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  والثالثونالخامسة الدورة —الجمعية العمومية 

 القانونيةاللجنة 

 )معدات الطائرات (المنقولة للمعدات الدولية الضمانات :٣٣البند 

  المنقولةللمعدات الدولية الضماناتتقرير مرحلي عن 
 )معدات الطائرات(

 ملخص
ع تقدم هذه الورقة، لعلم الجمعية العمومية، تقريرا مرحليا عـن الموضـو           

 .المذكور أعاله
 .الجمعية العموميةالمعروض على االجراء  ٦يرد في الفقرة 

 خلفية عامة -١

قرار المجلـس  ب) ٥/١٠/٢٠٠١ الى ٢٥/٩مونتريال،  ( علما الدورة الثالثة والثالثون للجمعية العمومية    أحاطت ١-١
مة الطيران المدني الـدولي      برعاية مشتركة بين منظ    ١٦/١١/٢٠٠١ الى   ٢٩/١٠ من    في كيب تاون   ي دبلوماس عقد مؤتمر 

 الضـمانات اتفاقية بشـأن   العتماد، أفريقياوالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، بناء على دعوة حكومة جمهورية جنوب           
 المسائل التي تخص معدات الطائرات     بشأن    المنقولة للمعدات الدولية   الضمانات المنقولة وبروتوكول التفاقية     للمعداتالدولية  
 الـى   ٢٨/٨ مونتريـال، (ها الحادية والثالثين    س مشروعات النصوص التي استعرضتها اللجنة القانونية أثناء دورت        على أسا 

٨/٩/٢٠٠٠.( 

 التطورات التي استجدت منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية -٢

مد معهما، أشياء من بينها  والبروتوكول المذكورين فيما تقدم واعت    ةاالتفاقياعتمد مؤتمر كيب تاون الدبلوماسي       ١-٢
بشأن موضوع السجل الدولي الذي أنشئ بموجب االتفاقية والبروتوكول، والذي يجوز أن تسجل فيـه               ) ٢القرار رقم   (قرار  

  بالنسبة لاليكاو، فقد قرر المجلس أن يبقـي علـى البنـد     ٢وبالنظر الى آثار القرار رقم      .  ملكية الضمانات الدولية  سجالت  
 .في برنامج عمل اللجنة القانونية العام)" معدات الطائرات( المنقولة للمعدات الدولية اتالضمان "بعنوان
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للسـجل  ، دعا المؤتمر الدبلوماسي االيكاو الى قبول االضطالع بمهام السـلطة االشـرافية      ٢وفقا للقرار رقم     ٢-٢
ل من خالل تقاضي رسوم استعمال قائمة على        عند سريان االتفاقية والبروتوكول، عند اقامة آلية التمويل الذاتي للسج         الدولي  

السـلطة  تأديـة مهـام   أن المجلس، آخذا بعين االعتبـار أن تكـاليف    ،في هذا الشأنومما يذكر   .  امل للتكلفة االسترداد الك 
وفقا لتوصية أصدرتها الدورة الحاديـة والثالثـون    ١٦١ خالل دورتهقرر ،  من السجل يتوجب استردادها بالكامل  االشرافية  

 غراض بروتوكول الطـائرات، وأن يرجـئ  ، أن يقبل من حيث المبدأ دور السلطة االشرافية للسجل الدولي أل    القانونيةللجنة  
 .قرار نهائي بشأن هذه المسألة الى ما بعد المؤتمر الدبلوماسياتخاذ 

نفاذ، الـى انشـاء      االيكاو، لدى دخول االتفاقية والبروتوكول حيز ال       ٢يدعو القرار رقم    ضافة الى ذلك،    الباو ٣-٢
 الـذين يتمتعـون    عضوا يعينهم مجلس االيكاو من بين األشـخاص      ١٥لجنة خبراء تتألف من أعضاء ال يزيد عددهم على          

 المجلس فـي     لمساعدة الذين ترشحهم الدول الموقعة والمتعاقدة على االتفاقية والبروتوكول       و بالمؤهالت والخبرة الضرورية  
 .تأدية مهام السلطة االشرافية

وقد قرر المؤتمر الدبلوماسي، بهدف ضمان أن يكون السجل الدولي جاهزا للعمل في موعد أقصـاه دخـول                   ٤-٢
قية والبروتوكول  لجنة تحضيرية للعمل ريثما يبدأ سريان االتفا       ئ أن ينش  ٢االتفاقية والبروتوكول حيز النفاذ، وفقا للقرار رقم        

