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  ١٨٢ الدورة — مجلسال
  خطط اجتماعات الشؤون القانونية :٥-١٢ الموضوع رقم
  عمل المنظمة في المجال القانوني :١٦ الموضوع رقم
  اتفاقيات قانون الجو الدولي :٣-١٦ الموضوع رقم

  الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخللحقها األضرار التي تتعويض 
 العامةغير المشروع أو المخاطر 

  )األمين العام ورقة مقدمة من(

   التنفيذيالملخص
 ١٩٥٢ المجلس، تقريرا عن االجتماع السادس للمجموعة الخاصة المعنية بتحديث اتفاقية روما لـسنة   على نظرهذه الورقةتعرض  

الطائرات  األضرار التي تلحقها تعويض"وهو  قانونيةال في برنامج العمل العام للجنة ١ األولوية رقم    الذي يتضمن  تناول البند يالذي  
اتفـاقيتين،  شروعي  منصين ل  وأعدت المجموعة الخاصة  ". باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخل غير المشروع أو المخاطر العامة         

 األخرى تعـويض تتناول التدخل غير المشروع وفي حالة تعويض األضرار التي تحدثها الطائرات باألطراف الثالثة     ى  األولتتناول  
ـ )أ(المرفق ويرد في . األضرار التي تحدثها الطائرات باألطراف الثالثة    ـ ذي ملخص لألحكام الرئيسية في ه ، ويـرد  شروعينن الم

لها وتوصي المجلـس بعقـد      اعمأوافقت المجموعة الخاصة على أنها قد أنهت        قد  و.  على التوالي  )ج( و )ب(المرفقين  النصان في   
قـد   النـصين أن وفي الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية تم االتفاق على     . د من األعمال  دورة للجنة القانونية إلنجاز المزي    

  .غرضهذا اللاقتراح عقد الدورة الثالثة والثالثين للجنة تم و. جنة القانونية إلحالتهما إلى اللكفيدرجة تباكتمال 
  :م بما يليوق أن يالمجلسرجى من ي: اإلجراء

  .عمال االجتماع السادس للمجموعة الخاصةأالتقرير عن ا علما بهذ ةطاحاال) أ
  .٢/٥/٢٠٠٨ لى إ٢١/٤من في مونتريال الثالثة والثالثين للجنة القانونية  الدورة على عقدالموافقة ) ب
  .العامة المخاطرة اتفاقيشروع وماتفاقية تعويض األضرار شروع م لةقانونياللجنة التمنحها سالتي ة سبمناولوية الاألتحديد ) ج
 .)د(مرفق الثالثة والثالثين للجنة القانونية على النحو المبين في دورة العمال المؤقت للالموافقة على جدول األ) د
  .)ه(مرفق الالثالثة والثالثين للجنة القانونية على النحو المبين في الذين سيحضرون الدورة الموافقة على قائمة المراقبين ) ه

الهدف 
  :االستراتيجي

 قانون الجو الدولي  صكوك   تقدم معلومات عن إعداد      ها حيث أن  Fورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي       
  .وتدعو إلى اتخاذ اإلجراءات المتصلة بها

ـ   تكاليف عقد   تقدر  و .أي موارد إضافية   تلزمال    :اآلثار المالية   دوالر١٤١ ٢١٤للجنـة القانونيـة بمبلـغ     ة  الـدورة المقترح
  . لالجتماعات القانونيةة من مخصصات الميزانيالتكلفة وستستوفى
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 المقدمة - ١

عن نتائج  تقريرفي  ،٣١/٥/٢٠٠٤في المعقودة  ١٧٢ة دورالمن ة السادسته جلسفي المجلس  نظر ١- ١
 أعمالهامن جدول  ٣رقم عن البند ) ٢١/٣/٢٠٠٤ إلى ١٥، مونتريال(الثانية والثالثين للجنة القانونية الدورة مداوالت 

،  االتفاقية بشأن األضرار التي تلحقها الطائرات األجنبية باألطراف الثالثة على سطح األرضديثالنظر في تح(ك آنذا
نجاز إل ١٩٥٢لسنة  روما ةتحديث اتفاقيبعنى تُ ةخاصمجموعة إنشاء قرر المجلس و). ٧/١٠/١٩٥٢الموقعة في روما في 

 .عمالمزيد من األال

 لمجلس فيإلى اعن نتائج االجتماعين الرابع والخامس معلومات قُدمت و. ة اجتماعاتستت المجموعة عقدو ٢- ١
 .C-WP/12756ورقة العمل 

 مندوبا من ٤٠ وحضره ٢٩/٦/٢٠٠٧ إلى ٢٦من  االيكاو السادس في مقر هااجتماععقدت المجموعة و ٣- ١
 ريكالسيد هنوظل .  وسبع منظمات دوليةتينمتعاقدتين دولمن ا  عشر مراقبة، وعضو بحكم منصبه، وخمسواضع دولة ٢٠

 . للرئيسةنائب) سنغافورة(ان ت سيو هواي والسيدةرئيسا للمجموعة ) السويد(كيلين 

  الشؤونإدارة في ة مرجعيةكماد باللغة االنجليزية نص تقرير االجتماع السادسويمكن االطالع على  ٤- ١
 .ةالقانوني

القانونية في االجتماع عنوان هذا البند المدرج في برنامج عمل اللجنة  المجلس قد عدل نبالذكر أر يجدو ٥- ١
 التدخل غير بسبب أفعالثالثة الطراف باأل الطائرات لحقها التي تاألضرارتعويض  : "ليصبح ١٧٩السابع عشر من دورته 

 . في برنامج العمل العام للجنة القانونية١ رقم األولويةحاليا هذا البند يحتل و ".  العامةو المخاطرأالمشروع 

 لخاصةنتائج أعمال المجموعة ا - ٢

 :هماوتفاقيتين االشروعي ن لمينصأعدت المجموعة  ١- ٢

الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخل غير لحقها األضرار التي تاتفاقية تعويض شروع م  )أ
  ").التدخل غير المشروعتعويض اتفاقية " باسم ةالمعروف (المشروع

اتفاقية " باسم ةالمعروف(ألطراف الثالثة  الطائرات باتلحقهااألضرار التي اتفاقية تعويض شروع م  )ب
 ").المخاطر العامة

في تين  االتفاقييعوشرويرد نصا م. )أ(مرفق الاتفاقية في كل مشروع في الرئيسية حكام يرد ملخص لأل ٢- ٢
 .على التوالي )ج( و)ب(مرفقين ال

حرزت تقدما هاما د أق) مجموعةال(ا بأنها المجلس علمإحاطة على ت المجموعة اتفق ام االجتماعتختعند او ٣- ٢
اتفاقية وفيما يخص . التي كلفت بهاعمالها ووضعت النصوص أنهت وقد أ. االتفاقيتينة لسياسات وصياغفيما يخص ا

ازن بين  التي تؤثر على التوألساسيةمسائل ابالمن النصوص المتعلقة شاملة حزمة  اعتمدت التدخل غير المشروعتعويض 
ن الحل قد أبولكن كان هناك إقرار العظمى هذه الحزمة غالبية وقد دعمت ال. ل الجويقطاع النقحماية  الضحايا وةحماي

ة بما فيه الكفايإكتمل نص  الأنعلى ة العظمى لبيغاالووافقت . ةلأهذه المسبشأن لى صقل خالل المناقشات المقبلة إحتاج ي
 .لكي تنظر فيه دورة للجنة القانونية



C-WP/13031 - 3 - 
 

  في المسألةنظر الجمعية العمومية - ٣

 النقاش الذي دار حول هذا  القانونية في الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية اللجنةةرئيسلخصت  ١- ٣
 أن جميع الوفود التي تحدثت، باستثناء وفد واحد، اتفقت على أن أعمال المجموعة الخاصة تمخضت عن منتج قائلةالبند، 

 إلىبدرجة تكفي إلحالتها مكتملة فقت الغالبية على أن هذه األعمال وات.  جيد، رغم اإلقرار بأن بعض المسائل مازالت معلقة
بشأن غير أن وفدين أعربا عن تحفظات . يشمل مشروعي االتفاقيتيناألمر أن هذا كان االستنتاج اللجنة القانونية، ولذا 

 . اللجنةإلىنص المخاطر العامة وما إذا كان ينبغي إحالة هذا النص أيضا  لالمعطاةاألهمية 

برنامج عمل المنظمة في :  من جدول األعمال٤٧البند رقم المسألة مرة أخرى عند النظر في أثيرت  ٢- ٣
 تقديم مشروعي أيدت، أوضحت الرئيسة أن أغلبية الوفود ٤٧البند رقم ولدى تلخيص المناقشة حول  .المجال القانوني

واقترحت أن .  كامل في اآلراء بشأن مسألة األولويةيبدو ال يوجد توافقعلى ما النصين إلى اللجنة القانونية وذكرت أنه 
أن ينظر بعناية في ترتيب البنود التي ينبغي أن تنظر فيها اللجنة القانونية على ضوء ما يتوافر من وقت المجلس يمكن 

 .وموارد

 جنة القانونيةالل - ٤

لثالثين للجمعية واة السادسدورة  والمناقشات التي دارت في الةالخاصمجموعة  الستنتاجات الةنتيج ١- ٤
 . بشكل أكبرتطويرهماوين النص في هذين لنظرلالثالثة والثالثين للجنة القانونية الدورة عقد  اتمامرح  اقتُ،موميةالع

 المواعيددورات اللجنة القانونية في يجب عقد  الداخلي، ا من نظامه٣ووفقا لدستور اللجنة القانونية والمادة  ٢- ٤
 .٢٠٠٤  سنة في الماضيةدورةالوقد انعقدت . أو يوافق عليها المجلس يقررهاواألماكن التي 

الفترة وقد تم تحديد . للجنة في المقرالثالثة والثالثين  الدورة المجلس يوصى بأن يعقد ،٣وبموجب المادة  ٣- ٤
.  دوالر١٤١ ٢١٤، بتكلفة قدرها  مثل هذا االجتماعلعقدعلى أنها مناسبة )  عملأيام ١٠ (٢/٥/٢٠٠٨ إلى ٢١/٤من 
 .تكلفةال االجتماعات القانونية لتغطية ة كافية في ميزانيأموالجد توو

)  ج١٠ووفقا للمادة . )د(مرفق الفي للجنة القانونية الثالثة والثالثين دورة  المؤقت للاألعمالجدول يرد طيا  ٤- ٤
 ٨ و ٧ و ٥ و ٤ و ٢ و ١ البنودتعد و.  المؤقت لموافقة المجلساألعمالجدول يخضع ، النظام الداخلي للجنة القانونيةمن 

، ٣البند هو اللجنة القانونية  نظر فيهالذي ستالبند الرئيسي وسيكون .  كل دورةأعمالفي جدول ة مدرجقياسية  مواضيع
سيغطي و".  العامةمخاطرالو أل التدخل غير المشروع بسبب أفعاثالثة الطراف باألالطائرات لحقها  التي تاألضرارتعويض "

، النظام الداخلي للجنة القانونية من ٦وفقا للمادة و.  في برنامج العمل العام للجنة القانونيةة المدرجاألخرى البنود ٤البند 
 . دورة للجنة ثانيكل خالل ٦البند سيقدم 

غير  للدول يجوز" من النظام الداخلي للجنة القانونية، ٥وفقا للمادة ولمنظمة،  ا درجت عليهلمامراعاة و ٥- ٤
التي يدعوها المجلس حسب القواعد المعمول بها أن يمثلها مراقب واحد أو أكثر في دورات مات الدولية  والمنظةالمتعاقد
قة ورب )ه(مرفق ال في ةفي القائمة المبينمذكورة  المنظمات الدولية الإلىتوجيه دعوة بمجموعة وصي الت ومن ثم". اللجنة

الثالثة الدورة لحضور ة لدى االيكاو  جميع الدول غير المتعاقددعى تُنبأقترح  السابقة، يةوتمشيا مع الممارس. العمل هذه
 .والثالثين للجنة القانونية

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )أ(المرفق 

الرئيسية في مشروع اتفاقية تعويض األضرار التي تلحقها حكام لخص لألم
 الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخل غير المشروع

لحق باألطراف الثالثة في إقليم دولة تي األضرار الت، تسري االتفاقية على ٢لمادة  من ا١بموجب الفقرة  - ١
طرف وتتسبب فيه طائرة في حالة طيران نتيجة تدخل غير مشروع إذا كان مقر العمل الرئيسي لمشغل الطائرة في دولة 

وتكفل المادة تعويض .  قامته الدائمةأخرى، بغض النظر عما إذا كانت دولة طرفا، وإذا لم يكن له مثل هذا المقر فمحل إ
وتسري االتفاقية أيضا على الضرر .  الضرر في أي دولة طرف، سواء أكان المشغل الجوي أو لم يكن من دولة طرف

