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 ة والثالثونبعالدورة السا –اللجنة القانونية 

 )7/9/2018إلى  4ل، يارمونت(

 النظر في برنامج العمل العام للجنة القانونية :من جدول األعمال 2البند 

 مكرراً  83االقتصادي والمادة الجوانب المتعلقة بالسالمة في إطار التحرير 

 (ورقة مقدمة من األمانة العامة)

 المقدمة -1

. والبروتوكـول 20/6/1997(االتفاقية) حّيز النفاذ في  "اتفاقية الطيران المدني الدولي"من مكررًا  83دخلت المادة  1-1
 دولـــــــة منـــــــذ 174الـــــــدول األطـــــــراف فيـــــــه وعـــــــددها  إلـــــــىســـــــاري المفعـــــــول بالنســـــــبة  )Doc 9318المنـــــــاظر لالتفاقيـــــــة (الوثيقـــــــة 

 إلــىمكــررًا علــى نقــل بعــض الوظــائف والواجبــات التــي تقــع عــادة علــى عــاتق دولــة التســجيل  83. وتــنص المــادة 2018يوليــو  1
أيضــًا حــدود المســؤوليات  كمــا تحــّدددولـة المشــّغل، فــي حــال تــأجير طــائرة أو اســتئجارها العــارض أو تبادلهـا أو ترتيبــات مشــابهة. 

 أ) من االتفاقية.( 32و 31و 30و 12القابلة للنقل: يمكن لالتفاق أن يغّطي فقط الواجبات المرتبطة بالمواد 

 الخلفية -2
ــ 2-1 التوصــية التــي وضــعتها اللجنــة القانونيــة ) C-DEC 199/11(مــوجز القــرارات  199د المجلــس خــالل دورتــه رقــم أّي

إرشــادات لتنفيــذ "بعنــوان  295خــالل دورتهــا الخامســة والثالثــين بتشــكيل فرقــة عمــل للمســاعدة علــى تنقــيح كتــاب اإليكــاو الــدوري 
فاقــات ) ولتوعيــة الــدول األعضــاء بإمكانيــة تطبيــق االتCir 295 LE/2( "مكــررًا مــن اتفاقيــة الطيــران المــدني الــدولي 83المــادة 

الـــذي تطلـــب فيـــه  31/7/2014) المـــؤرخ فـــي IND/14/9وٕاثـــر صـــدور كتـــاب المنّظمـــة (مكـــررًا.  83المعقـــودة فـــي إطـــار المـــادة 
كالتـالي: (أ)  نواتجهـا المرجـوة، وتحـددت 2014مكررًا فـي سـبتمبر  83أنشئت فرقة العمل المعنية بالمادة المنظمة ترشيح خبراء، 

؛ و(ب) تحديـد خيـارات تعتبرهـا اإليكـاو بـدائل لنظـام التسـجيل الحـالي، 295إليكاو الدوري وضع توصيات بشأن تنقيحات كتاب ا
  ومن الممكن أن تكون معتمدة على شبكة اإلنترنت.

، (LC/36-WP/2-3)وفي الـدورة السادسـة والثالثـين للجنـة القانونيـة، قـّدمت األمانـة ورقـة عمـل حـول هـذا الموضـوع  2-2
أن الكتـاب رأت فرقـة العمـل  . وأشارت ورقة العمل إلـى أنّ مكرراً  83فرقة العمل المعنية بالمادة وتوصيات  تضّمنت تقريرا بشأن أعمال

ال ينبغي االستعاضة عنه بكتاب دوري آخر بل يجب تحديثه بحيث يأخذ شكل دليل ساعدت فرقـة العمـل المـذكورة األمانـة  295الدوري 
ُعرضت علـى  لجنة القانونية. ووضعت فرقة العمل خمس توصياتالشروع الدليل إلعالم وُعرضت السمات البارزة لم ه.العامة في إعداد

ضمن ورقة العمل، وأقّرتهـا اللجنـة فـي صـيغتها المنّقحـة بالنسـبة إلـى التوصـيتين األولـى والرابعـة (يـرد الـنّص النهـائي  لجنة القانونيةا نظر
  Doc 10061-LC/36((5T.5Tفي المرفق (د) بتقرير الدورة السادسة والثالثين لّلجنة القانونية (الوثيقة 
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 المعالجة من جانب المجلس -3

