
  

  منظمة الطيران المدني الدولي

  لورقة عم
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   الثالثة والثالثون الدورة— اللجنة القانونية

  )٢/٥/٢٠٠٨ ـ ٢١/٤مونتريال، (

تعويض األضرار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخل غير المشروع   : ٣البند رقم 
  أو المخاطر العامة

  مشروع اتفاقية بشأن التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة
  أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل طائراتوالناتج عن 

  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
فاقية قمع األفعال غير المـشروعة الموجهـة ضـد         ات، أو في    ١٦/١٢/١٩٧٠ في الهاي في     ة، الموقع الطائرات

  .وأي تعديل نافذ في وقت الحدث، ٢٣/٩/١٩٧١، الموقعة في مونتريال في سالمة الطيران المدني
  .أحد أفعال التدخل غير المشروعأي واقعة تلحق فيها الطائرة وهي في حالة طيران ضررا بسبب  هو" الحدث"  )ب
غالق جميع أبوابها الخارجية بعد صـعود الركـاب أو          في أي وقت منذ لحظة إ     " نحالة طيرا "تعتبر الطائرة في      )ج

  . أو تفريغ البضائعإلنزال الركابشحن البضائع على متنها ولغاية اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها 
ء كـان كـان   تعني أي رحلة يكون امكان مغادرتها وجهتها المقصودة داخل اقليمي دولتين، سوا        " الرحلة الدولية "  )د

  .انقطاع في الرحلة أو لم يكن، أو داخل اقليم دولة، اذا كان هناك مكان وقف متفق عليه في اقليم دولة أخرى
  .قالع الطائرة بدون حساب تأثير غاز الرفع في حالة استعمالهتعني الكتلة القصوى المرخصة إل" ىالكتلة القصو"  )ه
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بشرط أنه اذا كانت مالحة الطـائرة تحـت         ائرة عند حدوث الضرر،      الط القائم بتشغيل  الشخص   يعني" المشغل"  )و
.   شخص آخر استمد منه حق تشغيل الطائرة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وجب اعتباره هو المشغل                سيطرة

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

  . أفعال التدخل غير المشروعأحد أن شخصا آخر ارتكب كمشغل بحجة
  .دولةال ، بما في ذلك شخص طبيعي أو اعتبارييعني أي" الشخص"  )ز
للمشغل، وأعضاء مجلس ادارته، أو غيرهم من كبـار مـسؤولي   تعني أعضاء المجلس االشرافي    " االدارة العليا "  )ح

المشغل الذي يقومون بأدوار مهمة ذات سلطة في اتخاذ القرارات الملزمة للمشغل، حول كيفية ادارة أو تنظـيم                  
  .مجمل أنشطة المشغل أو جزء كبير فيها

  .تعني أي دولة تسري هذه االتفاقية بالنسبة لها" الدولة الطرف"  )ط
" الطرف الثالث "يعني شخصا غير المشغل أو الراكب أو شاحن البضائع، في حالة التصادم، فان              " طرف الثالث ال"  )ي

البضائع على  أو المرسل إليهم    البضائع  مرسلو  يعني أيضا مشغل الطائرة األخرى ومالكها وطاقمها والراكب أو          
  .متن الطائرة األخرى

  مجال االتفاقية —المادة الثانية 
قليم دولة طرف وتتسبب فيها طائرة فـي         التي تلحق باألطراف الثالثة في إ      ذه االتفاقية على األضرار   تسري ه   -١

وتنطبق أيضا هذه االتفاقية على األضرار التي تقع في دولـة           .  مشروع نتيجة لفعل تدخل غير      في رحلة دولية  حالة طيران   
  .غير طرف كما هو منصوص عليه في المادة السادسة والعشرين

بموجب إعالن من الدولة الطرف إلى جهة اإليداع، تسري هذه االتفاقية أيضا على األضـرار التـي تلحـق                     -٢
وتتسبب فيها طائرة في حالة طيران في رحلة دولية نتيجة لفعل تـدخل       . بأطراف ثالثة والتي تحدث في أراضي دولة طرف       

  .غير مشروع
أو الطائرة الموجـودة فـوق أعـالي      في أعالي البحار     وجودةالمتحقيقا ألغراض هذه االتفاقية، تعتبر السفينة         -٣

 وغيرها مـن  الحفر منصات ويجب اعتبار.  دولة تسجيلهاجزءا من إقليم " المنطقة االقتصادية الخالصة"بما في ذلك   البحار،  
االختـصاص   احبةصقليم 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 يكـون سـبب   بـشرط داخل نطاق هذه االتفاقية يتحمل مشغل الطائرة مسؤولية تعويض الضرر     يجب أن     -١
  .الضرر طائرة في حالة طيران

إلـى   الحـدث الـذي أدى  شأ حق في التعويض بموجب هذه االتفاقية اذا لم يترتب الضرر مباشرة عـن          ال ين   -٢
  .وقوعه
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ويجب التعويض عـن    .  يجب التعويض عن األضرار الناجمة عن الوفاة واإلصابة الجسدية واالصابة العقلية            -٣
كن التعرف عليه نتيجة إما إصابة جـسدية أو  األضرار الناجمة عن االصابة العقلية اذا كانت ناتجة فقط عن مرض نفسي يم          

  .لتعرض مباشر الحتمال الوفاة الوشيك التهديد بالوفاة أو باالصابة الجسدية
  ١يجب التعويض عن الضرر الذي يلحق بالممتلكات   -٤
ة، اذا كان هذا التعويض منصوصا عليه، وبالقدر المنصوص عليه بموجب           يلبيئار  اضر التعويض عن األ   يجب  -٥
  .قليمهاإالتي وقع الضرر في الطرف ون الدولة قان
ال يجب أن تنشأ أي مسؤولية بموجب هذه االتفاقية عن األضرار الناجمة عن حادث نووي على النحو المحدد                    -٦

 بشأن مسؤولية األطراف الثالثة في مجال الطاقة النووية أو األضرار النووية على             ٢٩/٧/١٩٦٠في اتفاقية باريس المؤرخة     
 بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية وأي تعديل أو اضـافات            ٢١/٥/١٩٦٣ المحدد في اتفاقية فيينا المؤرخة       النحو

  .تدخل في وقت الحدث على هذه االتفاقيات سارية المفعول
  .أي تعويضات جزائية أو رادعة أو أي جزاءات أخرى غير تعويضيةالحصول على ال يجوز   -٧

   المشغلمسؤوليةود  حد—المادة الرابعة 
  :وحدث مسؤولية المشغل ما يلي لكل طائرة ال تتجاوز  
  . كيلوجرام أو أقل٥٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تبلغ كتلتها القصوى ٧٥٠ ٠٠٠  )أ[

 كيلـوجرام   ٥٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القـصوى علـى              ١ ٥٠٠ ٠٠٠  )ب
  .رام كيلوج١ 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 ٠٠٠اصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى على        وحدة حقوق سحب خ    ١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  )ه
  . كيلوجرام١٢ 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 ٠٠٠ا القصوى علـى    وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلته        ١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )ز
  . كيلوجرام٥٠ ٠٠٠تجاوز ت وال

 كيلـوجرام  ٥٠ ٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى علـى           ٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )ح
  . كيلوجرام٢٠٠ ٠٠٠تجاوز ت وال

جرام  كيلـو  ٢٠٠ ٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى على            ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )ط
  . كيلوجرام٥٠٠ ٠٠٠تجاوز ت وال

                                                             
سوف تحتاج األحكام النهائية الى توضيح العالقة بين هذه االتفاقية والصكوك القانونية الدولية األخرى باالشارة الى الدعاوى عـن الـضرر                      ١

 .للممتلكات
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علـى   كتلتهـا القـصوى      تزيـد  وحدة حقـوق سـحب خاصـة للطـائرات التـي             ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )ي
  .]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

  .مسؤولين بالتضامن واالنفراد عن الضرر الذي لحق بطرف ثالثالطائرات 
 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 الي مشغل مسؤولية أي مبلغ يتجاوز  يتحمل أيجب 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  مهلتلبية احتياجات وذلك    هذه االتفاقية،  بموجب التعويضب المطالبة
 من  خصمها ويجوز   ،اعترافا بالمسؤولية المدفوعة تحت الحساب    ال تشكل هذه المبالغ     و.   الدولة التي وقع فيها الضرر     قانون
  .تعويضات يدفعها المشغل فيما بعدأي 

   التأمين— السابعةالمادة 
أو  بقدر كاف مـن التـأمين        تلزم مشغليها باالحتفاظ  على الدول األطراف أن     جب  مع مراعاة المادة الرابعة، ي      -١

واذا كان هذا النوع من التأمين أو الـضمان لـيس متاحـا             .   هذه االتفاقية  المنصوص عليها في   مسؤوليتهم   الضمان لتغطية 
 يجوز للدول األطراف أن تلـزم       وال.  للمشغل على أساس كل حالة، يمكن أن يلبي المشغل هذا االلتزام على أساس اجمالي             

مـن المـادة    )  ه١مشغليها باالحتفاظ على هذا النوع من التأمين أو الضمان الى حد أن يشملهم القرار المتخذ وفقا للفقـرة                   
  .   من المادة الثامنة عشرة٣الحادية عشرة والفقرة 

 احتفاظه بالقدر الكافي   دليل على    قديمتلزمه بت  أن    منها وإليها  رحالتالمشغل  ويجوز للدولة الطرف التي ينظم        -٢
ويجب على الدولة الطرف وهي تلزمه بذلك أن تطبق على المشغلين المنتمين إلـى دول أطـراف              .  أو الضمان من التأمين   

مـن المـادة الحاديـة    )  ه١والدليل على أن القرار المتخذ وفقا للفقرة      .  أخرى نفس المعايير التي تطبقها على مشغليها هي       
  . من المادة الثامنة عشرة يشمل المشغل، يجب أن يكون دليال كافيا ألغراض هذه الفقرة٣أو الفقرة عشرة 

  الفصل الثالث

  ٢آلية التعويض االضافي

   تشكيل وأهداف آلية التعويض االضافي—المادة الثامنة 

 التعويض االضافيية تتكون آلويجب أن .  "التعويض االضافيآلية  "تسمىتنشأ بموجب هذه االتفاقية هيئة   - ١
  .يتألف من الدول األطراف، وأمانة يرأسها مديرألطراف لمن مؤتمر 

                                                             
  .لم يتقرر بعد اسم هذه اآللية  ٢
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  :هي التعويض االضافيأغراض آلية   - ٢
 الثامنة عشرة، والتعويض عن الضرر التاسعةمن المادة ) ١ (ةتقديم تعويض عن األضرار طبقا للفقر  )أ

  .الي طبقا للمادة الخامسة والعشرين من المادة الثامنة عشرة وتقديم دعم م٣طبقا للفقرة  
 من المادة التاسعة عشرة واتخاذ تدابير معقولة بعد وقوع ١دفع مبالغ تحت الحساب بموجب الفقرة   )ب

  . من المادة التاسعة عشرة٢الحدث للتقليل من األضرار أو التخفيف من حدته طبقا الفقرة 
  .أداء وظائف أخرى تتوافق مباشرة مع هذه األغراض  )ج

  .مقر آلية التعويض االضافي في نفس مقر منظمة الطيران المدني الدولي  - ٣
  .  تتمتع آلية التعويض االضافي بالشخصية القانونية الدولية  - ٤
ويجب االعتراف بآلية التعويض االضافي في كل دولة طرف كشخص اعتباري له القدرة بموجب قوانين   - ٥

 والدخول في عقود والحصول والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الدولة على مزاولة الحقوق وااللتزامات،
ويجب على كل دولة طرف أن تعترف بمدير آلية التعويض .  وألن يكون طرفا في الدعاوى القانونية أمام محاكم تلك الدولة

  .االضافي باعتباره الممثل القانوني لآللية
ويجب .  ء الضريبي والمزايا األخرى التي توافق عليها الدولة المضيفةتتمتع آلية التعويض االضافي باإلعفا  - ٦

  .معفاة من الضرائب في جميع الدول األطراف] وأي إيرادات منها[أن تكون األموال المتاحة في آلية التعويض االضافي 
 يتعلق باالئتمانات تتمتع آلية التعويض االضافي بالحصانة من اإلجراءات القانونية واإلدارية، باستثناء ما  - ٧

المحصلة وفقا للمادة السابعة عشرة أو التعويضات واجبة الدفع وفقا للمادة الثامنة عشرة ويتمتع المدير في آلية التعويض 
ويتمتع .  ويجوز لمؤتمر األطراف رفع الحصانة عن المدير.  االضافي بالحصانة من اإلجراءات القانونية واإلدارية

آلية التعويض االضافي بالحصانة من االجراءات القانونية واالدارية فيما يتعلق باألعمال التي الموظفون اآلخرون في 
  .يقومون بها في أدائهم بوظائفهم، ويجوز للمدير رفع الحصانة عن الموظفين اآلخرين

   مؤتمر األطراف— التاسعةالمادة 
  :يليبما  مؤتمر األطراف يقوم  
  .مسؤوليه في كل اجتماع بنتخاا نظامه الداخلي وتحديد  )أ

  .تعويضلعملية الالخطوط التوجيهية و، التعويض االضافيضع القواعد آللية و  )ب
وتحديد شروط تعيينه، وشروط تعيين الموظفين اآلخرين في آلية التعويض االضافي، ين المدير يعت  )ج

