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  النظر في البنود األخرى لبرنامج العمل العام للجنة القانونیة  :٣البند رقم 

مة للتحریـــر االقتصـــادي والمـــادة جوانـــب الســـال ( LC/35-WP/3-2 Revisedقـــدمت األمانـــة العامـــة ورقـــة العمـــل   ١:٣
، وال ســیما اســتحداث ها، والمســاعدة فــي تنفیــذمــن اتفاقیــة شــیكاغو  مكــرر ٨٣المــادة  را عــن حالــة) والتــي قــدمت تقریــمكــرر ٨٣

فــي  ٦٨أن  (USOAP)البرنــامج العــالمي لتــدقیق مراقبــة الســالمة الجویــة وكشــف لمســاعدة الــدول فــي التنفیــذ،  إلرشــاداتاالیكــاو 
ولوائحهــا وٕاجراءاتهــا األساســیة فــي مجــال الطیــران لمراعــاة لــم تعــدل تشــریعاتها  مكــرر ٨٣المائــة مــن الــدول األعضــاء فــي المــادة 

المســجلة  مكــرر ٨٣تفاقـات المــادة والعــدد المــنخفض العملیـات نقــل المهــام والمسـؤولیات حســبما نصــت علیـه أحكــام تلــك المـادة، 
عیــت لجنـة القانونیــة. ودُ فـي برنــامج العمـل العــام ل ٣ورفـع درجــة أولویـة هــذا البنـد بواســطة مجلـس االیكــاو إلـى رقــم لـدى االیكــاو، 

اللجنة أیضا إلى النظر في ورقة العمل وٕاقرار ثالثة استنتاجات: أولها، أنه ینبغي للدول التي تشترط نظمها الدسـتوریة مـن حیـث 
أن تنظـر فـي إمكانیـة توقیـع اتفاقـات مكـرر  ٨٣سلطة رفیعة المستوى بـالتوقیع علـى االتفاقـات المبرمـة بموجـب المـادة قیام المبدأ 
، بینمــا یجــب تســجیل ثانیهــاو لتفــویض الســلطة إلــى مســتوى أقــل مــن أجــل إبــرام هــذه االتفاقــات،  (umbrella agreements)شــاملة 

لدى االیكاو، یجوز إخطار دول ثالثة رسمیا بشأن أي اتفاق تبرمه أي دولة طرف فـي  مكرر ٨٣اتفاقات التنفیذ الخاصة بالمادة 
تـدریجیا نظامهـا  ت، نظـرا ألن االیكـاو قـد أنشـأوثالثها، مكرر ٨٣ال بالفقرة ب) من المادة هذا االتفاق بواسطة إخطار مباشر عم

وهمــا نظامــان أثبتــا فائــدتهما فــي التحدیــد الــدقیق  (AOC)ونظــام شــهادات المشــغلین الجــویین  (ARS)الخــاص بتســجیل الطــائرات 
اة إمكانیة استخدام وصـلة إلكترونیـة بـین هـذه الـنظم وقاعـدة لدولة التسجیل المعنیة ودولة المشغل للطائرات المعنیة، فینبغي مراع

  .(DAGMAR)بیانات اتفاقات وترتیبات الطیران 
وتكلیفـه بـالنظر فـي  مكـررا ٨٣والمـادة  لتنـاول جوانـب السـالمة للتحریـر االقتصـادي فریـق صـغیرإنشـاء  الرئیسواقترح   ٢:٣

فیها الجلسة العامة ومجموعـات الصـیاغة، بتقـدیم في األوقات التي ال تنعقد جتمع ورقة العمل واستنتاجاتها. وسیقوم هذا الفریق، الذي سی
وفرنسـا وجامایكـا علـى النحـو التـالي: كنـدا  الفریـقأعضـاء عـن تقریر إلى اللجنة أثناء األسبوع الثاني من الدورة. ولقد أعلن رئیس اللجنـة 

