
  

  
DCCD Doc No.38 
30/4/09 

  

   لقانون الجويلوالمؤتمر الد
  )٢/٥/٢٠٠٩ إلى ٢٠/٤ ،مونتريال(

 عن مشروع اتفاقية تعويض الضرر العامةتقرير اللجنة 
  الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة

  )العامةاللجنة وثيقة مقدمة من رئيس (

حسبما تمت  الثالثة، مشروع اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات باألطرافيورد هذا التقرير نص   - ١
 DCCD Doc No. 32ويتضمن التقرير أيضا نصا يبين التغييرات التي أدخلت على الوثيقة .  الموافقة عليه في اللجنة العامة

مشروع البنود  (DCCD-FCC No. 1والوثيقة ) تقرير لجنة الصياغة (DCCD Doc No. 30والوثيقة ) مشروع بنود الديباجة(
  .يرا للرجوع إلى هذه التغييرات، وذلك تيس)الختامية

  .تُدعى الجلسة العامة إلى اعتماد نص مشروع االتفاقية  - ٢
  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 





  

  مشروع

اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات 
  باألطراف الثالثة

  إن الدول األطراف في هذه االتفاقية
التي تلحق بها أضرار نتيجة أحداث تشمل طائرة أثناء  بالحاجة إلى ضمان تعويضات مالئمة لألطراف الثالثة إذ تسلم
  .الطيران

 بالحاجة إلى تحديث االتفاقية المتعلقة باألضرار التي تحدثها الطائرات األجنبية لألطراف الثالثة على األرض وإذ تسلم
نتريال بتاريخ ، والبروتوكول المعدل لالتفاقية، الموقع عليه في مو٧/١٠/١٩٥٢الموقع عليها في روما بتاريخ 

٢٣/٩/١٩٧٨.  

 بأهمية ضمان حماية مصالح الضحايا من األطراف الثالثة والحاجة الى تقديم تعويض عادل، وكذلك الحاجة الى وإذ تسلم
  .إتاحة استمرار استقرار صناعة الطيران

ب واألمتعة والبضائع  من جديد استصواب التطوير المنتظم لعمليات النقل الجوي الدولي وسالسة انسياب الركاوإذ تؤكد
  .٧/١٢/١٩٤٤، الموقع عليها في شيكاغو بتاريخ اتفاقية الطيران المدني الدوليوفقا لمبادئ وأهداف 

 بأن االجراءات الجماعية التي تتخذها الدول للمزيد من مواءمة وتدوين بعض القواعد التي تنظم تعويض واقتناعا منها
تجة عن أحداث تشمل طائرات أثناء الطيران من خالل وضع اتفاقية جديدة هي األطراف الثالثة التي تلحق بها أضرار نا

  .أنسب وأنجع وسيلة لتحقيق توازن عادل للمصالح

  : على ما يلياتفقت

  الفصل األول

  المبادئ

   التعاريف—المادة األولى 

  :ألغراض هذه االتفاقية

اتفاقية قمع االستيالء غير المشروع      يعني أي عمل معرف على أنه جريمة في       " التدخل غير المشروع  "  )أ(
اتفاقية قمع األفعال غيـر المـشروعة       ، أو في    ١٦/١٢/١٩٧٠، الموقعة في الهاي في      على الطائرات 

، وأي تعديل نافـذ فـي      ٢٣/٩/١٩٧١، الموقعة في مونتريال في      الموجهة ضد سالمة الطيران المدني    
  .وقت وقوع الحدث

  .الة طيران ضررا غير نتيجة ألحد أفعال التدخل غير المشروععندما تلحق طائرة في ح" حدث"يقع   )ب(
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في أي وقت منذ لحظة إغالق جميع أبوابها الخارجيـة بعـد صـعود      " حالة طيران "تعتبر الطائرة في      )ج(
الركاب أو شحن البضائع على متنها ولغاية اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها إلنـزال الركـاب أو                   

  .تفريغ البضائع

تعني أي رحلة جوية يقع مكان مغادرتها ومقصدها المعتزم داخل أراضي دولتين،            " رحلة جوية دولية  "  )د(
سواء كان أو لم يكن هناك انقطاع في الرحلة الجوية، أو داخل أراضي دولة واحـدة إذا كـان يوجـد       

  .مكان توقف مقصود في أراضي دولة أخرى

ة القالع الطائرة، بدون حساب تأثير غاز الرفـع فـي           تعني الكتلة القصوى المرخص   " الكتلة القصوى "  )ه(
  .حالة استعماله

يعني الشخص القائم بتشغيل الطائرة، بشرط أنه اذا كانت مالحة الطـائرة تحـت سـيطرة                 " المشغل"  )و(
شخص آخر يستمد منه حق تشغيل الطائرة، بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة، وجـب اعتبـاره هـو      

ال للطائرة عندما يستخدم الطائرة بصفة شخصية أو عنـدما يـستخدم            ويعتبر الشخص مشغ  .  المشغل
موظفوه أو وكالؤه تلك الطائرة في سياق وظيفتهم، سواء أكان ذلك ضمن نطاق سلطتهم أم لـم يكـن           

  .كذلك
  .يعني أي شخص طبيعي أو اعتباري، بما في ذلك الدولة" الشخص"  )ز(
  .تفاقية بالنسبة لهاتعني أي دولة تسري هذه اال" الدولة الطرف"  )ح(
  .يعني شخصا غير المشغل أو الراكب أو شاحن البضائع" الطرف الثالث"  )ط(

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

  . الضرر الناشئ عن فعل تدخل غير مشروعحالة طيران في رحلة جوية دولية، بخالف 
بموجب إعالن من الدولة الطرف إلى جهة اإليداع، تسري هذه االتفاقية أيضا عندما تكون طائرة فـي حالـة                  -٢

طيران بخالف الطيران في رحلة جوية دولية سببت أضرارا في أراضي تلك الدولة من غير أن يكون ذلـك نتيجـة ألحـد         
  . روعأفعال التدخل غير المش

  : تحقيقا ألغراض هذه االتفاقية  -٣
المنطقـة  "يعتبر الضرر للسفينة الموجودة في أعالي البحار أو الطائرة الموجودة فوق أعالي البحـار و                  )أ(

غير أنه إذا كان مقر األعمـال الرئيـسي         :  ضررا يحدث في اقليم دولة تسجيلها     " االقتصادية الخالصة 
ر دولة التسجيل، يعتبر أن الضرر للطائرة قد حدث في اقلـيم الدولـة              لمشغل الطائرة في اقليم دولة غي     

  .التي يوجد فيها مقر أعماله الرئيسي
ويجب اعتبار الضرر الذي يصيب منصات الحفر وغيرها من التجهيزات المثبتة فـي أرض المنطقـة                  )ب(

ختصاص القـانوني   االقتصادية الخالصة أو في الجرف القاري ضررا حدث في اقليم الدولة صاحبة اال            
، اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحـار       وفقا للقانون الدولي بما في ذلك         .على تلك المنصة أو التجهيزات    
  .١٠/١٢/١٩٨٢المحررة في خليج مونتيغو في 
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وتعد من طائرات الدولة كل طائرة      .  ال تسري أحكام هذه االتفاقية على األضرار التي تسببها طائرات الدولة            -٤
  .تخدم في أغراض عسكرية أو ألغراض الجمارك أو الشرطةتس

  الفصل الثاني

  مسؤولية المشغل والمسائل ذات الصلة

   مسؤولية المشغل—المادة الثالثة 
يجب أن يتحمل مشغل الطائرة مسؤولية تعويض الضرر الذي لحق باألطراف الثالثة بشرط أن يكون سـبب                   -١

  .الضرر طائرة في حالة طيران
شأ حق في التعويض بموجب هذه االتفاقية اذا لم يترتب الضرر مباشرة عـن الحـدث الـذي أدى إلـى         ال ين   -٢

  .وقوعه، أو إذا نتج الضرر عن مجرد مرور الطائرة في المجال الجوي وفقا ألنظمة الحركة الجوية المعمول بها
ويجب التعويض عـن    .  لعقليةيجب التعويض عن األضرار الناجمة عن الوفاة واإلصابة الجسدية واالصابة ا            -٣

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

  .يجب التعويض عن الضرر الذي يلحق بالممتلكات  -٤
ضرار البيئية، بالقدر الذي يكون فيه هذا التعويض منصوصا عليـه بموجـب قـانون            يجب التعويض عن األ     -٥

  .الدولة الطرف التي وقع الضرر في إقليمها
ال تترتب مسؤولية بموجب هذه االتفاقية عن الضرر الناجم عن أي واقعة نووية حسب التعريف الوارد فـي                    -٦

اف الثالثة في مجال الطاقة النووية، أو الضرر النووي حسب مـا             بشأن مسؤولية األطر   ٢٩/٧/١٩٦٠اتفاقية باريس بتاريخ    
 بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النوويـة، وأي تعـديل أو مرفقـات      ٢١/٥/١٩٦٣هو معرف في اتفاقية فيينا بتاريخ       

  .بهاتين االتفاقيتين في حالة سريان في وقت وقوع الحدث
  .و رادعة أو أي جزاءات أخرى غير تعويضيةال يجب الحصول على أي تعويضات جزائية أ  -٧
أي مشغّل قد يكون مسؤوال بخالف هذا بموجب أحكام هذه االتفاقية ال يكون مسؤوال إذا كان الضرر نتيجـة                     -٨