  .التي ال يفوض للمدير تقريرها
حددة في المادة الحادية عشرة، الصالحيات والسلطة تفويض المدير، باإلضافة إلى الصالحيات الم  )د

الضرورية أو المرغوب فيها للقيام بواجبات آلية التعويض االضافي، وإلغاء أو تعديل هذه 
  .التفويضات للسلطة في أي وقت
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التعويض  آلية إلى االشتراكات الواجب دفعها تحديد فترة ومبلغ االشتراكات األولية وتحديد  )ه
  . األطرافاالجتماع التالي لمؤتمركل سنة لغاية  عن االضافي

 من المادة الرابعة عشرة، تحديد ٣في حالة تطبيق الحد اإلجمالي على االشتراكات بموجب الفقرة   )و
المبلغ الكلي الذي ينبغي صرفه لضحايا جميع األحداث التي تقع خالل الفترة الزمنية التي تنطبق 

  .ة عشرة من المادة الرابع٣عليها الفقرة 
  .تعيين المراجعين  )ز
التصويت على الميزانيات وتحديد الترتيبات المالية آللية التعويض االضافي، بما في ذلك   )ح

اإلرشادات حول االستثمار، واستعراض نفقات آلية التعويض االضافي واعتماد حساباتها، والنظر 
  .في تقارير مراجعي الحسابات وتعليقات المدير عليها

 في تقارير المدير، بما في ذلك التقارير بشأن المطالبات بالتعويض، واتخاذ اإلجراءات النظر  )ط
  .الالزمة إزاءها والبت في أي موضوع يحيله المدير إليه

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

غير األطراف والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تحديد الدول   )ك
  .تدعى لالشتراك، بدون حقوق التصويت، في اجتماعات مؤتمر األطراف والهيئات الفرعية

إنشاء أي هيئة ضرورية لتساعده على أداء مهامه، بما في ذلك حسبما يكون مالئما، لجنة تنفيذية   )ل
  .لين من الدول األطراف، وتحديد سلطات تلك الهيئةتتكون من ممث

 من المادة ٤البت في الحصول على القروض وضمان األمن للقروض المحصلة طبقا للفقرة   )م
  .السابعة عشرة

حسب االقتضاء، عقد ترتيبات باسم آلية التعويض االضافي مع منظمة الطيران المدني الدولي   )ن
  .والهيئات الدولية األخرى

  . طرف أو منظمة الطيران المدني الدوليلنظر في أي موضوع يتعلق باالتفاقية تحيله إليه أي دولة ا  )ص

   اجتماعات مؤتمر األطراف— العاشرةالمادة 
.   التالي بعد مهلة أخرىجتماعيجتمع مؤتمر األطراف مرة كل سنة، ما لم يقرر مؤتمر األطراف عقد اال  - ١

  . االنعقاد في التوقيت والمكان المناسبينىويتولى المدير دعوة االجتماع إل
  :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
ن تتجاوز تعويضاته الحد اذا ألحقت طائرة ضررا يدخل في نطاق هذه االتفاقية، وكان من المرجح أ  )ب

 في المئة من ٥٠ من االتفاقية بنسبة تزيد على الرابعةالمنطبق على المسؤولية المالية طبقا للمادة 
  .التعويض االضافياألموال المتاحة في آلية 
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  . من المادة الرابعة عشرة٣وفقا للفقرة في حالة بلوغ الحد اإلجمالي لالشتراكات   )ج
  .من المادة الحادية عشرة) هأو )  د١سلطاته بموجب الفقرة اذا مارس المدير   )د

تتمتع جميع الدول األطراف بحق التمثيل على قدم المساواة في اجتماعات مؤتمر األطراف، ويجب أن تتمتع   - ٣
ر ينبغي أن تتمتع منظمة الطيران المدني الدولي بحق التمثيل، دون حق التصويت، في مؤتم.  كل دولة طرف بصوت واحد

  .األطراف
ويتخـذ مـؤتمر    .  يكتمل النصاب القانوني الجتماعات مؤتمر األطراف بحضور غالبية الـدول األطـراف             -٤

) و د ) و ج ) و ب ) وتعتمد القرارات المتخذة بموجب الفقـرات الفرعيـة أ        .  األطراف قراراته بغالبية األصوات المدلى بها     
  .ألصواتمن المادة التاسعة بأغلبية ثلثي ا) و ل) ي و) هو

   األمانة والمدير—المادة الحادية عشرة 
ويجب على المدير أن يعين الموظفين، وأن يشرف على .  يكون آللية التعويض االضافي أمانة برئاسة مدير  - ١

  :يلي ويقوم المدير فضال عن ذلك بما.  األمانة، وأن يوجه األنشطة اليومية آللية التعويض االضافي
طراف تقريرا عن تشغيل آلية التعويض االضافي، وأن يعرض عليه حساباتها يقدم إلى مؤتمر األ  )أ

  .وميزانيتها
يحصل جميع االشتراكات واجبة الدفع بموجب هذه االتفاقية، وأن يدير ويستثمر أموال آلية التعويض   )ب

مراجعة االضافي، وفقا للخطوط التوجيهية بشأن االستثمار، ومسك حسابات هذه األموال والمساعدة في 
  .الحسابات واألموال وفقا للمادة السابعة عشرة

ينظر في طلبات التعويض وفقا للخطوط التوجيهية بشأن التعويض، ويعد لمؤتمر األطراف تقريرا عنها   )ج
  .يبين فيه كيفية التصرف في كل منها

ة لحين انعقاد يجوز له أن يقرر اتخاذ اإلجراءات الالزمة بصفة مؤقتة بموجب المادة التاسعة عشر  )د
  .االجتماع التالي لمؤتمر األطراف

 من المادة الثامنة عشرة، لحين انعقاد االجتماع ٣يبت في اتخاذ القرارات بصفة مؤقتة طبقا للفقرة   )ه
  .من المادة العاشرة)  د٢المقبل لمؤتمر األطراف طبقا للفقرة 

  .يبت في أي مسألة أخرى فوضها إليه مؤتمر األطراف  )و
حق للمدير والموظفين اآلخرين في األمانة التماس أو تلقي أي تعليمات بخصوص تصريف مسؤولياتهم ال ي  - ٢

وتتعهد كل دولة طرف بأن تحترم تماما الصفة الدولية لمسؤوليات .  من أي سلطة خارجة عن آلية التعويض االضافي
  .سؤولياتهمالموظفين وأال تحاول ممارسة نفوذها على أي من مواطنيها عند قيامهم بم
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  التعويض االضافي آلية االشتراكات في — عشرة الثانيةالمادة 
  : تكون االشتراكات في آلية التعويض االضافي كما يلي

من البضائع المغادرة على رحلة تجارية ] طن[المبالغ اإللزامية المحصلة عن كل راكب مغادر وكل    )أ
 من المادة ٢ ولة طرف إلعالن بموجب الفقرةوفي حالة تقديم د.  دولية من مطار في دولة طرف

البضائع المغادرة على أي رحلة تجارية ] طن من[الثانية، تحصل هذه المبالغ عن كل راكب وعن كل 
  .بين المطارين في هذه الدولة الطرف

  .مثل هذه المبالغ لمؤتمر األطراف يجوز أن تحدد فيما يتعلق بالطيران العام أو أي قطاع منه  )ب
  ٣.٣المشغل أن يحصل المبالغ اإللزامية ويحولها إلى آلية التعويض االضافيوعلى 

  ٤أساس تحديد االشتراكات —عشرة  الثالثةالمادة 
  :تحدد االشتراكات مع مراعاة  ما يلي  - ١

  .تحقيق أهداف آلية التعويض االضافي بكفاءةينبغي   )أ
  . عدم تشويه المنافسة داخل قطاع النقل الجويينبغي  )ب
عدم إحداث تأثير سلبي على قدرة قطاع النقل الجوي على المنافسة بالعالقة الى وسائط النقل  ينبغي  )ج

  .األخرى
بالعالقة الى الطيران العام يجب أال تكون تكاليف تحصيل المساهمات مفرطة بالعالقة الى مبلغ تلك   )د

  .المساهمات مع إقامة االعتبار للتنوع القائم في هذا القطاع

شتراكات، يجب على مؤتمر األطراف أن يحدد المساهمات بطريقة غير تمييزية بين الدول أومشغليها، أو اال  - ٢
  .الركاب أو مرسلي البضائع أو المرسل إليهم، على أساس الجنسية

  :من المادة الحادية عشرة، تحدد االشتراكات مع مراعاة ما يلي)  أ١على أساس الميزانية المعدة وفقا للفقرة   - ٣
  . من المادة الثامنة عشرة٢الحد األعلى للتعويض وفقا للفقرة   )أ

  . من المادة الثامنة عشرة٣الحاجة إلى اإلبقاء على احتياطي في حالة تطبيق الفقرة   )ب
  .مطالبات التعويض، والتدابير الرامية لتقليل أو تخفيف التعويضات، والمساعدة المالية بموجب االتفاقية  )ج

                                                             
  ".الناقل"يشمل بما فيه الكفاية مفهوم " المشغل"اذا كان، ألغراض جمع االشتراكات وتحويلها، مصطلح ال بد من النظر فيما   ٣
يحتمل أن توفر البنود الختامية حدا لسريان المفعول المعرف وذلك للتأكد من كفاية عدد الركاب وكميات البضائع للحفاظ على السالمة المالية    4

 .آللية التعويض االضافي
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  .وفات اإلدارة، بما فيها تكاليف ومصروفات اجتماعات مؤتمر األطرافتكاليف ومصر  )د
  .دخل آلية التعويض االضافي  )ه
  . من المادة السابعة عشرة٤توافر األموال اإلضافية لغرض التعويض عمال بالفقرة   )و

   فترة االشتراكات ومعدلها —المادة الرابعة عشرة 
ماعه األول فترة ومعدل االشتراكات األولية عن الركاب يجب على مؤتمر األطراف أن يقرر في اجت  - ١

وإذا قدمت .  والبضائع المغادرة من دولة طرف، التي يجب دفعها من موعد سريان مفعول االتفاقية إزاء تلك الدولة الطرف
ئع المغادرة على  من المادة الثانية، تدفع االشتراكات األولية بالنسبة للركاب والبضا٢دولة 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 ] ٪١٠٠] [٪٢٥[ بحيث تصل قيمة األموال المتوافرة على األقل إلى ١تحدد االشتراكات وفقا للفقرة   - ٢
وإذا اعتبرت .   الثامنة عشرة، في غضون أربع سنواتالتاسعة من المادة ٢لفقرة التعويض المنصوص عليه بموجب ا

األموال المتوافرة كافية بالعالقة إلى التعويض المحتمل أو المساعدة المالية الواجب دفعها في المستقبل المنظور، وتمثل على 
صيل أي اشتراكات أخرى، إلى حين االجتماع من هذا الحد، يجوز لمؤتمر األطراف أن يقرر عدم تح] ٪١٠٠] [٪٥٠[األقل 

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

قويميتين متتاليتين المبلغ االجمالي لالشتراكات التي تجمعها آلية التعويض االضافي ضمن أي فترة من سنتين ت  - ٣
  . من المادة الثامنة عشرة من هذه االتفاقية٢يجب أال يتجاوز ثالثة أضعاف الحد األقصى لمبلغ التعويض طبقا للفقرة 

ال يجوز استخدام االشتراكات التي يحصلها المشغل من دولة طرف لتقديم التعويض عن حدث وقع قبل   - ٤
  .ولة الطرفسريان مفعول االتفاقية بالنسبة لتلك الد

   تحصيل االشتراكات—المادة الخامسة عشرة 
يجب على مؤتمر األطراف أن يضع في اللوائح التنظيمية آلية شفافة ومسؤولة واقتصادية للقيام بتحصيل   - ١

ويجب فرض .  وعلى مؤتمر األطراف عند إنشاء اآللية أن يتفادى جاهدا فرض أي أعباء ال داعي لها.  وإيداع االشتراكات
  .ائد على االشتراكات المتأخرة حسبما تقضي به اللوائح التنظيميةفو
في حالة عدم جمع أو عدم تحويل أحد المشغلين لالشتراكات التي قام بتحصيلها إلى آلية التعويض االضافي،   - ٢

ولة طرف إمكانية وعلى كل د.  فعلى المدير اتخاذ التدابير المالئمة حيال هذا المشغل بغية استرداد أي مبلغ مستحق عليه
  .رفع دعوى لتحصيل المبلغ المستحق ضمن اختصاصها القانوني، بغض النظر عن الدولة الطرف التي نشأ الدين فيها

   واجبات الدول األطراف—المادة السادسة عشرة 
ل يجب على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المالئمة، بما فيها إنزال أي عقوبات تراها ضرورية، لكي تكف  - ١

  .بأن المشغل يفي بالتزاماته بجمع وتحويل االشتراكات الى آلية التعويض االضافي
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  :يجب على كل دولة طرف أن تضمن تزويد آلية التعويض االضافي بالمعلومات التالية  - ٢
  .عدد الركاب وكمية البضائع المغادرة على رحالت تجارية دولية من هذه الدولة الطرف  )أ  
  .رحالت الطيران العام التي قد يقررها مؤتمر األطرافأي معلومات عن   )ب  
  .هوية المشغلين الذين يقومون بهذه الرحالت) ج  

