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 اللجنة القانونية

 تقريرال مشروع نص
  ٣٧ و٣٥ و ٣٤  رقمالبنود بشأن

 من جدول األعمال

 .اللجنة القانونية لنظرمقدم  ٣٧  و٣٥ و ٣٤ البنود النص المرفق بشأن
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 ١٩٥٢تحديث اتفاقية روما لعام تقرير مرحلي عن  :٣٤البند 
 التـي قـدمتها     WP/135 التي قدمها المجلس والوثيقة      WP/18ر في هذا البند استنادا الى الوثيقة        نظ ال جرى ١:٣٤

 . وقانون الفضاء في أمريكا الالتينية التي قدمها اتحاد الطيرانWP/118 التي قدمتها اليونان والوثيقة WP/266تركيا والوثيقة 
ن التقرير المرحلي منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثـين          الجمعية بشأ  لعناية معلومات   WP/18وقدمت الوثيقة    ٢:٣٤

دراسة بشـأن   المجلس قد نظر في     نت بأن   وبي.  ١٩٥٢للجمعية فيما يتعلق العمل المنجز في سبيل تحديث اتفاقية روما لعام            
اعدها في عملهـا   مجموعة دراسة تابعة لألمانة لكي تس     ٥/٦/٢٠٠٢في  وكان المجلس قد أنشأ     هذا الموضوع قدمتها األمانة     

قها الطـائرات األجنبيـة   حلروع اتفاقية بشأن األضرار التي تووضعت األمانة بمساعدة مجموعة الدراسة مش    .  في المستقبل 
.  االتفاقية فـي دورتهـا الثانيـة والثالثـين      هذهونظرت اللجنة القانونية في مشروع.   األرض على سطح  باألطراف الثالثة 

وقرر المجلس في  .  في المستقبل في بعض الجوانب      بمزيد من العمل   ضرورة االضطالع  الى   هاإثر مداوالت خلصت اللجنة   و
 .تقدم بالعملالحراز ووعة خاصة لتحديث اتفاقية روما مجم انشاء ٣١/٥/٢٠٠٤

خالل الدورة الثانية والثالثـين للجمعيـة       لم يتم التوصل الى توافق في اآلراء         أنه   WP/135وذكرت الوثيقة    ٣:٣٤
امكانية تـأمين   مسؤولية الناقل الجوي و   نطاق  العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بمشروع االتفاقية والسيما         نونية بشأن   القا
أنه بـالنظر    موقف تركيا بشأن عدد من القضايا التي تناولها مشروع االتفاقية واقترحت             WP/135وبينت الوثيقة   .  مخاطرال

 استبيان يتألف مـن خيـارات   اصدار من الضروري أنه األمانة فقد تجد، ضايا األساسيةبعض القآلراء بشأن ا توافق   النعدام
 االتفاقية الجديدة ضمن مجموعـة   التصديق علىبشأن االتفاقية ودعوة الدول الى تقديم آرائها والسيما فيما يتعلق بقابلية  شتى  

 االتفاقيـة    التصديق على   الى األمانة بشأن قابلية    فضلقاعدة بيانات أ   وستقدم الردود على االستبيان   .  محددة من البارمترات  
 .ووضع مشروع نص جديد عند االقتضاء

من مشروع االتفاقية ينبغـي أن تصـبح   ) ح (١ التي نصت على أن المادة   WP/226الوثيقة  اليونان  وقدمت   ٤:٣٤
 ).١٩٨٢ (قانون البحارلاتفاقية األمم المتحدة  من ١٠١المادة 
 لعناية الجمعية العمومية موقفه    في أمريكا الالتينية      وقانون الفضاء   اتحاد الطيران  قدم،  WP/118وفي الوثيقة    ٥:٣٤

 والسيما فيما يتعلق بنظام المسؤولية الوارد فـي مشـروع           ١٩٥٢ المتعلق بتحديث اتفاقية روما لعام       المتواصلبشأن العمل   
 .االتفاقية وقضية التأمين

ـ عـن   و١٩٥٢تحديث اتفاقية روما لعام الرامية الى  عملية الجارية    لل عن دعمها  ةعديدوفود   توأعرب ٦:٣٤  اثقته
وشددت الوفود على ضـرورة  .  لقةالمعبأن مجموعة العمل الخاصة التي أنشأها المجلس ستكون قادرة على تسوية المسائل          

