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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 القانونيةة جنالل

) CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /عن وضع اطار قانوني لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالعتقرير  :٣٦ البند
 فيها النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية  بما

 ١تابعةاعتبارات بشأن التقرير الختامي لمجموعة دراسة 
لألمانة العامة بشأن الجوانب القانونية لنظم االتصاالت 

 ادارة الحركة الجوية/والمالحة واالستطالع

 الحاجة الى وضع اطار قانوني ملزم

 )* دولة أعضاء في لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني٢١مقدمة من (

 ملخص
دمة من لجنة أمريكا الالتينية تعرض ورقة العمل هذه على الجمعية العمومية اعتبارات مق

للطيران المدني بشأن التقرير الختامي الذي أعدته مجموعة دراسة تابعة لاليكاو عن 
ادارة الحركة الجوية، وكذلك /الجوانب القانونية لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

 للمالحة اقتراحات لصياغة اطار قانوني طويل األمد، وعلى وجه الخصوص للنظام العالمي
 .باألقمار الصناعية

 .٣يرد االجراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة 

 مقدمة -١

اعتمدت لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني، خالل جمعيتها العادية الحادية عشرة، التي احتفل بها في مانوس              ١-١
الحاجة الى االعتماد على اطار قانوني ومؤسسي من      : "، الذي ينص في الفقرة الثالثة على      A11-1، القرار   ١٩٩٤في نوفمبر   

 ".شأنه الحفاظ على تنفيذ النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية

                                                        
 نية باالنجليزية واالسباالنصقدمت لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني  ١
األرجنتين، اروبا، بوليفيا، البرازيل، شيلي، كولومبيا، كوستا ريكا، كوبا، الجمهورية الدومينيكية، اكوادور، السلفادور، غواتيماال، هندوراس،  *

 .جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، اوروغواي، فنزويال
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شكلت الحاجة الى صياغة اطار قانوني دولي يضمن فيما يضمن الحصول دون تمييز على خدمة تكفـل اسـتخدام       ٢-١
منذ الجمعية العمومية الحادية عشـرة الـى الجمعيـة          (مهمة دائمة   النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية واستمرارها       

 .في برامج عمل لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني لفترة السنتين) العمومية الخامسة عشرة

من جهة أخرى، نظرت مجموعة التخطيط والتنفيذ للكاريبي وأمريكا الجنوبية في الحاجة الى دراسة وصـياغة      ٣-١
ادارة الحركـة  /نظم االتصـاالت والمالحـة واالسـتطالع   (ية الالزمة لتنفيذ خطة المالحة الجوية االقليمية        الجوانب القانون 

تحليـل  "وبالتالي انشاء مجموعة عمل بشأن الجوانب المؤسسية فيما يخص المرجع الذي يشتمل فيما يشتمل علـى           ) الجوية
ادارة الحركة الجويـة التـي ستقتضـي         /لمالحة واالستطالع جوانب خطة المالحة الجوية االقليمية تلك لنظم االتصاالت وا        

 ".تنسيقا متعدد األطراف

، بينما كلفت المجلس واألمين العام،      A32-20اعتمدت الدورة الثانية والثالثون للجمعية العمومية لاليكاو القرار          ٤-١
ن جملتها وضع واعداد اطار قـانوني  في اطار مسؤوليتهما وبدءا بمجموعة دراسة تابعة لألمانة العامة، بالنظر في أمور م          

.  مالئم وطويل األمد لتنظيم استخدام النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية بما في ذلك امكانية االحتفال باتفاقية دوليـة                 
حـة  ، أنشأت مجموعة دراسة تابعة لألمانة العامة بشأن الجوانب القانونية لنظم االتصاالت والمال            A32-20وبموجب القرار   

 .١٩٩٨ادارة الحركة الجوية، وذلك مع نهاية عام /واالستطالع

في وقت الحق، وخالل الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو، تقرر االستمرار في تحليل الجوانـب       ٥-١
عاقدي المؤقـت لـنظم   ادارة الحركة الجوية بغية استكمال تحليل االطار الت       /القانونية لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع    

