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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 التدخللحقه ي تذضرر الالتعويض 
 امةغير المشروع أو المخاطر الع

  )لمانياأورقة مقدمة من (

   التنفيذيالملخص

 المتعلقـة بالـضرر   المجموعة الخاصة التابعة للجنة القانونية فيما يتعلق بتحديث االتفاقية           ألعمال   لورقةهذه ا تعرض  ت
  . ٧/١٠/١٩٥٢في ي تلحقه الطائرات األجنبية باألطراف الثالثة على سطح األرض، الموقعة في روما ذال

قتـرح  لذا ي ة،   قصور حاد   أوجه  يعاني من  ةخاصالمجموعة ال  ا به هتالتي وضع ة  مفهوم بالصيغ الى أن ال  يمكن الخلوص   
  . المخاطر العامة فيما يخص أو التركيز على مشروع االتفاقية لتحديث في الوقت الحاضراتعليق مشروع 

األضـرار  المتعلقة ب   تحديث االتفاقية  مشروععلى  عليق أعمالها   تباللجنة القانونية   أن يكلف    المجلس يرجى من : اإلجراء
 الضرر الـذي  بشأن  ةتفاقياالو تركيز عملها على مشروع      ألطراف الثالثة على سطح األرض، أ     ل الطائرات   تحدثهاالتي  

  .) العامةالمخاطر (الطائرات باألطراف الثالثة لحقهت

 تقدم معلومـات عـن إعـداد        هانحيث أ  F ورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي       :الهدف االستراتيجي
  . وتدعو إلى اتخاذ اإلجراءات المتصلة بهاقانون الجو الدوليصكوك 

  .تنطبقال   :اآلثار المالية
   :المراجع
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 المقدمة - ١

فـي برنـامج عملهـا    ) ٨/٩/٢٠٠٠ إلـى  ٢٨/٨، مونتريال(أدرجت اللجنة القانونية في دورتها الحادية والثالثين        ١-١
ألطراف الثالثة على سطح األرض،     لها الطائرات األجنبية    دثاألضرار التي تح  ب المتعلقةاالتفاقية  يث  النظر في تحد  "موضوع  

هـذه  عقـدت    و مجموعة دراسة تابعة لألمانـة    إنشاء   ٥/٦/٢٠٠٢في  قرر المجلس   و. "٧/١٠/١٩٥٢الموقعة في روما في     
لى احاجة  هناك   الى أن    ٢٠٠٤والثالثين في مارس     وخلصت اللجنة القانونية في دورتها الثانية        .أربعة اجتماعات المجموعة  

 ةاتفاقي إنشاء مجموعة خاصة تُعنى بتحديث       ٣١/٥/٢٠٠٤هذا الموضوع، وبناء عليه قرر المجلس في        في  المزيد من العمل    
لحقهـا   التـي ت األضـرار تناول تعـويض    ت ىاألول،  تينمشروعي اتفاقي نصين ل وضعت  والتي عقدت ستة اجتماعات      ،روما

ـ الـضرر  تعـويض  ألخرىاتناول تثالثة في حالة التدخل غير المشروع، و   الطراف   باأل تالطائرا  الطـائرات لحقـه  ي تذ ال
 .ثالثةالطراف باأل

مشروع اتفاقية تعويض األضرار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخل غير  - ٢
 المشروع

ثالثة في حالـة التـدخل      الطراف  باألالطائرات  لحقها  ت التي   األضرارتعويض  ب المتعلقة ةتفاقياالمشروع  إن   ١- ٢
لحفـاظ  اذه األخيرة ب  لهسمح  ي و ،شركات الطيران لدى  لمسؤولية  ل حد أعلى    يذولكن  مشدد  نظام  نطوي على   المشروع ي غير  

ت متطلبـا  بال ال بد من الوفـاء    و. على مستو ثان    لتعويض الضحايا  ا صندوق  المشروع يضيفو. المسؤوليةعلى التأمين لهذه    
 بشأن حادة عاني من أوجه قصور يمفهوم بصيغته الحالية    فإن ال  ومع ذلك ،  ستمراراالحتى يتسنى لها    ه التركيبة    لهذ ساسيةألا

  : وهي كاآلتيجميع هذه المتطلبات

 ساسيةالمتطلبات األ نتائج المفاوضات

 اجيدمموال الصندوق يجب أن يكون  ◄ الصندوق غير قابل للتشغيلمن  تمويلالمفهوم  ◄

مع المبادئ على استحالة تجاوز الحد األ مسألة تناقضت ◄
 ن للقانواألساسية

 تفاقية على نطاق واسععلى االالتصديق يجب  ◄

 بين مصالح  عادالااالتفاقية توازنيجب أن تحقق  ◄ الضحايا مصالحالكبير اإلعفاء يتجاهل  ◄
 الضحايا وصناعة الطيران

 .ن يضمن أداء النظام ككلأوال يمكن  سليم أساس يتمتع ب ال)آلية التعويض التكميلي (مويل الصندوقتإن  ٢- ٢

