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   الثالثة والثالثون الدورة— اللجنة القانونية

  )٢/٥/٢٠٠٨ ـ ٢١/٤مونتريال، (

  الدورةهذه  في ة المنجزاألعمالتقرير عن   : ٨البند رقم 

  تقرير عن عمل اللجنة القانونيةمشروع 
  خالل دورتها الثالثة والثالثين

 من جدول ٣ة بشأن البند لجنة القانونيتقرير ال  مشروع من١١٥:٣ الى ٩١:٣مرفق طيه الفقرات من 
  .األعمال
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تعويض األضرار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخل غير المـشروع أو المخـاطر            :٣البند رقم 
  العامة

 بـشأن هـذه     وأعاد الرئيس الى األذهان مناقشة اللجنة    .١٩ من المادة    ٣للفقرة  استأنفت اللجنة استعراضها      ٩١:٣
توفير أو عدم توفير آلية تلقائية وإلزامية لتخفيض حـدود  النقطة في وقت سابق التي أظهرت اختالفا في اآلراء بصدد مسألة  

  .المسؤولية
أيد وفد فكرة آلية إلزامية لتخفيض حدود المسؤولية في الحاالت التي يتم فيها الوفاء بالمعيار المنصوص عليه                   ٩٢:٣

 وأوضح أنه مـن  (Flimsy No. 2) ٢عا هذا الوفد اللجنة الى النظر في هذا السياق في الوثيقة المؤقتة رقم ود.  ٣في الفقرة 
الضروري مع ذلك تعديل النص لمعالجة الحالة التي ال يكون فيها مشغل معين في وضع يمكنه من الحصول على تغطيـة                     

 .له مزيتهولية، وكان من رأيه أن االقتراح الذي قدمه الوفد          حدود المسؤ تلقائي ل واحتج مراقب مؤيدا لسمة تخفيض      .  التأمين
وكرر مراقب آخر التعبير عن هذا الشعور وأفاد اللجنة بأن ثمة حاجة لتخفيض تلقائي لحدود المسؤولية في الحاالت المماثلة                  

وفـي هـذا    .  لمشروع سبتمبر عندما تعرضت طائرتان أو أكثر لنفس المشغل ألحد أفعال التدخل غير ا             ١١لحاالت أحداث   
الوضع، يمكن بخالف ذلك استنفاد تغطية التأمين االجمالية المتاحة لذلك المشغل بحيث ال تغطي حتى التعويض في الشريحة                

  .األولى
أنه يجب على الـدول     أعرب وفد عن تأييده التام آللية تلقائية لتخفيض حدود المسؤولية وذكر في هذا الصدد                 ٩٣:٣

.   مثل هذا النوع من الظروف، بالنظر ألن فعل التدخل غير المشروع كان موجها الى الدولة أساسـا         تحسين وضع الناقل في   
وبينما اعترف أحد الوفود بأن أفعال التدخل غير المشروع المتعددة الموجهة ضد نفس المشغل تمثل مشكلة خاصـة يتعـين           

ومن شأن القيام بخالف ذلـك والـنص علـى     .  رافعالجها، أعرب عن رأيه أنه يكفي ترك هذا األمر لتقدير مؤتمر األط           
تخفيض إلزامي لحدود المسؤولية أن يتعارض مع القواعد الحالية للجماعة األوروبية بشأن التأمين وأن يحول دون تـصديق             

 أوضـح  وبقدر ما يكون المشغل المعني قد حصل على كل التأمين حسبما هو مطلوب بمقتضى االتفاقيـة،          .  عدد من الدول  
  .٢٦على غرار الفكرة الموصوفة في المـادة  العدل مع ذلك تقديم نوع من المساعدة المالية في ظروف معينة،     د أنه من    الوف

 حددت بصورة صحيحة مسألة عدم توافر تغطية التأمين لمشغل معـين كمـشكلة              ٢والحظ الرئيس أن الوثيقة المؤقتة رقم       
 شيئا من الراحة في أن معالجة تخفيض حدود المـسؤولية سـتظل     أوضح أنه من المفترض أن بعض الدول ستجد       فمتميزة،  

