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 والثالثون الثامنةالدورة  –اللجنة القانونية 
 (25/3/2022-22 ،اجتماع افتراضي)

 الداخلي للجنة القانونيةتعديل النظام   :4رقم البند 

 تعديل النظام الداخلي
 (األمانة العامة مقدمة منورقة )

 مقدمةال -1

"يجوز للجنة  )النظام الداخلي( (Doc 7669-LC/139/6) "النظام الداخلي للجنة القانونية")أ( من  47لمادة ل وفقا   1-1
 ."تراها ضرورية أو مالئمة على هذا النظام الداخليتعديالت ، مع مراعاة أحكام هذا الدستور، إدخال أي دورةاء أي نثأ

 بين الجنسين محايدةالستخدام لغة  تعديل النظام الداخلي -2

تحسين بشأن ، اعتمد المجلس باإلجماع إعالن 5/3/2021المنعقدة يوم  222في الجلسة السابعة من دورته  2-1
زالة اللغة التمييزية أو المت تمثيل المرأة زة ي  حفي الهيئات اإلدارية والفنية لإليكاو والتزم بالعمل مع األمانة العامة لضمان تحديد وا 

. ووفقا  لذلك، أجرت األمانة العامة استعراضا  للنظام الداخلي (C-DEC 222/7الوثائق الرسمية الحالية )أنظر بين الجنسين في 
 لالستعاضة عن اللغة التمييزية بين الجنسين بلغة محايدة بين الجنسين.

 .بين الجنسين لكي يستخدم لغة محايدةل النظام الداخلي في تعدي النظرلجنة ا ُيرجى منأعاله، ما ورد وفي ضوء  2-2

 دورات واجتماعات في شكل افتراضي كامل عقد تعديل النظام الداخلي لكي ينص على -3

بعد تفش ي جائحة فيروس كورونا، ُعقدت معظم اجتماعات اإليكاو، بما فيها اجتماعات المجلس، بحكم الضرورة،  3-1
من النظام الداخلي من أجل النص نصا   15و 14و 3في شكل افتراضي كامل. وقد ترغب اللجنة في النظر في تعديل القواعد 

 صريحا  على عقد دوراتها فضال  عن اجتماعات لجانها الفرعية وأفرقة عملها، كتدبير استثنائي، في شكل افتراضي كامل.
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 اإلجراء المعروض على اللجنة  -4

 القيام بما يلي:القانونية  لجنةالُيرجى من  4-1

 بورقة العمل هذه؛ األخذ علما   (أ

 ؛3و 2 تينالنظام الداخلي على النحو المبي ن في الفقر تعديل ر فيما إذا كان ينبغي النظ (ب

 .المرفقفي  للنظام الداخلي المنصوص عليها التنقيحات مسودةاستعراض والنظر في  ج(

— — — — — — — — 
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 يالنظام الداخل

 الدورات —الباب األول 

 1المـادة 
  الدورات العادية

 االقتضاء.  تعقــد اللجنــة في الظروف العادية دورة سنوية. ويجوز لها أن تعقد دورات اضافية حسب

 2المـادة 
 الدورات االستثنائية

العمومية لتقديم المشورة القانونية والتوصيات وتقديم التقارير، يجوز عقد دورة استثنائية بناء على توجيهات من المجلس أو الجمعية 
 )أ( و)ب( و)ج( من دستور اللجنة القانونية.2حسب االقتضاء، بشأن المسائل العاجلة المشار اليها في الفقرات 

 3المـادة 
 مكان الدورات وموعدها

ويجوز أن يعقد المجلس دورات اللجنة،  مجلس أو يوافق عليها.تعقد دورات اللجنة القانونية في المواعيد واألماكن التي يقررها ال
 كإجراء استثنائي، بصورة افتراضية.

