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 المساعدة في مجال التأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب :٣٥البند 

 المساعدة في مجال التأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب

 ملخص

ا لقرار الجمعية تتضمن هذه الوثيقة تقريرا مقدما الى الجمعية العمومية عن االجراءات المتخذة طبق
لصالح  لاللغاء غطاء تأميني غير قابل دولية لتوفر طارئة، وخاصة انشاء آلية A33-20العمومية 

 الربح، تبغي وال غرض خاص عن طريق هيئة تأمين ذات  على الطيران ضد مخاطر الحربالغير
 ").Globaltime(" سنواتها األولى خاللوتحصل على دعم حكومي متعدد األطراف 

 .٧ في الفقرة الجمعية العمومية المعروض على االجراء يرد
 المراجع

 LE 4/64-03/65 كتاب المنظمة رقم
 ٣٠/٦/٢٠٠٣بتاريخ 

  A33-26 وA33-20قرارا الجمعية العمومية رقم 
)Doc 9790 ، القرارات سارية المفعول الصادرة عن

 )٥/١٠/٢٠٠١العمومية في الجمعية 

 خلفية الموضوع -١

أرسلت شركات التأمين اشعارا مدته سبعة بالواليات المتحدة، المفجعة  ٢٠٠١ سبتمبر ١١ ثأحدافي أعقاب  ١-١
 اعتبارا من ، شركات الطيران واألطراف األخرى المؤمن عليها في العالمأيام بالغاء التأمين ضد مخاطر الحرب الى

 على عمليات شركات الجراءاوبناء على طلب شركات الطيران، على ضوء التأثير المحتمل لذلك .  ٢٤/٩/٢٠٠١
 جميع الدول المتعاقدة في االيكاو من خالل كتاب ، بعد التشاور مع األطراف، نداء الى رئيس المجلسوجهالطيران، 

.  ، اتخاذ التدابير التي تضمن عدم انقطاع خدمات الطيران والنقل الجوي٢١/٩/٢٠٠١ بتاريخ EC 2/6-01/94المنظمة رقم 
 ومن خالل حسب االقتضاء، ،خاصة على ضرورة دعم مشغلي شركات الطيران واألطراف األخرى بصورة التأكيد تموقد 

كما أكدت كتب .   التأمينحين استقرار أسواقنتيجة لتلك التطورات الى تغطية لتزام بتغطية المخاطر التي تركت دون الا
 LE 4/64-02/30 ورقم ١٤/١٢/٢٠٠١ريخ  بتاLE 4/64-01/128 ورقم ٢٥/١٠/٢٠٠١ بتاريخ EC 2/6-01/101رقم المنظمة 
والى حد كبير، استجابت الدول على .  هذه التدابيرالعمل ب وحثت الدول على تمديد  هذا النداء من جديد١٨/٣/٢٠٠٢بتاريخ 

 . الرئيسلنداءنحو ايجابي 
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ع نهج منسق اتبا: A33-20في ضوء هذا الوضع، اعتمدت الدورة الثالثة والثالثون للجمعية العمومية قرارها  ٢-١
وحثت الجمعية العمومية الدول .  لتقديم المساعدة الى شركات الطيران في مجال التأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب

 وتنسيقا التباعه في معالجة هذه المشكلة المهمة والعاجلة، وكلفت مجلس دواماالمتعاقدة على العمل سويا لوضع نهج أكثر 
 في ١٦٤ من دورته   وبناء على ذلك، قرر مجلس االيكاو، خالل الجلسة األولى.االيكاو بانشاء مجموعة خاصة

، انشاء المجموعة الخاصة المعنية بالتأمين على الطيران )١٦٤ من الدورة ١قرارات المجلس في الجلسة  (٢٢/١٠/٢٠٠١
ان ضد مخاطر الحرب وكلفت المجموعة، بصفة خاصة، بمهمة استعراض مشكلة التأمين على الطير.  ضد مخاطر الحرب

 من األطراف المتضررة فيما يتعلق بالتأمين شركات الطيران وغيرهامنسقة ومالئمة لمساعدة واعداد توصيات بشأن آليات 
مين غير قادرة على توفير ك ضروريا بقدر ما تكون أسواق التأعلى الطيران ضد مخاطر الحرب، لتشغيلها اذا ومتى كان ذل

 .غطاء كاف

لقصير والمتوسط، أوصت المجموعة الخاصة المعنية بالتأمين على الطيران ضد مخاطر وعلى األجل ا ٣-١
بانشاء آلية دولية تمول من أقساط التأمين لتوفر لألطراف الثالثة ) نظر تقرير االجتماع الثاني للمجموعة المذكورةا(الحرب 

ق هيئة تأمين ذات أغراض خاصة وال تهدف تغطية غير قابلة لاللغاء بالتأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب عن طري
وكحل طويل األجل، أوصت المجموعة .  الى الربح، وتحصل على دعم حكومي متعدد األطراف لفترة سنواتها األولى

 عن الخسائر الناشئة عن الحرب المذكورة باعداد اتفاقية دولية تحد من مسؤولية صناعة الطيران ازاء األطراف الثالثة
 .أو المخاطر المتصلة بذلكاالختطاف  أو

 )(Globaltimeالخطة العالمية للتأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب : األجل القصير والمتوسط -٢

أحاط المجلس علما مع االهتمام باقتراح المجموعة الخاصة المعنية بالتأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب  ١-٢
، على انشاء المجموعة التابعة ٤/٣/٢٠٠٢ في ١٦٥دسة من دورته ووافق، أثناء الجلسة السا) C-WP/11744الوثيقة (

للمجلس والمعنية بالتأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب للعمل مع األمانة العامة الستعراض توصية المجموعة الخاصة 
 ).١٦٥ من الدورة ٦قرارات المجلس في الجلسة (المعنية بالتأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب 

مجلس، اذ أولى االعتبار لنتائج اجتماعي المجموعة التابعة للمجلس والمعنية بالتأمين على الطيران ضد ان ال ٢-٢
قرارات المجلس في  (١٦٦ أثناء الجلسة الرابعة من دورته ٢٧/٥/٢٠٠٢، أقر في )C-WP/11794الوثيقة (مخاطر الحرب 

بوضع ية بالتأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب مبدئيا توصية المجموعة الخاصة المعن) ١٦٦ من الدورة ٤الجلسة 
وأقر مبدئيا أيضا، مشروعا التفاق المشاركة .  )"Globaltime"(خطة عالمية للتأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب 

 . شريطة اكماله من قبل األمانة العامة بمساعدة مجموعة غير رسمية من الخبراء للحصول على الموافقة النهائية للمجلس
وسوف تخضع بداية الخطة العالمية التي ستكون المشاركة فيها طوعية، للتوقيع على مثل هذا االتفاق الخاص بالمشاركة من 

 وفقا لما  في المائة على األقل٥١قبل عدد كاف من الدول المتعاقدة التي ينبغي أن يصل مجموع اشتراكاتها في االيكاو الى 
باستخدام قرار  (٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢ في الصندوق العام للسنوات االشتراك: A33-26ورد في قرار الجمعية العمومية 

وبناء على ذلك، أخطر رئيس المجلس الدول المتعاقدة ).  للخطة العالميةالجمعية العمومية كأساس لتحديد تقديم الضمانات 
 وكتاب المنظمة ٦/٦ بتاريخ LE 4/64-02/55وطلب منها االعراب عن نيتها في المشاركة، وذلك بموجب كتاب المنظمة رقم 

 .٦/١١/٢٠٠٢ بتاريخ LE 4/64-02/100 وكتاب المنظمة رقم ١٢/٧ بتاريخ LE 4/64-02/72رقم 

 بالموافقة من حيث المبدأ على توصية المجموعة الخاصة ٢٧/٥/٢٠٠٢عمال بقرار المجلس الصادر في  ٣-٢
المية للتأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب المعنية بالتأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب بوضع خطة ع

"Globaltime" ١٩/٩/٢٠٠٢، وبالنظر الجتماع األمانة العامة مع المجموعة غير الرسمية من الخبراء في لندن بتاريخ 
، بتكليف مجموعته المعنية ٢١/١٠/٢٠٠٢ في ١٦٧، قام المجلس، خالل الجلسة الثالثة من دورته )C-WP/11874الوثيقة (
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مين على الطيران ضد مخاطر الحرب بالعمل مع األمانة العامة لدراسة االقتراحات الخاصة باكمال اتفاق المشاركة بالتأ
 ).١٦٧ من الدورة ٣قرارات المجلس في الجلسة (

 ١٣قرارات المجلس في الجلسة  (١٦٨  خالل الجلسة الثالثة عشرة من دورته١٣/٣/٢٠٠٣أقر المجلس في  ٤-٢
رب ـر الحـران ضد مخاطـأمين على الطيـات مجموعة المجلس المعنية بالتـا توصيـئي، مبد)١٦٨دورة ـمن ال

التابعة للمجموعة الخاصة المعنية بالتأمين ") مجموعة المراجعة"(وكلف أيضا مجموعة فرعية ).  C-WP/11946الوثيقة (
ن ضد مخاطر الحرب على الطيران ضد مخاطر الحرب بمهمة استعراض الخطة العالمية للتأمين على الطيرا

)"Globaltime (" في ضوء شروط المشاركة التي وضعتها دول معينة في ردودها على كتب المنظمة المشار اليها في الفقرة
وأخطرت الدول المتعاقدة بهذه التطورات .   أعاله، واجراء التعديالت عليها وعلى المشروع المعدل التفاق المشاركة٢-٢

 .٢٨/٣/٢٠٠٣ بتاريخ LE 4/64-03/36م من خالل كتاب المنظمة رق

بناء على توصية من االجتماع األول لمجموعة المراجعة التابعة للمجموعة الخاصة المعنية بالتأمين على  ٥-٢
، أقر المجلس، في )C-WP/12003نظر تقرير االجتماع األول لمجموعة المراجعة والوثيقة ا(الطيران ضد مخاطر الحرب 

