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(ب)		 ينبغي إدماج القرارات السابقة قدر اإلمكان في أي قرار الحق
ُيعتمد بشأن املوضوع نفسه .وال ُيبقى على سريان القرارات
املدمجة على هذا النحو .أما القرارات املتقادمة جزئي ًا فينبغي
االستعاضة عنها بنصوص منقحة ال تتضمن إال األجزاء املستبقاة؛
(ج)		 ينبغي ،بقدر ما يكون مناسباً ،إدماج مضمون قرارات املجلس
التنفيذي في مطبوع مالئم من مطبوعات املنظمة مثل الالئحة
الفنية ،وترتيبات العمل ،والنظام الداخلي ،والئحة املوظفني ،إلخ
شريطة أن يتوافر للمطبوع الوضع املطلوب؛
(د)		 عندما ال ُيحدد التاريخ الذي يتوقف فيه سريان قرار ما ُيلغى هذا
القرار في تاريخ اختتام الدورة؛
(هـ)		 تصدر في مطبوع مستقل قرارات املجلس التنفيذي التي
اعتمدتها دورات سابقة وأبقت على سريانها الدورة األخيرة.
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املادة 26

إذا قرر رئيس املنظمة عدم إجراء تصويت باملراسلة ،أو اتخاذ إجراء وفق ًا
ألحكام املادة  )5 (9من الالئحة العامة ،بشأن توصية ما يبلغ األمني
العام رئيس الهيئة التأسيسية التي قدمت التوصية بأسباب هذا القرار
ويتخذ الترتيبات الالزمة لعرض التوصية على دورة املجلس التنفيذي
التالية.
استعراض قرارات املجلس التنفيذي السابقة
املادة 27

وفق ًا ألحكام املادة  )9(156من الالئحة العامة يجري في كل دورة من
دورات املجلس التنفيذي استعراض قرارات املجلس السارية.
(أ) 		 بغض النظر عن أحكام هذه املادة يجوز ،حسبما يتراءى للمجلس
التنفيذي ،االستغناء عن استعراض القرارات السابقة في دورته
القصيرة التي تُعقد بعد املؤمتر مباشرة ،إذا لم يسمح الوقت املتاح
بالقيام بهذا العمل .وتعتبر جميع هذه القرارات عندئذ قرارات
تظل سارية املفعول ،فيما عدا القرارات التي قد حتل محلها قرارات
جديدة معتمدة في تلك الدورة .ولهذا فإن أي فريق عامل أو فريق
خبراء أنشئ مبوجب قرار سابق للمجلس التنفيذي يظل ،ما لم
ُي ّ
حل على وجه التحديد مبقرر من املجلس ،قائم ًا بصورة تلقائية
إلى أن تُعقد دورة املجلس التالية ،وفق ًا ملقصد املادة  33من الالئحة
العامة؛
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اإلجراءات إلى دورة املجلس التنفيذي التالية .ولهذا الغرض يقدم األمني العام
إلى رئيس املنظمة تعليقات االحتادات واللجان األخرى املعنية بشأن التوصية
(التوصيات) وفق ًا ألحكام املادة  126من الالئحة العامة حسب االقتضاء.
ولرئيس املنظمة أن يحدد موعد تنفيذ أية توصية أقرها وفق ًا للمادة  )5(9من
الالئحة العامة .وعند حتديد هذا املوعد يولي الرئيس االعتبار الواجب للفترة
الفاصلة الضرورية لألمني العام لتوجيه اإلشعار املناسب باملقرر .وعلى األمني
العام أن يبلغ رئيس الهيئة التي قدمت التوصية باإلجراء املتخذ بشأنها.
املادة 24

عندما يقرر رئيس املنظمة إجراء تبادل لآلراء قبل إجراء تصويت باملراسلة
يقوم األمني العام بجمع اآلراء املبداة ويبلغها إلى أعضاء املجلس .و ُي ّتبع
اإلجراء نفسه في حالة تبادل اآلراء بني أعضاء املنظمة ،في مجموعهم ،قبل
إجراء تصويت .وتخصص فترة  30يوم ًا لتبادل اآلراء بني أعضاء املجلس
التنفيذي .وتخصص فترة  60يوم ًا لتبادل اآلراء بني أعضاء املنظمة.
املادة 25

بعد إجراء تصويت باملراسلة يبلغ األمني العام رئيس الهيئة التي قدمت
التوصية بنتائج التصويت ،كما يبلغه ،إذا كانت النتائج إيجابية ،بنص
القرار املعتمد على هذا النحو.
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وتوزع نسخ من قرار املجلس التنفيذي املشار إليه في الفقرة األولى من هذه
املادة توزيع ًا مماث ً
ال لتوزيع التقرير الذي ينطبق عليه القرار.
وفي جميع احلاالت يتضمن التقرير املوجز للمجلس التنفيذي بيان ًا عن
التقرير املعروض.
املادة 22

يقدم رؤساء االحتادات اإلقليمية واللجان الفنية إلى املجلس التنفيذي
املقررات املعتمدة باملراسلة ،فيما بني دورتني ،من احتاداتهم وجلانهم،
مشفوعة بأية تعليقات يتلقاها األمني العام بشأنها ،وفق ًا ألحكام املادة 126
من الالئحة العامة.
وتسجل نتائج نظر املجلس التنفيذي في هذه املقررات ،حسب االقتضاء،
في قرار للمجلس التنفيذي أو في امللخص العام لتقرير دورته.
اإلجراءات التي يتعني أن يتخذها رئيس املنظمة،
وفق ًا ألحكام املادة  )5(9من الالئحة العامة ،بشأن
توصيات االحتادات اإلقليمية واللجان الفنية
املادة 23

يتخذ رئيس املنظمة ،بناء على طلب رئيس احتاد إقليمي أو جلنة فنية،
اإلجراءات الالزمة ،وفق ًا ألحكام املادة  )5(9من الالئحة العامة ،بشأن توصية
اعتمدتها تلك الهيئة أثناء إحدى دوراتها أو باملراسلة ،إذا لم يتسن إرجاء هذه
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النظر في التقارير النهائية املوجزة لدورات االحتادات اإلقليمية
واللجان الفنية وفي مقرراتها املتخذة فيما بني دورتني
املادة 21

