ما یخالف ذلك. )3(

 
 القانوني النصاب . ب

 
 األعضاء . الجھاتثلث  بحضور مندوبین عنیكتمل النصاب القانوني  )1(
 
ممثلة فیھ.  و لكن محضر  جھات أعضاءفي حال عدم اكتمال النصاب، یتواصل االجتماع إذا كان ھناك ثماني  )2(

لنصاب،  و أي من االجتماع سوف یحدد أیھا من القرارات، إذ كان ھذا ھو الحال، قد تم تبنیھا في حال عدم اكتمال ا
 ، إذا كان ذلك ھو الحال، قد امتنعت عن تبني ھذه القرارات.الجھات األعضاء

 
األعضاء التي تغیبت أو تحفظت في موقفھا أن  جھاتعادة ما تصبح مثل ھذه القرارات ملزمة.  غیر أنھ یجوز لل )3(

و إذا كان عدد الذین یعارضون تعبر عن معارضتھا في غضون فترة عشرة أیام بدایة من تاریخ  المحضر المؤقت 
القرار یفوق عدد ھؤالء الذین ساندوه في أثناء االجتماع، یقع عندئذ نقض القرار، فیتم عندھا تسجیل ھذا اإلجراء في 

 المحضر النھائي لالجتماع.
 

 جدول األعمال . ج
 

 .تبني جدول لألعمالالبند األول من جدول أعمال كافة االجتماعات ھو یكون  )1(
 
األعضاء رفقة اإلشعار  الجھاتر التنفیذي بإعداد جدول أعمال مؤقت و یقوم بإرسالھ إلى كافة یقوم المدی )2(

باالجتماع.  یجوز ألي عضو في اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن أن یضیف بندا على جدول األعمال المؤقت وذلك 
 عقاد االجتماع.بإحاطة المدیر التنفیذي علما في غضون فترة ال تقل عن أسبوع من تاریخ ان

 
یجوز إضافة بند إلى جدول األعمال في أثناء انعقاد االجتماع إال لو عارضت أغلبیة األعضاء الحاضرین ذلك.   )3(

 و لكن یشترط أن یكون ھناك إجماعا في أثناء ھذا االجتماع على تبني أي إجراء یتم اتخاذه بشأن ھذا البند.
 
 االجتماع لتبني أي مقترح جدید یتم إدراجھ أثناء ھذا االجتماع.أن یكون ھناك إجماعا في أثناء ھذا یشترط   )4(
 

 محضر االجتماع . د
 

یـُعد محضر االجتماع المؤقت بشكل موجز.  و یتم إعداد محضر حرفي فقط في حال یطلب المدیر التنفیذي ذلك،  )1(
 األعضاء. الجھاتأو أحد المسؤولین، أو ممثل إلحدى 
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نقح المواد الخاصة بھ أو المنسوبة إلیھ.  یقع إخطار األمانة العامة عن یحق ألي شخص حاضر في االجتماع أن ی )2(
 أیة تعدیالت و ذلك في فترة ال تتجاوز العشرة أیام من تاریخ انتھاء االجتماع.

 
 األعضاء في اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن. الجھاتبعد ذلك یتم توزیع محضر االجتماع النھائي لكافة  )3(

 
 
 

 الدائمة المسؤولون في اللجنة ألعضاءا  -مسة  المادة الخا
 

 1الفقرة 
 
 .قبألسا رئیس اللجنة رئیس اللجنة، ونائب رئیس اللجنة، و  مھ ن في اللجنة الدائمةیالمسؤول نإ . أ
 

تم اصبھم إلى أن ییتم انتخاب مسؤولي اللجنة الدائمة في كل من االجتماعات العادیة للجنة االستشاریة.  و یتولون من . ب
 انتخاب من یخلفھم.

