اظهارنظر كارشناسي درباره:

«اليحه تصويب تشريفات (پروتكلهاي) مربوط به اصالح بند (الف) ماده ( )50و
ماده ( )56كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي»

مقدمه
اليحه تصويب پروتكلهاي مربوط به اصالح بند «الف» ماده ( )50و ماده ( )56كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي
كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در جلسه مورخ  1396/10/20هيئت محترم وزيران به تصويب رسيده جهت طي
تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسالمي ارائه شده است.
مشخصات اليحه
دوره دهم ـ سال دوم

سابقه موضوع

شماره ثبت:

 .1اليحه مذكور در اجراي آيين نامه داخلي به كميسيون محترم عمران مجلس به عنوان اصلي ارجاع شد و در جلسه
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مورخه  1397/01/26با حضور مسئوالن اجرايي ذيربط و كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي مورد

شماره چاپ:
895
تاريخ چاپ:
1397/2/9
معاونت پژوهشهاي
زيربنايي و امور
توليدي

دفتر :مطالعات
زيربنايي
ساير دفاتر:
مطالعات حقوقي
مطالعات انرژي،
صنعت و معدن
مشخصات گزارش

بحث و بررسي قرار گرفت و ماده واحده و تبصره آن عيناً به اتفاق آراء تصويب شد.
 .2همچنين اليحه مذكور در اجراي آييننامه داخلي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بهعنوان فرعي
ارجاع شد كه در جلسه مورخه  1397/01/28با اكثريت آراء به تصويب رسيد.
مالحظات كارشناسي
 .1جمهوري اسالمي ايران يكي از اعضاي سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري است .اين سازمان بينالمللي از
بدو تشكيل تاكنون يعني ( 1395/7/15اول اكتبر  )2016سيونه جلسه در ارتباط با هواپيمايي بينالمللي كشوري
تشكيل داده و در اين جلسات مسائل مبتالبه هواپيمايي كشوري بينالمللي و نيز پيشنهادهاي اعضا جهت اعتالي
هرچه بيشتر سازمان ،بررسي و در هر زمينه تصميمات الزم اتخاذ شده است.
آخرين جلسه مجمع سازمان مذكور كه سيونهمين جلسه اين سازمان است در تاريخ ( 1395/7/10اول
اكتبر  )2016در مونترال كانادا تشكيل شده است.

شماره مسلسل:

 .2در اين نشست مشخصاً افزايش تعداد اعضاي شوراي ايكائو (سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري) و كميسيون
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هوانوردي آن پيشنهاد شده كه اين پيشنهاد هم به تصويب مجمع سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري رسيده است.

تاريخ انتشار:
1398/5/8

 .3در اليحه پيشنهادي عالوهبر اصالح بند «الف» ماده ( )50و ماده ( )56كنوانسيون هواپيمايي كشوري
بينالمللي ،ملغي شدن مواردي مرتبط با مصوبات نشستهاي قبلي سازمان مذكور نيز مطرح شده است.
 .4در ارتباط با اصالح بند «الف» ماده ( ،)50مجمع سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري در سيونهمين جلسه
خود (مورخ  1395/7/10در مونترال) با توجه به تمايل تعداد زيادي از كشورهاي عضو به افزايش اعضاي شورا به
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منظور افزايش تعداد اعضاي اين ركن ،تصويب كردند كه «در بند «الف» ماده ( )50كنوانسيون ،جمله دوم با تغيير سيوشش به
چهل ،اصالح گردد» البته در بند « »2پروتكل مربوط به اصالح بند «الف» ماده ( )50كنوانسيون مذكور آمده كه «بر اساس مفاد
بند «الف» ماده ( )94كنوانسيون مذكور  ...با تصويب يكصدوبيستوهشت كشور عضو ،اصالحيه پيشنهادي يادشده ،الزماالجرا
خواهد شد».
 .5در ارتباط با اصالح ماده ( )56نيز مجمع سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري در سيونهمين جلسه خود در مونترال در تاريخ
 1395/7/10با توجه به تمايل عمومي كشورهاي عضو نسبت به افزايش اعضاي كميسيون ناوبري هوايي و مناسب تشخيص دادن افزايش
تعداد اعضاي ركن مذكور ،تصويب كردند كه «در ماده ( )56كنوانسيون عبارت بيستويك عضو ،جايگزين عبارت نوزده عضو ميگردد».
البته نظير آنچه در اصالح بند «الف» ماده ( )50اشاره شد ،اين اصالحيه تعداد اعضا ،با تصويب يكصدوبيستوهشت كشور عضو ،الزماالجرا
خواهد شد.
 .6از آنجا كه اجرايي شدن مصوبات سيونهمين نشست سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري موكول به تصويب اصالحات مصوب
مجمع سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري در مجالس قانونگذاري كشورهاي عضو سازمان مذكور است ،در اين رابطه دولت
اليحه مذكور را جهت تصويب در مجلس شوراي اسالمي ارائه كرده است.
 .7در اليحه پيشنهادي دولت عالوهبر اصالح بند «الف» ماده ( )50و ماده ( )56كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي ،ملغي
شدن مواردي مرتبط با نشست هاي قبلي سازمان مذكور نيز مطرح شده است كه اين موارد بهطور مشخص نسبت به تغيير اعضا
در نشستهاي قبل از نشست سيونهمين جلسه سازمان هواپيمايي كشوري بينالمللي بوده كه با تغييرات بهوجود آمده در نشست
اخير حذف آنها پيشنهاد شده است.
جمعبندي و پيشنهاد
با توجه به مراتب باال از آنجا كه افزايش اعضا چه در شوراي ايكائو و چه در كميسيون هوانوردي در جلسه  1395/7/10در مونترال
به تصويب اعضاي سازمان مذكور رسيده است و با توجه به اينكه اين افزايش تعداد جهت تضمين توازن و نيز باال بردن ميزان
مشاركت اعضا در تصميمگيريها و به روزرساني مصوبات مجمع بوده است ،تصويب اين اليحه در چارچوب منافع ملي پيشنهاد
ميشود.
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