  .مباشرة لنزاع مسلح أو اضطراب مدني

   حدود مسؤولية المشغل—المادة الرابعة 
  : الثالثة الحد التالي القائم على كتلة الطائرة ألي حدثال تتجاوز مسؤولية المشغل الناشئة بموجب المادة  -١

  . 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
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 كيلـوجرام   ١ ٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى على            ٣ ٠٠٠ ٠٠٠  )ج(
  . كيلوجرام٢ ٧٠٠تجاوز ت وال

 كيلـوجرام   ٢ ٧٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى على            ٧ ٠٠٠ ٠٠٠  )د(
  . كيلوجرام٦ ٠٠٠تجاوز ت وال

 كيلـوجرام  ٦ ٠٠٠ئرات التي تزيد كتلتها القصوى على       وحدة حقوق سحب خاصة للطا     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 ٠٠٠وى علـى   وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القص         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

 وحدة حقـوق سـحب خاصـة للطـائرات التـي تزيـد كتلتهـا القـصوى علـى                    ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )ي(
  .كيلوجرام ٥٠٠ ٠٠٠

إذا اشتركت في حدث طائرتان أو أكثر يشغلها نفس المشغل، يسري حد المسؤولية المتعلق بالطائرة ذات أكبر               -٢
  .كتلة قصوى

  :هذه المادة إال إذا أثبت المشغل أن األضرار في ال تطبق الحدود الواردة  -٣
   أو وكالئه،من موظفيه أو هأو امتناع من جانبآخر همال أو خطأ إنشأ عن تلم   )أ(
  .شخص آخرهمال أو خطأ أو امتناع من جانب إ فقط عن تأو نشأ )ب(

  أولوية التعويض  —المادة الخامسة 
 من المادة الرابعة، يجـب مـنح        ١ذي يتعين دفعه يتجاوز المبالغ المتوافرة وفقا للفقرة         إذا كان المبلغ اإلجمالي للتعويض ال     

وباالصابة العقلية، فـي      وباإلصابة الجسدية  بالوفاة: المبلغ اإلجمالي على سبيل األفضلية للوفاء نسبيا بالمطالبات فيما يتعلق         
ي المستحق الدفع نسبيا فيمـا بـين المطالبـات فيمـا يتعلـق      ويجب منح الباقي، إن وجد، من المبلغ اإلجمال      . الحالة األولى 

  .باألضرار األخرى

   األحداث التي يشترك فيها اثنان أو أكثر من المشغلين —المادة السادسة 
عندما تكون طائرتان أو أكثر مشتركتين في حدث نجم عنه ضرر تسرى عليه هذه االتفاقية، يصبح مـشغلو                     -١

  .ضامن واالنفراد عن الضرر الذي لحق بطرف ثالثتلك الطائرات مسؤولين بالت
اذا كان مشغالن أو أكثر مسؤولين عن الضرر على هذا النحو، يعتمد حق الرجوع فيما بينهم ومـداه علـى                      -٢

  .حدود مسؤولية كل منهم ومدى إسهامهم في الضرر
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  . إن وجد هذا الحديجب أال يتحمل أي مشغل مسؤولية أي مبلغ يتجاوز الحد المنطبق على مسؤوليته  -٣

   تكاليف المحكمة والنفقات األخرى—المادة السابعة 
يجوز للمحكمة أن تحكم، بموجب القوانين الخاصة بها، بدفع كل أو بعض تكاليف المحكمة والنفقات األخـرى         -١

  . الخاصة بالدعوى التي تحملها المطالب بما في ذلك الفوائد
عويضات التي حكمت بها المحكمة، بخالف تكـاليف المحكمـة والنفقـات           اذا كان مبلغ الت    ١ال تسري الفقرة      -٢

األخرى الخاصة بالدعوى، ال يتجاوز مجموع المبلغ الذي عرضه المشغل كتابة على المطالب في غضون فترة ستة أشـهر              
  .من تاريخ الحدث الذي تسبب في الضرر أو قبل بدء الدعوى أيهما كان األخير

  تحت الحساب الدفع —المادة الثامنة 
 التعويضب المطالبة م يحق له  ين قد  الذ األشخاص الطبيعيين الى  تحت الحساب   مبالغ   دفع دون ابطاء  يأن  المشغل،  على  يجب  

، اذا كان المشغل ملزما بذلك بموجب قانون الدولة التي وقع        االقتصادية العاجلة  ملتلبية احتياجاته وذلك   بموجب هذه االتفاقية،  
تعويضات مستحقة  من أي خصمها ويجوز  ،اعترافا بالمسؤولية المدفوعة تحت الحساب    كل هذه المبالغ    ال تش و.  فيها الضرر 

  .الدفع على المشغل

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

  .لمنصوص عليها في هذه االتفاقيةالضمان لتغطية مسؤوليتهم ا
احتفاظـه بالقـدر     دليل علـى     تلزمه بتقديم  أن   إليها  فيها أو  رحالتالمشغل  ويجوز للدولة الطرف التي ينظم        -٢

ويجب على الدولة الطرف وهي تلزمه بذلك أن تطبق على المـشغلين المنتمـين إلـى دول    .  أو الضمان من التأمين  الكافي
  .ير التي تطبقها على مشغليها هيأطراف أخرى نفس المعاي

  الفصل الثالث
  حق اإلعفاء والرجوع

    االعفاء—المادة العاشرة 

، أو مدعي ال عن الفعل من جانبأو امتناعاهمال أو خطأ آخر  قد تسبب فيه أو أسهم في حدوثهأن الضرر المشغل  أثبت إذا
 بقدر ما يكون هذا هذا المدعيا من مسؤوليته تجاه كليا أو جزئييعفى المشغل إعفاء الشخص الذي يستمد منه حقوقه، 

  . قد سبب الضرر أو أسهم في حدوثهفعل ال عنأو االمتناعاالهمال أو الخطأ 
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   حق الرجوع—المادة الحادية عشرة 

مع مراعاة المادة الثالثة عشرة، ليس في هذه االتفاقية ما يمس بموضوع حق الشخص المـسؤول عـن الـضرر بموجـب            
  .ي الرجوع على غيرهأحكامها ف

  الفصل الرابع
  ممارسة االنتصاف واألحكام ذات الصلة

   االنتصاف الخالص—المادة الثانية عشرة 

دعوى التعويض عن الضرر الالحق بأطراف ثالثة والذي تسببه طائرة في حالة طيـران ضـد المـشغل أو                     -١
المسؤولية التقصيرية أو بخالف ذلك، ال ترفـع إال وفقـا   موظفيه أو وكالئه أيا كان أساسها، سواء بموجب هذه االتفاقية أو         

للشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية، دون المساس بمسألة تحديد األشخاص الذين لهم حق المقاضـاة وحقـوق كـل             
  .منهم
 من المادة الثالثة على أي شخص يمكن أن تُسترد منه بخـالف ذلـك التكـاليف أو    ٨ و ٧ و ٦تسري الفقرات     -٢
  .عويضات عن األضرار الواردة في هذه الفقرات، سواء بموجب هذه االتفاقية أو المسؤولية التقصيرية أو بخالف ذلكالت

    اإلعفاء من المسؤولية—المادة الثالثة عشرة 

 ال يكون المالك أو المؤجر أو الممول صاحب سند الملكية أو الحائز على حصة في الطائرة، إن لم يكن هو المشغل أو أحد                      
موظفيه أو وكالئه، مسؤوال عن التعويض بموجب هذه االتفاقية أو قانون أي دولة طرف فيما يتعلق بالضرر الـذي يلحـق           

  .باألطراف الثالثة

   تحويل حقوق السحب الخاصة—المادة الرابعة عشرة 
 تعريفال الخاصة حسب    لى وحدة حقوق السحب   إوحدات حقوق السحب الخاصة في هذه االتفاقية تشير         ب المذكورةن المبالغ   إ

 العمالت بوحدات   هذهلى العمالت الوطنية وفقا لقيمة      إتحول هذه المبالغ     عند التقاضي و.   صندوق النقد الدولي   الذي وضعه 
يم التي يطبقهـا صـندوق النقـد        يفقا لطريقة التق  ووتحسب قيمة العملة الوطنية     .  حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم     

 ليست عضوا في صندوق النقـد        التي طرفاللدولة  لالعملة الوطنية   بقيمة  التحسب  و.  عامالته السارية  عملياته وم  فيالدولي  
 لكي تعبر إلى أبعد حد ممكن بالعملة الوطنية للدول الطرف عن نفـس القيمـة                الدولي وفقا للطريقة التي تحددها هذه الدولة      

  . من المادة الرابعة١الحقيقية للمبالغ الواردة في الفقرة 

  مراجعة حدود المسؤولية —المادة الخامسة عشرة 
جهـة  من جانـب  ة الرابعة الماد من ١الفقرة  المحددة في المبالغ، يجب مراجعة من هذه المادة  ٢ الفقرةب رهنا  -١

 المتراكم منذ المراجعة السابقة أو في المرة األولى منذ تاريخ سـريان       معدل التضخم  يساوي عامل تضخم    تطبيق مع   اإليداع
 المتوسـط المـرجح للمعـدالت    على أنه معدل التضخم المستخدم في تحديد عامل التضخم     يحسبويجب أن   .   االتفاقية هذه
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 عمالتها وحدة حقوق الـسحب  تشمل في الدول التي ية االستهالك المنتجاتالقياسية ألسعارالسنوية للزيادة أو النقصان في األرقام       
  .عشرة الرابعة الخاصة المذكورة في المادة