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

وتكون .  معلومات عن رحالت الطيران العام حسبما يقرره مؤتمر األطراف وهوية المشغلين الذين يقومون بهذه الرحالت
  .اإلحصاءات المقدمة في كل حالة دليال ظاهريا على الحقائق المذكورة فيها

 من هذه المادة ونتج عن ذلك خسارة آللية التعويض ٢التزاماتها بموجب الفقرة إذا لم تف دولة طرف ب  - ٣
ويقرر مؤتمر األطراف، بناء على توصية من المدير، ما إذا .  االضافي، تكون الدولة الطرف مسؤولة عن هذه الخسارة

  .كان على الدولة الطرف أن تدفع مقابل هذه الخسارة
  ة التعويض االضافي أموال آلي—المادة السابعة عشرة 

  . من المادة الثامنة٢ال يجوز استخدام أموال آلية التعويض االضافي إال لألغراض المحددة في الفقرة   - ١
يجب المحافظة على و.  دارة أموالها والمحافظة عليهاه اآللية أعلى درجة من الحذر في إيجب أن تتوخى هذ  - ٢

  .ال يجوز االستثمار إال في الدول األطرافو.  ار بشأن االستثمللخطوط التوجيهيةاألموال وفقا 
 بمراجعة التعويض االضافييقوم مراجعو حسابات آلية و.  التعويض االضافيتحفظ حسابات ألموال آلية   - ٣

  .لى مؤتمر األطرافإالحسابات وتقديم تقرير بشأنها 
ويض السليمة بسبب عدم كفاية التعويض االضافي، في حالة عجزها عن الوفاء بمطالبات التعيجوز آللية   - ٤

أن تضمن يجوز لها ، ومن المؤسسات المالية لدفع التعويض اعتمادات ائتمانية حصل علىأن تاالشتراكات التي حصلتها، 
  .تلك االعتمادات

  الفصل الرابع
  التعويض االضافيالتعويض من آلية 

   التعويض—المادة الثامنة عشرة 
يضا لألشخاص الذين أصابهم الضرر في إقليم دولة طرف، بنفس الشروط تقدم آلية التعويض االضافي تعو  - ١

وحيث يحدث الضرر بسبب طائرة في حالة طيران في رحلة غير دولية فال يدفع  التي تنطبق على مسؤولية المشغل
إال بالقدر الذي يتجاوز وال يدفع هذا التعويض .   من المادة الثانية٢التعويض إال اذا قدمت الدولة الطرف إعالنا وفقا للفقرة 

  .حدود المبلغ الكلي للتعويضات طبقا للمادة الرابعة
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وحدة ] ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠[الحد األقصى لمبلغ التعويض الذي تتيحه آلية التعويض االضافي عن كل حدث   - ٢
المادة الرابعة  من ٢ وتوزيع المبالغ المحصلة بموجب الفقرة ٣والمدفوعات المقدمة بموجب الفقرة .  حقوق سحب خاصة

  .  والعشرين تكون زائدة عن الحد األقصى لمبلغ التعويض
اذا حدد مؤتمر األطراف عدم وجود تأمين كلي أو جزئي في فترة ما بقدر ما يحدده المؤتمر بالنسبة لألضرار   - ٣

 غير متوافقة مع التشغيل التي تشملها االتفاقية فيما يخص مبالغ التغطية أو المخاطر المغطاة أو اذا كان متوفرا بتكلفة
المستمر للنقل الجوي، سواء بشكل عام أو بالنسبة لمشغل معين بعد وقوع حدث يؤثر على ذلك المشغل يجب أن تدفع آلية 
التعويض االضافي، بالنسبة لألحداث المقبلة التي تسبب ضررا يستحق التعويض بموجب هذه االتفاقية، مساعدة التعويضات 

ويجب أن يرفع هذا الدفع المشؤولية عن عاتق .   المتضرر مسؤوليتها وفقا للمادتين الثالثة والرابعةالتي يتحمل المشغل
ويجوز لمؤتمر األطراف أن يقرر فرض رسم، ويكون دفع هذا الرسم من جانب المشغل أو المشغلين .  المشغل أو المشغلين

  .االجراءات المحددة في هذه الفقرةآللية التعويض االضافي التخاذ . عن الفترة التي يغطيها شرطا

   الدفع تحت الحساب والتدابير األخرى—المادة التاسعة عشرة 
يمكن آللية التعويض االضافي، رهنا بقرار مؤتمر األطراف وطبقا للخطوط التوجيهية بشأن التعويض، أن   - ١

ض بموجب هذه االتفاقية مبالغ تحت الحساب تدفع بدون إبطاء إلى األشخاص الطبيعيين الذين قد يحق لهم المطالبة بالتعوي
ويجب أال تشكل هذه المبالغ المدفوعة تحت الحساب اعترافا بأي حق في .  لكي يفوا باحتياجاتهم االقتصادية الفورية

  .التعويض، ويجوز خصمها من أي مبلغ تدفعه فيما بعد آلية التعويض االضافي
آللية التعويض االضافي، رهنا بقرار مؤتمر األطراف وطبقا  أعاله، يمكن أيضا ١بغض النظر عن الفقرة   - ٢

للخطوط التوجيهية بشأن تعويض المطالبات، أن تتخذ تدابير أخرى للتقليل إلى أدنى حد من التعويضات أو التخفيف من أي 
  .ضرر تسبب فيه أي حدث

  الفصل الخامس
  أحكام خاصة بشأن التعويض وحق الرجوع 

  ل أو االمتناع عن األفعال من جانب الضحايا األفعا—المادة العشرون 
  أو امتناعفعل قد تسبب فيه أو أسهم في حدوثهأن الضرر المشغل أو أثبتت آلية التعويض االضافي ذا أثبت إ  

بطريقة متعمدة أو برعونة مع العلم بأنه من المرجح ، أو الشخص الذي يستمد منه حقوقه، مدعي العن الفعل من جانب
 بقدر ما يكون هذا المدعيكليا أو جزئيا من مسؤوليته تجاه يعفى المشغل أو آلية التعويض االضافي إعفاء حدوث الضرر، 

  . قد سبب الضرر أو أسهم في حدوثهفعل ال عن أو االمتناعفعلهذا ال
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   تكاليف المحكمة والنفقات األخرى—المادة الحادية والعشرون 
 من المادة  الثامنة عشرة ال تمنع المحكمة باالضـافة  ٢وفي الفقرة الحدود المنصوص عليها في المادة الرابعة    

الى ذلك من أن تحكم، بموجب القوانين الخاصة بها، بدفع كل أو بعض تكاليف المحكمة والنفقات األخرى الخاصة بالدعوى                   
ات التي حكمت بها المحكمـة،     وال يسري هذا الحكم السابق إذا كان مبلغ التعويض        .  التي تحملها المدعي بما في ذلك الفوائد      

بخالف تكاليف المحكمة والنفقات األخرى الخاصة بالدعوى، ال يتجاوز مجموع المبلغ الذي عرضه المشغل كتابة للمـدعي                 
  .في غضون فترة ستة أشهر من تاريخ الواقعة التي تسببت في الضرر أو قبل بدء الدعوى إذا كان ذلك بعد نهاية هذه الفترة

  
   التعويض المخفض—ية والعشرون المادة الثان

إذا زاد المبلغ الكلي للتعويضات المقرر دفعها عن المبالغ المتاحة وفقا للمادتين الرابعة والثامنة عشرة، يقدم   
ويوزع أي جزء .  تفاضليا للوفاء على نحو تناسبي بمطالبات التعويض عن الوفاة واإلصابة العقلية والبدنية في المقام األول

  .ن المبلغ الكلي بالتناسب بين مطالبات التعويض عن األضرار األخرىمتبقي م

   التعويض اإلضافي—المادة الثالثة والعشرون 
 من المادة ٢بقدر ما يكون المبلغ اإلجمالي لألضرار يتجاوز الحدود المفروضة وفقا للمادة الرابعة والفقرة   - ١

  . الب بالتعويض من المشغل وفقا لهذه المادةالثامنة عشرة، يجوز للشخص الذي لحق به الضرر أن يط
المشغل مسؤول عن هذا التعويض اإلضافي بقدر ما يثبت الشخص الذي يطلب التعويض أن المشغل، أو   - ٢

إدارته العليا اذا كان شخصية اعتبارية، قد أسهم في وقوع الحدث عن طريق الفعل أو االمتناع عن الفعل، عن قصد أو 
  : مال حدوث الضرر والذيإهمال مع علمه باحت

  .يقع في إطار المسؤولية التنظيمية والسيطرة الفعلية للمشغل  )أ    
  .السبب الرئيسي في وقوع الحدث بخالف فعل التدخل غير المشروع  )ب    

لن يفترض أن المشغل، أو ادارته العليا، اذا كان شخصا اعتباريا، قد تصرف برعونة اذا أثبت، فيما يتعلق   - ٣
من المعني، وجود نظام يضمن االمتثال لالشتراطات التنظيمية ذات الصلة وأن هذا النظام قد طبق بالعالقة الى بمجال األ

  .الحدث
إذا أعلنت دولة طرف ذلك الى جهة االيداع، فسوف يعتبر أن المشغل لم يكن بالقطع قد تصرف برعونة   - ٤

قة الى مجال األمن ذي الصلة، اذا أثبت وجود نظام لتسهيل بالعالقة الى حدث تسبب في وقوع ضرر داخل اقليمه، بالعال
وتدقيق االمتثال لقاعدة تطبيق بصورة مشتركة، اال اذا أصدرت سلطة الطيران في الدولة الطرف قرارا يفيد بأن المشغل لم 

ك االعالن المعيار ويجوز للدولة الطرف أن تحدد في ذل. يف بجميع اشتراطات األمن المطبقة التي وضعتها الدولة الطرف
  . الذي تطبقه

في حالة قيام أحد مستخدمي أو وكالء المشغل بارتكاب فعل من أفعال التدخل غير المشروع، لن يكون   - ٥
المشغل مسؤوال اذا أثبت قيام االدارة العليا بوضع نظام يضمن االختيار الفعال لهؤالء المستخدمين والوكالء فيما يتعلق 

ذ اجراء سريع استجابة ألي معلومات تالية تخص مستخدميه أو وكالئه، وأن هذا النظام قد طبق بالجانب األمني واتخا
  .بالعالقة الى المستخدم أو الوكيل
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   للمشغل حق الرجوع— والعشرون الرابعةالمادة 
. يكون للمشغل المسؤول عن الضرر حق الرجوع على أي شخص ارتكب أحد أفعال التدخل غير المشروع  - ١

  .يجوز انفاذ هذه الدعوى اال بعد اتمام جميع الدعاوى من األشخاص الذين لحق بهم الضرر بسبب الحدثوال 
ليس في هذه االتفاقية ما يمس مسألة ما اذا كان أي مشغل مسؤول عن الضرر يتمتع بحق الرجوع ضد أي   - ٢

بموجب الفقرة األولى من المادة الثالثة شخص آخر بشرط عدم انفاذ هذه الدعوى اال بعد اتمام جميع الدعاوى المرفوعة 
  .والفقرة األولى من المادة الثالثة والعشرين

وال يكون حق الرجوع . ال يكون هذا الحق مع ذلك متاحا اذا أمكن تغطيته على نحو معقول من خالل التأمين  - ٣
لمشتركة في الحدث أو سند ضمان عليها، أو متاحا بالنسبة للمالّك والمؤجرين أو الممولين الذين يملكون سند ملكية للطائرة ا

وال يحق للمشغل تحت أي ظرف أن . الشركات الصانعة بقدر ما تتعلق المساهمة بالتصميم المعتمد للطائرة أو أي جزء منها
  .يتمتع بحق الرجوع بالعالقة الى المبالغ التي ثبت أن المشغل مسؤول عنها بموجب المادة الثالثة والعشرين

   حق الرجوع آللية التعويض االضافي–رابعة والعشرون مكرر المادة ال
وال . يكون آللية التعويض االضافي حق الرجوع على أي شخص ارتكب أحد أفعال التدخل غير المشروع  - ١

  .يجوز انفاذ مثل هذه الدعوى اال بعد اتمام جميع الدعاوى من األشخاص الذي لحق بهم الضرر بسبب الحدث
 من هذه المادة تتمتع آلية التعويض االضافي بحق الرجوع على المشغل للتعويض رهنا ١فقرة مع مراعاة ال   - ٢

بالشروط المحددة في المادة الثالثة والعشرين بشرط عدم إنفاذ أي مطالبة من هذا النوع حتى االنتهاء من جميع المطالبات 
  .الثالثة والعشرين من المادة ١ من المادة الثالثة والفقرة ١المقدمة بموجب الفقرة 

يكون اللية التعويض االضافي أيضا حق الرجوع على أي شخص آخر بخالف المشغل أو أي شخص أسهم   - ٣
في حدوث الضرر عن طريق االتيان بفعل أو االمتناع عن فعل عن قصد أو برعونة مع العلم باحتمال حدوث هذا الضرر 

الك أو المؤجر أو الممولين الذين يمتلكون سند الملكية على الطائرة وال يجوز أن يمارس حق الرجوع على الم. نتيجة لذلك
ومع ذلك . أو سند ضمان عليها، أو على الصانع بقدر ما تتعلق هذه المساهمة بالتصميم المعتمد للطائرة أو أي جزء منها