 
 عند انتخاب مسؤولي اللجنة الدائمة، تأخذ اللجنة االستشاریة ما یلي بعین االعتبار: . ج
 

i( .التناوب على أساس التوزیع الجغرافي قدر اإلمكان 
ii(  المصدرة لھ. الجھات المستوردة للقطن و  األعضاءالجھات إعطاء التمثیل بشكل كاف لكال 
iii( الھتمام، و المشاركة في عمل اللجنة.المقدرة، و ا 

 
نة اللج من طرف مصاریفأیة تـُـدفع وال یقوم المسؤولون بعملھم دون مقابل من اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن.   . د

یخالف ذلك فیما یخص مھمات خاصة و محددة تشتمل  قرارااللجنة الدائمة  ما لم تتخذلمسؤولین ل االستشاریة الدولیة للقطن
 سفر.اللیف تكا
 

 فترة تولي المنصب – 2الفقرة 
 

دما یكون ذلك عنلفترة إضافیة في ظروف استثنائیة.   انتخابھمیتم انتخاب المسؤولین في اللجنة الدائمة لمدة سنة.  یجوز إعادة 
  .والیتھ المنتھیةرئیس اللجنة لكي یخلف الرئیس  نائبعملیا، یتم ترشیح 

 
 اإلجراءات المتعلقة باالنتخابات – 3الفقرة 

 
قبل الجلسة العامة بما ال یقل عن أربعة أشھر من ھذا التاریخ.  تتولى ، عضاءاألتكون مفتوحة لكافة  لجنة الترشیح، و تجتمع

ة بإبالغ اللجنة الدائمة التي تقوم عندئذ برفع التوصیات المالئمة للجنة لجنة الترشیح انتخاب رئیس لھا.  كما تقوم ھذه اللجن
تأخرت عن تسدید أنصبتھا المقررة  الجھات األعضاء التي، الذین یمثلون الدائمةاالستشاریة.  لن یكون أعضاء الوفود للجنة 

 .ي اللجنة الدائمةلفترة تفوق السنة الواحدة عند انعقاد لجنة الترشیح، مؤھلین للترشح كمسؤولین ف
 

 رئیس اللجنة – 4الفقرة 
 
ؤول الرئیسي الذي یرأس الجلسات و یكون بحكم منصبھ عضوا في كافة اللجان الفرعیة ـة ھو المسـس اللجنـون رئیـیك . أ

 و مجموعات العمل.
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ئیس رائب نیصبح   ، باسبألا نم ألي سبب في المنصب أو والیتھا أن یـُـكمل فترة والیتھ إذا لم یتمكن رئیس اللجنة . ب

 من الرئیس بنائ تمكن عدم حال في  اللجنة  رئیسا مؤقتا للجنة و ذلك لفترة تمتد حتى یتم انتخاب رئیسا جدیدا للجنة.
 .ألعضاءل ةلمثالم الدائمة اللجنة في المندوبین بین من اخلف انتخاب یتم ،الرئیس مھام تولي

 
 

 رئیس اللجنة بائن – 5الفقرة 
 
 اللجنة اجتماعات اللجنة الدائمة في غیاب رئیس اللجنة أو بناء على طلب منھ. رئیسنائب یرأس  . أ
 

رئیس اللجنة أو بناء على نائب اجتماعات اللجنة الدائمة في غیاب رئیس اللجنة / و أو  ألسبقا رئیس اللجنةیرأس  . ب
 ادعقفترة انل رئیًسا الدائمة اللجنة تنتخب ، الرئیس ونائب قبألسا الرئیس كال جدوات عدم حال في   طلب من أیھما.

 .االجتماع
 

 لمنصبا، أو إذا أصبح من األسبابسبب  ألي في المنصب أو والیتھا من إكمال فترة والیتھلرئیس انائب إذا لم یتمكن  . ج
 لرئیساب من ھذه المادة، یتولى  – 4ئیس اللجنة لفترة مؤقتة بموجب الفقرة منصب ر أو تولیھا شاغرا بسبب تولیھ

 لم إذاو  بشكل تلقائي لفترة مؤقتة و ذلك حتى یتم انتخاب نائب جدید لرئیس اللجنة.لرئیس اائب نجنة منصب لل األسبق
 .شاغًرا المؤقت الرئیس نائب منصب بقىیف ،األسباب من سبب ألي  قادرا قبسألا الرئیس یكن