، (C-WP/14386) للجنــة القانونيــة 36تقريــرا بشــأن نتــائج الــدورة  ةالعامــ ةاألمينــ تمللمجلــس، قــدّ  207أثنــاء الــدورة  3-1
مكررًا. وقبل المجلس قائمة التوصيات وأحاط علمًا بأّن األمانة سـتقّدم  83يتضّمن قائمة التوصيات الخمس المنّقحة بشأن المادة 

 .(C-DEC 207/7)تنفيذ التوصيات، بحسب االقتضاء مقترحات بشأن 

 اإلجراءات الالحقة -4

 مكرراً  83المادة  تنفيذ دليل نشر 4-1

األوليـة ، ُنشـرت النسـخة آخـرونمكـررًا ونظـراء  83فرقة العمل المعنية بالمادة  الذي أجرتهإثر االستعراض األخير  4-1-1
علــى  22/6/2017فــي  (الــدليل) (Doc 10059)مكــرر مــن اتفاقيــة الطيــران المــدني"  83باللغــة اإلنكليزيــة مــن "دليــل تنفيــذ المــادة 

وبعـــد االســـتعراض مـــن جانـــب وحـــدة التحريـــر فـــي اإليكـــاو والترجمـــة إلـــى لغـــات العمـــل  .ICAO-NETموقـــع اإليكـــاو اإللكترونـــي 
 .21/3/2018في  بجميع اللغاتالدليل نسخ رسمية من األخرى لإليكاو، تّم نشر 

 اإلجراءات المتخذة بشأن التوصيات الخمس 4-2

العمــل علــى مشــروع إلنشــاء نظــام تفــاعلي قــائم علــى عمــًال بالتوصــيتين (أ) و(ب)، باشــر فريــق عمــل تــابع لألمانــة  4-2-1
مكررًا ونشرها في الوقت المناسب. وقـد ترّكـزت األعمـال بشـكل  83للمادة  وفقاً المعقودة شبكة اإلنترنت لتسهيل تسجيل االتفاقات 

، والتفاوتات المسموح بها، والمنتفعـين، والمخـاطر، والمنـافع، باإلضـافة إلـى حدودهرئيسي على تحديد أهداف المشروع، ونطاقه، و 
ومــا إذا كــان توســيع النظــام بمــا  ،وصــف المنــتج وأوجــه التشــغيل التفــاعلي المحتملــة مــع قواعــد البيانــات األخــرى التابعــة لإليكــاو

. سـينطوي علـى الكفـاءة ليشـمل االتفاقـات والترتيبـات األخـرى فـي مجـال الطيـران مكرراً  83للمادة  وفقاً المعقودة يتجاوز االتفاقات 
 2017نظــام التســجيل فــي ديســمبر بالمنتفعــة التــي ُيتوقــع أن تكــون مــن بــين الــدول الرئيســية وجــرت مشــاورات مــع بعــض  الــدول 

بحيــث  (Doc 6685)ن لــدى اإليكــاو" وثيقــة المجلــس "قواعــد تســجيل اتفاقــات وترتيبــات الطيــراكــذلك فــإن تعــديل . 2018وفبرايــر 
 يمكـنمرهـون بالعمـل علـى تصـميم النظـام. ومـن المتوقّـع أن  تسـجيل اتفاقـات الطيـران عبـر نظـام قـائم علـى اإلنترنـت تنص علـى

، أّمــا التنفيــذ فيتوّقــف علــى االعتبــارات 2019فــي فبرايــر  216تقــديم الســمات الرئيســية المقترحــة للنظــام إلــى المجلــس أثنــاء دورتــه 
 الخاّصة بالميزانية.

