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   الدورة الثالثة والثالثون–اللجنة القانونية 
  )٢/٥/٢٠٠٨ – ٢١/٤مونتريال، (

  النظر في البنود األخرى الواردة في برنامج العمل العام للجنة القانونية  :٤البند رقم 

  )معدات الطائرات(الضمانات الدولية للمعدات المنقولة 

  ) مقدمة من األمانة العامةورقة(

  تي اللجنة القانونيةرل فترة االستراحة بين دوخالالمستجدة التطورات 
لسجل الدولي الخاصة بااللوائح التنظيمية بعدما قامت اللجنة التحضيرية باختيار وتعيين أمين السجل والموافقة على   - ١

المعنية ه السلطة االستشارية قوم ب قراره بقبول الدور الذي ت٢٠٠٥ نيو في يو١٧٥ دورته ي، أكد المجلس ف٢٠٠٤في مايو 
واضطلع . ٢قرارها رقم في إطار  ٢٠٠١ت بموجبه الدعوة من مؤتمر كيب تاون الديبلوماسي لعام لقبالسجل الدولي الذي ت
وأصبح السجل حيز النفاذ  ٢٠٠١ عندما دخلت اتفاقية وبروتوكول كيب تاون لعام ١/٣/٢٠٠٦في المجلس بهذا الدور 

  . ساري المفعول،ية بالسجل الدولي بوصفها السلطة اإلشرافية المؤقتةالذي وضعته اللجنة التحضيرية المعن الدولي
ووفقا للمادة السابعة عشرة من بروتوكول كيب تاون  ،٢٠٠٥ في نوفمبر ١٧٦قرر المجلس خالل دورته و  - ٢

م الدول  عضوا تعينه١٥ هم، إنشاء لجنة خبراء ال يتجاوز عدد٢٠٠١مؤتمر كيب تاون الديبلوماسي لعام ل ٢والقرار رقم 
السلطة اإلشرافية  مهاماالضطالع بمساعدة المجلس على من أجل المتعاقدة والموقعة على اتفاقية وبروتوكول كيب تاون 

قد عقدت لجنة الخبراء التابعة للسلطة اإلشرافية المعنية بالسجل الدولي، التي تتألف حاليا من و. المعنية بالسجل الدولي
ها األول يوالمملكة المتحدة والواليات المتحدة اجتماعوسويسرا ثمانية خبراء عينتهم كندا والصين وفرنسا وآيرلندا ونيجيريا 

استعرضت لجنة الخبراء التابعة و. ، على التوالي٢٠٠٧ديسمبر و ٢٠٠٦ في مقر اإليكاو في مونتريال في نوفمبر والثاني
اللوائح واالجراءات  حات بإدخال تعديالت علىاللسلطة اإلشرافية المعنية بالسجل الدولي في االجتماعين أمورا من بينها اقتر

  .المجلسحظيت بتأييد بشأنها وأصدرت توصيات ) Doc 9864( الخاصة بالسجل الدولي

 دولـة فـي اتفاقيـة       ١٩إلى الدول األطراف البالغ عددها حاليا       المقدم   األول    المجلس  تقرير رسل، أُ ومؤخرا  -٣
 الفعـال السجل الـدولي    أداء  ويشير هذا التقرير إلى     . السلطة اإلشرافية االضطالع بمهام   وبروتوكول كيب تاون بخصوص     

تـسجل أي صـعوبات     ، بينما لـم     لتين من وجوده  ل السنتين األو  ستمرا خال تحسنا م عملياته  وشهدت   ىخالل المرحلة األول  
 .عند االضطالع بمهام السلطة اإلشرافيةتُـذكر 

  ـ انتهـى ـ


