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١٠/١/٢٠١٤  Ref.:   LE 3/38.1-14/1  

 ،اتفاقیة توحید بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموضوع:
 لیا(اتفاقیة مونتر ٢٨/٥/١٩٩٩في  لیامبرمة في مونترال

  )١٩٩٩لعام 

تنفیذ، حسب االقتضاء، قرار الجمعیة  وب:لالمط اإلجراء
  المذكور أعالهبالتصدیق على الصك  ٢٠- ٣٨العمومیة 

  تحیة طیبة وبعد،
جمیع الدول الجمعیة ) الذي حثت فیه المرفق (أ)( ٢٠-٣٨یشرفني أن ألفت انتباهكم إلى قرار الجمعیة العمومیة 

لى االنضمام إلى االتفاقیة في عحثت جمیع الدول كما  ١٩٩٩لعام  لیاعلى دعم وتشجیع االعتماد العالمي التفاقیة مونتر
  ن لم تكن قد فعلت ذلك بعد.إ ،أقرب وقت ممكن

على أساس أنها نظام موحد تصورها ، قد تم ٢٠٠٣ن هذه االتفاقیة التي دخلت حیز النفاذ في عام فإ ،تذكیرللو 
. وقد ١٩٢٩المتنوعة التي تم تطویرها منذ اتفاقیة وارسو لعام  الوثائقفسیفساء االستعاضة عن  بغیةمشترك وعادل وفعال و 

  .١٩٩٩لعام  لیاعلى اتفاقیة مونتر ،اآلنلغایة  ،دول ١٠٤صدقت 
تجدون  ،اعتماد نظام موحد. وعلى هذا األساسالمهم تحقیق مستوى شامل من القبول من أجل بلوغ الهدف المتمثل في من و 

  ران.التي یتوقع أن یستفید منها الركاب ومرسلو الشحن الجوي وشركات الطیو الرئیسة لهذه الوثیقة المنافع بعض  المرفق (ب)في 
االطالع مكن ویُ  ،حسب االقتضاء ،وٕان األمانة العامة لالیكاو مستعدة لتوفیر الدعم والمساعدة في عملیة التصدیق

 اإللكترونيلمساعدة الدول على االنضمام إلى االتفاقیة على الموقع  من التعلیمات اإلداریةمجموعة على 
http://www.icao.int/secretariat/legal/Pages/TreatyCollection.aspx  " اإلداریة لمساعدة الدول على  التعلیماتتحت عنوان

  االنضمام إلى المعاهدات".
، إن لم ١٩٩٩لعام  لیاللتصدیق على اتفاقیة مونتر األولویة القصوىأن تعطي على  أن أشجع جمیع الدول یشرفنيو 

  تكن قد فعلت ذلك.
  .لوا سیادتكم بقبول فائق االحتراموتفض

  ریمون بنجامان
  اماألمین الع

  المرفقات:
 ٢٠-٣٨قرار الجمعیة العمومیة   —  أ)(

المنافعملخص   —  (ب)
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 LE 3/38.1-14/1بكتاب المنظمة رقم  المرفق (أ)

  معیة العمومیةالقرارات المعتمدة خالل الدورة الثامنة والثالثین للج
  ١٩٩٩تعزیز اتفاقیة مونتریـال لعام  ٢٠-٣٨

 

  "؛١٩٩٩ل لعام یاتعزیز اتفاقیة مونتر ، المعنون "٢٤-٣٧إلى قرارها  إذ تشیر
  ، المرفق (ج) المتعلق بالتصدیق على المواثیق التي أعدت واعتمدت تحت رعایة المنظمة؛٢٢- ٣٧كذلك إلى قرارها  إذ تشیر
  نظام عالمي یحكم مسؤولیة شركات الطیران إزاء الركاب والشاحنین على الرحالت الجویة الدولیة؛بأهمیة تحقیق  وٕاذ تقر
  باستصواب وجود نظام منصف وعادل ومناسب یتیح التعویض الكامل عن الخسائر؛ وٕاذ تقر

  إّن الجمعیة العمومیة،
، المبرمة في قواعد النقل الجوي الدوليالتفاقیة توحید بعض تحث جمیع الدول على دعم وتشجیع االعتماد العالمي  - ١

  )؛١٩٩٩ل لعام یا(اتفاقیة مونتر ١٩٩٩أیار/مایو  ٢٨ل في اـیمونتر
   في أقرب وقت ممكن إن لم تكن قد فعلت ذلك؛ ١٩٩٩ل لعام یاجمیع الدول على االنضمام إلى اتفاقیة مونتر تحث  - ٢
  الدول؛ األمین العـام تقدیم المساعدة، حسب االقتضـاء، في عملیة التصدیق إذا طلبت ذلك إحدى تطلب إلى  - ٣