األطـراف  ووحث الـدول    .  بوصفها سلطة اشرافية مؤقتة النشاء السجل الدولي، بارشاد من مجلس االيكاو وتحت اشرافه            
المهتمة من القطاع الخاص على أن تتيح على أساس طوعي التمويل االبتدائي الضروري ألداء مهام اللجنة وما يتصل بهـا                   

 .ارة هذه األموال الى االيكاومن مهام االيكاو، وأسند مهمة اد

، ١٠/٥/٢٠٠٢ الـى  ٨عقدت اللجنة التحضيرية أول اجتماع لها في المقر الرئيسي لاليكاو بمونتريـال مـن          ٥-٢
بتقـديم  وضعت اللجنة خالل ذلك االجتماع مسار عمل من أجل انشاء السجل الدولي، ويشمل ذلك عملية دوليـة خاصـة                    و

 العـداد  مجموعة عمـل     العروض، وأنشأت وثائق  حقيبة  على  اللجنة  كاو، ووافقت    االي تنظمها النشاء سجل دولي     العروض
 ووافقت على جدول أولي النجاز مهمتها، انتظارا لتـوافر       المقررة لألعمالالقواعد التنظيمية للسجل الدولي، وأقرت ميزانية       

ء فـي   فتح عملية دولية لـدخول العطـا       ب ٢٠٠٣وقام األمين العام بعد أن توافر ذلك في نهاية ديسمبر           .  التمويل المطلوب 
 )المسجلويشار اليه باسم    (الكيان الذي سيقوم بتشغيل السجل الدولي       ، وعلى أساسها اختارت اللجنة التحضيرية       ٢٠٠٤ يناير

 من  (Aviareto)  وقد أختيرت شركة افياريتو       .٢٨/٥/٢٠٠٤ الى   ٢٧خالل اجتماعها الثاني الذي عقد في مقر االيكاو من          
 . من بين أربع مرشحينأيرلندا

 العمل المستقبلي -٣

 ينبغـي اعـداد  وفي الوقت ذاته،  .  ٢٠٠٤من المتصور أن يكون انشاء السجل الدولي قد استكمل بنهاية عام             ١-٣
 االنتهـاء مـن   يتم وينبغي أن.  مقر يبرم بين السلطة االشرافية والدولة التي سوف يوجد بها السجل    المشروع اتفاق خاص ب   

 ١٧٣ اتخاذ قرار نهائي في دورته القادمة رقم      من   المجلس   وينبغي أن يتمكن  .  حالي لقواعد السجل الدولي   المشروع ال اعداد  
 .بشأن قبول دور السلطة االشرافية للسجل الدولي
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 حالة التصديق على االتفاقية والبروتوكول

، ووقعـت علـى     )كستان وبنما وبا  اثيوبيا ونيجيريا ( دول   أربعصدقت على االتفاقية والبروتوكول حتى اليوم        ٢-٣
ر الدبلوماسـي فـي كيـب تـاون          دول ممـا كـان عليـه فـي ختـام المـؤتم             بثمان دولة، وعددها أكبر     ٢٨الوثيقتين  
ومما يذكر أن سريان مفعول االتفاقية وبروتوكول الطائرات سيتم في اليوم األول من الشهر التالي               .  ١٦/١١/٢٠٠١ بتاريخ

ومن الجدير بالمالحظة في هذا الصدد أن االيكاو قد أعدت، بالتعاون       .  لتصديق الثامن النقضاء ثالثة أشهر من تاريخ ايداع ا      
دارية لمساعدة الـدول فـي      حقيبة وثائق ا   جهة ايداع وثيقتي كيب تاون،        بوصفه ، لتوحيد القانون الخاص   المعهد الدولي مع  

اقدة لـدى االيكـاو رفـق    ع الدول المتعـيى جمام الـا األمين العـالنظر في التصديق على االتفاقية والبروتوكول، وأرسله     
 .٢٨/٢/٢٠٠٣ المؤرخ LE 3/41.1-03/12ة رقم كتاب المنظم

 األثر المالي لالجراء المقترح -٤

 تكاليف تأدية وظائف السلطة االشرافية ستسترد تمامـا مـن السـجل،              ألن ،ال يوجد تأثير من الناحية المالية      ١-٤
 . أعاله٢-٢حسبما هو مذكور في الفقرة 

  الجمعية العموميةالمعروض علىجراء اال -٥

 . الى االحاطة علما بهذه الورقة مدعوةالجمعية العمومية ١-٥

 ـ انتهـى ـ


