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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
 اللجنة القانونیة

  برنامج عمل المنظمة في المجال القانونيمن جدول األعمال: ٤٧البند رقم 

  برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني
  )مجلس االیكاو مقدمة منورقة (

  الموجز التنفیذي
 والمسائلاألمانة العامة في المجال القانوني  اي تقوم بهتال ةالجاری األعمالتقدم ورقة العمل هذه تقریرا عن 

القانونیة المعروضة على نظر المجلس. وتقدم أیضا لمحة عامة عن التطورات والقرارات ذات الصلة التي اتخذت 
للجمعیة العمومیة فیما یخص البنود المتعلقة ببرنامج عمل اللجنة القانونیة، بما في ذلك تحدید منذ الدورة األخیرة 

  أولویات البنود.
ر یرجى من الجمعیة العمومیة أن تنظر في برنامج العمل المقبل للمنظمة في المجال القانوني وأن تقر اإلجراء: 

  ، بما في ذلك تحدید أولویات البنود.٥-٣الفقرة برنامج عمل اللجنة القانونیة على النحو الوارد في 

 األهداف
  الخدمات القانونیة والعالقات الخارجیة –دعم البرامج ب الخاصةدعم التنفیذ  ةاستراتیجی  :ةاالستراتیجی

  المیزانیة العادیة. هو وارد فيحسبما   اآلثار المالیة:

 C-WP/13886  المراجع:

C-DEC 197/3  
  الدولي المدني الطیران اتفاقیة من مكرر ٨٣ المادة تنفیذ بشأن إرشادات - ٢٩٥الدوري الكتاب 

 Doc 7669 - االتفاقیات، النظام الداخلي اتمشروع على الموافقة إجراءات الدستور، القانونیة، اللجنة  
 - Doc 10014- LC/35الخامسة والثالثین للجنة القانونیة  ةالدور  تقریر 
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 المقدمة  -١

ألمانة العامة في ا بها تقوم التي الجاریة األعمالب هاكل دورة عادیة من دوراتفي  العمومیة الجمعیةتحاط   ١- ١
عن القرارات ذات الصلة التي اتخذت عقب الدورة السابقة للجمعیة العمومیة فیما یتعلق  معلوماتالمجال القانوني وتقدم إلیها 

  .ةبالبنود الواردة في برنامج عمل اللجنة القانونی

األنشطة الجاریة في المجال القانوني إلدارة   -٢
 الشؤون القانونیة والعالقات الخارجیة

في المجال القانوني تقدیم المشورة القانونیة والمساعدة لألمین العام وٕادارات  ةمهام األمانة العامة المستمر  تشمل  ١- ٢
بما في القانونیة المشورة والخدمات تقدیم األبحاث و ٕاجراء و  ؛االیكاواالیكاو األخرى والمكاتب اإلقلیمیة وٕالى الدول األعضاء في 

ذلك إعداد الوثائق لتقدیمها إلى المجلس والهیئات الفرعیة التابعة له وٕالى الجمعیة العمومیة واللجنة القانونیة والمؤتمرات 
االتصاالت والمالحة واالستطالع/إدارة الحركة أنشطة ألغراض القانونیة  وتقدیم المعلوماتالدبلوماسیة وغیرها من االجتماعات؛ 

وتسجیل االتفاقات والترتیبات المتعلقة  ؛واالضطالع بالمهام المتعلقة باالتفاقات الدولیة التي تودع لدى االیكاو ؛الجویة لالیكاو
المستخدمة وٕاعداد التقاریر المختلفة مثل المواد  ؛وتجمیع القوانین والتنظیمات الوطنیة المرتبطة بالطیران المدني بالطیران؛
وتمثیل األمین العام فیما یتعلق بالطعون المعروضة على المجلس االستشاري  "الحولیة القانونیة لألمم المتحدة" ألغراض

 ؛فیهاطرفا و تكون االیكاالتي خرى األنزاعات الوتمثیل األمین العام في  ؛المشترك للطعون ومحكمة الطعون لألمم المتحدة
 طابعمهام أخرى ذات القیام بما یرتبط بذلك من و  ؛قانونیة مع األمم المتحدة وغیرها من المنظماتال مسائلالوالتعاون بشأن 

  .قانوني
بصفة  )القانونیة الشؤون إدارة(المشار إلیها فیما بعد باسم   والعالقات الخارجیة وقد عملت إدارة الشؤون القانونیة  ٢- ٢

قواعد ال إعدادالقانونیة النابعة عن جهود االیكاو الرامیة إلى  المسائلوثیقة مع إدارة المالحة الجویة لمعالجة عدد من 
 واألجهزة (RPA) الموجهة عن بعد اتصلة بالطائر الرشادات ذات اإلو وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة دولیة التوصیات الو 