 .االسراع باستكمال العمل
ين على استعراض مواقفها بشأن تغطية مخاطر    بمكان تشجيع شركات التأم   وبين أحد الوفود أنه من األهمية        ٧:٣٤

سيسـهل  و الطيران بشأن قضايا المسؤولية واألمن       ة به االيكاو وجماع   تضطلعالحرب مع األخذ بنظر االعتبار العمل الذي        
 .الشركات مهمة تحديث اتفاقية روماالذي ستقوم به هذا االستعراض 

 الخطـوط   بخـالف  األخذ بنظر االعتبار األطـراف        العمل مع   نطاق وأعرب وفد آخر عن رغبته بتوسيع      ٨:٣٤
 . تعاني من حالة التأمين الصعبة ما فتئتالتيالجوية 
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المسؤولية بالنسبة للمخاطر المتصـلة      تغطيعالمية   وثيقة قانونية    استحداث ضرورةوشدد أحد الوفود على      ٩:٣٤
مشاكل حتى وان كانت تؤدي الى ظهور  السواء  على  بالسالمة فضال عن المخاطر الناجمة عن أعمال التدخل غير المشروع           

األطـراف الثالثـة عـن    تعويض لتوصل الى نظام شامل عند تناول  امن الضروريوكان .  شتى ال وقد تتطلب حلو  مختلفة
 نتائج العمل الجاري عادلة وكفوءة وواقعية، وأنـه         يجب أن تكون   هوذكر أحد الوفد بأن   .  تحليقهاأثناء   طائرات   ضرر سببته 

ذلـك لمنـع أي عرقلـة فـي     بالحسبان واحتياجات الخطوط الجوية أخذ ينبغي كاف ولكن   الضحايا  أن يكون تعويض    يجب  
فصل عن حقائق السوقالعمليات الدولية وفي نظام التعويض الذي يجب أن ي. 

شارة الى  أن اال  وبين بأنه يعتقد     WP/266 المقترح الوارد في الوثيقة       اعتراضه على  عن وأعرب أحد الوفود   ١٠:٣٤
 وأن هذه االشارة ربما سـتمنع الـدول التـي    ةكن ضروريت لم )١٩٨٢( قانون البحارلاتفاقية األمم المتحدة    من   ١٠١المادة  
 . االيكاو في المستقبليقة أطرافا في االتفاقية من المصادقة على وثتليس

تلـك  مصـالح  وخطوط الجويـة  لح ال  مصا  بين ا توازن تحدث أن   ينبغيوذكر وفد آخر بأن االتفاقية الجديدة        ١١:٣٤
 .بنظر االعتبار الرحالت المحليةخذ أأنه ينبغي  واألطراف الثالثة

وقد الحظ بعض المراقبين أنه بينما حصل استعراض اتفاقية روما على زخم بسبب الصعوبات التي تواجه                 ١٢:٣٤
صول على التأمين الذي يغطـي مسـؤولية        في الح أيضا  لديها مشاكل    بالطيران    أخرى متصلة  اأطرافالخطوط الجوية، فان    

وحث االيكاو على احراز تقـدم      .   استعراض اتفاقية روما جزءا من حل طويل األجل لهذه المسائل          وكان.  األطراف الثالثة 
 .بسرعة بشأن هذا الموضوع

شأن العديـد   بديت ب  أُ  هناك تعليقات قد    الرئيس بأن  ذكر هذا البند من جدول األعمال،       مناقشةولدى تلخيص    ١٣:٣٤
.  وكان هناك دعم كبير لعملية تحديث اتفاقية روما وشدد العديد من الوفود على ضرورة االسراع في هذا الصدد         .  من النقاط 

أيضا عن ثقتها بأن المجموعة الخاصة التي أنشأها المجلس ستتوصل الى حل سريع ومرض للقضـايا            عديدة  وأعربت وفود   
 .المعلقة

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 المساعدة في مجال التأمين على الطيران ضد أخطار الحرب :٣٥د البن
 التـي قـدمها   WP/126 التي قدمها المجلس والوثيقـة     WP/17جرى النظر في هذا البند استنادا الى الوثيقة          ١:٣٥

لتي قدمها االتحاد    ا WP/97 التي قدمتها المفوضية األوروبية والوثيقة       WP/87منين على الطيران والوثيقة     ّؤماالتحاد الدولي لل  
 .التي قدمتها المملكة المتحدة WP/280الدولي للنقل الجوي والوثيقة 

