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   لقانون الجويلوالمؤتمر الد

  )٢/٥/٢٠٠٩ إلى ٢٠/٤ ،مونتريال(

  بأطراف ثالثة  لحقيالضرر الذي عن تعويض بشأن المشروع اتفاقية 
   التي تشمل طائراتالتدخل غير المشروعوالناتج عن أفعال 

  ) من ألمانياةمقدمورقة (

  المقدمة -١
 لحـق يالضرر الذي   عن  تعويض  بشأن ال وع اتفاقية   مشر"قدمت اللجنة القانونية في دورتها الثالثة والثالثين         ١-١
بالرغم من عدم التوصل إلى توافق فـي        ، وذلك   "التي تشمل طائرات   التدخل غير المشروع  والناتج عن أفعال    أطراف ثالثة   ب

ضـر  امحوأعربت عدة دول عن قلقها، على النحو المبين في    . هذه االتفاقية التي تقوم عليها    اآلراء بشأن الدعامات األساسية     
. )LC/33-WP/8-9 و LC/33-WP/8-7و LC/33-WP/8-6انظر ورقات العمـل     (لجنة القانونية   جلسات الدورة الثالثة والثالثين ل    
   : إلى حد كبير، وهيمتنازع عليها  وستتناول هذه الورقة ثالث قضايا

  ؛ ال يمكن العمل به)٢انظر الفقرة  (آلية التعويض اإلضافي تمويلمفهوم  −
المبادئ األساسية يتعارض مع  تقريبا بشأن مسؤولية المشغل تجاوزهالذي ال يمكن  الحد األقصى −

  ؛)٣انظر الفقرة  (للقانون
   ).٤انظر الفقرة (مصالح الضحايا يتجاهل لمقدمي الخدمة اآلخرين  واسع الإلعفاءا −

إسـاءة  حيد من   الوالخطر  على أساس    دولي اتفاقل عام يطرح هو ما إذا كان من المالئم معالجة            سؤا ثمة ٢-١
  .أبدا، وقد ال يتكرر هذا االستخدام  سبتمبر١١ تهجماحجم لطائرة كسالح في ااستخدام 

  يآلية التعويض اإلضاف -٢
ـ  على النحو المتوخى في      وفد ألمانيا على وضع آلية تعويض إضافي      في الوقت الراهن، لم يوافق       ١-٢ صيغة ال

  .التفاقيةا مشروعالحالية ل
  :نظرا لألسباب التالية ٢-٢
 الذي يتطلـب نفقـات      ،ذا الهيكل الهائل  إن ه  . غموض تام  افهن أن مسألة األداء الوظيفي للصندوق يكت      يبدو ١-٢-٢

 تتحلـيال إجـراء  ال يمكن إنشاؤه بأي حال مـن األحـوال دون           ،تكبدهاجميع األطراف المعنية    يتعذر على   ة  يمالية وإدار 
 ة مالئمطريقة إدراجها في نص االتفاق ب     نبغيمها في  تقدي واجبت ال شتراكاأما مستوى اال   . خبراء من قبل مفصلة  تحضيرات  و
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هـذه  جر  إذا لم تُ  و. أسس تقوم على حسابات فنية   االقتصاد  في  لخبراء  اأن يجري   ؛ غير أن ذلك يقتضي      )مثال الحد األقصى  (
   .ي غير مقبولالوبالتبه وغير موثوق بحتا عمال افتراضيا  ككل هيكل اليصبحالحسابات، 

 هـي و.  غير مقدر بالنسبة للناقلين الجـويين      ا إداري بئا ع خلّفصندوق يمكن أن ي   أضف إلى ذلك أن إنشاء       ٢-٢-٢
الناقلون الجويـون   يرى  ف،  صيغة الحالية لمشروع االتفاقية   أما ال . نالراهالوضع االقتصادي العالمي    في سياق    كبيرةإشكالية  

 إلى الصندوق ال يتماشى بـشكل معقـول مـع         لمرتبط بااللتزام بتقديم االشتراكات    المفترض ا  اإلداري  أن العبء  ياألمانمن  
  .ئه إنشامكن جنيها من التي ينافعمال
   حدود مسؤولية المشغل تجاوزيةإمكان -٣
  التفاقيةامشروع الصيغة الحالية ل ١-٣
هـذه  حـدود   فتـذكر     الرابعـة  المادة، أما   مسؤولية المشغل هذه االتفاقية    من مشروع     الثالثة تتناول المادة  ١-١-٣

خاصـة  وحـدة سـحب      مليـون    ٧٠٠ مبلغ   علىمسؤولية المشغل   الحد األقصى ل   يقتصر،  الرابعة ووفقا للمادة . المسؤولية
، التعويض عـن األضـرار  ب) ضافيآلية التعويض اإل(الصناديق أحد   قوموفي حالة تجاوز هذه الحدود، ي     ).  األول مستوىال(