  المرتبطة بها.
 ٢٠١٢للمجلس التي انعقدت في مارس  ١٩٥أثناء الدورة  (WGGE)فریق عمل نظم اإلدارة والكفاءة شّكل ت  ٣- ٢

 أعمال السكرتاریة إدارة الشؤون القانونیة). وتقدم WGOEو WGOG(اإلدارة والكفاءة المعنیین ب ینالسابقالعمل فریقي عقب دمج 
 ؛ا مسائل مثل: إنشاء مكتب فرعي في إقلیم آسیا والمحیط الهادئإلى فریق عمل نظم اإلدارة والكفاءة. وعالج فریق العمل هذ

 ؛الخدمات اللغویة بما في ذلك الطلب على خدمات الترجمة التحریریة والفوریة وجودة هذه الخدمات ة فيمختلفجوانب و 
دورات الجمعیة العمومیة  وتواتر عدد ومراجعةالمجلس بالزیادة في عدد أعضاء تعدیل اتفاقیة شیكاغو فیما یتعلق لواقتراحات 
  المجاملة.المقدمة على سبیل خدمات المقترحة للتشاور مع الدول المضیفة بشأن االمتیازات والحصانات و اللیة اآلو  ؛والمجلس

جدید ال اإلضافيالتفاق اكندا بشأن نص مع المساعدة في المفاوضات التي جرت  إدارة الشؤون القانونیةوقدمت   ٤- ٢
 ١٩٩٩لسنة  اإلضافيمحل االتفاق النص لمدة عشرین سنة. وسیحل هذا ویسري  ١/١٢/٢٠١٦لنفاذ في سیدخل حیز االذي 

 .٣٠/١١/٢٠١٦الذي سیظل ساري المفعول حتى 

إنشاء مكتب مسألة أثناء نظر المجلس في  ةالقانونی والمشورة السكرتاریة أعمال إدارة الشؤون القانونیةوقدمت   ٥- ٢
 بیجیناختیار عقب مضیفة لهذا المكتب الفرعي اإلقلیمي. وفي دولة فرعي إقلیمي في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ واختیار 

بقیادة المفاوضات المتعلقة باتفاق الدولة المضیفة بین االیكاو  إدارة الشؤون القانونیة قامتكموقع للمكتب الفرعي اإلقلیمي، 
 والصین.



A38-WP/62 
LE/2 - 3 - 

 
 األممبالنیابة عن االیكاو في أعمال فریق الخبراء التابع لألمانة العامة التفاقیة  إدارة الشؤون القانونیةوشاركت   ٦- ٢

التي  المعاهدات أشكالمختلف  فيبشأن تصمیم المعاهدات  اتلتبادل الخبر  (UNFCCC)تغیر المناخ  بشأناإلطاریة المتحدة 
 اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة. سیاقدولي جدید بشأن تغیر المناخ في  إعداد میثاققد تساعد في 

 (WTO)فریق العمل التابع للمنظمة العالمیة للسیاحة أعمال مشاركتها في  إدارة الشؤون القانونیةوواصلت   ٧- ٢
بشأن حمایة  ةمقترحفي مشروع اتفاقیة حالیا الفریق ینظر و . یاتالمستهلكین ومنظمي السفر و  حمایة السائحینالمعني بو

قید  میثاقتتعلق بمشروع الة یصیاغمقترحات و  فنیةتعلیقات  إدارة الشؤون القانونیةالسائحین ومقدمي خدمات السیاحة. وقدمت 
قانون الجو القائمة والتي اعتمدت تحت رعایة االیكاو. وقدمت  مواثیقمع  ازدواجیةأي حدوث  بهدف تفادي أساسا ،اإلعداد
، مونتریال، ATConf/6( مؤخراللنقل الجوي الذي ُعقد السادس الدعم القانوني للمؤتمر العالمي   القانونیة إدارة الشؤونأیضا 

 في مسألة حمایة المستهلك. ،جملة أمور أخرى ضمن ،)، والذي نظر٢٢/٣/٢٠١٣ و ١٨الذي انعقد بین 

 (CERG)مؤتمر قانون الجو األول الذي اشتركت في رعایته االیكاو ومجموعة التناوب ألوروبا الوسطى عقب و   ٨- ٢
. واستضافت بولندا ٥/٤/٢٠١١و ٤ یومي الطرفینالثاني بین المشترك ، استضافت رومانیا المؤتمر ٢٠١٠عام في بوخارست 

، استضافت مؤسسة أمریكا الوسطى ٥/٤/٢٠١١و ٤ یوميو الثالث. المشترك المؤتمر  ٦/٩/٢٠١٢و ٥ یوميفي وارسو 
، ٢٥/٤/٢٠١٢و ٢٤ یومي وندوة قانونیة لالیكاو في تیغوسیغالبا في هندوراس.  (COCESNA) لخدمات المالحة الجویة