جهـة   في المئة، فعلـى      ١٠ليها في الفقرة السابقة أن عامل التضخم قد تجاوز          إاذا تبين من المراجعة المشار        -٢
إبالغـه  ويصبح هذا التعديل ساريا بعد ستة أشهر من تـاريخ           .   األطراف بتعديل حدود المسؤولية    أن تخطر الدول   اإليداع

 فـورا جميـع الـدول    أن تخطر  جهة اإليداع على  و.  اعتراضها عليه طراف  لبية الدول األ  ا غ للدول األطراف، ما لم تسجل    
  .األطراف بسريان أي تعديل

   المحكمة المختصة—المادة السادسة عشرة 

 من هذه المادة، يجوز أن ترفع دعاوى التعويض بموجب أحكام هذه االتفاقية فقط أمام ٢مع مراعاة الفقرة   - ١
  .ر في اقليمهامحاكم الدولة الطرف التي وقع الضر

اذا حدث الضرر في أكثر من دولة طرف، يجوز رفع جميع دعاوى التعويض بموجب هذه االتفاقية فقط أمام   - ٢
  .محاكم الدولة الطرف التي كانت الطائرة موجودة في اقليمها أو كانت على وشك مغادرته عند وقوع الحدث

 يقدم في أي دولة طرف الطلب الخاص بالتدابير  من هذه المادة، يجوز أن٢ و١دون اإلخالل بالفقرتين   - ٣
  .المؤقتة، ومن بينها إجراءات الحماية، وفقا لما ينص عليه قانون تلك الدولة

   االعتراف باألحكام وإنفاذها—المادة السابعة عشرة 

، بعد  مع مراعاة أحكام هذه المادة، تصبح األحكام الصادرة عن محكمة مختصة بموجب المادة السادسة عشرة                -١
إجراء محاكمة، أو غيابيا، تصبح اذا جاز إنفاذها في الدولة الطرف التي تتبع لها تلك المحكمة، قابلة للنفاذ أيـضا فـي أي                       

  .دولة طرف أخرى، حال استيفاء اإلجراءات التي تقتضيها تلك الدولة الطرف

  .ذها بموجب هذه المادةيجب عدم إعادة فتح موضوع الدعوى في أي طلب لالعتراف باألحكام أو إنفا  -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

 الوقت وبالشكل الذي يسمحان له بإعـداد دفاعـه     إذا لم يكن المدعى عليه قد تسلم إشعارا بالمحاكمة في           )ب(
  .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(
  .حق انفاذ الحكم ال يؤول إلى الطالبإن   )ه(
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يجوز رفض االعتراف واالنفاذ أيضا بقدر ما يكون الحكم قد قضى بتعويضات، ومن بينها تعويضات رادعـة      -٤
  .أو جزائية، ال تعوض طرفا ثالثا عن ضرر فعلي تكبده

تحملها المدعي، بما فـي ذلـك   عندما يصبح الحكم قابال للنفاذ تصبح تكاليف المحكمة أو النفقات األخرى التي    -٥
  .الفوائد أيضا قابلة لالسترداد بموجب الحكم نفسه

   االتفاقات اإلقليمية والمتعددة األطراف—المادة الثامنة عشرة 
  بشأن االعتراف باألحكام وإنفاذها

مشيا مع للدول األطراف أن تعقد اتفاقات إقليمية ومتعددة األطراف بخصوص االعتراف باألحكام وإنفاذها ت  - 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

على الدول األطراف أن تقوم، عن طريق جهة اإليداع، بإبالغ بعضها البعض بأي اتفاقات إقليمية أو متعددة   - ٢
  .طراف تكون قد عقدتها قبل أو بعد تاريخ سريان مفعول هذه االتفاقيةاأل

  .ال تؤثر أحكام الفصل الرابع من هذه االتفاقية على االعتراف بأي حكم صادر بموجب تلك االتفاقات أو إنفاذه  -٣

   مدة التقادم—المادة التاسعة عشرة 
عوى أو يقدم إخطار في غضون سنتين مـن تـاريخ           يسقط حق التعويض بموجب المادة الثالثة اذا لم ترفع د           -١

  .الواقعة التي تسببت في الضرر
  .تحدد طريقة حساب فترة السنتين وفقا لقانون المحكمة التي ترفع أمامها القضية  -٢

   وفاة الشخص المسؤول—المادة العشرون 
نيا في أمالكه وتخضع ألحكام هذه      في حالة وفاة الشخص المسؤول ترفع دعوى التعويض عن األضرار على من يمثله قانو             

  .االتفاقية

  الفصل الخامس

  البنود الختامية

  الموافقة أو االنضمام أو التصديق أو القبول أو التوقيع —المادة الحادية والعشرون 

نون  للدول المشاركة في المؤتمر الدولي لقا٢٠٠٩أيار / مايو٢يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية في مونتريال في   -١
، يفتح باب التوقيع على االتفاقية ٢٠٠٩أيار / مايو٢ وبعد . ٢٠٠٩أيار / مايو٢ إلى نيسان/ أبريل٢٠الجو المنعقد في مونتريال من 

  .للمادة الثالثة والعشرينلكل الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال حتى يسري مفعولها وفقا 
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  .عليها ق عليها من قبل الدول التي وقعتتخضع هذه االتفاقية للتصدي  -٢

  . في أي وقتإليهاألي دولة لم توقع على هذه االتفاقية أن تقبلها أو توافق عليها أو تنضم   -٣
تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي المعينة بوصفها جهة   -٤

  .اقية بموجب هذه االتفاإليداع

  اإلقليميةمنظمات التكامل االقتصادي  —المادة الثانية والعشرون 

 هذه تحكمها معينة وتمارس االختصاص على أمورللتكامل االقتصادي تشكلها دول ذات سيادة إقليمية أي منظمة   -١
  التكامل ويكون لمنظمة. إليهايها أو تنضم  تقبلها أو توافق عل تصدق عليها أوهذه االتفاقية أوعلى يجوز لها بالمثل أن توقع ، االتفاقية

   . هذه االتفاقيةاإلقليمية في هذه الحالة حقوق وواجبات الدولة الطرف، بقدر اختصاص تلك المنظمة باألمور التي تحكمهااالقتصادي 

نضمامها أن تقدم  أو قبولها أو موافقتها أو ا أو تصديقها عند توقيعهااإلقليميةيجب على منظمة التكامل االقتصادي   -٢
ويجب على  . عليها دولها األعضاء االختصاص أسندت إليها هذه االتفاقية والتي تحكمها التي األمور تحدد فيه اإليداع جهة إلى إعالنا

 اإلعالن بأي تغيرات في توزيع اختصاصها المحدد في اإليداع جهة إبالغ إلى أن تبادر فورا اإلقليميةمنظمة التكامل االقتصادي 
  .أسند إليهاالمنصوص عليه في هذه الفقرة، بما في ذلك أي اختصاص جديد 

تنطبق بالتساوي على منظمة التكامل االقتصادي " األطرافالدول "أو " الطرفالدولة  "إلى في هذه االتفاقية إشارةكل   -٣
  . حيثما يتطلب السياق ذلكاإلقليمية

  ةسريان مفعول االتفاقي —المادة الثالثة والعشرون 

للتصديق أو القبول أو الخامسة والثالثين  الوثيقة تاريخ إيداعيسري مفعول هذه االتفاقية اعتبارا من اليوم الستين الالحق ل  -١
تحسب ألغراض هذه الفقرة الوثيقة  وال. ةقي وذلك فيما بين الدول التي أودعت مثل هذه الوث— اإليداعالموافقة أو االنضمام لدى جهة 

  .اإلقليمينظمة للتكامل االقتصادي التي تودعها م
 األخرى، يسري مفعول هذه االتفاقية اعتبارا من اإلقليميبالنسبة للدول األخرى وبالنسبة لمنظمات التكامل االقتصادي   -٢

  . وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمامإليداعاليوم الستين الالحق 

  النقض —المادة الرابعة والعشرون 

  .اإليداع جهة إلى كتابي إخطار بإرسالألي دولة طرف أن تنقض هذه االتفاقية   -١
اإلخطار، وتظل االتفاقية سارية كما لم يكن  اإليداعيسري مفعول النقض بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ تسلم جهة   -٢

 تكون قد وقعت قبل انقضاء فترة المائة وثمانين االنسحاب قد شرع فيه على الضرر المشار إليه في المادة الثالثة والناجم عن حادثة
  .يوما
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  مع المعاهدات األخرىالعالقة  —المادة الخامسة والعشرون 

  :على األضرار التي تغطيها االتفاقيةتنطبق في الصكوك التالية التي  هذه االتفاقية على أي قواعد  قواعدترجح

 الموقع عليهـا    ئرات األجنبية لألطراف الثالثة على سطح األرض      االتفاقية المتعلقة باألضرار التي تحدثها الطا       )أ(
  .١٩٥٢تشرين األول / أكتوبر٧في روما بتاريخ 

البروتوكول بتعديل االتفاقية المتعلقة باألضرار التي تحدثها الطائرات األجنبية لألطراف الثالثة علـى سـطح                 )ب(
  .١٩٧٨ أيلول/ سبتمبر٢٣وقع في مونتريال في ، والم١٩٥٢ أكتوبر ٧الموقع عليها في روما بتاريخ  األرض

  الدول التي لديها أكثر من نظام قانوني واحد —المادة السادسة والعشرون 

 أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه إقليميتان الدول وحدتان إحدى كانت لدى إذا  -١
وقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام أن تعلن أن هذه االتفاقية يشمل سريانها جميع وحداتها االتفاقية، فيجوز لها عند الت

