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

 لجنة الصياغة فيما يتعلق بنص       التي تضمنت تقرير   LC/33-WP/3-22نظرت اللجنة بعد ذلك في ورقة العمل          ١٥٧:٣
اتفاقية التعويض بسبب التدخل غير المشروع، إال فيما يخص المواد الثالث المتميزة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين                

  .والسابعة والعشرين التي ظلت موضوع مشاورات مستمرة
حدة، أن التغييـر فـي العنـوان        ة المت ، أوضح رئيس لجنة الصياغة، مندوب المملك      بعنوان الصك فيما يتعلق     ١٥٨:٣

رة سببه فعل مـن أفعـال التـدخل    إلى الرغبة المعرب عنها في أن يبين بمزيد من الدقة أن الضرر الذي تسببه الطائ        يعزى
  .المشروع غير

يف وفيما يتعلق بـالتعر   .   دون مناقشة  من المادة األولى  ) ب و) الفقرتين أ  التعريفين الواردين في     اعتمادتم    ١٥٩:٣
رئيس إلى األذهان أن اللجنة قررت التركيز علـى طبيعـة الرحلـة      ال، أعاد   )الفقرة د في  " رحلة جوية دولية  "المدرج حديثا   

  ).المادة الثانية( أن النص المذكور مرتبط بالمادة بشأن مجال االتفاقية إيضاحوتم .  الجوية بدال عن جنسية الناقل الجوي
) اإلضافيات في آلية التعويض     االشتراك(ترح، الحظ وفد أنه في المادة الثانية عشرة         فيما يتعلق بالتعريف المق     ١٦٠:٣

وطرح وفد آخر للنظـر  .  وطرح هذا الوفد سؤاال بصدد االختالف في المصطلحات   ".  رحلة تجارية دولية   "عبارةأشير إلى   
صل بهذه المداخلة األخيرة، جرى توضيح أن       وفيما يت .  الذي يوجد في اتفاقية شيكاغو    " رحلة جوية دولية  "استخدام التعريف   

 تـم اعتمـاد   ومع مراعاة التعليقـات أعـاله،       .  ١٩٩٩لجنة الصياغة استرشدت بمفهوم ما ورد في اتفاقية مونتريال لعام           
  ).د الفقرة

قدر ، لوحظ أن النص أدى بصورة غير مقصودة إلى وضع متنافر ب         )مجال االتفاقية  (بالمادة الثانية فيما يتعلق     ١٦١:٣
 تطبيق االتفاقية في حالة األحداث التي تعني رحالت جوية داخليـة لدولـة قـدمت بيانـا باالنـضمام              إمكانما أنه ال يتيح     

 اللجنة على معالجة هذه النقطة عند النظر في المادة الخامسة والعـشرين الجديـدة               ووافقت  .٢الفقرة  االختياري يتفق مع    
  ).المادة السادسة والعشرين السابقة) ( في دول غير أطرافالمساعدة في حالة األحداث التي تقع(

 أن الـضرر  إبرازرئيس أنها تهدف إلى المزيد من ال، أوضح    من المادة الثالثة   ١الفقرة  فيما يخص تعديالت      ١٦٢:٣
).  انيـة المـادة الث (لمنقحـة  سببه أساسا أحد أفعال التدخل غير المشروع، كما هو مبرز اآلن في مـادة مجـال االتفاقيـة ا               

 يكون فيها األشخاص علـى األرض        التي وضاعاأل من المادة الثالثة، لوحظ أن النص يسعى لمعالجة          ٣الفقرة  يخص   وفيما
مـسألة العالقـة المتبادلـة مـع        أن  ، الحظ الرئيس    ٤بالفقرة  وفيما يتعلق   .  في مكان الحادث فعليا ويخشون على حياتهم      

 والكسب المفاجئ المحتمـل لمرسـل البـضائع فـي حالـة             ١٩٩٩نتريال لعام   قانون الجو األخرى مثل اتفاقية مو      صكوك
 إيـضاحات وقدمت أيضا   .   في الجو تشكل مسألة شائكة يمكن أال تعالج في نهاية األمر إال في البنود الختامية               االصطدامات

  .٦ و٥الفقرتين بصدد 
 كلمة  بإدراج من المادة الثالثة     ٣لنص في الفقرة    حكام ا  اللجنة على إ   وافقتاستنادا إلى مداخلة من أحد الوفود،         ١٦٣:٣

 الجسدية  اإلصابةاحتمال الوفاة أو    "ووافقت اللجنة أيضا على أن تنتهي الجملة بعبارة         .  في السطر األول  "  كان إذا"قبل  " فقط"
كـذلك علـى     فوافقت تطبيق االتفاقية في دول غير أطراف،        إمكانوضعت اللجنة في حسبانها     و".  بصورة وشيكة الوقوع  

  .وسيتصل وفد فرنسا باألمانة العامة بشأن النص الفرنسي.   من المادة٥في الفقرة " طرفال"حذف كلمة 
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األحداث التي يشترك فيها اثنان أو أكثر        (الخامسةالمادة  و) حدود مسؤولية المشغل   (اعتماد المادة الرابعة  تم    ١٦٤:٣

  .دون مناقشة) الدفع تحت الحساب (ةالسادسالمادة و) من المشغلين أو األشخاص اآلخرين
 تكـون فـي الحـالتين إلـى      الـصحيحة ينبغـي أن   اإلشارةلوحظ أن   ،  )التأمين(بالمادة السابعة   فيما يتعلق     ١٦٥:٣