ينظر املجلس التنفيذي في التقارير النهائية املوجزة لدورات االحتادات

اإلقليمية واللجان الفنية املقدمة إليه من األمني العام وفق ًا ألحكام املادة 116

من الالئحة العامة .ويصدر املجلس التنفيذي قراراً يتناول نتائج النظر في
كل تقرير .ويشتمل هذا القرار أو ًال على بيان رسمي يتضمن اإلحاطة علم ًا
بالتقرير ،كما يشتمل على أية مالحظات عامة يقرها املجلس.
ويشتمل القرار كذلك ،حسب االقتضاء ،على:
(أ)		 قائمة التوصيات املقدمة التي اع ُتمدت كقرارات من املجلس
التنفيذي؛
		 البيانات الصادرة بخصوص اإلجراءات التي يتعني اتخاذها بشأن
(ب)
التوصيات التي لم تُعتمد كقرارات من املجلس التنفيذي.
وتشتمل هذه البيانات على معلومات محددة بخصوص اإلجراءات
التي يتعني أن يتخذها بشأن التوصيات الرئيس أو الهيئة املعهود
إليها باملسؤولية عن اتخاذ هذه اإلجراءات؛
(ج)		 تعليقات املجلس على القرارات التي يرى أن من املستصوب
اإلعراب عن آرائه بشأنها أو إصدار توجيهاته بخصوصها إلى الهيئة
التأسيسية التي أصدرت القرار .وإذا لم ُيذكر أي قرار يتضمنه
التقرير فإن هذا يعني ضمن ًا أن املجلس التنفيذي ال يرى أي
اعتراض على مسار العمل املقترح .بيد أن هذا ال ينطوي على
موافقة رسمية على اجلوانب الفنية لهذه اإلجراءات.

النظام الداخلي
للمجلس التنفيذي
عموميات
املادة 1

اعتمد املجلس التنفيذي ،مبوجب السلطة املخولة في االتفاقية والالئحة
العامة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،هذا النظام الذي وضع وفق ًا للمادة
 4من الالئحة العامة .وإذا تعارض أي حكم من أحكام هذا النظام مع أي
حكم من أحكام االتفاقية أو الالئحة العامة تكون احلجية لنص كل من
االتفاقية والالئحة العامة.
الدورات
املادة 2

(أ) 		 يعد رئيس املنظمة ،بالتشاور مع األمني العام ،جدول األعمال
املؤقت لدورة املجلس التنفيذي؛
		 مع مراعاة الشروط املذكورة في الفقرتني (ج) و(د) ،يتضمن
(ب)
جدول األعمال املؤقت ،بخالف البنود املدرجة في املادة  156من
الالئحة العامة والبنود التي يحيلها املؤمتر إليه ،جميع البنود التي
يقترحها الرئيس ،وأعضاء املجلس التنفيذي ،واالحتادات اإلقليمية،
واللجان الفنية ،واألمم املتحدة ،واملنظمات الدولية املخولة مبقتضى
اتفاقات أو ترتيبات عمل تقدمي بنود ،واألمني العام؛
(ج)		 يعد األمني العام املذكرة التوضيحية جلدول األعمال املؤقت؛
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(د)		 ال يضاف أي بند إلى جدول األعمال املؤقت ما لم ُيشفع مبذكرة
توضيحية تلخص املشكلة املراد مناقشتها .وال يدرج في جدول
األعمال أي بند يتعلق مبجال نشاط احتاد إقليمي أو جلنة فنية قبل
أن تبحثه الهيئة املعنية.

(ب)		 يتم اختيار الفائز باجلائزة أثناء جلسة عامة مغلقة ،باستخدام إجراء
حتديد املرشح املفضل (انظر املادة .)14

املادة 3

دعوة رؤساء اللجان الفنية

يخطر كل عضو أو كل منظمة مدعوة األمني العام بأسماء األشخاص الذين

سيحضرون الدورة نيابة عن ذلك العضو أو تلك املنظمة مبقتضى املواد 19
و  142و  143و  144من الالئحة العامة أو األشخاص الذين سيرافقونهم
مبقتضى املادة  154من الالئحة العامة .وينبغي إرسال هذا اإلشعار طي

رسالة موقع عليها من العضو أو من شخص يفوضه في القيام بذلك ،وفي
حالة صدور اإلشعار عن منظمة دولية يوقع على الرسالة موظف مسؤول.
وتعتبر رسالة الدعوة املوجهة من رئيس املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إلى
أحد اخلبراء مبثابة أوراق اعتماد صحيحة.
املادة 4

عندما يعترض عضو على قبول شخص ليس عضواً آخر يحضر ذلك الشخص
وتكون له احلقوق نفسها التي من املفروض أن يتمتع بها في األحوال العادية،
إلى أن يبحث املجلس التنفيذي احلالة ويتخذ مقرراً بشأنها.
املادة 5

بناء على طلب ما ال يقل عن عضوين حاضرين في اجللسة ،وفي جميع
االنتخابات ،يكون التصويت باالقتراع السري.

حلضور اجتماعات املجلس التنفيذي
املادة 19

يجوز مبقتضى أحكام املادة (19د) من االتفاقية واملادة (155أ) من الالئحة
العامة توجيه الدعوة حلضور دورة املجلس التنفيذي ،حسبما يتراءى
للرئيس ،إلى رؤساء اللجان الفنية أو رؤسائها السابقني الذي ُعقدت حتت
إشرافهم دورة للجنتهم منذ دورة املجلس التنفيذي السابقة.
دعوة املستشارين الهيدرولوجيني لرؤساء االحتادات اإلقليمية
حلضور اجتماعات املجلس التنفيذي
املادة 20

مبقتضى أحكام املادة (155ب) من الالئحة العامة توجه الدعوة ،حسبما
يتراءى للرئيس ،إلى املستشارين الهيدرولوجيني لرؤساء االحتادات اإلقليمية
حلضور دورة املجلس التنفيذي يتم فيها بحث مسائل السياسات اخلاصة
بالهيدرولوجيا وموارد املياه.
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وحتال أسماء املرشحني التي يقدمها أعضاء املنظمة إلى جلنة اختيار إذا لم
تندرج أسماؤهم في أي من الفئتني التاليتني:
أعضاء املجلس التنفيذي الذين ال يحق لهم ،بصفتهم مقترعني،
نيل اجلائزة خالل مدة عضويتهم في املجلس التنفيذي؛
املرشحني الذين ليسوا على قيد احلياة في تاريخ ترشيحهم .بيد
أنه يجوز منح اجلائزة بعد الوفاة ملرشح يتوفى في الفترة بني تاريخ
ترشيحه وتاريخ منح اجلائزة.
●

