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   الدورة الخامسة والثالثون –اللجنة القانونیة 
  )١٥/٣/٢٠١٣إلى  ٦، لیارمونت(

  جدول األعمال المؤقت

  جدول األعمال اعتماد  :١البند 
ما  ) علىDoc 7669-LC/139/5( النظام الداخلي للجنة القانونیةأ) من ( ١١المادة تنص   :مالحظة

   األول." ا: "تحدد اللجنة جدول األعمال النهائي للدورة في اجتماعهیلي

  األفعال أو الجرائم التي تثیر قلق مجتمع الطیران الدولي وال تشملها وثائق قانون الجو الراهنة  :٢البند 
الذي ستنظر فیه اللجنة القانونیة، وستتناوله على أساس النص الذي البند الرئیسي هذا هو   :مالحظة

أعدته اللجنة الفرعیة الخاصة لتحدیث اتفاقیة طوكیو، بما في ذلك مسألة الركاب غیر 
  المنضبطین. 

  النظر في البنود األخرى في برنامج العمل العام للجنة القانونیة  :٣البند 
  البنود األخرى المدرجة ضمن برنامج عملها العام: ستنظر اللجنة في تقاریر عن  مالحظة:  

فعال التـدخل غیـر أل نتیجةالتعویض عن األضرار التي تلحقها الطائرات بأطراف ثالثة  -
 المشروع أو المخاطر العامة؛

 مكررا؛ ٨٣الجوانب المتعلقة بالسالمة في إطار التحریر االقتصادي والمادة  -

التصـــاالت والمالحـــة واالســـتطالع/إدارة ا نظـــمالنظـــر فـــي وضـــع إطـــار قـــانوني بشـــأن  -
، بمـــــا فـــــي ذلـــــك النظـــــام العـــــالمي للمالحـــــة باألقمـــــار )CNS/ATMالحركـــــة الجویـــــة (

 ) والهیئات اإلقلیمیة المتعددة الجنسیات؛GNSSالصناعیة (

 الضمانات الدولیة للمعدات المتحركة (معدات الطائرات)؛ -

 لي؛استعراض مسألة التصدیق على وثائق قانون الجو الدو  -

 النظر في وضع إرشادات بشأن تضارب المصالح. -
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  استعراض برنامج العمل العام للجنة القانونیة  :٤البند 
، لعرضـه علـى المجلـس مـن أجـل مـع تحدیـد أولویـة البنـود ،ستحدد اللجنـة برنـامج عملهـا العـام  مالحظة:  

  إقراره.

  انتخاب رئیس اللجنة ونواب رئیسها  : ٥البند 
: "تنتخـب اللجنـة فـي نهایـة كـل النظام الداخلي للجنة القانونیة على ما یلـيمن  ٦تنص المادة   مالحظة:  

جلسة ثانیة رئیسًا ونواب رئیس أول وثاٍن وثالث ورابـع، مـن بـین ممثلـي الـدول. وُیعـّین الـرئیس 
فهـم ونوابه من وقت رفع الجلسة التي انُتخبوا فیها إلى نهایـة الجلسـة التـي ُینتخـب فیهـا مـن یخل

  حسب األصول. وال یجوز إعادة انتخابهم فترة ثانیة للمنصب ذاته".

  تاریخ ومكان انعقاد الدورة السادسة والثالثین للجنة القانونیة وجدول أعمالها  :٦البند 
ســتنظر اللجنــة فــي تــاریخ انعقــاد دورتهــا القادمــة ومكــان انعقادهــا وجــدول أعمالهــا، فــي ضــوء   مالحظة:  

  ستتخذها خالل الدورة الخامسة والثالثین.القرارات التي 
  تقریر عن األعمال المنجزة في هذه الدورة:  ٧البند 

 -انتهـى  -