  . د
 

 اللجان الفرعیة للجنة الدائمة  -المادة السادسة 
 

 الدائمة اللجنة – 1الفقرة 
 

یجوز للجنة الدائمة أن تشكل لجان فرعیة أو مجموعات عمل، و أن تحدد اختصاصاتھم، و أن تنھي عملھم أو تعفیھم من 
 .مھامھم

 
 اللجان الفرعیة – 2الفقرة 

 
 .في اللجنة الدائمة لكافة األعضاءتكون العضویة في أي من اللجان الفرعیة أو مجموعات العمل مفتوحة 

 
 االختصاص، المھام، و مسؤولیات اللجان الفرعیة  - 3الفقرة 

 
 كل لجنة فرعیة :  -أ  
 

 مسؤولة أمام اللجنة الدائمة فیما یخص المھام الموكلة إلیھا إما من طرف اللجنة االستشاریة أو من اللجنة الدائمة. )1
 

 بإمكانھا طرح أي موضوع في إطار اختصاصھا أمام اللجنة الدائمة لألخذ باالعتبار. )2
 
تنتخب رئیسا لھا و نائبا للرئیس.  إذا لم یتمكن رئیس أي لجنة فرعیة من مواصلة مھامھ في ھذا المنصب، یصبح  )3

 نائب الرئیس رئیسا للجنة و تنتخب اللجنة الفرعیة نائبا آخر للرئیس.
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 تستطیع  أن تحدد نظامھا الداخلي الخاص، بشكل رسمي أو غیر رسمي. )4
 

 
 العامةاألمانة  –المادة السابعة 

 
 1الفقرة 

 
 مل.المنصب لفترة عقد الع أو تتولى یرأس األمانة العامة مدیرا تنفیذیا یكون موظفا متفرغا یتقاضى راتبا و سوف یتولى

 
ھذه أنھ لن یتمتع بأیة مصالح مالیة ھامة یكون لھا األثر الضار على قیامھ بتسییر شؤون أو وظیفتھا  من شروط وظیفتھ  . أ

ریة الدولیة للقطن و أنھ لن یطلب تعلیمات من أیة سلطة خارجة عن اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن و لن عمل اللجنة االستشا
 یتلقى منھا التعلیمات.

 
د ة العامة في كافة األمور، باستثناء ما یخص تحدیـیلقى المدیر التنفیذي  المعاملة المتساویة مثلھ مثل كافة أعضاء األمان . ب

المعیشة للمرتبات و المشاركات في امتیازات التقاعد، و تكون بالنسبة للمدیر التنفیذي محددة وفق نظام و تنفیذ تسویة تكلفة 
 األمم المتحدة.

 
 المدیر التنفیذي . ج
 

 تكون مھام المدیر التنفیذي كما یلي: )1(
 

ھ ئأمینا لصندوق اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن، و لكن دون أن یحمل مسؤولیة مالیة شخصیة عند أدا )أ(
 االعتیادي لمثل ھذه المھام.

 أمینا عاما للجنة االستشاریة. )ب(
د إلى أح المسؤولیات قام أو قامت بتفویض الفرعیة التابعة لھا،  إال إذا  األجھزةأمینا للجنة الدائمة و  )ج(

 .الموظفین
 قیما على كافة سجالت و وثائق اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن. )د(
 ة العامة.مسئوال عن شؤون موظفي األمان )ه(

 
 یتحمل المدیر التنفیذي: )2(

 
 المسؤولیة الكاملة عن برنامج العمل الموكل لألمانة العامة؛ )أ(
؛ الوثائق الفنیة؛ اإلجراءات، و البالغات، و محاضر مسؤولیة إعداد جدول األعمال؛ الجداول الزمنیة )ب(

 االجتماعات؛
ولیة األخرى، و الكیانات القومیة ، و الكیانات الدألعضاءامسؤولیة شؤون البروتوكول و التواصل مع  )ج(

 المھتمة بعمل اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن.
 