●

وتعني في كل دورة من دورات املجلس التنفيذي جلنة اختيار ،تتألف من
أربعة أعضاء في املجلس التنفيذي ،لكي تقوم ،استعداداً لدورة املجلس
التالية ،بإعداد قائمة تتضمن ما ال يزيد على خمسة أسماء لينظر فيها
املجلس التنفيذي الذي يجري االختيار النهائي باالقتراع السري .ويتم
تغيير عضو واحد في جلنة االختيار كل سنة.
اختيار الفائز بجائزة املنظمة الدولية
لألرصاد اجلوية ()IMO
املادة 18

(أ) 		 توزع قائمة باملرشحني الذين تسميهم جلنة االختيار داخل غالف سري
على كل عضو من أعضاء املجلس التنفيذي قبل اتخاذ القرار النهائي
بثمانية وأربعني ساعة على األقل .وتكون القائمة مشفوعة ببيانات بشأن
مؤهالت ومزايا املرشحني الواردة أسماؤهم فيها .وتستنسخ هذه البيانات
بالشكل الذي ترد به من السلطات التي تعرض هذه الترشيحات؛

املادة 6

في جميع حاالت التصويت باالقتراع السري يعني حاسبان لعد األصوات
يتم اختيارهما من بني األعضاء احلاضرين.
املادة 7

اجتماعات املجلس التنفيذي تكون علنية ،ما لم ينص هذا النظام على
خالف ذلك ،أو يتقرر خالف ذلك مبوجب املادة .8
املادة 8

مبوافقة ثلثي األعضاء احلاضرين تُعقد جلسة مغلقة للمجلس التنفيذي.
وفي هذه احلالة يقتصر حضور اجللسة على أعضاء املجلس ،احملددين في
املادة  13من االتفاقية ،وعلى املراقبني (إن ُوجدوا) الذين ميثلون الرئيس أو
نائب الرئيس ،وعلى أي أشخاص إضافيني حسبما ُيتفق عليه.
املادة 9

مع مراعاة أحكام املادة  8يعمل األمني العام بصفته األمني في جميع جلسات
املجلس التنفيذي وجلانه .ويجوز لألمني العام أن يعني أحد كبار موظفي
ال له.
األمانة للعمل ممث ً
املادة 10

يجوز لألمني العام أو ملمثله ،مع مراعاة أحكام املادتني  95و 96من الالئحة
العامة ،أن يدلي ببيانات شفهية وكذلك كتابية أمام املجلس التنفيذي
وجلانه أو أفرقته العاملة بشأن أية مسألة قيد النظر.
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التصويت باملراسلة

وضع قائمة املرشحني

املادة 11

جلائزة املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية ()IMO

يخطر جميع أعضاء املجلس التنفيذي بنتيجة التصويت باملراسلة أي بعدد
األصوات املوافقة واألصوات املخالفة املدلى بها وعدد حاالت االمتناع عن
التصويت.

املادة 17

وترسل قائمة توضح أصوات أعضاء املجلس التنفيذي ،إال في حالة االقتراع

السري باملراسلة ،إلى أي عضو إذا طلبها بشرط أن يرد الطلب خالل 180

يوم ًا من انتهاء االقتراع وأال يكون عضوان أو أكثر من أعضاء املجلس قد
طلبا ،قبل انتهاء عملية التصويت ،عدم تبليغ هذه املعلومات.
توزيع وثائق املجلس التنفيذي
املادة 12

يقتصر توزيع الوثائق غير السرية (الوثائق وورقات العمل واحملاضر) املتعلقة
بدورة املجلس التنفيذي على أعضاء املجلس التنفيذي وغيرهم من املشاركني
في الدورة وكذلك ،عند الطلب ،الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة
واملنظمات الدولية األخرى التي أقامت معها املنظمة ترتيبات عمل.
وستتاح جميع هذه الوثائق غير السرية على موقع املنظمة على اإلنترنت.
ويحق ألعضاء املنظمة الذين يرغبون في تلقي جميع الوثائق املذكورة
أعاله أو بعضها أن يتلقوا نسخة واحدة من كل وثيقة بناء على طلب

جائزة املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية ( )IMOمينحها املجلس التنفيذي
كل سنة تقديراً للعمل البارز في مجال األرصاد اجلوية أو أي مجال آخر من
املجاالت املشار إليها في املادة  2من االتفاقية.
وعلى األمني العام أن يرسل إلى جميع أعضاء املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
رسالة معممة يبلغهم فيها مبقررات املجلس التنفيذي بخصوص جائزة
املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية ويدعوهم فيها إلى تقدمي أسماء جميع
املستحقني احملتملني لنيل اجلائزة ،مشفوعة في كل حالة ببيان من صفحة
واحدة تقريب ًا عن مؤهالت كل مرشح ومزاياه .وينبغي أن ترفق بالبيان سيرة
ذاتية للمرشح وقائمة مبؤلفاته املنشورة.
وينبغي أال يزيد عدد املرشحني الذين يعرضهم أي عضو في املنظمة لنيل
جائزة معينة عن ثالثة.
وعادة ما يبقى أي ترشيح مقدم من أجل نيل جائزة معينة على قائمة
املرشحني لنيل جوائز الحقة خالل تلك الفترة املالية.
وأي ترشيح يرد بعد افتتاح دورة يعقدها املجلس التنفيذي ال ينظر فيها في
تلك الدورة ،ولكنه يؤخذ في االعتبار فيما يتعلق بجميع اجلوائز الالحقة
خالل تلك الفترة املالية.
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املادة 16

(أ) 		 يجوز أيض ًا إجراء انتخاب عضو بالنيابة وفق ًا للمادة  145من
الالئحة العامة باملراسلة إذا ارتأى رئيس املنظمة ذلك ضروري ًا بعد
التشاور مع أعضاء املجلس التنفيذي وإذا شغر املنصب قبل انعقاد
دورة املجلس التنفيذي التالية مبدة  130يوم ًا على األقل؛
(ب)		 في هذه احلالة تقتصر قائمة املرشحني املستوفني لشروط املادة
(13ج) من االتفاقية واملادة  17من الالئحة العامة على املرشحني
املؤهلني من اإلقليم نفسه الذي ينتمي إليه من خرج من عضوية
املجلس ،الذين يقترحهم رئيس االحتاد اإلقليمي املعني بعد
التشاور مع أعضاء اإلقليم ذاته في غضون  30يوم ًا من إعالن شغور
املنصب؛
(ج)		 على األمني العام أن يتحقق من أن جميع األشخاص الذين قدمت
أسماؤهم وفق ًا للشروط الواردة في الفقرة (ب) يرغبون في
اعتبارهم مرشحني .ولهذا الغرض ينبغي تخصيص فترة  20يوماً،
يقوم األمني العام بعدها بوضع قائمة نهائية بناء على ذلك؛
(د)		 عندما ال يوجد سوى مرشح واحد فقط ُيع َلن انتخاب هذا املرشح؛
(هـ)		 إذا تضمنت القائمة عدة أسماء ينظم اقتراع سري باملراسلة فيما
بني أعضاء املجلس التنفيذي .وتنطبق في هذا الشأن أحكام
املواد (72أ) و 74و 83من الالئحة العامة .ويتم انتخاب الشخص
الذي يحصل على األغلبية البسيطة ،حسبما هي مبينة في املادة
(64ب) من الالئحة العامة ،عضواً بالنيابة في املجلس التنفيذي.
فإذا لم يتم التعيني في االقتراع األول ُيترك البت في املوضوع إلى
دورة املجلس التنفيذي التالية.