 المشروع المعدل التفاق المشاركة، شريطة موافقة المجلس في ١٦٩لحادية عشرة من دورته  أثناء الجلسة ا٩/٦/٢٠٠٣
نهاية األمر على أي تعديالت نهائية، وقرر االبقاء على الخطة العالمية للتأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب على 

 في ٥١ الفعالة من قبل دول تمثل وشريطة المشاركة).  ١٦٩ من الدورة ١١قرارات المجلس في الجلسة (أساس طارئ 
المائة على األقل من مجموع االشتراكات في االيكاو، سوف يتم تفعيل الخطة العالمية عندما يفشل سوق التأمين التجاري 

  وأكد .مرة أخرى حسبما يحدده مجلس االيكاو، وهي الحالة التي تبدأ فيها هيئة التأمين عملياتها، وربما باشعار زمني قصير
 ١٧٠ خالل الجلسة العاشرة من دورته ٤/١١/٢٠٠٣ بتاريخ C-WP/12078ر في الوثيقة مجلس هذا النهج عندما نظال
 في المائة من ٤٦,٣٦، أبلغت دول متعاقدة تمثل ١٥/٦/٢٠٠٤وحتى ).  ١٧٠ من الدورة ١٠قرارات المجلس في الجلسة (

، ولم ) في المائة٣٤,٩٣(لمية، بعضها وفقا لبعض الشروط مجموع االشتراكات السنوية عن نيتها المشاركة في الخطة العا
نظر حالة الردود باالعراب عن النية ا( في المائة من نوايا المشاركة حتى اآلن ٥١يتم تحقيق الحد األدنى البالغ 

 ٣٠/٦/٢٠٠٣ بتاريخ LE 4/64-03/65عن طريق كتاب المنظمة  وقد أرسلت الى جميع الدول المتعاقدة . )أ( بالمرفق
 .تفاصيل قرار المجلس، بما في ذلك نسخة من مشروع اتفاق المشاركة المعدل

وايجازا للقول، فان المقصود بالخطة العالمية هو أن توفر لألطراف الثالثة تغطية غير قابلة لاللغاء بالتامين على  ٦-٢
.   ولكل طائرةحادثدوالر أمريكي لكل  بليون ١,٥الطيران ضد مخاطر الحرب ابتداء من نقطة زائدة تحددها هيئة التأمين، حتى 

وستكون التغطية التأمينية متوافرة لشركات الطيران وكذلك لألطراف األخرى في قطاع الطيران، مثل المطارات وشركات المناولة 
 للخطة مانها أن تنضم الدولة المتعاقدة لكل منهم الى الخطة بتقديم ضغير أنه سيشترط.  األرضية ومؤجري المعدات والممولين الخ

 بليون دوالر ١٥ حسبما يوزع تناسبيا على أساس معدل اشتراكها في االيكاو بحد أقصى هو المبلغ األقصى االجمالي وقدره العالمية
وللحصول على مزيد من التفاصيل، يمكن ).  بهذه الوثيقة) ب(نظر نسخة مشروع اتفاق المشاركة المعدل في المرفق ا(أمريكي 

، والى األسئلة )SGWI/2(ر االجتماع الثاني للمجموعة الخاصة المعنية بالتأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب الرجوع الى تقري
) ج(في المرفق  األسئلة واألجوبة االضافية و ٦/٦/٢٠٠٢بتاريخ  LE 4/64-02/55بكتاب المنظمة رقم ) (في المرفق واألجوبة 

ع االيكاو العام على االنترنت، وهو قهذه المواد متوافرة بمو (٦/١١/٢٠٠٢بتاريخ   4/64LE-02/11بكتاب المنظمة رقم 
int.icao.www ، من خالل Meetings–under the Legal Bureau's activities  "action ICAO in " (. 

 اتفاقية روما المحدثة: األجل الطويل -٣

 االصالح طيران ضد مخاطر الحربأمين على البالنسبة لألجل الطويل، بحثت المجموعة الخاصة المعنية بالت ١-٣
المحتمل لقواعد المسؤولية تجاه األطراف الثالثة، آخذة بعين االعتبار الضرر الناشئ عن األعمال الحربية وما يصاحبها من 

، أوصت وعلى هذا األساس.  ملة للمسؤوليةمخاطر أو ما يماثلها من أفعال التدخل غير المشروع، ومسألة الحدود المحت
 األطراف الثالثة وربما حول  تجاهمسؤوليةالبسرعة البحث في مشروع جديد التفاقية دولية حول  المذكورة المجموعة
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ألمور التالية ومع االنصاف في ااآلليات األخرى ذات العالقة ليجري اعدادها بأسرع ما يمكن، مع األخذ بعين االعتبار 
محدودية مسؤولية صناعة ) ، ب١١/٩/٢٠٠١طيران على ضوء أحداث الحالة االقتصادية لصناعة ال) أ: الموازنة فيما بينها

 حماية ) من أفعال التدخل غير المشروع، جالطيران عن الضرر الناشئ عن الحرب وما يصاحبها من أخطار أو ما يماثلها
 .الضحايا

راف ثالثة على االتفاقية بشأن األضرار التي تلحقها الطائرات األجنبية بأطالنظر في تحديث "بما أن البند  ٢-٣
هو جزء من برنامج العمل العام للجنة القانونية، قرر المجلس أن اللجنة  "٧/١٠/١٩٥٢، الموقعة في روما في سطح األرض

 األطراف الثالثة لألجل الطويل فيما يتصل باألفعال  تجاهمسؤوليةالالقانونية ستنظر في هذه المسألة المتعلقة بقواعد 
ذا البند ـدم معلومات عن هـوتق.  في اطـار هذا البنـد) ١٦٥ من الـدورة ٦س في الجلسـة قـرارات المجل(االرهابية 

 .A-35 WP/18في الوثيقة 

 حالة السوق الراهنة -٤

 نفس هي بعض شركات التأمين التجارية بعض سمات الغطاء التأميني المعروض حاليا منوبالنظر الى أن  ١-٤
 كان لها تأثير تشجيعي على سوق التأمين ةلقول بأن خطة االيكاو العالمي، يمكن اGlobaltimeالعناصر المهمة في نظام 

على أساس المعلومات التي قدمتها الصناعة الى االيكاو، توجد اآلن تغطية متوافرة .  الخاصة وأسهمت في استقرارها
التجارية على وتعرض بعض مؤسسات التأمين .  بصورة متزايدة للتأمين ضد مخاطر الحرب في سوق القطاع الخاص

طراف الثالثة  غير قابلة لاللغاء لأل شهرا١٢الناقلين الرئيسيين الذين ينقلون أكثر من عشرة ماليين راكب سنويا تغطية لمدة 
 دوالر ٠,٦٥ بليون دوالر أمريكي اجماال بقسط قدره ٢بليون دوالر أمريكي ألي حادث واحد و ١بحد مسؤولية قدره 

  وتتيح هذه التغطية . مليون دوالر أمريكي اجماال٥٠وذلك عالوة على المبلغ األولي البالغ أمريكي تقريبا عن الراكب، 
 دوالران ٢,٠٠قابل قسط اضافي قدره  مAVN52Dأيضا تخفيضا تلقائيا وكذلك تغطية الركاب في حالة الغاء التغطية رقم 

غطية بحد اجمالي اضافي يصل الى اضافية شراء تواستطاع قليلون من الناقلين الرئيسيين بتكلفة .   عن الراكبأمريكيان
 بليون ١ بتكلفة متفاوتة تتوقف على عدد الركاب تغطية بمبلغ يصل الى اآلخرينوتتاح للناقلين .  بليون دوالر أمريكي ١

حد يصل وبالنسبة لهيئات مثل مقدمي الخدمات الجوية والمطارات والصانعين الخ، تتاح السعة الى .  دوالر أمريكي اجماال
ويستمر في السوق توافر .   يوما من االلغاء أو تعديل األقساط٣٠ بليون دوالر أمريكي اجماال، بشرط االشعار قبل ١

 لبند ينص  مليون دوالر أمريكي اجماال، بقسط متفاوت ويخضع ذلك٥٠التغطية الكاملة للركاب واألطراف الثالثة بمبلغ 
ية من التغطية  ادخال استثناءات كلأن الشركات تنوي في المستقبل القريب غير . مراجعة القسط  أيام لاللغاء أو٧على 

 .والكهرومغنطيسيةوالهجمات البيولوجية والكيميائية " بالقنابل القذرة"للهجمات 

وخاصة، وعلى اثر اصدار قانون .  ومع ذلك، مازال يوجد عدد معين من البرامج الوطنية المدعومة حكوميا ٢-٤
، ظل برنامج االدارة االتحادية للطيران في الواليات المتحدة يوسع نطاقه منذ ٢٠٠٢ة ألمن الوطن لعام الواليات المتحد

 بحيث ال يشمل األطراف الثالثة فحسب بل أيضا مخاطر الحرب على جسم الطائرة والركاب والطاقم على ١٦/١٢/٢٠٠٢
ولذلك فان الناقلين الجويين في .  تأمين على الطيرانمتاحة تماما من سوق التظل الرغم من أن هذه األنواع من التغطية 

 ضد مخاطر الحرب مقابل الغطاء الكامل )FAA (الواليات المتحدة أمامهم خيار أن يشتروا من االدارة االتحادية للطيران
 التجارية تتفرضها الشركا من التكلفة التجارية التي قدر ضئيل جدا تقريبا، وهو  الواحد سنتا عن الراكب٢٠قسط قدره 

  وتستمر حاليا صالحية برنامج االدارة . مما أثار شواغل في مناطق أخرى من العالم بصدد المنافسة المنصفة،حاليا
 وينطبق خالل هذه الفترة أيضا ٣١/١٢/٢٠٠٤، مع وجود نص يتيح تمديد أجله حتى ٣١/٨/٢٠٠٤االتحادية للطيران حتى 