لشركة طيران غير مبالية وسيئة الـسمعة       نظرا ألنه يمكن أن توجد دائما حاالت        ضمن السلطة التقديرية لمؤتمر األطراف،      
ة فيما يخـص شـروط        ورأى أحد الوفود أن هذه المسألة في حاجة لمزيد من النظر، وخاص             .بالنسبة لتنفيذ التدابير األمنية   

واستنادا الى هذه المداخلة، أعرب     .  وطول فترة تخفيض حدود المسؤولية فيما يتعلق باألحداث التي تؤثر على المشغل نفسه            
فريـق  ، يتألف من وفدي فرنسا واليابان والمراقبين مـن          )٣رقم  (الرئيس  ألصدقاء  ضافي  إنشاء فريق   إلالرئيس عن تأييده    

  .وطلب من الفريق استكمال استعراضه بأسرع ما يمكن.  لجنة سماسرة التأمين في سوق لندنعمل الطيران واالياتا و
ودعا وفـد اللجنـة     ).  الدفع تحت الحساب والتدابير األخرى     (٢٠المادة  حولت اللجنة بعد ذلك اهتمامها الى         ٩٤:٣

الت الـدفع المـزدوج الـى شـخص     وايضاح الوضع لتفادي حا) الدفع تحت الحساب (٦المادة لبحث النص قيد النظر مع     
وفيما يتعلق بهذه النقطة، أوضح رئيس الفريق الخاص التابع للمجلس أنه من حيث المبدأ تظل المسؤولية األوليـة                  .  طبيعي

مباشرة فيما يتعلق بالمدفوعات تحت الحساب على عاتق المشغل، واذا قام المشغل بالدفع فلن توجد بعد ذلك حاجة اقتصادية                   
 وتم وضع النص األخير لمعالجة وضع تخفيض حدود المسؤولية حيث تقوم بالدفع آلية التعويض               . ٢٠جب المادة   للدفع بمو 
غير أنه تـم بيـان أن بعـض         .  ، على أن يخضع ذلك لقرار من مؤتمر األطراف والخطوط التوجيهية للتعويض           االضافي

للتعـويض  التوجيهيـة   حد المراقبين الى أن الخطـوط       وفي هذا الصدد، أشار أ    .  االيضاحات لهذه النقطة قد تكون مطلوبة     
  . يمكن أن يؤدي بسهولة لتحديد أي مدفوعات مزدوجةاالضافيتتضمن تصور ارتباط بين القائمين بالتأمين وآلية التعويض 
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 اقترح وفد ايـضاح أن      ،االضافيفيما يخص المدفوعات تحت الحساب والتعويض الذي تدفعه آلية التعويض             ٩٥:٣
وبينما الحظ الرئيس أن هذه المسألة قد تكون حـساسة          .   المدفوعات ينبغي اعفاؤها من أي قيود للعملة أو التحويل         مثل هذه 

وعلى هذا األسـاس، وافقـت      .  في بعض دوائر االختصاص، دعا هذا الوفد الى اصدار وثيقة مؤقتة لكي تنظر فيها اللجنة              
  .٢٠ و ٦المادتين اللجنة على 

  . بدون مناقشة) األفعال أو االمتناع عن األفعال من جانب الضحايا (٢١ المادةتم قبول   ٩٦:٣
 مـن المـادة الثانيـة    ٦المقتبسة من الفقـرة  ، )تكاليف المحكمة والنفقات األخرى (٢٢المادة  اعتمدت اللجنة     ٩٧:٣

  .والعشرين من اتفاقية مونتريال
وفيما يتعلـق بهـذه المـادة،       ).  تعويض المخفض ال (٢٣للمادة  واصلت اللجنة مداوالتها وبدأت استعراضها        ٩٨:٣

وفي حين كـرر أحـد   .  بصفتها صنفا منفصال من الضرر" االصابة العقلية"ذكّرت اللجنة بمداوالتها السابقة بشأن موضوع      
المراقبين حججه ضد االعتراف بمثل هذا النوع من االصابة، أعربت عدة وفود عن رأيها أنه في ضوء المناقشات الـسابقة                    

