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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  القانونيةاللجنة 

 ا الطائرات باألطراف الثالثة والناتجةتعويض األضرار التي تلحقه"تقرير مرحلي عن بند    :من جدول األعمال ٥٨البند 
  "أفعال التدخّل غير المشروع أو المخاطر العامةعن 

  ا الطائراتتقرير مرحلي عن تعويض األضرار التي تلحقه
  أفعال التدخّل غير المشروع أو المخاطر العامة والناتجة عنباألطراف الثالثة 

  )مجلس االيكاو مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
في برنامج العمل العام  ١ رقم حول البند ذي األولوية امرحلي االجمعية العمومية، تقرير إلعالمتقدم هذه الورقة، 

أفعال  والناتجة عنالطائرات باألطراف الثالثة  تلحقهاتعويض األضرار التي "نية، بعنوان الخاص باللجنة القانو
للجمعية العامة، عقدت اللجنة القانونية جلسة لمعالجة  ٣٦وبعد الدورة ".  التدخل غير المشروع أو المخاطر العامة

الطائرات  تلحقهاتعويض األضرار التي  اتفاقية: هذا الموضوع، تالها المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد اتفاقيتين
الطائرات باألطراف  تلحقهاواتفاقية تعويض األضرار التي ، باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخل غير المشروع

كما اعتمدت الجمعية العمومية . ويمكن االطالع على موجز لكل اتفاقية في التذييل المرفق بهذه الورقة.  الثالثة
باالتفاقية  األولى والحاجة الى قيام لجنة تحضيرية  ٢ويتعلق القرار رقم .  الورقة باختصار ا هذهتناولتهمقرارين 

  .بالعمل الالزم قبل دخول االتفاقية حيز التنفيذ؛ وتقدم بعض المعلومات حول عمل اللجنة
  :تقوم بما يليمية أن عقب النظر في تقرير حول هذا البند في دورتها األخيرة، يرجى من الجمعية العمو: جراءاإل
   .المستحدثة الواردة في هذه الورقةأن تأخذ علما بالمعلومات   )١
  .أن تحث الدول على التصديق على االتفاقيتين  )٢

 األهداف
  :اإلستراتيجية

الصكين واعتماد  إعدادألنه يقدم معلومات حول  Fترتبط هذه الورقة بالهدف االستراتيجي 
  .وليالجو الد المتعلقين بقانون

  .ليست هناك حاجة لموارد إضافية  :اآلثار المالية

 Doc 9920, Convention on Compensation for Damage to Third Parties, Resulting  :المراجع
from Acts of Unlawful Interference Involving Aircraft 
Doc 9919, Convention on Compensation for Damage Caused by Aircraft to Third 
Parties 
Final Act of the International Conference on Air Law, (Montréal, 20 April to 
2 May 2009) 
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 المقدمة -١

مرحلي عن تعويض األضرار تقرير ( A36-WP/11الوثيقة  في ٣٦نظرت الجمعية العمومية في الدورة  ١-١
أنه سبق بوتم التذكير ).  تدخل غير المشروع أو المخاطر العامةالتي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال ال

ت ضوعر.  من برنامج العمل العام للجنة القانونية ١، األولوية رقم ٢٠٠٥نوفمبر  ٢٩للمجلس أن حدد لهذا البند، في 
، التي تتناول ١٩٥٢ لعامالورقة تقريرا حول اجتماعات المجموعة الخاصة المنبثقة عن المجلس حول تحديث اتفاقية روما 

 ٧وفي .  ونيةواتفقت اللجنة القانونية على أن العمل قد نضج بما فيه الكفاية لينقل الى اللجنة القان  .البندهذا 
.  ٢٠٠٨مايو  ٢أبريل الى  ٢١للجنة القانونية في مونتريال من  ٣٣، اتفق المجلس على أن يعقد دورته ٢٠٠٧  ديسمبر

 ٢أبريل الى  ٢٠دبلوماسي من ، عقد مؤتمر ٢٠٠٨يونيو  ٢٣لقانونية، قرر المجلس في وبعد النظر في تقرير اللجنة ا
في مقر االيكاو، الستكمال واعتماد نص مسودتي االتفاقيتين حول الموضوع الذي أعدته المجموعة الخاصة  ٢٠٠٩  مايو