 .ادارة الحركة الجوية من أجل تعزيز تنفيذه/االتصاالت والمالحة واالستطالع

 تتضمن تقريـرا نهائيـا   C-WP/1297، ورقة عمل ١٧١عرض األمين العام على مجلس االيكاو، خالل دورته   ٦-١
عمومية ورقة عمـل تتضـمن      وقرر المجلس أن يعرض على الجمعية ال      .  عن عمل مجموعة الدراسة الوارد ذكرها أعاله      

 .  للمجلس١٧٢التقرير الختامي لمجموعة الدراسة، الذي يتوقع تحليلها خالل الدورة 

خالل فترة الدورة   ) LC/32-WP/5-1(عرضت األمانة العامة لاليكاو بالمثل التقرير الختامي لمجموعة الدراسة           ٧-١
وطلبت ورقة العمل هذه مـن      .  ٢٠٠٤ مارس   ٢١-١٥ي الفترة   الثانية والثالثين للجنة القانونية، المعقودة في مونتريال، ف       

 .اللجنة القانونية االحاطة علما بالموضوع

التقرير الختامي لمجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة بشـأن الجوانـب القانونيـة لـنظم            اعتبارات بشأن    -٢
 ادارة الحركة الجوية/االتصاالت والمالحة واالستطالع

 :ة في تقريرها مسائل منها ما يليذكرت مجموعة الدراس ١-٢

 .المساءلة المالية —
 االطار التعاقدي —
 االتفاقية الدولية —

 المساءلة الماليةالعتبارات المتعلقة با ٢-٢

 من اتفاقية شيكاغو، مسـاوية  ٢٨يشير تقرير المجموعة الى أنه ال ينبغي اعتبار المساءلة المالية، طبقا للمادة             ١-٢-٢
.  ين الدول فقط وال تعطي سببا للتدخل الى األشخاص للمطالبة عن التعويض عن األضرار             للمسؤولية، ألنها تنظم العالقة ب    

 .وينبغي باألحرى أن يتم تناول هذه المطالب على مستوى القانون الداخلي الساري
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ادارة الحركـة  /رغم أنه من الواضح جدا أن بعض الجوانب القانونية لنظم االتصاالت والمالحة واالسـتطالع    ٢-٢-٢
ة ينظمها في الوقت الراهن القانون الوطني الساري، ال سيما فيما يخص المسألة المتعلقة بالمسـاءلة الماليـة، فاننـا            الجوي

نوافق على التحليل الذي أعدته المجموعة ومفاده أن قواعد االجراء المتعلق بالوالية القضائية غير كافية التخاذ اجـراءات             
 .قانونية

 البحث عن نهج الطار تعاقدي فيما يخص المساءلة        أيته المجموعة غير كاف،     نعتبر الحل الوسط الذي اعتمد     ٣-٢-٢
المالية ومن جهة أخرى، نوصي بأن يتضمن االطار التعاقدي بين موردي االشارات والدول ذات االختصاص، مجموعـة              

 ).من التقرير) و هـ) و د) ج) و ب) ،والفقرة الفرعية أ٤-٣-٣الفقرة (عناصر مشتركة، يتعلق بعضها بالمساءلة المالية 

فضال عن ذلك، يقترح في تقرير المجموعة أن تكون تلك العناصر المشتركة الزامية لجميع األطراف المعنية                 ٤-٢-٢
ومع ذلـك، فالعناصـر     .  من التقرير المذكور  )) ز(الملحق  (باالطار التعاقدي؛ وبالتالي، ينبغي ادراجها في اتفاق االطار         

ر تقييدية، بقدر ما يحتفظ كل جزء بالحرية في تحديد مشاركته ليس في االطار التعاقدي،               المشتركة المقترح ادراجها عناص   
 وبالتالي، فما هي الضمانات المتعلقة  بالمساءلة المالية؟