عندما يحدث مشغل من دولة طرف ضررا في دولة غير طرف : الذي يحدث في دولة غير طرف تحت ظروف معينة
 ).٢٦انظر المادة (إنشاؤه أن يقرر تقديم الدعم المالي للمشغل يجوز لمؤتمر األطراف الذي سيتم 

، رأى البعض في المجموعة ضرورة النص على إمكانية ١بالرغم من وجود عنصر دولي في الفقرة  - ٢
أن االتفاقية تسري أيضا، إذا اختارت  ٢من المادة  ٢ تقضي الفقرة وبالتالي.  لمواقف المحلية أساساانطباقها أيضا على ا

ك الدولة الطرف، على الضرر الذي يحدث في إقليمها إذا كان مقر العمل الرئيسي لمشغل الطائرة في تلك الدولة الطرف، ذل
وكانت المجموعة تدرك المساهمات المالية المحتملة بالعالقة إلى .  وإذا لم يكن له مثل هذا المقر فمحل إقامته الدائمة

 .تكميلي التي ستنشأالرحالت الداخلية، إلى آلية التعويض ال

المشغل يكون  على أنه يجب أن ببساطة ٣ من المادة ١وتنص الفقرة .  ن مسؤولية مشغل الطائرة مطلقةإ - ٣
 هناك توليس. ؤوال عن الضرر الذي لحق باألطراف الثالثة بشرط أن يكون المتسبب في الضرر طائرة في حالة طيرانمس

ر القابلة و غي أاالتعاظية أو الجزائيةيجوز استرداد تعويضات عن األضرار ال ومع ذلك . خطأاللمطالب بأن يثبت احاجة 
  .لتعويضل

تتراوح وساس وزن الطائرة، أعلى أقصى حد لها و أمسؤولية محدودة يتحمل المشغل  ٤بموجب المادة  - ٤
وحدة  )سبعمائة مليون( ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠و  طائرة ألصغرة ة بالنسب سحب خاصوقحقوحدة  ٧٥٠ ٠٠٠بين المسؤولية 

مقدمة ، في هذه المرحلة، اس مربعة لإلشارة إلى أنهاقوأ بين األرقامذه ال تزال هو. ة ألكبر طائرةخاصسحب  وقحق
 ).أدناه ١٣ ةانظر الفقر( فقط ةيئظروف استثنا فيإال المسؤولية وال يمكن تجاوز هذا الحد من .  فقطة المناقشألغراض

من المسؤولية وتعفي  المشغل مسؤوال ستجعلفيما إذا كانت  جتماعاتلعديد من االفي انظرت المجموعة  - ٥
 الممولين، والمصنعين، ومقدمي خدمات أوالمؤجرين و،  المالكين، مثلفي صناعة النقل الجوية األخرى الجهات الفاعل

 االجتماعفي إال ة ساللم هذه الم تحلو. وخدمات المناولة األرضيةمن خدمات األقدمي ، ومالمالحة الجوية، والمطارات
وتنص . ١٩٩٩ لسنة مونتريالة اتفاقي في وجدذي ال للحكم  مماثالاحصريت المجموعة حكما عالجيا عندما اعتمد األخير
 للمطالبة بالتعويض عن األضرار دعوىي أه ال تقام نأى علالتدخل غير المشروع  اتفاقية تعويض  من مشروع٢٧المادة 

مشروع إال على مشغل الطائرة، ويجب عدم مطالبة أي شخص آخر بالتعويض الناجمة عن فعل من أفعال التدخل غير ال
يسري على أي دعوى ضد شخص ارتكب عن عمد فعال من أفعال التدخل غير  غير أن هذا الحكم ال.  عن تلك األضرار

 .المشروع

صادم مع دولية لألطراف الثالثة التي لحق بها ضرر على متن طائرة تعرضت لتلتوفير آلية مادة أدرجت  - ٦
 يةبموجب اتفاق همحق ضد ناقلالبالفعل فإن لديهم و.  رة أخرى في الجو، وذلك لطلب التعويض من الناقل اآلخرطائ

سحب حقوق ة وحد ١٠٠ ٠٠٠ علىهذا التعويض  قتصر فسي على خطأهم لم يكن ناقلإذا، ولكن ١٩٩٩سنة مونتريال ل
 . للمشغلينالمسؤولية المشتركة والمتعددةنص على  ويشتمل ال.١٩٩٩سنة  مونتريال لةخاصة بموجب اتفاقي
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، والغرض الرئيسي منها "آلية التعويض التكميلي"يعتزم إنشاء منظمة مستقلة تسمى ، ٨بموجب المادة  - ٧
من دولة سبب مشغل ت يماحيث  دولة طرف، وتقديم الدعم الماليأراضيتعويض لألشخاص الذين يلحق بهم ضرر في  دفع

وتتولى آلية التعويض التكميلي دفع التعويض .  )١ وصفه أعاله في الفقرةوفقا لما ورد ( ير طرف في دولة غضرربطرف 
 يكون مشغل وبعبارة أخرى في حالة وجود ضرر).  ١٩انظر المادة  (٤إذا تجاوز المبلغ الكلي للتعويضات حدود المادة 

لمقرر عليه، وتتولى آلية التعويض التكميلي دفع  سيدفع التعويض حتى الحد األقصى افإن المشغلالطائرة مسؤوال عنه، 
ومن المتوقع أن يتمكن مشغلو الطائرات من الحصول على التأمين ليغطي .  تعويض إضافي فوق مستوى الحد األقصى

 الجوي،النقل  تشغيل يةمع استمرارال تتطابق بتكلفة  متوفرو أمتوفر، ذا كان التأمين غير  وإ.عليهمالحد األقصى المقرر 
شير تما وهذا . ٤ و ٣تقدم الدعم المالي للمشغلين لتغطية مسؤوليتهم بمقتضى المادتين  أن مكنيآلية التعويض التكميلي فإن 
 .)١٩المادة  من ٣انظر الفقرة " (عملية التدرج في التغطية" بأنهاالمجموعة الخاصة إليه 

لذي سيكون متاحا من آلية التعويض وعموما، فقد تم ألغراض المناقشة تعيين الحد األقصى للتعويض ا - ٨
 ).١٩المادة  من ٢الفقرة انظر (التكميلي بمبلغ ثالثة باليين وحدة حقوق سحب خاصة لكل حادث 

الجهاز الرئيسي لصنع السياسات، ويتكون من جميع الدول يمثل  لألطراف من مؤتمرلية اآل تتألف - ٩
، ضمن جملة أمور، بوضع القواعد التنظيمية آللية التعويض ويقوم مؤتمر األطراف.   مديرهاسأريأمانة من األطراف، و

 في اآللية ويقرر الحاالت التي االشتراكاتلالستثمار، ويحدد  االرشادية والخطوط  والخطوط االرشادية للتعويض،التكميلي،
املة بسلطات وواجبات  وترد قائمة ك. فاطرأاألحداث في دول غير وقوع  في حاالت يعطى فيها الدعم المالي لمشغل الطائرة

 .قرر خالف ذلكتي مرة كل سنة ما لم األطرافمؤتمر  ويجب أن يجتمع .٩مؤتمر األطراف في المادة 

مبالغ إلزامية محصلة عن كل راكب هي تكون االشتراكات في آلية التعويض التكميلي  ،١٢بموجب المادة  -١٠
وفي حالة تقديم دولة .  ولية من مطار في دولة طرفرحلة تجارية دمتن  المغادرة على البضائعمن ] طن[مغادر وكل 
من البضائع ] طن[، تحصل هذه المبالغ عن كل راكب وكل ٢ من المادة ٢  بموجب الفقرةداخلي اختياري طرف إلعالن

ا وعلى المشغل أن يحصل المبالغ اإللزامية ويحوله.  التي تغادر على متن رحلة تجارية بين مطارين في هذه الدولة الطرف
 ٩تجاوز ييجب أال سنتين متتاليتين خالل لية حصلها اآلتلتي ااالشتراكات فإن مجموع  ،عموماو .التكميليإلى آلية التعويض 

 ).١٣المادة نظر ا(حقوق سحب خاصة ة وحدباليين 

 دولة طرف، وذلك من  كلعن الركاب والبضائع من بضرورة دفع اشتراكات أولية ١٥وتقضي المادة  -١١
 وكذلك فيما يخص الركاب والبضائع المغادرين على متن رحالت يشملها فعول االتفاقية بالنسبة لتلك الدولة،موعد سريان م

كما تقضي بأن االشتراكات يجب أن تبلغ في غضون أربع سنوات نسبة معينة من الحد .  اإلعالن الداخلي االختياري
 .اآلليةتدفعها ويض األقصى للتع

داد اشتراكاته يقوم مدير آلية التعويض التكميلي باتخاذ التدابير المالئمة وإذا عجز أحد المشغلين عن س -١٢
على كل دولة طرف أن تكفل تقديم إحصاءات معينة يجب و).  ١٦ من المادة ٢انظر الفقرة (السترداد المبلغ المستحق 

انظر (ولية على الدولة الطرف أخرى إلى آلية التعويض التكميلي، ويترتب على عدم الوفاء بهذا الشرط نشوء مسؤ وبيانات
 ).١٧المادة 

يتجاوز  ماحيثو. ةيئحدود مسؤولية المشغل في ظروف استثنايمكن تجاوز ، أعاله ٤ الفقرةكما ورد في  -١٣
) ٢ (١٩ بموجب المادة ةلياآل، والمبالغ التي تدفعها ٤د مسؤولية المشغل بموجب المادة  للتعويضات حدواإلجماليالمبلغ 

 إضافيتعويض ب ضرر أصابهم الذين األشخاصيجوز أن يطالب و، )والثانيول األن يالمستوي التعويضات مبلغأي يتجاوز (
ارتكب عمدا قد دارته العليا إ أو المشغل أن إثبات يجب ولتحقيق ذلك. ٢٤ في المادة ةفي ظل الظروف المبين من المشغل

 : يلييشمل ما لذيااإلهمال مشروع، أو أسهم في الحدث عن طريق التدخل غير الفعل 
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 . للمشغلةالمسؤولية التنظيمية والمراقبة الفعلي )١

 .فعل التدخل غير المشروع الرئيسي لهذا الحدث، بخالفالسبب  )٢

 .وشيكمحتمل وومعروف خطر  مع تجاهل وقوعه )٣

ضد المشغل وفقا رفع دعوى الحق في لديها يصبح ، للمطالبينالمبالغ ة ليدفع اآلعندما ت، ٢٥بموجب المادة  -١٤
  أو ادارته العلياذا كان هذا الشخصإخر آي شخص أضد رفع دعوى في  بالمثل الحقلديها و. ٢٤ في المادة ةلشروط المبينل

 .قد ارتكب عمدا فعل تدخل غير مشروع

دعاوى التعويض أمام محكمة يمكن عموما رفع و.  يحتوي الفصل السابع على أحكام إجرائيةوأخيرا،  -١٥
كما أن األحكام الصادرة عن ).  ٣٠ من المادة ١انظر الفقرة (طرف التي وقع الضرر فيها واحدة، وهي محاكم الدولة ال

المحكمة، عندما تكون نافذة في الدولة الطرف التابعة لها هذه المحكمة، تكون نافذة في أي دولة طرف أخرى بالرغم من أن 
 .)٣٢انظر المادة (هذا االعتراف واإلنفاذ يمكن رفضهما في ظروف معينة 

 اتفاقية تعويض األضرار التي تحدثها الطائرات باألطراف الثالثة الرئيسية في مشروع حكاملخص لألم

تسري هذه االتفاقية على الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة في إقليم دولة طرف وتحدثه طائرة في حالة  -١٦
الرئيسي لمشغل الطائرة في دولة أخرى طيران ألسباب أخرى بخالف أحد أفعال التدخل غير المشروع، إذا كان مقر العمل 

التي " التدخل غير المشروعتعويض اتفاقية "وكما هو الحال في .  طرف، وإذا لم يكن له مثل هذا المقر فمحل إقامته الدائمة
 ).٢انظر المادة (ورد وصفها أعاله، يوجد حكم اختياري بالنسبة لرحالت الطيران الداخلي 

 ٢٥٠ ٠٠٠ية مشغل الطائرة مطلقة، إلى حد معين، تقرر مؤقتا أن يكون ، تكون مسؤول٣بموجب المادة  -١٧
وفيما يزيد عن ذلك يكون مشغل الطائرة مسؤوال عن جميع األضرار إال إذا .   وحدة حقوق سحب خاصة٥٠٠ ٠٠٠إلى 

لى مسؤولية  ال يوجد حد أقصى ع،وبعبارة أخرى.  عن إهمال شخص آخرأثبت أن الضرر لم ينشأ عن إهماله بل نشأ فقط 
 .١٩٩٩والجدير بالذكر أن هذا النظام المكون من مستويين يشبه النظام المنصوص عليه في اتفاقية مونتريال لعام .  المشغل