 تكوين اللجنة  —الباب الثاني 
 4المـادة 

 تمثيل الدول
تتكون اللجنة القانونية من خبراء قانونيين يعينون كممثلين للدول المتعاقدة ومن قبل الدول المتعاقدة، على أن تبلغ كل دولة أمين 

 عام المنظمــة باسم أو أسماء هؤالء الممثلين المعينين. وال يجوز ألى شخص أن يمثل أكثر من دولة واحدة. 
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 5المـادة 
 المراقبـون 

غير المتعاقدة والمنظمات الدولية التي يدعوها المجلس حسب القواعد المعمول بها أن يمثلها مراقب أو أكثر من يجوز للدول 
 مراقب في دورات اللجنة. 

 الهيئة الرئاسية —الباب الثالث 
 6المـادة 

 الرئيس ونواب الرئيس
 الثانيالدول، رئيس اللجنة ونائب الرئيس األول ونائب الرئيس  ممثليتنتخب اللجنة في نهاية كل دورتين، من بين  (أ

ونائـب الرئيس الثالث ونائب الرئيس الرابع. ويعمل الرئيس ونواب الرئيس في مناصبهم من وقـت رفع الجلسة التي 
وال يحق  .ل بهاانتخبوا خاللها وحتى نهاية الدورة التي ينتخب فيها من سيخلفهم في هذه المناصب وفقا للقواعد المعمو 

 .د( 6، وذلك عماًل بالمادة عادة ترشيح أنفسهم لفترة االنتخاب التالية في نفس المنصبإلهم 

ذا أصبح منصب الرئيس أو منصب أي من نوابه شاغرًا أثناء فترة تولي مهام الوظيفة، يتولى ال (ب نائب  تلقائياً  منصبوا 
  وذلك حتى نهاية الفترة. رتبةً  يليه الذيالرئيس 

ة وتعذر ملؤه على النحو المنصوص عليه في المادة وظيفال مهام تولي فترةذا أصبح منصب نائب الرئيس شاغرًا أثناء وا   (ج
ب(، تقوم اللجنة في نهاية أول دورة بعد خلو المنصب، بانتخاب نائب للرئيس من بين ممثلي الدول لتولي المنصب  6

 الشاغر لبقية فترة االضطالع بالمنصب.

ج( من إعادة انتخابهم  6ب( و 6الفترة عماًل بأحكام المادتين  لبقيةوال يجوز استبعاد األشخاص الذين يشغلون المنصب  (د
لفترة تالية في المنصب ذاته، علمًا بأنه ال يجوز بأي حال من األحوال أن يكون الشخص الذي يتولى منصب رئيس 

 إلعادة االنتخاب لفترة تالية في المنصب ذاته. اللجنة لدورتين في فترة الرئاسة الحالية مؤهاًل 

  7المـادة 
 غياب أعضاء الهيئة الرئاسية

اذا عجز الرئيس أو أحد نواب الرئيس عن حضور أحد االجتماعات، يجرى انتخاب رئيس بالوكالة للعمل في هذا المنصب حتى 
 يستطيع الرئيس أو أحد نواب الرئيس العودة الى منصبه.
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 برنامج العمل وجدول األعمال  —الباب الرابع 
 8المـادة 

 وضع برنامج العمل وتحديثه
مواضيع تقترحها اللجنة ذاتها. ويتضمن  أيتضع اللجنة برنامجا عاما للعمل وتحدثه، شريطة موافقة المجلس عليه، ويتضمن 

مواضيع  أيلية الممثلة في دورات اللجنة. كما يتضمن مواضيع تقترحها الدول المتعاقدة أو المنظمات الدو  أيبرنامج العمل أيضا 
 تقترحها الجمعية العمومية أو المجلس.