 A33-20تقريرا مرحليا بشأن االجراءات المتخذة عمال بقرار الجمعيـة العموميـة   WP/17 الوثيقة قدمت و ٢:٣٥
ير ضد مخاطر الحرب على الطيران عـن   لصالح الغلإللغاءلتوفر غطاء تأميني غير قابل       دولية   آلية طارئة انشاء   ماسي وال

  خالل سـنواتها األولـى     تحصل على دعم حكومي متعدد األطراف     وأمين ذات غرض خاص وال تبغي الربح        طريق هيئة ت  
")Globaltime  .("   خطة ومن الشروط الالزمة النشاء  Globaltime  ٥١  التي تمثل  الدول المتعاقدة  تعلن أن   و وتشغيلها ه  من 

 حصول مزيد ومن الشروط األخرى    عن نيتها في المساهمة وقد لوحظ أنه لم يتم بعد بلوغ هذه العتبة               االيكاو   معدل مساهمة 
 وسـيلة  Globaltime الشروط تعتبر خطة تلك وريثما تنفذ.  من الفشل في سوق التأمين التجاري كما بين ذلك مجلس االيكاو   

الملطف  وبين أحد الوفود تأثيرها Globaltime بخطةلمحرز فيما يتعلق   وأعرب العديد من الوفود عن تقديره للعمل ا       .  طارئة
 لم فقط، األمر الذي     على المجالين القصير والمتوسط    قدمت حال    Globaltime  خطة بيد أنه جرى التسليم بأن    .  على األسواق 

د تشجع العناصر الفاعلة في      ق Globaltime  خطة وفي هذا الصدد أعرب أحد الوفود عن انشغاله بأن        .  يجذب مشاركة كافية  
 . بما فيه الكفاية من وجهة نظر الشركات التجاريةذلك الغطاء الذي قد ال يكون مفيدا على سحب ةالسوق التجاري

 ٢٠٠١ التأمين على الطيران وتغيرات السوق إثر الحادي عشـر مـن سـبتمبر        WP/126ووصفت الوثيقة    ٣:٣٥
االسـتثناء التـام    مفـاهيم   القائمة فضال عن    االستثناء  سياسات  راكم والتركيز على    التأمين والت حت مفاهيم القابلية على     روش

 التطورات األوروبية فيما يتعلق بالقواعد الجديدة التـي         WP/87نت الوثيقة   وبي.  مني الطيران  بعض مؤّ  هاي اقترح ت ال ةالجديد
داخـل أو   ينبغي على كل المشغلين االلتزام بهـا   فيما يتصل بالمتطلبات الدنيا للتأمين التي٣٠/٤/٢٠٠٥ستطبق اعتبارا من    

 أن االستثناءات الجديدة بالنسبة للمطالبة بالمسؤولية       WP/97وبينت الوثيقة   خارج أو فوق اقليم دولة ما من االتحاد األوروبي          
 القذرة والمعدات المغناطيسية الكهربائية والمواد الكيميائية االحيائية وحثت الدول علـى أن              القنابل ناجمة عن سوء استخدام   

عن الحـرب  الناجمة المسؤولية بالنسبة للخسائر حدود  مشروع لنظام الشروع بصياغة فضال عن  ، للحكومات ضمانات  توفر
 .واالرهاب

ـ  لتصدي لمشكالت عدم استقرار      توصيات الى الجمعية العمومية ل     WP/280الوثيقة  قدمت  و ٤:٣٥  ةالسوق التجاري
ومـن  .  خطوط الجوية ومجهزي الخدمات األخـرى ذات الصـلة  العمليات  مما يهدد استمرار     الحربتأمين ضد مخاطر    لل

 النظر  البد من بأسرع وقت ممكن وأنه      عمل اللجنة القانونية المتعلق بتحديث اتفاقية روما         أن يستكمل خصوصا  الموصى به   
المخاطر الجديدة التـي تـنجم   أوالهما في النهوض بهذا العمل في هذا المجال عبر وسيلتين تغطي       ذلك  اقتضى األمر    ما   اذا

.  وقد دعم ذلك العديـد مـن الوفـود   .  التي تحيق باألطراف الثالثة "التقليدية" األخطار   وتغطي الثانية عن الحرب واالرهاب    
 لصناعة الطيران وليس بالنسبة    المقلقة لجميع العناصر الفاعلة األخرى       حالةبالوذكرت وفود عدة بأنه من الضروري التسليم        

