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   الثالثة والثالثون الدورة— اللجنة القانونية

  )٢/٥/٢٠٠٨ ـ ٢١/٤مونتريال، (

  الدورةهذه  في ة المنجزاألعمالتقرير عن   : ٨البند رقم 

  تقرير عن عمل اللجنة القانونيةمشروع 
  خالل دورتها الثالثة والثالثين

  . االجتماعتشتمل المادة المرفقة على مشروع تقرير اللجنة القانونية عن تنظيم  - ١

   .LC/33-WP/8ستصدر مادة الحقة تشتمل على مشروع تقرير اللجنة القانونية كأقسام فرعية من الوثيقة   - ٢

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



  تنظيم االجتماع 1

  

  مكان االجتماع ومدة انعقاده   - ١

يس وترأس الدورة رئ  . ٢/٥/٢٠٠٨ إلى   ٢١/٤عقدت الدورة الثالثة والثالثون للجنة القانونية في مونتريال من            ١-١
 ).كندا(اللجنة القانونية، السيد جيل لوزون 

  كلمات االفتتاح   - ٢

، بجميـع   رئيس المجلـس  ورحب السيد روبرتو كوبيه غونزاليس،      . رئيس اللجنة القانونية  افتتح االجتماع     ١-٢
قانون المن اتفاقيات   د  يعدال بشكل مبتكر وبنجاح     تعدأ قد   انه وذكر بأ  فمشرالجنة  للاتاريخ  فأشار إلى   . المندوبين والمراقبين 

ومـن أجـل    ،  العالية اتتوقعالخلفية   من أجل   هذه للجنةاقد اجتمعت دورة    و.  الطيران العالمي  مجتمع الدولي لصالح    يالجو
و أالتدخل غير المـشروع     بسبب أفعال   ثالثة  ال باألطرافالطائرات  لحقها   التي ت  األضرارتعويض  " في موضوع    أساسالنظر  ا

  ". العامةالمخاطر
عنـدما نظـرت    و. ٢٠٠٠ سنةن هذا الموضوع كان في برنامج عمل اللجنة القانونية منذ           وأشار كذلك إلى أ     ٢-٢

 مزيد من   إلى هناك حاجة    أن إلى اللجنة   استنتجت،  ةمشروع اتفاقي في   ٢٠٠٤مارس  شهر  ن للجنة في    والدورة الثانية والثالث  
 الخاص الفريق وعقد. العملضي قدما ب  مل ل فريق خاص  إنشاء، قرر المجلس    ٢٠٠٤مايو  شهر  وفي وقت الحق، في     . العمل

ين، ت منفـصل  تين اتفـاقي  إلـى مشروع االتفاقية من الدورة الثانية والثالثين للجنة        أنه يجب تقسيم     إلى وخلص   ة اجتماعات ست
علـى   الفريـق  وركـز  . باإلرهاب المتعلقةالمخاطر  ى تتناول   خرالسالمة، واأل المخاطر العامة أو المتعلقة ب    تناول  تهما  احدإ

آلية تعويض تكميلي    أنه ستكون هناك حاجة إلى       الفريق واستنتج. لضحايا ولقطاع الطيران المدني   اة  لحماية  المزدوجالمبادئ  
المتصلة  مع األحكام مشروعي اتفاقيتين،    وضع الفريق وبالتالي،  . المتعلقة باإلرهاب المخاطر  بلتلبية هذين الهدفين فيما يتعلق      

 .اإلرهابجزء ال يتجزأ من االتفاقية التي تغطي مخاطر كتكميلي آلية التعويض الب

كمـا  . الخـاص  للفريقعلى رئاسته   ) السويد (كجلينهنئ السيد هنريك    يو شكريالرئيس هذه الفرصة ل   نتهز  وا  ٣-٢
ن هـذه   ر إلى أ  وأشا). األرجنتين (موتيانيبال  السيد  و) الواليات المتحدة  (جينيسنمايكل  يد  مقررين، الس ل عن امتنانه ل   أعرب