 .التابعة للمجلس واللجنة القانونية

  .عمال اللجنة القانونيةجدول أ في ١هذا البند على األولوية رقم حصل  ٢-١

 نتائج المؤتمر الدبلوماسي -٢

  ناالتفاقيتا  ١-٢
واعتمد المؤتمر، في .  منظمة دولية وهيئات أخرى ١٦دولة ومراقبون من  ٨١حضرت المؤتمر وفود من   ١- ١-٢
  : نصي الصكين التاليينبعد اختتام مداوالته، و، ٢٠٠٩مايو  ٢

ف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطرا  ) أ
  ؛)Doc 9920الوثيقة رقم (") باتفاقية التدخل غير المشروع"يشار اليها عادة ( تشمل الطائرات

باتفاقية المخاطر "يشار اليها عادة ( اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة  ) ب
 ).Doc 9919الوثيقة رقم (") العامة

على  نت- على شبكة االيكاو Doc 9919ورقم  Doc 9920ويمكن االطالع على الوثيقتين رقم   ٢- ١-٢
http://www.icao.int/icaonet/  . اليكاو امتاحة في مجموعة االتفاقية على موقع  اإلدارية اإلجراءاتوهناك حزم من

(www.icao.int)  التصديقلمساعدة الدول في عملية.  
على اتفاقية  دول ٩التعويض عن الضرر الناتج عن التدخل غير المشروع، و دول على اتفاقية ٧عت وقّ  ٣- ١-٢

  .وتتوفر قائمة الدول الموقعة في مجموعة االتفاقية. المخاطر العامة
ن المدني للتعويض عن األضرار تنشئ اتفاقية تعويض التدخل غير المشروع صندوقا دوليا للطيرا  ٤- ١-٢
يعقد ) ع( ٩ووفقا للبند .  األطرافالذي يتألف من الدول  ،يديره جهاز رئيسي يسمى مؤتمر األطراف") الصندوق الدولي  ("

 :بما يلي) ف( ٩ويقوم المؤتمر طبقا للمادة  .االيكاومؤتمر األطراف ترتيبات باسم الصندوق الدولي مع 

ن المدني الدولي االضطالع بدور مساعد وإرشادي وإشرافي فيما الطلب من منظمة الطيرا  "
 ،اتفاقية الطيران المدني الدولييتعلق بالصندوق الدولي بقدر ما يتعلق األمر بمبادئ وأهداف 

ويجوز لاليكاو أن تضطلع بهذه المهام وفقا .  ٧/١٢/١٩٤٤المحررة في شيكاغو بتاريخ 
  ."ارات مجلسها المتعلقة بهذا الشأنلقر

http://www.icao.int/icaonet/
http://www.icao.int
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  .يمكن االطالع على موجز لألحكام األساسية من كل اتفاقية في التذييل المرفق بهذه الورقة  ٥- ١-٢

  القرارات  ١-٣
وتوجد الوثيقة الختامية على موقع االيكاو .  دولة ٧٢أدرج قراران في الوثيقة الختامية التي وقعت عليها   ١- ١-٣

ttp://www.icao.int/DCCD2009/h .  
الدول إلى النظر في إمكانية التصديق على االتفاقيتين وإيداع صكوك التصديق لدى  ١القرار رقم  يدعو  ٢- ١-٣

وقد .  كما يدعو القرار األمين العام لاليكاو إلى أن يحيط الدول علما بهذا القرار في الحال.  منظمة الطيران المدني الدولي
قرر المجلس، في الجلسة الثانية من  .٢٠٠٩نوفمبر  ٢٠بتاريخ  LE 3/42, LE 3/43-09/82ن خالل رسالتي الدولة تم ذلك م
، أن يدعو الجمعية العمومية الى حث الدول على التصديق على االتفاقيتين ١٩/٥/٢٠١٠، المنعقدة في ١٩٠الدورة 

  .المذكورتين
ن الضرر الناتج عن أفعال التدخل غير المشروع وضرورة القيام باتفاقية التعويض ع ٢القرار رقم  يتعلق  ٣- ١-٣

وقرر المؤتمر في هذا الصدد إنشاء .  بعمل تحضيري بشأن الصندوق الدولي لضمان تشغيله وقت دخول االتفاقية حيز النفاذ
هم الدول الست إلنشاء الصندوق الدولي، تتألف من أشخاص ترشح ،لجنة تحضيرية إلى حين دخول االتفاقية حيز النفاذ