ومن .  ر أمريكي لمسؤولية الناقلين الجويين الناشئة عن األفعال االرهابية مليون دوال١٠٠الحد األقصى البالغ قدره 
 . مليون دوالر١٠٠فترة سريان الحد األقصى للمسؤولية وهو المطلوب اصدار تشريع آخر لتمديد 
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 االستنتاجات -٥

 على الطيران ، أعد المجلس وأقر من حيث المبدأ الخطة العالمية للتأمينA33-20طبقا لقرار الجمعية العمومية  ١-٥
 للطوارئ لتوفر لألطراف الثالثة تغطية غير قابلة لاللغاء األجلكخطة قصيرة ومتوسطة " Globaltime"ضد مخاطر الحرب 

الربح، تضمنها الدول الى بالتأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب عن طريق هيئة تأمين ذات أغراض خاصة وال تهدف 
 من أنصبة ٥١يشترط النشاء وتشغيل الخطة العالمية أن تعلن دول متعاقدة تمثل و.  المشاركة لفترة سنواتها األولى

  وحتى اآلن لم يتم .عن نيتها المشاركة في الخطة العالمية) A33-26نظر قرار الجمعية العمومية ا(االشتراكات لدى االيكاو 
جود مزيد من اخفاق سوق التأمين التجاري وثمة شرط آخر هو و.   من نوايا المشاركة٥١ الحد األدنى المتمثل فيبلوغ 

ولذلك، في .  وعند الوفاء بهذين الشرطين ستنشأ هيئة التأمين وستبدأ عملياتها.  في هذا الصدد، حسبما يحدده مجلس االيكاو
 .هذه األثناء، يتم االبقاء على الخطة العالمية بوصفها خطة للطوارئ

تمل لقواعد المسؤولية تجاه األطراف الثالثة من خالل سرعة بالنسبة لألجل الطويل، ولبحث االصالح المح ٢-٥
 األطراف الثالثة أو حول اآلليات األخرى ذات العالقة، كلف  تجاهمسؤوليةالالبحث في مشروع جديد التفاقية دولية حول 

االتفاقية نظر في تحديث ال" من برنامج عملها العام وهو ٣المجلس اللجنة القانونية بالنظر في هذه المسألة ضمن اطار البند 
  ".٧/١٠/١٩٥٢، الموقعة في روما في بشأن األضرار التي تلحقها الطائرات األجنبية بأطراف ثالثة على سطح األرض

 .A35-WP/18وتعالج حالة هذا البند في الوثيقة 

 األثر المالي -٦

 .ال توجد آثار مالية مباشرة على الميزانية ١-٦

 أعاله، واذا لم يتم رسميا تأسيس هيئة التأمين التي ١-٥الفقرة بالعالقة الى الشروط المذكورة في  ٢-٦
رج االيكاو فيما يتعلق بمشروع النظام األساسي االربح، يمكن أن تنشأ تكاليف لسداد أتعاب مستشار قانوني من خ تبغي ال

 من ها وغيرةاركوغير ذلك من المصاريف ذات الصلة المتعلقة بقيام األمانة بوضع الصيغة النهائية التفاق المش
 لهذا الغرض، على أن تسترد المنظمة عند الحاجة، ،ماليةسلفا أن يقدم بوقد أذن المجلس لألمين العام .  ذات الصلة الوثائق

انظر (هيئة التأمين عند تشغيلها اذا تم تشغيلها، رهنا بموافقة رئيس المجلس بموجب السلطة المفوضة اليه  هذه األموال من
 .)C-WP/11794 and C-DEC 166/4الوثيقتين 

 الجمعية العمومية المعروض على االجراء -٧

 :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي ١-٧

 .االحاطة علما بالمعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة )أ 

 .تقديم المزيد من االرشاد، حسبما يكون مالئما )ب 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )أ(المرفق 

 اركةحالة الردود باالعراب عن نية المش
  ضد مخاطر الحربالطيرانفي خطة عالمية للتأمين على 

 )١٥/٦/٢٠٠٤في (

 :الدول المتعاقدة التي ردت بنعم أو نعم بشرط

الرقم 
 المرجعي

نسبة نصيب  الموقف الدولة
 ) ٢٠٠٤(االشتراك 

 ٠,٠٦ نعم أفغانستان ١
 ٠,٠٧ نعم الجزائر ٢
 ١,٦٢ )بشرط(نعم  استراليا ٣
 ٠,٧٥ )طبشر(نعم  النمسا ٤
 ٠,٠٦ نعم البحرين ٥
 ٠,٩٢ )بشرط(نعم  بلجيكا ٦
 ٠,٠٦ نعم بوتسوانا ٧
 ١,٩٨ )بشرط(نعم  البرازيل ٨
 ٠,٠٦ نعم الكاميرون ٩
 ٢,٢٤ نعم كندا ١٠
 ٠,٠٦ نعم تشاد ١١
 ٠,٢٩ نعم شيلي ١٢
 ١,٥٢ نعم الصين ١٣
 ٠,٢٤ )بشرط(نعم  كولومبيا ١٤
 ٠,٠٦ نعم الكونغو ١٥
 ٠,٠٦ نعم اريكاكوست ١٦
 ٠,٠٦ نعم كوبا ١٧
 ٠,٠٦ نعم اكوادرو ١٨
 ٠,١٧ نعم مصر ١٩
 ٠,٠٦ نعم السلفادور ٢٠
 ٠,٠٦ نعم اريتريا ٢١
 ٠,٠٦ نعم استونيا ٢٢
 ٠,٠٦ نعم اثيوبيا ٢٣
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الرقم 
 المرجعي

نسبة نصيب  الموقف الدولة
 ) ٢٠٠٤(االشتراك 

 ٠,٤٣ )بشرط(نعم  فنلندا ٢٤
 ٥,٢٧ )بشرط(نعم  فرنسا ٢٥
 ٠,٠٦ نعم غامبيا ٢٦
 ٧,٥٥ )بشرط(نعم  ألمانيا ٢٧
 ٠,٤٤ )بشرط(نعم  اليونان ٢٨
 ٠,٠٦ نعم غواتيماال ٢٩
 ٠,٠٦ نعم هندوراس ٣٠
 ٠,١٢ )بشرط(نعم  هنغاريا ٣١
 ٠,٢٨ )بشرط(نعم  آيرلندا ٣٢
 ٣,٦٩ )بشرط(نعم  ايطاليا ٣٣
 ٠,٠٦ نعم جامايكا ٣٤
 ٠,٠٦ نعم األردن ٣٥
 ٠,٠٦ نعم كينيا ٣٦
 ٠,٠٦ نعم لبنان ٣٧
 ٠,٠٦ نعم بية الليبيةالجماهيرية العر ٣٨
 ٠,٠٦ نعم مدغشقر ٣٩
 ٠,٠٦ نعم موريشيوس ٤٠
 ٠,٩٢ )بشرط(نعم  المكسيك ٤١
 ٠,٠٦ )بشرط(نعم  موناكو ٤٢
 ١,٩٢ )بشرط(نعم  هولندا ٤٣
 ٠,٠٦ نعم نيجيريا ٤٤
 ٠,٠٨ نعم عمان ٤٥
 ٠,٠٩ نعم بيرو ٤٦
 ٠,٤٠ )بشرط(نعم  البرتغال ٤٧
 ٠,٠٦ نعم قطر ٤٨
 ٢,٣٦ نعم رية كورياجمهو ٤٩
 ٠,٨٢ نعم االتحاد الروسي ٥٠
 ٠,٠٦ نعم رواندا ٥١
 ٠,٠٦ نعم ساو تومي وبرنسيبي ٥٢
 ٠,٦١ نعم المملكة العربية السعودية ٥٣
 ٠,٠٦ نعم السنغال ٥٤
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الرقم 
 المرجعي

نسبة نصيب  الموقف الدولة
 ) ٢٠٠٤(االشتراك 

 ٠,٠٦ نعم سيشيل ٥٥
 ٠,٠٦ نعم سيراليون ٥٦
 ١,١٤ نعم سنغافورة ٥٧
 ٠,٠٦ )بشرط(نعم  سلوفاكيا ٥٨
 ٠,٥٣ )بشرط(نعم  ب أفريقياجنو ٥٩
 ١,٩٩ )بشرط(نعم  اسبانيا ٦٠
 ٠,٠٦ نعم توغو ٦١
 ٠,٤٤ )بشرط(نعم  تركيا ٦٢
 ٥,٢٦ )بشرط(نعم  المملكة المتحدة ٦٣
 ٠,٠٦ )بشرط(نعم  جمهورية تنزانيا المتحدة ٦٤
 ٠,٠٦ نعم فيتنام ٦٥
 ٠,٠٦ نعم اليمن ٦٦
 ٠,٠٦ نعم زمبابوي ٦٧
 ٤٦,٣٦ المجموع
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 :الدول المتعاقدة التي ردت بال
الرقم 
 المرجعي

نسبة نصيب االشتراك  الموقف الدولة
)٢٠٠٤ ( 

 ٠,٠٦ ال اذربيجان ١
 ٠,٠٦ ال بربادوس ٢
 ٠,٠٦ ال بيالروس ٣
 ٠,٠٦ ال بوتان ٤
 ٠,٠٦ ال كرواتيا ٥
 ٠,٥٥ ال الدانمرك ٦
 ٠,٠٩ ال العراق ٧
 ١٤,٢٢ (*)ليس كما اقترح  اليابان ٨
 ٠,٢٤ ال لكسمبورج ٩
 ٠,٠٦ ال ملديف ١٠
 ٠,٥٠ ال النرويج ١١
 ٠,٠٦ ال بابوا غينيا الجديدة ١٢
 ٠,٠٦ ال باراغواي ١٣
 ٠,١٧ ال الفلبين ١٤
 ٠,٧٦ ال السويد ١٥
جمهورية مقدونيا  ١٦

