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  الدورة الخامسة والثالثون –اللجنة القانونیة 
  )٥/٢٠١٣إلى / ٦ ،لیا(مونتر

 النظر في البنود األخرى في برنامج العمل العام للجنة القانونیة  من جدول األعمال : ٣البند 

  برنامج العمل العام للجنة القانونیة لنظر في البنود األخرى فيا

  من األمانة العامة) ةمقدمورقة (

 دمةالمق  -١

ثیر قلق األفعال أو الجرائم التي تتتناول ورقة العمل هذه التطورات المتعلقة ببنود برنامج العمل األخرى غیر  ١- ١
مكررا،  ٨٣یر االقتصادي والمادة والجوانب المتعلقة بالسالمة من التحر  ،الجو الراهنة قوانینتشملها  مجتمع الطیران الدولي وال

 ).LC/35-WP/3-2و LC/35-WP/2-2(انظر الوثیقتین  نفصلةمل مع موضوع ورقة حیث یشكل كل منهما

 التعویض عن األضرار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة نتیجة ألفعال التدخل غیر المشروع أو األخطار العامة  -٢

 ٢٠٠٩مایو  ٢أبریل إلى  ٢٠اعتمد المؤتمر الدولي لقوانین الجو الذي ُعقد برعایة االیكاو في الفترة من   ١- ٢
اتفاقیة التعویض عن الضرر (اتفاقیة المخاطر العامة)، و اتفاقیة التعویض عن الضرر الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة

(اتفاقیة التعویض عن التدخل غیر الذي یلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غیر المشروع التي تشمل الطائرات 
 المشروع). 

دول  ١٠دولة على اتفاقیة المخاطر العامة وانضمت إلیها دولة واحدة؛ فیما وقعت  ١٢حتى اآلن  وقد وقعت  ٢- ٢
علیهما كي تدخال حیز  دولة ٣٥ تصدیق على اتفاقیة التدخل غیر المشروع وانضمت إلیها دولة واحدة. وتقتضي االتفاقیتان

  االتفاقیة األخیرة شروطا إضافیة. تتطلبالنفاذ، فیما 

، المكلفة بوضع ترتیبات (PCIF)اللجنة التحضیریة إلنشاء صندوق تعویض الطیران المدني الدولي  عقدتو   ٣- ٢
لتیسیر بدایة أعمال الصندوق المنشأ عمال باتفاقیة التعویض عن التدخل غیر المشروع عند بدء سریان مفعول االتفاقیة، 

لها بشأن عدد من المسائل، بما في ذلك مسودة لوائح ) وانتهت من أعما٢٠١١یونیه  ٣٠-٢٧اجتماعها الثالث في اوتاوا (
الصندوق، والئحة بشأن فترة ومبلغ االشتراكات األولیة في الصندوق، وارشادات بشأن ترتیبات اإلدارة المالیة واالستثمار، 

  األطراف. وارشادات بشأن التعویض وترتیبات مع هیئات التأمین بشأن تناول المطالبات، والقواعد اإلجرائیة لمؤتمر
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النظر في وضع إطار قانوني لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/إدارة الحركة الجویة بما فیها النظم العالمیة   - ٣
 للمالحة باألقمار الصناعیة والهیئات اإلقلیمیة متعددة الجنسیات

دول  ٨. وشاركت ٢٠٠٩دیسمبر  ٩إلى  ٧عقدت االیكاو مؤتمرا دبلوماسیا في برازیلیا بالبرازیل، في الفترة من   ١- ٣
نص االتفاقیة التأسیسیة إلنشاء منظمة المالحة والسالمة الجویة ألمریكا نوبیة في هذا المؤتمر الدبلوماسي الذي أعّد أمریكیة ج

ویرمي إنشاء هذه دول.  ٥الجنوبیة. وقد وقعت على هذه االتفاقیة أربع دول ویقتضي دخولها حیز النفاذ أن تصّدق علیها 
االتصاالت  لمنظمة الدولیة إلى تعزیز تطبیق وٕادارة الُنظم المتعددة الجنسیات المتعلقة بالمالحة والسالمة الجویتین، وبخاصةا

، على الصعید اإلقلیمي. وأعّدت إدارة الشؤون القانونیة والعالقات )CNS/ATM(والمالحة واالستطالع/ادارة الحركة الجویة 
المؤتمر الدبلوماسي ودعمت النقاشات المتعلقة بالسیاسات القانونیة للمنظمة ووفرت أدوات إلعداد  الخارجیة مبادئ توجیهیة لعقد

  الصكوك القانونیة التي صیغت أثناء المؤتمر.