والحظ وفد آخـر    .  تينة أو اثن  د على وثيقة واح   بأنه ينبغي أال تقتصر الخيارات    واقترح وفد آخر    .   فحسب خطوط الجوية لل
لمتصلة باالرهاب وينبغـي معالجـة      واألخطار ا " العادية" ينبغي التصدي لألخطار     هأنه على الرغم من نطاق المسؤولية فان      

 .األولويةوحتى على سبيل بل الخطر األخير على سبيل االستعجال 
مواصلة لهذا الموضوع، بينما أعرب أحد الوفود عن دعمه من حيث المبدأ للمفهوم األساسي الـوارد فـي                 ٥:٣٥

وفي رأيه، ينبغي أن تخضع هذه . وثيقتين، اال أنه أعرب عن تردده بصفة أساسية فيما يخص منهج وجود ال          WP/280الوثيقة  
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 مع مراعاة أنه ينبغي االسراع في وضع نظـام          ١٩٥٢المسألة لدراسة المجموعة الخاصة المعنية بتحديث اتفاقية روما لعام          
وأعرب وفد آخر عن تأييده لهذا االقتراح  وكان يشـك  . عام ال يغطي المخاطر التقليدية فحسب بل أيضا المخاطر االرهابية         

في أن أي تقسيم لهذه المسألة سوف يسرع التوصل الى حل للمسائل المعلقة وأعرب عن شواغله تجاه معالجـة المخـاطر                     
فضال عن ذلك، ذكر هذا الوفد أن مسؤولية الراكـب مغطـاة    . التي أعلنت بشأنها شركات التأمين استثناءات كاملة      " الجديدة"

ذلك تدخلت وفود عديدة لكي تسترعي االنتباه الى الحاجة الى التوصل الى حل             بعد  . ١٩٩٩بالفعل في اتفاقية مونتريال لعام      
عالمي لهذه المسألة يشمل الدول النامية واألقل نموا في معالجة الصعوبات ذات الصلة التي تواجهها حكومـاتهم وصـناعة                   

 .الطيران لديهم
قد حصلت على دعم وفـود   WP/280الوثيقة تلخيصا لهذا البند، أشار الرئيس الى أن التوصيات الواردة في      ٦:٣٥

وخلص من المناقشات الى أن اللجنة القانونية رغبـت فـي   . عديدة اال أن عددا معينا من الوفود قد أعرب عن شكوكه أيضا   
اعادة التأكيد على أن االيكاو ينبغي لها أن تسرع في مواصلة العمل بشأن تحديث اتفاقية روما لمعاجة هذه المسألة، تاركـة                     

 .التفاصيل الخاصة بأفضل النهج المتبعة لنظر المجموعة الخاصة المسؤولة عن هذا البند
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني :٣٧البند 
 التـي قـدمتها   WP/137 التي قدمها المجلس والوثيقة WP/84نظرت اللجنة في هذا البند على أساس الوثيقة      ١:٣٧

 . التي قدمتها األياتاWP/71 التي قدمتها كولومبيا والوثيقة WP/238ا والوثيقة جمهورية كوري
 نظرة عامة على برنامج عمل االدارة القانونية والمسائل القانونيـة فـي المجلـس             WP/84تضمنت الوثيقة    ٢:٣٧

يقة مواضيع برنامج عمـل     وتضمنت الوث . ٢٠٠٧-٢٠٠٥وبرنامج عمل اللجنة القانونية وخطة االجتماعات القانونية للفترة         
 .اللجنة القانونية حسب ترتيب أولوياتها وقدمت معلومات عن حالة العمل في كل بند على حدة بشأن برنامج العمل

 التي قدمتها جمهورية كوريا اقتراحا من كوريا باستضافة ندوة قانونية اقليمية في             WP/173تضمنت الوثيقة    ٣:٣٧
وسوف تستهدف الندوة االقليمية المقترحة الدول التي يعتمـد         . الدارة القانونية لاليكاو   تحت رعاية مشتركة مع ا     ٢٠٠٦عام  

 .وأحاطت اللجنة علما بهذا االقتراح. فيها مكتب االيكاو آلسيا والمحيط الهادئ
" الحجـز " التي دعت الى مزيد من النظر في استصواب دراسة موضـوع      WP/238قدمت كولومبيا الوثيقة     ٤:٣٧