 اليوغوسالفية السابقة
 ٠,٠٦ ال

 ١٧,٠٧ المجموع

 ): دولة٢١(قفها في وقت الحق الدول المتعاقدة التي أفادت بأنها ستعلن عن مو

األرجنتين، بوركينا فاصو، الجمهورية التشيكية، غانا، اندونيسيا، الكويت، جمهورية الو 
جمهورية ، نيبال، نيوزيلندا، باكستـان، بولنـدا، ميانمارالديمقراطية الشعبية، ليسوتو، 

رانيا، االمارات العربية  أوغندا، أوك ترينيداد وتوباغو،رومانيا، سويسرا، تايلند،مولدوفا، 
 .المتحدة

أبلغت اليابان، عقب زيارة رئيس المجلس لها، أن الخطة المقترحة يصعب الموافقة عليها، خصوصا االشارة الى النسبة  (*)
 .ومع ذلك فقد طلبت الى االيكاو أن تنظر في شواغل اليابان) ٢٠٠٢نسبة االشتراك لسنة  (١٤,٥٨المقترحة لليابان وهي 

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ 
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 )ب(المرفق 

 ]LE 4/64-03/65 بكتاب المنظمة رقم )ج(المرفق [

 مشروع اتفاق المشاركة
 في الخطة العالمية للتأمين

 على الطيران ضد مخاطر الحرب

قد أنشئت، كهيئة غير ساعية للربح، لغرض وحيد هو ") الهيئة " التي تسمى فيما بعد ( هيئة التأمين لما كانت
التأمينية للطيران بالشروط المقررة للمسؤولية عن بعض أخطار الحرب واألخطار المرتبطة بها التي يتعرض توفير التغطية 

لها مشغلو شركات الطيران وغيرهم من الهيئات التجارية التي تقدم خدمات ذات عالقـة بالطيران، وذلك من أجل توفير أو 
 ونظرا للوضع الذي ٢٠٠١/ ١١/٩لتأمين التجارية في أعقاب أحداث تكملة التغطية التأمينية التي سحبتها أو خفضتها سوق ا

 .ساد بعد هذه األحداث

 يتعين توفير التغطية التأمينية للطيران لمشغلي شركات الطيران وغيرهم من الهيئات التجارية ولما كان
 ").ت التأمينسندا"التي تسمى فيما بعد (المؤهلة ألن تكون مؤمنا عليها أصلية بمقتضى سندات التأمين 

قد تعهدت بضمان ") الدول المشاركة"التي تسمى فيما بعد ( الدول األطراف في هذا االتفاق ولما كانت
 .التزامات الهيئة بموجب سندات التأمين المذكورة أعاله وبالقدر المنصوص عليه فيها

بقا للمادة الرابعة واألربعين قد عرضت مساعيها الحميدة ط) االيكاو( منظمة الطيران المدني الدولي ولما كانت
 .A33-20وعمال بقرار الجمعية العمومية لاليكاو ) ١٩٤٤اتفاقية شيكاغو،  (اتفاقية الطيران المدني الدوليمن 

 . اتفاق المشاركة هذا قد وضع تبعا لذلك لتحديد حقوق والتزامات األطراف المشاركةولما كان

 :تم االتفاق على ما يلي

 التعاريف -١

 :غراض هذا االتفاق تأخذ التعابير التالية المعاني المذكورة قرينهاأل ١-١

 .يعني الشهر التقويمي الثاني عشر لتاريخ البداية، وتاريخ كل ثاني عشر شهرا تقويميا بعد ذلك: تاريخ العيد السنوي
لحـرب واألخطـار تعني التغطيـة التأمينيـة للطيـران ألخطار ا: التغطية التأمينية للطيران ضد مخاطر الحرب

غير اصابة (المرتبطة بها للمسؤولية الناشئـة عن االصابة البدنيـة وتلف الممتلكـات ألطراف ثالثـة 
، على النحـو المقـرر في اتفاقـات تظهير تمديد )٣-٤ركاب الطائرات حسبما هي معرفة بمقتضى المادة 

 : سببها ما يلي، وأي من مشتقاتها، والتي AVN52D, E, F and Gالتغطية رقم 
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أو ).  سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن(الحرب أو الغزو أو أفعال األعداء األجانب أو األعمال الحربية  )أ(
الحرب األهلية أو التمرد أو الثورة أو العصيان أو األحكام العرفية أو القانون العسكري أو السلطة 

 .العسكرية أو المغتصبة أو محاوالت اغتصاب السلطة

 .أو االضرابات أو أعمال الشغب أو االهتياجات المدنية أو االضطرابات العمالية )ب(

ألغراض سياسية أو ارهابية ) سواء كان أو لم يكن عميال لدولة ذات سيادة(عمل شخص واحد أو أكثر  )ج(
 ).سواء كان الفقدان أو التلف الناجم عنه حدث قضاء وقدرا أو كان متعمدا(

 . تخريبيفعل كيدي أو فعل )د(

)(  االختطاف أو االستيالء غير المشروع أو ممارسة السيطرة غير القانونية على الطائرة أو الطاقم أثناء
من جانب أي شخص يتصرف بدون ) بما في ذلك محاولة مثل هذا االستيالء أو السيطرة(الطيران 

 .رضى المؤمن عليه

رف أو االحتباس أو االستيالء أو االستخدام من جانب المصادرة أو التأميم أو الحجز أو تقييد حق التص )و(
 .أو سلطة عامة أو محلية) مدنية أو عسكرية أو فعلية(أو بأمر من حكومة 

 . منها١-٨يعني تاريخ سريان هذه الخطة حسب المنصوص عليه في الجملة األولى من المادة : تاريخ البداية

 .ييعني مجلس منظمة الطيران المدني الدول: المجلس

للمؤمن عليهم األصليين ممن تخضع سندات التأمين التي ]  مليون دوالر أمريكي٥٠[مبلغا كليا قدره ) أ(تعني : النقطة الزائدة
 أو أي من مشتقاتهما حسب الحالة، أو AVN52F أو رقم AVN52Dبحوزتهم التفاق تظهير تمديد التغطية رقم 

ان األساسية بالنسبة للمـؤمن عليهم األصليين الخاضعين مبلغا أقل بموجب سندات التأمين على الطيـر) ب(
 أو أي من مشتقاتهما حسب الحالة، أو مبلغا AVN52G أو رقم AVN52Eالتفاق تظهير تمديد التغطية رقم 

 .٢-٤أكبر طبقا للمادة 

لى التأسيس، منشأة كهيئة تعني منشأة كهيئة اعتبارية نتيجة للتأسيس، أو اذا كان القانون القابل للتطبيق ال ينص ع: مؤسسة
 .اعتبارية نتيجة العتماد القانون األساسي والتسجيل بمقتضى القانون القابل للتطبيق

 . يعني الحدث الذي أثار مطالبة بمقتضى سندات التأمين: الحدث المؤمن عليه

ن أصدرت لهم الهيئة  مم١-٥من المادة ) و د) وب) هم األطراف المذكورون في الفقرات أ: المؤمن عليهم األصليون
 ). ج١-٥سندات تأمين وممن شملتهم تلقائيا التغطية المنصوص عليها في المادة 

تعني اآللية العامة التي وافقت بموجبها الدول المشاركة على تقديم الضمانات الالزمة الى الهيئة لتوفر التغطية : الخطـة
 .صليين حسب الشروط المذكورة في هذا االتفاقالتأمينية للطيران ضد مخاطر الحرب على المؤمن عليهم األ

هو األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، أو المسؤول الواحد أو األكثر الذي يعينه هذا الشخص : األمين العام لاليكاو
 .ليمثله في األمور التي تتعلق بهذا االتفاق
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المعلقة التي يحددها المحامون لقيمة التقديرية لجميع الخسائر تعني جميع الخسائر المدفوعة وا: الخسائر الكلية المتكبدة
 .اختصاصيو تسوية الخسائر الذين عينتهم الهيئة أو

يعني يوما تكون المصارف مفتوحة فيه الجراء األعمال المصرفية العامة في الدولة التي يقع فيها مقر الهيئة : يوم العمل
 .القانوني

 الغرض -٢

تفاق هو أن تضمن الدول المشاركة بعض التزامات الهيئة، وأن تنشىء اآلليات التي الغرض من هذا اال ١-٢
 .تلزمها للتوزيع التناسبي والحدود والمدفوعات، وأن تضمن التزامات الهيئة غير الساعية للربح ازاء الدول المشاركة

 األهلية والمشاركة -٣

 . المتعاقدة لدى االيكاويفتح باب التوقيع على هذا االتفاق أمام جميع الدول ١-٣

 .تعتبر الدول المشاركة الموقعة أدناه ملزمة بأحكام وشروط هذا االتفاق ابتداء من تاريخ توقيعها عليه ٢-٣

بموجب هذا االتفاق، تتفق الدولة المشاركة الموقعة أدناه مع الهيئة وجميع الدول المشاركة األخرى، بأن تلتزم  ٣-٣
 .تفاق حسبما تعدل من آن الى آخر بموجب أحكام هذا االتفاقوتظل ملتزمة بنصوص هذا اال

 نطاق التغطية -٤

تقدم الهيئة تغطيـة التأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب من النقطة الزائـدة لكل مؤمن عليه ولغايـة  ١-٤
 AVN52Dد التغطية رقـم وبالنسبة للمشغلين الذين شملتهم تغطية بموجب اتفاقـي تظهير تمدي.   بليون دوالر أمريكي١,٥
 بليون دوالر أمريكي ألي طرف واحد مؤمن عليه ١,٥ أو أي من مشتقاتهما يصبح الحد األقصى لهذه الخطة AVN52Fو