 بقدر ما   "الوفاة واالصابة البدنية  " فانها، بالقدر المعترف به بمقتضى االتفاقية، ينبغي أن تحظى بنفس أولوية             "لالصابة العقلية "
وكلف الرئيس لجنة الصياغة بمهمة اتخاذ التدابير الالزمـة لمعالجـة هـذه    .  يتعلق األمر باألولوية على الضرر للممتلكات     

 ينبغـي   ٢٣أن االشارة في السطر األول من المادة         وفضال عن ذلك، وافقت اللجنة على ايضاح         . النقطة على النحو المالئم   
  ".١٩ و ٤ من المادتين ٢الفقرة "أن تكون الى 

 كذلك، دعا وفد اللجنة الى النظر في اقتراح تعديل على النحو المبين في المرفق بورقة            ٢٣وفيما يخص المادة      ٩٩:٣
غيـر أن  .  أن جوهر االقتراح مناسب في سياق القانون البحريق وفد آخر على ذلك فاعتبر      وعل.  LC/33-WP/3-16العمل  

وفيما يخص هذه المداخلة    .في االتفاقية الخاصة بالمنتدى   ألحكام  لهذا الوفد الحظ أن االقتراح يمكن أن تكون له آثار بالنسبة            
وعلى هذا األسـاس، اختتمـت اللجنـة        .  ي سياق الطيران  األخيرة، الحظ الرئيس أن التعديل المقترح قد ال يكون مناسبا ف          

  .٢٣نظرها في المادة 
وأعرب وفد عن قلقه ازاء هذا الـنص      ).  التعويض االضافي  (٢٤المادة  بعد ذلك اهتمامها الى     اللجنة  حولت    ١٠٠:٣

الى األذهان اعتراضـاته    وأعاد هذا الوفد    .  LC/33-WP/3-5واقترح أن تنظر اللجنة في أطروحاته الواردة في ورقة العمل           
ورأى هذا الوفد أن االقتراح يمنع حصول الضحية على تعويض اضافي من الناقل حتـى اذا      .  الرئيسية على مشروع النص   

ويتعـارض  .  كان الناقل في وضع يسمح له بالدفع، وال يتعين عليه استخدام أمواله الخاصة ال للشريحة األولى وال الثانيـة              
لكي يلتـزم  دئ األساسية لقانون المسؤولية التقصيرية، ويثير مسائل دستورية وال يقدم فعليا أي حافز مشروع النص مع المبا 

والحظ الوفد أن وضع حد أقصى ال يمكن تجاوزه علـى الـرغم مـن               .  الناقل بمسؤوليته األخالقية ويمتثل التدابير األمنية     
ودعا اللجنة الى النظر في اقتراحـه الـوارد فـي      .  ية األساسية التصرفات القائمة على الخطأ ال يتماشى مع المبادئ القانون        

والذي يدعو الى استثناءات لتحديد المسؤولية في حالة عدم امتثـال االدارة العليـا               من ورقة العمل المذكورة آنفا،       ٤الفقرة  
  .عامليها ووكالئها بصورة سليمةواجباتها االشرافية أو عدم اختيارها 

 وضع حد أقصى صارم للمسؤولية يعتبر ضروريا للمشغلين بوصفه عوضا عن قبول نظـام            الحظ المقرر أن    ١٠١:٣
وأحال اللجنة الـى االعتبـارات التـي        .  مسؤولية صارم، والحظ أن هذه السمة تظل في الوقت ذاته عنصرا مثيرا للجدل            

 األقصى للمسؤولية بسهولة، لن يعود تجاوز الحدوأوضح أنه في حالة     .   من تقرير المقرر   ٦-٤ و   ١٥-٣تتضمنها الفقرتان   
الصك الجديد أساسا بمثابة آلية لتعويض الضحايا بسرعة بل سيؤدي بدال عن ذلك الى التقاضي بـشأن موضـوع سـلوك                     