 الهادئ. استضافت جمهوریة كوریا للمرة الثالثة ندوة قانونیة لالیكاو في إقلیم آسیا والمحیط

 برنامج عمل اللجنة القانونیة  -٣

وتواظب على  االلجنة القانونیة برنامج عمل عام تضععمال بالمادة الثامنة من النظام الداخلي الخاص بها،   ١- ٣
خرى األمواضیع الاللجنة . وٕاضافة إلى ذلك ُتدرج نفسهامقترحة من اللجنة المواضیع الیشمل و  ،، رهنا بموافقة المجلستحدیثه

  مقترحة من الجمعیة العمومیة أو المجلس.ال
ترتیب مع الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین برنامج العمل العام التالي للجنة القانونیة  ووضعت  ٢- ٣

 :ةاألولویحسب المواضیع 

 المخاطر أو المشروع غیر التدخل أفعال جراء ثالثة بأطراف الطائرات تلحقها التي األضرار عن التعویض  )١
 ؛العامة

 ؛الراهنة الجو قانون وثائق تشملها وال الدولي الطیران مجتمع قلق تثیر التي الجرائم أو األفعال  )٢

 الجویة الحركة إدارة/واالستطالع والمالحة االتصاالت أنظمة بشأن قانوني إطار وضع في النظر  )٣
)CNS/ATM ،(الصناعیة باألقمار للمالحة العالمي النظام ذلك في بما )GNSS( اإلقلیمیة والهیئات 

 ؛الجنسیات المتعددة

 المعدات المنقولة (معدات الطائرات)؛ علىالدولیة  الضمانات  )٤

 قانون الجو الدولي؛ مواثیقاستعراض مسألة التصدیق على   )٥

 مكرر؛ ٨٣التحریر االقتصادي والمادة في إطار السالمة بالمتعلقة جوانب ال  )٦

 إرشادات بشأن تضارب المصالح. وضع  النظر في  )٧



  
 A38-WP/62 
 - 4 - LE/2 

 
 خالل ،بما في ذلك تحدید أولویات البنود ،عملالفي برنامج المجلس فیها نظر  األخیرة التي مرةكانت الو   ٣- ٣

. وبهذه المناسبة، قرر المجلس رفع مستوى أولویة ٢٠١٢ /تشرین الثانيالتي انعقدت في نوفمبر ١٩٧لدورته اجتماعه الثالث 
 .٣إلى األولویة رقم  ٦من األولویة رقم  "مكرر ٨٣لتحریر االقتصادي والمادة ا إطار في بالسالمة المتعلقة الجوانب "البند 

 ٧) مستوى أولویة البند ١٥/٥/٢٠١٣إلى  ٦، رفعت اللجنة القانونیة في دورتها الخامسة والثالثین (وبعد ذلك  ٤- ٣
 وفقا لذلك.السابقین  ٦و  ٥البندین رقم  أولویةوتم خفض درجة  ٥ولویة مستوى األمن برنامج العمل إلى 

 ونتیجة لذلك، یكون برنامج العمل حالیا على النحو التالي:  ٥- ٣

التعویض عن األضرار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة نتیجة ألفعال التدخل غیر المشروع أو   )١
 ؛األخطار العامة

 ؛الراهنة الجو قانون وثائق تشملها وال الدولي الطیران مجتمع قلق تثیر التي الجرائم أو األفعال  )٢

 ؛مكرر ٨٣ والمادة االقتصادي التحریر إطار في بالسالمة المتعلقة الجوانب  )٣

 الجویة الحركة إدارة/واالستطالع والمالحة االتصاالت أنظمة بشأن قانوني إطار وضع في النظر  )٤
)CNS/ATM(، الصناعیة باألقمار للمالحة العالمي النظام ذلك في بما )GNSS( اإلقلیمیة والهیئات 

 ؛الجنسیات المتعددة

 ؛المصالح تضارب بشأن إرشادات  وضع في النظر  )٥

 ؛)الطائرات معدات( المنقولة المعدات على الدولیة الضمانات  )٦

 قانون الجو الدولي. مواثیقاستعراض مسألة التصدیق على   )٧

 بنود برنامج العمل. یخص فیما القائم الوضعمعلومات بشأن  بهذه الورقة المرفقوترد في 

  
— — — — — — — — 
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  مرفقال

  البنود الواردة في برنامج العمل الوضع القائم فیما یخص

  التعویض عن األضرار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة نتیجة ألفعال التدخل غیر المشروع أو األخطار العامة  -١
 ٢/٥/٢٠٠٩إلــى  ٢٠/٤/٢٠٠٩ن الجــو الــذي ُعقــد برعایــة االیكــاو فــي الفتــرة مــن انو المــؤتمر الــدولي لقــاعتمــد   ١-١