وينطبق هذا الحد األقصى باالضافة الى الحدود األساسية المؤمن عليها في األسواق .  عن أي واقعة واحدة لطائرة واحدة 
 مليون دوالر أمريكي ٥٠٠وينطبق حد أدنى أقل قدره .  لمسؤولية عن الركاب واألطراف الثالثةالتجارية حينئذ لتغطية ا

 . أو أي من مشتقاتهماAVN52G و AVN52Eعلى المشغلين الذين شملتهم تغطية بموجب اتفاقي تظهير تمديد التغطية رقم 
طر  صناعة الطيران ضد مخايجب على الهيئة أن تسهل الى أقصى حد مشاركة السوق في التأمين على ٢-٤

وبالتالي تعدل الهيئة اطراديا النقطة الزائدة بموجب الخطة حسبما يقتضيه الوضع، وذلك رهنا بتقييم تجريه الهيئة .  الحرب
بالتشاور مع مجلس االيكاو وباالستناد الى المشورة التخصصية وسعة السوق واستمرارية تكاليف األقساط وأثر هذه 

 .التكاليف على حاملي سندات التأمين

، عندما يفقد المؤمن عليهم األصليون تغطيتهم بموجب سندات تأمينهم ١-٤بدون االخالل بأحكام المادة  ٣-٤
األساسية بسبب قيام سوق تأمين الطيران التجارية بالغاء التأمين األساسي على مخاطر الحرب أمام األطراف الثالثة لغاية 

الحرب ازاء الركاب، توافق الهيئة على تمديد التغطية التي تقدمها النقطة الزائدة أو بالغاء تغطية التأمين على مخاطر 
وفي حالة تمديد .  للتأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب تمديدا تلقائيا لتشمل هذه التغطية أي تغطية أخرى ألغيت

 الى بليوني ١-٤ التغطية الخاصة بالركاب للتأمين ضد مخاطر الحرب يجب أن يزداد حدا التغطية المحددين في المادة
 . مليون دوالر أمريكي على التوالي٧٥٠دوالر أمريكي والى 

بالنسبة للمؤمن عليهم األصليين الذين اشتروا من األسواق التجارية سندات تأمين تشمل حدودا أعلى من  ٤-٤
 مخاطر الحرب التي تقدمها النقطة الزائدة وتعذر عليهم الغاء هذه السندات، يجوز أن تنطبق التغطية التأمينية للطيران ضد
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ويجب أن تقيم الهيئة االعتبار .  الهيئة على الجزء الزائد من هذه الحدود األعلى الى حين انتهاء صالحية سندات التأمين
 .لخفض مستويات األقساط التي يدفعها المؤمن عليهم األصليون الى ذلك الحين

 المؤمن عليهم األصليون -٥

المؤمن "التي تسمى (ة الموقعة أدناه أطرافا في هذا االتفاق، تتاح لألطراف التالية مادامت الدول المشارك ١-٥
 :التغطية التأمينية للطيران ضد مخاطر الحرب") عليهم األصليون

أي ناقل جوي أو أي مشغل طائرات آخر، بمن فيهم مشغلو طيران األعمال وناقلو البضائع تم تأسيسه  ) أ
الطيران ناه وتعيينه بتلك الصفة ألغراض هذا االتفاق من جانب هيئة في الدولة المشاركة الموقعة أد

ويجب على الدولة المشاركة أن تقدم الى الهيئة بانتظام قوائم .  أو هيئة مماثلة في الدولة المشاركةالمدني 
 محدثة بمثل هؤالء المشغلين المؤهلين للتغطية بمقتضى الخطة وفقا للشروط واألحكام القابلة للتطبيق

 . بمقتضى سند تأمينها األساسي للطيران
أي مقدم خدمات تم تأسيسه في الدولة المشاركة الموقعة أدناه ويضطلع باألعمال لتقديم خدمات أو سلع  )ب

 ويكون أي مقدم خدمات كهذا . رانطييعمل في صناعة الكيان في الدولة المشاركة الى أي شخص أو 
 للشروط واألحكام القابلة للتطبيق بمقتضى سند تأمينها األساسي مؤهال للتغطية بمقتضى هذه الخطة وفقا

 .للطيران

أي شخص آخر أو كيان آخر يشترط بموجب التعاقد أن يذكر الناقل أو المشغل أو مقدم الخدمات اسمه  )ج
بوصفه مؤمنا عليه اضافيا بموجب سند التأمين األساسي على الطيران، بمن في ذلك على سبيل المثال 

رون والممولون والمنتجون، يجب أن يدرج تلقائيا بموجب هذا االتفاق بوصفه مؤمنا عليه اضافيا، المؤج
 .ويجب أن يشمل سند التأمين تلقائيا جميع الشروط التعاقدية ذات الصلة

وأي مؤجرين وممولين ومنتجين مؤسسين في الدولة المشاركة الموقعة أدناه ممن اشتروا تأمينهم  )د
ان، يكونون، باالضافة الى أي حماية تعاقدية مذكورة أعاله، مؤهلين للتغطية بموجب هذه األساسي للطير
 .الخطة أيضا

تغطي هذه الخطة التأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب لألطراف المحددة في هذه المادة، وتظل هذه  ٢-٥
 في سندات التأمين وما دامت دولهم ما داموا يستوفون التزاماتهم المنصوص عليها" مؤمن عليهم أصليين"األطراف 

 .المشاركة أطرافا في هذا االتفاق

 التزامات الهيئة -٦

تتعهـد الهيئة بفتح صناديق احتياطية تضع فيها األقساط التي يدفعها المؤمن عليهم األصليون وايرادات  ١-٦
 . استثمار هذه األقساط

ة من األقساط ومن ايرادات االستثمار المحققة ومن يجب أن تدفع الهيئة المطالبات من المبالغ المتراكم )أ
أي آليات مالية أخرى حسب االمكان، بما في ذلك القروض، وتظل الدول المشاركة هي الضامنة كمالذ 

 .أخير فقط
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في حالة تجاوز مثل هذه المتطلبات للمبالغ المتراكمة من األقساط وايرادات االستثمار المحققة، يجوز  )ب
 على القروض الالزمة من مؤسسات االئتمان، بشرط أال تزيد مثل هذه القروض والفائدة للهيئة الحصول

 ٤-٧المحتسبة عليها بأي حال من األحوال الحد األقصى االجمالي للمسؤولية الموضوع بموجب المادة 
 :وبالتالي.  أدناه
يجب أن تكون له أولوية يجوز للهيئة منح حق ضمان في األقساط المستقبلية واجبة الدفع للهيئة، و )١

 .على جميع المطالبات الالحقة في مواجهة الهيئة
، من أجل ٧على الرغم من أي شيء مخالف في هذا االتفاق، تشمل الضمانات بموجب المادة  )٢

 .المنفعة المباشرة لمؤسسات االئتمان، دعم أي من مثل هذه القروض
 .   بالصيغ التجارية العرفية١-٦مادة يجب توثيق المعامالت المالية المقصورة في هذه ال )٣

اذا احتاجت الهيئة بسبب مطالبات المؤمن عليهم األصليين الى دفع أموال تحت الحساب من ضمانات الدول  ٢-٦
المشاركة للوفاء بااللتزامات المطالب بها، وجب على الهيئة أن تسدد هذه األموال عن طريق زيادة األقساط أو بأي وسيلة 

 .ويجب رد مثل هذه األموال المدفوعة تحت الحساب مع الفائدة.   يوافق عليها مجلس االدارةأخرى مالئمة

اضافة الى ذلك وبعد سنتين من تاريخ البداية اذا جمعت الهيئة احتياطات كافية من األقساط، وجب عليها أن  ٣-٦
 .قولة وحسب ما يقرره مجلس االدارةتنظر في االستفادة بأي تغطية باعادة التأمين تكون متاحة عندئذ بتكاليف مع

تضمن الهيئة أن يتوافر دائما لمديريها ومسؤوليها وموظفيها تأمين على مسؤوليتهم بوصفهم مديرين  ٤-٦
وتشتري الهيئة هذا التأمين وتجدده بتكاليف معقولة لتقي نفسها ومديريها ومسؤوليها .  ومسؤولين وموظفين تابعين لها

 الناجمة عن أي خطأ أو سهو من أي منهم أو بالنيابة عنهم في مجرى المعامالت أو في مجرى وموظفيها من المسؤولية
 .تسيير شؤون الهيئة

 التزامات الدول المشاركة -٧

تحسبا لموافقة الهيئة على النص في سندات التأمين على تغطية مخاطر الحرب على الطيران بتأمين غير قابل  ١-٧
 وباستثناء حالة عدم دفع قسط التأمين ورسم سند التأمين، توافق الدولة المشاركة الموقعة أدناه على لاللغاء طبقا لهذا االتفاق،

تزويد الهيئة بضمان يجعلها قادرة على الوفاء بالمطالبات المقدمة بموجب سندات التأمين التي أصدرتها الهيئة الى المؤمن 
لمشاركة الموقعة أدناه أو أراضي أي دولة مشاركة أخرى طرف في عليهم األصليين الذين تم تأسيسهم في أراضي الدولة ا

 .هذا االتفاق

ضمان الدولة المشاركة المنصوص عليه هنا فرادى ال بالتضامن، وفي حدود حصتها المنفردة طبقا لمعدلها  ٢-٧
صندوق العام للسـنوات االشتراكات المقررة لل]: A33-26[الشتراكات االيكـاو حسـب قـرار الجمعيـة العمومية لاليكاو 

 من جميع الخسارات الناجمة عن أحداث ٪١٠٠لتغطية ) المرفق بهذا االتفاق) ١(الجدول رقم  (]٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢[
مؤمن عليها وقعت خالل مشاركتها، بشرط ثابت هو أن تكون الهيئة قد حصلت في المقام األول على موافقة مكتوبة من 