جوز آللية التعويض االضافي وال ي. فإن حق الرجوع هذا لن يكون متاحا بقدر إمكان تغطيته بشكل معقول من خالل التأمين
  . من المادة الثامنة عشرة٣أن تمارس دعوى الرجوع بالقدر الذي يؤدي فيه ذلك الى تطبيق الفقرة 

 من هذه المادة، في المقام األول، لتقديم التعويض عن األضرار ٢يستخدم أي مبلغ مستلم بموجب الفقرة   - ٤
  . من المادة الثامنة عشرة٢وع، والذي يزيد عن المبلغ المحدد في الفقرة الناتجة عن الحدث الذي أدى إلى نشوء دعوى الرج

  الفصل السادس
  المساعدة في حالة األحداث التي تقع في دول غير أطراف

  المساعدة في حالة األحداث التي تقع في دول غير أطراف —المادة الخامسة والعشرون 
ذا لم يكن لديه مثل هذا المقر، محل إقامته الدائم في دولـة             اذا كان المشغل الذي له مقر أعماله الرئيسي أو، ا         

طرف مسؤوال عن الضرر الذي يحدث في دولة غير طرف، يجوز لمؤتمر األطراف أن يقرر، على أساس كل حالة علـى                  
 الـذي   وال يجوز أن يقدم هذا الدعم إال بالنـسبة للـضرر          .  حدة، أن توفر آلية التعويض االضافي دعما ماليا لذلك المشغل         

يندرج بموجب االتفاقية لو كانت الدولة غير الطرف دولة طرفا واذا وافقت الدولة غير الطرف بشكل مقبول لـدى مـؤتمر         
األطراف بأن تكون ملزمة بأحكام هذه االتفاقية بالنسبة الى األحداث التي تؤدي الى هذه األضرار مـا لـم يتفـق مـؤتمر                       

 مـن المـادة     ٢جاوز الدعم المالي مبلغ التعويض األقصى المحدد في الفقـرة           وال يجوز أن يت   .  األطراف على خالف ذلك   
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وإذا كانت المالءة المالية للمشغل المسؤول مهددة حتى لو منح الدعم، يجب عدم منح ذلك الدعم إال إذا اتخذ                   .  الثامنة عشرة 
  .المشغل المسؤول ترتيبات كافية لحماية مالءته المالية

  الفصل السابع
  نتصاف واألحكام ذات الصلةممارسة اال

   االنتصاف الخالص—المادة السادسة والعشرون 
بدون المساس بمسألة من هم االشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى وما هي حقوق كل منهم، ال يمكن رفـع                   - ١

ه أي دعوى للتعويض عن الضرر الناجم عن فعل من أفعال التدخل غير المشروع، أيا كان أساسها، سـواء بموجـب هـذ             
االتفاقية أو المسؤولية التقصيرية أو بالتعاقد أو بخالف ذلك، إال ضد المشغل وتكون خاضـعة لـنفس الـشروط وحـدود                     

  .وال يمكن مطالبة أي شخص آخر بالتعويض عن هذه األضرار.  المسؤولية المنصوص عليها في هذه االتفاقية
  .من أفعال التدخل غير المشروع على أي دعوى ضد أي فرد ارتكب عمدا فعال ١ال تنطبق الفقرة  - ٢

  حقوق السحب الخاصةتحويل  —المادة السابعة والعشرون 
 وحدة حقوق السحب الخاصـة      إلىوحدات حقوق السحب الخاصة في هذه االتفاقية تشير         ب المذكورةن المبالغ   إ

 هـذه ت الوطنية وفقا لقيمة      العمال إلىتحول هذه المبالغ     عند التقاضي و.   صندوق النقد الدولي    الذي وضعه  تعريفالحسب  
يم التي يطبقهـا    يفقا لطريقة التق  ووتحسب قيمة العملة الوطنية     .  العمالت بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم       

 ليست عضوا فـي      التي طرفاللدولة  لالعملة الوطنية   بقيمة  التحسب  و.   عملياته ومعامالته السارية   فيصندوق النقد الدولي    
 لكي تعبر إلى أبعد حد ممكن بالعملة الوطنية للدول الطرف عـن             لدولي وفقا للطريقة التي تحددها هذه الدولة      صندوق النقد ا  

  .نفس القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في المادة الرابعة

  مراجعة حدود المسؤولية —المادة الثامنة والعشرون 
 مـع  المدير من جانب تين الرابعة والتاسعة عشرة    الماد  المحددة في  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
للزيـادة أو   المتوسط المرجح للمعدالت السنوية على أنه معدل التضخم المستخدم في تحديد عامل التضخم   يحسبويجب أن   

 عمالتها وحدة حقـوق الـسحب الخاصـة     تشمل في الدول التي     ية االستهالك  المنتجات النقصان في األرقام القياسية ألسعار    
  . السابعة والعشرينالمذكورة في المادة
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ير المـد  في المئة، فعلى     ١٠ليها في الفقرة السابقة أن عامل التضخم قد تجاوز          إاذا تبين من المراجعة المشار        -٢
،  األطراف مؤتمر من انعقاد ويصبح هذا التعديل ساريا بعد ستة أشهر        .   األطراف بتعديل حدود المسؤولية    أن يخطر مؤتمر  

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

  مختصة المحكمة ال—المادة التاسعة والعشرون 
 من هذه المادة، يجوز أن ترفع دعاوى التعويض بموجب أحكام هذه االتفاقية فقط أمام ٢مع مراعاة الفقرة   - ١

  .محاكم الدولة الطرف التي وقع الضرر فيها
إذا حدث الضرر في أكثر من دولة طرف يجوز رفع جميع دعاوى التعويض بموجب هذه االتفاقية فقط أمام   - ٢

ف التي كانت الطائرة موجودة في مجالها الجوي اإلقليمي أو كانت على وشك مغادرته عند وقوع محاكم الدولة الطر
  .الحدث

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

   تدخل آلية التعويض االضافي في الدعاوى—المادة الثالثون 
يجب على كل دولة طرف، أن تكفل تمتع آلية التعويض االضافي بحق التدخل في الدعوى المرفوعـة علـى                   -١

  .المشغل أمام محاكمها
صـادر نتيجـة   ، فان آلية التعويض االضافي غير ملزمة بأي حكم أو قـرار  ٣باستثناء ما نصت عليه الفقرة    -٢

  .لدعوى لم تكن طرفا فيها
اذا رفعت دعوى ضد المشغل في دولة طرف، يحق لكل طرف في تلك الـدعوى إخطـار آليـة التعـويض                -٣

وإذا تم ذلك اإلخطار بموجب قانون المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى وخـالل مـدة تـسمح آلليـة                   .  االضافي بالدعوى 
، فستكون آلية التعويض االضافي ملزمة بالحكم أو القرار الصادر في الدعوى حتـى  التعويض االضافي بالتدخل في الدعوى   

  .لو لم تتدخل فيها
  االعتراف باألحكام وإنفاذها —المادة الحادية والثالثون 

مع مراعاة أحكام هذه المادة، تصبح األحكام الصادرة عن محكمة مختصة بموجب المادة التاسعة والعـشرين،           -١
اكمة، أو غيابيا، تصبح اذا جاز إنفاذها في الدولة الطرف التي تتبع لها تلك المحكمة، قابلة للنفاذ أيضا في أي                    بعد إجراء مح  

  .دولة طرف أخرى، حال استيفاء اإلجراءات التي تقتضيها تلك الدولة الطرف
  .المادةيجب عدم إعادة فتح موضوع الدعوى في أي طلب لالعتراف باألحكام أو إنفاذها بموجب هذه   -٢
  :يجوز رفض االعتراف بأحد األحكام أو رفض إنفاذه في الحاالت التالية  -٣

إذا كان االعتراف أو اإلنفاذ مخالفا بوضوح للسياسة العامة في الدولة الطرف التي يطلب فيها االعتراف                  )أ
  .أو اإلنفاذ
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الشكل الذي يسمحان لـه بإعـداد       عليها قد تسلم إشعارا بالمحاكمة في الوقت وب       /إذا لم يكن المدعى عليه      )ب
  .دفاعه 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
  .كم ال يؤول إلى الطالبان حق إنفاذ الح  )ه
يتم اخطار جهة االيداع المكانية الرفض، قبل وقوع الحادث، من جانب الدولة الطرف حيث يطلب فيها                   )و

  .االعتراف أو االنفاذ
بقدر ما يكون الحكم قد قضى بتعويضات، ومن بينها تعويضات رادعة           ويمكن رفض االعتراف بحكم وانفاذه        -٤

  .ثالثا عن ضرر فعلي تكبدهأو جزائية، ال تعوض طرفا 
  .عندما يصبح الحكم قابال للنفاذ تصبح المصاريف أيضا قابلة لالسترداد بموجب الحكم نفسه  -٥

   االتفاقات اإلقليمية والمتعددة األطراف—المادة الثانية والثالثون 
  بشأن االعتراف باألحكام وإنفاذها

 األطراف بخصوص االعتراف باألحكام وإنفاذها تمشيا مع للدول األطراف أن تعقد اتفاقات إقليمية ومتعددة  - 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
عضها البعض بأي اتفاقات إقليمية أو متعددة على الدول األطراف أن تقوم، عن طريق جهة اإليداع، بإبالغ ب  - ٢

  .األطراف تكون قد عقدتها قبل أو بعد تاريخ سريان مفعول هذه االتفاقية
  .ال تؤثر أحكام الفصل السابع من هذه االتفاقية على االعتراف بأي حكم صادر بموجب تلك االتفاقات أو إنفاذه  -٣

   مدة التقادم—المادة الثالثة والثالثون 
قط حق التعويض بموجب المادة الثالثة اذا لم ترفع دعوى في غضون ثالث سنوات من تاريخ الواقعة التي يس  - ١

  .تسببت في الضرر
 من المادة الثالثين في ٣يسقط حق التعويض بموجب المادة الثامنة عشرة إذا لم ترفع دعوى أو يقدم إخطار وفقا للفقرة   - ٢

 . تسبب في الضررغضون ثالث سنوات من تاريخ الحدث الذي

  .تحدد طريقة حساب ثالث سنوات وفقا لقانون المحكمة التي ترفع أمامها القضية  - ٣
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   وفاة الشخص المسؤول—المادة الرابعة والثالثون 
في حالة وفاة الشخص المسؤول ترفع دعوى التعويض عن األضرار على من يمثلـه قانونيـا فـي أمالكـه                 

  .وتخضع ألحكام هذه االتفاقية

  صل الثامنالف
  تطبيق االتفاقية

   طائرات الدولة—المادة الخامسة والثالثون 
تعد من طائرات الدولة كل طائرة      و.   سببها طائرات الدولة  تال تسري أحكام هذه االتفاقية على األضرار التي         
  .تستخدم في أغراض عسكرية أو ألغراض الجمارك أو الشرطة

  ]ضافة األحكام النهائيةإستتم [
  ى ــ انتهـ
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  منظمة الطيران المدني الدولي

  ورقة عمل
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   الثالثة والثالثون الدورة— اللجنة القانونية

  )٢/٥/٢٠٠٨ ـ ٢١/٤مونتريال، (

تعويض األضرار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخل غير المشروع   : ٣البند رقم 
  أو المخاطر العامة

  ق بأطراف ثالثةيلح تلحقه الطائرات  الضرر الذيبشأن التعويض عن تعويض مشروع اتفاقية
  عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل طائرات والناتج بسبب

  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
اتفاقية قمع األفعال غير المـشروعة الموجهـة ضـد         ، أو في    ١٦/١٢/١٩٧٠ي الهاي في     ف ة، الموقع الطائرات

أي تعديل أو بروتوكول لهما يكون نافذا        أو في ،  ٢٣/٩/١٩٧١، الموقعة في مونتريال في      سالمة الطيران المدني  
  .وأي تعديل نافذ في وقت الحدث بالصيغة المعدلة من وقت آلخر .بين الدول األطراف المعنية

أحد أفعـال التـدخل غيـر       أي واقعة تلحق فيها الطائرة وهي في حالة طيران ضررا بسبب             هو يعني" الحدث"  )ب
  .المشروع

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

تعني أي رحلة يكون امكان مغادرتها وجهتها المقصودة داخل اقليمي دولتين، سواء كـان كـان           " الرحلة الدولية "  )د
  .انقطاع في الرحلة أو لم يكن، أو داخل اقليم دولة، اذا كان هناك مكان وقف متفق عليه في اقليم دولة أخرى
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  .قالع الطائرة بدون حساب تأثير غاز الرفع في حالة استعمالهتعني الكتلة القصوى المرخصة إل" ىة القصوالكتل"  )ه د
بشرط أنه اذا كانت مالحة الطـائرة تحـت          الطائرة عند حدوث الضرر،      القائم بتشغيل  الشخص   يعني" المشغل"  )و ه

.  ر مباشرة، وجب اعتباره هو المشغل      شخص آخر استمد منه حق تشغيل الطائرة، بطريقة مباشرة أو غي           سيطرة
 عندما يستخدم الطائرة بصفة شخصية أو عندما يستخدم موظفوه أو وكالؤه تلـك  مشغال للطائرةيعتبر الشخص  و

صفته يجب أال يفقد المشغل   و.  سواء أكان ذلك ضمن نطاق سلطتهم أم لم يكن كذلك         الطائرة في سياق وظيفتهم،     
  . أفعال التدخل غير المشروعأحد  أن شخصا آخر ارتكبكمشغل بحجة

