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  والثالثونالخامسة الدورة —الجمعية العمومية 

 القانونيةاللجنة 

 ١٩٥٢تحديث اتفاقية روما لعام تقرير مرحلي عن  :٣٤البند 

 تحديث اتفاقية روما

 )وثيقة مقدمة من تركيا(

 ملخص
اجـراء  يستدعي االفتقار الى توافق اآلراء حول العناصر األساسية في مشروع االتفاقيـة             

سة التي تتضمن ارسال استبيان جديد الى الدول لكي تقدم آراءهـا حـول              المزيد من الدرا  
 .مواضيع معينة

 .٥ في الفقرة الجمعية العموميةالمعروض على االجراء يرد 

 مقدمة -١

ألضرار على األرض والحاجة الـى تحـديث   عن االمسؤولية خاصا باالعتراف بغياب نظام مقبول عالميا   مع   ١-١
ت االيكاو مجموعة دراسة الستعراض وتحديث اتفاقية روما المتعلقة باألضرار التـي تلحقهـا              أشاالطار القانوني الحالي، أن   

       وقد شاركت تركيا بنشـاط فـي   .  ١٩٥٢قعة في روما في عام  الطائرات األجنبية باألطراف الثالثة على سطح األرض المو
 .جديدقانوني الجهود النشاء صك 

 نظـرا للوقـت     ،ولكن.  ى الدورة الثانية والثالثين للجنة القانونية      نتيجة أعمال مجموعة الدراسة ال     تقدملقد   ٢-١
ومازالت األعمال جارية بشـأن تحـديث   .  المحدود، لم تستطع اللجنة أن تستكمل وضع اللمسات األخيرة على اتفاقية جديدة   

 لكي تؤخذ بعين االعتبار عنـد    االضافية التالية واآلراء  أن تقدم المالحظات    في  في هذا المجال، ترغب تركيا      و ،اتفاقية روما 
 .الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العموميةهذا الموضوع في دراسة 

 اآلراء حول التقرير المرحلي -٢

خالل انعقاد الدورة الثانية والثالثين للجنة القانونية، لم يتم التوصل الى توافق اآلراء حـول مسـائل أساسـية         ١-٢
وكان نطاق مسؤولية الناقلين الجويين وامكانية تـأمين المخـاطر التـي    .  دراسةبشأن مشروع النص المقدم من مجموعة ال    

 .مثل هذه المسؤولية من النقاط األساسية لوجه االختالف والتباين في اآلراءتنشئ 
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 األرض، أنشـأ مشـروع الـنص نظـام          حبالنسبة الى المخاطر األساسية الملحقة باألطراف الثالثة على سط         ١-١-٢
 تركيا الهيكل المقترح في مشروع الـنص  برتعوت.  ١٩٩٩م المنصوص عليه في اتفاقية مونتريال لعام     مسؤولية مشابه للنظا  

 .مستوى التعويض أعلى من المبلغ المحدد في اتفاقية مونتريالينبغي أن يكون  ولكن ، بصورة عامةمقبوال

وأن هـدف  .  حب خاصـة  وحدة س١٠٠ ٠٠٠بقيمة هو المستوى األول في المسؤولية      تتيح اتفاقية مونتريال     ٢-١-٢
حماية قطاعات النقل الجوي في كل الدول باالضـافة         الى  فرض حد لمسؤولية الناقلين الجويين الدوريين يعتمد على الحاجة          

 .وانشاء قانون موحدلصالح المتضررين  السريعة تعويضاتالى تسهيل ال

.  الثالثـة علـى سـطح األرض   من جهة أخرى، يقتصر نطاق اتفاقية روما على األضرار الملحقة باألطراف            ٣-١-٢
.  األطراف الثالثة على سطح األرض عالقة قانونية مع النقل الجوي الذي تسبب بالضـرر             لدى   ليسوعلى عكس الركاب، ف   