إضافة إلى ذلك، عكف المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص على دراسة إمكانیة وضع صك مقبل بشأن   ٢- ٣
). وتواصل األمانة مراقبة هذه األنشطة GNSSالنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة ( لخدمات ةالثالث األطرافمسؤولیة 

  ورصدها حسب االقتضاء.

 الضمانات الدولیة على المعدات المنقولة (معدات الطائرات)  - ٤

ا فعاال یوصل المجلس، بصفته السلطة اإلشرافیة للسجل الدولي، رصد أعمال السجل لضمان تنفیذ مهامه تنفیذ  ١- ٤
التي ُوقعت في كیب تاون في  بشأن الضمانات الدولیة على المعدات المنقولةاالتفاقیة الدولیة من  ١٧وفقا للمادة 

) (ي) من اتفاقیة كیب تاون، فقد أحال المجلس تقریره الثاني ٢( ١٧(اتفاقیة كیب تاون). وعمًال بالمادة  ١٦/١١/٢٠٠١
بروتوكول االتفاقیة ، إلى أطراف االتفاقیة وأطراف ١/٤/٢٠١٠لطة االشرافیة في بخصوص االضطالع بالتزاماته بصفته الس

، الذي ُوقع في كیب تاون في بشأن الضمانات الدولیة على المعدات المنقولة بشأن المسائل الخاصة بمعدات الطائرات
١٦/١١/٢٠٠١ . 

لجنة الخبراء التابعة للسلطة االشرافیة للسجل مع انتهاء الوالیتین الثالثیتین األولى والثانیة لتعیین أعضاء و   ٢- ٤
 ١٧، عّین المجلس أو أعاد تعیین أعضاء اللجنة للوالیتین الثانیة والثالثة، عمًال بالمادة ٢٠١٢ویولیو  ٢٠٠٩الدولي في یولیو 

لى اتفاقیة كیب تاون للترشیحات وٕاعادة الترشیحات الواردة من األطراف والدول الموقعة عبروتوكول كیب تاون ووفقًا من ) ٤(
یرلندا ومالطة ونیجیریا آمن البرازیل وكندا والصین وفرنسا و  خبیرا مرشحا ١٥لخبراء حالیًا من وبروتوكولها. وتتألف لجنة ا

   وباكستان والسنغال وسنغافورة وجنوب أفریقیا وسویسرا واإلمارات العربیة المتحدة والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة.
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ودیسمبر  ٢٠٠٨في دیسمبر  بمونتریالقدت لجنة الخبراء اجتماعیها الثالث والرابع في مقر االیكاو وع  ٣- ٤
) وقدمت Doc 9864(الوثیقة  أنظمة وٕاجراءات السجل الدولي. واستعرضت اللجنة في جملة أمور مقترحات لتعدیل ٢٠٠٩

إلحاطة  ٢٠١٢في دیسمبر  مونتریاللخامس في توصیات بهذا الخصوص أقّرها المجلس. وعقدت لجنة الخبراء اجتماعها ا
التي سُتعرض رسمیًا على لجنة  Doc 9864أعضائها علمًا وعقد مناقشات أولیة بشأن التعدیالت العدیدة والهامة على الوثیقة 

لس في وستنبثق منه التوصیات التي ُیزمع تقدیمها إلى المج ٢٠١٣الخبراء في اجتماعها السادس الذي سُیعقد خالل أبریل 
  .٢٠١٣المقررة في مایو  ١٩٩دورته 

