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

  مشروع اتفاقية بشأن التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة
  والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل طائرات

  ) اللجنة العامةرئيس قة مقدمة منثيو(

   سريان مفعول االتفاقية— األربعونالمادة 
  والثالثينةسامخال الوثيقة تاريخ إيداع الالحق ل المائة والثمانينمفعول هذه االتفاقية اعتبارا من اليوميسري   - ١

 العدد الكلي للركاب المغادرين في السنة السابقة من ، وذلك شريطة أن يبلغللتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام
 كما يظهر ٧٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ على األقل ،وافقت عليها أو انضمت إليهامطارات في الدول التي صدقت عليها أو قبلتها أو 

وألجل احتساب . من اإلقرارات الصادرة عن الدول التي صدقت على االتفاقية أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها
 .فاً أو تحويالً أو أكثرتوقّعدد الركاب، لن يحتسب الراكب أكثر من مرة واحدة بالنسبة إلى الرحلة الواحدة، سواء تضمنت 

 االتفاقية فإن ، للتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام والثالثينةسامخوإذا لم يتحقق هذا الشرط في وقت إيداع الوثيقة ال
 ولن يجري احتساب أي إقرار تقدمه منظمة تكامل . بعد تحقيق هذا الشرطمائة والثمانينلن تصبح نافذة حتى اليوم ال

  . إقليمي لغرض هذه الفقرةاقتصادي
يسري مفعول هذه االتفاقية بالنسبة لكل دولة صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها بعد إيداع   - ٢

التسعين بعد إيداع وثيقة اليوم  ضرورية لسريان مفعول هذه االتفاقية في أو قبول، أو موافقة، أو انضمام، آخر وثيقة تصديق
  .إليهاتصديقها على االتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو انضمامها 

في وقت إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام تعلن الدولة العدد الكلي للركاب الذين غادروا   - ٣
 من ٢ من المادة رقم ٢وستتضمن الفقرة رقم .  تجاريةليةدوعلى متن رحالت  مطارات في إقليمها في السنة السابقة

للركاب كما هو مطلوب بموجب الكلي وسيجري احتساب هذا الرقم ألجل تحديد العدد ركاب المحليين، اإلعالن، عدد ال
في رحلة ة هذا اإلعالن، لن تحتسب الدولة راكباً سبق له أن غادر مطاراً في دولة متعاقدوأثناء قيامها ب [١الفقرة رقم 

ويجوز تعديل هذه اإلعالنات من وقت آلخر في ضوء أعداد الركاب في السنوات  .]تتضمن توقفاً أو تحويالً أو أكثر
  .وفي حالة عدم تعديل أي إعالن يفترض أن عدد الركاب لم يتغير.  الالحقة

  ـ انتهـى ـ


