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 والثالثون السابعةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  القانونيةاللجنة 

  القانونيةاللجنة  مشروع نص
  عن الجزء العام من التقرير

مقدم لكي  القانونيةالنص المرفق إلدراجه في الجزء العام من تقرير اللجنة 
  .القانونيةتنظر فيه اللجنة 
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  القانونيةتقرير اللجنة 
  ةلى الجمعية العموميإ

  
  
  

  معلومات عامة
. انتخب السيد لو .٢٠١٠أكتوبر  ٨سبتمبر إلى  ٢٨ في الفترة من جلسات ثالث القانونيةعقدت اللجنة   -١

  .رئيساً للجنة في الجلسة العامة) جنوب أفريقيا(ماباسو 
 انائب )انيوزيلند( كليغ. سللرئيس والسيد  نائبا أوال) لبنان( عيد ليمانسانتخبت اللجنة في جلستها األولى السيد   -٢

  .للرئيس اثاني
  .كانت جلسات اللجنة الثالث مفتوحة  -٣
  .القانونيةوفدا مراقبا جلسة أو أكثر من جلسات اللجنة  ٤٠دولة متعاقدة و ١٥١ ن منحضر ممثلو  -٤
نائب  وكان. الشؤون القانونية والعالقات الخارجيةدارة إر ـمدي، فيبو. د السيد القانونيةة ـكان أمين اللجن  -٥
العالقات  بير موظفيكفرهاغن، . السيد بوكان األمناء المساعدون، . أغوستان، نائب المدير. ف. ج السيد وألمين ها

  .قانونية مسؤولةتاين، سفين. قانونيان، و السيدة م سؤوالنمجاكوب، . وانغ وأه. ، والسيدان جالشؤون القانونيةوالخارجية 
  العمل سير جدول األعمال وترتيبات

، ة العامةجلسليها الإتي أحالتها ال ٦٢و ٦١و ٦٠و ٥٩و ٥٨و ٥٧و ٥٦و ٥٥في البنود القانونية نظرت اللجنة   -٦
  :وهي كما يلي

   ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧الجمعية العمومية عن السنوات  إلى المقدمة تقارير المجلس السنوية  : ٥٥البند 
  ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١ السنوات اتميزاني  : ٥٦البند 
  )معدات الطائرات(المصالح الدولية في المعدات المنقولة   : ٥٧البند 
تعويض األضرار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال "قرير مرحلي عن بند ت  : ٥٨البند 

  "غير المشروع أو المخاطر العامة التدخّل
  لي ولم تشملها صكوك قانون الجو القائمةالجرائم التي تثير قلق مجتمع الطيران الدو وأاألفعال   :٥٩البند 

  برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني  : ٦٠لبند ا
  بيان موحد بسياسات االيكاو المستمرة في المجال القانوني  : ٦١البند 
  قانونية لتنظر فيهاللجنة المقدمة مسائل أخرى   :٦٢البند 
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العمل التي نظرت فيها  لوثائق وورقاتل مرتبة حسب بنود جدول األعمال ترد في مرفق هذا التقرير قائمة  ١-٦

  .القانونيةاللجنة 
ترتيب  مرتبة حسب لمواداو .بشأن كل بند على حدةالتي اتخذتها اللجنة  اإلجراءاتيرد في الفقرات التالية   ٢-٦

   .ظرت فيها اللجنةالتي ن بنود جدول األعمال أرقام