فإن ،  عن األضرار التي تسبب بهامسؤوال عن المبلغ الكلي للتعويضيمكن أن يكون  مشغل الطائرةبما أن  -١٨
 .لحالةه افي هذتنطبق التعويض التكميلي ال آلية 

 ).٤انظر المادة (يوجد حكم لحوادث التصادم جوا " التدخل غير المشروعتعويض اتفاقية "على غرار  -١٩

، ال يكون المالك أو المؤجر أو الممول الذي له حق قانوني أو سند ضمان على مكرر ١٠بموجب المادة  -٢٠
وهذه المادة حاليا بين .  ون أي دولة طرف االتفاقية أو قان هذهالطائرة، وليس مشغال لها، مسؤوال عن األضرار بموجب

 .قوسين مربعين ألن المجموعة لم تتخذ موقفا نهائيا بشأن إضافتها

وأهمها عموما أنه ال يجوز .  أما المواد اإلجرائية فهي مماثلة للمواد اإلجرائية في مسودة االتفاقية األخرى
  . فيها الضرررفع دعاوى التعويض إال أمام محاكم الدولة الطرف التي حدث

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ب(المرفق 
  مشروع اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات

   التدخل غير المشروعبسبب أفعالباألطراف الثالثة 
  الفصل األول

  المبادئ

  التعاريف — األولىالمادة 

  :ألغراض هذه االتفاقية

اتفاقية قمع االستيالء غيـر المـشروع علـى     ف على أنه جريمة فيني أي عمل معر  عي" التدخل غير المشروع  "  )أ
اتفاقية قمع األفعال غير المـشروعة الموجهـة ضـد         ، أو في    ١٦/١٢/١٩٧٠ في الهاي في     ة، الموقع الطائرات

 لهما يكون نافذا  بروتوكول  تعديل أو   ، أو في أي     ٢٣/٩/١٩٧١، الموقعة في مونتريال في      سالمة الطيران المدني  
  .بين الدول األطراف المعنية

  .أحد أفعال التدخل غير المشروعيعني أي واقعة تلحق فيها الطائرة وهي في حالة طيران ضررا بسبب " الحدث"  )ب

غالق جميع أبوابها الخارجية بعد صـعود الركـاب أو          في أي وقت منذ لحظة إ     " حالة طيران "تعتبر الطائرة في      )ج
  . أو تفريغ البضائعإلنزال الركاباب منها شحن البضائع على متنها ولغاية اللحظة التي يفتح فيها أي ب

  .قالع الطائرة بدون حساب تأثير غاز الرفع في حالة استعمالهتعني الكتلة القصوى المرخصة إل" ىالكتلة القصو"  )د

بشرط أنه اذا كانت مالحة الطـائرة تحـت          الطائرة عند حدوث الضرر،      القائم بتشغيل  الشخص   يعني" المشغل"  )ه
.  استمد منه حق تشغيل الطائرة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وجب اعتباره هو المشغل              شخص آخر    سيطرة

 عندما يستخدم الطائرة بصفة شخصية أو عندما يستخدم موظفوه أو وكالؤه تلـك  مشغال للطائرةيعتبر الشخص  و
صفته  يفقد المشغل  يجب أال و.  سواء أكان ذلك ضمن نطاق سلطتهم أم لم يكن كذلك         الطائرة في سياق وظيفتهم،     

  . أفعال التدخل غير المشروعأحد أن شخصا آخر ارتكب كمشغل بحجة

  .دولةال ، بما في ذلك شخص طبيعي أو اعتبارييعني أي" الشخص"  )و

  . دولة تسري هذه االتفاقية بالنسبة لهاتعني أي" الدولة الطرف"  )ز

" الطرف الثالث "ن البضائع، في حالة التصادم، فان       يعني شخصا غير المشغل أو الراكب أو شاح       " طرف الثالث ال"  )ح
البضائع على  أو المرسل إليهم    البضائع  مرسلو  يعني أيضا مشغل الطائرة األخرى ومالكها وطاقمها والراكب أو          

  .متن الطائرة األخرى



  C-WP/13031 
 B-2 Appendix B 
 

  ١مجال االتفاقية —المادة الثانية 

قليم دولة طرف وتتسبب فيها طائرة فـي        الثة في إ   التي تلحق باألطراف الث    تسري هذه االتفاقية على األضرار      -١
إذا كان مقر العمل الرئيسي لمشغل الطائرة في دولة أخرى، وإذا لم يكن له مثل          مشروع  نتيجة لفعل تدخل غير     حالة طيران   

ـ          .  هذا المقر فمحل إقامته الدائمة في دولة طرف أخرى         ة غيـر  وتنطبق أيضا هذه االتفاقية على األضرار التي تقع في دول
  .طرف كما هو منصوص عليه في المادة السادسة والعشرين

تسري هذه االتفاقية أيضا على األضرار التي تحدث فـي       بموجب إعالن من الدولة الطرف إلى جهة اإليداع،           -٢
ر فمحل  اذا كان مقر العمل الرئيسي لمشغل الطائرة في تلك الدولة الطرف، وإذا لم يكن له مثل هذا المق              أراضي دولة طرف  

  .إقامته الدائمة في تلك الدولة الطرف

أو الطائرة الموجـودة فـوق أعـالي      في أعالي البحار     الموجودةتحقيقا ألغراض هذه االتفاقية، تعتبر السفينة         -٣
 وغيرها مـن  الحفر منصات ويجب اعتبار.  دولة تسجيلهاجزءا من إقليم " المنطقة االقتصادية الخالصة"بما في ذلك   البحار،  

االختـصاص   صاحبةقليم الدولة   في الجرف القاري جزءا من إ      أرض المنطقة االقتصادية الخالصة أو       فيلتجهيزات المثبتة   ا
  .التجهيزات على تلك المنصة أوالقانوني 

  الفصل الثاني

  مسؤولية المشغل والمسائل ذات الصلة

   مسؤولية المشغل—المادة الثالثة 
 أن يكون سـبب     بشرطاألطراف الثالثة   ب لحقلية تعويض الضرر الذي     يتحمل مشغل الطائرة مسؤو   يجب أن     -١

  .الضرر طائرة في حالة طيران
إلـى   الحـدث الـذي أدى  ال ينشأ حق في التعويض بموجب هذه االتفاقية اذا لم يترتب الضرر مباشرة عـن             -٢

  .وقوعه
بالقـدر المنـصوص عليـه    ة، اذا كان هذا التعويض منصوصا عليـه، و     يلبيئار  اضر التعويض عن األ   يجوز  -٣

  .قليمهاإالتي وقع الضرر في الطرف بموجب قانون الدولة 
  .أي تعويضات جزائية أو رادعة أو أي جزاءات أخرى غير تعويضيةالحصول على ال يجوز   -٤
يجوز و.  الضرر الذي يلحق بالممتلكات    و صابة الجسدية إلضرار الناجمة عن الوفاة وا    يجوز التعويض عن األ     -٥

صـابة  إما  إ اذا كانت ناتجة عن مرض نفسي يمكن التعرف عليه نتيجة            عقليةضرار الناجمة عن االصابة ال    ض عن األ  التعوي
  .صابة الجسديةإلجسدية أو من خوف معقول للتعرض للوفاة أو ا

   المشغلمسؤولية حدود —المادة الرابعة 

  :وحدث مسؤولية المشغل ما يلي لكل طائرة ال تتجاوز  

                                                             
  .قد يقتضي األمر المزيد من النظر في عامل الربط بين المشغل والدولة إذا غيرت االيكاو التعاريف ذات الصلة  ١
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  . كيلوجرام أو أقل٥٠٠حدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تبلغ كتلتها القصوى  و٧٥٠ ٠٠٠  )أ[
 كيلـوجرام   ٥٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القـصوى علـى              ١ ٥٠٠ ٠٠٠  )ب

  . كيلوجرام١ ٠٠٠تجاوز ت وال
كيلـوجرام   ١ ٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى علـى      ٣ ٠٠٠ ٠٠٠  )ج

  . كيلوجرام٢ ٧٠٠تجاوز ت وال
 كيلـوجرام  ٢ ٧٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى علـى      ٧ ٠٠٠ ٠٠٠  )د

  . كيلوجرام٦ ٠٠٠تجاوز ت وال
 كيلـوجرام  ٦ ٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى على           ١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  )ه

  .ام كيلوجر١٢ ٠٠٠تجاوز ت وال
 كيلـوجرام  ١٢ ٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القـصوى علـى     ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )و

  . كيلوجرام٢٥ ٠٠٠تجاوز ت وال
 كيلـوجرام  ٢٥ ٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى علـى           ١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )ز

  . كيلوجرام٥٠ ٠٠٠تجاوز ت وال
 كيلـوجرام  ٥٠ ٠٠٠ق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى علـى          وحدة حقو  ٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )ح

  . كيلوجرام٢٠٠ ٠٠٠تجاوز ت وال
 كيلـوجرام   ٢٠٠ ٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى على            ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )ط

  . كيلوجرام٥٠٠ ٠٠٠تجاوز ت وال
ـ           ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )ي علـى   كتلتهـا القـصوى      تزيـد ي   وحدة حقـوق سـحب خاصـة للطـائرات الت

  .]كيلوجرام ٥٠٠ ٠٠٠

  اآلخرين اث التي يشترك فيها اثنان أو أكثر من المشغلين أو األشخاصدح األ— الخامسةالمادة 

 ، يصبح مـشغلو   االتفاقيةهذه   تسرى عليه  نجم عنه ضرر     حدث في   عندما تكون طائرتان أو أكثر مشتركتين       -١
  .راد عن الضرر الذي لحق بطرف ثالثمسؤولين بالتضامن واالنفالطائرات 

 مسؤولية كل   حدودومداه على   فيما بينهم    حق الرجوع    يعتمداذا كان مشغالن أو أكثر مسؤولين عن الضرر،           -٢
  . في الضررومدى إسهامهممنهم 

  . هذا الحدن وجدالمنطبق على مسؤوليته إحد ال يتحمل أي مشغل مسؤولية أي مبلغ يتجاوز يجب أال  -٣

   الدفع تحت الحساب— السادسةالمادة 

ـ     قـد  ين الذ األشخاص الطبيعيين الى  تحت الحساب   مبالغ   دفع دون ابطاء  يأن  ،  المشغلعلى  يجب    م يحـق له
بموجـب  بذلك  ملزما  المشغل  اذا كان   ،   االقتصادية العاجلة  ملتلبية احتياجاته وذلك    هذه االتفاقية،  بموجب التعويضب المطالبة
 من  خصمها ويجوز   ،اعترافا بالمسؤولية المدفوعة تحت الحساب    ال تشكل هذه المبالغ     و.  ا الضرر  الدولة التي وقع فيه    قانون
  .تعويضات يدفعها المشغل فيما بعدأي 
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   التأمين— السابعةالمادة 

تلـزم مـشغليها    على الدول األطراف أن     يجب   عشرة،   التاسعة من المادة    ٣مع مراعاة المادة الرابعة والفقرة      
ويجوز للدولة الطـرف    .   هذه االتفاقية  المنصوص عليها في   مسؤوليتهم   لتغطيةأو الضمان   ر كاف من التأمين      بقد باالحتفاظ

يجـب علـى    و.  أو الـضمان   من التأمين     الكافي احتفاظه بالقدر  دليل على    تلزمه بتقديم  أن   ليهاإرحالت  المشغل  التي ينظم   
التي تطبقهـا علـى    معاييرنفس ال أخرى نتمين إلى دول أطرافالم تطبق على المشغلين  أن  وهي تلزمه بذلك   الدولة الطرف 
  .مشغليها هي

  الفصل الثالث

  ٢آلية التعويض التكميلي

   آلية التعويض التكميلي— الثامنةالمادة 

تتكون آلية التعويض التكميلي من ويجب أن .  "آلية التعويض التكميلي "تسمىتنشأ بموجب هذه االتفاقية هيئة   - ١
  .يتألف من الدول األطراف، وأمانة يرأسها مديرف ألطرالمؤتمر 

  :هيأغراض آلية التعويض التكميلي   - ٢

 ٢من المادة التاسعة عشرة، وتقديم دعم مالي طبقا للفقرة ) ١ (ةطبقا للفقر تعويض عن األضرار تقديم  )أ
  .من المادة التاسعة عشرة والمادة السادسة والعشرين

 معقولة بعد وقوع الحدث تدابيرتخاذ  من المادة العشرين وا١الفقرة دفع مبالغ تحت الحساب بموجب   )ب
  . من المادة العشرين٢الفقرة   طبقا من حدتهأو التخفيفللتقليل من األضرار 