 9المـادة 
 عداد قوائم مواضيع البرنامجإ

كل دورة، تعد اللجنة قائمتين من المواضيع وتراعى في ذلك متطلبات الطيران المدني الدولي ومع ايالء االعتبار  في أ(
 :التاليالواجـب لمتطلبات المـرحلة التي يتم خاللها تحضير المواضيع المدرجة في برنامجها، ويجرى ذلك على النحو 

 ادراجها على جدول أعمال دورة اللجنة التالية التخاذ اجراء بشأنها. ينبغيالمواضيع التي  (1
 دراستها وتقديم تقرير بشأنها لتنظر فيها اللجنة في المستقبل. ينبغيالمواضيع التي  (2

تدرج المواضيع على هاتين القائمتين حسب ترتيبها من حيث األولوية بقدر االمكان بناء على التوجيهات أو التوصيات  ب(
 التي تقدمها الجمعية العمومية أو مجلس المنظمة بشأنها.

  10المـادة 
  جدول األعمال المؤقت

 نهاية كل دورة، تحدد اللجنة جدول األعمال المؤقت للدورة التالية.  في أ(
 موضوع آخر يراه ضروريا على جدول األعمال المؤقت. أييجوز لرئيس اللجنة اضافة  ب(
 مؤقت لموافقة المجلس.يخضع جدول األعمال ال ج(
 يتم توزيع جدول األعمال المؤقت قبل انعقاد الدورة بأربعة أشهر على األقل. د(
، يتم توزيع جدول األعمال المقترح قبل انعقاد الدورة بشهرين 2حالة انعقاد دورة استثنائية كما تنص على ذلك المادة  في  (ه

 على األقل بقدر االمكان.
 المالئمة في نفس وقت توزيع جدول األعمال المقترح أو بعد ذلك بأقصر فترة ممكنة.يتم توزيع الوثائق  و(

  11المـادة 
  النهائيجدول األعمال 

 للدورة في اجتماعها األول. النهائيتحدد اللجنة جدول األعمال  أ(
 العمل. سيريجوز للجنة خالل الدورة تعديل ترتيب البنود المدرجة على جدول األعمال لتحسين  ب(



 A-4 
LC/38-WP/4-1 
Appendix 

 

 

 وقت شريطة موافقة المجلس. أييجوز اضافة بنود أخرى على جدول األعمال في  ج(

 اللجان الفرعية والمقررون  —الباب الخامس 

 12المـادة 
 نشاء اللجان الفرعيةإ

 أعمالها. إلنجازتنشئ اللجنة القانونية اللجان الفرعية، سواء أكانت دائمة أو مؤقتة، كما ترى ذلك ضروريا  أ(
لجنة فرعية خاصة بين الدورات، يجوز له أن يفعل ذلك وأن يعين  أيانشاء  الضروريذا رأى رئيس اللجنة أنه من إ ب(

 أعضاءها للعمل حتى موعد انعقاد الدورة التالية.
 تكلف كل لجنة فرعية بموضوع واحد أو مجموعة واحدة من المواضيع المرتبطة بعضها بالبعض. ج(

  13المـادة 
 تعيين األعضاء

شواغر بين الدورات في عضوية احدى اللجان الفرعية، يجوز  أيتعين اللجنة أعضاء كل لجنة فرعية. وفى حالة وجود  أ(
لرئيس اللجنة، أو ان لم يتسن له ذلك، يجوز لرئيس اللجنة الفرعية المعنية، أن يمأل هذا المنصب الشاغر. ويستمر 

 في فترة ما بين الدورات في مناصبهم حتى الدورة التالية. أعضاء اللجان الفرعية المعينون
الى رئيسها في فترة الوالية األخيرة فقط أعضاء في جميع اللجان الفرعية  باإلضافةيصبح أعضاء الهيئة االدارية للجنة  ب(

 بحكم مناصبهم.

  14المـادة 
 موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان الفرعية

اما في وقت انعقاد اللجنة أو، شريطة موافقة المجلس، في المواعيد واألماكن األخرى التي تراها اللجنة  تجتمع اللجان الفرعية
 .رهنًا بموافقة المجلس افتراضية بصورة استثنائي، كإجراء ،اجتماعات اللجنة الفرعية عقدتن أن ويجوز الفرعية مناسبة.