وأن يصبح جاهزا للتشغيل خالل  ،ومن بين وظائف اللجنة ضمان إنشاء الصندوق الدولي.  عشرة المذكورة في القرار
 .وأال يتأخر عن موعد دخول االتفاقية حيز النفاذ ،عامين من موعد اعتماد االتفاقية

أي لقيام منظمة االيكاو بدور مساعد أو  اقية،من االتف )ف( ٩تم توجيه اللجنة لصياغة طلب يتفق مع المادة   ٤- ١-٣
االيكاو مثل هذا الطلب، وسيقدم أي طلب  لم تتلق. وأهداف اتفاقية شيكاغو إرشادي أو إشرافي بقدر ما يتعلق األمر بمبادئ

 .بشأنه ى المجلس كي ينظر فيه ويتخذ قرارايستلم ال

وتقديم الدعم حسب ما يلزم لتمكين اللجنة من أداء يدعو القرار الدول المشاركة في اللجنة إلى تنظيم   ٥- ١-٣
 .وظائفها

، وعقدت اجتماعها األول في ٢٠٠٩سبتمبر  ٩الى  ٨عقدت اللجنة اجتماعا أوليا في مقر االيكاو من   ٦- ١-٣
 ٢٣الى  ٢١ من ، واجتماعها الثاني في لندن، المملكة المتحدة ،٢٠١٠يناير  ٢٧الى  ٢٥بريتوريا، جنوب أفريقيا، من 

لوائح  ع من المسائل تنفيذا لمهمتها، منهاللجنة على نطاق واساوتعمل .  وقد خطط لعقد اجتماعات اضافية. ٢٠١٠يونيو 
خطوط وخطوط توجيهية حول التعويض، وتوصية حول فترة ومبلغ المساهمات األولوية في الصندوق؛ والصندوق الدولي؛ 

  .اعدة عند وقوع حوادث في الدول غير األطرافتوجيهية حول االستثمار؛ وخطوط توجيهية حول المس

  الخالصة  -٤
نجح المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد في المقر الرئيسي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الفترة من   ١-٤

ن قامت بوضعهما اللجنة في استكمال واعتماد نص مشروعي االتفاقيتين اللتا ٢٠٠٩مايو /أيار ٢أبريل إلى /نيسان ٢٠
تعويض األضرار التي "حول موضوع  ١٩٥٢ي بتحديث اتفاقية روما لعام قانونية والفريق الخاص التابع للمجلس والمعنال

وفيما يتعلق باتفاقية التدخل غير ".  العامة المخاطرتلحقها الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخل غير المشروع أو 
  .موعد دخول االتفاقية حيز التنفيذبحلول الصندوق  عملضيرية لضمان المشروع، يجري العمل داخل اللجنة التح

 -  - -  -  - -  -  - - -  

http://www.icao.int/DCCD2009/
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  التذييل

التدخل  والناتج عن أفعاللحق بأطراف ثالثة يي ذالعن الضرر تعويض الملخص بأهم األحكام في اتفاقية  –ألف 
  غير المشروع التي تشمل طائرات

ادة الثانية على األضرار التي تلحق باألطراف الثالثة في إقلـيم دولـة   من الم ١تسري االتفاقية بموجب الفقرة  -١
وتؤكد هذه المـادة التعـويض   .  طرف وتتسبب فيها طائرة في حالة طيران في رحلة دولية نتيجة لفعل تدخل غير مشروع

يمكـن أن تسـري   و في بعـض الحـاالت   . في أي دولة طرف سواء كان المشغل تابعا للدولة الطرف أو لم يكن تابعا لها
فإذا تسبب مشغل الطائرة في دولـة طـرف فـي حـدوث     .  االتفاقية أيضا على األضرار التي تحدث في دولة غير طرف

 ).المادة الثامنة والعشرون(أضرار في دولة غير طرف يجوز لمؤتمر األطراف تقديم دعم مالي لمشغل الطائرة 

من المادة الثانية تنص على إمكانية سريان االتفاقية  ٢ة ، فإن الفقر١بالرغم من وجود عنصر دولي في الفقرة  -٢
وفقا لخيار الدولة الطرف على األضرار التي تقع في إقليم تلك الدولـة الطـرف    ،كما تنطبق االتفاقية.  في الحاالت المحلية

