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  والثالثون خامسةال الدورة — اللجنة القانونیة

  )١٥/٥/٢٠١٣إلى  ٦ ،لیا(مونتر

  اعتماد جدول األعمالمن جدول األعمال :   ١البند 

  مذكرة عن الوثائق 
  وترتیبات العمل

  مقدمة من األمانة العامة)ورقة (

 مقدمةال - ١

 .الهدف من هذه الورقة هو تیسیر عملیة الرجوع إلى الوثائق المقدمة للدورة الحالیة للجنة ١- ١

 البند الرئیسي - ٢

بنود برنامج العمل العام للجنة القانونیة وترتیبها حسب LC/35-WP/4-1 و LC/35-WP/3-1 تینترد في الوثیق ١- ٢
 .فضًال عن ملخصات عن التقدم المحرز بشأن مختلف البنود للجنةاألولویة وما طرأ علیها من تغییر منذ الدورة األخیرة 

األفعال أو  :٢للجنة القانونیة هو البند  ونالخامسة والثالثوسیكون  البند الرئیسي الذي ستنظر فیه الدورة  ٢- ٢
ُیطلب و  .)اللجنة عمل برنامج من ٢ البند( الجرائم التي تثیر قلق مجتمع الطیران الدولي وال تشملها وثائق قانون الجو الراهنة

ة بها المرفق الوثیقة، ومشروع (LC/35-WP/2-1)من اللجنة بحث هذا الموضوع على ضوء المذكرة التمهیدیة لألمانة العامة 
للجنة ) بتقریر االجتماع األول ٤وتقریري االجتماعین اللذین عقدتهما اللجنة الفرعیة الخاصة، وتقریر المقرر الوارد في المرفق (

فرعیة من الوثیقة جزاء وستصدر جمیع الوثائق ذات الصلة بهذا الموضوع كأ .والوثائق األخرى ذات الصلة الفرعیة الخاصة
LC/35-WP/2 . 

 الوثائق عن البنود األخرى - ٣

 .مدرجة في برنامج عمل كل دورة اعتیادیةمن جدول األعمال المؤقت مواضیع  ٧و ٦و ٤و ١تشكل البنود  ١- ٣
الذي سیتم تناوله  ،كما ورد أعاله ،٢للجنة القانونیة باستثناء البند  العام عملالمن جدول األعمال بنود برنامج  ٣ویشمل البند 
 ٦ة مادللفي كل دورة ثانیة من دورات اللجنة القانونیة وفقًا  اعتیاديفهو بند  ٥. أما البند من جدول األعمال ٢د نفي إطار الب

 .  (Doc 7669-LC/139/5)یة  للجنة القانون النظام الداخلىمن 
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 التالیة: في سلسلة وثائق محددة كأجزاء فرعیة من الوثائق ٧و ٦و ٥و ٤و ٣وتصدر الوثائق عن البنود  ٢- ٣
LC/35 WP/3 وLC/35-WP/4 وLC/35-WP/5 وLC/35-WP/6 وLC/35-WP/7. 

 LC/35-IP/1ام ـق إضافیة تحمل األرقـ، فستصدر كوثائصلیة فقطا األـالصادرة بلغتهو  ،اتـأما ورقات المعلوم ٣- ٣
 .وما إلى ذلك LC/35 IP/2و

 الترتیبات العامة - ٤

 ، قاعةمونتریال، University Street 999 :للجنة القانونیة في مقر اإلیكاون و الخامسة والثالثعقد الدورة نتوس ١- ٤
وسیبدأ االجتماع االفتتاحي  . ٦/٥/٢٠١٣الموافق من یوم االثنین  اءً ، مركز المؤتمرات) ابتد(الطابق األول ٣االجتماعات رقم 

 صباحًا. ١٠,٠٠الساعة في 

 -انتهـى  -