  .الناقل
أنها تشاطر الوفد الذي تحدث في السابق القلق مـشاطرة          في المناقشة التي أعقبت ذلك، أوضحت أربعة وفود           ١٠٢:٣

  .تامة
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 األساسـية معقـول المـصالح     يلبي بشكل   ن المشروع الحالي    أ،  أخرىأحد الوفود، بدعم من عدة وفود       أى  ر  ١٠٣:٣
وفكـرة    LC/33-WP/3-5 من ورقـة العمـل  ٤ة  االقتراح الوارد في الفقرإزاء هذا الوفد عن بعض القلق وأعرب. للضحايا

دارة المخـاطر   إ الغرض من االتفاقية هو      أن إلى آخر    وفد وأشار. ضافياإللية التعويض   آلمتعددة  المشتركة و ال" المسؤولية"
. ملـه ا لنجـاح المـشروع بك     ة ضروري  الصارم  الحد األقصى  سمةواعتبر  . الضحايا مع ضمان تعويض     تعيين المسؤولية و

ـ  في سياق التحول النمطي الذي حدثالمداخالتالنظر إلى هذه  واقترح وفد آخر      التـي تكـون فيهـا    ة، وال سيما في الحال
، ال يـزال مـن      األضـرار  فيوفي الحاالت النادرة حيث ساهمت شركات الطيران جزئيا         . أبرياءت الطيران ضحايا    شركا

وذلـك    كون معقـوال  ين  أه يجب   نأي خروج ع  وذكر الوفد بأن    ؛  المسؤولية التقصيرية  مبادئ قانون    إلىالضروري اللجوء   
فـي  والتي تقترح بـأن يـتم النظـر    ، التي قدمها LC/33-WP3-21عمل  الرقة   و إلى الوفد   وأشار.  للتصديق عليه   قابال ليبقى
 .إضافي التماس تعويض  فيهايمكن  الحاالت التيإطار، والتي تحتوي على اقتراح لتوسيع  جنبإلى جنبا ٢٧ و٢٤ تينالماد

 نوأنيـة مـن جانبـه    أي عندما ال توجد سوى المشغل  ى  عف ي أالينبغي  ه  أنوأعرب وفد آخر عن رأي مفاده         ١٠٤:٣
 هـذه   وفـد آخـر   ودعم  قرارات ملزمة باسم المشغل،     يتخذون   الذين   األشخاصشمل جميع   ي أن العليا ينبغي    اإلدارةمفهوم  

 المشغل بـدال    عاتق وضع على ي أنوفدان عن رأي مفاده أنه ينبغي       أعرب  ،  ٢ الفقرة في   اإلثباتوفيما يتعلق بعبء    . فكرةال
 .اإلضافي على آلية التعويض اإلثباتء عبء لقافي إلنظر احد الوفود اقترح أو. الضحيةمن 

 أن في االتفاقية بكاملهـا، وذكـر        ة حجر الزاوي  ٢٤حد المراقبين، كما فعل العديد من الوفود، المادة         واعتبر أ   ١٠٥:٣
ح أنه ستتا الحظ المراقب   و. ا الصك  هذ الصناعة قطاع   دعمين  أ كان يمكن    إذاحدد ما   تن  ا أ  من شأنه  ةنتائج بشأن هذه النقط   ال

 التأمين  أشكال، في شكل من     العاديالمسؤولية التقصيرية   قانون  في ظل   ما هو الحال    لضحايا م التعويض   األموالالمزيد من   
 علـى جـزء مـن       صارمة ذلك، تم تأمين تعويض عاجل نتيجة لفرض مسؤولية          إلى وباإلضافة .اإلضافيوآلية التعويض   

أفعال من فعل لتجنب كل  ل حافز   كشركات الطيران   لدى  أنه  ، ذكر   ةخالقياألالمسؤولية  ة  وفيما يتعلق بنقط  . الطيران شركات
هذا الشعور الذي الحـظ      حد الوفود أوردد  . بجدية األمنيةالشروط   مسؤوليتها من حيث     أنها تحملت التدخل غير المشروع و   