يقدم إلى األمني العام .ويتم توزيع وثائق ما قبل الدورة على أعضاء املنظمة
هؤالء في نفس وقت التوزيع املعتاد؛ وترسل جميع الوثائق األخرى بعد
انتهاء الدورة .ويقتصر سريان طلبات تلقي الوثائق على دورة واحدة فقط.
وال توزع وثائق اجللسات املغلقة إال على املشاركني في هذه اجللسات.
إقرار احملاضر
املادة 13

ترسل األمانة بالبريد اجلوي إلى األشخاص الذين حضروا الدورة ،في أقرب
وقت ممكن بعد نهاية كل دورة يعقدها املجلس التنفيذي ،احملاضر التي لم
تعرض على الدورة.
و ُيطلب إلى متلقي الوثائق أن يرسلوا إلى األمانة ،في غضون  60يوم ًا من
تاريخ إرسال الوثائق ،أية تغييرات يقترح إدخالها على بياناتهم أو أية
مالحظات يبدونها على احملاضر .ويتم إقرار احملاضر التي ال تُتلقى بشأنها أثناء
هذه الفترة أية تغييرات أو تعليقات أو احملاضر التي يكون طابع التعديالت
املقترحة بشأنها ثانوي أو حتريري فحسب .وفيما يتعلق باحملاضر األخرى تعمم
التصويبات والتعليقات على املشاركني اآلخرين مبجرد تلقيها .و ُيطلب إليهم
إرسال تعليقاتهم ،إن ُوجدت ،إلى األمانة في غضون  60يوماً.
وبعد انقضاء هذه الفترة حتال جميع التغييرات والتعليقات املتلقاة إلى
رئيس املنظمة كلما دعت الضرورة ،مشفوعة باملقتطفات ذات الصلة
املستخرجة من تسجيالت اجللسات .فإذا كانت املقتطفات متطابقة مع
التغييرات املقترحة والتعليقات جاز للرئيس أن يقر احملاضر .وإذا كان هناك
اختالف في اجلوهر بالنسبة ملا قيل أو ملا مت القيام به يؤجل إقرار احملاضر إلى
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الدورة التالية .ويقوم الرئيس بإبالغ احلقائق ذات الصلة إلى الذين شاركوا
في الدورة وإلى أعضاء املجلس التنفيذي الذين لم يحضروا الدورة.
حتديد املرشح املفضل
املادة 14

عندما يكون على املجلس التنفيذي أن يختار شخص ًا من بني مرشحني اثنني
أو أكثر لشغل وظيفة أو منصب ،أو لتكرميه ،يقوم باالقتراع السري ،طبق ًا
لإلجراء املوصوف في املادة  199من الالئحة العامة ،بتحديد املرشح الذي
يفضله من بني املرشحني املعروضني ،مع االستعاضة عن عبارة «مندوب
رئيسي ألعضاء املنظمة» بعبارة «عضو في املجلس التنفيذي» وعن كلمة
«املؤمتر» بكلمتي «املجلس التنفيذي» ،ومع إضافة النص التالي في نهاية
الفقرة الفرعية (أ)« :وإذا حصل جميع املرشحني على عدد متساو من
األصوات في االقتراع التفضيلي املنفصل ،استبعد أحد املرشحني بسحب
القرعة».
وعندما يكون على املجلس التنفيذي أن يختار مرشحني اثنني أو أكثر
تطبق الطريقة نفسها مع إجراء التعديالت التالية :يسمي كل عضو عدداً
من املرشحني مساوي ًا لعدد املناصب التي يراد شغلها أو حاالت التكرمي التي
يراد تنفيذها ،ويتوقف اإلجراء عندما يصير عدد املرشحني الباقني مساوي ًا
لعدد املرشحني املراد اختيارهم :ويتم تعيني أو اختيار املرشح الذي يحصل
في أي مرحلة من مراحل اإلجراء على ثلثي األصوات املوافقة واملخالفة ،وال
يستمر اإلجراء إال إذا ظلت هناك مناصب يراد شغلها أو حاالت تكرمي يراد
تنفيذها.

املادة 15

لتعيني عضو بالنيابة وفق ًا للمادة  145من الالئحة العامة ،أثناء دورة يعقدها
املجلس التنفيذي ،يضع املجلس قائمة باملرشحني املؤهلني املستوفني
للشروط املنصوص عليها في املادة (13ج) من االتفاقية .وتقتصر القائمة
على املرشحني من اإلقليم نفسه الذي ينتمي إليه من خرج من عضوية
املجلس وتتألف من:
(أ)		 املرشحني الذين تقترحهم جلنة الترشيحات ،إذا كانت هذه اللجنة
قد أنشئت؛
		 املرشحني الذين يقترحهم من أعضاء املجلس التنفيذي من
(ب)
مقاعدهم.
وعندما ال يوجد سوى مرشح واحد ُيع َلن انتخاب هذا املرشح.
وعندما تكتمل قائمة املرشحني يتم اختيار املرشح في جلسة مغلقة وفق ًا
إلجراء حتديد املرشح املفضل (انظر املادة  ،)14باستنثاء أن تعيني العضو
بالنيابة يكون باألغلبية البسيطة حسبما هي مبينة في املادة (64ب) من
الالئحة العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أعاد املؤمتر العاشر تأكيد مقرر املؤمتر التاسع بأن يظل املقصود بكلمة
«يعني» الواردة في املادة ( 142املادة  145حالياً) من الالئحة العامة
«ينتخب» إلى أن يقرر املؤمتر غير ذلك (الفقرة  10.3.2من امللخص العام
للتقرير املوجز للمؤمتر العاشر).
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الدورة التالية .ويقوم الرئيس بإبالغ احلقائق ذات الصلة إلى الذين شاركوا
في الدورة وإلى أعضاء املجلس التنفيذي الذين لم يحضروا الدورة.
حتديد املرشح املفضل
املادة 14