  ). الثانيمستوىال(سحب خاصة وحدة  باليين ٣في لغ بالمدد ويتح
هذه  تفرض أحكام  و .) الثالث المستوى(يات المادة الثالثة والعشرين      اإلضافية وفقا لمقتض   تُمنح التعويضات و ٢-١-٣

لحاالت التي تتـصرف  في ا  الحدود الواردة في المادة الرابعة    تجاوزة  إمكانيا على التعويضات اإلضافية ومن ثم       المادة حدود 
ـ ا فـي وقـوع الح  ساهمي الذ متناع االدرج الفعل أوـيوينبغي أن  . تهورأو ب عن قصد    العليا   اإلدارةفيها    نطـاق  فـي  ةدث

سبب الرئيـسي   م ال –أفعال التدخل غير المشروع      باستثناء   - كونيالمسؤولية التنظيمية والمراقبة الفعلية للمشغل ويتعين أن        
أنها  تثبتأ، إذا   متهورة العليا للمشغل    اإلدارة كون ت ويفترض أال .  الضحايا عاتقاألدلة على   تقديم  ويقع عبء   . ةدثاقوع الح لو

 مـن المـادة    ٤ الفقـرة    تمنحو. ةدثا فيما يتعلق بالح    يطبـق هأن االمتثال للمقتضيات التنظيمية السارية و     يكفل ا نظام توضع
وال تقـع  . تهور لم يتصرف بواعد القياسية كدليل على أن المشغلشهادة تنفيذ بعض الق الدول ل قبول   إمكانيةالثالثة والعشرين   

 وكـالء  أومـوظفي  في حالة ارتكاب أحـد  و. اسهو ةدثاوقوع الحفي  موظفوه أو وكالؤه ساهمإذا   المشغل المسؤولية على 
اختيـار  يكفـل   ثبت وضع نظام فعـال      أإذا  المشغل  فال تقع المسؤولية على      التدخل غير المشروع،     أفعالفعل من   المشغل ل 

   .القة إلى الموظف أو الوكيل المعنيبالع أن هذا النظام يطبق وشراف عليهمواإل العمالء أو نموظفيلا
إمكانية بي فيما يخص المشغل على المقتضيات نفسها المتعلقة       ضافآلية التعويض اإل  في  حق الطعن   توقف  يو ٣-١-٣

  . بشكل معقولةحادثالأن يغطي لتأمين فيها لالحاالت التي ال يمكن الطعن يقتصر على الحق في كما أن  . الحدودتجاوز
  الشواغل ٢-٣
، فإن المشغل غير مطالب بدفع أي تعويضات في معظم الحاالت       غة الحالية لمشروع االتفاقية   الصي في إطار  ١-٢-٣

يوفر الـسوق فـي   ودفع التعويضات التأمين ولى  األول، يتففي إطار المستوى:  منهخطأب أضراروقوع  فيها في ساهمالتي ي 
أما في  .  مسؤولة اإلضافيآلية التعويض   ني، تكون   في إطار المستوى الثا   و. غل المب اهذطية  أمينات تستطيع تغ  الوقت الراهن ت  

  .استثنائيةجد مسؤول إال في حاالت غير   المشغلإن الثالث، ف المستوىإطار
وال يحقق توازنا عادال بين مصالح الضحايا ومصالح شـركات           .شواغل بالغة  مفهوم المسؤولية هذا     ويثير ٢-٢-٣

نص علـى ذلـك القـوانين الوطنيـة     تالحالي لحماية الضحايا كما  من المستوى    حدوحماية الضحايا غير كافية وت    . الطيران
  . شتىفي دولالمعمول بها 
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 ضـرار أفي   وكالؤه   أو موظفوه   أو العليا   إدارته أوالمشغل  فيها   تسبب أو يساهم  في الحاالت التي ي    −
إلـى  عويضات  قديم أي ت  وعدم ت ، ال يمكن تبرير استفادة المشغلين من حدود المسؤولية           منهم خطأب
سـداد  يـستطيع بالفعـل     المشغل  حتى ولو كان    سحب خاصة   وحدة   باليين   ٣تجاوز  ضحايا بما ي  ال
  .بالغالم

مكـن أن    وفي أسوأ الحـاالت ي     ،تحسين التدابير األمنية  حوافز ل ال يضع المفهوم الحالي للمسؤولية       −
  .يرالتدابير األمنية وكذلك التكاليف التي تتطلبها هذه التدابحجم دفع المشغلين إلى خفض ي