 .یاتــا)، وسیترأســها الســید ج. تاتشــیت (كنــدا)أدة واتحــاد النقــل الجــوي الــدولي (وســنغافورة وجنــوب أفریقیــا والوالیــات المتحــ ونیجیریــاوهولنــدا 
  اقبین اآلخرین إلى المشاركة فیه.الوفود والمر د الرئیس على أن الفریق لیس مغلقًا داعیًا وشد
ى عــدم بهــذا القریــر. وخلــص التقریــر إلــ )ه(المرفــق وقــّدم رئــیس فریــق العمــل بعــد ذلــك تقریــر الفریــق المــدرج فــي   ٣:٣

أو مشــروع االتفــاق الــذي اقترحتــه اإلیكــاو فــي كتابهــا الــدوري  مكــررا ٨٣وجــود إشــكاالت قانونیــة بمعنــى الكلمــة ســواء فــي المــادة 
بســـبب عـــدم إلمـــام بعـــض الـــدول األعضـــاء  مكـــررا ٨٣المـــادة أحكـــام ، غیـــر أن ثمـــة مســـائل قانونیـــة قـــد تنشـــأ لـــدى تطبیـــق ٢٩٥

  وطابع عقود التأجیر. وقدم التقریر التوصیات التالیة:بمواضیع مثل نطاق تطبیق هذه المادة 
لتحدیـــد التغییـــرات الالزمـــة للتصـــدي لـــبعض المســـائل  ٢٩٥أن تســـتعرض األمانـــة الكتـــاب الـــدوري إمكانیـــة   )١

الرئیسیة، مثل الطابع الطوعي لهذه االتفاقات، ومتى تنطوي مختلف اتفاقات تـأجیر الطـائرات و/أو تبادلهـا 
، وما إذا كانت اتفاقات نقل الطائرات من دولة إلى أخرى لمدة قصیرة تنطوي مكررا ٨٣ المادةعلى أحكام 

كاسـات القانونیـة المترتبـة ، واالنعمكـررا ٨٣على (أو تستلزم) نقل مسؤولیات دولـة التسـجیل بموجـب المـادة 
  بالنسبة لكل دولة معنیة؛ مكررا ٨٣على إبرام اتفاق یتذرع بالمادة 

تشكیل فرقة عمل تضم الموظفین المناسبین من أمانة اإلیكاو وممثلین عن اللجنة القانونیة من ذوي الخبرة   )٢
، للمسـاعدة علـى تنقـیح الكتـاب الـدوري مكررا ٨٣في التعامل مع االتفاقات التي تنطوي على أحكام المادة 

  وتثقیف الدول األعضاء بشأن مجال انطباق أحكام هذه المادة؛ ٢٩٥
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  بخصوص مسألة التسجیل:  )٣
یمكــن التصــدي لمســألة تســجیل االتفاقــات التــي ال تنطــوي علــى نقــل مســؤولیات دولــة التســجیل عــن   أ)

والغــرض مــن تســجیل  مكــررا ٨٣طریــق تثقیــف الــدول األعضــاء بشــأن مجــال انطبــاق أحكــام المــادة 
  هذه االتفاقات لدى اإلیكاو وأثره؛

تسـجیل، یمكـن أن تنظـر اإلیكـاو، رهنـًا بتـوفر المـوارد، فـي خیـار فیما یتعلق بالتأخیر في عملیـات ال  ب)
االتفاقـات إلكترونیـًا  وٕارسـالإعداد سجل إلكتروني یتـیح للـدول األعضـاء إمكانیـة إدخـال المعلومـات 

  عملیة التسجیل؛ إلنهاءإلى اإلیكاو  ها بالبریدبدًال من إرسال
كبنـد علـى جـدول أعمـال  مكـررا ٨٣ة، فـي إضـافة المـادة أن تنظر اإلیكاو، لـدى انعقـاد المـؤتمرات اإلقلیمیـ  )٤

  هذه المؤتمرات لتعزیز إلمام الدول األعضاء بأهمیة هذه االتفاقات.
وفتح الرئیس المجال أمام األسئلة، بعد أن أنهى عرضه، ولـم تكـن هنـاك أي أسـئلة مـن المشـاركین. ودعـا الـرئیس   ٤:٣