 .وتتسبب فيها طائرة في حالة طيران بخالف حالة الطيران الدولي، نتيجة لفعل تدخل غير مشروع

من المادة الثالثة ببساطة أن المشـغل   ١وتذكر الفقرة .  ولية مشغل الطائرة عن التعويض مسؤولية محددةمسؤ -٣
وال حاجة لكـي يثبـت   .  يتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر بشرط أن يكون السبب في الضرر طائرة في حالة طيران

ن الوفاة أو اإلصابة البدنية أو اإلصابة العقلية وعـن  ويدفع التعويض أيضا عن األضرار الناجمة ع.  المدعي تلك المسؤولية
كما يعوض أيضا عن األضرار البيئية إذا وجد نص على التعويض في قانون الدولة التي وقع فيهـا  .  األضرار بالممتلكات

 .الضرر

ـ     -٤ ين وطبقا للمادة الرابعة تكون مسؤولية مشغل الطائرة محدودة استنادا إلى وزن الطـائرة الـذي يتـراوح ب
وحدة مـن وحـدات السـحب     ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بالطائرة الصغيرة و ٧٥٠ ٠٠٠

 ).أدناه ١٢انظر الفقرة (ويمكن تجاوز هذا السقف في ظروف استثنائية فقط .  الخاصة بالطائرات الكبيرة

ـ  -٥ دني للتعـويض عـن األضـرار    يتصور طبقا للمادة الثامنة إنشاء هيئة تسمى الصندوق الدولي للطيران الم
يكون هدفه الرئيسي دفع تعويض لألشخاص الذين تلحق بهم أضرار في إقليم دولـة طـرف وتقـديم    ") الصندوق الدولي ("

على النحـو الموصـوف   (الدعم المالي عندما يتسبب مشغل الطائرة في دولة طرف في إلحاق أضرار في دولة غير طرف 
ويـدفع  .  كان يتعين تقديم تعويض إضافي إلى الركاب على مـتن طـائرة شـملها حـدث     وتقرير ما إذا) ١أعاله بالفقرة 

مـن   ١الفقـرة  (التعويض بواسطة الصندوق الدولي بالقدر الذي يتجاوز حدود المبلغ الكلي للتعويضات طبقا للمادة الرابعة 
فانه يدفع الحد األقصى المحدد له ثم  وبمعنى آخر إذا حدث ضرر يكون مشغل الطائرة مسؤوال عنه).  المادة الثامنة عشرة

ويتوقع أن يحصل مشغلو الطائرات على تـأمين  .  يقوم الصندوق الدولي بدفع تعويض إضافي فوق الحد األقصى للتعويض
يصل إلى الحد األقصى المحدد وإذا لم يتوفر التأمين أو إذا توفر بتكلفة ال تتفق مع التشغيل المستمر للنقل الجـوي يجـوز   

 ٣الفقـرة  (وق الدولي دفع التعويض عن األضرار التي كان المشغل مسؤوال عنها بموجب المادتين الثالثة والرابعـة  للصند
 ).من المادة الثامنة عشر
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بليون وحدة من وحدات حقوق السـحب الخاصـة للصـندوق     ٣وبصفة عامة يبلغ الحد األقصى للتعويضات  -٦
 ).ة عشرةمن المادة الثامن ٢الفقرة (الدولي عن كل حدث 

يتمتع الصندوق الدولي بشخصية اعتبارية دولية ويشتمل على مؤتمر لألطراف يكون هـو الهيئـة الرئيسـية     -٧
ويقوم مؤتمر األطـراف مـن جملـة    .  لرسم السياسات ويتألف من الدول األطراف كما تكون للصندوق أمانة يرأسها مدير

تعويض واالستثمار وتحديد االشتراكات في الصـندوق وتعيـين   أمور بوضع قواعد الصندوق الدولي والمبادئ التوجيهية لل
وترد فـي المـادة التاسـعة    .  الحاالت التي يمكن فيها تقديم الدعم المالي للمشغل في حالة وقوع حوادث في بلد غير طرف

 .لكويجتمع مؤتمر األطراف مرة واحدة في السنة ما لم يتقرر خالف ذ.  قائمة بسلطات وواجبات مؤتمر األطراف