  .دولةال ، بما في ذلك شخص طبيعي أو اعتبارييعني أي" الشخص"  )ز و
تعني أعضاء المجلس االشرافي للمشغل، وأعضاء مجلس ادارته، أو غيرهم من كبـار مـسؤولي      " االدارة العليا "  )ح

ة للمشغل، حول كيفية ادارة أو تنظـيم        المشغل الذي يقومون بأدوار مهمة ذات سلطة في اتخاذ القرارات الملزم          
  .مجمل أنشطة المشغل أو جزء كبير فيها

  .تعني أي دولة تسري هذه االتفاقية بالنسبة لها" الدولة الطرف"  )ط ز
" الطرف الثالث "يعني شخصا غير المشغل أو الراكب أو شاحن البضائع، في حالة التصادم، فان              " طرف الثالث ال" )ي ح

البضائع على  أو المرسل إليهم    البضائع  مرسلو  لطائرة األخرى ومالكها وطاقمها والراكب أو       يعني أيضا مشغل ا   
  .متن الطائرة األخرى

  ١مجال االتفاقية —المادة الثانية 
قليم دولة طرف وتتسبب فيها طائرة فـي         التي تلحق باألطراف الثالثة في إ      تسري هذه االتفاقية على األضرار      -١

إذا كان مقر العمل الرئيسي لمشغل الطائرة في دولـة أخـرى،      مشروع   نتيجة لفعل تدخل غير      وليةفي رحلة د  حالة طيران   
وتنطبق أيضا هذه االتفاقية على األضرار التـي        .  وإذا لم يكن له مثل هذا المقر فمحل إقامته الدائمة في دولة طرف أخرى             
  .شرينتقع في دولة غير طرف كما هو منصوص عليه في المادة السادسة والع

تلحـق  تسري هذه االتفاقية أيضا على األضـرار التـي          بموجب إعالن من الدولة الطرف إلى جهة اإليداع،           -٢
اذا كان مقر العمل الرئيسي لمشغل الطائرة في تلك الدولة الطرف، وإذا             تحدث في أراضي دولة طرف     بأطراف ثالثة والتي  

وتتسبب فيها طائرة في حالة طيران في رحلة دوليـة           .محل إقامته الدائمة في تلك الدولة الطرف      لم يكن له مثل هذا المقر ف      
  .نتيجة لفعل تدخل غير مشروع

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 " الصةالمنطقة االقتصادية الخ"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 

                                                             
  .قتضي األمر المزيد من النظر في عامل الربط بين المشغل والدولة إذا غيرت االيكاو التعاريف ذات الصلةقد ي  ١



LC/33-WP/3-124  
Appendix B B - 3 - 
 

  الفصل الثاني
  الصلةمسؤولية المشغل والمسائل ذات 

   مسؤولية المشغل—المادة الثالثة 
 داخل نطاق هذه االتفاقية    الذي لحق باألطراف الثالثة   يتحمل مشغل الطائرة مسؤولية تعويض الضرر       يجب أن     -١

  . أن يكون سبب الضرر طائرة في حالة طيرانبشرط
إلـى   لحـدث الـذي أدى  اال ينشأ حق في التعويض بموجب هذه االتفاقية اذا لم يترتب الضرر مباشرة عـن             -٢

  .وقوعه
 التعويض عـن    ويجب.  واالصابة العقلية  التعويض عن األضرار الناجمة عن الوفاة واإلصابة الجسدية          يجب  -٣

 عن مرض نفسي يمكن التعرف عليه نتيجة إما إصابة جـسدية أو     فقط األضرار الناجمة عن االصابة العقلية اذا كانت ناتجة       
  . التهديد بالوفاة أو باالصابة الجسديةالوشيك الوفاة لتعرض مباشر الحتمال

  ٢ التعويض عن الضرر الذي يلحق بالممتلكات يجب  -٤
ة، اذا كان هذا التعويض منصوصا عليه، وبالقدر المنصوص عليه بموجب           يلبيئار  اضر التعويض عن األ   يجب  -٥

  .قليمهاإالتي وقع الضرر في الطرف قانون الدولة 
على النحو المحدد   ولية بموجب هذه االتفاقية عن األضرار الناجمة عن حادث نووي            أن تنشأ أي مسؤ    يجبال    -٦

أو األضرار النووية على     بشأن مسؤولية األطراف الثالثة في مجال الطاقة النووية          ٢٩/٧/١٩٦٠ اتفاقية باريس المؤرخة     في
 أو اضـافات    أي تعديل ون األضرار النووية     بشأن المسؤولية المدنية ع    ٢١/٥/١٩٦٣ اتفاقية فيينا المؤرخة     النحو المحدد في  

  . على هذه االتفاقيات سارية المفعولفي وقت الحدث تدخل
  .أي تعويضات جزائية أو رادعة أو أي جزاءات أخرى غير تعويضيةالحصول على ال يجوز   -٧ ٤
ويجوز .  تلكاتيجوز التعويض عن األضرار الناجمة عن الوفاة واإلصابة الجسدية والضرر الذي يلحق بالمم              -٥

التعويض عن األضرار الناجمة عن االصابة العقلية اذا كانت ناتجة عن مرض نفسي يمكن التعرف عليه نتيجة إما إصـابة                    
  .جسدية أو من خوف معقول للتعرض للوفاة أو اإلصابة الجسدية

   المشغلمسؤولية حدود —المادة الرابعة 
  :وحدث مسؤولية المشغل ما يلي لكل طائرة ال تتجاوز  
  . كيلوجرام أو أقل٥٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تبلغ كتلتها القصوى ٧٥٠ ٠٠٠  )أ[

 كيلـوجرام   ٥٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القـصوى علـى              ١ ٥٠٠ ٠٠٠  )ب
  . كيلوجرام١ ٠٠٠تجاوز ت وال

 كيلـوجرام  ١ ٠٠٠ا القصوى علـى   وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلته    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

                                                             
سوف تحتاج األحكام النهائية الى توضيح العالقة بين هذه االتفاقية والصكوك القانونية الدولية األخرى باالشارة الى الدعاوى عـن الـضرر                      ١

 .للممتلكات
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 كيلـوجرام  ٦ ٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى على           ١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  )ه
  . كيلوجرام١٢ 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  ٥٠ ٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى علـى           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

علـى   كتلتهـا القـصوى      تزيـد ب خاصـة للطـائرات التـي         وحدة حقـوق سـح     ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )ي
  .]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

  .لين بالتضامن واالنفراد عن الضرر الذي لحق بطرف ثالثمسؤوالطائرات 
 مسؤولية كل   حدودومداه على   فيما بينهم    حق الرجوع    يعتمداذا كان مشغالن أو أكثر مسؤولين عن الضرر،           -٢

  . في الضررومدى إسهامهممنهم 
  . هذا الحددن وجالمنطبق 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.  الدولة التي وقع فيها الضرر     قانون
  .تعويضات يدفعها المشغل فيما بعدأي 

   التأمين— السابعةالمادة 
األطـراف أن  على الـدول    يجب  ،  المادة الرابعة   من المادة التاسعة عشرة    ٣والفقرة   المادة الرابعة مع مراعاة     -١

واذا كـان  .   هذه االتفاقيةالمنصوص عليها في   مسؤوليتهم   لتغطيةأو الضمان    بقدر كاف من التأمين      تلزم مشغليها باالحتفاظ  
هذا النوع من التأمين أو الضمان ليس متاحا للمشغل على أساس كل حالة، يمكن أن يلبي المشغل هذا االلتزام على أسـاس                      

ألطراف أن تلزم مشغليها باالحتفاظ على هذا النوع من التأمين أو الضمان الى حد أن يـشملهم                 وال يجوز للدول ا   .  اجمالي
    . من المادة الثامنة عشرة٣ من المادة الحادية عشرة والفقرة )ه ١القرار المتخذ وفقا للفقرة 

  الكافي احتفاظه بالقدر   دليل على  تلزمه بتقديم  أن   ليهاإو منها رحالتالمشغل  ويجوز للدولة الطرف التي ينظم        -٢
 المنتمين إلـى دول أطـراف    تطبق على المشغلين     أن  وهي تلزمه بذلك   يجب على الدولة الطرف   و.  أو الضمان من التأمين   



LC/33-WP/3-124  
Appendix B B - 5 - 
 

 مـن المـادة الحاديـة    )ه ١والدليل على أن القرار المتخذ وفقا للفقرة          .مشغليها هي التي تطبقها على     معاييرنفس ال  أخرى
  .ن المادة الثامنة عشرة يشمل المشغل، يجب أن يكون دليال كافيا ألغراض هذه الفقرة م٣عشرة أو الفقرة 

  الفصل الثالث

  ٣التعويض االضافيآلية 

  التعويض االضافيآلية   وأهدافتشكيل — الثامنةالمادة 

 ضافيالتعويض االتتكون آلية ويجب أن .  "التعويض االضافيآلية  "تسمىتنشأ بموجب هذه االتفاقية هيئة   - ١
  .يتألف من الدول األطراف، وأمانة يرأسها مديرألطراف لمن مؤتمر 

  :هي التعويض االضافيأغراض آلية   - ٢
 وتقديم دعم مالي، عشرة الثامنة التاسعةمن المادة ) ١ (ةطبقا للفقر تعويض عن األضرار تقديم  )أ

وتقديم دعم مالي  ،٣ ٢ والمادة عشرة الثامنة التاسعة من المادة ٣ ٢ للفقرة طبقا الضرر والتعويض عن
  . والعشرينالخامسة السادسة طبقا للمادة

 معقولة بعد تدابيرتخاذ  واالتاسعة عشرة العشرين من المادة ١دفع مبالغ تحت الحساب بموجب الفقرة   )ب
التاسعة  العشرين من المادة ٢الفقرة   طبقا من حدتهأو التخفيفوقوع الحدث للتقليل من األضرار 

  .عشرة
  .أداء وظائف أخرى تتوافق مباشرة مع هذه األغراض  )ج

  .] منظمة الطيران المدني الدوليمقرفي نفس [ التعويض االضافيآلية  مقر  - ٣
  .  دوليةالقانونية  البالشخصية بالصفة التعويض االضافي تتمتع آلية  - ٤
 القدرة بموجب قوانين  في كل دولة طرف كشخص اعتباري لهالتعويض االضافيويجب االعتراف بآلية   - ٥

 والدخول في عقود والحصول والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولةالدولة على مزاولة الحقوق وااللتزامات، 
التعويض ويجب على كل دولة طرف أن تعترف بمدير آلية .   يكون طرفا في الدعاوى القانونية أمام محاكم تلك الدولةوألن

  .مثل القانوني لآللية باعتباره الماالضافي
ويجب .   باإلعفاء الضريبي والمزايا األخرى التي توافق عليها الدولة المضيفةالتعويض االضافيتتمتع آلية   - ٦ ٥

  .معفاة من الضرائب في جميع الدول األطراف] وأي إيرادات منها [التعويض االضافيأن تكون األموال المتاحة في آلية 
 بالحصانة من اإلجراءات القانونية واإلدارية، باستثناء ما يتعلق باالئتمانات االضافيالتعويض تتمتع آلية   - ٧ ٦

ويتمتع المدير   عشرةالثامنة التاسعةعشرة أو التعويضات واجبة الدفع وفقا للمادة  السابعة الثامنةالمحصلة وفقا للمادة 
ويجوز لمؤتمر األطراف .  ت القانونية واإلدارية بالحصانة من اإلجراءاالتعويض االضافي في آلية والموظفون اآلخرون

                                                             
  .ذه اآلليةلم يتقرر بعد اسم ه  ٢
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 بالحصانة من االجراءات القانونية التعويض االضافيويتمتع الموظفون اآلخرون في آلية .  رفع الحصانة عن المدير
  .خرين رفع الحصانة عن الموظفين اآل٤ ويجوز للمدير،واالدارية فيما يتعلق باألعمال التي يقومون بها في أدائهم بوظائفهم

   مؤتمر األطراف— التاسعةالمادة 
  :يليبما  مؤتمر األطراف يقوم  
  . مسؤوليه في كل اجتماعبنتخاا نظامه الداخلي وتحديد  )أ

  .تعويضلعملية الالخطوط التوجيهية و، التعويض االضافيضع القواعد آللية و  )ب
، التعويض االضافيفي آلية وتحديد شروط تعيينه، وشروط تعيين الموظفين اآلخرين ين المدير يعت  )ج

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

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

التعويض  آلية إلى االشتراكات الواجب دفعها تحديد فترة ومبلغ االشتراكات األولية وتحديد  )ه
  . األطرافاالجتماع التالي لمؤتمر عن كل سنة لغاية االضافي

 عشرة، الرابعة الثالثة المادة  من٣الفقرة في حالة تطبيق الحد اإلجمالي على االشتراكات بموجب   )و
ي ينبغي صرفه لضحايا جميع األحداث التي تقع خالل الفترة الزمنية التي تحديد المبلغ الكلي الذ

  . عشرةالرابعة الثالثة المادة  من٣الفقرة تنطبق عليها 
  .تعيين المراجعين  )ز
، بما في ذلك التعويض االضافي الترتيبات المالية آللية تحديدت على الميزانيات ويصوالت  )ح

والنظر ،  واعتماد حساباتهاالتعويض االضافي نفقات آلية اضاستعراإلرشادات حول االستثمار، و
  . وتعليقات المدير عليها الحساباتي مراجعفي تقارير