مـن خـالل أفـضل      يـضا    بل وأ  ١٧في الملحق   ليس فقط    قد نظمت إلى أقصى حد وذلك         في الطيران  األمنية المسائل   أن
 .ممارسات الصناعة

ا، يـسعى   وفي نظرهم . مسؤوليةأنه من الضروري وضع حد أقصى لل      وفدان آخران عن رأي مفاده      وأعرب    ١٠٦:٣
 .باألعباء المشغل مثقالأال يكون ، مع ضمان ل والضحاياشغم تحقيق توازن فيما يتعلق بمصالح الإلىالمشروع الحالي 

 لقـانون   التقليديـة  بشأن الخروج عن المبـادئ       مماثالتشاطر قلقا   قد   كان في البداية     أحد الوفود، الذي  وأشار    ١٠٧:٣
ولدى تبنـي   . ٢٤ الواردة في النص الحالي للمادة       واألفكار للمبادئ   أفضلفهم  ه قد توصل إلى     نإلى أ ،  المسؤولية التقصيرية 

هذا الوفد علـى اسـتعداد      و.  المسؤولية التقصيرية  ونقانل االتفاقية لم تعد تمثل النظام التقليدي        نأ كاإدر، يجب   هذه المبادئ 
لذلك كـان  .  عنها آخرون، والتي قدمت من منظور مختلفأعربضع في اعتباره الشواغل التي     يلقبول هذا الهيكل الجديد و    

ـ  تجـاوز الر إلىهذا الوفد اللجنة    ودعا   .فشل خالف ذلك  ي المشروع سوف    أنحيث  ب منظور مشترك،    إيجادلجنة  لال بد    ة ؤي
ركز على تقاسم   رؤية ت والمضي قدما نحو تحقيق     المسؤولية التقصيرية   قانون  ل آخرمجرد نظام   على أنه   ما يقترح   للنظر إلى   
ـ   تنـاول  إلىومع ذلك هناك حاجة     . ئيةحداث استثنا  وقوع أ  والتكاليف في حالة  المسؤولية   ض التفاصـيل فيمـا يتعلـق        بع

 ضـيقة تظـل    األوضـاع بعض  والحد األقصى   لتجاوز   ى السلوك المطلوب  مستو، بما أن     ٢٤ من المادة    ٣ و   ٢ بالفقرتين
وفي سياق مماثل، أعرب وفـد      .  بشكل بناء  األساس مناقشة هذه الفقرات على هذا       إلىدعا هذا الوفد اللجنة     و.  للغاية النطاق

 .ديدة يبرر النظر في حلول ج٢٤لمادة لمبتكرة الفلسفة ال المنطقي وراء األساسن أآخر عن رأي مفاده 

 عليها والمضي قـدما فـي   اإلبقاءوبدال من ذلك، قررت اللجنة   . ٢٤حذف المادة   بح  ااقترعلى   لم تتم الموافقة    ١٠٨:٣
  .مناقشتها
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" ي يطلب التعـويض   الشخص الذ " ن يستعاض عن عبارة     أحد الوفود   أ التي تلت ذلك، اقترح      ةوخالل المناقش   ١٠٩:٣
 المنصوص عليهـا فـي      اإلثبات وضع أعباء ، واقترح وفد آخر     "اإلضافي التعويض   آلية "بعبارة ٢ ةالواردة في مقدمة الفقر   

 .يناالقتراحين ي من هذأولم توافق اللجنة على .  على عاتق المشغل بدال من الضحية٢ ةالفقر

 فـي  إليهـا المـشار  " المعيار السائد فـي الـصناعة  "لعبارة  القانونية ةحد الوفود توضيحا بشأن القيم    أوطلب    ١١٠:٣
يـه  لد األعـضاء تحقق مما إذا كانت شركات الطيران يقوم بالن اتحاد النقل الجوي الدولي أحد المراقبين  أوأوضح  . ٣ ةالفقر
التي تنعكس في   و الوطنية،   اللوائح، مثل القوانين و   هاو غير االيكاو أ  التطبيق، تلك التي حددتها      الواجبة المعايير القانونية    تتبع