جـزاء األول والثـاني والثالـث مـن الملحـق السـادس، بالتنسـيق إدخـال تعـديالت علـى األاألمانـة ب أعّدتـه مقترحوهناك  4-2-2
 المقترحـــــاتُأقـــــّرت  بـــــراء عمليـــــات الطيـــــران التـــــابع للجنـــــة المالحـــــة الجويـــــة يســـــتجيب للتوصـــــيتين (ج) و(د). وقـــــد مـــــع فريـــــق خ

(AN-WP/9181) وافقــت لجنــة المالحــة الجويــة  . و2018المنعقــدة فــي يونيــو  208لجنــة المالحــة الجويــة فــي دورتهــا  مــن جانــب
والمنّظمــات الدوليــة المعنيــة للتعليــق عليهــا، علــى أن يكــون تــاريخ وجــوب الــدول األعضــاء إلــى علــى إحالــة التعــديالت المقترحــة 

 .5/11/2020التطبيق في 

وطبقًا للتوصية (ج)، سـتغّطي القواعـد والتوصـيات الدوليـة الجديـدة التـي سـُتدرج فـي األجـزاء األول والثـاني والثالـث  4-2-3
مكـررًا (مـوجز  83صـفحة واحـدة لالتفـاق وفـق المـادة  فـيتقع من الملحق السادس حمل نسخة طبق األصل مصّدقة من الموجز 

بالفعـل  المشـار إليـه صـفحة واحـدة، الذي يقـع فـياالتفاق. وسُيدرج شكل موجز االتفاق  طوال مّدة نفاذ االتفاق) على متن الطائرة
سُيضـاف  بالتوصـية (د)،ول والثـاني والثالـث مـن الملحـق السـادس. وفيمـا يتعلّـق مرفقات جديدة فـي األجـزاء األ ضمنفي الدليل، 

التعريــف (كمــا يــرد بالفعــل فــي الــدليل) بالنســبة إلــى دولــة المقــّر الرئيســي لمشــّغل الطيــران العــام إلــى الجــزئين الثــاني والثالــث مــن 
االعتبـار إلدراج قواعـد قياسـية مماثلـة بالنسـبة إلـى  الطـائرات الموّجهـة عـن بعـد، سـيلزم إيـالء نظـم الملحق السادس. وفيما يخـّص 
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. وبالنسـبة إلـى طـائرات 2022موجز االتفاق في الجزء الرابع الجديد من الملحق السـادس، الـذي مـن المتوقّـع اعتمـاده فـي مـارس 
تنــدرج الطــائرات ، ولكــن يمكــن اعتبــار أّن هــذه األشــغال الجويــة، لــيس هنــاك مــن أحكــام ذات صــلة صــادرة عــن اإليكــاو بالتحديــد

 مكررًا. 83ضمن الجزء الثاني من الملحق السادس، فيما يتعّلق بالمادة 

إلـى الـدول المتعاقـدة  موّجهـاً  29/7/2016أصدرت األمينة العامة كتاب منّظمة فـي وباالتساق مع التوصية (ه)،  4-2-4
دولـة. وحـّث الكتـاب تلـك الـدول علـى إنجـاز أي  22كان عددها فـي ذلـك الحـين مكررا و  83طراف في المادة األفي اإليكاو غير 

تلـك المصـادقة، تـّم وحتـى مكررا فـي أقـرب وقـت ممكـن.  83تغييرات الزمة في قوانينها الوطنية والمصادقة على بروتوكول المدة 
. وُأنشــئت قاعــدة مكــررا 83المتعّلقــة بالمــادة  حــّث الــدول المعنيــة علــى مــّد اإليكــاو بالمعلومــات ذات الصــلة بسياســاتها وممارســاتها

فــي الصــفحة الخاّصــة بمجموعــة المعاهــدات علــى موقــع اإليكــاو اإللكترونــي. ومنــذ إصــدار متاحــة  يبيانــات تتضــّمن الــردود وهــ
) 1/7/2018(فــي  18كتــاب المنّظمــة، أصــبحت أربــع دول أطرافــا فــي البروتوكــول، مــا خفــض عــدد الــدول غيــر األطــراف إلــى 

 تهما.اوأخطرت دولتان اإليكاو بسياس

 اإلجراء المعروض على اللجنة -5
 اللجنة مدعوة إلى اإلحاطة علما بقرار المجلس، واإلجراءات الالحقة المتخذة، بشأن هذا البند. 5-1

 -انتهى  -