 منتأمين  شبيهة بآلية ال   ب وآلية االركعلى بطاقات جميع     رسمتمويل يعتمد على    نظام  ينص المشروع على      ١-٢-٢
 .ةكل سنة تقويميلستقلة صناديق م

مطلوبة من  ال الجوية   حركةمية لل  العال ةالحصتحديد   و ةمعرفة عدد الدول المتعاقد   مسألة   نأعلى الرغم من    و  ٢-٢-٢
 . هذه المسألةتقديرلم يتم إنه ف، همية حاسمةأذات   مسألةضمان التمويل الكافيأجل 

  للتو بـسبب  قد فشل  GLOBALTIMEخطة    إطار ضمنالمقدر  ن الصندوق   ه المسألة أ  أهمية هذ ومما يؤكد     ٣-٢-٢
 .الدولفيما بين  قبولالغياب 
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ال يمكنـه   ، و لالشـتراكات  وشفاف   منصفجمع وتقييم   التمويل تحقيق   نموذج  يمكن ل ال  عالوة على ذلك،    و  ٤-٢-٢
 .هاو احتمال وقوعألضرار أوخطر اشتراكات قامة صلة بين االإ

 اصـة والـرحالت   الطيران العام والرحالت التجارية التي تجريها الـشركات الخ        يشمل نظام التمويل    لن  و  ٥-٢-٢
بـل  ، تدعيم أموال آلية التعويض التكميلي بشكل كبيـر        إبطاء إلى فقط   األمرهذا   يؤديلن  و. ةيبيالتجرأو الرحالت    الفارغة

ـ  أنومن غير المنطقي التأكيد على ضرورة . الطائرات مشغلي بين فيما  اإلنصافعدم   إلىؤدي  ن ي أيضا  أومن شأنه     شملي
في مقابـل  شتراكات  جمع االإلىالحاجة  إنكارلكن ، و وإدراجهم تحت حماية المستوى الثانيالمشغلينالمستوى األول هؤالء  

 .ثانيمستوى الهذه المزايا في ال

وتعكس . كل طائرة  ل اإلقالعلوزن   األقصى الحد   أساسساب االشتراكات على    حب هذه المشاكل يمكن تجنب     ٦-٢-٢
مختلف حدود رتيب  لتيضا  أهذه الفئات   تستخدم  ولذلك  . ها الطائرة حددتالمخاطر التي    اإلقالعمن الحد األقصى لوزن     كل فئة   

 .المسؤولية

 – الجـسيم  اإلهمال المتعمـد أو  وحتى في حاالت  - لمسؤولية ل )تقريبا(على  ستحالة تجاوز الحد األ   نظرا ال  ٣- ٢
 . للقانون في كثير من الدولاألساسيةمشروع يتناقض مع المبادئ فإن ال

سـارية   شـهادة    اذا كانت لديه  وإ. ولية شركات الطيران على تأمينهم    مسؤتقتصر  يجب أن   ،  وفقا للمشروع   ١-٣-٢
ا ببـساطة  ونتيجة هذ. انب موظفيهاجسيم من جال  اإلهمال المتعمد أوهذا ينطبق حتى في حاالت  ف،   األمني اعن أدائه  المفعول

بقيـت  إذا ال يهم و. ةردفمنفي حالة ة يرتكبها  غلط بصرف النظر عن     ماله،من   للتعويض دوالرأي  دفع  يالمشغل لن   أن  هو  
استحالة تجـاوز الحـد   " بوصفه إليهيشار ما وهذا .  من المطالبات ةالخطوط الجوية تحظى بالحماي   ف،   بدون تعويض  يالضحاا

 ".األعلى

ي لحيـاتهم   أ للمواطنين   ةوفير الحماي هو ت حديثة   قانون    في مفهوم دولة   أساسياعنصرا  يشكل  الشيء الذي   و  ٢-٣-٢
قانوني التخاذ سبب إلنشاء والقانونية  لوضع مجموعة منصفة من القواعد  األساسييشمل الشرط   هذا   و .هموممتلكاتتهم  وصح

 ابالنسبة للدول التي توفر لمثل هذا إطار  و . مباشرة من القانون الدستوري   ا ينبثق   من هذ  الكثيرو. تردا على االنتهاكا  إجراء  
جسيم مع المبادئ األساسـية  المتعمد أو الهمال اإل في حالة ةالمحدودالمسؤولية فقد تتعارض على هذه األسس، يرتكز   اقانوني

  . العديد من الدول من التصديق على االتفاقية عمليامنعيسمما . ة جديةستوريدشواغل تثير للقانون و

وضـع غيـر    م في يضع الضحايا    ضررالفي  ا  سهموأ الذين   واألشخاصلكيانات  مولى ل الإن اإلعفاء الكبير     ٤- ٢
 .تنفيذ مثل هذا النظامات صانعي السياسمن توقع  يأالوينبغي . االتفاقية ويتعارض مع هدف  لهرال مبرموات 

تمامـا الكيانـات    عفـي   فإنه ي التالي  بو". إجراء خاص   "يضد المشغل ه  المطالبة   أنينص المشروع على      ١-٤-٢
 .طعنحتى اليستبعد سهمت في الضرر وأاألخرى التي 