ثناء توليـه  في أقيادة حسن  وحكمةصبر وعلى ما أبداه من     شكره  ورأسها السيد جيل لوزون،     ت التي ي  األخيرةستكون  الدورة  
 .منصب رئيس اللجنة

 تعطي اللجنـة    أيضا أن   عقد هذه الدورة، قرر    ٧/١٢/٢٠٠٧نه عندما قرر المجلس في      لسة أ بلغ الرئيس الج  أو  ٤-٢
التعقيدات التي يثيرها هـذا الموضـوع والـصعوبات فـي         اعترافا ب و. كل من مشروعي االتفاقيتين   ل األولويةنفس  القانونية  
فـي اللجنـة    ها  ضعيعن الثقة الكبيرة التي     الرئيس  عرب  أ،  األساسية المسائل بشأن العديد من     اآلراء في توافق   إلىالتوصل  
إذا و.  بشأن مستقبل مسار العمل    اتتخذ قرار يالمجلس في النتائج و    هذه الدورة، سينظر     أعقابوفي  . نجاز مهامها الالقانونية  

 عقد مؤتمر دبلوماسي   فيالخطوة التالية للمجلس    تمثل  ، ست يهما على قدر كاف من النضج     أو كل مشروعي الصكين   أحد  اعتبر  
  .نصوصالو ألوضع الصيغة النهائية للنص 



 2 تنظيم االجتماع 

 المزيد من التعاون من     ي عن ثقته في تلق    وأعرب. بةالطيعن شكره للرئيس لمالحظاته     الجلسة   رئيس   وأعرب  ٥-٢
  .عليها/لتصديق عليهلصكوك مشاريع و أجانب جميع المشاركين في هذه الدورة، وذلك بهدف وضع مشروع صك 

  جدول األعمال وترتيبات العمل  -٣

ول أعمالهـا    دون تغيير بوصفه جـد     LC/33-WP/1اعتمدت اللجنة جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة           ١-٣
  .بهذا التقرير) أ(المرفق للدورة، وهو يرد في 

  . بهذا التقرير)ب(المرفق ترد ورقات العمل التي تنظر فيها اللجنة حسب بنود جدول األعمال في  ٢- ٣
وقد رتبت المـواد    . يرد بصورة منفصلة في التقرير اإلجراء الذي اتخذته اللجنة فيما يخص كل بند من البنود                ٣-٣

  . بنود جدول األعمال التي تنظر فيها اللجنةوفقا لترقيم

  الجلسات   -٤

  .جلسة، وكانت جميع الجلسات مفتوحة... عقدت اللجنة   ١- ٤
شـبينوال،  ا. أ. أ.  السيد س   نائب األمين  وكان. فيبو، مدير اإلدارة القانونية بااليكاو    . كان أمين اللجنة السيد د      ٢-٤

هوانـغ،  . فيرهـاغن، و ج   . ب و ين، القانوني يـنالمسؤولكبير  أوغسطين،  . ف.  ج والسـادة .المسؤول القانوني الرئيسـي  
كما قام مسؤولون آخـرون     . فينشتاين، المستشارة القانونية، أمناء مساعدين    . جاكوب، المسؤولين القانونيين، والسيدة م    . أ و

  .في المنظمة بتقديم الخدمات إلى اللجنة
  تمثيل الدول والمنظمات الدولية  - ٥
المرفـق  وترد في   . ممثال ومراقبا في هذه الدورة للجنة القانونية      [ ] دولية   منظمة[ ] دولة متعاقدة و    [ ] ل  مثّ  ١-٥
  . بهذا التقرير أسماء المندوبين والمراقبين)ج(

  محاضر الجلسات  - ٦

للدورة  من نظامها الداخلي، ليست هناك حاجة إلى إعداد محاضر جلسات ٤٥ اللجنة أنه، عمال بالمادة  قـررت   ١-٦
  .الثالثة والثالثين

  
  