طبقا للمادة الثانية عشرة تكون االشتراكات في الصندوق مبالغ إلزامية تُحصل عن كل راكب مغادر وكل طن  -٨
وفي حال تقديم دولة طرف إلعـالن اختيـاري   . من البضائع المغادرة على رحلة تجارية دولية من مطار في دولة طرف

كل راكب وعن كل طن من البضائع المغـادرة عـن أي رحلـة     من المادة الثانية تُحصل هذه المبالغ عن ٢بموجب الفقرة 
تجارية بين المطارين في هذه الدولة الطرف ال تُجمع مع االشتراكات المحصلة فيما يخص كل راكـب وكـل طـن مـن     

ومـن  .  البضائع أكثر من مرة واحدة في كل رحلة سواء تضمنت هذه الرحلة محطة وقوف أو عملية تحويل واحدة أو أكثر
ويتعين أن يقوم المشغل بجمع المبالغ وتحويلها إلى .  وقع أن يحدد مؤتمر األطراف حجم االشتراكات من الطيران العامالمت

وعموما ينبغي أال تتجاوز المبالغ اإلجمالية لالشتراكات التي يجمعها الصندوق الدولي ضمن فترة سنتين .  الصندوق الدولي
 ).من المادة الرابعة عشرة ٣الفقرة (حب الخاصة باليين وحدة من وحدات الس ٩متتاليتين 

تنص المادة الرابعة عشرة على أنه يجب أن يقرر مؤتمر األطراف فترة ومعدل االشـتراكات عـن الركـاب     -٩
كما ينبغي أيضا .  من دولة طرف التي يجب دفعها من تاريخ بدء سريان االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف ةوالبضائع المغادر

كما يتعين تحديـد  .  راكات األولية بالنسبة للركاب والبضائع المغادرة على رحالت يغطيها إعالن اختياري محليدفع االشت
وإذا .  بليون وحدة من وحدات السحب الخاصة في خالل أربع سنوات ٣االشتراكات حتى يصل حجم األموال المتاحة إلى 

المحتمل أو المساعدة المالية التي سيتم تقديمها في المستقبل القريـب  رئي أن األموال المتاحة كافية بالمقارنة إلى التعويض 
 .باليين وحدة من وحدات السحب الخاصة، يجوز لمؤتمر األطراف وقف جمع االشتراكات ٣وتبلغ رقم 

في حالة فشل المشغل في جمع االشتراكات أو تحويلها، يقوم المدير باتخاذ التدابير المالئمة السـترداد المبلـغ    - ١٠
على كل دولة طرف أن تكفل تقديم إحصاءات معينة وبيانات أخـرى  ).  من المادة الخامسة عشرة ٢الفقرة (مستحق عليه ال

وقد يؤدي العجز عن فعل ذلك إلى تحميل الدولة الطـرف المسـؤولية عـن العجـز الناشـئ فـي       . إلى الصندوق الدولي
 ).المادة السادسة عشرة(االشتراكات 

ب فيه المدعي أو الضحية أو ساهم في حدوثه يعفـى المشـغل كليـا أو جزئيـا مـن      إذا كان الضرر قد تسب - ١١
 ).المادة العشرون(المسؤولية في دفع التعويض 

 ٢٣فبموجب المادة .  أعاله، فإن مسؤولية المشغل يمكن تخفيضها في حاالت استثنائية ٤مثلما ذُكر في الفقرة  - ١٢
إضافي من المشغل بقدر ما يكون المبلـغ اإلجمـالي لألضـرار     يجوز للشخص الذي لحق به الضرر أن يطالب بتعويض

أي تجاوز مبالغ التعـويض الطبقتـين   ( ١٨من المادة  ٢يتجاوز المبلغ الكلي المستحق الدفع بموجب المادة الرابعة والفقرة 
في وقـوع الحـدث    ولكي ينجح المدعي في ذلك يجب عليه أن يثبت أن المشغل أو أحد موظفيه قد أسهم).  األولى والثانية

وفـي  .  عن طريق الفعل أو االمتناع عن الفعل عن قصد التسبب في الضرر أو بإهمال مع علمه باحتمال حدوث الضـرر 
حالة مساهمة الموظف في حدوث الضرر ال يكون المشغل مسؤوال عن التعويض اإلضافي إذا أثبت أن نظاما مالئما قد تـم  
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الحاالت التي ال يفترض فيها أن يكون المشـغل أو احـد    ٢٣من المادة  ٤الفقرة  وتحدد.  وضعه الختيار ومراقبة موظفيه
 .كبار موظفيه قد تصرف برعونة

