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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 القانونيةة جنالل

 برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني :٣٧البند 

 برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني

 ملخص
منظمة في المجال القانوني للفترة      عمل ال  اقتراحات بشأن  الوثيقةتعرض هذه   

٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥. 
 .٦ في الفقرة  على الجمعية العمومية يرداالجراء المعروض

 
 برنامج عمل االدارة القانونية -١

المهام المستمرة التـي تضـطلع بهـا     ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥تبين الميزانية البرنامجية للمنظمة لألعوام  ١-١
العام، ولالدارات األخـرى  المساعدة القانونية لألمين  وتشمل هذه المهام تقديم المشورة و       .مانة العامة في المجال القانوني    األ

، ورة والخدمات القانونية  ، كما تشمل القيام بالبحوث وتقديم المش       في االيكاو  المتعاقدةليمية وللدول   ، وللمكاتب االق  في المنظمة 
يـر   الوثائق للمجلس وهيئاته الفرعية، وللجمعية العمومية، وللجنة القانونية، وللمؤتمرات الدبلوماسية، ولغ           بما في ذلك اعداد   

ـ /، وتقديم العناصر القانونية في أنشطة االيكاو الخاصة باالتصاالت والمالحة واالستطالع         ذلك من االجتماعات   ة ادارة الحرك
، وجمـع   وتسجيل اتفاقات وترتيبات الطيـران    ،  قات الدولية المودعة لدى االيكاو    ، واالضطالع بالمهام المتعلقة باالتفا    الجوية

، الحولية القانونيـة لألمـم المتحـدة      ، مثل مواد    صلة بالطيران المدني، واعداد التقارير المختلفة     الوطنية المت القوانين والنظم   
، والمحكمة االدارية لألمـم المتحـدة     وتمثيل األمين العام في الطعون التي ترفع أمام المجلس االستشاري المشترك للطعون             

، والتعاون مع األمم المتحدة والمنظمات األخـرى فـي          فيها أخرى قد تكون االيكاو طرفا       وتمثيل األمين العام في منازعات    
 .، وغير ذلك من المهام ذات الصلة التي لها طابع قانونيدة بيانات قانونية خاصة بالمنظمةالمسائل القانونية وفي انشاء قاع

يران المـدني    الخاصة بالط  الخالفاتتقدم االدارة القانونية الخدمات والمشورة الى المجلس فيما يتعلق بتسوية            ٢-١
 .)ن (٥٤ المادة إطار من اتفاقية شيكاغو وفيما يتعلق ببعض المسائل التي تحال الى المجلس في ٨٤ المادة إطارفي 
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 االتفاقيـات ودراسـات     تحدة ومنظمات أخرى في اعداد مسودات     تتعاون االدارة القانونية مع منظمة األمم الم       ٣-١
وتراقب االدارة المناقشات والقرارات الصـادرة      .  على الطيران المدني الدولي   بشأن الوثائق الراهنة التي قد يكون لها آثار         

 .عن األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى بشأن المسائل المتعلقة بقانون الجو أو المسائل األخرى التي تهم المنظمة

 المسائل القانونية في المجلس -٢

وبمقتضـى  .  خر في المجال القانوني   التي تنشأ من وقت آل    ختلف المسائل   يعالج المجلس على النحو المعتاد م      ١-٢
.   للجنة القانونية، يضطلع المجلس بمهمة الموافقة على البرنامج العام لعمل اللجنـة والـذي تحـدده اللجنـة          يالنظام األساس 

نة القانونيـة التـي      من النظام األساسي للجنة القانونية، يصدر المجلس قراره بشأن تاريخ دورات اللج            )٥(وبمقتضى الفقرة   
اجراءات اعتمـاد   ،  )ب(، المرفق   A31-15ووفقا لقرار الجمعية العمومية     .  يعقدها المجلس ومكانها وجدول أعمالها المؤقت     
 مشروع اتفاقية في صورته النهائية مـن اللجنـة          ى، يتخذ المجلس عندما يتلق    مشاريع االتفاقيات الخاصة بقانون الجو الدولي     

الذي يراه مالئما، بما في ذلك تعميم المشروع على الدول وعند فعله لذلك يجوز له تقـديم تعليقـات علـى     القانونية، القرار   
 .ويعقد المجلس أيضا مؤتمرا دبلوماسيا العتماد مشروع االتفاقية.  مشروع االتفاقية

 برنامج عمل للجنة القانونية -٣

 تقوم اللجنة القانونية، بشرط موافقة المجلس، (Doc 7669-LC/139/5) من النظام الداخلي ٨ المادة ألحكاموفقا  ١-٣
بوضع ومتابعة برنامج عام للعمل يحتوي على المواضيع التي تقترحها اللجنة نفسها، ويحتوي أيضا على أي من المواضـيع   