  15المـادة 
 فرق العمل

 .افتراضية بصورة استثنائي، كإجراء ،تجتمع أنلفرق العمل هذه  ويجوز الفرعية إنشاء فرق للعمل.يجوز للجنة واللجان 

  16المـادة 
 الرؤسـاء

 تقوم كل لجنة فرعية أو فريق عمل بانتخاب رئيسها أو رئيسه، وتنظم اجتماعاتها بالتشاور مع رئيس اللجنة بقدر االمكان.
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  17المـادة 
 المقـررون

تعيين مقرر  الضروريموضوع قيد الدراسة. واذا رأى رئيس اللجنة أنه من  أييجوز للجنة أو للجنة الفرعية أن تعين مقررا بشأن 
 دراسة خاصة، يجوز له أن يعين مقررا ليعمل حتى موعد الدورة التالية للجنة. ألجراءبين الدورات 

  18المـادة 
 االجـراءات

 عالجة هذا الموضوع، أو ان لم يتسن لها ذلك، تحددها اللجنة الفرعية المكلفة بالموضوع.تحدد اللجنة أنسب اجراءات لم

  19المـادة 
 النظر في الطلبات

يتعين على اللجنة أن تنظر في المسائل التي تحال اليها من قبل الجمعية العمومية أو المجلس والتي تتلقاها خالل  أ(
 نفسها.انعقاد احد الدورات في تلك الدورة 

لجنة فرعية قائمة تعالج هذا الموضوع  أييجوز احالة المسائل التي تحال الى اللجنة في غير أوقات انعقادها الى رئيس  ب(
، أو الى مقرر يعين بموجب الداخليمن النظام  12بصورة عامة، أو الى لجنة فرعية خاصة تشكل بموجب المادة 

 الدورة التالية للجنة.منه لتقديم تقرير بشأنه الى  17المادة 

 األمانة العامة  —الباب السادس 

 20المـادة 
 األمانة العامة

يشكل أعضاء األمانة العامة في المنظمة، الذين يعينون لهذا الغرض من قبل أمين عام المنظمة، األمانة العامة للجنة وللجانها 
 الفرعية.

 تصريف األعمال  —الباب السابع 

 21المـادة 

 عامة والجلسات الخاصةالجلسات ال
من جلساتها مغلقة. ولن تكون جلسات اللجان الفرعية  أيتكـون جلسـات اللجنة مفتوحة للجمهور ما لم تقرر اللجنة أن تكون 

 المعنى. وفرق العمل مفتوحة للجمهور اال بقرار من اللجنة الفرعية المعنية أو فريق العمل
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  22المـادة 
 مشاركة المراقبين

للمراقبين المشاركة في مداوالت اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت حين ال تكون جلساتها مغلقة. وفيما يتعلق بالجلسات يجوز 
 المغلقة، فيجوز للجنة دعوة مراقبين لحضورها ولالستماع اليهم.

  23المـادة 
 مشاركة األمم المتحدة

األمم المتحدة حضور جلسات اللجنة ولجانها الفرعية وفرق  لمراقبيمادة من مواد هذا النظام، يجوز  أيبغض النظر عن أحكام 
 العمل التابعة لها، واالشتراك في مداوالتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

  24المـادة 
 المشاركة في اللجان الفرعية وفرق العمل

ن حضور المداوالت واالستماع اليهم بناء على الدول غير الممثلة في احدى اللجان الفرعية أو فرق العمل وللمراقبي لممثلييجوز 
 دعوة من الهيئة المعنية.