  .أداء وظائف أخرى تتوافق مباشرة مع هذه األغراض  )ج

  .] منظمة الطيران المدني الدوليمقرفي نفس [التعويض التكميلي آلية  مقر  - ٣

ويجب االعتراف بآلية التعويض التكميلي في كل دولة .  دوليةالقانونية الصفة بال التعويض التكميلي تتمتع آلية  - ٤
طرف كشخص اعتباري له القدرة بموجب قوانين الدولة على مزاولة الحقوق وااللتزامات، وألن يكون طرفا في الدعاوى 

لة طرف أن تعترف بمدير آلية التعويض التكميلي باعتباره الممثل ويجب على كل دو.  القانونية أمام محاكم تلك الدولة
  .القانوني لآللية

ويجب .  تتمتع آلية التعويض التكميلي باإلعفاء الضريبي والمزايا األخرى التي توافق عليها الدولة المضيفة  - ٥
  . الضرائب في جميع الدول األطرافمعفاة من] وأي إيرادات منها[أن تكون األموال المتاحة في آلية التعويض التكميلي 

تتمتع آلية التعويض التكميلي بالحصانة من اإلجراءات القانونية واإلدارية، باستثناء ما يتعلق باالئتمانات   - ٦
ويتمتع المدير والموظفون .  المحصلة وفقا للمادة الثامنة عشرة أو التعويضات واجبة الدفع وفقا للمادة التاسعة عشرة

                                                             
  .ليةلم يتقرر بعد اسم هذه اآل  ٢
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ويجوز لمؤتمر األطراف رفع الحصانة .  آلية التعويض التكميلي بالحصانة من اإلجراءات القانونية واإلداريةاآلخرون في 
  . رفع الحصانة عن الموظفين اآلخرين٣عن المدير، ويجوز للمدير

   مؤتمر األطراف— التاسعةالمادة 
  :يليبما  مؤتمر األطراف يقوم  
  .في كل اجتماع مسؤوليه بنتخاا نظامه الداخلي وتحديد  )أ
  .تعويضلعملية الالخطوط التوجيهية وضع القواعد آللية التعويض التكميلي، و  )ب
وتحديد شروط تعيينه، وشروط تعيين الموظفين اآلخرين في آلية التعويض التكميلي، التي ين المدير يعت  )ج

  .ال يفوض للمدير تقريرها
ي المادة الحادية عشرة، الصالحيات والسلطة تفويض المدير، باإلضافة إلى الصالحيات المحددة ف  )د

الضرورية أو المرغوب فيها للقيام بواجبات آلية التعويض التكميلي، وإلغاء أو تعديل هذه التفويضات 
  .للسلطة في أي وقت

 آلية التعويض التكميلي عن إلى االشتراكات الواجب دفعها تحديد فترة ومبلغ االشتراكات األولية وتحديد  )ه
  . األطرافاالجتماع التالي لمؤتمرة لغاية كل سن

في حالة تطبيق الحد اإلجمالي على االشتراكات بموجب المادة الثالثة عشرة، تحديد المبلغ الكلي الذي   )و
ينبغي صرفه لضحايا جميع األحداث التي تقع خالل الفترة الزمنية التي تنطبق عليها المادة الثالثة 

  .عشرة
  .تعيين المراجعين  )ز
 الترتيبات المالية آللية التعويض التكميلي، بما في ذلك اإلرشادات تحديدت على الميزانيات ويصوالت  )ح

 والنظر في تقارير، لتعويض التكميلي واعتماد حساباتها نفقات آلية ااستعراضحول االستثمار، و
  . وتعليقات المدير عليها الحساباتيمراجع

تعويض، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لك التقارير بشأن المطالبات بالنظر في تقارير المدير، بما في ذال  )ط
  .ليهإ في أي موضوع يحيله المدير البتزاءها وإ

البت في تطبيق المادة السادسة والعشرين وتحديد المبلغ األقصى لهذه المساعدة وأي شروط أخرى لها،   )ي
  .عند الضرورة

                                                             
يحصل المديرون التنفيذيون والمسؤولون والموظفون بموجب بنود اتفاق صندوق النقد الدولي ورابطة التنمية الدولية واالتفاقية المؤسسة لوكالة                   ٣

  :ضمان االستثمارات متعددة األطراف على ما يلي
  .رسميةالحصانة من الدعاوى القانونية فيما يتعلق باألعمال التي يؤدونها بصفتهم ال  -١
حيث أنهم ليسوا من المواطنين المحليين، نفس الحصانات من القيود المفروضة على الهجرة وشروط تسجيل األجانـب والتزامـات                -٢

الخدمة الوطنية، ونفس التسهيالت المرتبطة بالقيود على العمالت كتلك التي تمنحها الدول األطراف المعنية للممثلـين والمـسؤولين         
  .رجات المماثلة في الدول األطراف األخرىوالموظفين من الد

نفس المعاملة بالنسبة لتسهيالت السفر كتلك الممنوحة للممثلين والمسؤولين والموظفين من الدرجات المماثلة في الـدول األطـراف                -٣
  .  األخرى
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مية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تدعى تحديد الدول غير األطراف والمنظمات الحكو  )ك
  .لالشتراك، بدون حقوق التصويت، في اجتماعات مؤتمر األطراف والهيئات الفرعية

، لجنة تنفيذية تتكون مالئما ما يكونحسب  أي هيئة ضرورية لتساعده على أداء مهامه، بما في ذلكاءنشإ  )ل
  .تلك الهيئة سلطات دتحديمن ممثلين من الدول األطراف، و

  . تحيله إليه أي دولة طرف يتعلق باالتفاقيةنظر في أي موضوعال  )م

   اجتماعات مؤتمر األطراف— العاشرةالمادة 

.   التالي بعد مهلة أخرىجتماعيجتمع مؤتمر األطراف مرة كل سنة، ما لم يقرر مؤتمر األطراف عقد اال  - ١
  .اد في التوقيت والمكان المناسبين االنعقويتولى المدير دعوة االجتماع إلى

  :يدعو المدير مؤتمر األطراف إلى االنعقاد في اجتماع استثنائي في أي من الحاالت التالية  - ٢

  .خمس العدد الكلي للدول األطراف ما ال يقل عن بناء على طلب  )أ
 تعويضاته الحد اذا ألحقت طائرة ضررا يدخل في نطاق هذه االتفاقية، وكان من المرجح أن تتجاوز  )ب

 في المئة من ٥٠ من االتفاقية بنسبة تزيد على الرابعةالمنطبق على المسؤولية المالية طبقا للمادة 
  .األموال المتاحة في آلية التعويض التكميلي

  .في حالة بلوغ الحد اإلجمالي لالشتراكات وفقا للمادة الثالثة عشرة  )ج
  . عشرةالحاديةالمادة من )  د١الفقرة اذا مارس المدير سلطاته بموجب   )د

تتمتع جميع الدول األطراف بحق التمثيل على قدم المساواة في اجتماعات مؤتمر األطراف، ويجب أن تتمتع   - ٣
  .كل دولة طرف بصوت واحد

يتخـذ مـؤتمر    و.  يكتمل النصاب القانوني الجتماعات مؤتمر األطراف بحضور غالبية الـدول األطـراف             -٤
) و د ) و ج ) و ب ) الفقـرات الفرعيـة أ      المتخذة بموجب  القراراتوتعتمد  .  بغالبية األصوات المدلى بها   األطراف قراراته   

  .التاسعة بأغلبية ثلثي األصواتالمادة من ) و ل) ي و

  المديراألمانة و — عشرة الحاديةالمادة 

الموظفين، وأن يشرف على يجب على المدير أن يعين و.   مديربرئاسةيكون آللية التعويض التكميلي أمانة   - ١
  :يلي المدير فضال عن ذلك بماقوم يو.  األمانة، وأن يوجه األنشطة اليومية آللية التعويض التكميلي

لى مؤتمر األطراف تقريرا عن تشغيل آلية التعويض التكميلي، وأن يعرض عليه حساباتها إيقدم   )أ
  .وميزانيتها

 أموال آلية التعويض  ويستثمرجب هذه االتفاقية، وأن يديريحصل جميع االشتراكات واجبة الدفع بمو  )ب
، وفقا للخطوط التوجيهية بشأن االستثمار، ومسك حسابات هذه األموال والمساعدة في مراجعة التكميلي

  .الحسابات واألموال وفقا للمادة الثامنة عشرة
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مؤتمر األطراف تقريرا عنها لعد ، وي وفقا للخطوط التوجيهية بشأن التعويضينظر في طلبات التعويض  )ج
  . في كل منهايبين فيه كيفية التصرف

 من ٣ في الحاالت المالئمة، اتخاذ اإلجراءات الالزمة بصفة مؤقتة بموجب الفقرة ،أن يقرريجوز له   )د
  .مؤتمر األطرافاالجتماع التالي ل لحين انعقاد العشرين عشرة والمادة التاسعةالمادة 

  .رى فوضها إليه مؤتمر األطرافيبت في أي مسألة أخ  )ه

ال يحق للمدير والموظفين اآلخرين في األمانة التماس أو تلقي أي تعليمات بخصوص تصريف مسؤولياتهم   - ٢
 الصفة الدولية لمسؤوليات اتتعهد كل دولة طرف بأن تحترم تمامو.  من أي سلطة خارجة عن آلية التعويض التكميلي

  .وذها على أي من مواطنيها عند قيامهم بمسؤولياتهمالموظفين وأال تحاول ممارسة نف

   آلية التعويض التكميلياالشتراكات في — عشرة الثانيةالمادة 

من ] طن[تكون االشتراكات في آلية التعويض التكميلي المبالغ اإللزامية المحصلة عن كل راكب مغادر وكل 
 ٢ وفي حالة تقديم دولة طرف إلعالن بموجب الفقرة.   طرفالبضائع المغادرة على رحلة تجارية دولية من مطار في دولة

البضائع المغادرة على أي رحلة تجارية بين ] طن من[من المادة الثانية، تحصل هذه المبالغ عن كل راكب وعن كل 
  .٤يوعلى المشغل أن يحصل المبالغ اإللزامية ويحولها إلى آلية التعويض التكميل.  المطارين في هذه الدولة الطرف

  الحد اإلجمالي على تحصيل االشتراكات — عشرة الثالثةالمادة 

ال يجوز أن يتجاوز المبلغ اإلجمالي لالشتراكات التي تحصلها آلية التعويض التكميلي في فترة سنتين متتاليتين 
  . من المادة التاسعة عشرة من هذه االتفاقية٢ثالثة أضعاف المبلغ األقصى للتعويض وفقا للفقرة 

  ٥أساس تحديد االشتراكات —عشرة الرابعة ادة الم

  :تحدد االشتراكات مع مراعاة  ما يلي  - ١

  .تحقيق أهداف آلية التعويض التكميلي بكفاءةينبغي   )أ

  . عدم تشويه المنافسة داخل قطاع النقل الجويينبغي  )ب

قة الى وسائط النقل عدم إحداث تأثير سلبي على قدرة قطاع النقل الجوي على المنافسة بالعال ينبغي  )ج
  .األخرى

                                                             
 .االشتراكات وتحويلهاتغطية وافية لغرض تحصيل " الناقل"تغطي مفهوم " المشغل"يتعين النظر فيما إذا كانت عبارة   ٤
يحتمل أن توفر البنود الختامية حدا لسريان المفعول المعرف وذلك للتأكد من كفاية عدد الركاب وكميات البضائع للحفاظ على السالمة الماليـة              ٥

 .آللية التعويض التكميلي
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عند تحديد االشتراكات، يجب على مؤتمر األطراف أن يكفل تطبيقها بشكل موحد وغير تمييزي على جميع   - ٢
الدول األطراف وعلى مشغليها، والركاب ومرسلي البضائع والمرسل إليهم،  بغض النظر عن توقيت انضمامها لالتفاقية، 

وال يجوز استخدام االشتراكات المحصلة من دولة طرف لتقديم .  لم تصبح طرفا بعدوأيضا مع مراعاة الدول التي 
  .التعويض عن حدث وقع قبل سريان مفعول االتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف

  :من المادة الحادية عشرة، تحدد االشتراكات مع مراعاة ما يلي)  أ١على أساس الميزانية المعدة وفقا للفقرة   - ٣

  . من المادة التاسعة عشرة٢د األعلى للتعويض وفقا للفقرة الح  )أ

  . من المادة التاسعة عشرة٣الحاجة إلى اإلبقاء على احتياطي في حالة تطبيق الفقرة   )ب

  .مطالبات التعويض، والتدابير الرامية لتقليل أو تخفيف التعويضات، والمساعدة المالية بموجب االتفاقية  )ج