  .من المادة الحادية عشرة) ھ١١ الفقرة
ستدخل التغييـرات   علما بأنه   ) اإلضافيتكوين وأهداف آلية التعويض      (المادة الثامنة اعتمدت اللجنة بعد ذلك       ١٦٦:٣

  . وفد إلى تقديم ورقة عمل لتسجيل تعليقاتهدعي من المادة، ٦ و٥بالفقرتين وفيما يتعلق .  الضرورية على النص العربي
المادة و) اجتماعات مؤتمر األطراف   (العاشرةالمادة   و )مؤتمر األطراف  (جرت الموافقة على المادة التاسعة      ١٦٧:٣

  .دون مناقشة) يراألمانة والمد (الحادية عشرة
، انقسمت اآلراء   )اإلضافياالشتراكات في آلية التعويض      (المادة الثانية عشرة   من   )الفقرة ب عند النظر في      ١٦٨:٣

 اإلشـارة وبينما فضلت عدة وفـود  .   الطيران العام في إطار هذا النصإدخالإزاء الكيفية والمدى اللذين ينبغي أن يتم بهما    
 إدخـال  دون مزيد من التحديد، رأى عدد من الوفود األخرى أنه من المطلوب التحديد بغية تفـادي            "الطيران العام "فقط إلى   

وعلـق الـرئيس علـى اآلراء       .  النقل مقابل مكافأة أو أجر    ب تقومالتي ال   .  لخاكيانات مثل طياري الترفيه وأندية الطيران       
ف النظر من حيث نطاق األشخاص والمبالغ التـي تحـصل    التقديرية لمؤتمر األطراةللسلطالمعرب عنها، فاقترح أن يترك    

 لتنوع العمليات التي يشترك     وإدراكا.   الطيران العام في إطار هذا النص      إدخالعلى السواء في المدى الذي ينبغي أن يبلغه         
مـع هـذا     و".أو أي قطـاع منـه  "بعبارة " ألغراض تجارية"فيها الطيران العام، وافقت اللجنة على االستعاضة عن عبارة  

  . اللجنة المادة، اعتمدتالتعديل
، وفي ضوء القرار    )المادة الرابعة عشرة السابقة   ) (أساس تحديد االشتراكات   (بالمادة الثالثة عشرة  فيما يتعلق     ١٦٩:٣

ـ " مع مراعاة التنوع الذي يوجد في هذا القطاع       " عبارة   إضافة اللجنة على    وافقتالسابق بخصوص المادة الثانية عشرة،       ي ف
  .)الفقرة دنهاية 

) المـادة الخامـسة عـشرة سـابقا     (للمادة الرابعة عـشرة عرض رئيس لجنة الصياغة التغييرين الرئيسيين     ١٧٠:٣
ي تضمنته المادة الثالثة عشرة من المشروع       ذ االشتراكات ال  على تحصيل  اإلجمالي الحد   ٣ الفقرةأوال، تحدد   ). االشتراكات(

 من المادة الرابعة عشرة السابقة لتأكيد أن الدولة الطرف لن تدفع من أجـل               ٢ من الفقرة    ٤ الفقرةثانيا، نقل نص    .  السابق
فـي الـسطر    " الدول"وأشير أيضا إلى أن     .  اإلضافي التي تحدث قبل أن تصبح عضوا في آلية التعويض           اإلرهابيةالوقائع  

وان المادة غامض للغاية وواسع جـدا، واقتـرح         خر، أن عن  آورأى وفد، بتأييد من وفد      .   تُهجيت خطأ  ١ األخير من الفقرة  
 تغيير العنوان والتـصويب  إجراء اللجنة على المادة الرابعة عشرة مع        ووافقت".  مدة ومعدالت االشتراكات  "الصيغة البديلة   

  .التحريري المذكور أعاله
 إجـراء مـع   ) الشتراكاتتحصيل ا ) (المادة السادسة عشرة سابقا    (المادة الخامسة عشرة   على   الموافقةتمت    ١٧١:٣

  ".collecte"بكلمة " perçoit" يستعيض عن كلمة ٢ الفقرةتعديل للنص الفرنسي في 
) المـادة الـسابعة عـشرة سـابقا     ( من المادة السادسة عشرة٢الفقرة الفرعية أ من الفقرة    عند النظر في      ١٧٢:٣

بشأن كيفية تقديم االشتراكات الـى       الوضوح   إلىقار  ، أوضح وفد، بتأييد من وفد آخر، أن ثمة افت         )واجبات الدول األطراف  (
 الجديـدة  )الفقـرة الفرعيـة ب   إدراج  ولتلك الغاية، اقترح الوفد المؤيد    . فيما يتعلق بالطيران العام    اإلضافيآلية التعويض   

 رئيس لجنة أكدو".  تلك المعلومات عن الرحالت الجوية للطيران العام التي قد يقررها مؤتمر األطراف         "بحيث يصبح النص    
 إدراجالصياغة أن أنشطة الطيران العام أيضا تحتاج للتعبيـر عنهـا فـي سـياق الحركـة الداخليـة، واقتـرح الـرئيس           
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 لث في السطر الثا   "الدولة الطرف "بعد  " طيران العام التي قد يقررها مؤتمر األطراف      الرحالت الجوية لل  المعلومات عن    تلك"

  .اللجنة المادة السادسة عشرة مع التغييرين المذكورين أعالهدت اعتمو.  ٢ قبل األخير من الفقرة
  .دون تعليق) اإلضافيأموال آلية التعويض ) (المادة الثامنة عشرة سابقا(المادة السابعة عشرة اللجنة اعتمدت   ١٧٣:٣
) ة عـشرة سـابقا  المادة التاسع( الثامنة عشرة لمادة من ا١ للفقرةأوضح رئيس لجنة الصياغة أن التغييرات      ١٧٤:٣