 تجـاهال في آلية التعويض التكميلي و  األخرى بدون مشاركتها    كيانات   لل لمسؤولية التام ل  ستبعادهذا اال منح  يو  ٢-٤-٢
هموا فـي   سأ الذين   أن أولئك  بدون تعويض، في حين       الضحايا بقىت قد   ونتيجة لذلك، . لعقودقانون األفعال الضارة وا    لمبادئ

ة بالنـسبة   خاصأهمية  المشغل  ضد  المطالبات  " توجيه "يكتسي  و.  في العمل  ونستمرحماية هذه االتفاقية وي   تحت  هم  ضرر  لا
لمشغلين، مثل مقدمي   على سالمة ا   شديدة   اراطخأ، وبالتالي يشكل    ةالجويك في المجاالت التنفيذية للحركة      كيانات التي تشار  لل

 .األرضية ةخدمات المناولمقدمي  واألمنيةالخدمات قدمي خدمات المالحة الجوية، والمطارات، وم
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وهذا يتناقض مع   . لمسؤولية مصنعي الطائرات أيضا   لالعام   االستبعاد   هذاشمل  فسيعن ذلك،    ظروبغض الن   ٣-٤-٢
 من التصديق األوروبية في الجماعة   األعضاء تمنع الدول    أنقانون الجماعة األوروبية بشأن المسؤولية عن المنتجات ويجب         

 .على االتفاقية

 االستنتاجات - ٣

أدلـى معظـم    ،  ٢٩/٦/٢٠٠٧-٢٦ للمجموعة الخاصة فـي مونتريـال        األخيراالنتهاء من االجتماع    عند    ١-٣
فـي  ثالثة الطراف ألابالطائرات لحقه  ي ت ذ ال ضررال تعويض مشروع االتفاقية الحالية المتعلقة ب     أن عن رأي مفاده     المشاركين

ج تدل علـى عكـس      لكن الحج و.  اللجنة القانونية  إلى وإحالته االيكاو على مجلس    هضعرحالة التدخل غير المشروع ينبغي      
  .ذلك

ساسـا  أمـشروع   يصعب اعتبار ال   –د  د تم أن يمكن    مختارة  قائمة –المذكورة آنفا    الرئيسية   لعيوبنظرا ل و  ٢-٣
. يات الموجودة لـديها   مستوتخفيض ال  إلىضطر حتى   قد ت بعض الدول   ، إذ أن    كفيتالضحايا ال   ة  حمايف. صادق عليه يصك  ل
 ضي تعـو  هلفترة طويلة ال يمكن   ية  النقدالوسائل   إلى األرجحلى  فتقر ع سي) ميليآلية التعويض التك   ( مجرد وجود صندوق   إن

تنفيـذ مثـل   لن يكون في كثير من الدول،  و.الحالية الوطنية األنظمةفي كما هو الحال وق الضحايا  االنخفاض الكبير في حق   
ـ    األرجحعلى   إنه سيتقاسم  ف ،مشروع االتفاقية عديالت كبيرة على    تإذا لم تدخل    و. هذه السياسة خيارا واقعيا     ةمـصير اتفاقي

لصندوق ء العمل الفعلي ل   بد عدم   إلى طبيعيمما يؤدي بشكل    . عدد كبير من الدول   عليها  صدق  يي لم   ت، ال ١٩٥٢لسنة  روما  
  .)آلية التعويض التكميلي(

،  آنفـا  إليهاعتبارات المشار   بالنسبة لال خالل السنوات الخمس الماضية     جرت   التي   المفاوضات إلىالنظر  بو  ٣-٣
وعالوة على ذلك، ال يبدو   . لغايةالمكلفة ل خطوات  المزيد من   تخاذ ال  حل وا  إيجادجل  أمن  بذل الجهود   مواصلة  واعدا  ال يبدو   

جموعة صـغيرة  لم تتمكن مذا وإ. مشروع االتفاقيةفي همة م لهذه المشاكل الحال القانونيةاللجنة أيضا أن هناك أمل بأن تجد      
أكبر حجما وأقـل    ى هيئة   أصعب عل األمر  عدة سنوات، سيكون    خالل  ق في اآلراء والى حل المشاكل        تواف إلىمن التوصل   

عليها  وبالتالي   ، مرة مسائل ألول ن اللجنة ستتناول هذه ال    يجب مراعاة أ  نه  أ إلى باإلضافة .لقصيرمرونة في مثل هذا الوقت ا     
تنـاول  بمقـدورها   كـون   ي أن المجموعة الخاصة قبل     مسبقا هاجرتأنفس المناقشات التي    إجراء  تحليل متعمق و  القيام ب  أوال

 . آنفاالمسائل المذكورة

 مـن   نهأ، يتبين   واإلنفاقمزيد من الجهود    تجنب ال لو. فعاللوضع صك   وسط  حل   إلى التوصل   لوقت الحالي في ا  ال يمكن 
واستبعاد المخاطر  العامة   ربشأن المخاط ة  تفاقيالو التركيز على مشروع ا    أالمشروع في الوقت الحاضر     تعليق  الضروري  

 .المتعلقة باإلرهاب

 — انتهى —