  . آخر في أي وقتإعالن عن طريق تقديم اإلعالنو أكثر من هذه الوحدات فقط ويجوز لها تعديل هذا أ أو يشمل واحدة اإلقليمية

  التي تسري عليهااإلقليمية ويجب أن ينص صراحة على الوحدات اإليداع من هذا القبيل لجهة إعالن أي إبالغيجب   -٢
  .االتفاقية هذه

 من المادة الثانية، من جانب أي دولة طرف لديها وحدتان اقليميتان أو أكثر ٢بالنسبة ألي اعالن يتم بموجب الفقرة   -٣
ق على الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة ويحدث في جميع تطبق فيها نظم قانونية مختلفة، يجوز لها أن تعلن أن هذه االتفاقية تطب

  .وحداتها االقليمية أو في واحدة أو أكثر منها ويجوز لها تعديل هذا االعالن بتقديم اعالن آخر في أي وقت

  :اعالنا بموجب هذه المادةفيما يتعلق بأي دولة طرف أصدرت   -٤

من تلك   المعنيةاإلقليمية قانون الوحدة إلى إشارة على أنها ثامنة الفي المادة" القانون الوطني "إلى اإلشارةتفسر   )أ(
  .الدولة

 اإلقليميـة  عملة الوحـدة  إلى إشاراتعلى أنها   الرابعة عشرة    في المادة " العملة الوطنية  "إلى اإلشاراتتفسر  و  )ب(
  .من تلك الدولة المعنية

  التحفظات واإلعالنات —المادة السابعة والعشرون 

 من المادة الثانية ٢إبداء أي تحفظ على هذه االتفاقية، ولكن يجوز إصدار إعالنات حسبما تصرح به الفقرة ال يجوز   -١
  . من المادة الثانية والعشرين والمادة السادسة والعشرون وذلك وفقا لهذه األحكام٢والفقرة 

  .تبلغ جهة اإليداع كتابة بأي إعالن أو سحب إعالن بموجب هذه االتفاقية  -٢
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  وظائف جهة اإليداع —لمادة الثامنة والعشرون ا

  : على وجه السرعة كل األطراف الموقعة والدول األطراف بما يلياإليداعتخطر جهة 

  ،كل توقيع على هذه االتفاقية وتاريخه  )أ(

  ، لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام وتاريخهإيداعكل   )ب(

  كل اعالن وتاريخه،   )ج(

  سحب أي اعالن وتاريخه،تعديل أو   )د

  ،تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ  )ھ

  ،تاريخ دخول أي تعديل لحدود المسؤولية المقررة بمقتضى هذه االتفاقية حيز النفاذ  )و(

  . لهذه االتفاقية وتاريخ إيداعه وتاريخ سريان النقضأي نقض  )ز

  . األصول، بتوقيع هذه االتفاقية، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب لذلكإثباتا

 وتسعة باللغات العربية واالنجليزية والصينية ينأيار من عام ألف/ من شهر مايولثانيفي اليوم ا حررت في مونتريال
وتظل هذه االتفاقية مودعة في محفوظات  . والفرنسية والروسية واالسبانية، وتكون كل النصوص بهذه اللغات متساوية في الحجية

لى كل الدول إ في هذه االتفاقية، والمتعاقدةلى كل الدول إ صورا معتمدة رسميا منها اإليداعة الطيران المدني الدولي، وتسلم جهة منظم
  . المشار إليهما في المادة الخامسة والعشرينبروتوكولات والتفاقيالاألطراف في ا
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  مشروع

اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات 
  الثةباألطراف الث

   األطراف في هذه االتفاقية الدولإن
 أثناء تشمل طائرة بها أضرار نتيجة أحداث تلحقألطراف الثالثة التي ل ة مالئمات ضمان تعويضإلىالحاجة ب تسلمإذ 

  .الطيران

ى األرض ألطراف الثالثة علل الطائرات األجنبية تحدثهااألضرار التي ب  المتعلقةتفاقيةال تحديث اإلىالحاجة ب تسلموإذ 
، والبروتوكول المعدل لالتفاقية، الموقع عليه في مونتريال بتاريخ ٧/١٠/١٩٥٢الموقع عليها في روما بتاريخ 

٢٣/٩/١٩٧٨.  

، وكذلك الحاجة الى تعويض عادلأهمية ضمان حماية مصالح الضحايا من األطراف الثالثة والحاجة الى تقديم ب تسلموإذ 
  .لطيران استمرار استقرار صناعة اإتاحة

 الركاب واألمتعة والبضائع وسالسة انسيابظم لعمليات النقل الجوي الدولي ت من جديد استصواب التطوير المنوإذ تؤكد
  .٧/١٢/١٩٤٤ عليها في شيكاغو بتاريخ ، الموقعاتفاقية الطيران المدني الدوليوفقا لمبادئ وأهداف 

 مواءمة وتدوين بعض القواعد التي تنظم تعويض للمزيد منلدول  بأن االجراءات الجماعية التي تتخذها اواقتناعا منها
 طائرات أثناء الطيران من خالل وضع اتفاقية جديدة هي تشمل أحداث ناتجة عنبها أضرار تلحق األطراف الثالثة التي 

  . لتحقيق توازن عادل للمصالحوأنجع وسيلةأنسب 

  : على ما يلياتفقت

  الفصل األول

  المبادئ

   التعاريف—لى المادة األو

  :ألغراض هذه االتفاقية

اتفاقية قمع االستيالء غير المشروع     يعني أي عمل معرف على أنه جريمة في         " التدخل غير المشروع  "  )أ(
اتفاقية قمع األفعال غيـر المـشروعة       ، أو في    ١٦/١٢/١٩٧٠، الموقعة في الهاي في      على الطائرات 

، وأي تعديل نافـذ فـي      ٢٣/٩/١٩٧١في مونتريال في    ، الموقعة   الموجهة ضد سالمة الطيران المدني    
  .وقت وقوع الحدث

  .عندما تلحق طائرة في حالة طيران ضررا غير نتيجة ألحد أفعال التدخل غير المشروع" حدث"يقع   )ب(
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في أي وقت منذ لحظة إغالق جميع أبوابها الخارجيـة بعـد صـعود      " حالة طيران "تعتبر الطائرة في      )ج(
لبضائع على متنها ولغاية اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها إلنـزال الركـاب أو                الركاب أو شحن ا   

  .تفريغ البضائع

تعني أي رحلة جوية يقع مكان مغادرتها ومقصدها المعتزم داخل أراضي دولتين،            " رحلة جوية دولية  "  )د(
 إذا كـان يوجـد   سواء كان أو لم يكن هناك انقطاع في الرحلة الجوية، أو داخل أراضي دولة واحـدة    

  .مكان توقف مقصود في أراضي دولة أخرى

تعني الكتلة القصوى المرخصة القالع الطائرة، بدون حساب تأثير غاز الرفـع فـي              " الكتلة القصوى "  )ه(
  .حالة استعماله

يعني الشخص القائم بتشغيل الطائرة، بشرط أنه اذا كانت مالحة الطـائرة تحـت سـيطرة                 " المشغل"  )و(
تمد منه حق تشغيل الطائرة، بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة، وجـب اعتبـاره هـو     شخص آخر يس 

ويعتبر الشخص مشغال للطائرة عندما يستخدم الطائرة بصفة شخصية أو عنـدما يـستخدم              .  المشغل
موظفوه أو وكالؤه تلك الطائرة في سياق وظيفتهم، سواء أكان ذلك ضمن نطاق سلطتهم أم لـم يكـن           

  .كذلك
  .يعني أي شخص طبيعي أو اعتباري، بما في ذلك الدولة" الشخص"  )ز(
  .تعني أي دولة تسري هذه االتفاقية بالنسبة لها" الدولة الطرف"  )ح(
في حالـة التـصادم، فـان       يعني شخصا غير المشغل أو الراكب أو شاحن البضائع،          " الطرف الثالث "  )ط(

وطاقمها والراكب أو مرسلو البـضائع أو       يعني أيضا مشغل الطائرة األخرى ومالكها       " الطرف الثالث "
  .المرسل إليهم على متن الطائرة األخرى

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

  . ن فعل تدخل غير مشروعحالة طيران في رحلة جوية دولية، بخالف الضرر الناشئ ع
بموجب إعالن من الدولة الطرف إلى جهة اإليداع، تسري هذه االتفاقية أيضا عندما تكون طائرة فـي حالـة                  -٢

طيران بخالف الطيران في رحلة جوية دولية سببت أضرارا في أراضي تلك الدولة من غير أن يكون ذلـك نتيجـة ألحـد         
  . أفعال التدخل غير المشروع

  : ا ألغراض هذه االتفاقيةتحقيق  -٣
المنطقـة  "يعتبر الضرر للسفينة الموجودة في أعالي البحار أو الطائرة الموجودة فوق أعالي البحـار و                  )أ(

غير أنه إذا كان مقر األعمـال الرئيـسي         :  ضررا يحدث في اقليم دولة تسجيلها     " االقتصادية الخالصة 
، يعتبر أن الضرر للطائرة قد حدث في اقلـيم الدولـة            لمشغل الطائرة في اقليم دولة غير دولة التسجيل       

  .التي يوجد فيها مقر أعماله الرئيسي
ويجب اعتبار الضرر الذي يصيب منصات الحفر وغيرها من التجهيزات المثبتة فـي أرض المنطقـة                  )ب(

