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   الثالثة والثالثون الدورة— اللجنة القانونية

  )٢/٥/٢٠٠٨ ـ ٢١/٤مونتريال، (

 استعراض برنامج العمل العام للجنة القانونية  : من جدول األعمال ٥البند 

 ) من األمانة العامةةمقدم(

  للجنة القانونيةلدورة الثانية والثالثينورات في برنامج العمل بعد االتط  -١

 ،(Doc 7669-139/5) القانونية للجنة الداخلي النظام من ٨ والمادة) ٥- ٧ القرار (القانونية اللجنة لدستوروفقاً   ١- ١
 ويشمل نفسها، اللجنة اقترحتها التي المواضيع يشمل عام عمل برنامج المجلس، بموافقة رهناً وتعزز، القانونية اللجنة تضع

 .المجلس أو العمومية يةالجمع تقررها أو تقترحها مواضيع أي ذلك إلى باإلضافة

 إلى ١٥يال في الفترة من في دورتها الثانية والثالثين المنعقدة في مونتر وضعت اللجنة القانونية  ٢- ١
 : التالينحوالعام على العمل البرنامج  ٢١/٣/٢٠٠٤

  بما في،جويةحركة الالدارة إ/نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع ل في وضع إطار قانوني النظر  )١
 ؛المية للمالحة باألقمار الصناعيةذلك النظم الع

 يلقانون الجواك األفعال أو الجرائم التي تثير قلق مجتمع الطيران المدني الدولي ولم تشملها صكو  )٢
 .الراهنة

 ثالثة علىالراف لألط الطائرات األجنبية تحدثهااألضرار التي المتعلقة بتفاقية الاالنظر في تحديث   )٣
 ؛٧/١٠/١٩٥٢ في  الموقعة في روما،سطح األرض

 ؛)معدات الطائرات( الضمانات الدولية على المعدات المنقولة   )٤

 استعراض مسألة التصديق على صكوك القانون الجوي الدولي؛  )٥

غيرها تطبيق اتفاقية شيكاغو ومالحقها وعلى ،  إن وجدت،ها آثار– اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  )٦
 .قانون الجوي الدولي المن صكوك

 الخامسة والثالثون الدورة –لجمعية العمومية ا  -٢

بعد المداوالت رفع درجة ) ٨/١٠/٢٠٠٤ – ٢٨/٩( للجمعية العمومية الخامسة والثالثونقررت الدورة   ١- ٢
 .٢ إلى رقم ٣اتفاقية روما من رقم األولوية الممنوحة للبند المتعلق بتحديث 
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 تي اتخذها المجلساإلجراءات الالحقة ال  -٣

 البنود أولوية ترتيب تغيير ٢٩/١١/٢٠٠٥ في  المنعقدة١٧٦ لدورتهالجلسة الثانية عشرة  في المجلس قرر  ١- ٣
 البند نحم فقد ،١٩٥٢ لعام روما اتفاقية تحديث بشأن تقدم من حرزُأ ما إلىونظراً  .العمل برنامج في الواردة األولى الثالثة

 االتصاالت نظم يعالج الذي البند أصبح بحيث) ٣و) ١ للبندين بالنسبة األولوية ترتيب تغيير وتم ،)١ رقم األولوية) ٢ رقم
 القلق تثير التي والجرائم األفعال يعالج الذي البند منح بينما ، الجديد)٣ رقم البند الجوية الحركة إدارة/واالستطالع والمالحة

 .)٢ رقم البند ذلك على بناء وأصبح أعلى أولوية

، قرر المجلس في على نحو أفضل) ١لعام بشأن البند ومن أجل إبراز العمل الجاري في إطار برنامج العمل ا  ٢- ٣
نتيجة  الطائرات باألطراف الثالثة تلحقهاتعويض األضرار التي : "البند المذكور ليصبح نصه كما يلي تعديل ٦/١٢/٢٠٠٦
  ."العامةير المشروع أو المخاطر فعال التدخل غأل

 )٢٨/٩/٢٠٠٧ – ١٨ (السادسة والثالثون الدورة –الجمعية العمومية   -٤

يل صياغة البند ، ولكنها قررت تعدترتيب أولويات بنود برنامج العملدخل الجمعية العمومية تغييراً على لم تُ  ١- ٤
أدناه في يرد كما )  الصناعيةالذي يتناول اإلطار القانوني للنظم العالمية للمالحة باألقمار( برنامج العمل العام في ٣رقم 
 . من ورقة العمل٢-٤ الفقرة

، أصبح اآلن برنامج العمل ٢٠٠٧ ديسمبر ٧لجنة القانونية في وبعد أن أقر المجلس برنامج العمل العام ل  ٢- ٤
 : أولويات بنوده على النحو التاليحسب

 التدخل غير المشروع أو فعالألاألضرار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة نتيجة عن تعويض ال  )١
 .العامةالمخاطر 

 . الراهنةيلقانون الجوا تشملها صكوك األفعال أو الجرائم التي تثير قلق مجتمع الطيران الدولي ولم  )٢

 بما في ،جويةحركة الالدارة إ/م االتصاالت والمالحة واالستطالعنظلي النظر في وضع إطار قانون  )٣
 ؛ اإلقليمية المتعددة الجنسياتالكيانات، وة باألقمار الصناعيةالمية للمالحذلك النظم الع

  ؛)معدات الطائرات(معدات المنقولة الضمانات الدولية على ال  )٤
 ؛ق على صكوك القانون الجوي الدولياستعراض مسألة التصدي  )٥

غيرها و ومالحقها وتطبيق اتفاقية شيكاغعلى ،  إن وجدت،ها آثار– اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  )٦
 . القانون الجوي الدوليمن صكوك

   اللجنةاالجراء المعروض على  -٥
 .جلس إلقرارهايطلب من اللجنة تحديد برنامج عملها العام مع اإلشارة إلى البنود ذات األولوية لتقديمها للم  ١- ٥

 ـ انتهـى ـ