 .التي تقترحها الجمعية العمومية أو المجلس

نامج العمل العام للجنة القانونية الذي قررتـه        بر) االستثنائية( الدورة الرابعة والثالثون للجمعية العمومية       أبقت ٢-٣
 :الدورة الثالثة والثالثون للجمعية العمومية بدون تغيير والذي تضمن البرنامج التالي للموضوعات الواردة بترتيب األولوية

 بما  الجوية الحركة ادارة/واالستطالع والمالحة االتصاالتالنظر في وضع اطار قانوني فيما يتعلق بنظم          )١
 ).GNSS( ذلك النظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية في

 . مجتمع الطيران الدولي ولم تشملها وثائق قانون الجو الراهنةتثير قلقاألفعال أو الجرائم التي  )٢

 ).معدات الطائرات( الدولية في المعدات المتحركة الضمانات )٣

 سـطح   رات األجنبية باألطراف الثالثة علـى     المتعلقة باألضرار التي تلحقها الطائ    تفاقية  الا"بحث تحديث    )٤
 .٧/١٠/١٩٥٢ الموقعة في روما في ،"األرض

 .استعراض مسألة التصديق على وثائق قانون الجو الدولي )٥

، آثارها ان وجدت، على تطبيق اتفاقية شيكاغو ومالحقها وغيرها       اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون البحار      )٦
 .من وثائق قانون الجو الدولي
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الضـمانات  " االبقاء على بنـد      ٢٥/١١/٢٠٠٢ المنعقدة في    ١٦٧ المجلس في الجلسة العاشرة من دورته        قرر ٣-٣

ويـة   في برنامج العمل بينما خفض أولويته من األولوية الثالثة الـى األول         ")معدات الطائرات (الدولية في المعدات المتحركة     
 سـطح    التي تلحقها الطائرات األجنبية باألطراف الثالثـة علـى         المتعلقة باألضرار تفاقية  الابحث تحديث   "الرابعة ورفع بند    

وكان البند الرئيسي للدورة الثانيـة      .  من األولوية الرابعة الى األولوية الثالثة     " ٧/١٠/١٩٥٢ الموقعة في روما في      ،األرض
المتعلقـة باألضـرار التـي    تفاقية الابحث تحديث "هو النظر في ) ٢١/٣/٢٠٠٤ – ١٥مونتريال،   (القانونيةوالثالثين للجنة   

ولم تـدخل اللجنـة     ".  ٧/١٠/١٩٥٢في  الموقعة في روما    ،  تلحقها الطائرات األجنبية باألطراف الثالثة على سطح األرض       
 .٢٥/١١/٢٠٠٢ بها المجلس في  برنامج عملها بالصيغة التي عدلهتغييرا على

 :يلي الية بترتيب األولوية المشار اليها كما المجلس المواضيع التأقرهونتيجة لذلك، تضمن برنامج العمل الذي  ٤-٣

 بما  الجوية الحركة ادارة/واالستطالع والمالحة االتصاالتالنظر في وضع اطار قانوني فيما يتعلق بنظم          )١
 ).GNSS(في ذلك النظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية 

 .ها وثائق قانون الجو الراهنة مجتمع الطيران الدولي ولم تشملتثير قلقاألفعال أو الجرائم التي  )٢

 سـطح   المتعلقة باألضرار التي تلحقها الطائرات األجنبية باألطراف الثالثة علـى         تفاقية  الا"بحث تحديث    )٣
 .٧/١٠/١٩٥٢ الموقعة في روما في ،"األرض

 ).معدات الطائرات( الدولية في المعدات المتحركة الضمانات )٤

 .جو الدولياستعراض مسألة التصديق على وثائق قانون ال )٥

، آثارها ان وجدت، على تطبيق اتفاقية شيكاغو ومالحقها وغيرها        األمم المتحدة بشأن قانون البحار     اتفاقية )٦
 .من وثائق قانون الجو الدولي

٥-٣ من برنامج العمل الى الجمعية العمومية بصورة منفصلة في          ٤ و ٣ و ١م المعلومات االضافية بشأن البنود      تقد 
 .٦ و٥ و٢ويتضمن المرفق هنا تفاصيل عن البنود .   على التواليA35-WP/16 و A35-WP/18 و A35-WP/75الوثائق 

 االجتماعات القانونية -٤

، افترض امكانية عقـد االجتماعـات       ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ألغراض الميزانية والتخطيط خالل السنوات       ١-٤
 :القانونية التالية

 .مؤتمر دبلوماسي ودورة للجنة القانونية الفرعية :٢٠٠٥

 .دورة للجنة القانونية :٢٠٠٦

 .ندوة قانونية اقليمية :٢٠٠٧

 . وذلك لتخفيض التكاليف٢٠٠٦ و٢٠٠٥لم يخطط لعقد ندوات قانونية اقليمية لعامي  ٢-٤
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  لالجراء المقترحاألثر المالي -٥