 اتبعـت ذا وإ.  لديـه شركات الطيران األعضاء لعمليات التدقيق في ستخدمتنقل الجوي الدولي التي   اتحاد ال   بمعايير ما يسمى 
نه قد تكون   أا حدث فعل غير مشروع، رغم       اعتبارها مسؤولة عن إهمال جسيم إذ     يمكن  نه ال   إشركة طيران هذه المعايير، ف    

 .ن إهمال غير جسيمباعتبارها مسؤولة عمطالبة لشركات الطيران لأخرى تدعو  أسبابهناك 

عـرب عنـه فيمـا    أالقلق الذي  إلى تقريبا، مشيرا واردن مثل هذا االحتمال غير أأحد الوفود ي وكان من رأ    ١١١:٣
وفيما يتعلق باستخدام الناقل    . فعل ال  بارتكاب الناقلقوم   الوحيدة عندما ي   ةالحالتكون  و.  للمسؤولية األقصىالحد  بتجاوز  يتعلق  

فـضل  مـن أ  ن هذا هو الحل العملـي ألن ذلـك يعتبـر            أ، اعتبر الوفد    الحد األقصى تجاوز   يلتفاد لحجة معايير الصناعة  
 ). ب٢ ةغراض الفقرأل ه ينبغي النظر إليهاهذه الصناعة، ومن ثم فإن لالممارسات

ييـرات   التغإجـراء ينبغي  ف،  اللجنةقررت  كما   ٢٤المادة  ى   عل اإلبقاءمن المقرر    ذا كان إواقترح أحد الوفود،      ١١٢:٣
بالتغاضـي عـن    "عبارة  االستعاضة عن   ، و ٢ ةفي مقدمة الفقر  "  العليا اإلدارة "إلى" وكالءوالعاملين  ال"اضافة عبارة    :التالية

 ".الضررالمرجح حدوث من أنه  ةومعرفإهمال  "ةبعبار) ٣)  ب٢ ةفي الفقر ةالوارد" رجح حدوثهاموعروفة مخاطرة م

االسـتعانة   ممارسة   نه نظرا لزيادة  أ  أحدهما وأوضح.  االقتراح األول  إلىسبة  ا بالن م عن تأييده  انوفد وأعرب  ١١٣:٣
 المنفـذة   ةاألنـشط السيطرة على   شركات الطيران   ، قد تفقد    األمن مجال    ذلك في  ، بما في   بالنسبة للخدمات  بمصادر خارجية 

 ذلـك  نين أ ذا االقتراح، موضح   على ه  م عن عدم موافقته   واعربأربعة وفود ومراقب    أ أنغير  .  بمصادر خارجية  باالستعانة
ن يفتح  أللمسؤولية من المرجح     األقصى   الحدتجاوز   إلىن تؤدي   أ صيغة يمكن    أين اعتماد   أ و هتصميمكما تم   يخل النظام   س

 .ومن ثم تم رفض هذا االقتراح. شركات الطيران مع عواقب اجتماعية وخيمةإلفالس الباب 

مـع  الربط بـين هـذا الحكـم        أن  ، وأخذا في االعتبار     )٣ )ب ٢ ةالفقر على   إدخاله التغيير المقترح    بما أن و  ١١٤:٣
هـذه  في  السابقة، فقد تقرر مواصلة النظر ة قلقا خالل المناقش   أثارقد  " المعيار السائد في الصناعة    "إلى اإلشارةعند   ٣ ةالفقر
 . في االجتماع المقبللةأالمس

، أصدقاء الـرئيس  "تضمن التقرير المقدم من     تي  ت ال ١رقم  ؤقتة  الوثيقة الم  إلدخال السويد   عد ذلك  ب دعا الرئيس   ١١٥:٣
 .قترح دون مناقشةكما االنص المنقح وتمت الموافقة على .  التأمينبشأن ٧ نص منقح للمادة ىإللنسبة با" ٢الفريق رقم 

  




