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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 
  القانونيةاللجنة 

تقرير مرحلي عن تعويض األضرار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة   :٤٥البند رقم 
  نتيجة ألفعال التدخل غير المشروع أو األخطار العامة

 األضرار التي تحدثهاتقرير مرحلي عن تعويض 

  ثة بسبب أفعال التدخلالطائرات باألطراف الثال
 غير المشروع أو المخاطر العامة

  ) االيكاومجلس ورقة مقدمة من(

   التنفيذيالملخص

 في برنامج العمل ١ األولوية رقم ذي تقريرا مرحليا بشأن البند ،علماالجمعية العموميةالحاطة  ،ذه الورقةقدم هت
 الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخل ي تحدثهااألضرار التتعويض "العام الخاص باللجنة القانونية بعنوان 

بعد الدورة الثانية والثالثين للجنة القانونية، عقدت المجموعة الخاصة التي و".  غير المشروع أو المخاطر العامة
الج تعويض شكلها المجلس للتقدم في األعمال المتعلقة بهذا البند ستة اجتماعات وأعدت مسودتي اتفاقيتين، األولى تع

األضرار األخرى تعويض تعالج  الطائرات باألطراف الثالثة في حالة التدخل غير المشروع واألضرار التي تحدثها
ويتوقع من .  ألحكام الرئيسية في هاتين المسودتينلملخص هنا ويرد .   الطائرات باألطراف الثالثةالتي تحدثها

لالزمة لالستمرار في تطوير هذين النصين بما في ذلك إمكانية  أن يقرر الخطوات ا١٨٢المجلس خالل دورته رقم 
  .٢٠٠٨عقد دورة للجنة القانونية في 

الهدف 
  :االستراتيجي

 حيث أن ورقة الجمعية العمومية تقدم معلومات        Fورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي       
  .عن إعداد مواثيق قانون الجو الدولي

  .ل ال يقتضي أي موارد إضافيةهذا العم  :اآلثار المالية
 C-WP/12756  :المراجع

A35-WP/18 
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 المقدمة - ١

تقرير مرحلي عن تحديث  (A35-WP/18نظرت الجمعية العمومية في دورتها الخامسة والثالثين في الورقة  ١- ١
مونتريال، (نة القانونية  بأن الدورة الحادية والثالثين للجA35-WP/18وتم التذكير في هذه الورقة ).  ١٩٥٢ اتفاقية روما لعام

 االتفاقية بشأن األضرار التي تلحقها النظر في تحديث": برنامج عملها موضوعإلى قد أضافت ) ٨/٩/٢٠٠٠ إلى ٢٨/٨
.  ٤ ، وحددت له األولوية رقم"٧/١٠/١٩٥٢، الموقعة في روما في الطائرات األجنبية باألطراف الثالثة على سطح األرض

وفي .  ٢٠٠١ الدول في سنة إلىالردود التي وردت على استبيان أرسلته أساس راسة على دالعامة وأجرت األمانة 
ل مجموعة دراسة تابعة لألمانة العامة، وعقدت هذه المجموعة أربعة اجتماعات ي، اتفق المجلس على تشك٥/٦/٢٠٠٢

، تم تعيين ٢٠٠٢  وفي مارس ".ثة الطائرات األجنبية باألطراف الثالاألضرار التي تحدثها حولمسودة اتفاقية "وأعدت 
 رفع ٢٥/١١/٢٠٠٢وفي .  بوصفه مقرر اللجنة القانونية بشأن هذا الموضوع) الواليات المتحدة(جنيسون . ب.م السيد

وكان هذا هو الموضوع .   في برنامج العمل العام الخاص باللجنة القانونية٣ رقم إلىالمجلس أولوية هذا الموضوع 
 أن هناك إلىوالتي خلصت ) ٢١/٣/٢٠٠٤ إلى ١٥مونتريال، (الدورة الثانية والثالثون للجنة القانونية الرئيسي الذي بحثته 

، قرر المجلس، بعد النظر في تقرير اللجنة ٣١/٥/٢٠٠٤وفي .   المزيد من األعمال بشأن تحديث اتفاقية روماإلىحاجة 
 .للتقدم في العمل ١٩٥٢ة سنلالقانونية، تشكيل مجموعة خاصة تعنى بتحديث اتفاقية روما 