وكـان هـذا    . األخرى في سياق تنفيذ األحكام القضائية النابعة من مسؤولية أنشطة الطيران          " التدابير الوقائية "و" زاالحتجا"و
الوفد على وعي بقيود الميزانية التي تواجهها المنظمة وذكر، كجزء من دراسة منفصلة، أن هذه المسألة يمكن الوفاء بها في              

 .اطت اللجنة علما بهذا االقتراحوأح. اطار العمل على تحديث اتفاقية روما
وأشارت الى التقدم البارز الذي حققته االيكاو بالفعل من خالل اعداد تشـريع             . WP/71قدمت األياتا الوثيقة     ٥:٣٧

وعلى الرغم من ذلك، وفي ضوء العـدد المتزايـد باسـتمرار            . نموذجي ومواد ارشادية بشأن موضوع الركاب المشاغبين      
ن رأيها بضرورة القيام بالمزيد من العمل المنسق على مستوى عالمي من خالل االيكاو والذي ينبغي                للوقائع، فقد أعربت ع   

أن يشمل أيضا استعراضا للتعديالت الضرورية المحتملة لالتفاقيات والبروتوكوالت الراهنة وهو العمل الـذي سـتقوم بـه        
 .وأحاطت اللجنة علما بهذا االقتراح. كاب المشاغبينمجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة لاليكاو والمعنية بالر

أعربت الوفود عن رغبتها في ربط مسألة التأمين ضد مخاطر الحرب بالبند الذي يتعامل مع تحديث اتفاقية                  ٦:٣٧
وذكر وفد في اشارته الى موضوع الركاب المشاغبين أن العمل المستقبلي بشأن هذا الموضوع ينبغـي أن يراعـي                   . روما
واقترح وفد رفع   ). قانوني: ١٢ المشروع   -خطة عمل االيكاو ألمن الطيران     (WP/88 الفجوات التي حددت في الوثيقة       أيضا

 ).١مستوى أولية تحديث اتفاقية روما في برنامج العمل الى رقم 
تراحـات  تلخيصا للمناقشات بشأن هذا البند من جدول األعمال، ذكر الرئيس أن اللجنة قد أحاطت علما باالق           ٧:٣٧

 من جدول األعمال ومشروع القرار المعتمـد      ٣٦وفي ضوء المناقشات السابقة بشأن البند       . العديدة الواردة في أوراق العمل    
المرتبط به، فقد أوصى باالبقاء على الموضوع الذي يتعامل مع النظر في وضع اطار قـانوني للنظـام العـالمي للمالحـة       

وبمـا أن   . ٢ الى رقـم   ٣برنامج العمل ولكن ترفع أولوية تحديث اتفاقية روما من رقم           باألقمار الصناعية بأعلى أولوية في      
المداوالت السابقة بشأن تحديث اتفاقية روما تضمنت اشارات معقولة الى مسألة التأمين ضد مخاطر الحرب، فقـد اعتبـر                   

م أن تخطيط االجتماعات القانونية للفترة   وكان من المفهو  . لزاما ادخال تعديل رسمي على صياغة هذا البند في برنامج العمل          
 سيخضع الستعراض مالئم حسب الضرورة خالل تلك الفترة بحيث يتوافق مع التقدم المحـرز فـي              ٢٠٠٧ الى   ٢٠٠٥من  

 .العمل بشأن البنود المختلفة في برنامج العمل وأولوياته
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 :وبناء على ذلك، ُأقر برنامج عمل اللجنة القانونية كما يلي ٨:٣٧
 بما  الجوية الحركة ادارة/واالستطالع والمالحة االتصاالتنظر في وضع اطار قانوني فيما يتعلق بنظم         ال )١

 ).GNSS(في ذلك النظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية 
 .األفعال أو الجرائم التي تثير قلق مجتمع الطيران الدولي ولم تشملها وثائق قانون الجو الراهنة )٢

 ).معدات الطائرات( في المعدات المتحركة الضمانات الدولية )٣

االتفاقية المتعلقة باألضرار التي تلحقها الطائرات األجنبية باألطراف الثالثة علـى سـطح             "بحث تحديث    )٤
 .٧/١٠/١٩٥٢ الموقعة في روما في ،"األرض

 .استعراض مسألة التصديق على وثائق قانون الجو الدولي )٥

، آثارها ان وجدت، على تطبيق اتفاقية شيكاغو ومالحقها وغيرها       لبحار ا قانوناتفاقية األمم المتحدة بشأن      )٦
 .من وثائق قانون الجو الدولي




