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   الثالثة والثالثون الدورة— اللجنة القانونية

  )٢/٥/٢٠٠٨ ـ ٢١/٤مونتريال، (

  النظر في البنود األخرى في برنامج العمل العام للجنة القانونية:   من جدول األعمال ٤البند 

النظر في وضع إطار قانوني فيما يتعلق بنظم االتصاالت والمالحة 
المية للمالحة في ذلك النظم الع بما ،جويةحركة الالدارة إ/واالستطالع

  ، والهيئات اإلقليمية المتعددة الجنسياتباألقمار الصناعية

  )مقدمة من األمانة العامةورقة (

 مقدمة - ١

م النظر في وضع إطار قانوني فيما يتعلق بنظ"للجنة القانونية هو   العامعملال من برنامج ٣البند  ١- ١
ت ، والهيئاالمية للمالحة باألقمار الصناعية بما في ذلك النظم الع،جوية الحركةالدارة إ/االتصاالت والمالحة واالستطالع

 .نونية للجنة القا٣٢إطار هذا البند منذ الدورة  في تتناول هذه الورقة تطوير العمل  و."اإلقليمية المتعددة الجنسيات

  للجنة القانونية٣٢تطوير العمل منذ الدورة  - ٢

 عمل الفريق ضوء على :٣-٣٥  القرار٢٠٠٤أكتوبر /ة في سبتمبر للجمعية العمومي٣٥اعتمدت الدورة  ١- ٢
 وضع  :دارة الحركة الجويةإ/الدراسي التابع لألمانة العامة المعني بالجوانب القانونية لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

ادارة الحركة / واالستطالعطريقة عملية للسير قدما في تحديد الجوانب القانونية والمؤسسية لنظم االتصاالت والمالحة
، إلى النظر في استخدام المنظمات اإلقليمية لوضع في جملة أمورويدعو القرار الدول المتعاقدة،   .)CNS/ATM( الجوية

إدارة الحركة /اآلليات الضرورية لمعالجة أي مسائل قانونية ومؤسسية قد تعوق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع
، وافقت ٢٠٠٧وفي سبتمبر   .ية شيكاغو والقانون العام الدوليقليم مع ضمان اتساق هذه اآلليات مع اتفاقالجوية في اإل

ليشمل العام للجنة القانونية  من برنامج العمل ٣ على تعديل البند رقم  العمومية للجمعية٣٦اللجنة القانونية في الدورة 
أطلعت المنظمة األوروبية لسالمة   وقد  .ية عند النظر في اإلطار القانونيمشاركة الهيئات المتعددة الجنسيات اإلقليم

، على التقدم المحرز اللجنة األوروبية للطيران المدني، نيابة عن الدول األعضاء في الجمعية) يوروكنترول(حة الجوية المال
ة المسائل القانونية والمؤسسية للنظم  وسلطت الضوء على أهمية اإلطار التعاقدي لمعالج .٣-٣٥ في سبيل تنفيذ القرار
، وأشارت إلى أن النموذج الذي وضع على المستوى األوروبي ار الصناعية على الصعيد اإلقليميالعالمية للمالحة باألقم

ار  بأن اإلط العموميةوأبلغت الجمعية  .حتياجات الخاصة لمختلف األقاليمسيشكل أداة مرنة وسهلة التطبيق يمكن أن تلبي اال
 أو حتى  فيه، وأنه سيقدم قريباً لإليكاو للتدقيقمدني قد حظي باالعتراف في أوروباالتعاقدي للجنة األوروبية للطيران ال

وأشارت اللجنة القانونية إلى أنه حسب   .وسيتم تناول المسألة المهمة المتعلقة بالمسؤولية في اإلطار التعاقدي  .التحقق منه
،  نموذج اإلطار القانوني اإلقليميرغ الدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني من وضعفهمها فإنه بمجرد أن تف
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األمر أن تستخدم ا، ويمكن للدول المهتمة بهذعضاءعمم عن طريق اإليكاو على الدول األفإن هذا النموذج يمكن أن ي 
 . تراه مالئماًمانحو  المعلومات كمواد إرشادية لوضع اإلطار القانوني الخاص بها على

 اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها اللجنة القانونية - ٣

 .يطلب من اللجنة اإلحاطة علماً بهذه الورقة ١- ٣

 ـ انتهـى ـ


