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   الثالثة والثالثون الدورة— اللجنة القانونية

  )٢/٥/٢٠٠٨ ـ ٢١/٤مونتريال، (

  جدول األعمال المؤقت

  اقرار جدول األعمال  :١لبند ا
تقرر اللجنة في : "على ما يلي) Doc 7669-LC/139/5 (النظام الداخلي للجنة القانونيةمن )  أ١١تنص المادة   :مالحظة

  ".نهائي للدورةى جدول األعمال الجلستها األول

  تقرير األمانة العامة  :٢البند 
  .LC/33-WP/2ورقة العمل كوثائق فرعية من جميع الوثائق المتعلقة بهذا البند ستصدر   :مالحظة

  تعويض األضرار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخل غير المشروع أو المخاطر العامة  :٣البند 
روض لنظر اللجنة القانونية، وسوف تدرس اللجنة هذا البنـد علـى أسـاس              ـالمع لبند الرئيسي اهذا هو     :مالحظة

 ١٩٥٢ة التابعة للمجلس بشأن تعديل إتفاقية رومـا لعـام           ـالنصين المعدين من مجموعة الدراسة الخاص     
لورقـة  در كل الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع كوثائق فرعية    ـوستص.  لةـوغيرها من الوثائق ذات الص    

  .LC/33-WP/3 العمل

   برنامج العمل العام للجنة القانونيةعلى البنود األخرى النظر في  :٤البند 
  :تنظر اللجنة في تقارير عن البنود التالية في برنامج عملها العام  :مالحظة

-LC/33 : تشملها وثائق قانون الجو الحالية     المجتمع الطيران الدولي و   االعتداءات التي تهم    األفعال أو     -

WP/4-1.  
 للمالحـة باألقمـار      العالمية نظمال ها بما في  CNS/ATMنظم  فيما يتعلق ب  النظر في وضع اطار قانوني        -

  .GNSS(: LC/33-WP/4-2(الصناعية 
  .LC/33-WP/4-3): معدات الطائرات(الضمانات الدولية في المعدات المنقولة   -
  .LC/33-WP/4-4: استعراض مسألة التصديق على وثائق قانون الجو الدولي  -
 التأثيرات، ان وجدت، بالنسبة لتطبيق اتفاقية شيكاغو ومالحقهـا          – قانون البحار لاتفاقية األمم المتحدة      -

  .LC/33-WP/4-5 :ووثائق قانون الجو الدولي األخرى
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   القانونيةاستعراض برنامج العمل العام للجنة  :٥البند 

  .LC/33-WP/5 ورقة العملانظر   :مالحظة
  إنتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة  :٦البند 

 نهاية كل دورتين، من يتنتخب اللجنة ف: " على ما يلي  القانونية للجنة النظام الداخلي  من   ٦تنص المادة     :مالحظة
 ونائب الرئيس الثالث ونائب ي الدول، رئيس اللجنة ونائب الرئيس األول ونائب الرئيس الثان        يبين ممثل 

 انتخبوا خاللها   ي مناصبهم من وقت رفع الجلسة الت      ي ويعمل الرئيس ونواب الرئيس ف      .الرئيس الرابع 
 هذه المناصب وفقا للقواعد المعمول بها وال يحق         ي ينتخب فيها من سيخلفهم ف     يوحتى نهاية الدورة الت   

  .LC/33-WP/6 ورقة العملانظر  " . نفس المنصبية فلهم اعادة ترشيح أنفسهم لفترة االنتخاب التالي

  األعمال للدورة الرابعة والثالثين للجنة القانونيةمكان وجدول التاريخ وال  :٧البند 

  .LC/33-WP/7 ورقة العملانظر   :مالحظة

 .الدورةهذه  في ة المنجزاألعمالتقرير عن   :٨البند 

  ـ انتهـى ـ