عندما يكون على املجلس التنفيذي أن يختار شخص ًا من بني مرشحني اثنني
أو أكثر لشغل وظيفة أو منصب ،أو لتكرميه ،يقوم باالقتراع السري ،طبق ًا
لإلجراء املوصوف في املادة  199من الالئحة العامة ،بتحديد املرشح الذي
يفضله من بني املرشحني املعروضني ،مع االستعاضة عن عبارة «مندوب
رئيسي ألعضاء املنظمة» بعبارة «عضو في املجلس التنفيذي» وعن كلمة
«املؤمتر» بكلمتي «املجلس التنفيذي» ،ومع إضافة النص التالي في نهاية
الفقرة الفرعية (أ)« :وإذا حصل جميع املرشحني على عدد متساو من
األصوات في االقتراع التفضيلي املنفصل ،استبعد أحد املرشحني بسحب
القرعة».
وعندما يكون على املجلس التنفيذي أن يختار مرشحني اثنني أو أكثر
تطبق الطريقة نفسها مع إجراء التعديالت التالية :يسمي كل عضو عدداً
من املرشحني مساوي ًا لعدد املناصب التي يراد شغلها أو حاالت التكرمي التي
يراد تنفيذها ،ويتوقف اإلجراء عندما يصير عدد املرشحني الباقني مساوي ًا
لعدد املرشحني املراد اختيارهم :ويتم تعيني أو اختيار املرشح الذي يحصل
في أي مرحلة من مراحل اإلجراء على ثلثي األصوات املوافقة واملخالفة ،وال
يستمر اإلجراء إال إذا ظلت هناك مناصب يراد شغلها أو حاالت تكرمي يراد
تنفيذها.

املادة 15

لتعيني عضو بالنيابة وفق ًا للمادة  145من الالئحة العامة ،أثناء دورة يعقدها
املجلس التنفيذي ،يضع املجلس قائمة باملرشحني املؤهلني املستوفني
للشروط املنصوص عليها في املادة (13ج) من االتفاقية .وتقتصر القائمة
على املرشحني من اإلقليم نفسه الذي ينتمي إليه من خرج من عضوية
املجلس وتتألف من:
(أ)		 املرشحني الذين تقترحهم جلنة الترشيحات ،إذا كانت هذه اللجنة
قد أنشئت؛
		 املرشحني الذين يقترحهم من أعضاء املجلس التنفيذي من
(ب)
مقاعدهم.
وعندما ال يوجد سوى مرشح واحد ُيع َلن انتخاب هذا املرشح.
وعندما تكتمل قائمة املرشحني يتم اختيار املرشح في جلسة مغلقة وفق ًا
إلجراء حتديد املرشح املفضل (انظر املادة  ،)14باستنثاء أن تعيني العضو
بالنيابة يكون باألغلبية البسيطة حسبما هي مبينة في املادة (64ب) من
الالئحة العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أعاد املؤمتر العاشر تأكيد مقرر املؤمتر التاسع بأن يظل املقصود بكلمة
«يعني» الواردة في املادة ( 142املادة  145حالياً) من الالئحة العامة
«ينتخب» إلى أن يقرر املؤمتر غير ذلك (الفقرة  10.3.2من امللخص العام
للتقرير املوجز للمؤمتر العاشر).
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املادة 16

(أ) 		 يجوز أيض ًا إجراء انتخاب عضو بالنيابة وفق ًا للمادة  145من
الالئحة العامة باملراسلة إذا ارتأى رئيس املنظمة ذلك ضروري ًا بعد
التشاور مع أعضاء املجلس التنفيذي وإذا شغر املنصب قبل انعقاد
دورة املجلس التنفيذي التالية مبدة  130يوم ًا على األقل؛
(ب)		 في هذه احلالة تقتصر قائمة املرشحني املستوفني لشروط املادة
(13ج) من االتفاقية واملادة  17من الالئحة العامة على املرشحني
املؤهلني من اإلقليم نفسه الذي ينتمي إليه من خرج من عضوية
املجلس ،الذين يقترحهم رئيس االحتاد اإلقليمي املعني بعد
التشاور مع أعضاء اإلقليم ذاته في غضون  30يوم ًا من إعالن شغور
املنصب؛
(ج)		 على األمني العام أن يتحقق من أن جميع األشخاص الذين قدمت
أسماؤهم وفق ًا للشروط الواردة في الفقرة (ب) يرغبون في
اعتبارهم مرشحني .ولهذا الغرض ينبغي تخصيص فترة  20يوماً،
يقوم األمني العام بعدها بوضع قائمة نهائية بناء على ذلك؛
(د)		 عندما ال يوجد سوى مرشح واحد فقط ُيع َلن انتخاب هذا املرشح؛
(هـ)		 إذا تضمنت القائمة عدة أسماء ينظم اقتراع سري باملراسلة فيما
بني أعضاء املجلس التنفيذي .وتنطبق في هذا الشأن أحكام
املواد (72أ) و 74و 83من الالئحة العامة .ويتم انتخاب الشخص
الذي يحصل على األغلبية البسيطة ،حسبما هي مبينة في املادة
(64ب) من الالئحة العامة ،عضواً بالنيابة في املجلس التنفيذي.
فإذا لم يتم التعيني في االقتراع األول ُيترك البت في املوضوع إلى
دورة املجلس التنفيذي التالية.