 یقوم المدیر التنفیذي: )3(
 

 المضیفة لعقد اجتماعات اللجنة االستشاریة؛ الجھات األعضاءبتمثیل اللجنة الدائمة في الترتیب مع  )أ(
 ة؛المضیف الجھاتتشاور مع بتخصیص المساعدة الفنیة للجان في اجتماعات اللجنة االستشاریة بال )ب(
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بإعداد موازنة سنویة مفصلة لعنایة اللجنة الدائمة للنظر فیھا بما یشمل العناوین التالیة:  المرتبات؛  )ج(
المساھمة في صندوق التقاعد؛ السفر و بدالت اإلقامة أثناء السفر؛ تجھیزات المكتب؛ اإلیجار و 

نیة، ـة اإلداریة، و الفـین التي ینبغي تكریسھا لألنشطوارد من الموظفـر إلى المـر ما یشیـالرسوم؛ توفی
 و غیرھا.

 بإعداد مقترح لجدول األنصبة المقررة لعنایة اللجنة الدائمة للنظر فیھا. )د(
 بتوفیر تفاصیل المصاریف إلى حد تاریخھ مقارنة بالموازنة الموافق علیھا و ذلك بشكل فصلي. )ه(

 
اللجنة  أو إلیھا  مھام و مسؤولیات أخرى حسبما توكلھا إلیھ عنأو مسؤولة یكون المدیر التنفیذي مسؤوال  )4(

 االستشاریة أو اللجنة الدائمة من وقت إلى آخر.
 

 
 2الفقرة 

 
 تتحمل األمانة العامة المسئولیات التالیة:

 

 أوطلب المعلومات المفصلة في المادة التاسعة من األعضاء و كذلك أیة معلومات خاصة تطلبھا اللجنة االستشاریة  . أ
 اللجنة الدائمة.

 

 ر األعضاء، و المنظماتـدول غیـمع ال االستشاریة جنةـة بعمل اللـعلومات ذات الصلـات لتبادل المـبـر الترتیـتطویب . ب
 الدولیة األخرى، والھیئات الخاصة، و المحافظة علیھا .

 

ء تم إلى مرتین في السنة عمال بإجراإعداد، و نشر، و توزیع النشرة اإلحصائیة الفصلیة (التي تم تغییر تردد توزیعھا  . ج
اتخاذه في أثناء اجتماع الجلسة العامة الثالثة و األربعین)، و النشرة الشھریة ألوضاع العالم (و قد تم تغییر تكرار توزیع ھذه  

ي بناء بیان صحف النشرة إلى مرة في كل شھرین عمال بإجراء تم اتخاذه في أثناء اجتماع الجلسة العامة الثالثة و األربعین)، و
 على ذلك، و بموجب األنظمة التي تحددھا اللجنة االستشاریة أو اللجنة الدائمة.

 
إعداد تقاریر و تحلیالت أخرى حسبما تطلبھ اللجنة االستشاریة، و اللجنة الدائمة، و اللجان الفرعیة، أو مجموعات العمل  . د

 ة.التي تم إنشاؤھا  بموجب الفقرة األولى من المادة السادس
 

إشعار األعضاء باجتماعات اللجنة االستشاریة، و اللجنة الدائمة، و اللجان الفرعیة.  یقرر المدیر التنفیذي من یتم  . ه
   إخطاره بشأن االجتماعات األخرى.

 
 3الفقرة 

 

اریة، االستشر أو آراء اللجنة ـات نظـر عن وجھـة إلى التعبیـائق األخرى الرامیـدار البیانات الصحفیة أو الوثـیجوز إص . أ
 و ذلك بموافقة من اللجنة االستشاریة أو من اللجنة الدائمة فقط و حسب االقتضاء. 