 االقتصادية الخالصة أو في الجرف القاري ضررا حدث في اقليم الدولة صاحبة االختصاص القـانوني               
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، اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحـار       وفقا للقانون الدولي بما في ذلك         .على تلك المنصة أو التجهيزات    
  .١٠/١٢/١٩٨٢المحررة في خليج مونتيغو في 

  ١الخيار 
وتعد من طائرات الدولة كل طائرة      .  تفاقية على األضرار التي تسببها طائرات الدولة      ال تسري أحكام هذه اال      -٤

  .تستخدم في أغراض عسكرية أو ألغراض الجمارك أو الشرطة
  ٢الخيار 

ال تسري أحكام هذه االتفاقية على الضرر الذي تسببه طائرة تشغلها دولة بصورة مباشـرة ألغـراض غيـر        -٤
  .فها ومهامها السياديةتجارية فيما يتعلق بوظائ

  الفصل الثاني

  مسؤولية المشغل والمسائل ذات الصلة

   مسؤولية المشغل—المادة الثالثة 
يجب أن يتحمل مشغل الطائرة مسؤولية تعويض الضرر الذي لحق باألطراف الثالثة بشرط أن يكون سـبب                   -١

  .الضرر طائرة في حالة طيران
التفاقية اذا لم يترتب الضرر مباشرة عـن الحـدث الـذي أدى إلـى     ال ينشأ حق في التعويض بموجب هذه ا       -٢

  .وقوعه، أو إذا نتج الضرر عن مجرد مرور الطائرة في المجال الجوي وفقا ألنظمة الحركة الجوية المعمول بها
ويجب التعويض عـن    .  يجب التعويض عن األضرار الناجمة عن الوفاة واإلصابة الجسدية واالصابة العقلية            -٣
ضرار الناجمة عن االصابة العقلية فقط اذا كانت ناتجة عن مرض نفسي يمكن التعرف عليه نتيجة إما إصابة جـسدية أو            األ

  .لتعرض مباشر الحتمال التهديد بالوفاة أو لالصابة الجسدية
  ١.يجب التعويض عن الضرر الذي يلحق بالممتلكات  -٤
كون فيه هذا التعويض منصوصا عليـه بموجـب قـانون        يجب التعويض عن األضرار البيئية، بالقدر الذي ي         -٥

  .الدولة الطرف التي وقع الضرر في إقليمها
ال تترتب مسؤولية بموجب هذه االتفاقية عن الضرر الناجم عن أي واقعة نووية حسب التعريف الوارد فـي                    -٦

لنووية، أو الضرر النووي حسب مـا        بشأن مسؤولية األطراف الثالثة في مجال الطاقة ا        ٢٩/٧/١٩٦٠اتفاقية باريس بتاريخ    
 بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النوويـة، وأي تعـديل أو مرفقـات      ٢١/٥/١٩٦٣هو معرف في اتفاقية فيينا بتاريخ       

  .بهاتين االتفاقيتين في حالة سريان في وقت وقوع الحدث
  .ير تعويضيةال يجب الحصول على أي تعويضات جزائية أو رادعة أو أي جزاءات أخرى غ  -٧
قد يكون مسؤوال بخالف هذا بموجب أحكام هذه االتفاقية ال يكون مسؤوال إذا كان الضرر                مشغّل شخصأي    -٨

  .نتيجة مباشرة لنزاع مسلح أو اضطراب مدني

                                                        
سيقتضي األمر أن توضح البنود الختامية العالقة بين هذه االتفاقية وبين الصكوك القانونية الدولية األخرى فيما يخص المطالبات بالتعويض عن         ١[

  .]تلكاتالضرر الذي يلحق بالمم
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   حدود مسؤولية المشغل—المادة الرابعة 
  :قائم على كتلة الطائرة ألي حدثال تتجاوز مسؤولية المشغل الناشئة بموجب المادة الثالثة الحد التالي ال  -١

  . 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 ٠٠٠صة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى على         وحدة حقوق سحب خا    ٣ ٠٠٠ ٠٠٠  )ج(

  . كيلوجرام٢ ٧٠٠تجاوز ت وال
 كيلـوجرام   ٢ ٧٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى على            ٧ ٠٠٠ ٠٠٠  )د(

  . كيلوجرام٦ ٠٠٠تجاوز ت وال
 كيلـوجرام  ٦ ٠٠٠قصوى على   وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها ال         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 الو
 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(

  .جرام كيلو٥٠٠ ٠٠٠تجاوز ت وال
هـا القـصوى علـى       وحدة حقـوق سـحب خاصـة للطـائرات التـي تزيـد كتلت              ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )ي(

  .كيلوجرام ٥٠٠ ٠٠٠
إذا اشتركت في حدث طائرتان أو أكثر يشغلها نفس المشغل، يسري حد المسؤولية المتعلق بالطائرة ذات أكبر               -٢

  .كتلة قصوى
  :دة إال إذا أثبت المشغل أن األضرار هذه الما من١الفقرة ال تطبق الحدود الواردة في   -٣

   أو وكالئه،من موظفيه أو هأو امتناع من جانبآخر همال أو خطأ إنشأ عن تلم   )أ(
  .شخص آخرهمال أو خطأ أو امتناع من جانب إ فقط عن تأو نشأ )ب(

   أولوية التعويضترتيب  —المادة الخامسة 
  ١الخيار 

الرابعة، يجـب     من المادة  ١للفقرة   للمادةعين دفعه يتجاوز المبالغ المتوافرة وفقا       إذا كان المبلغ اإلجمالي للتعويض الذي يت      
 ثالثا، و ، باإلصابة الجسدية  ثانيا،و ، بالوفاة أوال،: منح المبلغ اإلجمالي على سبيل األفضلية للوفاء نسبيا بالمطالبات فيما يتعلق          

 وجد، من المبلغ اإلجمالي المـستحق الـدفع نـسبيا فيمـا بـين        ويجب منح الباقي، إن   . باالصابة العقلية، في الحالة األولى    
  .المطالبات فيما يتعلق باألضرار األخرى
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  ٢الخيار 
اذا كان المبلغ االجمالي للتعويض الذي يتعين دفعه يتجاوز المبالغ المتوافرة وفقا للمادتين الرابعة والثامنة عشرة، يجب منح                  

فاء نسبيا بالمطالبات فيما يتعلق بالوفاة واإلصابة الجسدية واالصابة العقلية في الحالة            المبلغ اإلجمالي على سبيل األفضلية للو     
األولى ويجب منح الباقي، إن وجد، من المبلغ اإلجمالي المستحق الدفع نسبيا فيما بين المطالبات فيمـا يتعلـق باألضـرار                     

  .األخرى
  اآلخرين أو األشخاص من المشغلين  األحداث التي يشترك فيها اثنان أو أكثر—المادة السادسة 

عندما تكون طائرتان أو أكثر مشتركتين في حدث نجم عنه ضرر تسرى عليه هذه االتفاقية، يصبح مـشغلو                     -١
  .تلك الطائرات مسؤولين بالتضامن واالنفراد عن الضرر الذي لحق بطرف ثالث

مد حق الرجوع فيما بينهم ومـداه علـى         ، يعت على هذا النحو   اذا كان مشغالن أو أكثر مسؤولين عن الضرر         -٢
  .حدود مسؤولية كل منهم ومدى إسهامهم في الضرر

  .يجب أال يتحمل أي مشغل مسؤولية أي مبلغ يتجاوز الحد المنطبق على مسؤوليته إن وجد هذا الحد  -٣

   تكاليف المحكمة والنفقات األخرى—المادة السابعة 
 الخاصة بها، بدفع كل أو بعض تكاليف المحكمة والنفقات األخـرى  يجوز للمحكمة أن تحكم، بموجب القوانين       -١

  . الخاصة بالدعوى التي تحملها المطالب بما في ذلك الفوائد
 اذا كان مبلغ التعويضات التي حكمت بها المحكمة، بخالف تكـاليف المحكمـة والنفقـات              ١ال تسري الفقرة      -٢

 الذي عرضه المشغل كتابة على المطالب في غضون فترة ستة أشـهر        األخرى الخاصة بالدعوى، ال يتجاوز مجموع المبلغ      
  .من تاريخ الحدث الذي تسبب في الضرر أو قبل بدء الدعوى أيهما كان األخير

   الدفع تحت الحساب—المادة الثامنة 
 التعويضب البةالمط م يحق له  ين قد  الذ األشخاص الطبيعيين الى  تحت الحساب   مبالغ   دفع دون ابطاء  يأن  المشغل،  على  يجب  

، اذا كان المشغل ملزما بذلك بموجب قانون الدولة التي وقع        االقتصادية العاجلة  ملتلبية احتياجاته وذلك   بموجب هذه االتفاقية،  
تعويضات مستحقة  من أي خصمها ويجوز  ،اعترافا بالمسؤولية المدفوعة تحت الحساب    ال تشكل هذه المبالغ     و.  فيها الضرر 

  .الدفع على المشغل
   التأمين—المادة التاسعة 

  ١الخيار 
أو  بقدر كاف مـن التـأمين        تلزم مشغليها باالحتفاظ  على الدول األطراف أن     مع مراعاة المادة الرابعة، يجب        -١

وإذا لم يتوافر مثل هذا التأمين أو الضمان للمـشغل علـى            .   هذه االتفاقية  المنصوص عليها في   مسؤوليتهم   الضمان لتغطية 
  .لواحد، يجوز للمشغل الوفاء بهذا االلتزام عن طريق التأمين على أساس إجماليأساس الحدث ا