فيما يتعلق، على التوالي، بتطبيق االتفاقية    ) مجال االتفاقية ( من المادة الثانية     ٢ و ١متماشية مع تعديالت الفقرتين     ) التعويض(
 داخل أي دولة طرف والنص الخاص باالنضمام االختياري بالنسبة للـرحالت  إلىتلقائيا على جميع الرحالت الجوية الدولية      

 من فريق أصـدقاء الـرئيس   ٤وأوضح رئيس لجنة الصياغة أنه، حسب ما اقترح في الوثيقة المؤقتة رقم        .  يةالجوية الداخل 
بغية التعبير بصورة أدق عن تطبيـق       " المبالغ المدفوعة " بعبارة   ٢ الفقرةفي  " المساعدة المالية "، استعيض عن عبارة     ٣ رقم

وأعرب وفد، بتأييد من وفدين آخرين، عن بعض القلـق          .  اتهعلى دفع التعويض في حد ذ     تخفيض حدود المسؤولية    تسهيل  
 حدث إلىفهم أنها تشير  حيث أنه يمكن أن ي     ٣الفقرة  في السطر الخامس من     " حدث يؤثر على المشغل   " غموض عبارة    إزاء

 قـرر   إذا "و"  كان عمومـا   إذاما  " المستخدمة مثل    المصطلحاتوأوضح أحد الوفدين المؤيدين أن      .  فقطيعني مشغال بعينه    
تدل فعليا بقدر كاف على أن الوضع سيشمل أيضا األحداث التي لم تـؤثر علـى           " مؤتمر األطراف ذلك وبالقدر الذي يقرره     

  .اللجنة على المادة الثامنة عشرةوافقت وعلى هذا األساس، .  المشغل مباشرة
الدفع تحت الحـساب والتـدابير   ) (سابقاالمادة العشرين ( المادة التاسعة عشرة     دون تعليق على   اللجنةوافقت    ١٧٥:٣
المـادة  و ) األفعال أو االمتناع عن األفعال من جانب الضحايا    ) (المادة الحادية والعشرين سابقا   (المادة العشرين   و  ) األخرى

المـادة  (ن  المادة الثانية والعشري  و  ) تكاليف المحكمة والنفقات األخرى   ) (المادة الثانية والعشرين سابقا   (الحادية والعشرين   
  ).التعويض المخفض() الثالثة والعشرين سابقا

) اإلضـافي التعويض  ) (المادة الرابعة والعشرين سابقا   (المادة الثالثة والعشرين    أرجأ الرئيس المناقشة بشأن       ١٧٦:٣
ـ (المادة الخامسة والعشرين    و) حق الرجوع ) (المادة الخامسة والعشرين سابقا   (المادة الرابعة والعشرين    و ادة الـسادسة   الم

المادة الـسابعة   (المادة السادسة والعشرين    و) أطرافالمساعدة في حالة األحداث التي تقع في دول غير          ( )والعشرين سابقا 
  ).االنتصاف الخالص) (والعشرين سابقا

ق تحويـل حقـو   ) (المادة الثامنة والعشرين سـابقا    (المادة السابعة والعشرين    اللجنة دون تعليق على     وافقت    ١٧٧:٣
  ).مراجعة حدود المسؤولية) (المادة التاسعة والعشرين سابقا(المادة الثامنة والعشرين و) السحب الخاصة

، بينما أعرب وفد عن قلقـه       )المحكمة المختصة ) (المادة الثالثين سابقا  (المادة التاسعة والعشرين    فيما يخص     ١٧٨:٣
 صيغة تبين أنه يمكن رفع دعوى أمام محـاكم          إضافةترح   وقع الضرر في دولة غير طرف، اق       إذا مشكلة االختصاص    إزاء

وأشار الرئيس الى أن المـادة الخامـسة   ).  المادة السادسة والعشرين سابقا(دولة غير طرف طبقا للمادة الخامسة والعشرين   
س الوفـد،  واقترح نف.  والعشرين نفسها تسمح لمؤتمر األطراف بأن يفرض على الدول غير األطراف قواعد ستكون مالئمة  

 تمـشيا مـع   "jurisdiction compétente"بتأييد من وفد آخر، تغيير عنوان المادة التاسعة والعشرين في النص الفرنسي الى 
اللجنة على المادة التاسعة والعشرين مع مراعـاة تغييـر          وافقت  و.  ١٩٩٩المادة الثالثة والثالثين من اتفاقية مونتريال لعام        

  .عنوان النص الفرنسي
 اإلضـافي تدخل آلية التعويض ) (المادة الحادية والثالثين سابقا(المادة الثالثين  دون تعليق على تمت الموافقة   ١٧٩:٣

المـادة الثانيـة    و) وإنفاذهـا االعتراف باألحكـام    ) (المادة الثانية والثالثين سابقا   (المادة الحادية والثالثين    و) في الدعاوى 
المـادة  و) وإنفاذها والمتعددة األطراف بشأن االعتراف باألحكام       اإلقليميةاالتفاقات  ) (ين سابقا المادة الثالثة والثالث  (والثالثين  

) المادة الخامسة والثالثـين سـابقا     (المادة الرابعة والثالثين    و) مدة التقادم ) (المادة الرابعة والثالثين سابقا   (الثالثة والثالثين   
  ).طائرات الدولة) (المادة السادسة والثالثين سابقا(ثين المادة الخامسة والثالو) وفاة الشخص المسؤول(