سائر أو أن يكون قد صدر قرار من محكمة في الدائرة القضائية المختصة، وأن تكون قد مجلس االدارة بتسوية هذه الخ
ويجب أن يكون قيام الدولة المشاركة بالدفع بموجب الضمان طبقا لتسويات الهيئة، .  استوفت جميع حقوق االستئناف القائمة

 .بما فيها التسويات المؤقتة، ولكن باستثناء الهبات

بعمومية النص المذكور أعاله، تدفع الدولة المشاركة الموقعة أدناه المبالغ المستحقة عليها في بدون االخالل  ٣-٧
 يوم عمل من تاريخ مطالبة الهيئة بموجب الضمان عندما تكون الهيئة قد وافقت على أي تسوية، أو في غضون ٢٠غضون 
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وتقدم هذه المدفوعات الى الهيئة اما بأموال جاهزة .   أعاله٢-٧مهلة أقل حسب نص قرار المحكمة المشار اليه في المادة 
 .واما بالسحب من خطاب ائتمان تقدمه لهذا الغرض الدولة المشاركة

 بليون ١٥وهذا الحد األقصى يجب أن يكون .  يوضع بموجب الخطة حد أقصى لمسؤولية الدولة المشاركة ٤-٧
االيكاو في الخطة، وأن يخفض هذا المبلغ بالتناسب مع نسبة دوالر أمريكي في حالة مشاركة جميع الدول المتعاقدة لدى 

 بليون ١٥ويكون أقصى ما تتحمله كل دولة مشاركة هو النسبة المئوية الشتراكها في االيكاو مطبقة على .  الدول المشاركة
وجب تخفيض المبلغ  ٪١٠٠واذا كانت نسبة المشاركة أقل من .  دوالر أمريكي في تاريخ البداية وتظل هذه النسبة ثابتة

 بليون دوالر أمريكي بالتناسب بحيث تظل العتبة الفعلية للخسارة التي تتحملها كل دولة مشاركة عتبة ١٥األقصى وهو 
 . ثابتة

 البداية -٨

يبدأ سريان هذا االتفاق ومرفقيه اللذين يشكالن جزءا ال يتجزأ منه ما أن يوقع على هذا االتفاق عدد من الدول  ١-٨
 على األقل طبقا لمعدالت اشتراكات االيكاو المشار ٪٥١قدة لدى االيكاو تبلغ حصيلة معدالت اشتراكها في االيكاو المتعا

، وما أن يقرر المجلس أن تنفيذ هذا االتفاق مضمون، عقب التوصل الى فشل السوق في توفير ٢-٧اليها في المادة 
 .االتفاق اعتبارا من تاريخ توقيعها عليهوبالنسبة للدول المشاركة الحقا يسري هذا .  التغطية

تخطر الدول المشاركة األمين العام لاليكاو بقرارها المشاركة في هذه الخطة طبقا لالخطار النموذجي الوارد  ٢-٨
ويجب أن يخطر .  وتحصل الهيئة من األمين العام على التأكيد الضروري الدال على مشاركة الدول).  ٢(في الجدول رقم 

 . العام أيضا جميع الدول المشاركة بذلكاألمين

 مدة مشاركة الدول -٩

 .شهرا من تاريخ البداية) ٦٠(رهنا بشروط هذه المادة، يظل هذا االتفاق ساريا في البداية لمدة ستين  ١-٩

 شهرا موجه الى الهيئة، ١٢يجوز ألي دولة مشاركة أن تنسحب من هذا االتفاق بموجب اشعار فسخ مدته  ٢-٩
وال يحد هذا االنسحاب من مسؤولية الدولة بموجب هذا االتفاق .  أال يوجه قبل العيد السنوي الثاني من تاريخ البدايةبشرط 

 .اذا كانت هذه المسؤولية تعزى الى مدة سابقة لتاريخ االنسحاب الفعلي

د السنوي الثالث اذا لم يعلق المجلس، باستشارة هيئة االدارة، استعراض الخطة لمدة ستة شهور قبل حلول العي ٣-٩
وفي خالف ذلك، يجب على الدول .  تكن هناك أي دعاوى كبيرة، كما أنه قد يقرر الغاء الخطة بعد ذلك بستة شهور

المشاركة أن تستعرض هذا االتفاق قبل حلول العيد السنوي الخامس لتاريخ البداية بستة شهور، ولها عندئذ أن تلغي الخطة 
 .ة شهورأو تعلقها بعد ذلك بست

بدون االخالل بما ورد أعاله، يجوز للدول المشاركة أن تستعرض هذا االتفاق في أي وقت يقترب فيه  ٤-٩
مجموع الخسائر التي شهدت بها الهيئة اقترابا وثيقا من القيمة المحددة لعتبة الخسائر، ولها أن تلغي الخطة أو تعلقها بعد 

 .ذلك بثالثة شهور
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 اشعارا بااللغاء أو التعليق من دولة مشاركة أو أكثر، تبادر الهيئة الى ابالغ الدول ما أن تتسلم الهيئة ٥-٩
واذا حدث الغاء أو تعليق من جانب دول مشاركة يصل المجموع االجمالي لمشاركتها في الخطة .  المشاركة األخرى بذلك

 .لنظر في مشاركتها من الضمانة الكلية، حق للدول المشاركة األخرى أن تعيد ا٪٢٥الى أكثر من 

 مجمع األموال -١٠

وتنشئ بها )  ج١-٥تحصل الهيئة األقساط من كل مؤمن عليه أصلي بخالف أولئك المذكورين في المادة  ١-١٠
 .مجمعا لألموال للصرف منه على المطالبات المقدمة بموجب سنداتها للتأمين

موجب سند للتأمين، وفي حالة البت بأن ذلك يقلل في حالة وقوع خسارة فادحة أو دفع مبلغ كبير لتعويضها ب ٢-١٠
ماديا احتياطيات األقساط، يجـوز أن تقوم الهيئة بتعديل األقساط مستحقة الدفع لها بموجب سندات التأمين، وذلك برفع 

 . يوما٣٠مستواها بموجب اشعار مدته 

ت التأمين عند نفس المستويات تقريبا  أعاله، تظل األقساط التي تحمل بموجب سندا٢-١٠رهنا بأحكام الفقرة  ٣-١٠
 .التي حددت في السنة األولى، وذلك لمدة تصل الى خمس سنوات من تاريخ البداية

 الدفاتر والسجالت -١١

تحضر الهيئة وتمسك على النحو السليم والتام الحسابات والدفاتر والسجالت التي تسجل فيها جميع الجوانب  ١-١١
 .الشؤون واألشياء المتعلقة بهذا االتفاقالمادية لجميع المعامالت و

يجب أن تعرض هذه الحسابات والدفاتر والسجالت على االيكاو أو ممثليها المفوضين حسب األصول المرعية  ٢-١١
لتفتيشها وتدقيقها بالنيابة عن الدول المشاركة، وذلك في أي وقت سواء في مدة سريان هذا االتفاق أو بعد انتهاء مدته مادام 

بموجب سندات التأمين أو بموجب هذا االتفاق، وما دام مسك هذه ) بالفعل أو بالقوة(اك أي تعرض أو أي مسؤولية هن
ويجب أن تصدر الهيئة .  الحسابات والدفاتر والسجالت مطلوب بموجب أي شرط في النظام األساسي أو أي شرط تنظيمي

لومات والشروح الى االيكاو أو ممثليها المفوضين حسب األصول أو وكالئها بتقديم جميع المع/تعليماتها الى موظفيها و
 .المرعية

  تقديم التقارير -١٢

أو قبل هذا التاريخ في كل سنة أو بتواتر أكبر حسب االقتضاء، يقدم مجلس ) يوضع هنا التاريخ( عند حلول  ١-١٢
 .ن المسائل ذات الصلةادارة الهيئة تقريرا الى الدول المشاركة عن أنشطته في السنة السابقة وع

 .يقدم هذا التقرير أيضا الى مجلس االيكاو ٢-١٢

 التعديالت -١٣

يجوز تعديل هذا االتفاق بموجب وثيقة مكتوبة يوقعها ممثلو الهيئة وجميع الدول المشاركة المفوضون حسب  ١-١٣
 . األصول المرعية
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ال تعديالت على هذا االتفاق في اجتماع يدعى يجوز، بمبادرة من مجلس ادارة الهيئة، النظر أيضا في ادخ ٢-١٣
 . الغرضلذلكلعقده 

 االنضمام -١٤

يفتح باب التوقيع على هذا االتفاق أمام الهيئة االدارية التي عينتها أي دولة متعاقدة لدى االيكاو مذكورة في  ١-١٤
لمشاركة حسب النموذج الوارد في الجدول وترسل هذه الهيئة الى األمين العام لاليكاو تأكيدا بهذه ا.   أعـاله٣المـادة 

 ).٢( رقم

 عدم االنابة -١٥

هذا االتفاق بكل ما فيه من نصوص وأحكام وشروط ملزم للدول المشاركة وينفذ لما فيه خير الهيئة والدول  ١-١٥
أو أي دولة المشاركة دون غيرها، وهذه الحقوق ليست قابلة لالنابة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من جانب الهيئة 

 .مشاركة

 انهاء االتفاق -١٦

ويجوز للهيئة أن توقف عملياتها .   أعاله٥-٩ الى ٣-٩يجوز للهيئة أن توقف عملياتها عمال بالفقرات من  ١-١٦
أيضا اما في حالة سريان اتفاقية دولية أو اتفاق دولي للحد من المسؤولية عن مخاطر الحرب ازاء األطراف الثالثة، واما في 

وفي حالة توقف العمليات على هذا .   عودة السوق الى توفير تغطية كاملة بتكلفة معقولة ومدة معقولة الشعار االلغاءحالة
 .النحو، تخطر الهيئة جميع الدول المشاركة بانتهاء هذا االتفاق، ويصبح االتفاق منتهيا بعد ذلك بثالثين يوما