 

 بمبادرة منھا فقرة تُـخـلي مسئولیة اللجنة. تشمل البیانات أو المواد المنشورة من قبل األمانة العامةب . ب
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 4الفقرة 

 
 كنقطة اتصال رئیسیة مع األمانة العامة. العملا األعضاء مسؤولیة  تعیین وكالة تنسیق من شأنھ الجھاتتقع على 

 
 

 اإلجراءات المالیة –المادة الثامنة 
 

 1الفقرة 
 

 .تبدأ السنة المالیة للجنة االستشاریة في الیوم األول من شھر تموز / یولیو
 

 2الفقرة 
 

، ویحق األعضاءالجھات نصبة المقررة على جدول األفي كل سنة مالیة یرفع المدیر التنفیذي أمام اللجنة الدائمة موازنة إنفاق و 
 .للجنة الدائمة تعدیلھا كلیا أو جزئیا ویكون اإلجراء الذي تتخذه بشأنھا نھائیا ما لم یعدل من قبل اللجنة االستشاریة

 
 الحسابات  - 3الفقرة 

 
 یتم خصم النفقات من حسابات السنة المالیة التي تتم فیھا المدفوعات فعلیا. . أ
 

 لمقبوضات في حسابات السنة المالیة التي تم استالم المبالغ فیھا فعلیا.یتم إیداع ا . ب
 

 30تقوم األمانة العامة بإعداد و رفع بیانات فصلیة للجنة الدائمة حول الوضع المالي للجنة االستشاریة و ذلك بدءا من  . ج
 .حزیرانیونیو /  30مارس / آذار ، و   31دیسمبر / كانون األول، و  31سبتمبر / أیلول ، و

 

 تدقیق الحسابات  - 4الفقرة 
 
تقوم اللجنة الدائمة بتكلیف مدقق حسابات ذات مكانة مرموقة لمراجعة حسابات اللجنة االستشاریة مرة في السنة على  . أ

 األقل.
 

إذا طرأ أي تغییر في مناصب العمل بمكتب المدیر التنفیذي، یحق للجنة الدائمة أن  تطلب إجراء مراجعة خاصة  . ب
 بات.للحسا

 

یـُرفع كل تقریر یقدمھ مدقق الحسابات إلى اللجنة الدائمة و الوكاالت المنسقة للموافقة علیھ في اجتماع اللجنة الدائمة  . ج
 التالي و ذلك بعد تلقیھا التقریر من األمانة العامة.
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 األموال - 5الفقرة 

 

صندوق  في االستشاریة مبالغ التي تلقتھا اللجنةبإسداء توجیھات مخالفة لذلك، یتم إیداع ال ما لم تقم اللجنة الدائمة . أ
التشغیل.  ویجب على اللجنة الدائمة أن تعین من وقت آلخر حدا أقصى لمبالغ الشیكات التي تمضیھا األمانة العامة لصالح 

ى المعین.  ألقصجب استحصال موافقة خطیة من رئیس اللجنة الدائمة إذا ما تجاوز المبلغ اصندوق التشغیل، أي المبلغ الذي یتو
 .الدائمة ال یحق ألي فرد، بما یشمل المدیر التنفیذي، أن یمضي على شیك لصالحھ مسحوب على أي من حسابات اللجنة

 

من قبل اللجنة الدائمة.  یجوز للجنة الدائمة أن تأذن   وق احتیاطي بمبلغ یحدد من وقت آلخربإنشاء صند  یتم اإلذن . ب
عندما تكون األموال المتوفرة من صندوق التشغیل غیر كافیة لتغطیة التزامات اللجنة بالسحب من صندوق االحتیاط فقط 

حدد في كل مرة لمبلغ م إذن بالسحب من صندوق االحتیاطو الدیون المترتبة عیھا.  و یجب أن یتم الحصول على   االستشاریة
 .معینة وخالل فترة

 
 االستثمار - 6الفقرة 

 
الدائمة، استثمار المبالغ الفائضة عن االحتیاجات الحالیة، في األوراق المالیة المفضلة بالدوالر یجوز،  و بتوجیھ من اللجنة 

 قریبة األجل و مدرة للربح، أو یمكن إیداعھا في حسابات بفائدة و مؤمن علیھا من طرف الحكومة الفدرالیة.
 

 التخلص من الموجودات - 7الفقرة 
 

لتجھیزات التي لم تعد اللجنة االستشاریة بحاجة لھا و ذلك بموجب اإلجراءات یمكن التخلص من مفروشات المكتب و ا . أ
 الموافق علیھا من طرف اللجنة الدائمة.