) لـم ١ا على التوصـیات التـي قـدمها فریـق العمـل فـي تقریـره. وبالنسـبة للتوصـیة حینئذ اللجنة إلى اإلعراب عن أي اعتراض لدیه
) اقتــرح أحــد الوفــود أن تقــوم اللجنــة ٢یكــن هنــاك أي اعــراض واعتُبــر أن اللجنــة اعتمــدتها. وفــي النقــاش التــالي بشــأن التوصــیة 

جـال التنفیـذ. وأشـار الـرئیس إلـى أن الكتـاب لمسـاعدة الـدول فـي م مكـررا ٨٣القانونیة بصیاغة اتفاق نموذجي على أساس المادة 
یتضمن اتفاقًا نموذجیًا بالفعل وأن الحاجة إلى تحدیثه ستدخل ضمن نطاق استعراض األمانة للكتاب الدوري عمًال  ٢٩٥الدوري 

على مسـتوى  ینبغي أن تكون اتفاقات مكررا ٨٣). وتساءل وفد آخر عما إذا كانت االتفاقات المبرمة بموجب المادة ١بالتوصیة 
تشیر إلى مصطلح "اتفاق" وأن مثـل هـذه الترتیبـات تعـد تبـادًال للحقـوق والواجبـات  مكررا ٨٣المعاهدة. وأجاب الرئیس بأن المادة 

  ). ٢بین الدول وطریقة تنفیذها ترجع إلى القوانین الوطنیة. واعتمدت اللجنة التوصیة 
) وأعلـن عـن اعتمـاد ٤) و٣اعتـراض لـدیها علـى التوصـیتین  ودعا الـرئیس بعـد ذلـك اللجنـة إلـى اإلعـراب عـن أي  ٥:٣

 ٨٣هــاتین التوصــیتین إذ لــم تبــد اللجنــة أي اعتــراض علیهمــا. وتحــدث أحــد الوفــود مقترحــًا أن تــوفر األمانــة برنامجــًا عــن المــادة 
التنفیــذ، فــي ضــوء الفتــرة الزمنیــة خــالل الــدورة الثامنــة والثالثــین القادمــة للجمعیــة العمومیــة، رهنــًا بتــوفر المــوارد وٕامكانیــة  مكــررا

) أن المــؤتمرات اإلقلیمیــة تقــرر عقــدها ٤المحــدودة المتاحــة لتخطــیط حــدث بهــذا الحجــم. وطلــب وفــد آخــر أن تفتــرض التوصــیة 
فعال، ودعا األمانة إلى التخطیط لعقد ندوة قانونیة بهذا الشأن على الصعید اإلقلیمي. ودعت األمانة الوفود إلى حث دولها على 
استضــافة مــؤتمرات إقلیمیــة لهــذا الغــرض، مشــیرًة إلــى أن إدارة الشــؤون القانونیــة والعالقــات الخارجیــة ال تملــك المیزانیــة الكافیــة 
لتمویــل مثــل هــذه األحــداث. كمــا تــدخل الــرئیس مشــیدًا بالــدعم الــذي قدمتــه إدارة الشــؤون القانونیــة مــؤخرًا لعقــد مــؤتمر فــي وارســو 

المدني في بولندا. وأخیرًا، طلب أحد الوفود تعدیل توصـیات فریـق العمـل بحیـث تتضـمن وضـع مشـروع  بتمویل من إدارة الطیران
في اتفاقات النقل الجوي/الخـدمات الجویـة الثنائیـة. وأشـار الـرئیس  مكررا ٨٣لتفویض صالحیة تطبیق أحكام المادة بند نموذجي 

  ).١عمًال بالتوصیة  ٢٩٥انة للكتاب الدوري هنا أیضا إلى أن هذا المقترح یدخل ضمن نطاق استعراض األم
العمــل العــام للجنــة  لبرنــامجالنظــر فــي البنــود األخــرى ، LC/35-WP/3-1وقــّدم أمــین اللجنــة بعــد ذلــك ورقــة العمــل   ٦:٣

عضـاء ، الذي یصف التقدم الذي أحرز مؤخرًا في البنـود المدرجـة ضـمن برنـامج العمـل العـام للجنـة القانونیـة، ولـم یـدل أالقانونیة
  اللجنة بأي تعلیقات في هذا الشأن.