  .إلدارة، بما فيها تكاليف ومصروفات اجتماعات مؤتمر األطرافتكاليف ومصروفات ا  )د

  .دخل آلية التعويض التكميلي  )ه

  . من المادة الثامنة عشرة٤توافر األموال اإلضافية لغرض التعويض عمال بالفقرة   )و

  االشتراكات األولية والتمويل المسبق — عشرةالخامسة المادة 

ي اجتماعه األول فترة ومعدل االشتراكات األولية عن الركاب يجب على مؤتمر األطراف أن يقرر ف  - ١
وإذا قدمت .  والبضائع المغادرة من دولة طرف، التي يجب دفعها من موعد سريان مفعول االتفاقية إزاء تلك الدولة الطرف

البضائع المغادرة على  من المادة الثانية، تدفع االشتراكات األولية بالنسبة للركاب و٢دولة طرف إعالنا بموجب الفقرة 
ويجب تطبيق نفس الفترة ونفس المعدل بالنسبة لجميع الدول .  رحالت يغطيها هذا اإلعالن من وقت دخوله حيز النفاذ

  .األطراف

من حد التعويض ] ٪١٠٠] [٪٢٥[تحدد االشتراكات بحيث تصل قيمة األموال المتوافرة على األقل إلى   - ٢
وإذا اعتبرت األموال المتوافرة .  ن المادة التاسعة عشرة، في غضون أربع سنوات م٢المنصوص عليه بموجب الفقرة 

] ٪٥٠[كافية بالعالقة إلى التعويض المحتمل أو المساعدة المالية الواجب دفعها في المستقبل المنظور، وتمثل على األقل 
خرى، إلى حين االجتماع التالي من هذا الحد، يجوز لمؤتمر األطراف أن يقرر عدم تحصيل أي اشتراكات أ] ٪١٠٠[

لمؤتمر األطراف، شريطة تطبيق كل من فترة ومعدل االشتراكات بالنسبة للركاب والبضائع المغادرة من دولة تسري عليها 
  .الحقا االتفاقية

  تحصيل االشتراكات —عشرة السادسة المادة 

 ومسؤولة واقتصادية للقيام بتحصيل يجب على مؤتمر األطراف أن يضع في اللوائح التنظيمية آلية شفافة  - ١
ويجب فرض .  وعلى مؤتمر األطراف عند إنشاء اآللية أن يتفادى جاهدا فرض أي أعباء ال داعي لها.  وإيداع االشتراكات

  .فوائد على االشتراكات المتأخرة حسبما تقضي به اللوائح التنظيمية
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في حالة عدم تحويل أحد المشغلين لالشتراكات التي قام بتحصيلها إلى آلية التعويض التكميلي، فعلى المدير   - ٢
وعلى كل دولة طرف إمكانية رفع دعوى .  اتخاذ التدابير المالئمة حيال هذا المشغل بغية استرداد أي مبلغ مستحق عليه

  .غض النظر عن الدولة الطرف التي نشأ الدين فيهالتحصيل المبلغ المستحق ضمن اختصاصها القانوني، ب

  واجبات الدول األطراف —  عشرةالسابعةالمادة 

يجب على كل دولة طرف أن تكفل الوفاء بالتزام تحصيل وتحويل االشتراكات إلى آلية التعويض التكميلي   - ١
ما فيها إنزال أي عقوبات تراها ضرورية، بغية الناشئة بموجب هذه االتفاقية، وأن تتخذ أي تدابير مالئمة وفقا لقانونها، ب

  .التنفيذ الفعلي ألي من هذه االلتزامات

  :يجب على كل دولة طرف أن تضمن تزويد آلية التعويض التكميلي بالمعلومات التالية  - ٢

  .عدد الركاب وكمية البضائع المغادرة على رحالت تجارية دولية من هذه الدولة الطرف  )أ  

  .لين الذين يقومون بهذه الرحالتهوية المشغ  )ب  

 من المادة الثانية، عليها أن تضمن أيضا تقديم ٢في حالة ما تكون أحدى الدول األطراف قد قدمت إعالنا بموجب الفقرة 
المعلومات التي تبين عدد الركاب ونوعية البضائع المغادرة علي رحالت تجارية بين المطارين في تلك الدولة الطرف، 

وتكون اإلحصاءات المقدمة في كل حالة دليال ظاهريا على الحقائق .  غلين الذين يقومون بهذه الرحالتوهوية المش
  .المذكورة فيها

 من هذه المادة ونتج عن ذلك خسارة آللية التعويض ٢إذا لم تف دولة طرف بالتزاماتها بموجب الفقرة   - ٣
يقرر مؤتمر األطراف، بناء على توصية من المدير، ما إذا كان و.  التكميلي، تكون الدولة الطرف مسؤولة عن هذه الخسارة

  .على الدولة الطرف أن تدفع مقابل هذه الخسارة

   أموال آلية التعويض التكميلي— عشرة الثامنةالمادة 

  .الثامنة من المادة ٢ الفقرة المحددة فيال لألغراض ام أموال آلية التعويض التكميلي إال يجوز استخد  - ١

يجب المحافظة على و.  دارة أموالها والمحافظة عليهاه اآللية أعلى درجة من الحذر في إأن تتوخى هذيجب   - ٢
  .ال يجوز االستثمار إال في الدول األطرافو.   بشأن االستثمارللخطوط التوجيهيةاألموال وفقا 

 بمراجعة يض التكميلييقوم مراجعو حسابات آلية التعوو.  تحفظ حسابات ألموال آلية التعويض التكميلي  - ٣
  .لى مؤتمر األطرافإالحسابات وتقديم تقرير بشأنها 

، في حالة عجزها عن الوفاء بمطالبات التعويض السليمة بسبب عدم كفاية يجوز آللية التعويض التكميلي  - ٤
أن تضمن ز لها يجو، ومن المؤسسات المالية لدفع التعويض اعتمادات ائتمانية حصل علىأن تاالشتراكات التي حصلتها، 

  .تلك االعتمادات
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  الفصل الرابع
  التعويض من آلية التعويض التكميلي

   التعويض—التاسعة عشرة المادة 

 في إقليم دولة طرف، بنفس الشروط  الضررأصابهمتقدم آلية التعويض التكميلي تعويضا لألشخاص الذين   - ١
ي يكون لمشغل الطائرة فيها مقر عمله الرئيسي، أو محل التي تنطبق على مسؤولية المشغل وبغض النظر عن الدولة الت

هذا التعويض إال بالقدر الذي يتجاوز حدود المبلغ الكلي وال يدفع .  إقامته الدائمة، إن لم يكن له مثل هذا المقر فيها
يها محل إقامته وإذا كان للمشغل مقر عمل رئيسي في دولة حدوث الضرر، أو كان له ف.   الرابعةللمادةللتعويضات طبقا 

 من المادة ٢الدائمة، إن لم يكن له مقر عمل رئيسي فيها، فال يدفع التعويض إال اذا قدمت الدولة الطرف إعالنا وفقا للفقرة 
  .الثانية

وحدة ] ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠[تعويض الذي تتيحه آلية التعويض التكميلي عن كل حدث لمبلغ ال األقصى الحد  - ٢
 من المادة ٢ وتوزيع المبالغ المحصلة بموجب الفقرة ٣دة المالية المقدمة بموجب الفقرة والمساع.  حقوق سحب خاصة

  .  الخامسة والعشرين تكون زائدة عن الحد األقصى لمبلغ التعويض

المخاطر أو  فيما يخص مبالغ التغطية ضرار التي تشملها االتفاقيةكليا أو جزئيا بالنسبة لألاذا لم يتوفر التأمين   - ٣
، بالنسبة [يمكن أن يقرر مؤتمر األطراف ، بتكلفة غير متوافقة مع التشغيل المستمر للنقل الجويأو اذا كان متوفرا طاة المغ

مساعدة مالية  آلية التعويض التكميلي تقدمأن ] لألحداث المقبلة التي تسبب ضررا يستحق التعويض بموجب االتفاقية،
ويجوز لمؤتمر األطراف أن .  ملون مسؤوليتها وفقا للمادتين الثالثة والرابعةلمشغلي الطائرات لدفع التعويضات التي يتح

  .يقرر فرض رسم، ويكون دفع هذا الرسم عن الفترة التي يغطيها شرطا لالستفادة من الحماية الممنوحة بموجب هذا القرار

   الدفع تحت الحساب والتدابير األخرى— العشرونالمادة 

 التعويض، أن تكميلي، رهنا بقرار مؤتمر األطراف وطبقا للخطوط التوجيهية بشأنيمكن آللية التعويض ال  - ١
يحق لهم المطالبة بالتعويض بموجب هذه االتفاقية مبالغ تحت الحساب قد لى األشخاص الطبيعيين الذين إبطاء تدفع بدون إ

وعة تحت الحساب اعترافا بأي حق في يجب أال تشكل هذه المبالغ المدفو.   الفورية االقتصاديةلكي يفوا باحتياجاتهم
  .التعويض، ويجوز خصمها من أي مبلغ تدفعه فيما بعد آلية التعويض التكميلي

يمكن أيضا آللية التعويض التكميلي، رهنا بقرار مؤتمر األطراف وطبقا  أعاله، ١بغض النظر عن الفقرة   - ٢
ف من أي تخفياللى أدنى حد من التعويضات أو رى للتقليل إت، أن تتخذ تدابير أخللخطوط التوجيهية بشأن تعويض المطالبا

  . أي حدثضرر تسبب فيه

  الفصل الخامس

  التعويض وحق الرجوع أحكام خاصة بشأن 

  األفعال أو االمتناع عن األفعال من جانب الضحايا —الحادية والعشرون المادة 

  أو امتناعفعل تسبب فيه أو أسهم في حدوثهقد أن الضرر أو أثبتت آلية التعويض التكميلي المشغل ذا أثبت إ  
بطريقة متعمدة أو برعونة مع العلم بأنه من المرجح ، أو الشخص الذي يستمد منه حقوقه، مدعي المن جانبعن الفعل 
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 بقدر ما يكون المدعيهذا كليا أو جزئيا من مسؤوليته تجاه إعفاء أو آلية التعويض التكميلي المشغل حدوث الضرر، يعفى 
  . قد سبب الضرر أو أسهم في حدوثهفعلال  عن أو االمتناعفعلا الهذ

  تكاليف المحكمة والنفقات األخرى —الثانية والعشرون المادة 

 من المادة  التاسعة عشرة ال تمنع المحكمة باالضافة          ٢الحدود المنصوص عليها في المادة الرابعة وفي الفقرة         
بدفع كل أو بعض تكاليف المحكمة والنفقات األخرى الخاصة بالدعوى           اصة بها، موجب القوانين الخ  بالى ذلك من أن تحكم،      

وال يسري هذا الحكم السابق إذا كان مبلغ التعويضات التي حكمت بها المحكمـة،             .  التي تحملها المدعي بما في ذلك الفوائد      
غ الذي عرضه الناقل كتابة للمدعي في       بخالف تكاليف المحكمة والنفقات األخرى الخاصة بالدعوى، ال يتجاوز مجموع المبل          

  .غضون فترة ستة أشهر من تاريخ الواقعة التي تسببت في الضرر أو قبل بدء الدعوى إذا كان ذلك بعد نهاية هذه الفترة

   التعويض المخفض—الثالثة والعشرون المادة 

ادتين الرابعة والتاسعة عشرة، يقدم إذا زاد المبلغ الكلي للتعويضات المقرر دفعها عن المبالغ المتاحة وفقا للم  
ويوزع أي جزء متبقي .  تفاضليا للوفاء على نحو تناسبي بمطالبات التعويض عن الوفاة واإلصابة البدنية في المقام األول

  .من المبلغ الكلي بالتناسب بين مطالبات التعويض عن األضرار األخرى

  ضافي التعويض اإل—الرابعة والعشرون المادة 

 من المادة ٢در ما يكون المبلغ اإلجمالي لألضرار يتجاوز الحدود المفروضة وفقا للمادة الرابعة والفقرة بق  - ١
 من هذه ٣ و٢التاسعة عشرة، يجوز لألشخاص الذين لحق بهم الضرر أن يطالبوا بالتعويض من المشغل وفقا للفقرتين 

  . المادة

 يثبت الشخص الذي يطلب التعويض أن المشغل، أو المشغل مسؤول عن هذا التعويض اإلضافي بقدر ما  - ٢
  :إدارته العليا اذا كان شخصية اعتبارية، قد قام بما يلي

  .ارتكب عمدا فعال من أفعال التدخل غير المشروع  )أ  

  :أو أسهم في الحدث عن طريق الفعل أو االمتناع عن الفعل، إذا كان هذا الفعل أو االمتناع عن الفعل  )ب  

  .إطار المسؤولية التنظيمية والسيطرة الفعلية للمشغليقع في   )١    

  .السبب الرئيسي في وقوع الحدث بخالف فعل التدخل غير المشروع  )٢    

  .مرتكبا بالتغاضي عن مخاطرة معروفة ومرجح حدوثها ووشيكة  )٣    

لمخاطر اذا طبق ، تعتبر اإلدارة العليا للمشغل بصورة قطعية أنها لم تتغاض عن ا)٣)  ب٢ألغراض الفقرة   - ٣
 في الصناعة، وكان حائزا في وقت وقوع الحدث على شهادة ٦المشغل، فيما يتعلق بالمجال األمني المعني، المعيار السائد