على النحو المبـين فـي      " جزء من المجموعة  "بعد تحليل كل ما سبق ذكره، فاننا نتفق مع ما أعرب عنه من               ٥-٢-٢
وعة، ويشير الى أنه من أجل تحقيق عالمية نظام المالحة الجوية الجديد وتأكيـده، ينبغـي    من تقرير المجم ٤-٣-٣الفقرة  

 .تناول قضية المساءلة المالية في اطار نظام عالمي وال ينبغي أن يترك البث فيها للقانون الوطني في كل دولة

 النظر في االطار التعاقدي ٣-٢

 من حيث المبدأ، ال يكون اطار تعاقدي الزاميا؛ وفضال          يذكر تقرير المجموعة أنه خالل المداوالت اتضح أنه،        ١-٣-٢
 .من التقرير الختامي) عن ذلك، فقد تم قبول مسودة االطار التعاقدي كملحق و

بالنسبة لهذه المسألة، فاننا ندعم االقتراح البديل، الذي يراعي ادراج اتفاق ايطاري بين الدول علـى مسـتوى                 ٢-٣-٢
ونتفق مع معيار أن االتفاق يجب أال يرتكـز علـى   .  االلزامية التي ينبغي تطبيقهاحكومي، أي لتحديد العناصر المشتركة  

 أيضا أن ينظم بعض جوانب العالقة التعاقدية التي تـؤثر فـي مسـتخدمي النظـام     يالعالقات بين الدول فحسب، بل ينبغ   
 )).انظر محتويات الملحق ز(وموردي الخدمات 

 النظر في وضع اتفاقية دولية ٤-٢

 ٢-٢-٥ذه المسألة، تنفق تماما مع ما قاله بعض أعضاء المجموعة، على النحو المبين في الفقـرة                 بالنسبة له  ١-٤-٢
من التقرير الختامي، مع مراعاة أن معظم البلدان النامية تدافع، في كل المحافل التي يناقش فيها هـذا الموضـوع، عـن                      

 .الحاجة الى وضع اطار قانوني مؤسسي ملزم

عده وعرضه على المجموعة بعض أعضائها فيما يتعلق بأهم عناصر اتفاقية دوليـة،             نعتقد أن التقرير الذي أ     ٢-٤-٢
ـ    من التقرير، رغم أنه ال يعبر عن رأي أغلبية المجموعة، ال يلبي مصلحة أكبر عدد من الـدول                  ) يرد بوصفه الملحق ه

 .النامية
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لمزيد من ) ي أن يخضع الملحق حبناء على ذلك، تعتبر لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني أنه من الضرور            ٣-٤-٢
التحليل والدراسة والتنقيح بهدف االعتماد، في المدى المتوسط والمدى الطويل، على مسودة اتفاقية دولية تضـع حقـوق                  

 .الدول والتزاماتها بشأن خدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية

 القرار المعروض على الجمعية العمومية -٣

 :ة العمومية القيام بما يلييرجى من الجمعي ١-٣

االبقاء في برنامج العمل العام للجنة القانونية على بند جدول العمل بشأن وضع اطار قـانوني لـنظم                   )أ 
ادارة الحركة الجوية، بما في ذلك النظام العالمي للمالحة باألقمـار           /االتصاالت والمالحة واالستطالع  

 .الصناعية

تابعة لألمانة العامة فيمـا يخـص الجوانـب القانونيـة لـنظم             االبقاء على مهام مجموعة الدراسة ال      )ب 
 .ادارة الحركة الجوية/االتصاالت والمالحة واالستطالع

من التقرير  ) تكليف مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة بتحليل أهم العناصر المقدمة في المرفق ح             )ج 
 .اقية دولية في المستقبلالختامي للمجموعة ودراستها وتنقيحها، بغية النظر في وضع اتف

) تكليف مجموعة الدراسة بمواصلة دراسة وضع اطار تعاقدي مؤقت واعداده، مع مراعاة المرفـق ز         )د 
 .من التقرير الختامي للمجموعة

 .تقديم أي معلومات أخرى تعتبر ضرورية )ه

 ـ انتهـى ـ