 ٦ أن مفهوم الضرر النووي مغطى اآلن بمقتضى الفقـرة  إلىبالنظر المادة السابعة والثالثين    حذف  تم قبول     ١٨٠:٣
  .من المادة الثالثة
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مـادة الثامنـة وفقـرة جديـدة      من ال٦، المقدمة من اليابان، نصا منقحا للفقرة   ٥اقترحت الوثيقة المؤقتة رقم       ١٨١:٣

وأكد هذا الوفـد علـى   .   وأموالها والمدير والموظفين اآلخرين على التوالياإلضافي تتناول حصانة آلية التعويض   ٧ بالرقم
هذه الحصانة في مشروع االتفاقية تمشيا مع االتفاقيات األخرى وطلب مراعاة هذه النقطة فـي المـستقبل             مثل   إدراجأهمية  

  .هذه المسألة في المرة القادمةعند مناقشة 
أعرب مراقب عن رغبته في أن يسجل في هذا التقرير أن الصناعة تشجع الدول األطراف على التعبير عـن                     ١٨٢:٣

وفي هذا الصدد، قيـل أن      ).   من تقرير المقرر   ١-٣-٢ في الفقرة    إليهعلى النحو المشار    ( الثالثة   بالطبقةدعمها فيما يتعلق    
  .كبيان في ديباجة االتفاقية إدراجههذا يمكن 

رر آراءه أن الركاب، بقدر ما هم ضحايا ألفعال التدخل غير المشروع، ينبغـي عـدم                كأراد أحد الوفود أن ي      ١٨٣:٣
وفي اتجاه مماثل، رأى وفد آخر من المالئم النظـر          .  اإلضافيحرمانهم من الحق في المطالبة بتعويض من آلية التعويض          

  .١٩٩٩بين هذه االتفاقية واتفاقية مونتريال لعام في العالقة المتبادلة 
يقيـة  فالمقدمة من مندوب السويد والتي تتضمن صفقة تو       ،  ٨الوثيقة المؤقتة رقم    نظرت اللجنة بعد ذلك في        ١٨٤:٣

المـادة الخامـسة   " (حـق الرجـوع  "و ) المادة الرابعة والعشرون سابقا" (اإلضافيالتعويض "تشتمل على المواد التي تعالج     
وعلق رئيس اللجنة القانونية على الهدف وراء       ).  المادة السابعة والعشرون سابقا   " (االنتصاف الخالص "و  ) والعشرون سابقا 

 أكبـر مجموعـة     إرضاء في اللجنة بغية محاولة      اإلمكاناالقتراح، فأوضح أن المسعى هو لتوسيع نطاق اتفاق اآلراء بقدر           
  .ممكنة

 تجاوز الحد فوق المستوى الثاني، وكذلك مبدأي الرجـوع  إمكانقتراح يؤكد مبدأ    أوضح مندوب السويد أن اال      ١٨٥:٣
قـصد أو ال  "، أوضح المندوب أن عبارة )اإلضافيالتعويض ( من المادة الرابعة والعشرين      ٢وفيما يتعلق بالفقرة    .  واإلحالة

 لم يمكن في الفريق التوصل الى اتفاق اآلراء     ، الحظ المندوب أنه   ٣وفيما يتعلق بالفقرة    .  ترد اآلن حسب ما اقترحت    " مباالة
وينص االقتراح على حماية المشغل الحريص بموجب افتراض لصالح المشغل          .  على كيفية المزيد من وصف هذه المفاهيم      

دوائـر  ولمراعاة أن القاعدة في تقييم وتفسير السلوك بال مباالة تختلف في  .  في حالة امتثال المتطلبات التنظيمية ذات الصلة      
من حيث القاعـدة الفرعيـة شـائعة      ) موضوعية( قاعدة مطلقة    إلدخالاالختصاص المختلفة، يتضمن االقتراح خيارا للدول       

  .  التطبيق والمشتركة بين عدد كبير من شركات الطيران، مثل برنامج األياتا لتدقيق السالمة التشغيلية
 إلدراجويرمـي االقتـراح     .   الحظ المندوب أن اآلراء ظلت مختلفة      ،"الموظفين"و  " بالوكالء"بقدر ما يتعلق األمر       ١٨٦:٣

 التدخل غير المشروع ويتطلب أن يكون لدى المشغل نظام يضمن المراقبة السليمة مـن حيـث                 كبوا فعل  ارت إذاهؤالء األشخاص   
 بصدد أحد الموظفين، يتعـين   ظهرت معلومات جديدة بعد التعيين من حيث الخطر األمني       وإذا).  الكشف األمني (اختيار الموظفين   

يشمل األشخاص  "  العليا لإلدارة"وصرح مندوب السويد بأن االقتراح يتضمن تعريفا        .   حيال ذلك  إجراءكذلك على المشغل أن يتخذ      
  .الذين يملكون سلطات اتخاذ القرار فيما يتعلق بالعمليات الشاملة للمشغل المعني

 تـستبقي   ١، فأكـد أن الفقـرة       )حق المشغل في الرجوع   (امسة والعشرين    المادة الخ  إلىانتقل مندوب السويد      ١٨٧:٣
 من المادة، التي قيدت المبدأ العـام  ٣وفيما يتعلق بالفقرة .  مطالبات الرجوع في مواجهة مرتكب فعل التدخل غير المشروع     

 من جهة والسماح من جهـة       ، الحظ المندوب أنه ال يعتبر عادال حماية الوضع المالي للمشغل          ٢المنصوص عليه في الفقرة     
أيضا ونظرا ألن الهدف هو .  أخرى من خالل دعاوى الرجوع بمالحقة المشاركين األصغر في الصناعة بطريقة غير مقيدة            