على أي شخص ارتكب فعل التدخل غير المشـروع أو نظمـه أو    ٢٤يكون للمشغل حق الرجوع وفقا للمادة  - ١٣
رجوع إذا قدم مدفوعات للمدعي، علـى  وعلى نحو مماثل يكون للصندوق الدولي الحق في ال.  موله وعلى أي شخص آخر

وعلـى أي شـخص آخـر     ٢٣أي شخص ارتكب الفعل أو نظمه أو موله وعلى المشغل وفقا للشروط التي حددتها المادة 
 ).٢٥المادة (

 .قيودا محددة على الحق في الرجوع ٢٦تضع المادة  - ١٤

ئرة ال يكون مشغال لها أو علـى  ال يقبل أي حق بالرجوع على مالك أو مؤجر أو ممول للطا ٢٧وطبقا المادة  - ١٥
 .الصانع في حاالت معينة

وال يجوز رفع دعوى أيا كان أساسها للتعويض عن ضـرر لحـق   . على االنتصاف الخالص ٢٩تنص المادة  - ١٦
بطرف ثالث بسبب فعل من أفعال التدخل غير المشروع إال ضد المشغل أو الصندوق الدولي بموجـب هـذه االتفاقيـة أو    

بيد أن حكـم االنتصـاف الخـالص ال    . وال تقبل أي مطالبات من طرف ثالث ضد أي شخص آخر.  يريةالمسؤولية التقص
 .ينطبق على دعوى ترفع على شخص ارتكب فعال أو نظمه أو موله

ويجوز رفع دعوى التعويض أمام محكمـة واحـدة أي أمـام    .  توجد أحكام إجرائية أخرى في الفصل السابع - ١٧
كما أن األحكام الصادرة من المحكمة تصـبح  ).  ٣٢من المادة  ١الفقرة (ع الضرر في إقليمها محاكم الدولة الطرف التي وق

إذا جاز إنفاذها في محكمة الدولة الطرف قابلة النفاذ في أي دولة طرف أخرى بالرغم من إمكانية رفض االعتراف بـالحكم  
 ).٣٤المادة (أو إنفاذه في بعض الحاالت المعينة 

قية وفقا للمادة األربعين اعتبارا من اليوم الثمانين بعد المائة لتاريخ ايـداع الوثيقـة الخامسـة    يبدأ سريان االتفا - ١٨
والثالثين للتصديق بشرط أن يكون العدد الكلي للركاب المغادرين في السنة السابقة من مطارات الدول التي صدقت عليهـا  

وإذا قدمت الدولة إقرارا اختياريـا بـالرحالت   .  لراكب كما يظهر من إقرارات هذه الدو ٧٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠قد وصل إلى 
المحلية ينبغي عليها أن تعلن العدد اإلجمالي للركاب المغادرين على رحالت تجارية دولية من المطارات الموجـودة فـي   

 .راكب ٧٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠إقليمها في السنة السابقة وينبغي حساب ذلك الرقم من العدد 

 باتفاقية التعويض عن الضرر الذي تلحقه الطائرات بأطراف ثالثةملخص باألحكام الرئيسية  - باء 

ق باألطراف الثالثة في إقليم دولة طرف وتتسبب فيها طائرة في حالـة  تسري االتفاقية على األضرار التي تلح - ١٩
ت وبمعنى آخر أنها تشمل جميع الحاال.  طيران في رحلة جوية دولية بخالف الضرر الناشئ عن فعل تدخل غير مشروع

بإمكانية إعالن الدولة سريان نظام االتفاقية على رحالتهـا   ٢من المادة  ٢كما تسمح الفقرة .  التي تشملها االتفاقية األخرى
 .المحلية

من المادة الثالثة يتحمل المشغل مسؤولية التعويض عن الضرر الذي لحـق بـأطراف ثالثـة     ١وطبقا للفقرة  - ٢٠
كمـا يـدفع   .  وهذه المسؤولية مسؤولية محددة وتستند إلى الخطـأ .  ة طيرانبشرط أن يكون سبب الضرر طائرة في حال

