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 والثالثون السابعة الدورة — اللجنة القانونية

 )٧/٩/٢٠١٨إلى  ٤ل، يارمونت(

 اعتماد جدول األعمالمن جدول األعمال :  ١البند 

 مذكرة عن الوثائق 
 وترتيبات العمل

 (مقدمة من األمانة العامة)

 مقدمةال -١

 .لدورة الحالية للجنةإلى ا الهدف من هذه الورقة هو تيسير عملية الرجوع إلى الوثائق المقدمة ١-١

 البنودبالمتعلقة الوثائق  -٢

 .مدرجة في برنامج عمل كل دورة اعتياديةمن جدول األعمال المؤقت مواضيع  ٦و ٥و ٣و ١تشكل البنود  ١-٢
كل ُيدرج في جدول األعمال بند فهو  ٤البند أما . للجنة القانونيةالعام  عملالبنود برنامج  األعمالمن جدول  ٢ويغطي البند 

 –Doc 7669 – LC/139/6  (انظر الوثيقة "للجنة القانونية الداخليالنظام "من  ٦ة مادللدورة من دورات اللجنة القانونية وفقًا ثاني 
 .النظام الداخلي) –إجراءات اعتماد مشاريع االتفاقيات  –الدستور  –اللجنة القانونية 

 LC/37-WP/2 التالية: ن الوثائقتتفرع عفي سلسلة وثائق  ٦و ٥و ٤و ٣و ٢البنود المتعلقة بوتصدر الوثائق  ٢-٢
 المرفق.على النحو الموّضح بالتفصيل في  LC/37-WP/6 و LC/37-WP/5 و LC/36-WP/4 و LC/37-WP/3 و

ام ـق إضافية تحمل األرقـفقط، فستصدر كوثائا األصلية ـتهابلغ التي تصدر ،اتـأما ورقات المعلوم ٣-٢
LC/37-IP/1 وLC/37 IP/2،  تباعاً وهكذا. 

 الترتيبات العامة -٣

  Robert-Bourassa Boulevard 999: للجنة القانونية في مقر اإليكاون و والثالث السابعةعقد الدورة نتس ١-٣
.  ٤/٩/٢٠١٨الموافق  الثالثاءمن يوم  ) ابتداءً العموميةقاعة الجمعية ، الرابع(الطابق  ١قاعة االجتماعات رقم في  الـمونتريب

 صباحًا. ١٠,٠٠الساعة في وسيبدأ االجتماع االفتتاحي 

---------- 
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Appendix     

 المرفق
 والثالثون السابعة الدورة — اللجنة القانونية

 )٧/٩/٢٠١٨إلى  ٤ل، يارمونت(

 قائمة ورقات العمل حسب البنود

 )٢٧/٧/٢٠١٨(حتى 

بند جدول 
 األعمال

 المصدر العنوان رقم ورقة العمل

 اعتماد جدول األعمال ١

١ LC/37-WP/1-1 
جــدول األعمــال المؤقــت للــدورة الســابعة والثالثــين للجنــة 

 القانونية
 األمانة العامة

١ LC/37-WP/1-2 األمانة العامة مذكرة عن الوثائق وترتيبات العمل 

 النظر في برنامج العمل العام للجنة القانونية ٢

٢ LC/37-WP/2 
النظر في البنود األخرى لبرنامج العمل العام للجنة 

 القانونية
 األمانة العامة

 

٢ LC/37-WP/2-1 
الدراســــة االستقصــــائية القانونيــــة بشــــأن ُنظــــم الطــــائرات 

 الموجهة عن ُبعد
 األمانة العامة

٢ LC/37-WP/2-2 
/مجموعة عمل معنية بنظم الطائرات عمل إنشاء فرقة

 ) من بين أعضاء اللجنة القانونيةUASالمأهولة (غير 

 الصين وٕايطاليا

 

٢ LC/37-WP/2-3  األفعـــــال أو الجـــــرائم التـــــي تثيـــــر قلـــــق أوســـــاط الطيـــــران
 الدولي وال تشملها مواثيق قانون الجو الراهنة

رئيس فرقة عمل الجوانب 
القانونية للركاب غير المنضبطين 

 واألمانة العامة

٢ LC/37-WP/2-4 تطبيق المادة الحادية والعشرين من اتفاقية شيكاغو 
فرنسا وسويسرا وأوكرانيا وٕايطاليا 

 وهنغاريا وبولندا وفنلندا
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٢ LC/37-WP/2-5 
توضيح وجوب تطبيق اتفاقية شيكاغو والقواعد 
والتوصيات الدولية على بعض فئات نظم الطائرات 

 الموّجهة عن بعد/نظم الطائرات غير المأهولة

الجمهورية التشيكية وفرنسا 
 وهنغاريا وبولندا

٢ LC/37-WP/2-6  األمانة العامة من اتفاقية شيكاغوالحادية والعشرين  تطبيق المادة 

٢ LC/37-WP/2-7 
الجوانب المتعلقة بالسالمة في إطار التحرير 

 مكرراً  ٨٣االقتصادي والمادة 
 األمانة العامة

٢ LC/37-WP/2-8 
ـــــة بالطـــــائرات دراســـــة بشـــــأن  ـــــة المتعلق ـــــب القانوني الجوان

 الموجهة عن ُبعد
 الواليات المتحدة

٢ LC/37-IP/1 األمانة العامة دورة تدريبية في قانون الجو الدولي 

٢ LC/37-IP/2 
مقدمـــة عـــن إجـــراءات إدارة االئتمـــان التـــي تطبقهـــا هيئـــة 

 الطيران المدني في الصين
 الصين

 للجنة القانونيةاستعراض برنامج العمل العام  ٣

٣ LC/37-WP/3-1 األمانة العامة استعراض برنامج العمل العام للجنة القانونية 

٣ LC/37-WP/3-2 
من  ٨٤المادة  –استعراض قواعد تسوية الخالفات 

 اتفاقية شيكاغو
 األمانة العامة

 اللجنة انتخاب رئيس اللجنة ونواب رئيس ٤

٤ LC/37-WP/4-1 مذكرة بشأن االنتخاب  

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثامنة والثالثين للجنة القانونية وجدول أعمالها ٥

٥ LC/37-WP/5-1 
تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثامنة والثالثين للجنة 

 القانونية وجدول أعمالها
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