 فان األطراف الثالثـة علـى   ، وبصورة عامة ، ال يتجزأ من االقتصاد الوطني     جزءاولكن قطاع النقل الجوي لدولة ما يشكل        
منافع اقتصادية غير مباشرة من كل عملية نقل جوي تتم في مجالهم            يجنون   ، بما في ذلك الركاب المسافرين     ،سطح األرض 
تعتمد على توزيع المخاطر المتأصلة في عملية النقل الجوي بين كل           التي   فان فلسفة اتفاقية مونتريال      ،لذلك.  الجوي الوطني 

 تحتفظ تركيا برأيها القائل بأن فرض حـدود علـى مسـؤولية النـاقلين          ،  لذلك  .طبق جزئيا على اتفاقية روما    ت ،المشاركين
 وحـدة سـحب     ٣٠٠ ٠٠٠د المخاطر األساسية على األقل على مستوى        يحدم ت  فقط اذا ما ت    ا ومنصف الجويين سيكون عادال  

 .خاصة

ـ                ٤-١-٢ طلقـت  د أ ان أحكام مشروع االتفاقية المتعلقة بالضرر المتأتي نتيجة فعل من أفعال التدخل غير المشروع ق
وكانت .   وكانت آراء المندوبين منقسمة انقساما كبيرا      ،العنان الى مناقشات طويلة في الدورة الثانية والثالثين للجنة القانونية         

المسائل األساسية والحساسة تتمثل في معرفة ما اذا كان ينبغي اعتبار الناقلين مسؤولين عن الضرر الناتج عن فعـل مـن                      
 . العمل عن ذلكيتهممسؤولتحديد نطاق  .  واذا كان ذلك صحيحا،شروعأفعال التدخل غير الم

هي أقـل توقعـا    تؤدي أفعال التدخل غير المشروع الى أضرار تتخطى نطاق حدود الحوادث الجوية و             ،عادة ٥-١-٢
 ينبغـي   ي معرفة اذا كان   فالنقطة الحساسة   تكمن  و.   يجب أن تعالج بصورة مختلفة     ،لذلك.  المترتبة عنها االنعكاسات  لجهة  

 .اعتبار هذه األفعال ضمن نطاق مسؤولية الدولة

 ،التدابير األمنية الالزمـة   لجهة اعتماد   المعترف بها دوليا    المشغل الجوي   ضمن التزامات   من  تعتبر تركيا أنه     ٦-١-٢
 .مع فرض حدود معينةقدم المساواة  والمشغل الجوي على ةلمخاطر والمسؤولية بين الدولتوزيع اينبغي 

التصورات المختلفة المذكورة أعـاله، قـد       توضيح   وبهدف   . افق اآلراء حول المسائل الحساسة     تو عدمنظرا ل  -٣
 وتدعو فيـه  ،تعتبر األمانة العامة لاليكاو أنه من الضروري اصدار استبيان اضافي يتضمن خيارات وصيغ متعددة لالتفاقية          

مجموعة معينة مـن  مع مراعاة على اتفاقية جديدة سيما حول موضوع امكانية التصديق     ال ،الدول األعضاء أن تقدم آراءها    
 .المعايير

 لألمانة العامة لاليكاو قاعدة بيانات أفضل حول امكانية قبول        ستتيحاالستبيان  استنتاجات هذا    تركيا أن    يوترتأ -٤
الـردود  لبية   واذا لزم األمر، وضع مشروع نص جديد يتمشى مع اآلراء التي دعمتها غا             ،االتفاقية الجديدة والتصديق عليها   

 .على هذا االستبيان
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  الجمعية العموميةالمعروض علىاالجراء  -٥

 :أن تقوم بما يلي الجمعية العموميةيرجى من  ١-٥

 .أن تأخذ علما باآلراء واالقتراحات المقدمة في هذه الوثيقة )أ
 . أعاله٤رة  حسب اآلراء المقدمة في الفق،أن توصي االيكاو بمواصلة األعمال بشأن تحديث اتفاقية روما )ب

 ـ انتهـى ـ