) من بروتوكول كیب تاون، وٕالحاقًا بقرار ٥( ١٧) (ب) التفاقیة كیب تاون والمادة ٢( ١٧وعمًال بالمادة   ٤- ٤
لمدة خمس سنوات  (.Aviareto Ltd)إلعادة تعیین مسجل السجل الدول  (C-DEC 188/6) ٣٠/١٠/٢٠٠٩المجلس المؤرخ 

العقد بمساعدة من  عدّ . ولقد أُ ٢٩/٢/٢٠١٦حتى  ٢٧/٦/٢٠١١ثانیة، وقع األمین العام عقدا جدیدا مع المسجل، اعتبارا من 
  .٢٠٠٩دیسمبر  خاللقد الفریق المخصص المعني بتجدید العقود في اجتماعه الرابع الذي عُ 

) (ج) من بروتوكول كیب ٢والمادة السابعة والثالثین () (ج) من اتفاقیة كیب تاون ٢( ٦٢وعمال بالمادة   ٥- ٤
تاون، یستلم المجلس بانتظام معلومات من جهة االیداع بشأن التصدیقات واإلعالنات والبالغات وتعیین نقاط البدء. وحتى 

  طرفا.  ٤٩بلغ عدد األطراف باتفاقیة كیب تاون وبروتوكولها  ١/٢/٢٠١٣

  اثیق قانون الجو الدولياستعراض مسألة التصدیق على مو   - ٥

لهذا الموضوع في  ٥) األولویة رقم ٢٠٠٨مایو  ٢ –أبریل  ٢١، مونتریالللجنة القانونیة ( ٣٣أعطت الدورة   ١- ٥
) وهو حالیًا ٢٠١٠أكتوبر  ٨ –سبتمبر  ٢٨للجمعیة العمومیة ( ٣٧في الدورة برنامج عملها العام. وظل البند باألولویة ذاتها 

  بإعطاء األولویة لبند آخر. ٢/١١/٢٠١٢عمل اللجنة بموجب قرار المجلس المؤرخ  من برنامج ٦البند 

) حدثت تطورات هامة في ما یتعلق بهذه ٢٠٠٩سبتمبر  ١٧- ٩، مونتریالللجنة القانونیة ( ٣٤ومنذ الدورة   ٢- ٥
  المسألة.

، ٢٠١٠سبتمبر  ١٠لى أغسطس إ ٣٠فقد ُعقد مؤتمر دبلوماسي في بیجین برعایة االیكاو، في الفترة من   ٣- ٥
والبروتوكول (اتفاقیة بیجین)  ٢٠١٠، المتعلقة بالطیران المدني الدولياتفاقیة قمع األفعال غیر المشروعة أفضى غلى اعتماد 

) (بروتوكول بیجین). واالیكاو هي الجهة الودیعة ٢٠١٠(بیجین،  لقمع االستیالء غیر المشروع على الطائراتالمكمل لها 
 ٣دولة وصّدقت علیه  ٢٦وتوكولها. وحتى تاریخ كتابة هذه الورقة، بلغ عدد األطراف الموقعة على اتفاقیة بیجین لالتفاقیة وبر 

دول وانضمت إلیه دولة  ٣دولة وصدقت علیه  ٢٨دول وانضمت إلیها دولة واحدة. أما بروتوكول بیجین فقد وقعت علیه 
عن هذه المعاهدات وُوزعت على  ملفات إداریةمعاهدات، فقد ُأعّدت واحدة. ولمساعدة الدول على االنضمام كأطراف لهذه ال

  .اإلنترنتعلى  اإللكترونيمجموعة المعاهدات على موقع االیكاو  كما أضیفت إلىالدول في شكل كتاب منظمة 
حالیة لقوائم اللتوفیر معلومات تشمل ا اإلنترنتواستمر نشر مجموعة المعاهدات على موقع االیكاو العام على   ٤- ٥

، حالة فرادى الدول فیما یتعلق بمعاهدات قانون الجو المتعددة األطرافالمتعددة األطراف، و  وقانون الجألطراف معاهدات 
الدول بأن تصبح أطرافا في داریة لمساعدة وحالة الدول إزاء المعاهدات، وملفات إحالة المعاهدات وجدول تجمیعي لتوضیح 