الجمعية أنه ينبغي شارت أو الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية لعملية تحديث اتفاقية روما، تأيد ٢- ١
 . للمجموعة الخاصةإتباعهمكن يلاليكاو أن تواصل العمل على وجه السرعة وأن تترك التفاصيل المتعلقة بأفضل نهج 

 .٢ الرقم إلىها الخامسة والثالثين أيضا أن ترفع أولوية هذا البند قررت الجمعية العمومية في دورت ٣- ١

 التطورات المستجدة منذ الدورة األخيرة للجمعية العمومية - ٢

 في برنامج العمل العام للجنة القانونية، ١ أن هذا البند له األولوية رقم ٢٩/١١/٢٠٠٥حدد المجلس في  ١- ٢
ألطراف ل الطائرات األضرار التي تحدثهاتعويض "صبح أ البند بحيث  بتعديل هذا٦/١٢/٢٠٠٦وقام المجلس بعد ذلك في 

 ".الثالثة بسبب أفعال التدخل غير المشروع أو المخاطر العامة

 .٢٠٠٧ واجتماعا واحدا في ٢٠٠٦ وثالثة اجتماعات في ٢٠٠٥عقدت المجموعة الخاصة اجتماعين في  ٢- ٢

 :امة كان من بينها النقاط التالية نقاط اتفاق عإلى األول هاخالل اجتماعتوصلت المجموعة  ٣- ٢

 اتفاقية مونتريال بموجب وفرةالم مستوى الحماية عنالحماية الموفرة للضحايا ينبغي أال تقل   )١
  .١٩٩٩ لعام

بما في ذلك شركات الطيران، وخاصة لمعالجة النقل الجوي ينبغي توفير الحماية الكافية لقطاع   )٢
  .لى إلحاق أضرار جسيمة بالعديد من الضحاياإالتي تؤدي " الخسائر الفادحة"مشاكل 

ينبغي وضع النظام الذي يسمح باحترام مبادئ حماية الضحايا وحماية شبكة النقل الجوي على النحو   )٣
  .الوارد أعاله في ضوء مدى توافر التغطية التأمينية في السوق أو توافر آليات أخرى



A36-WP/11 - 3 - 
LE/3 

شبكة النقل الجوي فيما يتعلق بالمسائل قيد البحث تمثل الهجمات اإلرهابية الخطر الرئيسي على   )٤
  . وقوع خسائر فادحةإلىخاصة وان أدت 

التعويضات الكافية للضحايا وتوفير الحماية المالئمة ال يمكن التوفيق بين الهدفين المتمثلين في توفير   )٥
  .لقطاع الطيران المدني في إطار نظام التعويض الحالي

ضافية للتعويضات بحيث تسد الفجوة بين المستوى الكافي من الحماية يمكن وضع آلية تمويل إ  )٦
وهناك حاجة .  للضحايا والحماية الكافية لقطاع الطيران المدني، وأن تضمن استمرارية هذا النظام

 .اوأساليبهه اآللية  دراسة طبيعة مثل هذإلى

واتفقت أساسا ".  للمسائل األساسيةالحل التوفيقي "اتفقت المجموعة خالل اجتماعها الثالث على ما سمي  ٤- ٢
األخطار العامة  إحداهماتعالج  اتفاقيتين، إلىجنة القانونية  االتفاقية الصادرة عن الدورة الثانية والثالثين للمسودةعلى تقسيم 

 منهما أو  أيإلىولن يكون هناك ربط بين االتفاقيتين، وستتاح للدول إمكانية االنضمام .  األخرى أخطار اإلرهابتعالج و
 .وستشكل أحكام آلية التعويض التكميلي جزءا ال يتجزأ من اتفاقية أخطار اإلرهاب.   كلتيهماإلى

 :اتفاقيتين همامسودتي ي نصأعدت المجموعة وبالتالي  ٥- ٢

 الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخل غير األضرار التي تحدثها اتفاقية تعويض مسودة  )أ
  ").التدخل غير المشروع نالتعويض عاتفاقية " باسم ةالمعروف (المشروع