  25المـادة 
 القانونيالنصاب 

 . القانوني تؤلف أغلبية الدول المتعاقدة الممثلة في الدورة والتي لم يبلغ ممثلوها األمين بمغادرتهم النصاب

 26المـادة 
 سلطات الرؤسـاء 

افتتاح واختتام كل جلسة، وادارة  بإعالناللجنة أو احد اللجان الفرعية أو أحد فرق العمل  يقوم الشخص الذي يتولى الرئاسة في
يبت  هوو ، واعطاء الحق في الكالم، وطرح األسئلة، واعالن القرارات. الداخليالمناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام 

في النقاط النظامية وتكون له السلطة الكاملة، مع مراعاة أحكام هذا النظام، على سير أعمال الهيئة  الشخص الذي يتولى الرئاسة
 المعنية وحفظ النظام في جلساتها.

 27المـادة 
 المتكلمون
مراعاة يدعو الرئيس المتكلمين الى الكالم حسب ترتيب ابدائهم الرغبة في الكالم، وعلى الرئيس أن ينبه المتكلم الى  أ(

 النظام اذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.
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، اال بعد أن تتاح الفرصة لإليضاحال يجب، بوجه عام، دعوة ممثل الى الكالم مرة ثانية في أية مسألة بعينها سوى  ب(
 ألخذ الكلمة لجميع الممثلين اآلخرين الذين يرغبون في الكالم.

 28المـادة 
 األسبقية في الكالم

اللجان الفرعية أو أحد فرق إحدى الكالم لرئيس في عطاء األسبقية إلجلسات العامة للجنة القانونية، يجوز لرئيس اللجنة ا في
اللجان الفرعية أو فرق العمل أو المقررين،  أيالعمل أو أحد المقررين في المناقشة بشأن المسائل التي تقدم فيها هذه الهيئات، 

 تقريرا عنها.

 )أ(28المـادة 
 النصوص التي تعدها اللجان الفرعية

التاليين ما لم تقرر اللجنة خالف  اإلجراءينعندما تعد احد اللجان الفرعية نصا لمشروع اتفاقية وتقدمه للجنة، يتعين اتخاذ أحد 
 حال من األحوال: أيذلك بأغلبية الثلثين في 

 اتخاذ النص المعد كأساس للمناقشة.  أ(
 اقتراحات متعلقة بالنص في صورة تعديالت عليه. أيتقديم  ب(

 29المـادة 
 نقاط نظامية

وقت من األوقات، ويبت الرئيس في هذه النقطة  أيمسألة نقطة نظامية في  أييجوز ألى ممثل في اللجنة أن يثير أثناء مناقشة 
مناقشة  أيلتنظيم  32جراء الوارد في المادة النظامية فورا. ويجوز ألى ممثل في اللجنة أن يطعن في قرار الرئيس، ويتبــع اال

حول النقطة النظامية المثارة. ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تبطله أغلبية األصوات المدلى بها. وال يجوز ألى ممثل يأخذ الكلمة 
مون المسألة التي كانت قيد ليتكلم بشأن نقطة نظامية أن يتحدث اال في تلك النقطة النظامية فقط، وال يجوز له أن يتكلم في مض

 المناقشة قبل اثارة النقطة النظامية.

  30المـادة 
 تحديد مدة الكالم

 ذلك. يجوز للرئيس أن يحدد الوقت الذي يسمح به لكل متكلم، ما لم تقرر الهيئة المعنية خالف

  31المـادة 
 االقتراحات والتعديالت

تعديل اال اذا تمت التثنية عليه. وال يجوز التقدم باقتراحات أو التثنية عليها اال من جانب  أياقتراح أو  أيال يناقش  أ(
الممثلين في اللجنة، اال أنه يجوز للمراقبين التقدم باقتراح أو تعديل شريطة أن يثنى ممثالن من دولتين في اللجنة على 

 هذا االقتراح أو التعديل. 
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 تعديل عليه أو اذا اعتمد ذلك التعديل. أيانت المناقشة جارية حول ال يجوز سحب اقتراح ما اذا ك ب(