 

ضل السبل أف إذا تبین في أي وقت بأن حّل اللجنة االستشاریة أصبح وشیكا، على اللجنة الدائمة أن تتخذ قرارا للبت في . ب
 ى اللجنة االستشاریة و للتخلص من أیة موجودات متبقیة.للوفاء بااللتزامات المالیة المستحقة عل

 

اء التي األعض الجھاتبعد أن یتم الوفاء بكافة االلتزامات المالیة، و إذا بقیت أیة موجودات، یتم توزیعھا تناسبیا على  . ج
مالیة لیة و السنوات الدفعت حصصھا بالكامل و بشكل یتناسب مع المبالغ التي ساھمت بھا كل منھا فعال في أثناء السنة الحا

 الثالث السابقة.

 
 برنامج التقاعد - 8الفقرة 

 

 تخول اللجنة الدائمة بإنشاء برنامج تقاعد للموظفین المتفرغین العاملین في األمانة العامة. . أ
 

 إذا تم إنشاء مثل ھذا البرنامج، . ب
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ویة للمساھمة السنویة من الموظفین تقدم اللجنة االستشاریة مساھمة سنویة في ھذا البرنامج تكون على األقل مسا )1(
 المشاركین ولكن بقدر ال یفوق ضعف ھذا المبلغ.

 
یجوز تعدیل البرنامج أو إنھاءه من طرف اللجنة الدائمة.  في حال تم إنھاء العمل بھذا البرنامج أو حل اللجنة  )2(

ساھمت بھ اللجنة االستشاریة نیابة الدائمة، یحق لكل موظف مشارك استرداد المبلغ الذي ساھم بھ و كذلك المبلغ الذي 
 باإلضافة إلى الفوائد المستحقة علیھا. الموظف عن

 
 

 توفیر المعلومات –المادة التاسعة 
 

 1الفقرة 
 

، من خالل وكاالت التنسیق فیھا، بتوفیر المعلومات المتوفرة حسبما ھو ضروري لتنفیذ برنامج العمل.  الجھات األعضاءتقوم 
 ت مباشرة لألمانة العامة بأسرع الوسائل حالما تصبح متوفرة.ترسل ھذه المعلوما

 
 2الفقرة 

 
یتوجب توفیر المعلومات التالیة في كل شھر ما لم یأت ما یخالف ذلك، باستثناء البیانات حول األنظمة التي یتم إرسالھا فقط 

 عندما یحدث تغییر ما أو حین تطلب األمانة العامة ذلك على وجھ التحدید.
 

 4/3ت األلیاف القطنیة بالوحدات المحلیة و بما یشمل، حیث یكون ذلك ممكنا، تفصیال حسب طول التیلة: أقل من كمیا . أ
 " و ما أطول، أو ما یوازیھا بنظام القیاس المتري. 1- 8/3"، 1- 8/3" إلى 4/3"، من 

 
 :د الذي نما فیھ، في نھایة كل شھرالمخزون مصنفا حسب البل )1(

 و المؤسسات االستھالكیة األخرى،في المغازل  (أ) 
 كافة المواقع األخرى.في في المستودعات العامة و الخاصة، في مرحلة العبور، و  (ب) 

 الحلج (أو الضغط) )2(
 الواردات، مصنفة حسب بلد النمو، أو، إن لم یكن ذلك متوفرا، حسب بلد المنشأ. )3(
 :ذلك ممكنا لد النمو، عندما یكون االستھالك، مصنفا حسب ب ) 4(

 في معامل الغزل و المعامل األخرى، (أ) 
 في األسر المعیشیة (التقدیر السنوي)، (ب) 

 المحروق منھ أو الذي أتلف بشكل ما (التقدیر السنوي)، ) 5(
 الصادرات، مصنفة حسب دولة المقصد، و حسب النوعیة عندما یكون ذلك ممكنا،  ) 6(
 ة المقصد.ما أعید تصدیره، مصنفا حسب دول ) 7(

 

