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   الثالثة والثالثون الدورة— اللجنة القانونية

  )٢/٥/٢٠٠٨ ـ ٢١/٤مونتريال، (

  الدورةهذه  في ة المنجزاألعمالتقرير عن   : ٨البند رقم 

  تقرير عن عمل اللجنة القانونيةمشروع 
  خالل دورتها الثالثة والثالثين

  .٢قم البند رتشتمل المادة المرفقة على مشروع تقرير اللجنة القانونية عن   

  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



   من جدول األعمال٢د تقرير بشأن البن 2-1

  

  تقرير األمانة العامة  : من جدول األعمال ٢رقم البند 

، التي أوردت معلومات عن الوثائق وترتيبات العمل، وأخذ االجتمـاع  LC/33-WP/2-1قدمت األمانة العامة الوثيقة     ١- ٢
 .علما بها

ن هذه الوثيقـة هـو إبـالغ اللجنـة          موكان الغرض الرئيسي    . LC/33-WP/2-2كما قدمت األمانة العامة الوثيقة       ٢- ٢
 للجنة القانونية، بخالف البنـود المدرجـة فـي    ٣٢بالتطورات ذات الصلة في عمل االيكاو في الميدان القانوني منذ الدورة            

 .برنامج عمل اللجنة

ـ تيح ي و.ةح العاميتالمفافيما يتعلق بإنشاء دليل  به ضطلعأحاطت اللجنة علما بالعمل القانوني الذي ا     ٣- ٢ ـ ال دلي ح يتالمف
شـتراك  االما يخص مذكرة تفاهم فيوقد تم وضع .  العالمأنحاء في جميع ةجوازات السفر االلكترونية لتحقق من صح  ا ةالعام
 .٨/٣/٢٠٠٧التي دخلت حيز النفاذ في و، التابع لاليكاو ةح العاميتالمفادليل في 

نـشأ  أوعالوة على ذلك،    . البيئة في مجال الطيران   لجنة المعنية بحماية    اللى  إآراء قانونية   قدمت  ،  ةفي مجال البيئ  و ٤- ٢
ـ ااجتمعقدت  ي  تال المجلس المجموعة الخاصة التابعة للمجلس والمعنية بالجوانب القانونية لرسوم االنبعاثات          شـهر  فـي   ا  ع

نبعاثـات  رسوم اال التي تتناول   المسائل القانونية   من  لى قائمة   تها استنادا إ  تحليالة  الخاصوأجرت المجموعة   . ٢٠٠٥سبتمبر  
في اجتمـاع    التابعة للجنة حماية البيئة      فرقة العمل المعنية برسوم االنبعاثات    تها  عدوالتي أ ،  ي المحلي والعالم  يينعلى المستو 

 .٢٠٠٥بريل شهر أفي  عقد

إرشـادات  ، بما في ذلك وضـع       جويةسالمة ال ال على نحو وثيق في عدة مشاريع تتعلق ب        ةالقانونيشاركت اإلدارة    ٥- ٢
حماية معلومات السالمة الجوية لنظم جمع ومعالجة البيانات بغيـة تحـسين            : ١٧-٣٥ ةومي الجمعية العم  لقرار قاطب ةقانوني

ـ الالثالث عـشر    الملحق  ب) ه(المرفق   ٢٠٠٦ مارس   شهرالمجلس في   أقر  ونتيجة لذلك،   . سالمة الطيران   الطيـران   ةتفاقي
المواد اإلرشادية إلـى    هدف  تو. "لنظم جمع ومعالجة البيانات     سالمةال معلومات   ة القانونية لحماي  اإلرشادات"المدني الدولي،   

ـ  اإلدارة   كما ساهمت . الطيران االستخدام غير المالئم للمعلومات التي جمعت لغرض وحيد هو تحسين سالمة             منع  ةالقانوني
وقـد  . ةالسالم المتعلقة ب  للقواعد والتوصيات الدولية  االمتثال   فيالكبير   وكشف القصور    ةلشفافيضمان ا  ل اتجراءوضع إ في  

 إلـى هدف تي ت، ال)١٢/٨/٢٠٠٥ مؤرخ الAN 11/41-05/87كتاب المنظمة  (٢٠٠٥ سنة في  على اإلجراءات وافق المجلس
 . الطيران المدني الدوليةاتفاقيمن )  ي٥٤تنفيذ المادة 

النظـام  و) Doc 7559 (النظام الـداخلي للمجلـس  نشأ المجلس فريق عمل الستعراض أ، ٢٠٠٥ديسمبر شهر في  ٦- ٢
أدت أعماله إلـى  لى هذا الفريق، الذي إ األمانة خدمات ةالقانونيوقدمت اإلدارة ). Doc 8146(للمجلس ة مئالداخلي للجان الدا

 . رئيس المجلسإلىتفويض السلطة  لتنقيح تقديم  ، فضال عن8146 و7559 للوثيقتين مجلس الطبعات الجديدةاعتماد ال

في محاكم بلدان مختلفة  عليه ىمدعشريكة الو ا أ عليهىبوصفها مدع ضد االيكاو   االت  كان هناك عدد كبير من الح      ٧- ٢
لبلدان المعنيـة بـشأن مـسألة    االمساعدة والتعاون من جانب سلطات تلقت االيكاو ، ةعاموبصورة  .  مسألة الحصانات  بشأن

، علـى   االيكاوموظف سابق في    ف  استئنامستوى في موقع المقر     رفضت محكمة رفيعة ال    الحاالت،   إحدىوفي  . الحصانات
 .حصانةااليكاو تحظى بالن أأساس 

  .LC/33-WP/2-2أخذت اللجنة علما بالوثيقة  ٨- ٢

  