، يعتبر لذلك من المالئم السماح بدعاوى الرجوع فقط    حماية قطاع الطيران بأكمله عقب فعل من أفعال التدخل غير المشروع          
وأوضح كذلك أن االقتراح ال يـنص علـى   .  بقدر ما يمكن تغطية الهيئات األخرى بالتأمين في مواجهة مثل هذه المطالبات      

صانعين حق رجوع في مواجهة األطراف غير التشغيليين مثل الممولين أو المؤجرين، وال على مثل هذا الحق في مواجهة ال              
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 إضافيوأكد االقتراح أيضا أن المشغل الذي يتقرر أنه مسؤول عن دفع تعويض   .  بقدر ما تتعلق المساهمة بالتصميم المعتمد     

  .  ليس لديه حق في الرجوع
 مادتين منفصلتين بغية التمييز بين حق المشغل        إلىأوضح مندوب السويد أن المادة الخامسة والعشرين قسمت           ١٨٨:٣

وفيما يتعلق باألخيرة، عكست المادة الخامسة والعـشرون مكـرر          .   في الرجوع  اإلضافيوحق آلية التعويض    في الرجوع   
، ٣وفيما يتـصل بـالفقرة   .   جوهريا ما اقترح بصدد حق المشغل في الرجوع      ٣ ومعظم الفقرة    ٢ و   ١الجديدة في الفقرتين    

وجـرى أيـضا    .  وط بالتصرف المتعمد أو برعونة    أوضح المندوب أن حق الرجوع في مواجهة كيانات غير المشغل مشر          
 ال يمكن أن تواصل دعـوى       اإلضافي تعتبر ضرورية للنص على أن آلية التعويض         ٣ أن الجملة األخيرة من الفقرة       إيضاح

 أن هذا مالئم في ضـوء أن حـد   ئيور.  تخفيض حدود المسؤولية تطبيق آلية إلى المدى الذي يمكن أن يؤدي     إلىالرجوع  
رمي لمنع حدوث وضع ال يعزى فيـه  يمسؤولية المشغل وحد تجاوز بكثير ي عن كل حدث اإلضافي آلية التعويض    مسؤولية

 للرجوع في   اإلضافي بل باألحرى نتيجة لدعاوى آلية التعويض        ،عدم توافر تغطية التأمين لفعل التدخل غير المشروع نفسه        
  .مواجهة عدة كيانات

، الحظ مندوب السويد أن االقتراح اسـتبقى الحكـم   )االنتصاف الخالص (عشرين  فيما يخص المادة السابعة وال      ١٨٩:٣
وقال المندوب انه ينبغي مـع ذلـك أن يـولي           .  LC/33-WP/3-1بورقة العمل   ) ب(كما يتضمنه النص الوارد في المرفق       

االقتراحات التي تتضمنها   واختتم المندوب عرضه لصفقة التوفيق وأوضح أن        .  ٢المؤتمر الدبلوماسي اهتماما خاصا للفقرة      
  .تشكل في تقديره أساسا معقوال للعمل في المستقبل

شكر الرئيس، نيابة عن اللجنة، مندوب السويد للجهود الضخمة التي بذلها هو والفريق، وشاركته فـي هـذا                    ١٩٠:٣
  .الشعور جميع الوفود والمراقبين الذين أخذوا الكلمة بشأن هذه النقطة

 إلـى ، أشاروا   إجماعيلتي أعقبت ذلك، بينما أقر العديد من الوفود بأن االقتراح لم يحظى بتأييد              في المناقشة ا    ١٩١:٣
 المؤتمر الدبلوماسي من أجل انجاز العمل فـي  إلىأنه أحرز تقدم كبير والحظوا أن االقتراح يمثل أساسا معقوال يمكن رفعه    

  .المستقبل
 مـن المـادة الخامـسة    ٥فعلق مؤيدا للحل المقترح في الفقـرة  أحد هذه الوفود جوهر بعض األحكام،     تناول    ١٩٢:٣

ورأى هذا الوفد أيضا أنـه أمـر        .  والعشرين، في وضع يكون فيه االرهابيون قد تسللوا الى داخل احدى شركات الطيران            
زيـد مـن   ، أعرب هذا الوفد عن تفضيله للم٤وفيما يخص الفقرة .  حساس ترك كيفية مباشرة حق الرجوع للقانون الوطني       

واعتبر هذا الوفد التعريـف  .  التركيز على القانون الداخلي لكل دولة بدال عن تفاصيل العمليات األمنية لشركة طيران معينة       
.  ورأى وفد آخر من هذه الوفود أن الصفقة تحقق التـوازن بـين المـصالح المعنيـة           .  ضيقا للغاية " لالدارة العليا "المقترح  

في حاجة الى مزيد من التأمل، شأنه في ذلك شأن جانب التأمين الذي تم          " الموظفين"و  " الوكالء"والحظ هذا الوفد أن عنصر      
  . من المادتين الخامسة والعشرين والخامسة والعشرين مكرر٣ادخاله في الفقرة 

 االعـراب   أقر وفد بحسن النية وراء الصفقة التوفيقية، وأشار الى أن االقتراح ال يتناول الشواغل التي جرى                 ١٩٣:٣
وتؤدي سمة المسؤولية المحولة المقترنة بحد ال يمكن تجاوزه فعليا الى حرمان الضحايا من التعويض بصورة غيـر           .  عنها
.  وما لم تراجع المادة الرابعة والعشرون، رأى هذا الوفد أن االبقاء على المادة الـسابعة والعـشرين غيـر مقبـول     .  عادلة

