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 والثالثون بعة الدورة السا –اللجنة القانونية 
 (7/9/2018إلى  4ل، يا)مونتر

 جدول األعمال المؤقت
 للدورة السابعة والثالثين للجنة القانونية

 اعتماد جدول األعمال  :1البند 
( عيدى مدا ييد : Doc 7669-LC/139/5)أ( من "النظام الددالي  لينندا النانونيدا" ) 11تنص المادة  :مالحظة

  "لنهائ  ليدورة ف  انتماعها األول."تحدد اليننا ندول األعمال ا
 النظر في برنامج العمل العام للجنة القانونية  :2البند 

 تنارير عن البنود الواردة ف  برنامج عميها العام:ستنظر اليننا ف  مالحظة: 
 النظر ف  المسائل النانونيا المرتبطا بالطائرات المونها عن بعد؛  -1
 النظر ف  وضع إرشادات بشأن تضارب المصالح؛ -2

 األفعال أو النرائم الت  تثير قيق أوساط الطيران الدول  وال تشميها مواثيق قانون النو الراهنا؛ -3

إطدار قدانون  بشددأن نظدم االتصداالت والمالحددا واالسدتطالل/إدارة الحر دا النويددا  النظدر فد  وضددع -4
(CNS/ATM)( بمددددا فدددد  الددددا النظددددام العددددالم  ليمالحددددا باألقمددددار الصددددناعيا ،GNSS والهيئددددات )

 اإلقييميا المتعددة الننسيات؛

 ؛مدنيا/ح وميا –حديد وضع الطائرة ت -5

 الدول ؛قانون النو مواثيق ليتصديق عيى  الترويج -6

 ؛م ررا   83النوانب المتعينا بالسالما ف  إطار التحرير االقتصادي والمادة  -7

  من اتفاقيا شي اغو. 21المادة  تطبيق -8
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 استعراض برنامج العمل العام للجنة القانونية  :3البند 

ن ستحدد اليننا برندامج عميهدا العدام، مدع ترتيدب البندود حسدب األولويدا، لعرضدج عيدى المنيد  مد مالحظة:
 أنل إقراره.

 اللجنة انتخاب رئيس اللجنة ونواب رئيس  :4البند 
مددن النظددام الدددالي  ليننددا النانونيددا عيددى مددا ييدد : "تنتلددب اليننددا فدد  نهايددا  ددل  6تددنص المددادة  مالحظة:

دورتددين، مددن بددين ممثيدد  الدددول، رئددي  اليننددا ونائددب الددرئي  األول ونائددب الددرئي  الثددان  ونائددب 
ئددب الددرئي  الرابددع. ويعمددل الددرئي  ونددواب الددرئي  فدد  مناصددبهم مددن وقددت رفددع الددرئي  الثالددا ونا

النيسا الت  انتلبوا لاللها وحتى نهايا الدورة الت  ينتلدب فيهدا مدن سديليفهم فد  هداه المناصدب 
وفنددا  لينواعددد المعمددول بهددا. وال يحددق لهددم إعددادة ترشدديح أنفسددهم لفتددرة االنتلدداب التاليددا فدد  نفددد  

 المنصب."
 تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثامنة والثالثين للجنة القانونية وجدول أعمالها  :5البند 

ستنظر اليننا ف  تاريخ انعناد دورتها النادما وم ان انعنادها وندول أعمالها المؤقت، ف  ضوء   مالحظة
 النرارات الت  ستتلاها لالل الدورة السابعا والثالثين.

 المنجزة في هذه الدورةتقرير عن األعمال   :6البند 

 -انتهى -