مؤشرات اإلنتاج المتوقع مثل المساحة التي سوف یزرع فیھا القطن، مبیعات األسمدة، توزیع بذور الزرع، نوایا ب . ب
 المزارعین بزرع القطن، الضوابط الحكومیة على المساحة و األھداف.
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حالما تتوفر، و ثم مرة توقعات وتقدیرات المساحات المزروعة و المحصودة ، و الغالل ، و اإلنتاج حسب األصناف  . ج
على األقل عندما یتم الزرع و مرة عندما یكتمل  نمو المحاصیل.  من المفضل أن تكون المعلومات حول المحاصیل متعلقة 

 القطن الزھر ینبغي عندئذ توفیر بعض المؤشرات حول إنتاج األلیاف.بالقطن الشعر و لكن حیث ال تتوفر سوى معلومات حول 
 

أو فصلیة، أو سنویة، أي كانت المالئمة منھا، حول اإلنتاج، و االستیراد حسب بلد المصدر، إحصاءات شھریة،  . د
 والصادرات حسب بلد المقصد، و من المفضل استعمال وحدات الكمیة، و ذلك بخصوص خیوط القطن و قطع البضائع.

 

لخاصة اادي، كافة التغیرات في األنظمة یطلب من الوكاالت المنسقة أن تبلغ بوجھ السرعة، باستثناء التقریر الشھري الع . ه
 التي تؤثر على القطن. بالجھات األعضاء

 3الفقرة 
 

 الالزمة التي تتوفر لدیھا و التي تعتبر ضروریةمع األمانة العامة و ذلك بتزویدھا بالمعلومات  الجھات األعضاءسوف تتعاون 
أسعار األلیاف السلیلوزیة االصطناعیة و غیر السلیلوزیة و قطع لبرنامج العمل في مجال اإلنتاج، و الواردات، و الصادرات، و 

 البضائع.
 

 اللغات  --  ةالعاشر المادة
 

 1الفقرة 
 

 ، و الروسیة، و العربیة.اإلسبانیة، و الفرنسیة، و اإلنكلیزیةتكون لغات العمل الرسمیة للجنة ھي 
 

 2الفقرة 
 

 في اجتماعات اللجنة االستشاریة:
 

دائمة ماھیة تجھیزات الترجمة الفوریة التي ستقدمھا اللجنة االستشاریة.  و لن تتكبد اللجنة االستشاریة تقرر اللجنة ال . أ
 نفقات غیر مدرجة في المیزانیة ذات عالقة بھذه التجھیزات.

 

 األعضاء بلغة رسمیة واحدة على األقل. الجھاتیتم تقدیم البیانات الرسمیة من  . ب

 
 3الفقرة 

 
 عادة ألسباب عملیة ال غیر. اإلنكلیزیةاللجنة الدائمة و الھیئات التابعة لھا تستعمل اللغة في أثناء اجتماعات 

 
 4الفقرة 

 
 :اإلسبانیة، و الفرنسیة، و اإلنكلیزیةیتم نشر ما یلي باللغات  . أ
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 موجز سجل المناقشات في اجتماعات اللجنة االستشاریة 
  تواتر التوزیع لھذه  النشرة إلى مرة في كل شھرین بناء على النشرة الشھریة ألوضاع القطن في العالم (تم تغییر

 قرار تم اتخاذه في أثناء اجتماع الجلسة العامة الثالثة و األربعین)
  محضر اجتماع اللجنة الدائمة (تم تعلیق الترجمة الى اللغات الفرنسیة و االسبانیة بموجب قرار تم اتخاذه في أثناء

 و األربعین) اجتماع الجلسة العامة الثالثة
 

 یتم نشر ما یلي بكافة اللغات الرسمیة: . ب
 

 النشرة السنویة ألوضاع القطن في العالم 
 تقریر رئیس مجلس إدارة اللجنة الدائمة 
 تقریر المدیر التنفیذي 
 البیان الختامي للجلسة العامة 

 

 ختلفة نظرا للفائدة التي تعم علىتحدد اللجنة الدائمة الوثائق األخرى الجدیرة باالعتبار بھدف طباعتھا باللغات الم . ج
 األعضاء وما یترتب عن ذلك بالنسبة للموازنة.