 صندوق الاداستنفتساؤل عن مدى    بصرف النظر عن ال    – الطعنا، يبدو أن الحق في      ذاته ولألسباب −
إعادة ملء الصندوق باشتراكات جميع الجهات التي       ر أسباب   مكن تبري وال ي . ضرورياأمرا   يبدو   –

أو قـصد  عـن  ال تقع المسؤولية على الجهة التي ارتكبت فعال        ضرر، بينما   حدوث ال ساهم في   لم ت 
  .سهوا

بسبب سـهو   قصد أو   عن  ارتكاب فعل   ، قد تثير المسؤولية المحدودة في حالة         مختلفة دولبالنسبة ل  −
شـواغل بالغـة    أيضا  ،  هئ أو وكال  هموظفي، بغض النظر عن خطأ المشغل أو إدارته العليا أو           كبير

تعارض مـع  كما أن المفهوم برمته ي. الدستور وقد تحول دون التصديق على االتفاقية    على مستوى   
  .ضررالالمتعلق بقانون للالمبادئ األساسية 

فإن التنصل الفعلي من المسؤولية عن األفعال التي يرتكبها الوكالء والموظفون            إلى ذلك،    باإلضافة −
وال يوجد في هذا الـصدد مـا يبـرر          . ال يتماشى مع المفهوم العام للمسؤولية في القانون الدولي        

 من المادة الثانية والعشرين     ٥تفاقية مونتريال، التي تشير في الفقرة       الخروج عن القواعد القياسية ال    
  . موظفي وعمالء الناقل الجويإلى

  قتراحاال ٣-٣
) ٢( و على خطـأ   العليا   إدارته أوعدم فرض أي حدود على المسؤولية، إذا كان المشغل          ) ١(تقترح ألمانيا    ١-٣-٣
فقط في الحاالت التي ال تتقيد فيهـا        ناءات على المسؤولية     وبالتالي يجب وضع استث    ا كان الموظفون والعمالء على خطأ،     إذ

  . العليا وحدها بواجبات المراقبة أو ال تحسن اختيار موظفيها ووكالئهااإلدارة
ر أنه فيما يخص    ، غي ء ارتكبوها أخطاعن  من المسؤولية    العليا   إدارتهالمشغل أو   يعفي  مبرر   أيوال يوجد    ٢-٣-٣

وبناء عليه، ال ينبغي تحميـل المـشغل        . همعليدائمة  ة  مراقبفرض  عتبار أنه ال يمكن     خذ في اال  ، ينبغي األ  ئه ووكال هموظفي
بذل ما في وسعه  هأنثبت ، إذا    عن األفعال  أو امتناعهم الوكالء   أو   نالموظفيالمسؤولية خارج حدود المادة الرابعة عن أفعال        

  . المشغلنطاقفي أمرا يدخل ثبت يأن  على اإلطالقلطرف الثالث ستطيع ايوال . ضررالوقوع  لمنع حدود نطاقهفي 
  االقتراحعواقب  ٤-٣
ـ ة المـسؤولي يقتصر الحد األقصى ل العليا، إدارته المشغل أو قصد منأو سهو   دون   وقع الضرر إذا   ١-٤-٣  شغلم

ـ .وحدة سحب خاصة   مليون   ٧٠٠على    سـهوا قـصد أو  عن ها في حالة تصرف الموظف أو الوكيل  نفسق الحدود   ـطب وتُ
  .االختيار واإلشراف والمراقبةفيما يخص  هواجبات بأداءأن يثبت االلتزام  المشغل تطيعيسولكن 
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 سـهوا أو    هالؤ أو وك  هووظفم أو العليا   إدارته أوصرف المشغل   تعندما ي مختلفا تماما   هذا التصور   ويكون   ٢-٤-٣
.  والمراقبـة واإلشـراف الختيار ا ها فيما يخص  واجباتأداء  التزمت ب  العليا   ةدار أن اإل  أن يثبت  المشغل   م يستطع ولقصد  عن  
عـن   المـشغل بتعويـضات      أن يطالب المشغل وبالتالي يجوز للطرف الثالث      مسؤولية  تُفرض حدود على    ، لن   الحالة هذه و

. )مستوى الثالـث  ال(سحب خاصة   وحدة   باليين   ٣و)  الثاني مستوىال ( مليون وحدة سحب خاصة    ٧٠٠األضرار بما يتجاوز    
  .اإلضافيآلية التعويض المشغل وعلى كل من التضامنية والمنفردة تقع المسؤولية ، إطار المستوى الثانيفي و
 تعويضات إلى الطرف الثالث، فمن حقها أن تطعن في المشغل، ولكـن             اإلضافيوإذا قدمت آلية التعويض      ٣-٤-٣