ء نص االعفاء من المسؤولية، فالحظ أن هذه الكيانات ستعفى بصورة ال داعي لها من أي      وأعرب مراقب أيضا عن قلقه ازا     
ورأى هذا المراقب كذلك أن ثمة حاجة ألن يعالج         .  اإلضافيمسؤولية على الرغم من أنها لم تساهم حتى في آلية التعويض            

  . عليهمواإلشرافين بمزيد من الصرامة جانب الواجبات التنظيمية للمشغل من حيث اختيار الموظف
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أوضح وفد، بتأييد من آخر، أن االقتراح ال يزال يخالف بطريقة ملحوظة جـدا المبـادئ األساسـية لقـانون             ١٩٤:٣

المسؤولية التقصيرية وأعرب عن شواغل مماثلة لتلك المذكورة آنفا فيما يتعلق بالمـادتين الرابعـة والعـشرين والـسابعة                   
 تجاوز الحد عالية للغاية، وأعاد الـى األذهـان تعليقاتـه            إمكان وفدين آخرين، أن عتبة      ورأى هذا الوفد، مثل   .  والعشرين

واقترح مراعاة المبـدأ األساسـي الـذي تـسعى     .  LC/33-WP/3-6 وورقة العمل LC/33-WP/3-5الواردة في ورقة العمل   
الذي دعا اليه مؤيدو النهج الجديـد،   " التفكيربتغيير  "وفيما يتعلق   .  االتفاقية لتحقيقه، أي التعويض المنصف والعادل للضحايا      

ومع ذلك اعتبر هذا الوفد االقتراح الوارد في الوثيقـة          .  الحظ الوفد أن اللجنة عالجت اتفاقية للمسؤولية بعد حدوث الضرر         
  . أساسا عمليا للمزيد من المناقشات٨المؤقتة رقم 

ويتعين النظـر  .   عنهااإلعرابة الشواغل التي جرى رأى وفد آخر أن االقتراح قطع شوطا طويال في معالج        ١٩٥:٣
ومثل نقطة أثيرت في وقت سابق، اعتبر هذا الوفد أيـضا مـن             .   من المادة الرابعة والعشرين    ٥في تعديالت لغوية للفقرة     

اه الـى   واسترعى هذا الوفد االنتب   .   الوسطى للمشغل  اإلدارةالضروري التعبير بصورة مالئمة أكثر عن الوضع الذي يعني          
، على أساس التعريف الوارد في      "الدول"  من المادة الخامسة والعشرين يشمل       ٢المذكور في الفقرة    " شخص"أن االصطالح   
المطلوب، أوضح هذا الوفد أنه جرت محاولة لالبتعاد عـن رؤيـة اتفاقيـة              " تغيير التفكير "وفيما يخص   ).  المادة األولى ز  

  . سا جانب تعويض الضحاياللمسؤولية في سبيل مخطط يتناول أسا

وأعرب هذا المراقب عن قلـق      .  كان من رأي أحد المراقبين أن الحل الوسط المقترح مقبول بالكاد للصناعة             ١٩٦:٣
 االفتقار للتأكد وتنوع المعايير في المادة الرابعة والعشرين، التي تترك للدول المعنية تقرير متى يمكن أن يستفيد                  إزاءخاص  

وأوضح المراقب أنه يمثل تنازال ضخما من جانب شركات الطيـران يتطلـب مزيـدا مـن           .  المرفأ اآلمن المشغل من بند    
 من المادة الخامسة والعشرين مكرر أقل مالئمة بكثير ممـا ورد  ٣واعتبر مراقب آخر االقتراح فيما يتعلق بالفقرة        .  التفكير

  .األصليفي النص 

 تعتبر وثيقـة جيـدة يمكـن    ٨اتفاق آراء على أن الوثيقة المعقدة رقم أوضح الرئيس، في تلخيصه، أنه يوجد        ١٩٧:٣
وفيما يخص بعض المسائل اللغوية، تساءل الرئيس عما اذا كان ال يزال من الممكـن أن                .  تقديمها الى المؤتمر الدبلوماسي   

  .  تعالجها اللجنة

التي تحتوي على تعـديالت مقترحـة    ١٠قم الوثيقة المؤقتة ردعا الرئيس مندوب المملكة المتحدة الى تقديم      ١٩٨:٣
 فيما يتعلق بتقـديم المـساعدة الـى الـدول غيـر             اإلرهابيةللمادة الخامسة والعشرين من مشروع االتفاقية بشأن المخاطر         

 السياسية المقدمة من اللجنـة، هـو        لإلرشاداتوأعاد المندوب الى األذهان أن هدف التعديالت المقترحة، وفقا          .  األطراف
 الدول األطراف   إحدى على تعويض األطراف الثالثة عن األضرار التي تلحقها الطائرات أثناء رحلة جوية داخلية في                النص

 هذا المفهوم في المادة الخامسة والعـشرين        إدخالوأوضحت أن   .   من المادة الثانية   ٢ بمقتضى الفقرة    إعالناالتي لم تصدر    
في المادة الثانيـة  )  ب٣ نص جديد بوصفه الفقرة إدخالوبناء على ذلك، تم     .  نيةيتطلب توسيع نطاق االتفاقية في المادة الثا      

وأوضحت كذلك أن الـنص الـوارد   .   في المادة الخامسة والعشرين٢ بوصفه الفقرة إدخالهتمشيا مع النص الجديد الذي تم     
 عامل ارتباط مع الدولـة المعنيـة وأن         إنشاء من المادة الخامسة والعشرين يقصد به        ٢بين قوسين مربعين في نهاية الفقرة       

  . الجديدة٢ نتجت عن الفقرة ٣المقترحة لنص الفقرة التغييرات 
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أثناء المناقشة التي أعقبت ذلك، أدرك أن التعديالت المقترحة تعقد النظام حسب ما تم تصميمه و، األهم مـن                     ١٩٩:٣

