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  ة والثالثونلث الدورة الثا–اللجنة القانونية 
  )٢/٥/٢٠٠٨ – ٢١/٤مونتريال، (

  تقرير األمانة  :٢البند رقم 

  ة في األعمال القانونية للمنظمةدالتطورات المستج

  ) مقدمة من األمانة العامةورقة(

  المقدمة  -١
 LC/33-WP/4 و   LC/33-WP/3 ترد المعلومات عن بنود برنامج عمل اللجنة القانونية فـي ورقتـي العمـل               ١-١
 في األعمال القانونيـة للمنظمـة   ذات الصلة األخرى ويرمي هذا التقرير إلى إطالع اللجنة على التطورات        .البنود الفرعية و

 . منذ انعقاد الدورة الثانية والثالثين للجنة

  التطورات القانونية ذات الصلة  -٢
 دليل المفاتيح العامة  ١-٢

وفـي هـذا   . تحت رعايـة اإليكـاو  اعدة والدعم القانوني فيما يخص إعداد دليل للمفاتيح العامة     تم تقديم المس    ١-٢-٢
. ٨/٣/٢٠٠٧، والتي دخلت حيز النفـاذ فـي         في دليل المفاتيح العامة لإليكاو     مذكرة تفاهم بشأن المشاركة      إعدادالسياق، تم   

  . على المستوى العالميأكد من صحتهابفحص جوازات السفر اإللكترونية والتويسمح دليل المفاتيح العامة 
 حماية البيئة  ٢-٢

 فـي  ة حمايـة البيئـة  نفي مجال البيئة، زودت اإلدارة القانونية الفريق التوجيهي والهيئات األخرى التابعة للج   ١-٢-٢
 بالجوانـب   المجموعة الخاصة التابعة للمجلس والمعنيـة     وافق المجلس في هذا الصدد على إنشاء        و. اآلراء ب مجال الطيران 

وقد أجرت هذه المجموعة الخاصـة تحليالتهـا علـى         . ٢٠٠٥ا في سبتمبر    ه التي عقدت اجتماع   القانونية لرسوم االنبعاثات  
المعنيـة برسـوم   على المستويين المحلي والعالمي، أعدتها فرقة العمـل       االنبعاثات  أساس قائمة أسئلة قانونية تتناول رسوم       

ووافقت هذه المجموعة الخاصة على االسـتنتاجات       . ٢٠٠٥ في اجتماع انعقد في أبريل        البيئة  التابعة للجنة حماية   االنبعاثات
انظر التقريـر  ( من االتفاقية  ١٥الرئيسية التي أبرزت وجود نهجين مختلفين إلى حد كبير، ال سيما فيما يخص تفسير المادة                

CSG-LAEC/1 ،،٩/٩/٢٠٠٥ إلى ٦  منمونتريال(. 

  الجويةالسالمة  ٣-٢

، ٢٠٠٥في عـام    أشرفت  و. ب في عدة مشاريع   دارة القانونية عن كث   ، شاركت اإل   الجوية لسالمةفيما يخص ا    ١-٣-٢
حماية معلومات السالمة الجوية لـنظم   : ١٧-٣٥ القانونية وفقا لقرار الجمعية العمومية       اإلرشاداتوضع  على   ،بوجه خاص 
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مـشتركة  التجاهـات  االت األمانة العامة، أثناء سعيها إليجـاد     وأعد. تحصيل ومعالجة البيانات بغية تحسين سالمة الطيران      
في التشريعات ذات الصلة المقدمة من الدول المتعاقدة، مشروعا استعرضته لجنة المالحة الجوية ووافـق        مفاهيمية  النقاط  الو

حمايـة المعلومـات   لإرشادات قانونية    : " من اتفاقية شيكاغو   ١٣حق  لملل )ه (كإضافة ٢٠٠٦عليه أيضا المجلس في مارس      
 هذه اإلرشادات، التي جاءت في شكل مجموعة من المبادئ، إلى           تهدف و ."المستمدة من نظم جمع ومعالجة وبيانات السالمة      

  وذلك لـضمان توفيرهـا باسـتمرار         .الحيلولة دون االستخدام المالئم للمعلومات المجمعة لغرض تحسين سالمة الطيران         
معلومـات  هدف مـن حمايـة   ليس ال و. ية بشكل مناسب وفي حينها لتحسين سالمة الطيران  لغرض اتخاذ االجراءات الوقائ   