  32المـادة 
 االقتراحات االجرائية

وقت تعليق الجلسة أو رفعها، أو تعليق النقاش في  أي)أ(، أن يقترح في 31يجوز ألى ممثل في اللجنة، مع مراعاة أحكام المادة 
هذا بتقديمه  اإلجرائيباب المناقشة حول بند ما. وبعد أن يقوم صاحب االقتراح أية مسألة، أو ارجاء مناقشة بند ما، أو اقفال 

وشرحه، ال يسمح بالكــالم عادة اال لمتكلم واحد معارض، وال تلقى كلمة أخرى في تأييد االقتراح قبل اجراء التصويت. وللرئيس 
 ويقرر األسبقية في الكالم. كلمات اضافية حول االقتراح،  بألقاءأن يسمح، بناء على تقديره الخاص، 

  33المـادة 
 ترتيب االقتراحات االجرائية

 :التاليتعطى االقتراحات المبينة أدناه أسبقية على جميع االقتراحات األخرى، وذلك حسب الترتيب 
 اقتراح تعليق الجلسة. أ(

 اقتراح رفع الجلسة. ب(
 اقتراح تعليق المناقشة حول بند ما. ج(
 اقتراح ارجاء المناقشة حول بند ما.  د(
 اقتراح اقفال باب المناقشة حول بند ما. (ه

  34المـادة 
 عادة فتح باب المناقشةإ

ال يجوز أن يعاد فتح باب المناقشة بشأن مسألة محددة تكون قد انتهت بالتصويت عليها أثناء الدورة ذاتها ما لم يتقرر ذلك 
. وال يجوز أن يعاد فتح باب المناقشة بشأن مسألة محددة تكون قد انتهت بالتصويت عليها األصوات المدلى بها ثلثيبأغلبية 

فتح باب المناقشة عادة لغير  بإعادةخالل دورة سابقة ما لم يتقرر ذلك بأغلبية األصوات المدلى بها. وال يسمح بالكالم في اقتراح 
كلمات اضافية بشأن  بألقاءرا للتصويت. ويجــوز للرئيس أن يسمــح صاحب االقتراح ومتكلم واحد يعارضه، ثم يطرح االقتراح فو 

مثل هذا االقتراح حسب تقديره الخاص، وله أن يقرر األسبقية في الكالم. وتقتصر الكلمات في اقتراح اعادة فتح باب المناقشة، 
 في مضمونها، على األمور التي لها عالقة مباشرة بمبررات اعادة فتح باب المناقشة. 

  35المـادة 
 المناقشات في اللجان الفرعية وفرق العمل

 بغض النظر عن أحكام هذه المواد، يجوز للجان الفرعية وفرق العمل عقد مداوالت غير رسمية. 
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 التصويت  —الباب الثامن 

 36المـادة 
 حقوق التصويت

 يكون لكل دولة متعاقدة ممثلة تمثيال صحيحا صوت واحد في جلسات اللجنة. وال يكون للمراقبين الحق في التصويت. 

 37المـادة 
 حق التصويت للرئيس
 .36 فريق عمل الحق في االدالء بصوت الدولة التي يمثلها، مع مراعاة أحكام المادة أيلجنة فرعية أو  أييكون لرئيس اللجنة أو 

 38دة المـا
 األغلبية المطلوبة

على غير ذلك. واالمتناع عن التصويت ال يعتبر  الداخليتتخذ القرارات بأغلبية األصوات المدلى بها، ما لم ينص هذا النظام 
 صوتا. 

 39المـادة 
 طريقة التصويت

أو بالوقوف. ويكون التصويت بنداء األسماء في جلسات اللجنة اذا طلب ممثال  األيدييكون التصويت عادة شفاهة أو برفع 
 دولتين ذلك. ويسجل صوت كل وفد اشترك في التصويت بنداء األسماء أو امتنع عنه في محضر الجلسة.