يقدم إلى األمني العام .ويتم توزيع وثائق ما قبل الدورة على أعضاء املنظمة
هؤالء في نفس وقت التوزيع املعتاد؛ وترسل جميع الوثائق األخرى بعد
انتهاء الدورة .ويقتصر سريان طلبات تلقي الوثائق على دورة واحدة فقط.
وال توزع وثائق اجللسات املغلقة إال على املشاركني في هذه اجللسات.
إقرار احملاضر
املادة 13

ترسل األمانة بالبريد اجلوي إلى األشخاص الذين حضروا الدورة ،في أقرب
وقت ممكن بعد نهاية كل دورة يعقدها املجلس التنفيذي ،احملاضر التي لم
تعرض على الدورة.
و ُيطلب إلى متلقي الوثائق أن يرسلوا إلى األمانة ،في غضون  60يوم ًا من
تاريخ إرسال الوثائق ،أية تغييرات يقترح إدخالها على بياناتهم أو أية
مالحظات يبدونها على احملاضر .ويتم إقرار احملاضر التي ال تُتلقى بشأنها أثناء
هذه الفترة أية تغييرات أو تعليقات أو احملاضر التي يكون طابع التعديالت
املقترحة بشأنها ثانوي أو حتريري فحسب .وفيما يتعلق باحملاضر األخرى تعمم
التصويبات والتعليقات على املشاركني اآلخرين مبجرد تلقيها .و ُيطلب إليهم
إرسال تعليقاتهم ،إن ُوجدت ،إلى األمانة في غضون  60يوماً.
وبعد انقضاء هذه الفترة حتال جميع التغييرات والتعليقات املتلقاة إلى
رئيس املنظمة كلما دعت الضرورة ،مشفوعة باملقتطفات ذات الصلة
املستخرجة من تسجيالت اجللسات .فإذا كانت املقتطفات متطابقة مع
التغييرات املقترحة والتعليقات جاز للرئيس أن يقر احملاضر .وإذا كان هناك
اختالف في اجلوهر بالنسبة ملا قيل أو ملا مت القيام به يؤجل إقرار احملاضر إلى
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التصويت باملراسلة

وضع قائمة املرشحني

املادة 11

جلائزة املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية ()IMO

يخطر جميع أعضاء املجلس التنفيذي بنتيجة التصويت باملراسلة أي بعدد
األصوات املوافقة واألصوات املخالفة املدلى بها وعدد حاالت االمتناع عن
التصويت.

املادة 17

وترسل قائمة توضح أصوات أعضاء املجلس التنفيذي ،إال في حالة االقتراع

السري باملراسلة ،إلى أي عضو إذا طلبها بشرط أن يرد الطلب خالل 180

يوم ًا من انتهاء االقتراع وأال يكون عضوان أو أكثر من أعضاء املجلس قد
طلبا ،قبل انتهاء عملية التصويت ،عدم تبليغ هذه املعلومات.
توزيع وثائق املجلس التنفيذي
املادة 12

يقتصر توزيع الوثائق غير السرية (الوثائق وورقات العمل واحملاضر) املتعلقة
بدورة املجلس التنفيذي على أعضاء املجلس التنفيذي وغيرهم من املشاركني
في الدورة وكذلك ،عند الطلب ،الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة
واملنظمات الدولية األخرى التي أقامت معها املنظمة ترتيبات عمل.
وستتاح جميع هذه الوثائق غير السرية على موقع املنظمة على اإلنترنت.
ويحق ألعضاء املنظمة الذين يرغبون في تلقي جميع الوثائق املذكورة
أعاله أو بعضها أن يتلقوا نسخة واحدة من كل وثيقة بناء على طلب

جائزة املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية ( )IMOمينحها املجلس التنفيذي
كل سنة تقديراً للعمل البارز في مجال األرصاد اجلوية أو أي مجال آخر من
املجاالت املشار إليها في املادة  2من االتفاقية.
وعلى األمني العام أن يرسل إلى جميع أعضاء املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
رسالة معممة يبلغهم فيها مبقررات املجلس التنفيذي بخصوص جائزة
املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية ويدعوهم فيها إلى تقدمي أسماء جميع
املستحقني احملتملني لنيل اجلائزة ،مشفوعة في كل حالة ببيان من صفحة
واحدة تقريب ًا عن مؤهالت كل مرشح ومزاياه .وينبغي أن ترفق بالبيان سيرة
ذاتية للمرشح وقائمة مبؤلفاته املنشورة.
وينبغي أال يزيد عدد املرشحني الذين يعرضهم أي عضو في املنظمة لنيل
جائزة معينة عن ثالثة.
وعادة ما يبقى أي ترشيح مقدم من أجل نيل جائزة معينة على قائمة
املرشحني لنيل جوائز الحقة خالل تلك الفترة املالية.
وأي ترشيح يرد بعد افتتاح دورة يعقدها املجلس التنفيذي ال ينظر فيها في
تلك الدورة ،ولكنه يؤخذ في االعتبار فيما يتعلق بجميع اجلوائز الالحقة
خالل تلك الفترة املالية.
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وحتال أسماء املرشحني التي يقدمها أعضاء املنظمة إلى جلنة اختيار إذا لم
تندرج أسماؤهم في أي من الفئتني التاليتني:
أعضاء املجلس التنفيذي الذين ال يحق لهم ،بصفتهم مقترعني،
نيل اجلائزة خالل مدة عضويتهم في املجلس التنفيذي؛
املرشحني الذين ليسوا على قيد احلياة في تاريخ ترشيحهم .بيد
أنه يجوز منح اجلائزة بعد الوفاة ملرشح يتوفى في الفترة بني تاريخ
ترشيحه وتاريخ منح اجلائزة.
●

●

وتعني في كل دورة من دورات املجلس التنفيذي جلنة اختيار ،تتألف من
أربعة أعضاء في املجلس التنفيذي ،لكي تقوم ،استعداداً لدورة املجلس
التالية ،بإعداد قائمة تتضمن ما ال يزيد على خمسة أسماء لينظر فيها
املجلس التنفيذي الذي يجري االختيار النهائي باالقتراع السري .ويتم
تغيير عضو واحد في جلنة االختيار كل سنة.
اختيار الفائز بجائزة املنظمة الدولية
لألرصاد اجلوية ()IMO
املادة 18

(أ) 		 توزع قائمة باملرشحني الذين تسميهم جلنة االختيار داخل غالف سري
على كل عضو من أعضاء املجلس التنفيذي قبل اتخاذ القرار النهائي
بثمانية وأربعني ساعة على األقل .وتكون القائمة مشفوعة ببيانات بشأن
مؤهالت ومزايا املرشحني الواردة أسماؤهم فيها .وتستنسخ هذه البيانات
بالشكل الذي ترد به من السلطات التي تعرض هذه الترشيحات؛

املادة 6

في جميع حاالت التصويت باالقتراع السري يعني حاسبان لعد األصوات
يتم اختيارهما من بني األعضاء احلاضرين.
املادة 7

اجتماعات املجلس التنفيذي تكون علنية ،ما لم ينص هذا النظام على
خالف ذلك ،أو يتقرر خالف ذلك مبوجب املادة .8
املادة 8

مبوافقة ثلثي األعضاء احلاضرين تُعقد جلسة مغلقة للمجلس التنفيذي.
وفي هذه احلالة يقتصر حضور اجللسة على أعضاء املجلس ،احملددين في
املادة  13من االتفاقية ،وعلى املراقبني (إن ُوجدوا) الذين ميثلون الرئيس أو
نائب الرئيس ،وعلى أي أشخاص إضافيني حسبما ُيتفق عليه.
املادة 9