وجرى اإلعراب عن القلق الـشديد      .  يم مساهمات الى النظام   ذلك، أنها ستحمي أطرافا، ربما باختيارهم، لم يوافقوا على تقد         
ودعت الوفود التي عبرت عن هذا القلـق الـى أنـه    .  والسائد ألنه لن يكون من العدل أن تسمح االتفاقية بمثل هذه الحماية    

ـ            .  ينبغي االحتفاظ بالنصوص األصلية    ادتين الثانيـة   وبعد ذلك قررت اللجنة عدم الموافقة على التغييـرات المقترحـة للم
  .١٠والخامسة والعشرين الواردة في الوثيقة المؤقتة رقم 

وطلب وفد ايـضاحا لعبـارة   .  LC/33-WP/3-23نظرت اللجنة في تقرير لجنة الصياغة المرفق بورقة العمل       ٢٠٠:٣
.  واضحة في النص الروسي من المادة األولى، نظرا ألن العبارة غير        ) في الفقرة أ  " بصيغتها المعدلة والنافذة من وقت آلخر     "

وعلى سبيل المثال، قد تعتبر دولة أن التعديل نافذ عند التصديق عليه ولكن الحقيقة أنه ال يصبح نافذا حتى انقـضاء فتـرة                       
هـي احالـة   " من وقت آلخر"وأوضح رئيس لجنة الصياغة أن عبارة .  معينة من الوقت محددة في البنود الختامية للمعاهدة       

بصيغتها المعدلة والنافذة في وقـت      "واقترح وفد آخر استخدام عبارة      .  الى المتابعة التلقائية لجميع التعديالت    تهدف  " متنقلة"
اللجنة األمانة العامة بالتوفيق بين جميع النصوص اللغوية مع مراعاة مدخالت           كلفت  و.  اللجنة هذا االقتراح  قبلت  و  " الحدث

  .الوفود ذات الصلة
وفي حين أن هذا االقتراح قد يكون جديرا بالنظر،         .  في هذه االتفاقية  " الحدث" تعريف لكلمة    إدراجاقترح وفد     ٢٠١:٣
  .أنه ينبغي اثارة هذه المسألة في المؤتمر الدبلوماسيتقرر 

واعتبر الرئيس هـذا    .  أشار وفد الى المادة الثالثة فذكر أن النص صياغته غير مالئمة بالنسبة للضرر البيئي               ٢٠٢:٣
  .ألة جوهرية ال ينبغي مناقشتها في هذه المرحلةاألمر مس
 المقدمة من رئيس الفريق الفرعي الخاص بشأن المـادة الثالثـة            ٦الوثيقة المؤقتة رقم    ثم نظرت اللجنة في       ٢٠٣:٣

ثة ة الثال  من المادة الثالثة وقبول الماد     ٢وتمت الموافقة على حذف الفقرة      .  والمادة العاشرة مكرر من اتفاقية المخاطر العامة      
وردا على سؤال لماذا صـيغت الفقرتـان   .  وقبول المادة الثالثة مكرر والمادة الثالثة ثالثا حسب ما اقترح في الوثيقة المؤقتة  

وفيمـا  .  ١٩٩٩ أن الصياغة اتبعت نص اتفاقية مونتريال لعام       إيضاحمن المادة الثالثة مكرر بمعنى سلبي، تم        ) و ب ) أ) ٢
اللجنـة أيـضا علـى ادراج    وافقت  و.   القوسين المربعين واالحتفاظ بالنص بينهما     إزالةتقرر  ة مكرر،   يتعلق بالمادة العاشر  

  .من اتفاقية التعويض بسبب التدخل غير المشروع) ھبعد المادة األولى " الكتلة القصوى"تعريف 
  : النص الجديد التاليإدراج ٧الوثيقة المؤقتة رقم اقترح فريق عمل الطيران في   ٢٠٤:٣

  المادة الثالثة رابعا  
  حدود مسؤولية الصانع"  
أي مسؤولية بمقتضى القانون القابل للتطبيق على صانع أي طائرة أو محركاتها أو أجزائهـا المكونـة عـن                     

 اإلجمـال الضرر الذي يصيب أطرافا ثالثة الذي سببته طائرة في حالة طيران، يجب أن ال تتجاوز على وجه                  
  ." المنصوص عليها في المادة الثالثة مكررالحدود لمثل هذه الطائرة

وتقرر أخذ علم بالنص    .  وفضلت أخرى عدم قبول النص في هذه المرحلة       .  أيدت بعض الوفود هذا االقتراح      ٢٠٥:٣
  .لغرض المزيد من الدراسة

المماثل فـي   لجعل النص متوافقا مع النص      " طرف"من المادة الثالثة، اقترح حذف كلمة        ٤بالفقرة  فيما يتعلق     ٢٠٦:٣
 أنه في االتفاقية األخيرة كان الحذف ضروريا لشمول حاالت          إيضاحاتفاقية التعويض بسبب التدخل غير المشروع، ولكن تم         
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اللجنة على اقتـراح    وافقت  و.   دون تعديل  ٣اللجنة ترك الفقرة    قررت  و.  المساعدة في حالة األحداث في دول غير أطراف       

  .قة مع النصوص المماثلة في اتفاقية التعويض بسبب التدخل غير المشروع متواف٦أحد الوفود جعل الفقرة 

) الدفع تحـت الحـساب  (والسادسة  ) تكاليف المحكمة والنفقات األخرى   (إقرار المادة الخامسة    تم دون تعليق      ٢٠٧:٣
  ).األفعال أو االمتناع عن األفعال من جانب الضحايا(الثامنة و) التأمين(السابعة و