الشـؤون  (المقترح في هذه الورقة سينفذ في حدود الموارد المتاحة في مشروع الميزانيـة البرنامجيـة     العمل   ١-٥
 .٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥للفترة ) القانونية

 الجمعية العموميةالمعروض على قرار ال -٦

 ،ي آراء أوإبـداء يرجى من الجمعية العمومية النظر في برنامج العمل المستقبلي للمنظمة في المجال القانوني        ١-٦
 . بشأن هذا الموضوع،قراراتأي واتخاذ 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 مرفق

  مجتمع الطيران الدولي ولم تشملها مواثيق قانون الجو الدولي الحاليةالجرائم التي تثير قلقاألفعال أو  :٢البند رقم 

اصـدار تشـريع    : A33-4فيما يخص هذا البند، اعتمدت الدورة الثالثة والثالثون للجمعية العمومية القرار            
غيـر  /نمسألة الركاب المشـاغبي   ( على متن الطائرات المدنية       االعتداءات التي ترتكب   وطني بشأن بعض  

وفي الوقت ذاته قررت التصديق على التوصية التي قدمها المجلس بشأن اجراء مزيد مـن               .  )المنضبطين
وأن تطلـب الـى   ) ١٩٦٣ لعـام  طوكيومثل بروتوكول التفاقية ( وثيقة دولية  استصواب وضع النظر في   

 تـم   A33-4  وبغية تيسير تنفيذ القـرار        .المجلس تقديم تقرير الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية        
المواد االرشادية بشأن الجوانب القانونية لمشكلة  – LE/1 ,288توزيع الكتاب الدوري الصادر عن االيكاو 

 بتـاريخ  LE 4/59-02/49الدول مـن خـالل كتـاب المنظمـة      على غير المنضبطين/الركاب المشاغبين
، قـرر المجلـس    ٣٠/١١/٢٠٠٢ للمجلس بتـاريخ     ١٦٤وفي الجلسة السابعة من الدورة      .  ٢٨/٦/٢٠٠٢

التثبت من مدى اتخاذ الدول المتعاقدة الجراء يقضي بادراج التشريع النموذجي في قوانينها الوطنية ومدى               
قبل عقـد اجتمـاع آخـر      الوطنية ومقتضيات التشريع النموذجي المذكور،      العالقة بين مقتضيات القوانين     

ولتحقيق هذا الغرض، أجري استقصاء من خالل اصدار كتـابين الـى   .  لمجموعة الدراسة التابعة لألمانة  
 .٤/١١/٢٠٠٣ حتى ردا عليه ٧٦الدول وجرى تلقي ما مجموعه 

ظمة الى أنها كانت على وعي بمسـألة الركـاب           المن ي كتاب أشارت معظم الدول المتعاقدة التي ردت على      
وبينت ثماني عشرة دولة متعاقدة     .  غير المنضبطين وأنها اتخذت اجراءات لمعالجة تلك المسألة       /المشاغبين

 من مجمل عدد الدول      في المائة  ١٠ من مجموع الردود وما يقرب من         في المائة  ٢٤تمثل ما يقرب من     
ت في قوانينها بصورة كلية أو جزئية التشريع النموذجي الموصى به فـي    المتعاقدة لدى االيكاو، أنها أدرج    

 من مجموع الردود، أنها في سبيلها        في المائة  ٣٩ دولة متعاقدة تمثل حوالي      ٣٠وأفادت  .  A33-4القرار  
 بصـورة مباشـرة     وأشارت بعض الدول الى وجود صعوبات في القيام       .  الى دراسة هذا القرار أو تنفيذه     

 اثارة التسـاؤل   نظرا الى أن ذلك من شأنه      لاليكاو في قوانينها الوطنية     النموذجي تشريعيالنص  ال" بغرس"
 مـن   ٤وفيما يتعلق بفقرة االختصاص الواردة فـي القسـم          .  حول مدى تماسك النظام القانوني لكل منها      

 ليشـمل   حذر فيما يخص مد نطاق االختصاص     التشريع النموذجي، بينت بعض الردود أيضا وجود اتجاه         
 .الجريمة على متنها تمكان هبوط الطائرة التي ارتكب

 فـي الجلسـة   ٢٤/١١/٢٠٠٣واستنادا الى الدراسة االستقصائية المذكورة فيما تقدم، قرر المجلـس فـي           
 الى الدورة العادية التالية للجمعية      A33-4، أن يقدم تقريرا بشأن حالة تنفيذ القرار         ١٧٠العاشرة من دورته    