  ٢الخيار 
مع مراعاة المادة الرابعة، يجب على الدول األطراف أن تلزم مشغليها باالحتفاظ بقدر كاف مـن التـأمين أو                     -١

  .الضمان لتغطية مسؤوليتهم المنصوص عليها في هذه االتفاقية
احتفاظـه بالقـدر     دليل علـى     تلزمه بتقديم  أن   إليها  فيها أو  رحالتالمشغل  طرف التي ينظم    ويجوز للدولة ال    -٢

ويجب على الدولة الطرف وهي تلزمه بذلك أن تطبق على المـشغلين المنتمـين إلـى دول    .  أو الضمان من التأمين  الكافي
  .أطراف أخرى نفس المعايير التي تطبقها على مشغليها هي
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  الفصل الثالث
  عفاء والرجوعحق اإل

    االعفاء—المادة العاشرة 

، أو مدعي ال عن الفعل من جانبأو امتناع أو خطأ آخر إهمال قد تسبب فيه أو أسهم في حدوثهأن الضرر المشغل  أثبت إذا
 بقدر ما يكون هذا هذا المدعيكليا أو جزئيا من مسؤوليته تجاه يعفى المشغل إعفاء الشخص الذي يستمد منه حقوقه، 

  . قد سبب الضرر أو أسهم في حدوثهفعل ال عنأو االمتناع أو الخطأ همالاإل

   حق الرجوع—المادة الحادية عشرة 

مع مراعاة المادة الثالثة عشرة، ليس في هذه االتفاقية ما يمس بموضوع حق الشخص المـسؤول عـن الـضرر بموجـب            
  .أحكامها في الرجوع على غيره

  الفصل الرابع
  ألحكام ذات الصلةممارسة االنتصاف وا

   االنتصاف الخالص—المادة الثانية عشرة 

دعوى التعويض عن الضرر الالحق بأطراف ثالثة والذي تسببه طائرة في حالة طيـران ضـد المـشغل أو                     -١
 موظفيه أو وكالئه أيا كان أساسها، سواء بموجب هذه االتفاقية أو المسؤولية التقصيرية أو بخالف ذلك، ال ترفـع إال وفقـا          

للشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية، دون المساس بمسألة تحديد األشخاص الذين لهم حق المقاضـاة وحقـوق كـل             
  .منهم
 من المادة الثالثة على أي شخص يمكن أن تُسترد منه بخـالف ذلـك التكـاليف أو    ٨ و ٧ و ٦تسري الفقرات     -٢

  .جب هذه االتفاقية أو المسؤولية التقصيرية أو بخالف ذلكالتعويضات عن األضرار الواردة في هذه الفقرات، سواء بمو

    اإلعفاء من المسؤولية—المادة الثالثة عشرة 

ال يكون المالك أو المؤجر أو الممول صاحب سند الملكية أو الحائز على حصة في الطائرة، إن لم يكن هو المشغل أو أحد                       
تفاقية أو قانون أي دولة طرف فيما يتعلق بالضرر الـذي يلحـق   موظفيه أو وكالئه، مسؤوال عن التعويض بموجب هذه اال        

  .باألطراف الثالثة
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   تحويل حقوق السحب الخاصة—المادة الرابعة عشرة 
 تعريفاللى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب       إوحدات حقوق السحب الخاصة في هذه االتفاقية تشير         ب المذكورةن المبالغ   إ

 العمالت بوحدات   هذهلى العمالت الوطنية وفقا لقيمة      إتحول هذه المبالغ     عند التقاضي و  . صندوق النقد الدولي   الذي وضعه 
يم التي يطبقهـا صـندوق النقـد        يفقا لطريقة التق  ووتحسب قيمة العملة الوطنية     .  حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم     

 ليست عضوا في صندوق النقـد        التي طرفالدولة  للالعملة الوطنية   بقيمة  التحسب  و.   عملياته ومعامالته السارية   فيالدولي  
 لكي تعبر إلى أبعد حد ممكن بالعملة الوطنية للدول الطرف عن نفـس القيمـة                الدولي وفقا للطريقة التي تحددها هذه الدولة      

  .المادة الرابعة  من١الفقرة الحقيقية للمبالغ الواردة في 

  مراجعة حدود المسؤولية —المادة الخامسة عشرة 
مـن جانـب   ة الرابعة الماد  من١الفقرة  المحددة في المبالغ، يجب مراجعة من هذه المادة   أدناه ٢ الفقرةب هنار  -١

المتراكم منذ المراجعة السابقة أو في المرة األولى منـذ تـاريخ           معدل التضخم  يساوي عامل تضخم    تطبيق مع   جهة اإليداع 
 المتوسـط المـرجح     علـى أنـه   لمستخدم في تحديد عامل التضخم       معدل التضخم ا   يحسبويجب أن   .   االتفاقية هذه سريان

 عمالتهـا وحـدة   تـشمل  في الدول التي ية االستهالك المنتجاتالقياسية ألسعارللمعدالت السنوية للزيادة أو النقصان في األرقام       
  . الرابعة عشرةحقوق السحب الخاصة المذكورة في المادة

جهـة   في المئة، فعلـى      ١٠في الفقرة السابقة أن عامل التضخم قد تجاوز         ليها  إاذا تبين من المراجعة المشار        -٢
إبالغـه  ويصبح هذا التعديل ساريا بعد ستة أشهر من تـاريخ           .   األطراف بتعديل حدود المسؤولية    أن تخطر الدول   اإليداع

 فـورا جميـع الـدول    طرأن تخ  جهة اإليداع على  و.  اعتراضها عليه لبية الدول األطراف    ا غ للدول األطراف، ما لم تسجل    
  .األطراف بسريان أي تعديل

   المحكمة المختصة—المادة السادسة عشرة 

 من هذه المادة، يجوز أن ترفع دعاوى التعويض بموجب أحكام هذه االتفاقية فقط أمام ٢مع مراعاة الفقرة   - ١
  .]العمل الرئيسي لمشغل الطائرةأو الدولة التي يكون فيها مقر [محاكم الدولة الطرف التي وقع الضرر في اقليمها 

اذا حدث الضرر في أكثر من دولة طرف، يجوز رفع جميع دعاوى التعويض بموجب هذه االتفاقية فقط أمام   - ٢
  .محاكم الدولة الطرف التي كانت الطائرة موجودة في اقليمها أو كانت على وشك مغادرته عند وقوع الحدث

 المادة، يجوز أن يقدم في أي دولة طرف الطلب الخاص بالتدابير  من هذه٢ و١دون اإلخالل بالفقرتين   - ٣
  .المؤقتة، ومن بينها إجراءات الحماية، وفقا لما ينص عليه قانون تلك الدولة

   االعتراف باألحكام وإنفاذها—المادة السابعة عشرة 

ادة السادسة عشرة، بعد    مع مراعاة أحكام هذه المادة، تصبح األحكام الصادرة عن محكمة مختصة بموجب الم              -١
إجراء محاكمة، أو غيابيا، تصبح اذا جاز إنفاذها في الدولة الطرف التي تتبع لها تلك المحكمة، قابلة للنفاذ أيـضا فـي أي                       

  .دولة طرف أخرى، حال استيفاء اإلجراءات التي تقتضيها تلك الدولة الطرف

  .باألحكام أو إنفاذها بموجب هذه المادةيجب عدم إعادة فتح موضوع الدعوى في أي طلب لالعتراف   -٢
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  :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

ارا بالمحاكمة في الوقت وبالشكل الذي يسمحان له بإعـداد دفاعـه       إذا لم يكن المدعى عليه قد تسلم إشع         )ب(
  .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

  .األطرافان الحكم جاء وليد غش من أي من   )د(

  .إن حق انفاذ الحكم ال يؤول إلى الطالب  )ه(

يجوز رفض االعتراف واالنفاذ أيضا بقدر ما يكون الحكم قد قضى بتعويضات، ومن بينها تعويضات رادعـة      -٤
  .أو جزائية، ال تعوض طرفا ثالثا عن ضرر فعلي تكبده

ات األخرى التي تحملها المدعي، بما فـي ذلـك   عندما يصبح الحكم قابال للنفاذ تصبح تكاليف المحكمة أو النفق   -٥
  .الفوائد أيضا قابلة لالسترداد بموجب الحكم نفسه

   االتفاقات اإلقليمية والمتعددة األطراف—المادة الثامنة عشرة 
  بشأن االعتراف باألحكام وإنفاذها

حكام وإنفاذها تمشيا مع للدول األطراف أن تعقد اتفاقات إقليمية ومتعددة األطراف بخصوص االعتراف باأل  - 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

ية أو متعددة على الدول األطراف أن تقوم، عن طريق جهة اإليداع، بإبالغ بعضها البعض بأي اتفاقات إقليم  - ٢
  .األطراف تكون قد عقدتها قبل أو بعد تاريخ سريان مفعول هذه االتفاقية

  .ال تؤثر أحكام الفصل الرابع من هذه االتفاقية على االعتراف بأي حكم صادر بموجب تلك االتفاقات أو إنفاذه  -٣

   مدة التقادم—المادة التاسعة عشرة 
ة اذا لم ترفع دعوى أو يقدم إخطار في غضون سنتين مـن تـاريخ               يسقط حق التعويض بموجب المادة الثالث       -١

  .الواقعة التي تسببت في الضرر
  .تحدد طريقة حساب فترة السنتين وفقا لقانون المحكمة التي ترفع أمامها القضية  -٢
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   وفاة الشخص المسؤول—المادة العشرون 
ى من يمثله قانونيا في أمالكه وتخضع ألحكام هذه         في حالة وفاة الشخص المسؤول ترفع دعوى التعويض عن األضرار عل          