  
 التصویت - ةعشر ةالحادی المادة

 
 1الفقرة 

 

 تسعى كل من اللجنة االستشاریة و اللجنة الدائمة إلى التوصل إلى اإلجماع عندما تقومان باتخاذ القرارات. . أ
 

ة الدائمة، یجوز إحالة الموضوع قید التداول إلى اللجنة االستشاریة، إال إذا في حال عدم التوصل إلى اإلجماع في اللجن . ب
كان ھناك ما یشیر تحدیدا في ھذه األنظمة أو غیرھا من أنظمة اللجنة االستشاریة بأنھ ینبغي التصویت على الموضوع في 

رح ھذه طقیق اإلجماع في اللجنة االستشاریة،  تاللجنة الدائمة.  تتبع اللجنة االستشاریة اإلجراءات باإلجماع.  في حال عدم تح
، و في مثل ھذه الحالة یستوجب اعتماد أي توصیة أو اقتراح موافقة األغلبیة بثلثي أحد األعضاءالمسألة للتصویت بطلب من 

 األعضاء الحاضرین و المصوتین. الجھاتأصوات 
 

 لكل عضو الحق بصوت واحد. . ج
 

 ھ تصویت.االمتناع عن التصویت ال یعتبر بأن . د
 

یكون التصویت عادة برفع األیادي ، ما لم یطالب غالبیة األعضاء الحاضرین و المصوتین بنداء األسماء.  ویجرى  . ه
 االقتراع السري بطلب من طرف أي عضو.
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 التعاون مع منظمات أخرى  -عشر   ةالثانی المادة

 
 1الفقرة 

 

صة، قومیة أو دولیة.  و تحدد اللجنة الدائمة ھذه المنظمات تتعاون اللجنة االستشاریة مع منظمات أخرى، عامة أو خا . أ
 كما تحدد طبیعة و مدى مثل ھذا التعاون.

 

المضیفة، یجوز توجیھ دعوة إلى ھذه المنظمات و كذلك إلى الدول غیر األعضاء و الجمھور  الجھة العضوبموافقة  . ب
بشروط تضعھا أي من اللجنة االستشاریة أو اللجنة تكون المشاركة في االجتماعات لحضور جلسات اللجنة االستشاریة.  

 الدائمة.

 
 التعدیالت  -  ةعشر ةالثالث المادة

 
 .یجوز للجنة االستشاریة ال غیر تعدیل ھذه األنظمة و اللوائح إال إذا تم تحدیدا إحالتھا للجنة الدائمة للتعدیل

 
 االستبدال اإلبطال و -عشر  ةالرابع المادة

 
تلغي أي قوانین ، أو قرارات، أو أنظمة و لوائح  1972یونیو/ حزیران  16قواعد التي تم اعتمادھا في یوم ھذه األنظمة و ال

 غیر متسقة مع نصوصھا السابقة و تحل محلھا.  
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 فـــــــــــــــــــــــــــھــــــــــــــــــرس
 

 17-15، 13-1 اللجنة االستشاریة
 10، 7-6 جدول األعمال

 12، 10، 5، 3-2 مقررةاألنصبة ال
  

 16، 15، 12، 10، 6، 3 / میزانیة الموازنة
  

 12، 9-8، 6-4 اللجنةرئیس 
 16، 1 التعاون

 14-12 وكاالت التنسیق
  

 16، 12-10، 7-2 المدیر التنفیذي
  

 13-11، 6، 3-2 المالیة
 12 األموال

  
 15-14، 11، 4، 1 المعلومات

  
 16-15 اللغات

  
 9، 5، 2-1 لعضویةا

 7 محضر االجتماع
  

 7 اكتمال النصاب
  

 15-9، 7-6 األمانة العامة
 10، 4 األمین العام

 17-1 اللجنة الدائمة
 4 اللجنة التوجیھیة

  
 9 رئیسالنائب 

 16 التصویت
  

 15، 14، 10، 6 برنامج العمل
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