اتفاقية " باسم ةالمعروف( الطائرات باألطراف الثالثة األضرار التي تحدثها اتفاقية تعويض مسودة  )ب
 ").المخاطر العامة

 .اردة فيهماوفيما يلي األحكام الرئيسية الو.  ويوجد النصان الكامالن لهاتين المسودتين في إدارة الشؤون القانونية

 التدخل غير  أفعالبسبب الطائرات باألطراف الثالثة األضرار التي تحدثها اتفاقية تعويض مسودة ٦- ٢
 المشروع

 ة، تسري االتفاقية على الضرر الذي يلحق باألطراف الثالثة في إقليم دول٢ من المادة ١بموجب الفقرة  ١-٦- ٢
 كان مقر العمل الرئيسي لمشغل الطائرة في دولة إذاع طرف وتتسبب فيه طائرة في حالة طيران نتيجة تدخل غير مشرو

وتكفل المادة تعويض .   لم يكن له مثل هذا المقر فمحل إقامته الدائمةوإذا كانت دولة طرفا، إذاأخرى، بغض النظر عما 
ضرر وتسري االتفاقية أيضا على ال.  الضرر في أي دولة طرف، سواء أكان المشغل الجوي أو لم يكن من دولة طرف

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

لى إمكانية ، رأى البعض في المجموعة ضرورة النص ع١بالرغم من وجود عنصر دولي في الفقرة  ٢-٦- ٢
 اختارت ذلك الدولة إذا أن االتفاقية تسري أيضا، ٢وبالتالي، تقضي الفقرة .  انطباقها أيضا على المواقف المحلية أساسا

 لم وإذا كان مقر العمل الرئيسي لمشغل الطائرة في تلك الدولة الطرف، إذاالطرف، على الضرر الذي يحدث في إقليمها 
 الرحالت إلىوكانت المجموعة تدرك المساهمات المالية المحتملة بالعالقة .  إقامته الدائمةيكن له مثل هذا المقر فمحل 

 . آلية التعويض التكميلي التي ستنشأإلىالداخلية، 
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ويكون مسؤوال عن .   إثبات الخطأإلىإن مسؤولية مشغل الطائرة مطلقة، أي أنها قائمة دون الحاجة  ٣-٦- ٢
غير أن ).  ٣المادة انظر (الضرر الذي لحق باألطراف الثالثة بشرط أن يكون المتسبب في الضرر طائرة في حالة طيران 

 أنها مقدمة إلى لإلشارة األرقام في النص بين أقواس مربعة وزن الطائرة، وترد بعض إلىمثل هذه المسؤولية لها حد يستند 
 ).٢٤انظر المادة (  وال يمكن تجاوز هذا الحد إال في ظروف استثنائية ).٤انظر المادة ( المناقشة ألغراض

 حكما عالجيا ٢٧ادتها موتشتمل مسودة االتفاقية في .  مشغل الطائرةهو ، بصفة عامة، فالمسؤول الوحيد ٤-٦- ٢
التدخل غير المشروع إال من أفعال عل  األضرار الناجمة عن فنلتعويض عاب للمطالبةال تقام بموجبه أي دعوى صريا ح

يسري على  غير أن هذا الحكم ال.   األضرارتلكعن لتعويض باآخر  أي شخص عدم مطالبةعلى مشغل الطائرة، ويجب 
 . فعال من أفعال التدخل غير المشروع عن عمدشخص ارتكبضد دعوى أي 

لى متن طائرة تعرضت لتصادم مع طائرة  آلية دولية لألطراف الثالثة التي لحق بها ضرر ع٥توفر المادة  ٥-٦- ٢
ويشتمل النص على االعتداد بالمسؤولية التضامنية والفردية .  أخرى في الجو، وذلك لطلب التعويض من الناقل اآلخر

 .للمشغلين

، والغرض الرئيسي منها "آلية التعويض التكميلي"، يعتزم إنشاء منظمة مستقلة تسمى ٨بموجب المادة  ٦-٦- ٢
اص الذين يلحق بهم ضرر في إقليم دولة طرف، وتقديم الدعم المالي حسبما ورد وصفه أعاله في تعويض لألشخ دفع