وال يحد ما سبق من المسوغات األخرى التي قد تستند إليها اإلدارة العليا إلثبات إنها .  تقييم صالحة فيما يتعلق بذلك األمر
  . المخاطرلم تتغاض عن هذه

                                                             
 .التابع لالياتا" تدقيق السالمة التشغيلية"المعيار السائد في الصناعة في الوقت الحالي هو برنامج   ٦
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   حق الرجوع—الخامسة والعشرون المادة 

ألي شخص أو آللية التعويض التكميلي حق الرجوع على أي شخص، إال إذا ليس  ، ٢رهنا بأحكام الفقرة   - ١
كان هذا الشخص أو كانت إدارته العليا في حالة الشخصية االعتبارية قد ارتكبت عمدا فعال من أفعال التدخل غير 

  .المشروع

تمتع آلية التعويض التكميلي بحق الرجوع على المشغل للتعويض رهنا بالشروط المحددة في المادة الرابعة ت  - ٢
 من المادة ١والعشرين بشرط عدم إنفاذ أي مطالبة من هذا النوع حتى االنتهاء من جميع المطالبات المقدمة بموجب الفقرة 

  . من المادة الرابعة والعشرين١الثالثة والفقرة 

 من هذه المادة، في المقام األول، لتقديم التعويض عن األضرار ٢يستخدم أي مبلغ مستلم بموجب الفقرة   - ٣
 من المادة التاسعة ٢الناتجة عن الحدث الذي أدى إلى نشوء دعوى الرجوع، والذي يزيد عن المبلغ المحدد في الفقرة 

  .عشرة

  الفصل السادس

  غير أطرافدول  األحداث التي تقع في ةالمساعدة في حال

  غير أطراف األحداث التي تقع في دول ةالمساعدة في حال —العشرون  السادسة والمادة

الذي له مقر أعماله الرئيسي أو، اذا لم يكن لديه مثل هذا المقر، محل إقامته الدائم في دولـة                    اذا كان المشغل  
، على أساس كل حالة علـى    طراف أن يقرر  لمؤتمر األ طرف مسؤوال عن الضرر الذي يحدث في دولة غير طرف، يجوز            

وال يجوز أن يقدم هذا الدعم إال بالنسبة للضرر الذي يندرج      .  لذلك المشغل أن توفر آلية التعويض التكميلي دعما ماليا        حدة،  
يجوز أن يتجاوز الدعم المالي مبلـغ التعـويض األقـصى            وال.  بموجب االتفاقية لو كانت الدولة غير الطرف دولة طرفا        

حتى لو منح الدعم، يجـب   المالية للمشغل المسؤول مهددة المالءةوإذا كانت .   من المادة التاسعة عشرة ٢المحدد في الفقرة    
  .كافية لحماية مالءته الماليةترتيبات المسؤول  اتخذ المشغلذا إعدم منح ذلك الدعم إال 

  السابعالفصل 

  ممارسة االنتصاف واألحكام ذات الصلة

   االنتصاف الخالص—والعشرون عة السابالمادة 

هي حقوق كل منهم، ال يمكن رفـع        ما و لة من هم االشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى        أبدون المساس بمس   - ١
 سـواء بموجـب هـذه    ا، كان أساسه من أفعال التدخل غير المشروع، أيا    دعوى للتعويض عن الضرر الناجم عن فعل       يأ

 لـنفس الـشروط وحـدود       ةضـع اخكون  ت و ال ضد المشغل  إ ،بالتعاقد أو بخالف ذلك    التقصيرية أو    المسؤوليةاالتفاقية أو   
  .خر بالتعويض عن هذه األضرارآ شخص يال يمكن مطالبة أو.   هذه االتفاقيةيالمسؤولية المنصوص عليها ف

  . على أي دعوى ضد أي فرد ارتكب عمدا فعال من أفعال التدخل غير المشروع١ال تنطبق الفقرة  - ٢
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  حقوق السحب الخاصةتحويل  —والعشرون لثامنة االمادة 

 وحدة حقوق السحب الخاصـة      إلىوحدات حقوق السحب الخاصة في هذه االتفاقية تشير         ب المذكورةن المبالغ   إ
 هـذه  العمالت الوطنية وفقا لقيمة      إلىتحول هذه المبالغ     عند التقاضي و.   صندوق النقد الدولي    الذي وضعه  تعريفالحسب  

يم التي يطبقهـا    يفقا لطريقة التق  ووتحسب قيمة العملة الوطنية     .  ات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم      العمالت بوحد 
 ليست عضوا فـي      التي طرفاللدولة  لالعملة الوطنية   بقيمة  التحسب  و.  ومعامالته السارية  عملياته   فيصندوق النقد الدولي    

 لكي تعبر إلى أبعد حد ممكن بالعملة الوطنية للدول الطرف عـن             دولةصندوق النقد الدولي وفقا للطريقة التي تحددها هذه ال        
  .نفس القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في المادة الرابعة

  مراجعة حدود المسؤولية —والعشرون التاسعة المادة 

 مـع  المديرنب  من جا عشرة التاسعةوتين الرابعة    المحددة في الماد   المبالغ أدناه، يجب مراجعة     ٢ الفقرةب رهنا  -١
.  المتراكم منذ المراجعة السابقة أو في المرة األولى منذ تاريخ سريان االتفاقيـة              معدل التضخم  يساوي عامل تضخم    تطبيق

 المتوسط المرجح للمعدالت السنوية للزيـادة أو  على أنه معدل التضخم المستخدم في تحديد عامل التضخم   يحسبويجب أن   
 عمالتها وحدة حقـوق الـسحب الخاصـة     تشمل في الدول التي     ية االستهالك  المنتجات ة ألسعار النقصان في األرقام القياسي   

  . والعشرينالثامنة المذكورة في المادة

المـدير   في المئة، فعلى     ١٠ليها في الفقرة السابقة أن عامل التضخم قد تجاوز          إاذا تبين من المراجعة المشار        -٢
،  األطراف مؤتمر من انعقاد ساريا بعد ستة أشهر     يصبح هذا التعديل    و.  لمسؤولية األطراف بتعديل حدود ا    أن يخطر مؤتمر  

 فورا جميـع الـدول األطـراف بـسريان أي     المدير أن يخطرعلى و.  عليه اعتراضها الدول األطراف غالبيةسجل ما لم ت 
  .تعديل

   المحكمة المختصة—المادة الثالثون 

ام مز أن ترفع دعاوى التعويض بموجب أحكام هذه االتفاقية فقط أ من هذه المادة، يجو٢مع مراعاة الفقرة   - ١
  . الضرر فيهاوقعمحاكم الدولة الطرف التي 

إذا حدث الضرر في أكثر من دولة طرف يجوز رفع جميع دعاوى التعويض بموجب هذه االتفاقية فقط أمام   - ٢
قليمي أو كانت على وشك مغادرته عند وقوع محاكم الدولة الطرف التي كانت الطائرة موجودة في مجالها الجوي اإل

  .الحدث

 من هذه المادة، يجوز أن يقدم في أي دولة طرف الطلب الخاص بالتدابير ٢ و١دون اإلخالل بالفقرتين   - ٣
  .المؤقتة، ومن بينها إجراءات الحماية، وفقا لما ينص عليه قانون تلك الدولة

  ض التكميلي في الدعاوى تدخل آلية التعوي— والثالثون الحاديةالمادة 

 علـى   المرفوعـة  التدخل في الدعوى     بحق التعويض التكميلي    أن تكفل تمتع آلية    دولة طرف،    يجب على كل    -١
  . أمام محاكمهاالمشغل

، فان آلية التعويض التكميلي غير ملزمة بأي حكم أو قـرار صـادر نتيجـة         ٣باستثناء ما نصت عليه الفقرة        -٢
  . لم تكن طرفا فيهالدعوى
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خطـار آليـة التعـويض    الـدعوى إ اذا رفعت دعوى ضد المشغل في دولة طرف، يحق لكل طرف في تلك            -٣
مدة تسمح آللية التعويض التي ترفع أمامها الدعوى وخالل خطار بموجب قانون المحكمة   وإذا تم ذلك اإل   .  بالدعوىالتكميلي  

 حتـى لـو لـم       الدعوىلزمة بالحكم أو القرار الصادر في       ، فستكون آلية التعويض التكميلي م     الدعوىالتكميلي بالتدخل في    
  .تتدخل فيها

  االعتراف باألحكام وإنفاذها — والثالثون الثانيةالمادة 

، بعد إجراء   الثالثينمع مراعاة أحكام هذه المادة، تصبح األحكام الصادرة عن محكمة مختصة بموجب المادة                -١
ي الدولة الطرف التي تتبع لها تلك المحكمة، قابلة للنفاذ أيـضا فـي أي دولـة                 محاكمة، أو غيابيا، تصبح اذا جاز إنفاذها ف       

  .طرف أخرى، حال استيفاء اإلجراءات التي تقتضيها تلك الدولة الطرف

  .يجب عدم إعادة فتح موضوع الدعوى في أي طلب لالعتراف باألحكام أو إنفاذها بموجب هذه المادة  -٢

  :ام أو رفض إنفاذه في الحاالت التاليةيجوز رفض االعتراف بأحد األحك  -٣

إذا كان االعتراف أو اإلنفاذ مخالفا بوضوح للسياسة العامة في الدولة الطرف التي يطلب فيها االعتراف                  )أ[
  .أو اإلنفاذ

إذا لم يكن المدعى عليه قد تسلم إشعارا بالمحاكمة في الوقت وبالشكل الذي يسمحان له بإعـداد دفاعـه                )ب
  .وتقديمه

ان الحكم في الدعوى كان موضوع حكم أو قرار تحكيم سابق بين نفس األطراف واعتبر نهائيا وقاطعـا         )ج
  .بمقتضى قانون الدولة الطرف التي طلب فيها االعتراف أو اإلنفاذ

  .ان الحكم جاء وليد غش من أي من األطراف  )د

 أو جزائية، ال تعـوض طرفـا   وبقدر ما يكون الحكم قد قضى بتعويضات، ومن بينها تعويضات رادعة       )ه
  .ثالثا عن ضرر فعلي تكبده

  .]ان حق إنفاذ الحكم ال يؤول إلى الطالب  )و

  .عندما يصبح الحكم قابال للنفاذ تصبح المصاريف أيضا قابلة لالسترداد بموجب الحكم نفسه  -٤

  قات اإلقليمية والمتعددة األطراف االتفا— والثالثونالثالثة المادة 
  نفاذها باألحكام وإبشأن االعتراف

للدول األطراف أن تعقد اتفاقات إقليمية ومتعددة األطراف بخصوص االعتراف باألحكام وإنفاذها تمشيا مع   - ١
أهداف هذه االتفاقية، بشرط أال يترتب على تلك االتفاقات مستوى من الحماية ألي طرف ثالث أو مدعى عليه يقل عن 

  .تفاقيةمستوى الحماية المقدم بموجب هذه اال
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على الدول األطراف أن تقوم، عن طريق جهة اإليداع، بإبالغ بعضها البعض بأي اتفاقات إقليمية أو متعددة   - ٢
  .األطراف تكون قد عقدتها قبل أو بعد تاريخ سريان مفعول هذه االتفاقية

  .لك االتفاقات أو إنفاذهال تؤثر أحكام الفصل السابع من هذه االتفاقية على االعتراف بأي حكم صادر بموجب ت  -٣

  مدة التقادم — والثالثون لرابعةالمادة ا

يسقط حق التعويض بموجب المادة الثالثة اذا لم ترفع دعوى في غضون ثالث سنوات من تاريخ الواقعة التي   - ١
  .تسببت في الضرر

 من المادة الحادية والثالثين ٣ا للفقرة ذا لم ترفع دعوى أو يقدم إخطار وفقإ التاسعة عشرةيسقط حق التعويض بموجب المادة   - ٢
 .في غضون ثالث سنوات من تاريخ الحدث الذي تسبب في الضرر

  .تحدد طريقة حساب ثالث سنوات وفقا لقانون المحكمة التي ترفع أمامها القضية  - ٣

   وفاة الشخص المسؤول— والثالثون الخامسةالمادة 

 يض عن األضرار على من يمثلـه قانونيـا فـي أمالكـه         عوى التعو رفع د في حالة وفاة الشخص المسؤول ت     
  .حكام هذه االتفاقيةوتخضع أل

  الثامنالفصل 

   االتفاقيةتطبيق

   طائرات الدولة— والثالثون السادسةالمادة 

تعد من طائرات الدولة كل طائرة      و.   سببها طائرات الدولة  تال تسري أحكام هذه االتفاقية على األضرار التي         
  .اض عسكرية أو ألغراض الجمارك أو الشرطةتستخدم في أغر