. توصیات ومعلومات حدیثة بشأن مسائل التصدیق، و ة العمومیة المتصلة بمسائل التصدیققرارات الجمعیهذه المعاهدات، و 
  وترد جمیع األفعال المتعلقة بإیداع المعاهدات في السجل التاریخي فورًا على موقع االنترنت.
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ناء ویواصل رئیس المجلس واألمین العام وغیرهما من مسؤولي االیكاو التشدید على مسائل التصدیق أث  ٥- ٥
، المرفق ج، یحث الدول األعضاء في ٢٢-٣٧ومن الجدیر بالذكر في هذا السیاق أن قرار الجمعیة العمومیة زیاراتهم للدول.  

واتفاقیتي  ٢٠٠١واتفاقیة كیب تاون لعام  ١٩٩٩لعام  مونتریالاالیكاو على التصدیق في أسرع وقت ممكن على اتفاقیة 
وقد أقّرت الجمعیة العمومیة صراحًة في قراریها  ة بیجین وبروتوكولها بشكل خاص.، واتفاقی٢٠١٠و ٢٠٠٩لعامي  مونتریال

بأهمیة توسیع نطاق منظومة أمن الطیران العالمیة وتعزیزها بالتصدیق على معاهدتي بیجین وأهمیة اعتماد  ٢٤-٣٧و ٢٣-٣٧
یة لهذه البعثات تشیر إلى الصكوك القانونیة التي إعالم إحاطاتعلى الصعید العالمي. وتقدم اللجنة القانونیة  مونتریالاتفاقیة 

لم ُیصدق علیها بعد وتحدد أولویتها.  وتشجع اللجنة القانونیة عملیات التصدیق في الحلقات الدراسیة القانونیة التي تُنظم وأثناء 
  یكاو األخرى.دورات الجمعیة العمومیة واجتماعات االخالل الدول و  التي یقوم بها مسؤولو ةالشخصی اتاإلیداع

 النظر في إعداد ارشادات بشأن تضارب المصالح  - ٦

-A37ُقدمت إلى الجمعیة العمومیة ( ورقة عمل مقترح ورد في على أساسفي برنامج العمل هذا البند  ُأدرج  ١- ٦

WP/80انونیة.  ضافة الموضوع المعنون "النظر في إعداد إرشادات بشأن تضارب المصالح" إلى برنامج عمل اللجنة الق) إل
وأعربت ورقة العمل المذكورة أنه من المستصوب توفر قواعد متسقة إلى حد ما عبر قطاع الطیران بغیة الفصل الواضح 
والمستمر بین سلطات الطیران المدني واألنشطة التي تشرف علیها.  وفي اإلطار الحالي، اقترح النظر في حاالت تضارب 

) انتقال األفراد من وظائف ٢) المصالح المالیة في الكیانات النظامیة، و١وهي: المصالح في مجاالت ثالثة منفصلة أال 
) الممارسة المتبعة بتعیین أو إعارة الموظفین للقیام بأعمال ٣حكومیة الى وظائف في قطاع الصناعة والعكس بالعكس، و

ي هذه العناصر بغیة تعزیز الهدف المرجو، من المناسب النظر ف ارتئي أنقد و المراقبة بالنیابة عن سلطة الطیران المدني.  
وممارسة المسؤولیات التنظیمیة. ودعیت اللجنة القانونیة إلى وضع توصیات، عند االقتضاء، وعندما یكون ذلك مناسبا، من 

  أجل أن تعتمد المنظمة إرشادات في هذا الشأن.

، حیث سُیطلب من الدول ٢٠١٣خیر من عام وستشرع اللجنة القانونیة في دراسة بشأن هذا البند في الربع األ  ٢- ٦
إكمال دراسة استقصائیة عن طرق التعامل مع تضارب المصالح في اختصاصاتها القضائیة. كما سُینظر في اتخاذ خطوات 

 إضافیة، تشمل إنشاء فریق دراسة خاص، حسب نتائج الدراسة االستقصائیة المذكورة.

  
 -انتهـى  -