مع مراعاة أحكام املادة  8يعمل األمني العام بصفته األمني في جميع جلسات
املجلس التنفيذي وجلانه .ويجوز لألمني العام أن يعني أحد كبار موظفي
ال له.
األمانة للعمل ممث ً
املادة 10

يجوز لألمني العام أو ملمثله ،مع مراعاة أحكام املادتني  95و 96من الالئحة
العامة ،أن يدلي ببيانات شفهية وكذلك كتابية أمام املجلس التنفيذي
وجلانه أو أفرقته العاملة بشأن أية مسألة قيد النظر.
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(د)		 ال يضاف أي بند إلى جدول األعمال املؤقت ما لم ُيشفع مبذكرة
توضيحية تلخص املشكلة املراد مناقشتها .وال يدرج في جدول
األعمال أي بند يتعلق مبجال نشاط احتاد إقليمي أو جلنة فنية قبل
أن تبحثه الهيئة املعنية.

(ب)		 يتم اختيار الفائز باجلائزة أثناء جلسة عامة مغلقة ،باستخدام إجراء
حتديد املرشح املفضل (انظر املادة .)14

املادة 3

دعوة رؤساء اللجان الفنية

يخطر كل عضو أو كل منظمة مدعوة األمني العام بأسماء األشخاص الذين

سيحضرون الدورة نيابة عن ذلك العضو أو تلك املنظمة مبقتضى املواد 19
و  142و  143و  144من الالئحة العامة أو األشخاص الذين سيرافقونهم
مبقتضى املادة  154من الالئحة العامة .وينبغي إرسال هذا اإلشعار طي

رسالة موقع عليها من العضو أو من شخص يفوضه في القيام بذلك ،وفي
حالة صدور اإلشعار عن منظمة دولية يوقع على الرسالة موظف مسؤول.
وتعتبر رسالة الدعوة املوجهة من رئيس املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إلى
أحد اخلبراء مبثابة أوراق اعتماد صحيحة.
املادة 4

عندما يعترض عضو على قبول شخص ليس عضواً آخر يحضر ذلك الشخص
وتكون له احلقوق نفسها التي من املفروض أن يتمتع بها في األحوال العادية،
إلى أن يبحث املجلس التنفيذي احلالة ويتخذ مقرراً بشأنها.
املادة 5

بناء على طلب ما ال يقل عن عضوين حاضرين في اجللسة ،وفي جميع
االنتخابات ،يكون التصويت باالقتراع السري.

حلضور اجتماعات املجلس التنفيذي
املادة 19

يجوز مبقتضى أحكام املادة (19د) من االتفاقية واملادة (155أ) من الالئحة
العامة توجيه الدعوة حلضور دورة املجلس التنفيذي ،حسبما يتراءى
للرئيس ،إلى رؤساء اللجان الفنية أو رؤسائها السابقني الذي ُعقدت حتت
إشرافهم دورة للجنتهم منذ دورة املجلس التنفيذي السابقة.
دعوة املستشارين الهيدرولوجيني لرؤساء االحتادات اإلقليمية
حلضور اجتماعات املجلس التنفيذي
املادة 20

مبقتضى أحكام املادة (155ب) من الالئحة العامة توجه الدعوة ،حسبما
يتراءى للرئيس ،إلى املستشارين الهيدرولوجيني لرؤساء االحتادات اإلقليمية
حلضور دورة املجلس التنفيذي يتم فيها بحث مسائل السياسات اخلاصة
بالهيدرولوجيا وموارد املياه.
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النظر في التقارير النهائية املوجزة لدورات االحتادات اإلقليمية
واللجان الفنية وفي مقرراتها املتخذة فيما بني دورتني
املادة 21

ينظر املجلس التنفيذي في التقارير النهائية املوجزة لدورات االحتادات

اإلقليمية واللجان الفنية املقدمة إليه من األمني العام وفق ًا ألحكام املادة 116

من الالئحة العامة .ويصدر املجلس التنفيذي قراراً يتناول نتائج النظر في
كل تقرير .ويشتمل هذا القرار أو ًال على بيان رسمي يتضمن اإلحاطة علم ًا
بالتقرير ،كما يشتمل على أية مالحظات عامة يقرها املجلس.
ويشتمل القرار كذلك ،حسب االقتضاء ،على:
(أ)		 قائمة التوصيات املقدمة التي اع ُتمدت كقرارات من املجلس
التنفيذي؛
		 البيانات الصادرة بخصوص اإلجراءات التي يتعني اتخاذها بشأن
(ب)
التوصيات التي لم تُعتمد كقرارات من املجلس التنفيذي.
وتشتمل هذه البيانات على معلومات محددة بخصوص اإلجراءات
التي يتعني أن يتخذها بشأن التوصيات الرئيس أو الهيئة املعهود
إليها باملسؤولية عن اتخاذ هذه اإلجراءات؛
(ج)		 تعليقات املجلس على القرارات التي يرى أن من املستصوب
اإلعراب عن آرائه بشأنها أو إصدار توجيهاته بخصوصها إلى الهيئة
التأسيسية التي أصدرت القرار .وإذا لم ُيذكر أي قرار يتضمنه
التقرير فإن هذا يعني ضمن ًا أن املجلس التنفيذي ال يرى أي
اعتراض على مسار العمل املقترح .بيد أن هذا ال ينطوي على
موافقة رسمية على اجلوانب الفنية لهذه اإلجراءات.