 .ن يلتمس المزيد من االرشادات من الجمعية العمومية بشأن هذه المسألةالعمومية وأ

 استعراض مسألة التصديق على مواثيق قانون الجو الدولي :٥البند رقم 

هـذا الموضـوع    ) ٢٠٠٠/ ٨/٩ – ٢٨/٨مونتريـال،   ( الدورة الحادية والثالثون للجنة القانونيـة        أعطت
فـي    وبنفس الدرجة من األولويـة     بالبندوجرى االحتفاظ   .  ا في برنامج العمل الخاص به     ٥األولوية رقم   

والـدورات  ) ٥/١٠/٢٠٠١ – ٢٥/٩(برنامج العمل من خالل الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العموميـة           
 ).٢١/٣/٢٠٠٤ – ١٥مونتريال، (التالية للمجلس ومن خالل الدورة الثانية والثالثين للجنة القانونية 
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 والثالثين للجمعية العمومية، جرى التوسع في مجموعة المعاهـدات المنشـورة علـى            ومنذ الدورة الثالثة  
اضافية ألطـراف   كما نشرت قوائم كاملة     .  صفحة االدارة القانونية في موقع االيكاو على شبكة االنترنت        

ـ .  وال زال ذلك العمل يجـري   .   بعد القيام بالتحقق لدى جهات أخرى لاليداع       مواثيق قانون الجو   ال وفض
 مصدر جديد للمعلومات المتصلة بالمعاهدات الى المجموعة الخاصة بتلـك المعاهـدات،     ُأضيفعن ذلك،   

التصـديقات  "(وهو سجل له تسلسل زمني لجميع نشاطات االيداع المتعلقة بمواثيق قانون الجـو الـدولي                
 .)"الجديدة

رها بالمالحظـة اتفاقيـة مونتريـال       منذ ذلك الحين دخل حيز النفاذ ثالث وثائق لقانون الجو الدولي وأجد           
ومـن  .   تعديال ١٥ تعديال من    ١٢وفيما يتعلق باتفاقية شيكاغو، دخل حيز النفاذ حتى اآلن          .  ١٩٩٩ لعام
 . تعديال منها١٣ مائة طرف في كل واحد من  أكثر من تعديال يوجد١٥بين 

لك فيما يخـص جميـع تعـديالت    أعدت االدارة القانونية مجموعة أوراق لتسهيل قيام الدول بالتصديق وذ    
وكذا لمواثيق أخرى معينـة تتعلـق   .  اتفاقية شيكاغو والبروتوكوالت ذات الصلة التي لم يبدأ سريانها بعد    

وتلك المجموعات متاحة عند    .   أخرى حسب الموارد المتاحة    مجموعاتويجري اآلن اعداد    .  بقانون الجو 
لمجموعات من خالل كتاب موجه الى الدول وتـوزع         طلبها وترسل المنظمة بصفة دورية نخبة من تلك ا        

تطلـع  كما أنها متاحة حاليا في موقع االيكاو على شبكة االنترنت العالمية بحيـث              .  في الندوات القانونية  
نـة العامـة اتخـاذ    وسوف تواصل األما).  icaonet/int.icao.www :عنوان الموقع(عليها الدول المتعاقدة 

ورية لتشجيع عملية التصديق أكثر وأكثر ومثال ذلك وضع وتوزيع مجموعـات         ية الضر االجراءات االدار 
التصديق والتشجيع على التصديق في منتديات عديدة مثل الندوات مع التأكيـد المسـتمر علـى مسـائل                  

 .التصديق من جانب رئيس المجلس واألمين العام أثناء زيارتهما للدول

 آثارها، ان وجدت، على تطبيق اتفاقية شيكاغو، ومالحقها وغير          – ون البحار اتفاقية األمم المتحدة لقان    :٦البند رقم 
 .ذلك من وثائق قانون الجو الدولي

تم االحتفاظ بهذا البند في برنامج العمل العام ألغراض المراقبة ولم تكن هناك تطـورات ملحوظـة منـذ           
مونتريال، (ة  ينة القانو ـانية والثالثين للجن   الث اء الدورة ـوأثن.  دورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية    ـال

 من الحق التفضيلي لتقديم خـدمات  ينبغي أن تنتفع قال أحد الوفود أن الدول الساحلية       ) ٢١/٣/٢٠٠٤- ١٥
وعارض ذلك أحد الوفـود الـذي اسـترعى    ).  EEZ(المالحة الجوية فوق المنطقة االقتصادية الحصرية       

الدول الساحلية استفادت من بعض الحقوق فـي المنطقـة االقتصـادية            من أن   االنتباه الى أنه على الرغم      
 اعتيادي مطبق يقر بأي أولوية في تقديم خدمات المالحة الجوية          أوالحصرية اال أنه لم يوجد قانون تقليدي        

 .وأحاطت اللجنة القانونية علما بهذه اآلراء المختلفة.  الدولية فوق تلك المنطقة

 ـ انتهـى ـ


