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   الدورة الرابعة والثالثون–اللجنة القانونية 
  )٢٠٠٩ سبتمبر ١٧-٩مونتريال، (

   من النظام الداخلي للجنة القانونية٣١النظر في المادة   :٣البند 

   المراقبينمشاركة: ةاللجنة القانوني
  ) العامةمة من األمانةمقدورقة (

  مةالمقد  - ١
 يجب أن تعتمد اللجنة النظام : "على ما يلي) ٥-٧القرار أ (ةانونيلقح للجنة ا المنقالدستور من ٦ فقرة التنص  ١- ١

ويخضع هذا النظام الداخلي كما يخضع أي تعديل عليه، يمس العالقات بين اللجنة وهيئات المنظمة األخرى أو .  الداخلي
  ".دول أو منظمات أخرى، لموافقة المجلس

على احالة موضوع مشاركة المراقبين في اللجنة "، ١٨٤وافق المجلس، في الجلسة السادسة من دورته   ٢- ١
الفريق ، إلى (Doc 7669-LC/139/5)للجنة القانونية من النظام الداخلي ) االقتراحات والتعديالت( ٣١القانونية، ال سيما المادة 

  .)C-DEC 184/6(" دارة للنظر فيه وتقديم تقرير إلى المجلسالعامل المعني باإل
للفريق العامل المعني باإلدارة رير ـ، في تق١٨٧ الجلستين الرابعة والخامسة من دورته نظر المجلس، خالل  ٣- ١

ة ـرورة دعوة اللجنة القانونياق على ضـ االتف وتم. )C-WP/13399(المسألة هذه  ،من جملة أمـور أخرى ،يتناول
 التي جرت في  والمناقشةC-WP/13399 مراعاة ورقـة العمـل، مع ٣١ة ـب تعديل المادا إذا كان يجـفي م للنظر

  .)C-DEC 187/5( المجلس

  الوضع الراهن  - ٢
 المأذون لها من جانبيجوز للدول غير المتعاقدة والمنظمات الدولية : "٥يتم تناول مسألة المراقبين في المادة   ١- ٢

يجوز للمراقبين ": ٢٢ووفقا للمادة ".  أن يمثلها مراقب أو أكثر من مراقب في دورات اللجنةاألصولالمجلس حسب 
وفيما يتعلق بالجلسات المغلقة، . المشاركة في مداوالت اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت حين ال تكون جلساتها مغلقة

ال " أيضا إلى حقوق التصويت وتنص على أنه ٣٦وتشير المادة ".  يجوز للجنة دعوة مراقبين لحضورها واالستماع إليها
  ".التصويتيكون للمراقبين الحق في 

بالتقدم باقتراح أو تعديل شريطة أن يثني ممثالن من دولتين في اللجنة على هذا " للمراقبين ٣١تسمح المادة   ٢- ٢
عة ة هي الهيئة الوحيدة التاباللجنة القانوني: ن إطار اإليكاوفريدة من نوعها ضمفهي  ٣١ة  أما الماد".االقتراح أو التعديل

 .يكاو االرعاية المؤتمرات الدبلوماسية التي تعقد تحت ، إذا ما استثنينايتمتع فيها المراقبون بهذا الحقيكاو التي لال
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  المناقشات  - ٣
 والحظ أيضا أنه خالل الجلسات  ليست شديدة التقييد٣١ة  بأن الماددارةرأى الفريق العامل المعني باإل  ١- ٣

 أحد المراقبين قبل الموافقة تقدم به اً اقتراحأيدتاا إذا كانت دولتان قد مم نتظمبشكل مق يتم التحقة، لم األخيرة للجنة القانوني
 من األفضل المواءمة بين القواعد والممارسات في اللجنة هرأى الفريق العامل المعني باإلدارة أن  و.عليه في المناقشة

، أي عدم منح المراقبين الحق في تقديم االقتراحات القانونية وتلك المتعلقة بهيئات االيكاو األخرى ومنظمات األمم المتحدة
وأوصى الفريق العامل المعني باإلدارة بأنه ينبغي ). ٣٦ و ٢٢تان الماد(، بما أنهم ال يتمتعون بحق التصويت أو التعديالت

مبادرة لتعديل هذا النظام  بما أن أينظامها الداخلي لهذه الغاية، من  ٣١ة الطلب إلى اللجنة القانونية أن تعيد النظر في الماد
  .ةتقع على عاتق اللجنة القانوني

عن قلقهم بشأن توصية الفريق العامل   خالل المناقشة التي جرت في المجلس،ممثلين،عبر العديد من الو  ٢- ٣
يرى هؤالء و. ال يكون هناك مبرر له كتعديل النظام الداخلي قد  واعتبر أن عمال جذريا. المعني باإلدارة المذكورة أعاله

 تعديلها جلسات على هذا الصعيد، في حين أنالة لل ينبغي، فهي ستسمح باإلدارة الفع كما٣١ة الممثلون أنه إذا طُبقت الماد
 ر واتفق المجلس على أنه يقد. أرفع مساهمات المراقبين قيمةًكما هو مقترح قد يبعث برسالة خاطئة مفادها التقليل من شأن 

من شأن اللجنة ه ، وأنةرابطات الصناعية وغيرها من المنظمات في مداوالت اللجنة القانونيشاركة المكل التقدير خبرة و
  .ة أن تتخذ قراراً بشأن طريقة المضي قدماًالقانوني

  االستنتاج  - ٤
 اخلينظامها الد من ٣١ة ظر فيما إذا كان يجب تعديل الماد اللجنة القانونية النيرجى منبالنظر إلى ما تقدم،   ١- ٤

  .، رهنا بموافقة المجلستعديالتعرض  أو اقتراحاتلمنع المراقبين من تقديم 

  ـى ـ انتهـ


