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  الخامسة والثالثون الدورة — اللجنة القانونیة

  )١٥/٥/٢٠١٣-٦، مونتریال(

  الدورةهذه في  ةالمنجز  األعمالتقریر عن   : ٧البند رقم 

  ل اللجنة القانونیةاعمأتقریر عن المشروع 
  والثالثینخالل دورتها الخامسة 

 من جدول األعمال. ٥مشروع تقریر اللجنة القانونیة مرتبطة بالبند رقم المرفقة في  ٥:٥إلى  ١:٥الفقرات   - ١

- -  - - -  - - -  -



من جدول األعمال ٥تقریر عن البند رقم  5-1   

  

  رئیسها ونواب اللجنة رئیس انتخاب  من جدول األعمال: ٥البند رقم 

اللجنــة فــي نهایــة هــذه الــدورة، أحاطــت اللجنــة علمــا بأنــه خــالل الــدورة الرابعــة ب رئــیس او قبــل انتخــاب رئــیس ونــ  ١:٥
غائبـا ولـم یتـرأس أي اجتماعـات للجنـة القانونیـة. وقُـِدَم بالتـالي اقتـراح من قبل  بَ والثالثین والدورة الحالیة، كان الرئیس الذي انُتخِ 

عنــدما یســتقیل الــرئیس أو یصــبح غیــر قــادر لســبب آخــر علــى غیــر رســمي بتعــدیل النظــام الــداخلي للجنــة القانونیــة لتوضــیح أنــه 
لـرئیس هـو الـرئیس، ویتقـدم نـواب الـرئیس اآلخـرون للمسـتوى األعلـى لاألول نائـب اللفترة المتبقیـة مـن مدتـه، یصـبح خالل االعمل 

  .، علمًا بأن منصب النائب الرابع للرئیس سیظل شاغراً الحالي مالذي یسبق مستواه
رئاسة السـیدة س. تـان (سـنغافورة) النائبـة الثالثـة لـرئیس اللجنـة القانونیـة، نظـرا ألن في ظل جریت هذه المناقشة وأُ   ٢:٥

. وأعلنـت السـیدة تـان لالجتمـاع أنـه فـي حالـة اعتمـاد فـي المصـالح حالـة تضـارب ظاهریـةوجـود لنظـرًا نیسون اعتذر یالسید م. ج
رئیس إلـى النائبـة الثانیـة للـرئیس، األمـر الـذي قـد ُینظـر إلیـه أیضـا التعدیل المقترح، سیتعین أن تتقدم من منصب النائبة الثالثة للـ

  كتضارب في المصالح. وبالرغم من هذا البیان، قررت اللجنة أن تترأس السیدة تان االجتماع.
وقبـل مناقشــة محتویــات التعــدیل المقتــرح، ُأثیـرت بعــض المســائل اإلجرائیــة فیمــا یتعلـق بطریقــة إدراج هــذا البنــد فــي   ٣:٥
بعـد أن  اجـدول األعمـال فـي هـذه المرحلـة مـن جانـب اللجنـة ذاتهـإلـى  جدیـد بنـدول األعمال. وحسب أحد اآلراء، فإن إضافة جد

تنص علـى وجـوب  )١١(لنظام الداخلي حیث أن الفقرة الفرعیة (ج) من المادة ل مطابقاً تقرر جدول األعمال النهائي قد ال یكون 
آخـر وهـو أن اللجنـة القانونیـة هـي بصـفة عامـة محتمـل وثمـة تفسـیر موافقة المجلس على إضافة بند جدید إلـى جـدول األعمـال. 

، أن )٤٧(المـادة المحـددة فـي حكـام األإجراءاتها، ویجوز لها بالتالي، مع مراعـاة القیـود التـي یفرضـها دسـتورها، و تتحكم في التي 
  لي حسبما یكون ضروریا أو مناسبا.تعدل نظامها الداخ

هو  السید م. جینیسونألن مفاده أنه نظرا باقتراح وكحل بدیل لتعدیل النظام الداخلي، تقدم وفدان بصورة مشتركة   ٤:٥
، ینبغــي للجنــة أن تعتمــد قــرارا للجنــة القانونیــة الرابعــة والثالثــین والخامســة والثالثــین رتینالــرئیس بموجــب األمــر الواقــع خــالل الــدو 

 اللجنــة تین الــدورتین. وأیــدت العدیـد مــن الوفــود هــذا االقتـراح ووافقــت علیــهالهـمــن الناحیــة القانونیــة رئیس بوصــفه الـلالعتـراف بــه 
ورتین لــدمــدة كاملــة مكونــة مــن امحضــر اللجنــة القانونیــة أنــه كــان رئــیس اللجنــة القانونیــة ل ینبغــي أن یبــینباإلجمــاع. وتقــرر أنــه 

  الرابعة والثالثین والخامسة والثالثین. 
وذكـــرت عـــدة وفـــود أنـــه مـــن الضـــروري تعـــدیل النظـــام الـــداخلي للجنـــة القانونیـــة فـــي الوقـــت المناســـب، مـــع مراعـــاة   ٥:٥

  المناقشة المذكورة أعاله.
 

  