التعويض أيضا عن األضرار الناجمة عن الوفاة واإلصابة الجسدية واإلصابة العقلية وكذلك الضرر الذي يلحق بالممتلكـات  
لطرف التي وقـع الضـرر فـي    والضرر البيئي بالقدر الذي يكون فيه هذا التعويض منصوصا عليه بموجب قانون الدولة ا

 .إقليمها
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ففي حالة الضرر الناتج عن أفعال التـدخل غيـر   .  تمثل المادة الرابعة نقطة الخالف األساسية بين االتفاقيتين - ٢١
.  المشروع، تكون مسؤولية المشغل عموما مسؤولية محددة ومقيدة بالرغم من أن هذا التقييد يمكن تخفيفه في حاالت معينـة 

هذا التقييد في اتفاقية المخاطر العامة على األقل عندما يكون المشغل مهمال أو عندما ال يعود الضـرر كليـا   وال يوجد مثل 
 .لرعونة شخص آخر

ومن المادة الرابعة يكون المشغل مسؤوال مسؤولية مطلقة عن كل حـدث اسـتنادا إلـى وزن     ١وفقا للفقرة  - ٢٢
الوزن مع تلك الواردة في المادة الرابعة من اتفاقيـة التعـويض عـن    وتتطابق فئات وكميات .  الطائرة المتسببة في الحدث

إال أن هذه الحـدود تسـري إذا   .  وفي الواقع فإن مسؤولية المشغل المطلقة مسؤولية محددة السقف.  التدخل غير المشروع
المطلقة غير المحـددة  وكانت نتيجة هذه المسؤولية .  أثبت المشغل عدم إهماله أو أن الضرر يعود فقط إلهمال شخص آخر

ورأى واضعو الصـياغة أن الضـرر   .  للمشغل أن اتفاقية المخاطر العامة لم تنص على صندوق دولي أو أحكام ذات صلة
الذي يلحق بأطراف ثالثة بسبب المخاطر العامة قد جرى تعويضه على الدوام وأنه ال يشكل خطرا علـى مجمـل صـناعة    

 .النقل الجوي

عن ذلك الوارد في اتفاقية التعويض عن التـدخل غيـر   ) المادة الثانية عشرة(لخالص يختلف حكم االنتصاف ا - ٢٣
فهو يؤكد أن دعوى تعويض ضد المشغل عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثـة ال يمكـن رفعهـا إال وفقـا     .  المشروع

الرجوع إلى مصادر قانونيـة  وقد قُصد من النص منع المدعي من االعتماد أو .  للشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية
وتوجه المادة التاسعة والعشرون من اتفاقية التعويض عن الضرر الناجم . أخرى تتجاوز أحكام مثل تلك المتعلقة بالمسؤولية

عن فعل التدخل غير المشروع جميع الدعاوى ضد المشغل وتنص بصفة خاصة على عدم رفع أية دعوى ضد أي شـخص  
فهو يؤكد أن الدعاوى ضـد المشـغل ال   .  وال يوجد توجيه بموجب نص المخاطر العامة.  آخر للتعويض عن هذا الضرر

ولكنه لم يذكر أن الدعاوى ال ترفع إال ضـد  . يمكن رفعها إال وفقا للشروط وحدود المسؤولية المنصوص عليها في االتفاقية
الممول للطائرة، إن لـم يكـن مشـغال لهـا،      وبموجب المادة الثالثة عشرة ال يكون المشغل أو المؤجر أو.  المشغل وحده

ولذلك ال تكون هناك جدوى من رفـع  .  مسؤوال بموجب اتفاقية المخاطر العامة أو بموجب القانون المحلي للدول األطراف
 .قضايا ضد أولئك األشخاص لكن قد يخضع للدعاوى الخاصة أشخاص محتملون آخرون

واالعتراف باألحكـام وإنفاذهـا   ) المادة السادسة عشرة(ة بالمحكمة تتطابق األحكام اإلجرائية مثل تلك المتعلق - ٢٤
 .مع األحكام المقارنة في االتفاقيات األخرى) المادة السابعة عشرة(

 .يبدأ سريان االتفاقية بعد مضي ستين يوما من تاريخ ايداع صك التصديق الخامس والثالثين - ٢٥

 — انتهى —