 األضرارواتفاقیة التعویض عن (اتفاقیة المخاطر العامة)،  باألطراف الثالثة اتالطائر األضرار التي تلحقها اتفاقیة التعویض عن 
التــدخل  فــي حالــة(اتفاقیــة التعـویض  التـي تشــمل الطــائراتو عــن أفعــال التـدخل غیــر المشــروع  ةلحــق بــأطراف ثالثـة والناتجــتالتـي 

  غیر المشروع). 
علــى اتفاقیــة  ةدولــ ١١دولــة علــى اتفاقیــة المخــاطر العامــة وانضــمت إلیهــا دولــة واحــدة؛ فیمــا وقعــت  ١٣وقعــت   ٢-١

دولــة علیهمــا كــي تــدخال حیــز النفــاذ، فیمــا  ٣٥ن تصــدیق التــدخل غیــر المشــروع وانضــمت إلیهــا دولــة واحــدة. وتقتضــي االتفاقیتــا
  تتطلب االتفاقیة األخیرة شروطا إضافیة.

)، المكلفــة بوضــع ترتیبــات PCIFوعقــدت اللجنــة التحضــیریة إلنشــاء صــندوق تعــویض الطیــران المــدني الــدولي (  ٣-١
یر المشـروع عنـد بـدء سـریان مفعـول االتفاقیـة، عمال باتفاقیة التعویض عن التدخل غ المقرر إنشاؤه أعمال الصندوق بدءلتیسیر 

لـــوائح مشـــروع أعمالهـــا بشـــأن عـــدد مـــن المســـائل، بمـــا فـــي ذلـــك  وأنهـــت) ٢٠١١یونیـــه  ٣٠-٢٧فـــي اوتـــاوا ( الخـــامساجتماعهـــا 
 یةقاعدة تغطیة المستوى األول مـن المسـؤول وٕارشادات عن الصندوق، والئحة بشأن فترة ومبلغ االشتراكات األولیة في الصندوق،

وارشــــادات بشــــأن ترتیبــــات اإلدارة المالیــــة واالســــتثمار، وارشــــادات بشــــأن التعــــویض وترتیبــــات مــــع هیئــــات التــــأمین بشــــأن تنــــاول 
  المطالبات، والقواعد اإلجرائیة لمؤتمر األطراف.

  الراهنةقانون الجو  وثائق تشملهامجتمع الطیران المدني وال تثیر قلق  األفعال أو الجرائم التي  -٢
ضـة علـى و معر معلومات هامة بشأن هذا البند من بنود برنـامج العمـل  بأنّ علما  تحیطیرجى من الجمعیة العمومیة أن   ١-٢

  .A38-WP/49ورقة العمل ي ف ةمنفصل بصورةالجمعیة العمومیة 
  مكرر ٨٣جوانب السالمة المتعلقة بالتحریر االقتصادي والمادة   -٣
بلغ عدد الدول األطراف في بروتوكول تعدیل اتفاقیة شیكاغو المـرتبط ی  – لالوضع القائم حالیا وعملیات التسجی  ١-٣

مكـــرر  ٨٣األطـــراف فـــي المـــادة الـــدول ویمكـــن االطـــالع علـــى قائمـــة  . دولـــة )١٦٣( مائـــة وثـــالث وســـتینمكـــرر  ٨٣بالمـــادة 
. ومـن خـالل ضـمن الجـزء الخـاص بمجموعـة معاهـدات إدارة الشـؤون القانونیـة موقع االیكـاو اإللكترونـيفي  المستحدثة باستمرار

) DAGMARصفحة إدارة الشؤون القانونیة والعالقات الخارجیـة، یمكـن االطـالع علـى قاعـدة بیانـات اتفاقـات وترتیبـات الطیـران (
  إلى جانب المعلومات األساسیة عن االتفاقات المسّجلة.

 ٢٠٠٣فـي عــام مفصــلة إرشـادات مانـة العامــة، بهـدف مســاعدة الـدول األعضــاء، أصــدرت األ – مسـاعدة الــدول  ٢-٣
. ووفقــا لهــذه اتفاقیــة الطیــران المــدني الــدوليمــن مكــرر  ٨٣بعنــوان إرشــادات بشــأن تنفیــذ المــادة  ٢٩٥الكتــاب الــدوري رقــم ضــمن 