  40المـادة 
 تقسيم االقتراحات

ممثل في اللجنة واذا لم تقرر اللجنة خالف ذلك.  أياقتراح كل على حدة بناء على طلب من  أييجوز التصويت على أجزاء 
 . النهائي كما يطرح االقتراح برمته في صيغته الجديدة للتصويت

  41المـادة 
 التصويت على التعديالت 

تعديل القتراح ما قبل التصويت على االقتراح نفسه. واذا اقترح تعديالن أو أكثر على اقتراح ما، يجرى  أييجرى التصويت على 
ثم األقرب فاألقرب. ويقرر الرئيس ما اذا كان التعديل المقترح يتصل  األصليلتصويت أوال على التعديل األبعد عن االقتراح ا

 باالقتراح بحيث يشكل تعديال سليما عليه، أو أنه يعتبر اقتراحا بديال أو اقتراحا مضادا. 
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  42المـادة 
 التصويت على االقتراحات البديلة أو المضادة

الذي قدمت كاقتراحات  األصليطرح االقتراحات البديلة أو المضادة للتصويت حسب ترتيب تقديمها وبعد االنتهاء من االقتراح ت
بديلة أو مضادة له، ما لم تقرر الهيئة المعنية غير ذلك. ويقرر الرئيس ما اذا كان ضروريا أن تطرح االقتراحات البديلة أو 

نتيجة التصويت على االقتراحات األصلية وتعديالتها، ويجوز ابطال قرار الرئيس بأغلبية المضادة للتصويت وذلك في ضوء 
 األصوات المدلى بها.

  43المـادة 
 تعادل األصوات

أثناء  الثانياذا تعادلت األصوات، يجرى تصويت ثان على االقتراح المعنى في الجلسة التالية، ما لم تقرر اللجنة اجراء التصويت 
 على أغلبية األصوات. الثانيي تعادلت فيها األصوات. ويعتبر االقتراح مرفوضا اذا لم يحصل في التصويت الجلسة الت

 اللغات  —الباب التاسع 

 44المـادة 
 العربيةيجرى اعداد وثائق اللجنة، بما في ذلك نصوص مشاريع االتفاقيات والتوصيات والقرارات والمقررات باللغات  أ(

 والفرنسية والروسية واالسبانية. والصينية  واإلنجليزية
والفرنسية والروسية واالسبانية في مداوالت اللجنة واللجان الفرعية وفرق والصينية نجليزية تستخدم اللغات العربية واإل ب(

م األخرى، ما لم يت الخمسترجمة فورية الى اللغات الست لغة من اللغات  بأيالعمل. وتترجم الكلمات التي تلقى 
 االستغناء عن الترجمة الفورية باالتفاق العام بين جميع األطراف المعنية. 

 محاضر المداوالت والتقارير  —الباب العاشر 

  45المــادة 
 محاضر المداوالت

، وتقرها اللجنة ما لم تقرر عدم وجود حاجة لهذه المحاضر 46تعد األمانة محاضر جلسات اللجنة، مع مراعاة أحكام المادة 
 جزء من احد الجلسات. أيبالنسبة الحد الجلسات أو 

  46المـادة 
 التقارير عن الدورات

 .تقدم اللجنة تقريرا الى المجلس عن األعمال التي أنجزتها خالل كل دورة
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  الداخليتعديل النظام  —عشر  الحاديالباب 

 47المـادة 
تعديالت تراها ضرورية أو مالئمة على هذا  أيدورة، مع مراعاة أحكام هذا الدستور، ادخال  أييجوز للجنة أثناء  أ(

 .الداخليالنظام 
 ثلثي، اال بتصويت 10 تعديل مقترح لم يكن مدرجا على جدول األعمال المقترح، عمال بالمادة أيال يجوز اعتماد  ب(

 الدول المتعاقدة الممثلة التمثيل الواجب في الدورة. 

 —انتهى  —