  .االتفاقية

  الفصل الخامس

  البنود الختامية

  الموافقة أو االنضمام أو التصديق أو القبول أو التوقيع —والعشرون  الحادية الثالثةالمادة 

ة في المؤتمر الدولي لقانون  للدول المشارك٢٠٠٩أيار / مايو٢يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية في مونتريال في   -١
، يفتح باب التوقيع على االتفاقية ٢٠٠٩أيار / مايو٢ وبعد . ٢٠٠٩أيار / مايو٢ إلى نيسان/ أبريل٢٠الجو المنعقد في مونتريال من 

  .ن والعشريالثالثة الخامسةللمادة لكل الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال حتى يسري مفعولها وفقا 

  .عليها تخضع هذه االتفاقية للتصديق عليها من قبل الدول التي وقعت  -٢

  . في أي وقتإليهاألي دولة لم توقع على هذه االتفاقية أن تقبلها أو توافق عليها أو تنضم   -٣
فها جهة تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي المعينة بوص  -٤

  . بموجب هذه االتفاقيةاإليداع

  اإلقليميةمنظمات التكامل االقتصادي  —والعشرون  الثانية الرابعةالمادة 

 هذه تحكمها معينة وتمارس االختصاص على أمورللتكامل االقتصادي تشكلها دول ذات سيادة إقليمية أي منظمة   -١
  التكامل ويكون لمنظمة. إليها تقبلها أو توافق عليها أو تنضم  تصدق عليها أوقية أوهذه االتفاعلى يجوز لها بالمثل أن توقع ، االتفاقية

 . هذه االتفاقيةاإلقليمية في هذه الحالة حقوق وواجبات الدولة الطرف، بقدر اختصاص تلك المنظمة باألمور التي تحكمهااالقتصادي 
 كما لو كانت دولة متعاقدة اإلقليمية تحسب منظمة التكامل االقتصادي  في هذه االتفاقية، المهماوعندما يكون عدد الدول المتعاقدة 

  . دولها األعضاء من الدول المتعاقدةإلى باإلضافة

 أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تقدم  أو تصديقها عند توقيعهااإلقليميةيجب على منظمة التكامل االقتصادي   -٢
ويجب على  . عليها دولها األعضاء االختصاص أسندت إليها هذه االتفاقية والتي تحكمها التي ألمورا تحدد فيه اإليداع جهة إلى إعالنا

 اإلعالن بأي تغيرات في توزيع اختصاصها المحدد في اإليداع جهة إبالغ إلى أن تبادر فورا اإلقليميةمنظمة التكامل االقتصادي 
  .أسند إليهاجديد المنصوص عليه في هذه الفقرة، بما في ذلك أي اختصاص 

تنطبق بالتساوي على منظمة التكامل االقتصادي " األطرافالدول "أو " الطرفالدولة  "إلى في هذه االتفاقية إشارةكل   -٣
  . حيثما يتطلب السياق ذلكاإلقليمية

  سريان مفعول االتفاقية —والعشرون  الثالثة الخامسةالمادة 

للتصديق أو القبول أو الخامسة والثالثين  الوثيقة تاريخ إيداعاليوم الستين الالحق ليسري مفعول هذه االتفاقية اعتبارا من   -١
تحسب ألغراض هذه الفقرة الوثيقة  وال. ةقي وذلك فيما بين الدول التي أودعت مثل هذه الوث— اإليداعالموافقة أو االنضمام لدى جهة 

  .اإلقليميالتي تودعها منظمة للتكامل االقتصادي 
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 األخرى، يسري مفعول هذه االتفاقية اعتبارا من اإلقليميبة للدول األخرى وبالنسبة لمنظمات التكامل االقتصادي بالنس  -٢
  . وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمامإليداعاليوم الستين الالحق 

  النقض —والعشرون  الرابعة السادسةالمادة 

  .اإليداع جهة إلى كتابي إخطار بإرسالة ألي دولة طرف أن تنقض هذه االتفاقي  -١
 تظل االتفاقية سارية كما مع ذلكاإلخطار، و اإليداعيسري مفعول النقض بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ تسلم جهة   -٢

ترة المائة لم يكن االنسحاب قد شرع فيه على الضرر المشار إليه في المادة الثالثة والناجم عن حادثة تكون قد وقعت قبل انقضاء ف
  .وثمانين يوما

  ١٢مع المعاهدات األخرىالعالقة  —والعشرون  الخامسة السابعةالمادة 

  :على األضرار التي تغطيها االتفاقيةتنطبق في الصكوك التالية التي  هذه االتفاقية على أي قواعد  قواعدترجح
 الموقـع  لألطراف الثالثة على سطح األرضاالتفاقية المتعلقة باألضرار التي تحدثها الطائرات األجنبية    )أ )أ(

  .١٩٥٢تشرين األول / أكتوبر٧عليها في روما بتاريخ 
البروتوكول بتعديل االتفاقية المتعلقة باألضرار التي تحدثها الطائرات األجنبية لألطراف الثالثـة علـى        )ب )ب(

 ٢٣ريـال فـي     مونت، والموقـع فـي      ١٩٥٢ أكتوبر   ٧الموقع عليها في روما بتاريخ       سطح األرض 
  .١٩٧٨ أيلول/سبتمبر

  الدول التي لديها أكثر من نظام قانوني واحد —والعشرون  السادسة الثامنةالمادة 

 أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه إقليميتان الدول وحدتان إحدى كانت لدى إذا  -١
ع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام أن تعلن أن هذه االتفاقية يشمل سريانها جميع وحداتها االتفاقية، فيجوز لها عند التوقي

  . آخر في أي وقتإعالن عن طريق تقديم اإلعالنو أكثر من هذه الوحدات فقط ويجوز لها تعديل هذا أ أو يشمل واحدة اإلقليمية
  التي تسري عليهااإلقليمية ويجب أن ينص صراحة على الوحدات يداعاإل من هذا القبيل لجهة إعالن أي إبالغيجب   -٢
  .االتفاقية هذه
 من المادة الثانية، من جانب أي دولة طرف لديها وحدتان اقليميتان أو أكثر ٢بالنسبة ألي اعالن يتم بموجب الفقرة   -٣

لى الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة ويحدث في جميع تطبق فيها نظم قانونية مختلفة، يجوز لها أن تعلن أن هذه االتفاقية تطبق ع
  .وحداتها االقليمية أو في واحدة أو أكثر منها ويجوز لها تعديل هذا االعالن بتقديم اعالن آخر في أي وقت

  :اعالنا بموجب هذه المادة :اإلعالنمثل هذا فيما يتعلق بأي دولة طرف أصدرت   -٤
من تلك    المعنية اإلقليمية قانون الوحدة    إلى إشارة على أنها     الثامنة في المادة " طنيالقانون الو  "إلى اإلشارةتفسر    )أ )أ(

  .الدولة
 اإلقليميـة  عملة الوحـدة     إلى إشاراتعلى أنها    الرابعة عشرة    في المادة " العملة الوطنية  "إلى اإلشاراتتفسر  و )ب )ب(

  .من تلك الدولة المعنية

                                                        
، ولدى معالجة هذه المسألة يمكن ١٩٩٩بالنسبة لحوادث التصادم، قد يحتاج األمر إلى توضيح العالقة بين هذه االتفاقية واتفاقية مونتريال لعام   ١

  . بالمادة الخامسةوقد أحيلت هذه المسألة إلى الفريق المحدود المعني.   منها٢١إقامة االعتبار ألحكام االتفاقية األخيرة وال سيما المادة 
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  حفظات واإلعالناتالت —والعشرون  السابعة التاسعةالمادة 

 من ٢ من المادة الثانية والفقرة ٢ال يجوز إبداء أي تحفظ على هذه االتفاقية، ولكن يجوز إصدار إعالنات حسبما تصرح به الفقرة   -١
  .والعشرون وذلك وفقا لهذه األحكام السادسة الثامنةوالعشرين والمادة  الثانية الرابعة المادة

  .ي إعالن أو سحب إعالن بموجب هذه االتفاقيةتبلغ جهة اإليداع كتابة بأ  -٢

  وظائف جهة اإليداع —المادة الثالثون 

  : على وجه السرعة كل األطراف الموقعة والدول األطراف بما يلياإليداعتخطر جهة 

  ،كل توقيع على هذه االتفاقية وتاريخه  )أ

  ، لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام وتاريخهإيداعكل   )ب

  ،تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ  )ج

  ،تاريخ دخول أي تعديل لحدود المسؤولية المقررة بمقتضى هذه االتفاقية حيز النفاذ  )د

  . لهذه االتفاقية وتاريخ إيداعه وتاريخ سريان النقضأي نقض  )ه

  .اقية، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب األصول، بتوقيع هذه االتف لذلكإثباتا

 وتسعة باللغات العربية واالنجليزية والصينية والفرنسية ينأيار من عام ألف/ من شهر مايولثانيفي اليوم ا حررت في مونتريال
وتظل هذه االتفاقية مودعة في محفوظات منظمة  . والروسية واالسبانية، وتكون كل النصوص بهذه اللغات متساوية في الحجية

لى كل الدول إ في هذه االتفاقية، والمتعاقدةلى كل الدول إ صورا معتمدة رسميا منها اإليداعوتسلم جهة الطيران المدني الدولي، 
  . المشار إليهما في المادة السابعة والعشرينبروتوكولات والتفاقيالاألطراف في ا