الجویة، ال سیما في إطار عملیـات تـدقیق مراقبـة الدعم والمشورة إلى إدارة المالحة أیضا إدارة الشؤون القانونیة اإلرشادات، تقدم 
  المسائل ذات الصلة ببروتوكول التدقیق. تتعلق بالسالمة الجویة التي 
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) متاحــا علــى ARSأصــبح نظــام االیكــاو لتســجیل الطــائرات ( – المــادة الحادیــة والعشــرون مــن اتفاقیــة شــیكاغو  ٣-٣
التسـجیل والملكیـة والمشـغلین الجـویین حالـة ح بتجمیع المعلومـات عـن ، وهو یسم٢٠١١اإلنترنت في شهر نوفمبر/تشرین الثاني 

دولـة االیكـاو بالبیانـات. وفـي شـهر ینایر/كـانون الثـاني  ٤٤للطائرات المستخدمة عـادة فـي الطیـران المـدني الـدولي. وتـزود حالیـا 
المواصــفات  وأیضــا ن هــذه الشــهادات،نظــام االیكــاو لشــهادات المشــغلین الجــویین، الــذي یجّمــع المعلومــات بشــأتــم تنفیــذ ، ٢٠١٣

دولـة. وتخطـط االیكـاو، بعـد تنفیـذ التوصـیات  ١١التشغیلیة ذات الصلة، وقد تم تشغیله واختباره باستخدام عّینة أولیة مكونة مـن 
الربع الثالـث نهایة جمیع دولها األعضاء، وذلك بحلول في وجه  فتح باب المشاركة في هذا النظاملالناتجة عن هذه االختبارات، 

) من العمل بطریقة سلسة مع نظام شهادات المشغلین الجویین، ممـا ARS. وفي نهایة المطاف، سیتمكن نظام (٢٠١٣من عام 
ســیتیح موقعــًا واحــدًا للحصــول علــى معلومــات عــن ســالمة الطــائرات مــن خــالل نظــام موحــد یشــمل شــهادات المشــغلین الجــویین 

  وتسجیل الطائرات.
  ا البند في الدورة الخامسة والثالثین للجنة القانونیةالنظر في هذ  ٤-٣
  اعتمدت اللجنة القانونیة التوصیات التالیة بشأن هذا الموضوع:  ١-٤-٣

التغییــرات الزمــة للتصــدي لــبعض مــا إذا كانــت لتحدیــد  ٢٩٥إمكانیــة أن تســتعرض األمانــة الكتــاب الــدوري   )أ
فاقات، ومتى تنطوي مختلف اتفاقات تأجیر الطائرات و/أو المسائل الرئیسیة، مثل الطابع الطوعي لهذه االت

مكررا، وما إذا كانت اتفاقات نقل الطائرات من دولـة إلـى أخـرى لمـدة قصـیرة  ٨٣تبادلها على أحكام المادة 
مكــررا، واالنعكاســات القانونیــة  ٨٣تنطــوي علــى (أو تســتلزم) نقــل مســؤولیات دولــة التســجیل بموجــب المــادة 

 مكررا بالنسبة لكل دولة معنیة؛ ٨٣المادة ینطوي على اتفاق النضمام إلى االمترتبة على 
وممثلـین عـن اللجنـة القانونیـة مــن  األمانـة العامـة لإلیكــاوتشـكیل فرقـة عمـل تضـم المــوظفین المناسـبین مـن   )ب

ح مكــررا، للمســاعدة علــى تنقــی ٨٣ذوي الخبــرة فــي التعامــل مــع االتفاقــات التــي تنطــوي علــى أحكــام المــادة 
  مجال انطباق أحكام هذه المادة؛على نحو أفضل في وتثقیف الدول األعضاء  ٢٩٥الكتاب الدوري 

  بخصوص مسألة التسجیل:  )ج
مســألة تســـجیل االتفاقــات التـــي ال تنطــوي علـــى نقــل مســـؤولیات دولــة التســـجیل عـــن معالجـــة یمكــن   )١

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

فیما یتعلق بالتـأخیر فـي عملیـات التسـجیل، یمكـن أن تنظـر اإلیكـاو، رهنـًا بتـوفر المـوارد، فـي خیـار   )٢
إعداد سـجل إلكترونـي یتـیح للـدول األعضـاء إمكانیـة إدخـال المعلومـات وٕارسـال االتفاقـات إلكترونیـًا 

  سالها بالبرید إلى اإلیكاو إلنهاء عملیة التسجیل؛بدًال من إر بنفسها 
مكــررا كبنــد علــى جــدول أعمــال  ٨٣أن تنظـر اإلیكــاو، لــدى انعقــاد المــؤتمرات اإلقلیمیــة، فــي إضـافة المــادة   )د

  وأن تروج ألهمیة هذه االتفاقات بالنسبة للدول األعضاء.هذه المؤتمرات 
 ٨٣، التوصــیات المــذكورة أعــاله فیمــا یتعلــق بالمــادة ١٩٩دورتــه أقــر المجلــس، فــي الجلســة الحادیــة عشــرة مــن   ٢-٤-٣