   الضرر النووي— والثالثون السابعةالمادة 

 النووية المنشأة نووية اذا كان مشغل واقعة عن أي الضرر الناجمال تترتب مسؤولية بموجب هذه االتفاقية عن      
 الثالثة فـي مجـال الطاقـة        مسؤولية األطراف  بشأن   ٢٩/٧/١٩٦٠ بموجب اتفاقية باريس بتاريخ      هذا الضرر مسؤوال عن   

اتفاقية  أي تعديل أو   وأ ، بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية      ٢١/٥/١٩٦٣، أو بموجب اتفاقية فيينا بتاريخ       النووية
  .لهما في حالة سريان

  ]ضافة األحكام النهائيةإستتم [

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ج(المرفق 
  مشروع اتفاقية تعويض الضرر

  ئرات باألطراف الثالثةالذي تلحقه الطا

  الفصل األول

  المبادئ

  التعاريف — األولىالمادة 

  :ألغراض هذه االتفاقية

اتفاقية قمع االستيالء غيـر المـشروع علـى    ف على أنه جريمة في ني أي عمل معر  عي" التدخل غير المشروع  "  )أ
ر المـشروعة الموجهـة ضـد      اتفاقية قمع األفعال غي   ، أو في    ١٦/١٢/١٩٧٠ في الهاي في     ة، الموقع الطائرات

 لهما يكون نافذا  بروتوكول  تعديل أو   ، أو في أي     ٢٣/٩/١٩٧١، الموقعة في مونتريال في      سالمة الطيران المدني  
  .بين الدول األطراف المعنية

غالق جميع أبوابها الخارجية بعد صـعود الركـاب أو          في أي وقت منذ لحظة إ     " حالة طيران "تعتبر الطائرة في      )ب
  . أو تفريغ البضائعإلنزال الركابئع على متنها ولغاية اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها شحن البضا

بشرط أنه اذا كانت مالحة الطـائرة تحـت          الطائرة عند حدوث الضرر،      القائم بتشغيل  الشخص   يعني" المشغل"  )ج
.  ب اعتباره هو المشغل    شخص آخر استمد منه حق تشغيل الطائرة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وج             سيطرة

 عندما يستخدم الطائرة بصفة شخصية أو عندما يستخدم موظفوه أو وكالؤه تلـك  مشغال للطائرةيعتبر الشخص  و
  .سواء أكان ذلك ضمن نطاق سلطتهم أم لم يكن كذلكالطائرة في سياق وظيفتهم، 

  .دولةال ، بما في ذلك شخص طبيعي أو اعتبارييعني أي" الشخص"  )د

  .تعني أي دولة تسري هذه االتفاقية بالنسبة لها" ولة الطرفالد"  )ه

" الطرف الثالث "يعني شخصا غير المشغل أو الراكب أو شاحن البضائع، في حالة التصادم، فان              " طرف الثالث ال"  )و
علـى مـتن    أو المرسل إليهم    البضائع  مرسلو  يعني أيضا مشغل الطائرة األخرى ومالكها وطاقمها والراكب أو          

  .ائرة األخرىالط
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  ٧مجال االتفاقية —المادة الثانية 

قليم دولة طرف وتتسبب فيها طائرة فـي         التي تلحق باألطراف الثالثة في إ      تسري هذه االتفاقية على األضرار      -١
اذا كان مقر العمل الرئيسي لمشغل الطائرة في دولة طرف        مشروع  بخالف الضرر الناشئ عن فعل تدخل غير        حالة طيران   

  . وإذا لم يكن له مثل هذا المقر فمحل إقامته الدائمة في دولة طرف أخرىأخرى،

تسري هذه االتفاقية أيضا على األضرار التي تحدث فـي       بموجب إعالن من الدولة الطرف إلى جهة اإليداع،           -٢
مثل هذا المقر فمحل  اذا كان مقر العمل الرئيسي لمشغل الطائرة في تلك الدولة الطرف، وإذا لم يكن له               أراضي دولة طرف  

  .إقامته الدائمة في تلك الدولة الطرف

أو الطائرة الموجـودة فـوق أعـالي      في أعالي البحار     الموجودةتحقيقا ألغراض هذه االتفاقية، تعتبر السفينة         -٣
 وغيرها مـن  الحفر منصات ويجب اعتبار.  دولة تسجيلهاجزءا من إقليم " المنطقة االقتصادية الخالصة"بما في ذلك   البحار،  

االختـصاص   صاحبةقليم الدولة   في الجرف القاري جزءا من إ      أرض المنطقة االقتصادية الخالصة أو       فيالتجهيزات المثبتة   
  .التجهيزات على تلك المنصة أوالقانوني 

  الفصل الثاني

  مسؤولية المشغل والمسائل ذات الصلة

   مسؤولية المشغل—المادة الثالثة 

 أن يكون سـبب     بشرطاألطراف الثالثة   ب لحقالطائرة مسؤولية تعويض الضرر الذي      يتحمل مشغل   يجب أن     -١
  .الضرر طائرة في حالة طيران

ذا تجـاوزت بالنـسبة لكـل    إ من هذه المادة    ١ الفقرة   بموجبال يكون المشغل مسؤوال عن األضرار الناشئة          -٢
  :غل ما يليذا أثبت المشوإ وحدة حقوق سحب خاصة )٥٠٠ ٠٠٠ – ٢٥٠ ٠٠٠(طرف ثالث 

   أو وكالئه،موظفيهمن  أو ههمال أو خطأ أو امتناع من جانبإنشأ عن تر لم اضر األهأن هذ  )أ

  .شخص آخرهمال أو خطأ أو امتناع من جانب إ فقط عن تر نشأاضر األهأو أن هذ  )ب

، أو  إلى وقوعه  ىالحدث الذي أد  ال ينشأ حق في التعويض بموجب هذه االتفاقية اذا لم يترتب الضرر مباشرة عن                 -٣
  .ن مجرد مرور الطائرة في المجال الجوي وفقا ألنظمة الحركة الجوية المعمول بهاعذا نتج الضرر إ

ة، اذا كان هذا التعويض منصوصا عليـه، وبالقـدر المنـصوص عليـه         يلبيئار  اضر التعويض عن األ   يجوز  -٤
  .قليمهاإالتي وقع الضرر في الطرف بموجب قانون الدولة 

  .أي تعويضات جزائية أو رادعة أو أي جزاءات أخرى غير تعويضيةالحصول على وز ال يج  -٥

                                                             
  .  قد يقتضي األمر المزيد من النظر في عامل الربط بين المشغل والدولة إذا غيرت االيكاو التعاريف ذات الصلة ١
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.   الـضرر الـذي يلحـق بالممتلكـات        و ضرار الناجمة عن الوفاة واالصابة الجسدية     يجوز التعويض عن األ     -٦
عليه نتيجة امـا   اذا كانت ناتجة عن مرض نفسي يمكن التعرف   عقليةضرار الناجمة عن االصابة ال    يجوز التعويض عن األ   و

  . أو االصابة الجسديةةاصابة جسدية أو من خوف معقول للتعرض للوفا

  اآلخرين  التي يشترك فيها اثنان أو أكثر من المشغلين أو األشخاصداثح األ— الرابعةالمادة 

 ، يصبح مـشغلو   االتفاقيةهذه   تسرى عليه  نجم عنه ضرر     حدث في   عندما تكون طائرتان أو أكثر مشتركتين       -١
  .مسؤولين بالتضامن واالنفراد عن الضرر الذي لحق بطرف ثالثتلك الطائرات 

 مسؤولية كل   حدودومداه على   فيما بينهم    حق الرجوع    يعتمداذا كان مشغالن أو أكثر مسؤولين عن الضرر،           -٢
  . في الضررومدى إسهامهممنهم 

  . هذا الحدن وجدعلى مسؤوليته إالمنطبق حد ال يتحمل أي مشغل مسؤولية أي مبلغ يتجاوز يجب أال  -٣

  تكاليف المحكمة والنفقات األخرى — الخامسةالمادة 

األخـرى   بدفع كل أو بعض تكاليف المحكمة والنفقات   موجب القوانين الخاصة بها،   بوز للمحكمة أن تحكم،     يج
ا كان مبلـغ التعويـضات التـي    وال يسري هذا األمر السابق اذ .  الخاصة بالدعوى التي تحملها المدعي بما في ذلك الفوائد        

حكمت بها المحكمة، بخالف تكاليف المحكمة والنفقات األخرى الخاصة بالدعوى، ال يتجاوز مجموع المبلغ الذي عرضـه                  
الناقل كتابة للمدعي في غضون فترة ستة أشهر من تاريخ الواقعة التي تسببت في الضرر أو قبل بدء الدعوى اذا كان ذلـك          

  .ترةبعد نهاية هذه الف

   الدفع تحت الحساب— السادسةالمادة 

ـ     قـد  ين الذ األشخاص الطبيعيين الى  تحت الحساب   مبالغ   دفع دون ابطاء  يأن  ،  المشغلعلى  يجب    م يحـق له
بموجـب  بذلك  ملزما  المشغل  اذا كان   ،   االقتصادية العاجلة  ملتلبية احتياجاته وذلك    هذه االتفاقية،  بموجب التعويضب المطالبة
 من  خصمها ويجوز   ،اعترافا بالمسؤولية المدفوعة تحت الحساب    ال تشكل هذه المبالغ     و.  التي وقع فيها الضرر    الدولة   قانون
  .تعويضات يدفعها المشغل فيما بعدأي 

   التأمين— السابعةالمادة 

أو  بقدر كاف من التأمين تلزم مشغليها باالحتفاظعلى الدول األطراف أن يجب ، الثالثةمع مراعاة المادة 
 أن ليهاإرحالت المشغل يجوز للدولة الطرف التي ينظم و.   هذه االتفاقيةالمنصوص عليها في مسؤوليتهم لتغطيةلضمان ا

 تطبق ن أ وهي تلزمه بذلكيجب على الدولة الطرفو.  أو الضمان من التأمين  الكافياحتفاظه بالقدر دليل على تلزمه بتقديم
  .مشغليها هيالتي تطبقها على  معاييرنفس ال خرىأ المنتمين إلى دول أطرافعلى المشغلين 
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  الثالثالفصل 

  حق الرجوع واإلعفاء

  األفعال من جانب الضحايا األفعال أو االمتناع عن —الثامنة المادة 

، أو مدعي المن جانبعن الفعل   أو امتناعفعل قد تسبب فيه أو أسهم في حدوثهأن الضرر المشغل اذا أثبت   
المشغل إعفاء بطريقة متعمدة أو برعونة مع العلم بأنه من المرجح حدوث الضرر، يعفى منه حقوقه، الشخص الذي يستمد 

 قد سبب الضرر أو أسهم في فعلال  عن أو االمتناعفعل بقدر ما يكون هذا الالمدعيهذا كليا أو جزئيا من مسؤوليته تجاه 
  .حدوثه

  حق الرجوع — التاسعةالمادة 

ليس في هذه االتفاقية ما يمس بموضوع حق الـشخص المـسؤول عـن              ] ،مكررشرة  العاالمادة  مع مراعاة   [  
  .الضرر بموجب أحكامها في الرجوع على غيره

  الرابعالفصل 

  ممارسة االنتصاف واألحكام ذات الصلة

  االنتصاف الخالص — العاشرةالمادة 

يـران ضـد المـشغل أو       دعوى التعويض عن الضرر الالحق بأطراف ثالثة والذي تسببه طائرة في حالة ط            
ال وفقـا  إ ترفـع  ال ،ذلكبخالف أو المسؤولية التقصيرية هذه االتفاقية أو بموجب  كان أساسها، سواء    أيا   أو وكالئه    موظفيه

هذه االتفاقية، دون المساس بمسألة تحديد األشخاص الذين لهم حق المقاضاة           المنصوص عليها في    لشروط وحدود المسؤولية    
  .وحقوق كل منهم

  ]اإلعفاء من المسؤولية بمقتضى الوضع القانوني — مكررالعاشرة مادة ال[

إن لم يكن هـو  في الطائرة،   حصة   أو الحائز على     الملكيةال يكون المالك أو المؤجر أو الممول صاحب سند          [
  .]عن التعويض بموجب هذه االتفاقية أو قانون أي دولة طرفالمشغل أو أحد موظفيه أو وكالئه، مسؤوال 

  تحويل حقوق السحب الخاصة — الحادية عشرةادة الم

لى وحدة حقوق السحب الخاصـة   إوحدات حقوق السحب الخاصة في هذه االتفاقية تشير         ب المذكورةن المبالغ   إ  
 هـذه لى العمالت الوطنية وفقا لقيمة      إتحول هذه المبالغ     عند التقاضي و.   صندوق النقد الدولي    الذي وضعه  تعريفالحسب  

