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    الدورة السادسة والثالثون-الجمعية العمومية 

  القانونيةاللجنة 

التعويض عن األضرار التي تسببها الطائرات ألطراف ثالثة ناجمة عن تقرير مرحلي بشأن   : من جدول األعمال٤٥البند 
  شروع أو عن المخاطر العامةأفعال التدخل غير الم

  ١٩٥٢ روما لعام ةتحديث اتفاقي

  ) اإلياتا–وثيقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي (

  الملخص التنفيذي
الطائرات تلحق بألضرار التي لضحايا على األرض نتيجة للتعويضات إلى توفير  روما ةهدف تحديث اتفاقيي

  . على االستمرار في الوقت ذاتهنقل الجويصناعة القدرة والى حماية اإلرهاب، بسبب 
فيما يتعلق بأهمية  النقل الجوي  التي أعربت عنها صناعةبالشواغلاالقرار  إلى موميةلجمعية العتدعى ا :جراءاإل

 ىدلاالعتبار خذ ذلك بعين ألى إبالغ اإليكاو إو ، مشغلي الطائرات لمسؤولية غير قابل للتجاوز حد أقصىوجود 
  .قية المنقحة بشأن مخاطر اإلرهابصياغة االتفا

األهداف 
  :اإلستراتيجية

 يحكمي ذ تعزيز القانون ال-سيادة القانون : Fستراتيجي إلالهدف ابمرتبطة هذه عمل الورقة 
  . الدوليالطيران المدني

  .ال تنطبق  :اآلثار المالية
  .غير متوفرة  :المراجع

 المقدمة - ١

 خمسة اجتماعات لوضع مشروع ١٩٥٢ روما لعام ةياتفاقالمعني بتحديث الخاص الفريق عقد  ١- ١
 ٢٦من سادس وعقد اجتماع  . عقد مؤتمر دبلوماسيمالءمة  إلى مجلس اإليكاو لتحديد مدى اتقديمه يمكن وثيقة
 . في مونترياليونيو/ حزيران ٢٩ إلى

حوادث عن  المسؤولية من خالل مشغلي الطائراتتوجيه قوم على فلسفة ي نص شروعاالجتماعات منتج عن  ٢- ١
يتعلّق نص منفصل تم تحضير . (طرف ثالث لضحايا على األرضعنها أضرار نتج تالتي وإلرهاب اسببها يالتي الطائرات 

 ). العمل هذه فقط ولكنه ليس موضوع ورقةةالحوادث العامب

                                                        
  .وفرت األياتا نسخ هذه الورقة بجميع اللغات ١
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 بالقدر الذي ال تتوفر فيه تغطيةثالث الطرف الويضات إلى ضحايا ـتقديم تعخطة لنص الروع ـمشيضع  ٣- ١
، النقل الجويمستعملي من آلية ممولة من قبل هذا التعويض وسيأتي مثل . مسؤوليةتم تجاوز حدود تغطية الأو /وبالتأمين 

 عندما يتم بلوغ حدود الصندوق، الذي يدعى آلية التعويض  الدولضامناالعتماد على توسيتم . الركاب والشاحنينأي 
والمبادئ  ات الطائريالمسؤولية من خالل مشغلتوجيه الجمع بين مفهوم  تفيما يلي مناقشة لتحدياو. (SCM)التكميلي 
 .لمسؤولية لالتقليدية

  المناقشة  - ٢
م به ومن المسلّ.  كل على حدةشركات الطيراناألعمال اإلرهابية ضد الدول أو المجتمعات، وليس ضد توجه   ١- ٢

 على دفع تكاليف األعمال اإلرهابية الموجهة ضد هارتنه ليس من صالح أحد أن تدمر شركة طيران بسبب عدم قدأ عموماً
  شركاتوبسبب كون، ختصاصات القانونية في العديد من االشددةالمسؤولية المبسبب وجود قوانين لكن . دولة ما
 عادلارثة تكتتسبب ن المرجح أن ـفمرهاب، التعرض لإلة التأمين لهذا ـتغطيان ـضمدرة على ـقل قأاآلن  الطيران
  .الطيران المتضررةأو شركات انهيار شركة في  سبتمبر / أيلول١١كارثة 