تعويض، واتخاذ اإلجراءات نظر في تقارير المدير، بما في ذلك التقارير بشأن المطالبات بالال  )ط
  .ليهإ في أي موضوع يحيله المدير البتزاءها والالزمة إ

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

تحديد الدول غير األطراف والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي   )ك
  .الهيئات الفرعيةتدعى لالشتراك، بدون حقوق التصويت، في اجتماعات مؤتمر األطراف و

                                                             
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
  .تهم الرسميةالحصانة من الدعاوى القانونية فيما يتعلق باألعمال التي يؤدونها بصف  -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         
  .من الدرجات المماثلة في الدول األطراف األخرىوالموظفين 

نفس المعاملة بالنسبة لتسهيالت السفر كتلك الممنوحة للممثلين والمسؤولين والموظفين من الدرجات المماثلة في الـدول األطـراف                -٣
  .  األخرى

 



LC/33-WP/3-124  
Appendix B B - 7 - 
 

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

 من المادة ٤البت في الحصول على القروض وضمان األمن للقروض المحصلة طبقا للفقرة   )م
  .شرةالسابعة ع

 مع منظمة الطيران المدني الدولي التعويض االضافيحسب االقتضاء، عقد ترتيبات باسم آلية   )ن
  .والهيئات الدولية األخرى

   .أو منظمة الطيران المدني الدولي طرف  تحيله إليه أي دولة يتعلق باالتفاقيةنظر في أي موضوعال  )ص م

   اجتماعات مؤتمر األطراف— العاشرةالمادة 
.   التالي بعد مهلة أخرىجتماعجتمع مؤتمر األطراف مرة كل سنة، ما لم يقرر مؤتمر األطراف عقد االي  - ١

  . االنعقاد في التوقيت والمكان المناسبينويتولى 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 ء على طلببنا  )أ
اذا ألحقت طائرة ضررا يدخل في نطاق هذه االتفاقية، وكان من المرجح أن تتجاوز تعويضاته الحد   )ب

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

  .عشرة الرابعة الثالثة المادة  من٣للفقرة في حالة بلوغ الحد اإلجمالي لالشتراكات وفقا   )ج
  . عشرةالحاديةالمادة  من )هأو )  د١الفقرة اذا مارس المدير سلطاته بموجب   )د

مر األطراف، ويجب أن تتمتع تتمتع جميع الدول األطراف بحق التمثيل على قدم المساواة في اجتماعات مؤت  - ٣
ينبغي أن تتمتع منظمة الطيران المدني الدولي بحق التمثيل، دون حق التصويت، في مؤتمر   .كل دولة طرف بصوت واحد

  .األطراف
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  .  صوات المدلى بها  األطراف قراراته بغالبية األ   
  .التاسعة بأغلبية ثلثي األصواتالمادة من ) و ل) ي  و)هو

  المديراألمانة و — عشرة الحاديةالمادة 
ن، وأن يشرف على يجب على المدير أن يعين الموظفيو.   مديربرئاسة أمانة التعويض االضافييكون آللية   - ١

  :يلي المدير فضال عن ذلك بماقوم يو.  التعويض االضافياألمانة، وأن يوجه األنشطة اليومية آللية 
، وأن يعرض عليه حساباتها التعويض االضافيلى مؤتمر األطراف تقريرا عن تشغيل آلية إيقدم   )أ

  .وميزانيتها
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التعويض  أموال آلية  ويستثمرالتفاقية، وأن يديريحصل جميع االشتراكات واجبة الدفع بموجب هذه ا  )ب
، وفقا للخطوط التوجيهية بشأن االستثمار، ومسك حسابات هذه األموال والمساعدة في مراجعة االضافي

  . عشرةالسابعة الثامنةالحسابات واألموال وفقا للمادة 
مؤتمر األطراف تقريرا عنها عد ل، وي وفقا للخطوط التوجيهية بشأن التعويضينظر في طلبات التعويض  )ج

  . في كل منهايبين فيه كيفية التصرف
 من ٣الفقرة  اتخاذ اإلجراءات الالزمة بصفة مؤقتة بموجب ، في الحاالت المالئمة،أن يقرريجوز له   )د

مؤتمر االجتماع التالي للحين انعقاد  المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين المادة التاسعة عشرة
  .األطراف

 من المادة الثامنة عشرة، لحين انعقاد االجتماع ٣يبت في اتخاذ القرارات بصفة مؤقتة طبقا للفقرة   )ه
  .من المادة العاشرة)  د٢المقبل لمؤتمر األطراف طبقا للفقرة 

  .يبت في أي مسألة أخرى فوضها إليه مؤتمر األطراف )و ه
أو تلقي أي تعليمات بخصوص تصريف مسؤولياتهم ال يحق للمدير والموظفين اآلخرين في األمانة التماس   - ٢

 الصفة الدولية لمسؤوليات اتتعهد كل دولة طرف بأن تحترم تمامو.  التعويض االضافيمن أي سلطة خارجة عن آلية 
  .الموظفين وأال تحاول ممارسة نفوذها على أي من مواطنيها عند قيامهم بمسؤولياتهم

  
  التعويض االضافي آلية ياالشتراكات ف — عشرة الثانيةالمادة 

   : كما يليالتعويض االضافيتكون االشتراكات في آلية 
من البضائع المغادرة على رحلة تجارية ] طن[المبالغ اإللزامية المحصلة عن كل راكب مغادر وكل    )أ

 من المادة ٢ وفي حالة تقديم دولة طرف إلعالن بموجب الفقرة.  دولية من مطار في دولة طرف
البضائع المغادرة على أي رحلة تجارية ] طن من[، تحصل هذه المبالغ عن كل راكب وعن كل الثانية

وعلى المشغل أن يحصل المبالغ اإللزامية ويحولها إلى آلية .  بين المطارين في هذه الدولة الطرف
  .٤التعويض االضافي

ن يتجاوز المبلغ اإلجمالي لالشتراكات التي ال يجوز أ  الحد اإلجمالي على تحصيل االشتراكات—المادة الثالثة عشرة 
 من المادة ٢ في فترة سنتين متتاليتين ثالثة أضعاف المبلغ األقصى للتعويض وفقا للفقرة التعويض االضافيتحصلها آلية 

  .التاسعة عشرة من هذه االتفاقية
 أو أي غراض تجاريةألمثل هذه المبالغ لمؤتمر األطراف يجوز أن تحدد فيما يتعلق بالطيران العام   )ب

  .قطاع منه
  ٣.٦التعويض االضافيوعلى المشغل أن يحصل المبالغ اإللزامية ويحولها إلى آلية 

                                                             
 .تحصيل االشتراكات وتحويلهاتغطية وافية لغرض " الناقل"تغطي مفهوم " المشغل"يتعين النظر فيما إذا كانت عبارة   ٤
  ".الناقل"يشمل بما فيه الكفاية مفهوم " المشغل"ال بد من النظر فيما اذا كان، ألغراض جمع االشتراكات وتحويلها، مصطلح   ٣



LC/33-WP/3-124  
Appendix B B - 9 - 
 

  ٤٧ ٥أساس تحديد االشتراكات —عشرة  الثالثة الرابعةالمادة 
  :تحدد االشتراكات مع مراعاة  ما يلي  - ١

  . بكفاءةالتعويض االضافيتحقيق أهداف آلية ينبغي   )أ
  . عدم تشويه المنافسة داخل قطاع النقل الجويينبغي  )ب
عدم إحداث تأثير سلبي على قدرة قطاع النقل الجوي على المنافسة بالعالقة الى وسائط النقل  ينبغي  )ج

  .األخرى
بالعالقة الى الطيران العام يجب أال تكون تكاليف تحصيل المساهمات مفرطة بالعالقة الى مبلغ تلك   )د

  .ة االعتبار للتنوع القائم في هذا القطاعالمساهمات مع إقام

يكفل تطبيقها بشكل موحد وغير تمييزي على جميع  يجب على مؤتمر األطراف أن ،االشتراكاتعند تحديد   - ٢
مشغليها، أو الركاب أو مرسلي البضائع أو  يحدد المساهمات بطريقة غير تمييزية بين الدول أو الدول األطراف وعلى

وال يجوز .  ض النظر عن توقيت انضمامها لالتفاقية، وأيضا مع مراعاة الدول التي لم تصبح طرفا بعدبغالمرسل إليهم،  
استخدام االشتراكات المحصلة من دولة طرف لتقديم التعويض عن حدث وقع قبل سريان مفعول االتفاقية بالنسبة لتلك الدولة 

  .على أساس الجنسية .الطرف

  :من المادة الحادية عشرة، تحدد االشتراكات مع مراعاة ما يلي)  أ١ وفقا للفقرة على أساس الميزانية المعدة  - ٣
  . عشرةالثامنة التاسعة من المادة ٢الحد األعلى للتعويض وفقا للفقرة   )أ

  . عشرةالثامنة التاسعة من المادة ٣الحاجة إلى اإلبقاء على احتياطي في حالة تطبيق الفقرة   )ب
  .لتدابير الرامية لتقليل أو تخفيف التعويضات، والمساعدة المالية بموجب االتفاقيةمطالبات التعويض، وا  )ج
  .تكاليف ومصروفات اإلدارة، بما فيها تكاليف ومصروفات اجتماعات مؤتمر األطراف  )د
  .التعويض االضافيدخل آلية   )ه
  . عشرةالسابعة الثامنة من المادة ٤توافر األموال اإلضافية لغرض التعويض عمال بالفقرة   )و

  األولية والتمويل المسبق ومعدلها االشتراكات فترة — عشرة الرابعة الخامسةالمادة 
يجب على مؤتمر األطراف أن يقرر في اجتماعه األول فترة ومعدل االشتراكات األولية عن الركاب   - ١

وإذا قدمت .  ة إزاء تلك الدولة الطرفوالبضائع المغادرة من دولة طرف، التي يجب دفعها من موعد سريان مفعول االتفاقي
 من المادة الثانية، تدفع االشتراكات األولية بالنسبة للركاب والبضائع المغادرة على ٢دولة طرف إعالنا بموجب الفقرة 

ويجب تطبيق نفس الفترة ونفس المعدل بالنسبة لجميع الدول .  رحالت يغطيها هذا اإلعالن من وقت دخوله حيز النفاذ
  .رافاألط

                                                             
 على السالمة المالية يحتمل أن توفر البنود الختامية حدا لسريان المفعول المعرف وذلك للتأكد من كفاية عدد الركاب وكميات البضائع للحفاظ  ٤ ٥

 .آللية التعويض االضافي
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من حد ] ٪١٠٠] [٪٢٥[بحيث تصل قيمة األموال المتوافرة على األقل إلى  ١وفقا للفقرة تحدد االشتراكات   - ٢
وإذا اعتبرت .   عشرة، في غضون أربع سنواتالثامنة التاسعة من المادة ٢التعويض المنصوص عليه بموجب الفقرة 

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

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

 متتاليتين تقويميتين فترة من سنتين أي ضمن التعويض االضافيالمبلغ االجمالي لالشتراكات التي تجمعها آلية   - ٣
 عشرة من هذه الثامنة التاسعة  من المادة٢يجب أال يتجاوز ثالثة أضعاف الحد األقصى لمبلغ التعويض طبقا للفقرة 

  .التفاقيةا
 من دولة طرف لتقديم التعويض عن حدث وقع قبل التي يحصلها المشغلال يجوز استخدام االشتراكات   - ٤

  .سريان مفعول االتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف

  تحصيل االشتراكات —عشرة  الخامسة السادسةالمادة 
فافة ومسؤولة واقتصادية للقيام بتحصيل يجب على مؤتمر األطراف أن يضع في اللوائح التنظيمية آلية ش  - 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

، التعويض االضافيشتراكات التي قام بتحصيلها إلى آلية  أحد المشغلين لالتحويل جمع أو عدمفي حالة عدم   - ٢
وعلى كل دولة طرف إمكانية .  فعلى المدير اتخاذ التدابير المالئمة حيال هذا المشغل بغية استرداد أي مبلغ مستحق عليه

  .ن فيهارفع دعوى لتحصيل المبلغ المستحق ضمن اختصاصها القانوني، بغض النظر عن الدولة الطرف التي نشأ الدي

  واجبات الدول األطراف — عشرة السادسة السابعةالمادة 
 التعويض االضافيأن تكفل الوفاء بالتزام تحصيل وتحويل االشتراكات إلى آلية يجب على كل دولة طرف   - ١

بغية ها ضرورية، ، بما فيها إنزال أي عقوبات تراوفقا لقانونها التدابير المالئمة أيأن تتخذ الناشئة بموجب هذه االتفاقية، و
التعويض  بجمع وتحويل االشتراكات الى آلية لكي تكفل بأن المشغل يفي بالتزاماته .التنفيذ الفعلي ألي من هذه االلتزامات

  .االضافي
  : بالمعلومات التاليةالتعويض االضافييجب على كل دولة طرف أن تضمن تزويد آلية   - ٢

  .ى رحالت تجارية دولية من هذه الدولة الطرفعدد الركاب وكمية البضائع المغادرة عل  )أ  
  .أي معلومات عن رحالت الطيران العام التي قد يقررها مؤتمر األطراف  )ب  
  .هوية المشغلين الذين يقومون بهذه الرحالت )ج ب  