  مكررًا.
النظر في إنشاء إطار قانوني فیما یتعلـق بـنظم االتصـاالت والمالحـة واالسـتطالع/إدارة الحركـة الجویـة بمـا فـي ذلـك   -٤

  النظم العالمیة للمالحة باألقمار الصناعیة والهیئات اإلقلیمیة المتعددة الجنسیات
أي تطــورات محــددة فیمــا یخــص هــذا البنــد الــذي یتصــل باألعمــال الجاریــة التــي تقــوم بهــا اإلدارة  هنــاكتكــن  لــم  ١-٤

القانونیة. ورغم عدم وجـود أي تطـورات وثیقـة الصـلة بالموضـوع، قـررت اللجنـة القانونیـة فـي دورتهـا الخامسـة والثالثـین االحتفـاظ 
  بالموضوع ضمن برنامج العمل.
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 اإلرشادات بشأن تضارب المصالحالنظر في   -٥

ــــى الجمعیــــة العمومیــــة   ١-٥ ــــامج العمــــل علــــى أســــاس مقتــــرح ورد فــــي ورقــــة عمــــل قُــــدمت إل ُأدرج هــــذا البنــــد فــــي برن
)A37 WP/80 ( إضــافة الموضــوع المعنــون "النظــر فــي إعــداد إرشــادات بشــأن تضــارب المصــالح" إلــى إلــى الجمعیــة یــدعو هــو و

 بشـكل معقـول علـى نطـاقورقـة العمـل المـذكورة أنـه مـن المستصـوب تـوفر قواعـد متسـقة فـي جاء و  برنامج عمل اللجنة القانونیة.
وفـي اإلطـار الحـالي،  بین سـلطات الطیـران المـدني واألنشـطة التـي تشـرف علیهـا. بوضوح وباستمرارقطاع الطیران بغیة الفصل 

) ٢، والتنظیمیــةلمصــالح المالیــة فــي الكیانــات ) ا١وهــي: ممیــزة مجــاالت ثالثــة اقتــرح النظــر فــي حــاالت تضــارب المصــالح فــي 
تعیـین أو إعـارة فـي ) الممارسـة المتبعـة ٣انتقال األفراد من وظائف حكومیة الى وظائف في قطاع الصناعة والعكس بـالعكس، و

لعناصــر بغیــة مــن المناســب النظــر فــي هــذه ا هوقــد ارتئــي أنــ المراقبــة بالنیابــة عــن ســلطة الطیــران المــدني.بمهــام المــوظفین للقیــام 
اللجنـة القانونیـة وضـع توصـیات، عنـد ُطلـب مـن و . دون مصـلحة ، وممارسـة المسـؤولیات التنظیمیـةتحقیقـه تعزیز الهدف المرجـو

  االقتضاء، وعندما یكون ذلك مناسبا، من أجل أن تعتمد المنظمة إرشادات في هذا الشأن.
، حیـث سـُیطلب مـن ٢٠١٣في دراسة بشـأن هـذا البنـد فـي الربـع األخیـر مـن عـام  إدارة الشؤون القانونیة وستشرع  ٢-٥

. كمــا ســُینظر فــي اتخــاذ الخاصــة بهــا القضــائیةوالیاتهــا تضــارب المصــالح فــي معالجــة حــاالت  الــرد علــى اســتبیان بشــأن الــدول
  خطوات إضافیة، تشمل إنشاء فریق دراسة خاص، حسب نتائج الدراسة االستقصائیة المذكورة.

  الضمانات الدولیة على المعدات المنقولة (معدات الطائرات)  -٦
السجل لضـمان تنفیـذ مهامـه تنفیـذا فعـاال تشغیل صل المجلس، بصفته السلطة اإلشرافیة للسجل الدولي، رصد ایو   ١-٦

ــــا للمــــادة  ــــةمــــن  ١٧وفق ــــة علــــى المعــــدات المنقول ــــة بشــــأن الضــــمانات الدولی ــــة الدولی ــــاون فــــي التــــي ُوقعــــت فــــي كیــــ االتفاقی ب ت
  (اتفاقیة كیب تاون). ١٦/١١/٢٠٠١
قــد وصــلت إلــى نهایتهــا  (CESAIR)لســجل الــدولي لوبمــا أن مــدة التعیــین الثانیــة للجنــة خبــراء الســلطة اإلشــرافیة   ٢-٦