النظام الداخلي
للمجلس التنفيذي
عموميات
املادة 1

اعتمد املجلس التنفيذي ،مبوجب السلطة املخولة في االتفاقية والالئحة
العامة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،هذا النظام الذي وضع وفق ًا للمادة
 4من الالئحة العامة .وإذا تعارض أي حكم من أحكام هذا النظام مع أي
حكم من أحكام االتفاقية أو الالئحة العامة تكون احلجية لنص كل من
االتفاقية والالئحة العامة.
الدورات
املادة 2

(أ) 		 يعد رئيس املنظمة ،بالتشاور مع األمني العام ،جدول األعمال
املؤقت لدورة املجلس التنفيذي؛
		 مع مراعاة الشروط املذكورة في الفقرتني (ج) و(د) ،يتضمن
(ب)
جدول األعمال املؤقت ،بخالف البنود املدرجة في املادة  156من
الالئحة العامة والبنود التي يحيلها املؤمتر إليه ،جميع البنود التي
يقترحها الرئيس ،وأعضاء املجلس التنفيذي ،واالحتادات اإلقليمية،
واللجان الفنية ،واألمم املتحدة ،واملنظمات الدولية املخولة مبقتضى
اتفاقات أو ترتيبات عمل تقدمي بنود ،واألمني العام؛
(ج)		 يعد األمني العام املذكرة التوضيحية جلدول األعمال املؤقت؛
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وتوزع نسخ من قرار املجلس التنفيذي املشار إليه في الفقرة األولى من هذه
املادة توزيع ًا مماث ً
ال لتوزيع التقرير الذي ينطبق عليه القرار.
وفي جميع احلاالت يتضمن التقرير املوجز للمجلس التنفيذي بيان ًا عن
التقرير املعروض.
املادة 22

يقدم رؤساء االحتادات اإلقليمية واللجان الفنية إلى املجلس التنفيذي
املقررات املعتمدة باملراسلة ،فيما بني دورتني ،من احتاداتهم وجلانهم،
مشفوعة بأية تعليقات يتلقاها األمني العام بشأنها ،وفق ًا ألحكام املادة 126
من الالئحة العامة.
وتسجل نتائج نظر املجلس التنفيذي في هذه املقررات ،حسب االقتضاء،
في قرار للمجلس التنفيذي أو في امللخص العام لتقرير دورته.
اإلجراءات التي يتعني أن يتخذها رئيس املنظمة،
وفق ًا ألحكام املادة  )5(9من الالئحة العامة ،بشأن
توصيات االحتادات اإلقليمية واللجان الفنية
املادة 23

يتخذ رئيس املنظمة ،بناء على طلب رئيس احتاد إقليمي أو جلنة فنية،
اإلجراءات الالزمة ،وفق ًا ألحكام املادة  )5(9من الالئحة العامة ،بشأن توصية
اعتمدتها تلك الهيئة أثناء إحدى دوراتها أو باملراسلة ،إذا لم يتسن إرجاء هذه
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اإلجراءات إلى دورة املجلس التنفيذي التالية .ولهذا الغرض يقدم األمني العام
إلى رئيس املنظمة تعليقات االحتادات واللجان األخرى املعنية بشأن التوصية
(التوصيات) وفق ًا ألحكام املادة  126من الالئحة العامة حسب االقتضاء.
ولرئيس املنظمة أن يحدد موعد تنفيذ أية توصية أقرها وفق ًا للمادة  )5(9من
الالئحة العامة .وعند حتديد هذا املوعد يولي الرئيس االعتبار الواجب للفترة
الفاصلة الضرورية لألمني العام لتوجيه اإلشعار املناسب باملقرر .وعلى األمني
العام أن يبلغ رئيس الهيئة التي قدمت التوصية باإلجراء املتخذ بشأنها.
املادة 24

عندما يقرر رئيس املنظمة إجراء تبادل لآلراء قبل إجراء تصويت باملراسلة
يقوم األمني العام بجمع اآلراء املبداة ويبلغها إلى أعضاء املجلس .و ُي ّتبع
اإلجراء نفسه في حالة تبادل اآلراء بني أعضاء املنظمة ،في مجموعهم ،قبل
إجراء تصويت .وتخصص فترة  30يوم ًا لتبادل اآلراء بني أعضاء املجلس
التنفيذي .وتخصص فترة  60يوم ًا لتبادل اآلراء بني أعضاء املنظمة.
املادة 25

بعد إجراء تصويت باملراسلة يبلغ األمني العام رئيس الهيئة التي قدمت
التوصية بنتائج التصويت ،كما يبلغه ،إذا كانت النتائج إيجابية ،بنص
القرار املعتمد على هذا النحو.
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املادة 26

إذا قرر رئيس املنظمة عدم إجراء تصويت باملراسلة ،أو اتخاذ إجراء وفق ًا
ألحكام املادة  )5 (9من الالئحة العامة ،بشأن توصية ما يبلغ األمني
العام رئيس الهيئة التأسيسية التي قدمت التوصية بأسباب هذا القرار
ويتخذ الترتيبات الالزمة لعرض التوصية على دورة املجلس التنفيذي
التالية.
استعراض قرارات املجلس التنفيذي السابقة
املادة 27

وفق ًا ألحكام املادة  )9(156من الالئحة العامة يجري في كل دورة من
دورات املجلس التنفيذي استعراض قرارات املجلس السارية.
(أ) 		 بغض النظر عن أحكام هذه املادة يجوز ،حسبما يتراءى للمجلس
التنفيذي ،االستغناء عن استعراض القرارات السابقة في دورته
القصيرة التي تُعقد بعد املؤمتر مباشرة ،إذا لم يسمح الوقت املتاح
بالقيام بهذا العمل .وتعتبر جميع هذه القرارات عندئذ قرارات
تظل سارية املفعول ،فيما عدا القرارات التي قد حتل محلها قرارات
جديدة معتمدة في تلك الدورة .ولهذا فإن أي فريق عامل أو فريق
خبراء أنشئ مبوجب قرار سابق للمجلس التنفيذي يظل ،ما لم
ُي ّ
حل على وجه التحديد مبقرر من املجلس ،قائم ًا بصورة تلقائية
إلى أن تُعقد دورة املجلس التالية ،وفق ًا ملقصد املادة  33من الالئحة
العامة؛
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(ب)		 ينبغي إدماج القرارات السابقة قدر اإلمكان في أي قرار الحق
ُيعتمد بشأن املوضوع نفسه .وال ُيبقى على سريان القرارات
املدمجة على هذا النحو .أما القرارات املتقادمة جزئي ًا فينبغي
االستعاضة عنها بنصوص منقحة ال تتضمن إال األجزاء املستبقاة؛
(ج)		 ينبغي ،بقدر ما يكون مناسباً ،إدماج مضمون قرارات املجلس
التنفيذي في مطبوع مالئم من مطبوعات املنظمة مثل الالئحة
الفنية ،وترتيبات العمل ،والنظام الداخلي ،والئحة املوظفني ،إلخ
شريطة أن يتوافر للمطبوع الوضع املطلوب؛
(د)		 عندما ال ُيحدد التاريخ الذي يتوقف فيه سريان قرار ما ُيلغى هذا
القرار في تاريخ اختتام الدورة؛
(هـ)		 تصدر في مطبوع مستقل قرارات املجلس التنفيذي التي
اعتمدتها دورات سابقة وأبقت على سريانها الدورة األخيرة.
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