  مشروع البنود الختامية التفاقية تعويض الضرر
  الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة

  ل السادسالفص

  البنود الختامية

  الموافقة أو االنضمام أو التصديق أو القبول أو التوقيع —المادة الثالثة والعشرون 

 للدول المشاركة في المؤتمر الدولي لقانون ٢٠٠٩أيار / مايو٢يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية في مونتريال في   -١
، يفتح باب التوقيع على االتفاقية ٢٠٠٩أيار / مايو٢ وبعد . ٢٠٠٩أيار / مايو٢ إلى نيسان/ أبريل٢٠الجو المنعقد في مونتريال من 

  .للمادة الخامسة والعشرينلكل الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال حتى يسري مفعولها وفقا 
  .عليها تخضع هذه االتفاقية للتصديق عليها من قبل الدول التي وقعت  -٢
  . في أي وقتإليهاولة لم توقع على هذه االتفاقية أن تقبلها أو توافق عليها أو تنضم ألي د  -٣
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تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي المعينة بوصفها جهة   -٤
  . بموجب هذه االتفاقيةاإليداع

  اإلقليمية االقتصادي منظمات التكامل —المادة الرابعة والعشرون 

 هذه تحكمها معينة وتمارس االختصاص على أمورللتكامل االقتصادي تشكلها دول ذات سيادة إقليمية أي منظمة   -١
  التكامل ويكون لمنظمة. إليها تقبلها أو توافق عليها أو تنضم  تصدق عليها أوهذه االتفاقية أوعلى يجوز لها بالمثل أن توقع ، االتفاقية
 . هذه االتفاقيةاإلقليمية في هذه الحالة حقوق وواجبات الدولة الطرف، بقدر اختصاص تلك المنظمة باألمور التي تحكمهاصادي االقت

 كما لو كانت دولة متعاقدة اإلقليمية في هذه االتفاقية، ال تحسب منظمة التكامل االقتصادي مهماوعندما يكون عدد الدول المتعاقدة 
  .األعضاء من الدول المتعاقدة دولها إلى باإلضافة

 أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تقدم  أو تصديقها عند توقيعهااإلقليميةيجب على منظمة التكامل االقتصادي   -٢
 على ويجب . عليها دولها األعضاء االختصاص أسندت إليها هذه االتفاقية والتي تحكمها التي األمور تحدد فيه اإليداع جهة إلى إعالنا

 اإلعالن بأي تغيرات في توزيع اختصاصها المحدد في اإليداع جهة إبالغ إلى أن تبادر فورا اإلقليميةمنظمة التكامل االقتصادي 
  .أسند إليهاالمنصوص عليه في هذه الفقرة، بما في ذلك أي اختصاص جديد 

نطبق بالتساوي على منظمة التكامل االقتصادي ت" األطرافالدول "أو " الطرفالدولة  "إلى في هذه االتفاقية إشارةكل   -٣
  . حيثما يتطلب السياق ذلكاإلقليمية

  سريان مفعول االتفاقية —المادة الخامسة والعشرون 

للتصديق أو القبول أو الخامسة والثالثين  الوثيقة تاريخ إيداعيسري مفعول هذه االتفاقية اعتبارا من اليوم الستين الالحق ل  -١
تحسب ألغراض هذه الفقرة الوثيقة  وال. ةقي وذلك فيما بين الدول التي أودعت مثل هذه الوث— اإليداعالنضمام لدى جهة الموافقة أو ا

  .اإلقليميالتي تودعها منظمة للتكامل االقتصادي 
اعتبارا من  األخرى، يسري مفعول هذه االتفاقية اإلقليميبالنسبة للدول األخرى وبالنسبة لمنظمات التكامل االقتصادي   -٢

  . وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمامإليداعاليوم الستين الالحق 

  النقض —المادة السادسة والعشرون 

  .اإليداع جهة إلى كتابي إخطار بإرسالألي دولة طرف أن تنقض هذه االتفاقية   -١
اإلخطار، ومع ذلك تظل االتفاقية سارية كما  يداعاإليسري مفعول النقض بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ تسلم جهة   -٢

لم يكن االنسحاب قد شرع فيه على الضرر المشار إليه في المادة الثالثة والناجم عن حادثة تكون قد وقعت قبل انقضاء فترة المائة 
  .وثمانين يوما

  ١٣مع المعاهدات األخرىالعالقة  —المادة السابعة والعشرون 

  :على األضرار التي تغطيها االتفاقيةتنطبق في الصكوك التالية التي اقية على أي قواعد  هذه االتف قواعدترجح

                                                        
، ولدى معالجة هذه المسألة يمكن ١٩٩٩بالنسبة لحوادث التصادم، قد يحتاج األمر إلى توضيح العالقة بين هذه االتفاقية واتفاقية مونتريال لعام   ١

  .دود المعني بالمادة الخامسةوقد أحيلت هذه المسألة إلى الفريق المح.   منها٢١إقامة االعتبار ألحكام االتفاقية األخيرة وال سيما المادة 
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 الموقـع  االتفاقية المتعلقة باألضرار التي تحدثها الطائرات األجنبية لألطراف الثالثة على سـطح األرض          )أ
  ١٩٥٢تشرين األول / أكتوبر٧عليها في روما بتاريخ 

ة المتعلقة باألضرار التي تحدثها الطائرات األجنبية لألطـراف الثالثـة علـى            البروتوكول بتعديل االتفاقي    )ب
 ٢٣، والموقـع فـي مونتريـال فـي     ١٩٥٢ أكتـوبر  ٧الموقع عليها في روما بتـاريخ     سطح األرض 

  ١٩٧٨أيلول /سبتمبر

  الدول التي لديها أكثر من نظام قانوني واحد —المادة الثامنة والعشرون 

 أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه إقليميتانالدول وحدتان  إحدى كانت لدى إذا  -١
االتفاقية، فيجوز لها عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام أن تعلن أن هذه االتفاقية يشمل سريانها جميع وحداتها 

  . آخر في أي وقتإعالن عن طريق تقديم اإلعالنثر من هذه الوحدات فقط ويجوز لها تعديل هذا و أكأ أو يشمل واحدة اإلقليمية
  التي تسري عليهااإلقليمية ويجب أن ينص صراحة على الوحدات اإليداع من هذا القبيل لجهة إعالن أي إبالغيجب   -٢

  .االتفاقية

ية، من جانب أي دولة طرف لديها وحدتان اقليميتان أو أكثر  من المادة الثان٢بالنسبة ألي اعالن يتم بموجب الفقرة   -٣
تطبق فيها نظم قانونية مختلفة، يجوز لها أن تعلن أن هذه االتفاقية تطبق على الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة ويحدث في جميع 

  .خر في أي وقتوحداتها االقليمية أو في واحدة أو أكثر منها ويجوز لها تعديل هذا االعالن بتقديم اعالن آ
  :اإلعالنفيما يتعلق بأي دولة طرف أصدرت مثل هذا   -٤

من تلـك    المعنيةاإلقليمية قانون الوحدة  إلى إشارة على أنها     الثامنة في المادة " القانون الوطني  "إلى اإلشارةتفسر    )أ
  .الدولة

  المعنيةاإلقليمية عملة الوحدة إلى شاراتإعلى أنها  الرابعة عشرة في المادة" العملة الوطنية "إلى اإلشاراتتفسر و  )ب
  .من تلك الدولة

  التحفظات واإلعالنات —المادة التاسعة والعشرون 

 من المادة الثانية ٢ال يجوز إبداء أي تحفظ على هذه االتفاقية، ولكن يجوز إصدار إعالنات حسبما تصرح به الفقرة   -١
  .لثامنة والعشرون وذلك وفقا لهذه األحكامالرابعة والعشرين والمادة ا  من المادة٢والفقرة 

  .تبلغ جهة اإليداع كتابة بأي إعالن أو سحب إعالن بموجب هذه االتفاقية  -٢

  وظائف جهة اإليداع — الثامنة والعشرون الثالثونالمادة 

  : على وجه السرعة كل األطراف الموقعة والدول األطراف بما يلياإليداعتخطر جهة 
  ،ى هذه االتفاقية وتاريخهكل توقيع عل  )أ )أ(

  ، لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام وتاريخهإيداعكل   )ب )ب(

  وتاريخه، كل اعالن   )ج )ج(

  تعديل أو سحب أي اعالن وتاريخه،  )د
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  ،تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ  )د )ھ

  ، االتفاقية حيز النفاذتاريخ دخول أي تعديل لحدود المسؤولية المقررة بمقتضى هذه  )ھ )و(

  . لهذه االتفاقية وتاريخ إيداعه وتاريخ سريان النقضأي نقض  )و )ز

  .، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب األصول، بتوقيع هذه االتفاقية لذلكإثباتا

االنجليزية والصينية  وتسعة باللغات العربية وينأيار من عام ألف/ من شهر مايولثانيفي اليوم ا حررت في مونتريال
وتظل هذه االتفاقية مودعة في محفوظات  . والفرنسية والروسية واالسبانية، وتكون كل النصوص بهذه اللغات متساوية في الحجية

دول لى كل الإ في هذه االتفاقية، والمتعاقدةلى كل الدول إ صورا معتمدة رسميا منها اإليداعمنظمة الطيران المدني الدولي، وتسلم جهة 
  .والعشرين الخامسة السابعة المشار إليهما في المادة بروتوكولات والتفاقيالاألطراف في ا

  ـ انتهـى ـ