انظر  (٤ تجاوز المبلغ الكلي للتعويضات حدود المادة إذاوتتولى آلية التعويض التكميلي دفع التعويض .  ١- ٦-٢ الفقرة
 عنه، فإنه، أي المشغل، سيدفع التعويض سؤوالوجود ضرر يكون مشغل الطائرة موبعبارة أخرى في حالة ).  ١٩المادة 

ومن .  حتى الحد األقصى المقرر عليه، وتتولى آلية التعويض التكميلي دفع تعويض إضافي فوق مستوى الحد األقصى
 .المتوقع أن يتمكن مشغلو الطائرات من الحصول على التأمين ليغطي الحد األقصى المقرر عليهم

الحد األقصى للتعويض الذي سيكون متاحا من آلية التعويض اقشة تعيين فقد تم ألغراض المنوعموما،  ٧-٦- ٢
 .)١٩انظر المادة  (مبلغ ثالثة باليين وحدة حقوق سحب خاصة لكل حادثبالتكميلي اآلن 

تشمل آلية التعويض التكميلي مؤتمرا لألطراف يكون الجهاز الرئيسي لصنع السياسات، ويتكون من جميع  ٨-٦- ٢
ويقوم مؤتمر األطراف، ضمن جملة أمور، بوضع القواعد التنظيمية آللية التعويض .   برئاسة مديرالدول األطراف، وأمانة

التكميلي، والخطوط التوجيهية لالستثمار، ويحدد المساهمات في اآللية، ويقرر الحاالت التي يعطى فيها الدعم المالي لمشغل 
 .٩مة كاملة بسلطات وواجبات مؤتمر األطراف في المادة  وترد قائ.  أعاله١- ٦-٢الطائرة، كما يرد وصفه في الفقرة 

تكون االشتراكات في آلية التعويض التكميلي المبالغ اإللزامية المحصلة عن كل راكب  ١٢بموجب المادة  ٩-٦- ٢
وفي حالة تقديم دولة طرف .  من البضاعة المغادرة على رحلة تجارية دولية من مطار في دولة طرف] طن[مغادر وكل 

من البضائع التي تغادر على متن ] طن[كل راكب وكل ، تحصل هذه المبالغ عن ٢ من المادة ٢ موجب الفقرةإلعالن ب
 آلية التعويض إلىوعلى المشغل أن يحصل المبالغ اإللزامية ويحولها .   في هذه الدولة الطرفرحلة تجارية بين مطارين

 ".التكميلي

ذلك  من دولة طرف، وينن الركاب والبضائع المغادرعدفع اشتراكات أولية  بضرورة ١٥وتقضي المادة  ١٠-٦- ٢
 على متن ينغادرموكذلك فيما يخص الركاب والبضائع ال تلك الدولة الطرف،ل بالنسبةمن موعد سريان مفعول االتفاقية 

في يجب أن تبلغ االشتراكات كما تقضي بأن .  ٢ من المادة ٢ختياري بموجب الفقرة االداخلي العالن اإلها شملرحالت ي
 ).التمويل مقدما(غضون أربع سنوات نسبة معينة من الحد األقصى للتعويض من آلية التعويض التكميلي 
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 عجز أحد المشغلين عن سداد اشتراكاته يقوم مدير آلية التعويض التكميلي باتخاذ التدابير المالئمة وإذا ١١-٦- ٢
 معينة ءاتإحصاولة طرف أن تكفل تقديم وعلى كل د).  ١٦ من المادة ٢الفقرة انظر (السترداد المبلغ المستحق 

انظر (لية على الدولة الطرف  مسؤوتب على عدم الوفاء بهذا الشرط نشوء آلية التعويض التكميلي، ويترإلىأخرى  وبيانات
 ).١٧المادة 

والجدير بالذكر أن دعاوى التعويض يمكن عموما رفعها أمام .  يحتوي الفصل السابع على أحكام إجرائية ١٢-٦- ٢
كما أن األحكام الصادرة ).  ٣٠ من المادة ١رة الفقانظر (واحدة، وهي محاكم الدولة الطرف التي وقع الضرر فيها محكمة 