التي تحمي معلومـات الـسالمة   القوانين واللوائح الوطنية ينبغي أن تكفل    و مالئم؛ بشكل   التدخل في إقامة العدل   هو  ة  مسالال
وتقر هذه اإلرشادات أيضا كمبدأ عام بـأن  . مالئمتوفير الحماية والحاجة إلى إقامة العدل بشكل الحاجة إلى إيجاد توازن بين  

  .من مسؤوليات الدولة عن السالمةال يتجزأ توفير الحماية لمعلومات السالمة المؤهلة في إطار شروط معينة يشكل جزءا 
وضع استراتيجية موحدة لـسد ثغـرات       : ٧-٣٥مية  وفقا لقرار الجمعية العمو   كما ساهمت اإلدارة القانونية،       ٢-٣-٢

وضع إجراء خاص بالشفافية واإلفصاح عن القصور البالغ في االمتثال للقواعد والتوصـيات الدوليـة                ، في السالمة الجوية 
قيـة  من اتفا) ي( ٥٤ على هذا اإلجراء الذي يرمي إلى تنفيذ الفقرة ٢٠٠٥ووافق المجلس في عام    . الجويةالمتعلقة بالسالمة   

وتنطوي اآلليـة المنـشأة علـى مـرحلتين     ). ١٢/٨/٢٠٠٥ المؤرخ AN 11/41-05/87انظر كتاب المنظمة رقم (شيكاغو 
ففي المرحلة األولى، تقوم أمانة اإليكاو بتحليل األوضاع التي تشكل خطرا جسيما على سالمة الطيـران المـدني        . رئيسيتين

تعاون الدولة المعنيـة أو  عدم  على السالمة، نظرا ل   تحسيناتوقع إدخال   ها ت معوتعرض على المجلس الحاالت التي ال يمكن        
تزوير الوثائق واالتجار فـي الـشهادات   من قبيل (أنشطة غير مشروعة أو شاركت فيها     في  نفسها  متورطة  الدولة  هذه  ألن  

ليه ويمكن أن يقوم بـصياغة      لمجلس في المرحلة الثانية في التحقق في الحاالت التي عرضتها األمانة ع           بدأ ا وي). وغير ذلك 
توصيات أو القرارات الصادرة عن المجلس،      لوفي حال عدم امتثال الدولة المعنية ل      .  الدولة المعنية  إزاءتوصيات أو قرارات    

  .يجب على المجلس أن يطلع جميع الدول المتعاقدة بذلك
  مراجعة النظام الداخلي  ٤-٢
النظـام  و، )Doc 7559 (النظام الداخلي للمجلس معنيا باستعراض  فريقا عامال٢٠٠٥أنشأ المجلس في ديسمبر   ١-٤-٢

سفرت أعمالـه  وقدمت اإلدارة القانونية خدمات األمانة إلى هذا الفريق، الذي أ). Doc 8146 (الداخلي للجان المجلس الدائمة
فويض السلطة إلى رئيس  ت صيغة منقحة من، وكذلكDoc 8146 و  Doc 7559طبعات جديدة  للوثيقتين لالمجلس عن اعتماد 

  .المجلس
  حصانات اإليكاو  -٣
أو  باعتبارها مدعى عليهـا       ضد اإليكاو  قضاياع عدد كبير من ال    رفمنذ انعقاد الدورة األخيرة للجنة القانونية،         ١-٣

 والتعاون  بالمساعدة ، اإلدارة القانونية  تدخل بفضل   ،وعموما، حظيت اإليكاو  . شتىفي محاكم بلدان    وذلك  شريكة في االدعاء    
واتخذ اإلجراء المناسب بشأن العديد من الحاالت لحماية امتيازات وصالحيات اإليكـاو علـى              . من قبل سلطات هذه البلدان    

وفـي  . واالتفاقات الثنائية ذات الـصلة    ة  اتفاقية االمتيازات والحصانات الممنوحة للوكاالت الخاص     أساس اتفاقية شيكاغو، و   
عليا في المقر الرئيسي استئنافا من موظف سابق في اإليكاو على أساس أن اإليكاو تتمتع               إحدى المناسبات، رفضت محكمة     

  .بالحصانة

  ـ انتهـى ـ