لس االدارة، يصبح مجلس االدارة هو المسؤول عن اتخاذ في حالة توقف الهيئة عن العمل بقرار من مج ٢-١٦
الخطوات الالزمة، بالتشاور مع مجلس االيكاو، النهاء هذا االتفاق وتسوية المعامالت بما في ذلك توزيع المبالغ المتراكمة 

 . من رأس المال واألقساط

ة حسب المبالغ المستحقة الدفع للهيئة تظل الدول المشاركة مسؤولة بعد انهاء هذا االتفاق عن حصصها الفردي ٣-١٦
وتفاديا ألي شك، يحق للهيئة أن تحصل على األموال .  عن جميع األحداث المؤمن عليها التي وقعت قبل االنهاء الفعلي

الخالصة أو أن تسحب أمواال من أي خطاب ائتمان قدمته أي دولة مشاركة سابقا فيما يتعلق بالحدث المؤمن عليه، وتصبح 
 .ة المشاركة ملزمة بدفع المبلغ المطلوب بالرغم من انتهاء هذا االتفاق في وقت سابقالدول

 ضمان صفة الوكيل وسلطته، والتنازل عن الحصانات واالمتيازات السيادية - ١٧
تضمن كل دولة مشاركة بموجب هذا االتفاق ضمانا غير قابل لاللغاء أن وكيلها الذي يمثل الهيئة االدارية  ١-١٧
 . يتمتع بجميع الصالحيات الالزمة لتنفيذ هذا االتفاق، وتقدم الدليل على ذلك١٤كورة في المادة المذ

توافق كل دولة مشاركة موافقة غير قابلة لاللغاء على أن هذا االتفاق يعامل وسيعامل لجميع األغراض  ٢-١٧
 .بوصفه اتفاقا تجاريا
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غاء على أنها ستمتنع في أي اجراءات قضائية ناشئة من هذا توافق كل دولة مشاركة موافقة غير قابلة لالل ٣-١٧
االتفاق عن الدفع بأنها ال تتمتع بالصالحيات أو السلطة الالزمة لتنفيذ هذا االتفاق أو بوجود أي عقبة قانونية أو دستورية 

 .تحول دون تنفيذ هذا االتفاق

ية أو انفاذ الضمان المقدم الى الهيئة بموجب فيما يتعلق بأي اجراءات مرتبطة بتطبيق أو تفسير أو صالح ٤-١٧
 من هذا االتفاق، تتنازل كل دولة مشاركة تنازال غير قابل لاللغاء عن أي حصانة أو أي مزية أخرى بوسعها أن ٧المادة 

 تنفيذ تتذرع بها في أي دائرة قضائية أو أمام أي محكمة أو هيئة تحكيم أو أي هيئة قضائية، أو أمام أي هيئة مسؤولة عن
 :األحكام الصادرة للحصول على ما يلي

 .حماية الدولة المشاركة من الشروع في أي من هذه االجراءات أو مواصلتها )أ

 .اعطاء الدولة المشاركة أي مكاسب اجرائية في أي من هذه االجراءات )ب

ات قانونية أو من أي اجراء) قبل صدور الحكم أو بعده(حماية أي من أصولها من الضم أو التنفيذ  ) ج
 .أخرى، بصرف النظر عما اذا كان يتعين التمسك بهذه الحصانة أو أي مزية أخرى

، وفي حالة عدم سماح القانون الداخلي ألي دولة مشاركة بهذا التنازل عن ٤-١٧على الرغم من المادة  ٥-١٧
نفعة الهيئة خطاب ائتمان غير قابل الحصانة السيادية، أو عندما تفضل أي دولة مشاركة خالف ذلك، يكون لها أن تقدم لم

 .٣-٧ و٢-٧لاللغاء من مؤسسة مالية حسنة السمعة يكون مقبوال لدى الهيئة، بكامل مبلغ ضمانها وفقا للمادتين 

 التحكيم  -١٨

 يوما ٣٠أي نزاع أو خالف ينشأ من جراء هذا االتفاق أو يتعلق به ويتعذر تسويته بالتفاوض في غضون  ١-١٨
ألمم المتحدة للقانون التجاري الدولي االى التحكيم للبت فيه وفقا لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة يجب أن يحال 

(UNCITRAL). 

ويعين كل طرف حكما واحدا، ويعين .  من ثالثة محكمين") هيئة التحكيم ( " يجب أن تتكون محكمة التحكيم  ٢-١٨
 .ل رئيسا لهيئة التحكيمالحكمان المعينان على هذا النحو الحكم الثالث ليعم

وفي .   يوما بعد انشاء هيئة التحكيم، يقدم الشاكي عريضة الشكوى الى المشكو منه٤٥في غضـون  ٣-١٨
 . يوما من استالم عريضة الشكوى من الشاكي، يقدم المشكو منه الى الشاكي عريضة الدفاع٤٥ غضون

 .يها الطرفان معايجري التحكيم باحدى لغات العمل في االيكاو يتفق عل ٤-١٨

 .أي قرار تصدره هيئة التحكيم يصبح نهائيا وملزما للطرفين ٥-١٨

 .يقبل كل طرف قبوال غير قابل للرفض اختصاص الدائرة القضائية التي اختيرت لتنفيذ أي حكم ٦-١٨
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 االشعارات واللغة -١٩

االيكاو وأن يسلم شخصيا أو كل اشعار يقدم بموجب هذا االتفاق يجب أن يكتب باحدى لغات العمل في  ١-١٩
أو بالفاكس الى الطرف المقرر ) بالبريد الجوي في حالة التسليم الدولي(بالبريد المسجل المدفوع سلفا ومن الدرجة األولى 

الوارد في هذا االتفاق، أو على أي عنوان أو ) أو رقم الفاكس حسب االقتضاء(أن يستلم هذا االشعار، وذلك على العنوان 
س تم ابالغه الى الطرف اآلخر طبقا لهذه الفقرة، ويجب أن يدون على مظروف االشعار أنه موجه لعناية الشخص رقم فاك

 .المحدد أدناه أو أي شخص قد أبلغ اسمه الى الطرف اآلخر طبقا لهذه الفقرة

 :االشعارات الموجهة الى الهيئة
 ]اسم هيئة التأمين: [الى

 ]االسم، اللقب: [لعناية
 :سرقم الفاك

 :العنوان الكامل

 :االشعار الموجه الى دولة مشاركة
 ]اسم الدولة المشاركة: [الى

 ]االسم، اللقب: [لعناية
 :رقم الفاكس

 :العنوان الكامل

 :االشعار الموجه الى االيكاو
 األمين العام لاليكاو: الى

 ]االسم: [لعناية
 6077-954 (514) 1: رقم الفاكس

   University Street 999:العنوان الكامل
Montreal, Quebec 
Canada H3C 5H7 

كل اشعار يسلم شخصيا يجب اعتباره مستلما عند تسليمه، وكل اشعار يرسل بالبريد المسجل المدفوع سلفا  ٢-١٩
خمسة أيام اذا كان بالبريد (قد استلم بعد يومين من تاريخ االرسال ) في غياب أي دليل على استالمه في موعد سابق(يعتبر 

، والثبات وقت االرسال يكفي اثبات أن المظروف الذي احتوى ذلك االشعار قد وجه الى العنوان السليم وعليه )جويال
أما االشعار المرسل بالفاكس فيعتبر مستلما عند وصوله الى آلة الفاكس التي .  الطوابع وختم البريد على النحو المالئم

 من أي يوم عمل أو في أي يوم غير أيام ١٧,٠٠أو االرسال بالفاكس بعد الساعة أرسل اليها، على أنه في حالة التسليم باليد 
 . من صباح يوم العمل الالحق٩,٠٠العمل، يعتبر التسليم قد تم في الساعة 

 القانون المنطبق والدائرة القضائية -٢٠

 . العامةيخضع هذا االتفاق في جميع جوانبه للقانون في محل مقر الهيئة ولمبادئ القانون ١-٢٠
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 نسخ االتفاق -٢١
يجوز تنفيذ هذا االتفاق بأي عدد من النسخ المنفصلة، وتشكل كل نسخة منها نصا أصليا وتشكل جميع النسخ  ١-٢١

 . وثيقة واحدة
 :وبالنيابة عنها) اسم الدولة المشاركة(عن   :عن الهيئة وبالنيابة عنها

 )االسم(  )االسم(

   
   

 )اللقب(  )اللقب(
   
   

 )التوقيع(  )التوقيع(
   
   

 )المكان والتاريخ(  )المكان والتاريخ(

 :المرفقان
 )A33-26القرار ) (١(   ـ الجدول رقم 
 )اشعار التوقيع) (٢(   ـ الجدول رقم 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )١(الجدول رقم 

 ٢٠٠٤  و٢٠٠٣  و٢٠٠٢ الصندوق العام للسنوات اشتراكات :A33-26القرار 

من ) ٦١( لمادةل طبقا ٢٠٠٤  و٢٠٠٣  و٢٠٠٢على الدول المتعاقدة عن السنوات المقررة أن المبالغ رر الجمعية العمومية تق
 :الفصل الثاني عشر باتفاقية شيكاغو تحدد وفقا للجدول الوارد أدناه

 2002 2003 2004 
 % % % 

 0.06 0.06 0.06 أفغانستان

 0.06 0.06 0.06 البانيا

 0.07 0.07 0.07 الجزائر

 0.06 0.06 0.06 اندورا

 0.06 0.06 0.06 أنغوال

    

 0.06 0.06 0.06 أنتيغوا وبربودا

 0.86 0.79 0.72 األرجنتين

 0.06 0.06 0.06 أرمينيا

 1.62 1.64 1.66 استراليا

 0.75 0.76 0.77 النمسا

    

 0.06 0.06 0.06 أذربيجان

 0.06 0.06 0.06 جزر البهاما

 0.06 0.06 0.06 لبحرينا

 0.06 0.07 0.07 بنغالديش

 0.06 0.06 0.06 بربادوس

    