  . القوسين المربعين في السطر األولإزالةاللجنة على وافقت ، )حق الرجوع(بالمادة التاسعة يتعلق فيما   ٢٠٨:٣

  ).االنتصاف الخالص(قبول المادة العاشرة تم دون تعليق   ٢٠٩:٣

اللجنـة علـى   وافقـت  ، )اإلعفاء من المسؤولية بمقتضى الوضع القانوني   (بالمادة العاشرة مكرر  فيما يخص     ٢١٠:٣
وأعـرب  .  فريق بشأن المادة الثالثة والمادة العاشرة مكرر بحذف القوسين المربعين حول العنوان وصلب المـادة              توصية ال 

تشير الى مؤجر مالي وليس الى أولئك المعنيين بالجوانب التشغيلية، مثلما هـو الحـال بالنـسبة    " المؤجر"وفد عن فهمه أن     
  .يفيهالتأجير الطائرة بطاقمها وتأجير الطائرة بطاقم مض

مراجعة حـدود  (الثانية عشرة و) تحويل حقوق السحب الخاصة(قبول المادتين الحادية عشرة تم دون تعليق    ٢١١:٣
  ).المسؤولية

، تمت الموافقة على بعض التغييرات في الـنص الفرنـسي           )المحكمة المختصة (للمادة الثالثة عشرة    بالنسبة    ٢١٢:٣
، أوضـح رئـيس لجنـة    ١الفقـرة   يخص الكلمات الواردة بين قوسين مربعين في        وفيما  .  لضمان الدقة والتوافق اللغويين   

وأعـاد  .   في المكان الذي يوجد فيه مقر العمل الرئيسي للمشغل         إضافيةالصياغة أن اللجنة القانونية طلبت محكمة مختصة        
، أي المقـر الرئيـسي للمـشغل،    إضافيةأحد المراقبين الى األذهان أن قصد اللجنة القانونية كان هو توفير دائرة اختصاص  

وأكد الرئيس أن اللجنة القانونية قـصدت       .   للمشغل إضافيوليس دائرة اختصاص ثالثة في المكان الذي قد يوجد فيه مكتب            
وتـم  .  اللجنة ترك النص بين قوسين مربعين ليبت فيه المؤتمر الدبلوماسـي          قررت  و.   الى المقر الرئيسي للمشغل    اإلشارة

  .٣ و ٢الفقرتين ل قبودون تعليق 

الخامـسة عـشرة    و) وإنفاذهـا االعتراف باألحكام   (الموافقة على المادتين الرابعة عشرة      تمت دون تعليق      ٢١٣:٣
  ).وإنفاذها والمتعددة األطراف باألحكام اإلقليميةاالتفاقات (

نه ينبغـي تعريـف كلمـة       ، أعرب أحد الوفود عن اعتقاده أ      )مدة التقادم (بالمادة السادسة عشرة    فيما يتعلق     ٢١٤:٣
 اإلحاطةوجرت  .   من المادة الثانية   ١وأيد وفد آخر هذه الفكرة، وأشار الى أنه يمكن استعارة الصيغة من الفقرة              ".  الواقعة"

  .بهذه االقتراحات لكي ينظر فيها المؤتمر الدبلوماسي في المستقبلعلما 

طـائرات  (الثامنة عشرة   و) وفاة الشخص المسؤول  (ة  الموافقة على المادتين السابعة عشر    تمت دون تعليق      ٢١٥:٣
  ).  الدولة

، أوضح رئيس لجنة الصياغة أنها تم التوفيق بينها وبـين           )الضرر النووي (المادة التاسعة عشرة    فيما يخص     ٢١٦:٣
وافقـت  ، "رالنافذة من وقت آلخ"وفيما يتعلق بالجملة   .  مشروع االتفاقية اآلخر، على الرغم من اختالف موضعها في النص         

، وستُجعل متسقة مع النص المعدل   "متنقلة"اللجنة على أنه ستجرى التعديالت المالئمة في النصين الفرنسي والروسي لجعلها            
  .من المادة األولى) في البند الختامي للفقرة أ
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 كبيـرة نطـاق     ، فالحظ أن المشروع الجديد قد وسع بصورة        من المادة الثانية   ١الفقرة  عاد أحد الوفود الى       ٢١٧:٣

ومـن  .  وفي حين أن توسيع النطاق مالئم في حالة االتفاقية األخرى، فان هذا ال يصدق على هذه االتفاقية       .  تطبيق االتفاقية 
العدل أن ال تنطبق هذه االتفاقية فقط في حالة الضرر في أراضي أحدى الدول، وينبغي أن يكون المشغل من دولة طـرف                       

وأوضح الرئيس أن لجنة الصياغة كلفت بمهمة اعتماد نفـس  .   القلق أحد المراقبين ووفد آخر   هذا إبداءوشاطر في   .  أخرى
وعلى كل حال، توجد مزايا للنص الحالي نظرا ألن الدول يمكن أن تنفذ هذا من أجـل               .  السياسة فيما يتعلق بكال االتفاقيتين    

فيد أيضا من تنفيذ األحكام فـي جميـع الـدول، ولـيس     ويمكن أن يكون للدولة نظام واحد وستست.  الحوادث الداخلية أيضا  
  .بالضرورة في دولة المشغل فقط

على نص مشروع اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة، الوارد فـي              تمت الموافقة     ٢١٨:٣
  .بصيغته المعدلة، LC/33-WP/3-23ورقة العمل 

 ـ انتهـى ـ




