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  والثالثون الثامنة الدورة  –اللجنة القانونية 

 (25/3/2022إلى  22، جلسة افتراضية)

 استعراض برنامج العمل العام للجنة القانونية من جدول األعمال: 3البند 

 للجنة القانونية برنامج العمل العاماستعراض 

 من األمانة العامة( ةمقدمورقة )

 المقدمة -1
" النظام الداخلي للجنة القانونية( والمادة الثامنة من "5-7قرار الجمعية العمومية وفقًا لدستور اللجنة القانونية ) 1-1
(Doc 7669-139/6) ، ًهذا  ويتضمن شريطة الحصول على موافقة المجلس، للعمل وتحدثه، عاماً  تضع اللجنة القانونية برنامجا

 أي مواضيع تقترحها اللجنة ذاتها؛ كما يتضمن أي مواضيع تقترحها الجمعية العمومية أو المجلس. البرنامج

 والثالثين للجنة القانونية  السابعةبعد الدورة التطورات في برنامج العمل  -2
موافقة التي تلتها (، و 7/9/2018إلى  4، من ليامونتروالثالثين للجنة القانونية ) السابعةبعد اختتام الدورة  2-1

 ، تم تحديد برنامج العمل العام للجنة القانونية على النحو التالي:(C-DEC 215/5) 7/11/2018المجلس في 
 الطيران المدني؛الجوانب القانونية الدولية لعمليات الطائرات غير المأهولة )بدون طيار( واستيعابها في  (1
 استعراض قواعد اإليكاو لتسوية الخالفات؛ (2

 النظر في وضع إرشادات بشأن تضارب المصالح؛ (3
النظر في مدى مالءمة مواثيق قانون الجو الدولي الحالية للتصدي للتهديدات اإللكترونية التي يواجهها  (4

 الطيران المدني؛
 دولي وال تشملها مواثيق قانون الجو الراهنة؛األفعال أو الجرائم التي تثير قلق أوساط الطيران ال (5
 الترويج للتصديق على مواثيق قانون الجو الدولي؛ (6
 من اتفاقية شيكاغو؛ 21تنفيذ المادة  (7
 .(GNSS)دراسة القضايا القانونية الدولية المتعلقة بالنظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية  (8

 األربعون  الدورة -الجمعية العمومية  -3
من اتفاقية  12، التي قدمتها البرازيل والواليات المتحدة، بشأن المادة A40-WP/101بناء على ورقة العمل  3-1

 12بهدف مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها باإلنفاذ بموجب المادة لتواصل لآلية وإرشادات وضع شيكاغو والحاجة إلى 
إضافة موضوع "عمليات وإجراءات ( 4/10/2019إلى  24/9/2019وذلك تعزيزًا للسالمة، قررت الجمعية العمومية )
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للجنة العام عمل المج في برنا اً جديد اً " ليكون بندمن اتفاقية شيكاغو 12لتمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 
 القانونية.

"النظر في مدى كفاية مواثيق قانون الجو الدولي القائمة في التصدي للتهديدات اإللكترونية وبالنسبة لبند  3-2
مجموعة للعمل الذي تضطلع به من دعم ( LEBاإلدارة القانونية )قّدمته ما العامة األمانة تناولت ضد الطيران المدني"، 

المجموعة الفرعية للبحوث المعنية بالجوانب من خالل  ،(SSGGابعة لألمانة العامة والمعنية باألمن اإللكتروني )الدراسة الت
برنامج العمل في  5و 4مانة العامة بدمج البندين السابقين قبلت الجمعية العمومية اقتراح األكذلك . (RSGLEGالقانونية )

الجرائم التي تشغل بال أوساط الطيران الدولي، بما في ذلك التهديدات اإللكترونية، والتي األفعال أو ليصبحا بندا واحدًا وهو "
 ".قد ال تتناولها مواثيق قانون الجو الحالية بشكل كاف  

دراسة القضايا القانونية الدولية فيما يتعلق "ببند على االهتمام  ، وافقت الجمعية العمومية8وبالنسبة للبند رقم  3-3
لى طلب المجلس وذلك نزواًل ع، "العالمية للمالحة باألقمار الصناعية، والخدمات الداعمة للمالحة الجوية الدوليةبالنظم 

 . (GNSSالنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية )البند بما يتجاوز حدود توسيع نطاق ب
 يات التالي: ونتيجًة لذلك، تم االتفاق على برنامج العمل وفقًا لترتيب األولو  3-4

الجوانب القانونية الدولية لعمليات الطائرات )بدون طيار( غير المأهولة وإدماجها في منظومة الطيران  (1
 المدني؛

 استعراض قواعد اإليكاو لتسوية الخالفات؛ (2

 من اتفاقية شيكاغو؛ 12العمليات واإلجراءات الخاصة بالدول للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة  (3

الطيران الدولي، بما في ذلك التهديدات اإللكترونية، والتي قد  تشغل بال أوساطاألفعال أو الجرائم التي  (4
 ؛الحالية بشكل كاف  ال تتناولها مواثيق قانون الجو 

 النظر في اإلرشادات بشأن تضارب المصالح؛ (5

 الترويج للتصديق على مواثيق قانون الجو الدولي؛ (6

 ية شيكاغو؛من اتفاق 21تنفيذ المادة  (7

، والخدمات الداعمة دراسة القضايا القانونية الدولية فيما يتعلق بالنظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية (8
 للمالحة الجوية الدولية

 اإلجراءات الالحقة التي اتخذها المجلس -4
قانونية على النحو ، أّكد المجلس برنامج عمل اللجنة ال(27/11/2019) 218من الدورة  السابعةفي الجلسة  4-1

 . أعاله 4-3الوارد في الفقرة 
 وفقًا للقرار السابق، يكون برنامج العمل العام للجنة القانونية حاليًا كالتالي: 4-2

الجوانب القانونية الدولية لعمليات الطائرات )بدون طيار( غير المأهولة وإدماجها في منظومة الطيران  (1
 المدني؛

 لتسوية الخالفات؛استعراض قواعد اإليكاو  (2
 من اتفاقية شيكاغو؛ 12العمليات واإلجراءات الخاصة بالدول للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة  (3
األفعال أو الجرائم التي تشغل بال أوساط الطيران الدولي، بما في ذلك التهديدات اإللكترونية، والتي قد  (4

 ؛ال تتناولها مواثيق قانون الجو الحالية بشكل كاف  
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 النظر في اإلرشادات بشأن تضارب المصالح؛ (5
 الترويج للتصديق على مواثيق قانون الجو الدولي؛ (6
 من اتفاقية شيكاغو؛ 21تنفيذ المادة  (7
دراسة القضايا القانونية الدولية فيما يتعلق بالنظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية، والخدمات الداعمة  (8

 .الدوليةللمالحة الجوية 

 اإلجراء المطلوب من اللجنة -5

 .اللجنة القانونية إلى النظر في ورقة العمل هذه واتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً  ُتدعى 5-1
 

 -انتهـى  -


