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   الثالثة والثالثون الدورة— اللجنة القانونية

  )٢/٥/٢٠٠٨ ـ ٢١/٤مونتريال، (

  تقرير األمانة العامة:   من جدول األعمال ٢البند 

  مذكرة عن الوثائق 
  وترتيبات العمل

  )مقدمة من األمانة العامةورقة (

 مقدمة - ١

 .رة الحالية للجنةالهدف من هذه الورقة هو تيسير عملية الرجوع إلى الوثائق المقدمة للدو ١- ١

 البند الرئيسي - ٢

 بنود برنامج العمل العام للجنة القانونية وترتيبها حسب األولوية وما طرأ LC/33-WP/5وترد في الوثيقة  ١- ٢
 التقدم موجزات LC/33-WP/4-1, 4-2, 4-3, 4-4 and 4-5 الوثائقوترد في . عليها من تغيير منذ الدورة األخيرة للجنة 

 .)١ البند باستثناء (العمل برنامج بنود من بند كل بشأن المحرز

تعويض األضرار التي  :٣ للجنة القانونية هو البند ٣٣وسيكون  البند الرئيسي الذي ستنظر فيه الدورة  ٢- ٢
 .)اللجنة عمل برنامج من ١ البند (ةخل غير المشروع أو المخاطر العامتحدثها الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التد

، ومشروعي الصكين (LC/33-WP/3-1)ن اللجنة بحث هذا الموضوع على ضوء المذكرة التمهيدية لألمانة العامة يطلب مو
، والوثائق دهما الفريق الخاص التابع للمجلس، وتقارير المقررينذين أعلال) ج(والمرفق ) ب(المرفقين بها وهما المرفق 

 . LC/33-WP/3فرعية من الوثيقة جزاء هذا الموضوع كأوستصدر جميع الوثائق ذات الصلة ب .األخرى ذات الصلة

 الوثائق عن البنود األخرى - ٣

 من جدول األعمال المؤقت مواضيع عادية مدرجة في برنامج عمل كل ٨، و٧، و٥، و٢، و١تشكل البنود  ١- ٣
 كما ورد ،١ة القانونية باستثناء البند  للجن العامعملال من جدول األعمال جميع البنود في برنامج ٤ويشمل البند  .دورة
 فهو بند عادي في كل دورة ثانية من دورات ٦أما البند .  من جدول األعمال٣د ن الذي سيتم تناوله في إطار الب،أعاله

 .  (Doc 7669-LC/139/5) من قواعد وإجراءات اللجنة القانونية  ٦اللجنة القانونية وفقاً للقاعدة 
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 في سلسلة وثائق محددة كأجزاء فرعية من الوثائق ٨، و٧، و٦، و٥، و٤، و٢لبنود وتصدر الوثائق عن ا ٢- ٣
LC/33-WP/2, LC/33-WP/4, LC/33-WP/5, LC/33-WP/6, LC/33-WP/7، من كأجزاء االجتماع عن التقرير يصدر كما 

 .LC/33-WP/8 الوثيقة

ام ـق إضافية تحمل األرقـ، فستصدر كوثائصلية فقطا األـ الصادرة بلغته،اتـأما ورقات المعلوم ٣- ٣
LC/33-IP/1, LC/33-IP/2وما إلى ذلك . 

 الترتيبات العامة - ٤

 االجتماعات ، قاعة، مونتريالUniversity Street 999 للجنة القانونية في مقر اإليكاو، ٣٣تعقد الدورة وس ١- ٤
االجتماع االفتتاحي الساعة وسيبدأ  . ٢٠٠٨ أبريل ٢١اء من يوم االثنين ابتد) ، مركز المؤتمراتالطابق األول (٣رقم 

 .٩:٣٠لرؤساء الوفود يعقد الساعة   رسمي  غير صباحاً يسبقه اجتماع١٠:٣٠

 ـ انتهـى ـ