التي والطائرات تلحق بهياكل التي تغطية التأمين عن األضرار سحب بالفعل تم ، ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ ي عاميف  ٢- ٢
ونتيجة . يث المسؤولية، من حتوفر تغطية التأمين ألسلحه الدمار الشامل يتوقع أن يقيد قريباو. تسببها أسلحه الدمار الشامل

عمال اإلرهاب ما أل اتعرض طائراتهبذاتها عن ولية ؤمسالأن تستوعب الطيران على ، تُجبر شركات  هذاتغطيةاللتخفيض 
العديد من المشددة حيز التنفيذ في المسؤولية ومع دخول أنظمة . هذه المسؤوليةعنها ف الحكومات لتخفّ تتدخل لم

إلرهاب، حاالت الحوادث التي يسببها اثالثة في الطراف األمام بر شركات الطيران مطالَبة أتُعت، االختصاصات القانونية
  .  أو بدونهاتأمينوجود تغطية الوذلك مع 

جل حماية الضحايا وكذلك صناعة أ روما من ةتحديث اتفاقيالمعني بالخاص الفريق حل جزئي اقترحه يهدف  ٣- ٢
 لتخفيف أثر الجمع بين ة ضروريوهذه الطمأنينة. لى الحد األقصى لتعرضهمالمشغلين بالنسبة اطمأنة إلى النقل الجوي 

تقدمها لمطالبات غير محدودة لن يتعرضوا ويجب أن يدرك المشغلون ومساهموهم أنهم . المشددة ونهج التوجيهالمسؤولية 
 ةاتفاقيبموجب مشددة ال على تحمل المسؤولية وا إذا وافقضرار، خصوصاًاأللكميات غير محدودة من أطراف مختلفة 

كان من الممكن إذا و. الّ يتم تجاوز هذا الحد وأاأقصى معين احدمسؤولية المشغلين ال تتجاوز لذا فمن الضروري أ  .منقحة
فلن تحقق ت لم ما، والمنقحةأهم عنصر من االتفاقية وتُعتبر الحدود غير القابلة للتجاوز . قيود وهميةتجاوز هذا الحد، تكون ال

  .ى االتفاقيةالمصادقة علاالمكان يكون ب
ثناء صياغة إلياتا أالشاغل األساسي ل  األقصىتجاوز الحدالتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن مسألة كان   ٤- ٢

  . منقحةةاتفاقي

  النتيجة  - ٣
للمسؤولية ال يمكن أقصى حد النهائي على المشروع حتوي ييجب أن  صالحة، ةجل وضع اتفاقيأمن   ١- ٣

 قتراحات المقدمة إلى النقاط التالية، كما ورد في االأيضاًالمشروع المنقح شمل ييجب أن اإلضافة إلى ذلك، وب. تجاوزه
  : روماةتحديث اتفاقيالمعني بالخاص الفريق 

  .أو حماية غير المشغلين/وإعفاء   ـ
، انلحصريا ن العالجاماهصندوق الص على أن الحد األقصى للمسؤولية في المعاهدة واللجوء إلى الن  ـ

  .  المطالباتيضمن حسم مما 
  .ةماديالضرار األفيه تقع الذي   القانونيختصاصاالمجال لى علتعويض ا إجراءاتقصر   ـ
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  . السنويةالقيم اإلجماليةبق وصندن المشغلين والماألضرار دفع حصر   ـ
متوفراً أو لتأمين ا ال يكون  عندمافيها االنخفاضاتالقواعد األساسية لتشغيل الصندوق، بما معالجة   ـ

  .اًذستنفيكون م

   ــ انتهـى