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

  الطائرات باألطراف الثالثةاألضرار التي تحدثها اتفاقية تعويض مسودة ٧- ٢

تسري هذه االتفاقية على الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة في إقليم دولة طرف وتحدثه طائرة في حالة  ١-٧- ٢
 الرئيسي لمشغل الطائرة في دولة أخرى  كان مقر العملإذاطيران ألسباب أخرى بخالف أحد أفعال التدخل غير المشروع، 

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

 ٢٥٠ ٠٠٠ حد معين، تقرر مؤقتا أن يكون إلىغل الطائرة مطلقة، ، تكون مسؤولية مش٣بموجب المادة  ٢-٧- ٢
 إذاوفيما يزيد عن ذلك يكون مشغل الطائرة مسؤوال عن جميع األضرار إال .   وحدة حقوق سحب خاصة٥٠٠ ٠٠٠ إلى

ؤولية وبعبارة أخرى، ال يوجد حد أقصى على مس.  أثبت أن الضرر لم ينشأ عن إهماله بل نشأ فقط عن إهمال شخص آخر
 .١٩٩٩والجدير بالذكر أن هذا النظام المكون من مستويين يشبه النظام المنصوص عليه في اتفاقية مونتريال لعام .  المشغل

 ).٤المادة انظر (يوجد حكم لحوادث التصادم جوا " اتفاقية التدخل غير المشروع"على غرار  ٣-٧- ٢

 الذي له حق قانوني أو سند ضمان على ، ال يكون المالك أو المؤجر أو الممولمكرر ٩بموجب المادة  ٤-٧- ٢
وهذه المادة حاليا بين قوسين .  الطائرة، وليس مشغال لها، مسؤوال عن األضرار بموجب االتفاقية أو قانون أي دولة طرف

 .مربعين ألن المجموعة لم تتخذ موقفا نهائيا بشأن إضافتها

وأهمها عموما أنه ال يجوز .   االتفاقية األخرىةمسودأما المواد اإلجرائية فهي مماثلة للمواد اإلجرائية في  ٥-٧- ٢
 .رفع دعاوى التعويض إال أمام محاكم الدولة الطرف التي حدث فيها الضرر

ليس هناك أحكام بشأن آلية التعويض التكميلي في هذه االتفاقية، كما أن إجراءات التعويض بموجب هذه  ٦-٧- ٢
 . يحتمل أن يكون مسؤوال عن المبلغ الكلي للتعويضاآللية ال تسري على هذه االتفاقية، ألن مشغل الطائرة

 أعمال المستقبل - ٣

على واسع على نطاق ) ٢٩/٦/٢٠٠٧- ٢٦(االجتماع السادس أعمال ختام اتفقت المجموعة الخاصة في  ١-٣
. ية لمواصلة إعداد نصي مسودتي االتفاقيتيننوناقبعقد دورة للجنة الأنها استكملت أعمالها، وقررت أن توصي المجلس 

كيفية الخاصة وسيبت في السادس للمجموعة  في تقرير االجتماع ٢٠٠٧ديسمبر / في نوفمبر١٨٢ينظر المجلس في دورته وس
 .٢٠٠٨ سنة منالدورة الثالثة والثالثين للجنة القانونية في النصف األول عقد  إمكانية، بما في ذلك  العمل في المستقبلمواصلة
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 الملخص - ٤

إحداهما لها المجلس ستة اجتماعات وأعدت مسودتي اتفاقيتين تعالج عقدت المجموعة الخاصة التي شك ١- ٤
األخرى التعويض تعالج  الطائرات باألطراف الثالثة في حالة التدخل غير المشروع، واألضرار التي تحدثهاالتعويض عن 

 قرارا بشأن ١٨٢قم ومن المتوقع أن يتخذ المجلس في دورته ر.   الطائرات باألطراف الثالثةاألضرار التي تحدثهاعن 
 .٢٠٠٨ عقد دورة للجنة القانونية في سنة ينطوي علىكيفية مواصلة تطوير هذين النصين األمر الذي قد 

  — انتهى —