  .٢٤-٣٧أّن هذا القرار یحّل محّل القرار  تعلن  - ٤
  
  
  

- -  - - -  - - -  - - 



  LE 3/38.1-14/1بكتاب المنظمة رقم  )بالمرفق (
  

  ملخص المنافع
  

  الركابلى ع العائدةمنافع ال
لمن یتعّرض فتتیح منافع للركاب المسافرین جوا على متن الرحالت الدولیة  ١٩٩٩ل لعام یاة مونترتوفر اتفاقی

ال االتفاقیة بأن یطالبوا بتعویض  هملخوّ ، فتاتالتعویضالحصول على مستوى أعلى من لإلصابة أو للوفاة نتیجة حادث ما  منهم
بدون  ،األضرار المثبتةعن دوالر أمریكي)  ١٧٤ ٠٠٠ي خاصة (حوالالسحب الحقوق من وحدات وحدة  ١١٣  ١٠٠یتجاوز 

ذلك تفادي الحالة التي یضطر ویتیح شركة الطیران. من عن إهمال أو خطأ نجم أن یكون هناك ضرورة إلثبات أن الضرر 
ع الحدود مقارنة ایجابیة إلى حد كبیر م ویمكن إجراء ،طویلة ومكلفةمتابعة قانونیة مطالبات الفیها الركاب إلى متابعة 

یمكن المطالبة و والصكوك ذات الصلة.  ١٩٢٩من حدود المسؤولیة التي نصت علیها اتفاقیة وارسو لعام  جداالمنخفضة 
  على الناقل الجوي إلظهار أنه لم یكن مهمال. اإلثباتعبء  یلقىو  ،األضرار المثبتة التي تتخطى المبلغ المذكوربتعویض عن 
تعویض عندما یكون الببالمطالبة الراكب قیام مثل القدرة على  ،مراعیة للمستهلك اأحكامل یامونترتقدم اتفاقیة و 

قیام شركات الطیران بالدفع مسبقا  وٕامكانیة، اختصاصات قضائیة متعددةأمام فیقدم الدعوة  ،صابة أو وفاةإالضرر ینطوي على 
تستعرض االیكاو حدود و و ضیاعها أو تلفها. في حالة التأخیر في نقل األمتعة أ وافرةلضحایا الحوادث وتقدیم تعویضات 

  .ساریة ومواكبة للتطورات ١٩٩٩ل لعام یااتفاقیة مونترتظل المسؤولیة مرة كل خمسة أعوام لضمان أن 
یوفر حمایة أكبر للركاب  ل إلى إقامة نظام مسؤولیة أكثر عدالةیابإیجاز، سیفضي التصدیق على اتفاقیة مونتر

  الدولیین.
  االقتصادیةعلى القدرة على المنافسة مرسلي الشحن الجوي و لى العائدة عالمنافع 

قانونیا متینا الستخدام إطارا ل یاتُنشئ اتفاقیة مونترتیسیر التجارة الدولیة. لذا أساسیة لیمثل الشحن الجوي أداة 
من الشحن أ نحسّ یة في سلسلة إمدادات الشحن الجوي، مما یُ الستعاضة عن الوثائق الورقفتتم االوثائق الجویة اإللكترونیة 

المناطة طا للمسؤولیة االمتثال ألحكام الجمارك ویسّرع عملیة نقل اإلرسالیات. وتوفر االتفاقیة أیضا نظاما مبسّ مستوى و  ،الجوي
  إنشاء حدود للمسؤولیة قابلة للتوقع.بشحن الجوي وذلك بال

  شركات الطیران لى العائدة عالمنافع 

الخوض إلى إزالة الحاجة بأن تقوم شركات الطیران ب ١٩٩٩ل لعام یاى اتفاقیة مونترسیؤدي التصدیق العالمي عل
مما یؤدي إلى تسهیل معالجة المطالبات والحصول  ،شبكة طرقها الجویةالمتنوعة ضمن من نظم المسؤولیة بوتقة  في غمار

  على التأمین المناسب.
  الملخص

أوجه الیقین  وتعززوتسهل عملیات ناقلي الشحن الجوي  ،فضل للركابحمایة أ ١٩٩٩ل لعام یاتوفر اتفاقیة مونتر
  لشركات الطیران.

  –انتـهى  –
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