 المنقولـةالمعـدات علـى الدولیـة  الضـمانات اتفاقیـة ) مـن بروتوكـول٤( ١٧، فإن المجلـس، عمـال بالمـادة ٢٠١٢أثناء شهر یولیو 
(بروتوكــول كیــب  ٢٠٠١نــوفمبر  ١٦علیــه فــي كیــب تــاون فــي الموقــع بشــأن المســائل المحــددة التــي تخــص معــدات الطــائرات، 
كــول كیــب تــاون، قــد األطــراف والــدول الموقعــة علــى اتفاقیــة وبروتو الــدول تــاون)، وبعــد الترشــیحات/إعادة الترشــیحات الــواردة مــن 

لثة. وتتكون لجنة الخبـراء التابعـة للسـلطة اإلشـرافیة للسـجل الـدولي حالیـا مـن خمسـة ثالوالیة تعیین أعضاء في اللجنة أعید ن/عیّ 
عشر خبیرا مرشحین مـن البرازیـل وكنـدا والصـین وفرنسـا وایرلنـدا ومالطـة ونیجیریـا وباكسـتان والسـنغال وسـنغافورة وجنـوب افریقیـا 

متحـدة. وعقـدت لجنـة الخبـراء التابعـة للسـلطة اإلشـرافیة للســجل وسویسـرا واإلمـارات العربیـة المتحـدة والمملكـة المتحـدة والوالیـات ال
علـــى التـــوالي. وأثنـــاء اجتمـــاعهم  ٢٠١٣وأبریـــل  ٢٠١٢الـــدولي اجتماعیهـــا الخـــامس والســـادس فـــي مـــونتلایر فـــي شـــهري دیســـمبر 

إلـى إحاطـة وأجــروا مناقشـات أولیــة  (CESAIR) الخـامس، اسـتمع أعضــاء لجنـة الخبــراء التابعـة للسـلطة اإلشــرافیة للسـجل الــدولي
رحــت رســمیا فــي ذلــك ، التــي اقتُ (Doc 9864)اللــوائح واإلجــراءات الخاصــة بالســجل الــدولي بشــأن تعــدیالت متعــددة وهامــة علــى 

منها توصیات إلى المجلـس  قدمتالحین على لجنة الخبراء التابعة للسلطة اإلشرافیة للسجل الدولي في اجتماعها السادس والتي 
  .٢٠١٣في یونیو  ١٩٩أثناء دورته افق علیها وو 
) مــن بروتوكــول كیــب تــاون، وٕالحاقــًا بقــرار ٥( ١٧اتفاقیــة كیــب تــاون والمــادة مــن ) (ب) ٢( ١٧وعمــًال بالمــادة   ٣-٦

) لمـــدة خمـــس ســـنوات Aviareto Ltd( ي) إلعـــادة تعیـــین مســـجل الســـجل الـــدولC-DEC 188/6( ٣٠/١٠/٢٠٠٩المجلـــس المـــؤرخ 
. وُأعــّد العقــد بمســاعدة مــن ٢٩/٢/٢٠١٦حتــى و  ٢٧/٦/٢٠١١مــین العــام عقــدا جدیــدا مــع المســجل، اعتبــارا مــن ثانیــة، وقــع األ

  .٢٠٠٩الرابع الذي ُعقد خالل دیسمبر  افي اجتماعه (CESAIR)الذي أنشأته الفریق المخصص المعني بتجدید العقود 
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) (ج) مـن بروتوكـول كیـب تـاون، ٢سابعة والثالثـین () (ج) من اتفاقیة كیب تاون والمادة ال٢( ٦٢وعمال بالمادة   ٤-٦
 الــنقضعملیــات و التصــدیقات واإلعالنــات ب المعنیــةمعلومــات مــن جهــة االیــداع  بصــفته الســلطة اإلشــرافیةبانتظــام یســتلم المجلــس 
م إلیهمــا واالنضــمااتفاقیـة كیــب تــاون وبروتوكولهـا  عملیـات التصــدیق علــىبلــغ عــدد  ١٨/٧/٢٠١٣. وحتـى الــدخولوتعیـین نقــاط 

  .وانضماماً تصدیقًا  ٥٢
  قانون الجو الدوليمواثیق استعراض مسألة التصدیق على   -٧
لهـــذا الموضـــوع فـــي  ٥) األولویـــة رقـــم ٢٠٠٨مـــایو  ٢ –أبریـــل  ٢١للجنـــة القانونیـــة (مـــونتلایر،  ٣٣الـــدورة أولـــت   ١-٧

  عمل.المن برنامج  ٧للجمعیة العمومیة وهو حالیًا البند  ٣٧برنامج عملها العام. وظل البند باألولویة ذاتها في الدورة 
  .المعاهدةالمشمولة ب المنطقةحدثت تطورات هامة في  السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة،ومنذ الدورة   ٢-٧
، ٢٠١٠ســبتمبر  ١٠أغســطس إلــى  ٣٠رعایــة االیكــاو، فــي الفتــرة مــن تحــت ُعقــد مــؤتمر دبلوماســي فــي بیجــین و   ٣-٧
(اتفاقیــة بیجــین)  )٢٠١٠(بیجــین، ، اتفاقیــة قمــع األفعــال غیــر المشــروعة المتعلقــة بــالطیران المــدني الــدولياعتمــاد إلــى أفضــى و 