يضا تقديم  من المادة الثانية، عليها أن تضمن أ٢حدى الدول األطراف قد قدمت إعالنا بموجب الفقرة في حالة ما تكون ا
وأي  المعلومات التي تبين عدد الركاب ونوعية البضائع المغادرة علي رحالت تجارية بين المطارين في تلك الدولة الطرف،

وتكون .   وهوية المشغلين الذين يقومون بهذه الرحالتمعلومات عن رحالت الطيران العام حسبما يقرره مؤتمر األطراف
  .ليال ظاهريا على الحقائق المذكورة فيهااإلحصاءات المقدمة في كل حالة د



LC/33-WP/3-124  
Appendix B B - 11 - 
 

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

  .طرف أن تدفع مقابل هذه الخسارةكان على الدولة ال
  التعويض االضافي أموال آلية —عشرة  السابعة الثامنةالمادة 

  .الثامنة من المادة ٢ الفقرة المحددة فيال لألغراض  إالتعويض االضافيام أموال آلية ال يجوز استخد  - ١
يجب المحافظة على و.  ة عليهادارة أموالها والمحافظه اآللية أعلى درجة من الحذر في إيجب أن تتوخى هذ  - ٢

  .ال يجوز االستثمار إال في الدول األطرافو.   بشأن االستثمارللخطوط التوجيهيةاألموال وفقا 
 بمراجعة التعويض االضافييقوم مراجعو حسابات آلية و.  التعويض االضافيتحفظ حسابات ألموال آلية   - ٣

  .لى مؤتمر األطرافإالحسابات وتقديم تقرير بشأنها 
، في حالة عجزها عن الوفاء بمطالبات التعويض السليمة بسبب عدم كفاية التعويض االضافييجوز آللية   - ٤

أن تضمن يجوز لها ، ومن المؤسسات المالية لدفع التعويض اعتمادات ائتمانية حصل علىأن تاالشتراكات التي حصلتها، 
  .تلك االعتمادات

  الفصل الرابع
  االضافيالتعويض التعويض من آلية 

   التعويض— عشرة الثامنة التاسعةالمادة 
بنفس الشروط  في إقليم دولة طرف،  الضررأصابهم تعويضا لألشخاص الذين التعويض االضافيتقدم آلية   - ١

 وبغض النظر عن الدولة التي يكون لمشغل الطائرة فيها مقر عمله الرئيسي، أو محل التي تنطبق على مسؤولية المشغل
وال يدفع هذا التعويض إال بالقدر الذي يتجاوز حدود المبلغ الكلي .  ئمة، إن لم يكن له مثل هذا المقر فيهاإقامته الدا

وإذا كان للمشغل مقر عمل رئيسي في دولة حدوث الضرر، أو كان له فيها محل إقامته .  للتعويضات طبقا للمادة الرابعة
فال  يحدث الضرر بسبب طائرة في حالة طيران في رحلة غير دوليةوحيث  إن لم يكن له مقر عمل رئيسي فيها، الدائمة،

وال يدفع هذا التعويض إال بالقدر الذي .   من المادة الثانية٢يدفع التعويض إال اذا قدمت الدولة الطرف إعالنا وفقا للفقرة 
  .للمادة الرابعةيتجاوز حدود المبلغ الكلي للتعويضات طبقا 

وحدة ] ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠[ عن كل حدث التعويض االضافيويض الذي تتيحه آلية تعلمبلغ ال األقصى الحد  - ٢
 ٢ وتوزيع المبالغ المحصلة بموجب الفقرة ٣ المقدمة بموجب الفقرة والمدفوعات والمساعدة المالية.  حقوق سحب خاصة

  .   والعشرين تكون زائدة عن الحد األقصى لمبلغ التعويضالرابعة الخامسةمن المادة 
اذا حدد مؤتمر األطراف عدم وجود تأمين كلي أو جزئي في فترة ما بقدر  ا لم يتوفر التأمين كليا أو جزئيااذ  - ٣

أو اذا كان متوفرا المخاطر المغطاة أو  فيما يخص مبالغ التغطية ضرار التي تشملها االتفاقيةبالنسبة لأل ما يحدده المؤتمر
، بالنسبة لألحداث المقبلة التي تسبب [يمكن أن يقرر مؤتمر األطراف ،  الجويبتكلفة غير متوافقة مع التشغيل المستمر للنقل

سواء بشكل عام أو بالنسبة لمشغل معين بعد وقوع حدث يؤثر على ذلك المشغل  ]ضررا يستحق التعويض بموجب االتفاقية،
يستحق التعويض بموجب هذه بالنسبة لألحداث المقبلة التي تسبب ضررا ، التعويض االضافيآلية  تدفع تقدمأن  يجب

 مسؤوليتها وفقا للمادتين يتحمل المشغل المتضرر يتحملون التعويضات التي مالية لمشغلي الطائرات لدفعمساعدة  االتفاقية،
ويجوز لمؤتمر األطراف أن يقرر  . ويجب أن يرفع هذا الدفع المشؤولية عن عاتق المشغل أو المشغلين.  الثالثة والرابعة



  LC/33-WP/3-124 
 B - 12 - Appendix B 
 

لالستفادة من الحماية عن الفترة التي يغطيها شرطا  من جانب المشغل أو المشغلينويكون دفع هذا الرسم فرض رسم، 
  . التخاذ االجراءات المحددة في هذه الفقرةالتعويض االضافيآللية . الممنوحة بموجب هذا القرار

   الدفع تحت الحساب والتدابير األخرى— التاسعة عشرة العشرونالمادة 
 التعويض، أن ، رهنا بقرار مؤتمر األطراف وطبقا للخطوط التوجيهية بشأنالتعويض االضافيآللية يمكن   - ١

يحق لهم المطالبة بالتعويض بموجب هذه االتفاقية مبالغ تحت الحساب قد لى األشخاص الطبيعيين الذين إبطاء تدفع بدون إ
ه المبالغ المدفوعة تحت الحساب اعترافا بأي حق في يجب أال تشكل هذو.   الفورية االقتصاديةلكي يفوا باحتياجاتهم

  .التعويض االضافيالتعويض، ويجوز خصمها من أي مبلغ تدفعه فيما بعد آلية 
، رهنا بقرار مؤتمر األطراف وطبقا التعويض االضافييمكن أيضا آللية  أعاله، ١بغض النظر عن الفقرة   - ٢

ف من أي تخفياللى أدنى حد من التعويضات أو تخذ تدابير أخرى للتقليل إت، أن تللخطوط التوجيهية بشأن تعويض المطالبا
  . أي حدثضرر تسبب فيه

  الفصل الخامس
  التعويض وحق الرجوع أحكام خاصة بشأن 

  األفعال أو االمتناع عن األفعال من جانب الضحايا — العشرون الحادية والعشرونالمادة 
  أو امتناعفعل قد تسبب فيه أو أسهم في حدوثهأن الضرر  االضافيالتعويض أو أثبتت آلية المشغل ذا أثبت إ  

بطريقة متعمدة أو برعونة مع العلم بأنه من المرجح ، أو الشخص الذي يستمد منه حقوقه، مدعي المن جانبعن الفعل 
 بقدر ما يكون دعيالمهذا كليا أو جزئيا من مسؤوليته تجاه إعفاء  التعويض االضافيأو آلية المشغل حدوث الضرر، يعفى 

  . قد سبب الضرر أو أسهم في حدوثهفعلال  عن أو االمتناعفعلهذا ال
  تكاليف المحكمة والنفقات األخرى — والعشرون الحادية الثانيةالمادة 

 عشرة ال تمنع المحكمـة      الثامنة التاسعة من المادة      ٢الحدود المنصوص عليها في المادة الرابعة وفي الفقرة         
بدفع كل أو بعض تكاليف المحكمة والنفقات األخرى الخاصة          موجب القوانين الخاصة بها،   ب ذلك من أن تحكم،      باالضافة الى 

وال يسري هذا الحكم السابق إذا كان مبلغ التعويضات التي حكمت بهـا             .  بالدعوى التي تحملها المدعي بما في ذلك الفوائد       
 المشغل الناقلخاصة بالدعوى، ال يتجاوز مجموع المبلغ الذي عرضه         المحكمة، بخالف تكاليف المحكمة والنفقات األخرى ال      

كتابة للمدعي في غضون فترة ستة أشهر من تاريخ الواقعة التي تسببت في الضرر أو قبل بدء الدعوى إذا كان ذلـك بعـد           
  .نهاية هذه الفترة

   التعويض المخفض— والعشرون الثانية الثالثةالمادة 
 والثامنة والتاسعةللتعويضات المقرر دفعها عن المبالغ المتاحة وفقا للمادتين الرابعة إذا زاد المبلغ الكلي   

.   المقام األولفي والبدنية العقليةعشرة، يقدم تفاضليا للوفاء على نحو تناسبي بمطالبات التعويض عن الوفاة واإلصابة 
  .ض عن األضرار األخرىويوزع أي جزء متبقي من المبلغ الكلي بالتناسب بين مطالبات التعوي

  ضافي التعويض اإل— والعشرون الثالثة الرابعةالمادة 
 من المادة ٢بقدر ما يكون المبلغ اإلجمالي لألضرار يتجاوز الحدود المفروضة وفقا للمادة الرابعة والفقرة   - ١

 بالتعويض من المشغل البيط يطالبوا الضرر أن به بهم لحق الذي للشخص الذين لألشخاص  عشرة، يجوزالثامنة التاسعة
  .  المادةلهذه  من هذه٣ و٢للفقرتين وفقا 
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المشغل مسؤول عن هذا التعويض اإلضافي بقدر ما يثبت الشخص الذي يطلب التعويض أن المشغل، أو   - ٢
   إدارته العليا اذا كان شخصية اعتبارية،

عن  أو أسهم في الحدث )ب . لحدثقد أسهم في وقوع ا ارتكب عمدا فعال من أفعال التدخل غير المشروع  )أ
   : عن قصد أو إهمال مع علمه باحتمال حدوث الضرر والذيطريق الفعل أو االمتناع عن الفعل،

  .يقع في إطار المسؤولية التنظيمية والسيطرة الفعلية للمشغل )أ ١    
  .السبب الرئيسي في وقوع الحدث بخالف فعل التدخل غير المشروع  )ب ٢    
  .التغاضي عن مخاطرة معروفة ومرجح حدوثها ووشيكةمرتكبا ب  )٣    

لن يفترض أن المشغل، أو ادارته العليا، اذا كان شخصا  ، تعتبر اإلدارة العليا)٣)  ب٢ألغراض الفقرة   - ٣
اعتباريا، قد تصرف برعونة اذا أثبت، فيما يتعلق بمجال األمن المعني، وجود نظام يضمن االمتثال لالشتراطات التنظيمية 

  .ات الصلة وأن هذا النظام قد طبق بالعالقة الى الحدثذ
إذا أعلنت دولة طرف ذلك الى جهة االيداع، فسوف يعتبر أن المشغل لم يكن بالقطع قد تصرف برعونة   - ٤

بالعالقة الى حدث تسبب في وقوع ضرر داخل اقليمه، بالعالقة الى مجال األمن ذي الصلة، اذا أثبت وجود نظام لتسهيل 
يق االمتثال لقاعدة تطبيق بصورة مشتركة، اال اذا أصدرت سلطة الطيران في الدولة الطرف قرارا يفيد بأن المشغل لم وتدق

ويجوز للدولة الطرف أن تحدد في ذلك االعالن المعيار . يف بجميع اشتراطات األمن المطبقة التي وضعتها الدولة الطرف
تغاض عن المخاطر اذا طبق المشغل، فيما يتعلق بالمجال األمني المعني، للمشغل بصورة قطعية أنها لم ت .الذي تطبقه

وال .   في الصناعة، وكان حائزا في وقت وقوع الحدث على شهادة تقييم صالحة فيما يتعلق بذلك األمر٦٨ ٥المعيار السائد
  .تتغاض عن هذه المخاطريحد ما سبق من المسوغات األخرى التي قد تستند إليها اإلدارة العليا إلثبات إنها لم 

في حالة قيام أحد مستخدمي أو وكالء المشغل بارتكاب فعل من أفعال التدخل غير المشروع، لن يكون   - ٥
المشغل مسؤوال اذا أثبت قيام االدارة العليا بوضع نظام يضمن االختيار الفعال لهؤالء المستخدمين والوكالء فيما يتعلق 

ريع استجابة ألي معلومات تالية تخص مستخدميه أو وكالئه، وأن هذا النظام قد طبق بالجانب األمني واتخاذ اجراء س
  .بالعالقة الى المستخدم أو الوكيل

                                                             
 .التابع لالياتا" تدقيق السالمة التشغيلية"المعيار السائد في الصناعة في الوقت الحالي هو برنامج   ٦
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   للمشغل حق الرجوع— والعشرون الرابعةالمادة 
. يكون للمشغل المسؤول عن الضرر حق الرجوع على أي شخص ارتكب أحد أفعال التدخل غير المشروع  - ١

  .ذ هذه الدعوى اال بعد اتمام جميع الدعاوى من األشخاص الذين لحق بهم الضرر بسبب الحدثوال يجوز انفا
ليس في هذه االتفاقية ما يمس مسألة ما اذا كان أي مشغل مسؤول عن الضرر يتمتع بحق الرجوع ضد أي   - ٢