 0.06 0.06 0.06 بيالروس

 0.92 0.93 0.95 بلجيكا

 0.06 0.06 0.06 بليز

 0.06 0.06 0.06 بنن

 0.06 0.06 0.06 بوتان

    

 0.06 0.06 0.06 بوليفيا

 0.06 0.06 0.06 البوسنة والهرسك
 0.06 0.06 0.06 بوتسوانا
 1.98 1.80 1.64 البرازيل

 0.06 0.06 0.06 بروني دار السالم

    

 0.06 0.06 0.06 بلغاريا

 0.06 0.06 0.06 بوركينا فاصو

 0.06 0.06 0.06 بوروندى

 0.06 0.06 0.06 كمبوديا

 0.06 0.06 0.06 الكاميرون
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 2002 2003 2004 
 2.24 2.26 2.30 كندا

 0.06 0.06 0.06 الرأس األخضر

 0.06 0.06 0.06 جمهورية أفريقيا الوسطى

 0.06 0.06 0.06 تشاد

 0.29 0.29 0.29 شيلي

    

 1.52 1.38 1.25 الصين

 0.24 0.25 0.21 كولومبيا
 0.06 0.06 0.06 جزر القمر

 0.06 0.06 0.06 الكونغو

 0.06 0.06 0.06 جزر كوك

    

 0.06 0.06 0.06 كوستاريكا

 0.06 0.06 0.06 كوت ديفوار

 0.06 0.06 0.06 كرواتيا

 0.06 0.06 0.06 كوبا

 0.06 0.06 0.06 قبرص

    

 0.16 0.16 0.17 الجمهورية التشيكية

 0.06 0.06 0.06 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 0.06 0.06 0.06 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 0.55 0.56 0.57 الدانمرك

 0.06 0.06 0.06 جيبوتي

    

 0.06 0.06 0.06 الجمهورية الدومينيكية

 0.06 0.06 0.06 اكوادور

 0.17 0.17 0.17 مصر

 0.06 0.06 0.06 السلفادور

 0.06 0.06 0.06 غينيا االستوائية

    

 0.06 0.06 0.06 اريتريا

 0.06 0.06 0.06 استونيا

 0.06 0.06 0.06 اثيوبيا

 0.06 0.06 0.06 فيجي

 0.43 0.43 0.44 فنلندا

    

 5.27 5.32 5.40 فرنسا

 0.06 0.06 0.06 غابون

 0.06 0.06 0.06 غامبيا

 0.06 0.06 0.06 جورجيا

 7.55 7.63 7.74 المانيا
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 2002 2003 2004 
 0.06 0.06 0.06 غانا

 0.44 0.45 0.41 اليونان

 0.06 0.06 0.06 غرينادا

 0.06 0.06 0.06 غواتيماال

 0.06 0.06 0.06 غينيا

    

 0.06 0.06 0.06 غينيا بيساو

 0.06 0.06 0.06 غيانا

 0.06 0.06 0.06 هايتي

 0.06 0.06 0.06 هندوراس

 0.12 0.12 0.12 هنغاريا

    

 0.06 0.06 0.06 يسلنداآ

 0.39 0.40 0.40 الهند

 0.24 0.25 0.25 اندونيسيا

 0.24 0.24 0.23 جمهورية ايران االسالمية

 0.09 0.09 0.10 العراق

    

 0.28 0.28 0.28 يرلنداآ

 0.47 0.47 0.48 اسرائيل

 3.69 3.73 3.78 ايطاليا

 0.06 0.06 0.06 جامايكا

 14.22 14.36 14.58 اليابان

    

 0.06 0.06 0.06 األردن

 0.06 0.06 0.06 كازاخستان

 0.06 0.06 0.06 كينيا

 0.06 0.06 0.06 سكيريبا

 0.17 0.17 0.17 الكويت

    

 0.06 0.06 0.06 قيرغيزستان

 0.06 0.06 0.06 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 0.06 0.06 0.06 التفيا

 0.06 0.06 0.06 لبنان

 0.06 0.06 0.06 ليسوتو

    

 0.06 0.06 0.06 ليبريا

 0.06 0.06 0.06 الجماهيرية العربية الليبية

 0.06 0.06 0.06 ليتوانيا

 0.24 0.20 0.13 لوكسمبورج

 0.06 0.06 0.06 مدغشقر
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 2002 2003 2004 
 0.06 0.06 0.06 مالوي

 0.54 0.54 0.54 ماليزيا

 0.06 0.06 0.06 ملديف

 0.06 0.06 0.06 مالي

 0.06 0.06 0.06 مالطة

    

 0.06 0.06 0.06 جزر المارشال

 0.06 0.06 0.06 موريتانيا

 0.06 0.06 0.06 موريشيوس

 0.92 0.93 0.92 المكسيك

 0.06 0.06 0.06 واليات ميكرونيزيا الموحدة

    

 0.06 0.06 0.06 موناكو

 0.06 0.06 0.06 منغوليا

 0.10 0.10 0.10 المغرب

 0.06 0.06 0.06 موزامبيق

 0.06 0.06 0.06 ميانمار

    

 0.06 0.06 0.06 ناميبيا

 0.06 0.06 0.06 ناورو

 0.06 0.06 0.06 نيبال

 1.92 1.94 1.97 ندامملكة هول

 0.36 0.36 0.37 نيوزيلندا

    

 0.06 0.06 0.06 نيكاراغوا

 0.06 0.06 0.06 النيجر

 0.06 0.06 0.06 نيجيريا

 0.50 0.50 0.51 النرويج

 0.08 0.08 0.08 عمان

    

 0.16 0.16 0.16 باكستان

 0.06 0.06 0.06 باالو

 0.06 0.06 0.06 بنما

 0.06 0.06 0.06 ديدةبابوا غينيا الج

 0.06 0.06 0.06 باراغواي

    

 0.09 0.09 0.10 بيرو

 0.17 0.17 0.17 الفلبين

 0.31 0.31 0.26 بولندا

 0.40 0.40 0.41 البرتغال

 0.06 0.06 0.06 قطر
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 2002 2003 2004 
 2.36 2.19 1.99 جمهورية كوريا

 0.06 0.06 0.06 جمهورية مولدوفا

 0.06 0.07 0.07 رومانيا

 0.82 0.83 0.84 التحاد الروسيا

 0.06 0.06 0.06 رواندا

    

 0.06 0.06 0.06 سانت لوسيا

 0.06 0.06 0.06 سانت فنسنت وغرينادين

 0.06 0.06 0.06 ساموا

 0.06 0.06 0.06 سان مارينو

 0.06 0.06 0.06  تومي وبرينسيبينسا

    

 0.61 0.62 0.63 المملكة العربية السعودية

 0.06 0.06 0.06 غالالسن

 0.06 0.06 0.06 سيشيل

 0.06 0.06 0.06 سيراليون

 1.14 1.15 1.10 سنغافورة

    

 0.06 0.06 0.06 سلوفاكيا

 0.06 0.06 0.06 سلوفينيا

 0.06 0.06 0.06 جزر سليمان

 0.06 0.06 0.06 الصومال

 0.53 0.53 0.52 جنوب أفريقيا

    

 1.99 2.01 2.04 اسبانيا

 0.06 0.06 0.06 سرى النكا

 0.06 0.06 0.06 السودان

 0.06 0.06 0.06 سورينام

 0.06 0.06 0.06 سوازيلند

    

 0.76 0.77 0.78 السويد

 1.22 1.23 1.25 سويسرا

 0.07 0.07 0.07 الجمهورية العربية السورية

 0.06 0.06 0.06 طاجيكستان

 0.57 0.58 0.58 تايلند

    

 0.06 0.06 0.06 دونيا اليوغوسالفية السابقةجمهورية مق

 0.06 0.06 0.06 توغو

 0.06 0.06 0.06 تونغا

 0.06 0.06 0.06 ترينيداد وتوباغو

 0.06 0.06 0.06 تونس
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 2002 2003 2004 
 0.44 0.44 0.45 تركيا

 0.06 0.06 0.06 تركمانستان

 0.06 0.06 0.06 أوغندا

 0.06 0.06 0.06 أوكرانيا

 0.36 0.36 0.35 ية المتحدةاالمارات العرب

    

 5.26 5.31 5.39 المملكة المتحدة

 0.06 0.06 0.06 جمهورية تنزانيا المتحدة

 25.00 25.00 25.00 الواليات المتحدة

 0.06 0.06 0.06 أوروغواي

 0.06 0.06 0.06 أوزبكستان

    

 0.06 0.06 0.06 فانواتو

 0.19 0.19 0.20 فنزويال

 0.06 0.06 0.06 فيتنام

 0.06 0.06 0.06 اليمن

 0.06 0.06 0.06 يوغوسالفيا

    

 0.06 0.06 0.06 زامبيا

 0.06 0.06 0.06 زمبابوي

    

 100.00 100.00 100.00 
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 )٢(الجدول رقم 

 نموذج

 اشعار بتوقيع اتفاق المشاركة

 في الخطة العالمية

 لتوفير التأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ــ
 ) من االتفاق١٤اسم الهيئة االدارية التي عينتها الدولة طبقا للمادة (

 بموجب هذا االشعار أنها وقعت بالنيابة) االيكاو(تخطر األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 

 ــــــــــــــــــــــعن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )اسم الدولة(

المرفق (بتاريخ ــــــــ على اتفاق المشاركة في الخطة العالمية لتوفير التأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب 
 . من االتفاق١٤، طبقا للمادة )٢٠٠٤../../بتاريخ  LE ]…………………[بكتاب المنظمة رقم [...] 

 ـــــــــــحرر في ــــــــــــ بتاريخ ــــــ
 )المكان(

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــ
 توقيع الوكيل الرسمي الذي عينته الهيئة االدارية

 ) من االتفاق١٧طبقا للمادة (

 ـ انتهـى ـ