) (بروتوكـول بیجـین). واالیكـاو هـي الجهـة ٢٠١٠والبروتوكول المكمل لها لقمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات (بیجین، 
دولـة وصـّدقت  ٢٧بروتوكولها. وحتى تاریخ كتابة هذه الورقة، بلغ عدد األطراف الموقعة علـى اتفاقیـة بیجـین لالودیعة لالتفاقیة و 

دول وانضـــمت إلیـــه  ٥دولـــة وصـــدقت علیـــه  ٢٩. أمـــا بروتوكـــول بیجـــین فقـــد وقعـــت علیـــه دول ٣دول وانضـــمت إلیهـــا  ٥ اعلیهـــ
إداریـة عـن هـذه المعاهـدات وُوزعـت علـى  حـزمهذه المعاهدات، فقد ُأعّدت في . ولمساعدة الدول على االنضمام كأطراف دولتان

 :كـــــاو اإللكترونـــــي علـــــى اإلنترنـــــتالــــدول فـــــي شـــــكل كتـــــاب منظمـــــة كمـــــا أضـــــیفت إلـــــى مجموعـــــة المعاهـــــدات علـــــى موقـــــع االی
)http://www.icao.int/Secretariat/Legal/Pages/TreatyCollection.aspx(  
القــوائم الحالیــة  عــن معلومــاتواســتمر نشــر مجموعــة المعاهــدات علــى موقــع االیكــاو العــام علــى اإلنترنــت لتــوفیر   ٤-٧
معاهدات قانون الجو المتعددة األطراف، وحالة فرادى الدول فیما یتعلق بمعاهدات قـانون الجـو المتعـددة األطـراف، في ألطراف ل

تصـبح أطرافـا علـى أن داریة لمسـاعدة الـدول الحزم اإلو الدول إزاء المعاهدات، وضع و وجدول تجمیعي لتوضیح حالة المعاهدات 
بشـأن مسـائل التصـدیق. وتوصـیات هذه المعاهدات، وقرارات الجمعیة العمومیة المتصلة بمسائل التصدیق ومعلومـات حدیثـة في 

ــــــــــــــى موقــــــــــــــع ســــــــــــــرد المتعلقــــــــــــــة بإیــــــــــــــداع المعاهــــــــــــــدات فــــــــــــــي ســــــــــــــجل  اإلجــــــــــــــراءاتوتــــــــــــــرد جمیــــــــــــــع  تــــــــــــــاریخي فــــــــــــــورًا عل
  .)http://www.icao.int/Secretariat/Legal/Pages/TreatyCollection.aspx(:االنترنت

التصـدیق أثنـاء زیـاراتهم  مسـألةویواصل رئیس المجلس واألمین العام وغیرهما من مسـؤولي االیكـاو التشـدید علـى   ٥-٧
الــدول األعضــاء فــي  ثُّ َحــتُ ، )ج(، المرفــق ٢٢-٣٧ومیــة قــرار الجمعیــة العمعمــال ب هوالجــدیر بالــذكر فــي هــذا الســیاق أنــ للــدول.
 ٢٠٠١واتفاقیـة كیـب تـاون لعـام  ١٩٩٩لعـام  مونتری"العلى اتفاقیـة وبشكل خاص على التصدیق في أسرع وقت ممكن  االیكاو

-٣٧، واتفاقیة بیجین وبروتوكولها. وقد أقّرت الجمعیة العمومیـة صـراحًة فـي قراریهـا ٢٠١٠و ٢٠٠٩لعامي  مونتریالواتفاقیتي 
بأهمیــة توســیع نطــاق منظومــة أمــن الطیــران العالمیــة وتعزیزهــا بالتصــدیق علــى معاهــدتي بیجــین وأهمیــة اعتمــاد  ٢٤-٣٧و ٢٣

 المواثیـقإلـى فیهـا تشـیر و هـذه البعثـات غـراض أل معلومـات القانونیـة إدارة الشـؤون على الصعید العالمي. وتقـدم مونتریالاتفاقیة 
الحلقـات الدراسـیة القانونیـة وأثنـاء خـالل عملیـات التصـدیق  وهـي تشـّجع علـىالقانونیة التي لم ُیصدق علیها بعد وتحدد أولویتها. 

  جتماعات االیكاو األخرى.اإلیداعات الشخصیة التي یقوم بها مسؤولو الدول وخالل دورات الجمعیة العمومیة وا

  -انتهـى  -
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