قرة األولى من المادة الثالثة شخص آخر بشرط عدم انفاذ هذه الدعوى اال بعد اتمام جميع الدعاوى المرفوعة بموجب الف
  .والفقرة األولى من المادة الثالثة والعشرين

وال يكون حق الرجوع . ال يكون هذا الحق مع ذلك متاحا اذا أمكن تغطيته على نحو معقول من خالل التأمين  - ٣
ي الحدث أو سند ضمان عليها، أو متاحا بالنسبة للمالّك والمؤجرين أو الممولين الذين يملكون سند ملكية للطائرة المشتركة ف

وال يحق للمشغل تحت أي ظرف أن . الشركات الصانعة بقدر ما تتعلق المساهمة بالتصميم المعتمد للطائرة أو أي جزء منها
  .يتمتع بحق الرجوع بالعالقة الى المبالغ التي ثبت أن المشغل مسؤول عنها بموجب المادة الثالثة والعشرين

   حق الرجوع–عشرون المادة الخامسة وال
   حق الرجوع آللية التعويض االضافي–المادة الرابعة والعشرون مكرر 

وال . يكون آللية التعويض االضافي حق الرجوع على أي شخص ارتكب أحد أفعال التدخل غير المشروع  - ١
  .سبب الحدثيجوز انفاذ مثل هذه الدعوى اال بعد اتمام جميع الدعاوى من األشخاص الذي لحق بهم الضرر ب

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

ع آلية التعويض االضافي بحق الرجوع على المشغل للتعويض رهنا تتمت  من هذه المادة١ مع مراعاة الفقرة -٢ .المشروع
 بشرط عدم إنفاذ أي مطالبة من هذا النوع حتى الثالثة والعشرين الرابعةالمادة   من٣ و ٢الفقرتين بالشروط المحددة في 

  . والعشرينالثالثة الرابعة  من المادة١ من المادة الثالثة والفقرة ١االنتهاء من جميع المطالبات المقدمة بموجب الفقرة 
يكون اللية التعويض االضافي أيضا حق الرجوع على أي شخص آخر بخالف المشغل أو أي شخص أسهم   - ٣

في حدوث الضرر عن طريق االتيان بفعل أو االمتناع عن فعل عن قصد أو برعونة مع العلم باحتمال حدوث هذا الضرر 
ع على المالك أو المؤجر أو الممولين الذين يمتلكون سند الملكية على الطائرة وال يجوز أن يمارس حق الرجو. نتيجة لذلك

ومع ذلك . أو سند ضمان عليها، أو على الصانع بقدر ما تتعلق هذه المساهمة بالتصميم المعتمد للطائرة أو أي جزء منها
 وال يجوز آللية التعويض االضافي .ينفإن حق الرجوع هذا لن يكون متاحا بقدر إمكان تغطيته بشكل معقول من خالل التأم

  . من المادة الثامنة عشرة٣أن تمارس دعوى الرجوع بالقدر الذي يؤدي فيه ذلك الى تطبيق الفقرة 
 من هذه المادة، في المقام األول، لتقديم التعويض عن األضرار ٢يستخدم أي مبلغ مستلم بموجب الفقرة   - ٤

 الثامنة التاسعة من المادة ٢دعوى الرجوع، والذي يزيد عن المبلغ المحدد في الفقرة الناتجة عن الحدث الذي أدى إلى نشوء 
  .عشرة
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  الفصل السادس
  غير أطراف األحداث التي تقع في دول ةالمساعدة في حال

  غير أطراف األحداث التي تقع في دول ةالمساعدة في حال —العشرون  والخامسة السادسة المادة
ه مقر أعماله الرئيسي أو، اذا لم يكن لديه مثل هذا المقر، محل إقامته الدائم في دولـة                  الذي ل  اذا كان المشغل  

، على أساس كل حالة علـى    لمؤتمر األطراف أن يقرر   طرف مسؤوال عن الضرر الذي يحدث في دولة غير طرف، يجوز            
ذا الدعم إال بالنـسبة للـضرر الـذي         وال يجوز أن يقدم ه    .  لذلك المشغل  دعما ماليا    التعويض االضافي أن توفر آلية    حدة،  

واذا وافقت الدولة غير الطرف بشكل مقبول لـدى مـؤتمر   يندرج بموجب االتفاقية لو كانت الدولة غير الطرف دولة طرفا       
األطراف بأن تكون ملزمة بأحكام هذه االتفاقية بالنسبة الى األحداث التي تؤدي الى هذه األضرار مـا لـم يتفـق مـؤتمر                       

 مـن المـادة     ٢وال يجوز أن يتجاوز الدعم المالي مبلغ التعويض األقصى المحدد في الفقـرة              .   خالف ذلك  األطراف على 
حتى لو منح الدعم، يجب عدم منح ذلك الدعم إال           المالية للمشغل المسؤول مهددة      المالءةوإذا كانت   .   عشرة الثامنة التاسعة

  .ته الماليةكافية لحماية مالءترتيبات المسؤول  اتخذ المشغلذا إ

  السابعالفصل 
  ممارسة االنتصاف واألحكام ذات الصلة

   االنتصاف الخالص—والعشرون  السادسة السابعةالمادة 
هي حقوق كل منهم، ال يمكن رفـع        ما و لة من هم االشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى        أبدون المساس بمس   - ٣
 سـواء بموجـب هـذه    ا، كان أساسهغير المشروع، أيا من أفعال التدخل     دعوى للتعويض عن الضرر الناجم عن فعل       يأ

 لـنفس الـشروط وحـدود       ةضـع اخكون  ت و ال ضد المشغل  إ ، التقصيرية أو بالتعاقد أو بخالف ذلك      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 المشروع١ة ال تنطبق الفقر - ٤

  حقوق السحب الخاصةتحويل  —والعشرون  السابعة الثامنةالمادة 
 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.   الدولي  صندوق النقد   الذي وضعه  تعريفالحسب  
يم التي يطبقهـا    يفقا لطريقة التق  ووتحسب قيمة العملة الوطنية     .  العمالت بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم       

 ليست عضوا فـي      التي طرفاللدولة  لوطنية  العملة ال بقيمة  التحسب  و.  ومعامالته السارية  عملياته   فيصندوق النقد الدولي    
 لكي تعبر إلى أبعد حد ممكن بالعملة الوطنية للدول الطرف عـن             صندوق النقد الدولي وفقا للطريقة التي تحددها هذه الدولة        

  .نفس القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في المادة الرابعة

  ليةمراجعة حدود المسؤو —والعشرون  الثامنة التاسعةالمادة 
 مـع  المدير من جانب  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 أنهتحديد عامل التضخم  معدل التضخم المستخدم في   يحسبويجب أن   



  LC/33-WP/3-124 
 B - 16 - Appendix B 
 

 عمالتها وحدة حقـوق الـسحب الخاصـة     تشمل في الدول التي     ية االستهالك  المنتجات النقصان في األرقام القياسية ألسعار    
  .والعشرين السابعة الثامنة المذكورة في المادة

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

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

   المحكمة المختصة— التاسعة والعشرون الثالثونالمادة 
ام م من هذه المادة، يجوز أن ترفع دعاوى التعويض بموجب أحكام هذه االتفاقية فقط أ٢مع مراعاة الفقرة   - ١

  . الضرر فيهاوقعمحاكم الدولة الطرف التي 
يجوز رفع جميع دعاوى التعويض بموجب هذه االتفاقية فقط أمام إذا حدث الضرر في أكثر من دولة طرف   - ٢

محاكم الدولة الطرف التي كانت الطائرة موجودة في مجالها الجوي اإلقليمي أو كانت على وشك مغادرته عند وقوع 
  .الحدث

ابير  من هذه المادة، يجوز أن يقدم في أي دولة طرف الطلب الخاص بالتد٢ و١دون اإلخالل بالفقرتين   - ٣
  .المؤقتة، ومن بينها إجراءات الحماية، وفقا لما ينص عليه قانون تلك الدولة

   في الدعاوىالتعويض االضافي تدخل آلية —الثالثون  الحادية والمادة 
 علـى   المرفوعـة  التدخل في الدعوى     بحق التعويض االضافي  أن تكفل تمتع آلية    دولة طرف،    يجب على كل    -١

  . أمام محاكمهاالمشغل
 غير ملزمة بأي حكم أو قـرار صـادر نتيجـة    التعويض االضافي، فان آلية ٣باستثناء ما نصت عليه الفقرة    -٢

  . لم تكن طرفا فيهالدعوى
التعـويض  خطـار آليـة   الـدعوى إ اذا رفعت دعوى ضد المشغل في دولة طرف، يحق لكل طرف في تلك            -٣

مـدة تـسمح آلليـة      التي ترفع أمامها الدعوى وخـالل       محكمة  خطار بموجب قانون ال   وإذا تم ذلك اإل   .  بالدعوى االضافي
 حتـى  الدعوى ملزمة بالحكم أو القرار الصادر في التعويض االضافي، فستكون آلية الدعوى بالتدخل في   التعويض االضافي 

  .لو لم تتدخل فيها
  االعتراف باألحكام وإنفاذها —والثالثون  الحادية الثانيةالمادة 

التاسـعة   الثالثـين  هذه المادة، تصبح األحكام الصادرة عن محكمة مختصة بموجب المادة            مع مراعاة أحكام    -١
، بعد إجراء محاكمة، أو غيابيا، تصبح اذا جاز إنفاذها في الدولة الطرف التي تتبع لها تلك المحكمة، قابلة للنفـاذ                     والعشرين

  .تلك الدولة الطرفأيضا في أي دولة طرف أخرى، حال استيفاء اإلجراءات التي تقتضيها 
  .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

ي يطلب فيها االعتراف    إذا كان االعتراف أو اإلنفاذ مخالفا بوضوح للسياسة العامة في الدولة الطرف الت              )أ[
  .أو اإلنفاذ
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 قد تسلم إشعارا بالمحاكمة في الوقت وبالشكل الذي يسمحان لـه بإعـداد              عليها/إذا لم يكن المدعى عليه      )ب
  .دفاعه وتقديمه

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

  .ان الحكم جاء وليد غش من أي من األطراف  )د
  .ان حق إنفاذ الحكم ال يؤول إلى الطالب  )ه
يتم اخطار جهة االيداع المكانية الرفض، قبل وقوع الحادث، من جانب الدولة الطرف حيث يطلب فيها                   )و

  .االعتراف أو االنفاذ
بقدر ما يكون الحكم قد قضى بتعويضات، ومن بينها تعويضات رادعة           و اف بحكم وانفاذه  يمكن رفض االعتر    -٤

  .أو جزائية، ال تعوض طرفا 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  -٥

  قات اإلقليمية والمتعددة األطراف االتفا— والثالثون الثانية الثالثةالمادة 
  نفاذهابشأن االعتراف باألحكام وإ

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

  .مستوى الحماية المقدم بموجب هذه االتفاقية
على الدول األطراف أن تقوم، عن طريق جهة اإليداع، بإبالغ بعضها البعض بأي اتفاقات إقليمية أو متعددة   - ٢

  .قيةاألطراف تكون قد عقدتها قبل أو بعد تاريخ سريان مفعول هذه االتفا
  .ال تؤثر أحكام الفصل السابع من هذه االتفاقية على االعتراف بأي حكم صادر بموجب تلك االتفاقات أو إنفاذه  -٣

  مدة التقادم —والثالثون  الثالثة الرابعةالمادة 
يسقط حق التعويض بموجب المادة الثالثة اذا لم ترفع دعوى في غضون ثالث سنوات من تاريخ الواقعة التي   - ١
  .ببت في الضررتس
  والحادية من المادة ٣ذا لم ترفع دعوى أو يقدم إخطار وفقا للفقرة إ  عشرةالثامنة التاسعةيسقط حق التعويض بموجب المادة   - ٢

 .الثالثين في غضون ثالث سنوات من تاريخ الحدث الذي تسبب في الضرر

  .مامها القضيةتحدد طريقة حساب ثالث سنوات وفقا لقانون المحكمة التي ترفع أ  - ٣

   وفاة الشخص المسؤول—والثالثون  الرابعة الخامسةالمادة 
 عوى التعويض عن األضرار على من يمثلـه قانونيـا فـي أمالكـه          رفع د في حالة وفاة الشخص المسؤول ت     

  .حكام هذه االتفاقيةوتخضع أل
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  الثامنالفصل 
   االتفاقيةتطبيق

  دولة طائرات ال—والثالثون  الخامسة السادسةالمادة 
تعد من طائرات الدولة كل طائرة      و.   سببها طائرات الدولة  تال تسري أحكام هذه االتفاقية على األضرار التي         
  .تستخدم في أغراض عسكرية أو ألغراض الجمارك أو الشرطة

   الضرر النووي—المادة السابعة والثالثون 
واقعة نووية اذا كان مشغل المنشأة النووية ال تترتب مسؤولية بموجب هذه االتفاقية عن الضرر الناجم عن أي      

 بشأن مسؤولية األطراف الثالثة فـي مجـال الطاقـة           ٢٩/٧/١٩٦٠مسؤوال عن هذا الضرر بموجب اتفاقية باريس بتاريخ         
 اتفاقية  بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية، أو أي تعديل أو          ٢١/٥/١٩٦٣النووية، أو بموجب اتفاقية فيينا بتاريخ       

  .لهما في حالة سريان
  ]ضافة األحكام النهائيةإستتم [

  ـ انتهـى ـ
  
  