يم التي يطبقهـا    يفقا لطريقة التق  وتحسب قيمة العملة الوطنية     و.  حدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم      العمالت بو 
 ليست عضوا فـي      التي طرفاللدولة  لالعملة الوطنية   بقيمة  التحسب  و.  ومعامالته السارية  عملياته   فيصندوق النقد الدولي    

 لكي تعبر إلى أبعد حد ممكن بالعملة الوطنية للدول الطرف عـن             الدولةصندوق النقد الدولي وفقا للطريقة التي تحددها هذه         
  .نفس القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في المادة الثالثة
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  مراجعة حدود المسؤولية — ة عشرالثانيةالمادة 

 عامـل   تطبيق مع   جهة اإليداع من جانب   الثالثة   ة المحددة في الماد   المبالغ أدناه، يجب مراجعة     ٢ الفقرةب رهنا  -١
يجـب أن  و.  المتراكم منذ المراجعة السابقة أو في المرة األولى منذ تاريخ سـريان االتفاقيـة     معدل التضخم  يساويتضخم  
 المتوسط المرجح للمعدالت السنوية للزيادة أو النقصان في      على أنه  معدل التضخم المستخدم في تحديد عامل التضخم         يحسب

  عمالتها وحدة حقوق السحب الخاصة المـذكورة فـي المـادة        تشمل في الدول التي     ية االستهالك تجات المن القياسية ألسعار األرقام  
  .عشرةحادية ال

جهـة   في المئة، فعلـى      ١٠ليها في الفقرة السابقة أن عامل التضخم قد تجاوز          إاذا تبين من المراجعة المشار        -٢
إبالغـه  ساريا بعد ستة أشهر من تـاريخ        يصبح هذا التعديل    و.   األطراف بتعديل حدود المسؤولية    أن تخطر الدول   اإليداع

 فـورا جميـع الـدول    أن تخطر  جهة اإليداع على  و.  اعتراضها عليه لبية الدول األطراف    ا غ للدول األطراف، ما لم تسجل    
  .األطراف بسريان أي تعديل

   المحكمة المختصة— الثالثة عشرةالمادة 

ام ميجوز أن ترفع دعاوى التعويض بموجب أحكام هذه االتفاقية فقط أ من هذه المادة، ٢مع مراعاة الفقرة   - ١
  . الضرر فيهاوقعمحاكم الدولة الطرف التي 

اذا حدث الضرر في أكثر من دولة طرف، يجوز رفع جميع دعاوى التعويض بموجب هذه االتفاقية فقط أمام   - ٢
 اإلقليمي أو كانت على وشك مغادرته عند وقوع محاكم الدولة الطرف التي كانت الطائرة موجودة في مجالها الجوي

  .الحدث

 من هذه المادة، يجوز أن يقدم في أي دولة طرف الطلب الخاص بالتدابير ٢ و١دون اإلخالل بالفقرتين   - ٣
  .المؤقتة، ومن بينها إجراءات الحماية، وفقا لما ينص عليه قانون تلك الدولة

   وإنفاذهااالعتراف باألحكام — الرابعة عشرةالمادة 

مع مراعاة أحكام هذه المادة، تصبح األحكام الصادرة عن محكمة مختصة بموجب المادة الثالثة عشرة، بعـد                   -١
إجراء محاكمة، أو غيابيا، تصبح اذا جاز إنفاذها في الدولة الطرف التي تتبع لها تلك المحكمة، قابلة للنفاذ أيـضا فـي أي                       

  .ت التي تقتضيها تلك الدولة الطرفدولة طرف أخرى، حال استيفاء اإلجراءا

  .يجب عدم إعادة فتح موضوع الدعوى في أي طلب لالعتراف باألحكام أو إنفاذها بموجب هذه المادة  -٢

  :يجوز رفض االعتراف بأحد األحكام أو رفض إنفاذه في الحاالت التالية  -٣

لدولة الطرف التي يطلب فيها االعتراف      إذا كان االعتراف أو اإلنفاذ مخالفا بوضوح للسياسة العامة في ا            )أ[
  .أو اإلنفاذ

إذا لم يكن المدعى عليه قد تسلم إشعارا بالمحاكمة في الوقت وبالشكل الذي يسمحان له بإعـداد دفاعـه                )ب
  .وتقديمه

ان الحكم في الدعوى كان موضوع حكم أو قرار تحكيم سابق بين نفس األطراف واعتبر نهائيا وقاطعـا         )ج
  .ن الدولة الطرف التي طلب فيها االعتراف أو اإلنفاذبمقتضى قانو
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  .ان الحكم جاء وليد غش من أي من األطراف  )د

وبقدر ما يكون الحكم قد قضى بتعويضات، ومن بينها تعويضات رادعة أو جزائية، ال تعـوض طرفـا          )ه
  .ثالثا عن ضرر فعلي تكبده

  .]ان حق إنفاذ الحكم ال يؤول إلى الطالب  )و

  .يصبح الحكم قابال للنفاذ تصبح المصاريف أيضا قابلة لالسترداد بموجب الحكم نفسهعندما   -٤

  قات اإلقليمية والمتعددة األطراف االتفا— الخامسة عشرةالمادة 
  نفاذهابشأن االعتراف باألحكام وإ

ها تمشيا مع للدول األطراف أن تعقد اتفاقات إقليمية ومتعددة األطراف بخصوص االعتراف باألحكام وإنفاذ  - ١
أهداف هذه االتفاقية، بشرط أال يترتب على تلك االتفاقات مستوى من الحماية ألي طرف ثالث أو مدعى عليه يقل عن 

  .مستوى الحماية المقدم بموجب هذه االتفاقية

ة على الدول األطراف أن تقوم، عن طريق جهة اإليداع، بإبالغ بعضها البعض بأي اتفاقات إقليمية أو متعدد  - ٢
  .األطراف تكون قد عقدتها قبل أو بعد تاريخ سريان مفعول هذه االتفاقية

  .ال تؤثر أحكام الفصل الرابع من هذه االتفاقية على االعتراف بأي حكم صادر بموجب تلك االتفاقات أو إنفاذه  -٣

  مدة التقادم — السادسة عشرةالمادة 

دعوى أو يقدم إخطار في غضون سنتين مـن تـاريخ           يسقط حق التعويض بموجب المادة الثالثة اذا لم ترفع           - ١
  .الواقعة التي تسببت في الضرر

  .تحدد طريقة حساب فترة السنتين وفقا لقانون المحكمة التي ترفع أمامها القضية - ٢

   وفاة الشخص المسؤول— السابعة عشرةالمادة 
 انونيـا فـي أمالكـه    دعوى التعويض عن األضرار على من يمثلـه ق        فعفي حالة وفاة الشخص المسؤول تر     

  .وتخضع ألحكام هذه االتفاقية
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  الخامسالفصل 

   االتفاقيةتطبيق

   طائرات الدولة— الثامنة عشرةالمادة 

تعد من طائرات الدولة كل طـائرة  و.  سببها طائرات الدولةتال تسري أحكام هذه االتفاقية على األضرار التي    
  .شرطةتستخدم في أغراض عسكرية أو ألغراض الجمارك أو ال

   الضرر النووي— التاسعة عشرةالمادة 

 النووية المنشأة نووية اذا كان مشغل واقعة عن أي الضرر الناجمال تترتب مسؤولية بموجب هذه االتفاقية عن      
مسؤولية األطراف الثالثة فـي مجـال الطاقـة          بشأن   ٢٩/٧/١٩٦٠ بموجب اتفاقية باريس بتاريخ      هذا الضرر مسؤوال عن   

اتفاقية  أي تعديل أو   وأ ، بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية      ٢١/٥/١٩٦٣وجب اتفاقية فيينا بتاريخ     ، أو بم  النووية
  .لهما في حالة سريان

  ]ضافة األحكام النهائيةإستتم [

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )د(المرفق 
   الدورة الثالثة والثالثون–اللجنة القانونية 

  )٢/٥/٢٠٠٨ – ٢١/٤مونتريال، (

  عمال المؤقتجدول األ
  للدورة الثالثة والثالثين للجنة القانونية

  اقرار جدول األعمال  :١لبند ا
تقـرر  : "على ما يلي) Doc 7669-LC/139/5 (النظام الداخلي للجنة القانونيةمن )  أ١١تنص المادة   :مالحظة

   ". اللجنة في جلستها األولى جدول األعمال النهائي للدورة

   العامةتقرير األمانة  :٢البند 
  .LC/33-WP/2ورقة العمل كوثائق فرعية من جميع الوثائق المتعلقة بهذا البند ستصدر   :مالحظة

تعويض األضرار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخل غير المـشروع أو المخـاطر            :٣البند 
  العامة

نونية، وسوف تدرس اللجنة هذا البند على أساس        المعروض لنظر اللجنة القا    البند الرئيسي هذا هو     :مالحظة
النصين المعدين من مجموعة الدراسة الخاصة التابعة للمجلس بشأن تعديل إتفاقيـة رومـا لعـام                

وستصدر كل الوثائق المتعلقة بهذا الموضـوع كوثـائق         .   وغيرها من الوثائق ذات الصلة     ١٩٥٢
  .LC/33-WP/3 فرعية لورقة العمل

   برنامج العمل العام للجنة القانونيةعلى البنود األخرى النظر في  :٤البند 
  :تنظر اللجنة في تقارير عن البنود التالية في برنامج عملها العام  :مالحظة

 : تشملها وثائق قانون الجو الحاليـة      المجتمع الطيران الدولي و   االعتداءات التي تهم    األفعال أو     -
LC/33-WP/4-1.  

ـ  ها بما في  CNS/ATMنظم  فيما يتعلق ب   النظر في وضع اطار قانوني      -  للمالحـة   العالميـة  نظمال
  .GNSS(: LC/33-WP/4-2(باألقمار الصناعية 

  .LC/33-WP/4-3): معدات الطائرات(الضمانات الدولية في المعدات المنقولة   -
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  .LC/33-WP/4-2: استعراض مسألة التصديق على وثائق قانون الجو الدولي  -

 التأثيرات، ان وجدت، بالنسبة لتطبيـق اتفاقيـة شـيكاغو      – قانون البحار لحدة  اتفاقية األمم المت    -
  .LC/33-WP/4-5 :ومالحقها ووثائق قانون الجو الدولي األخرى

  استعراض برنامج العمل العام للجنة القانونية  :٥البند 

  .LC/33-WP/5 ورقة العملانظر   :مالحظة
  إنتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة  :٦البند 

ـ   : " على ما يلي   القانونية للجنة النظام الداخلي  من   ٦تنص المادة     :حظةمال  نهايـة كـل     يتنتخب اللجنة ف
 ونائـب  ي الدول، رئيس اللجنة ونائب الرئيس األول ونائب الرئيس الثانيدورتين، من بين ممثل   

 مناصبهم مـن وقـت     ي ويعمل الرئيس ونواب الرئيس ف      .الرئيس الثالث ونائب الرئيس الرابع    
ـ       ي انتخبوا خاللها وحتى نهاية الدورة الت      يفع الجلسة الت  ر  هـذه   ي ينتخب فيها من سـيخلفهم ف

 يالمناصب وفقا للقواعد المعمول بها وال يحق لهم اعادة ترشيح أنفسهم لفترة االنتخاب التالية ف              
  .LC/33-WP/6 ورقة العملانظر  " .نفس المنصب

  ورة الرابعة والثالثين للجنة القانونيةاألعمال للدمكان وجدول التاريخ وال  :٧البند 

  .LC/33-WP/7 ورقة العملانظر   :مالحظة

  الدورة هذه  في ة المنجزاألعمالتقرير عن   :٨البند 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ه(المرفق 
   الدورة الثالثة والثالثون–اللجنة القانونية 

  )٢/٥/٢٠٠٨ – ٢١/٤مونتريال، (

  عوتهاقائمة المنظمات الدولية التي يقترح د
  لحضور الدورة الثالثة للجنة القانونية

  )ACVFA(مجموعة أسر ضحايا حوادث الطائرات   -

  )ACI(المجلس الدولي للمطارات   -

  )أالدا(رابطة أمريكا الالتينية لقانون الطيران والفضاء   -

  )AWG(مجموعة عمل الطيران   -

  )CANSO(منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية   -
 وروبيةالجماعة األ  -

  )يوروكنترول(المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية   -

  )HccH(مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص   -

  )اياتا(االتحاد الدولي للنقل الجوي   -

  ).ايفالبا(االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية   -
  )ILA(رابطة القانون الدولي   -

  )IMO(المنظمة البحرية الدولية   -

  )IUAI(االتحاد الدولي لشركات التأمين في مجال الطيران   -

  )LMBC(لجنة سماسرة التأمين في سوق لندن   -

  .األمم المتحدة  -

  — انتهى —

 