ود مسؤولية المـشغل   حدإمكانية تجاوز ويعتبر اقتراح . الثالثمستوى الإطار للطرف الثالث في   كامل تعويضشريطة تقديم   
   ١ الوارد في المادة الخامسة والعشريناإلضافيآلية التعويض في بالنسبة للحق في الطعن  أساسيا عنصرا أيضا

  الصياغة ٥-٣
  :يغة التاليةصال لتصبح بالمادة الثالثة والعشرين على بإدخال تغييراتبناء على ما تقدم، توصي ألمانيا  ١-٥-٣

ة وفقا للمادة الرابعة والفقرة ساريي لألضرار الحدود الالمبلغ اإلجمالتجاوز بقدر ما ي  -١"
موجب هذه المادة  من المادة الثامنة عشرة، يجوز للشخص الذي لحق به الضرر أن يطالب ب٢

هذه المادة إذا ما عجزت بموجب ويمكن أيضا الحصول على التعويض  .التعويض من المشغل
  .آلية التعويض اإلضافي عن السداد

، ، أو إدارته العلياساهم هذا المشغلذا ما إؤول عن هذا التعويض اإلضافي المشغل مس  -٢
عن وذلك متناع عن فعل، الة بارتكاب فعل أو ادثاوقوع الحفي إذا تعلق األمر بشخصية اعتبارية، 

  . أو سهوادقص
ي أو وكالء المشغل فعل من أفعال التدخل غير المشروع، موظفأحد ارتكاب في حالة   -٣

 تقع الي وقوع الحادثة بارتكاب فعل أو االمتناع عن فعل عن قصد أو سهوا، ف فساهمأو 
 االختيار الفعال للموظفين كفل يا نظامت العليا وضعإدارتهأن  أثبت إذا ، المشغلالمسؤولية على

 ألي معلومات أمنية تخص على وجه السرعةستجابة االينص على والوكالء وأن هذا النظام 
  . المعني أو الوكيلوظف المإلىبالعالقة تطبيق هذا النظام الوكالء، وهؤالء الموظفين أو 

أنه وضع نظاما  ا قطعيعتبر المشغل فإن، اإليداع جهة إلىإذا أعلنت دولة طرف ذلك   -٤
 إقليمر داخل اضرأتسبب في وقوع ت ةدثا حليكفل االختيار الفعلي للموظفين والوكالء، فيما يخص

 يكفلنظام وضع وتدقيق  مجال األمن ذي الصلة، إلى، بالعالقة  أثبتإذاتلك الدولة الطرف 
 شكلولن ي. إعالنهاتلك الدولة الطرف في شائع تطبيقها على النحو التي حددته االمتثال لقاعدة 

  ، المختصة في تلك الدولة الطرفة السلطخلُصت إذادليال قاطعا  التدقيق نجازوإذا النظام هوجود 
ة ساري الالمقتضيات األمنية جميع ستوفأن المشغل لم يمفاده   استنتاجإلى، ةدثاالحوقوع قبل 

  ."التي وضعتها تلك الدولة

                                                   
المطالبـة   بمسألة توجيه    المقام األول وتتعلق هذه التغييرات في     .  من المادة الخامسة والعشرين    ٢، ينبغي إدخال تعديالت على الفقرة       بناء عليه  – ١

ن هذه الورقة المتعلقة  م٤بالتعويض نحو المشغل، وبالتالي يتم تناول هذه المسألة وجميع التغييرات بشأن المادة الخامسة والعشرين في إطار الفقرة         
 .بإعفاء مقدمي الخدمات اآلخرين
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   اآلخريناتالخدم لمقدمي واسعلااإلعفاء  -٤
  تفاقيةاالمشروع الصيغة الحالية ل ١-٤
مـا هـي إال حـال       بالتعويض  المشغل  مطالبة  أن  ينص مشروع االتفاقية في المادة الثامنة والعشرين على          ١-١-٤

أن المـادتين  كمـا  .  في وقوع الضرر، من مسؤوليتهاساهم، وبالتالي يحمي الكيانات األخرى، التي من الممكن أن ت    ائيااستثن
 ضـد  أطراف ثالثـة    أضرار ب عن إلحاق   المسؤول  لمشغل  طعن ل قريبا أي   ستبعدان ت ن ت الرابعة والعشرين والسادسة والعشري   

 فـي   االشتراكا ب ه التام للمسؤولية إلى الكيانات األخرى دون إلزام       ءويمنح اإلعفا . ضررال اهذوقوع   في   اهمسآخر  شخص  
  .العقودقانون أسس القانون المتعلق بالضرر ودون مراعاة آلية التعويض اإلضافي و

  الشواغل ٢-٤
 التـي   ا حاسما بوجه خاص بالنسبة إلى الكيانات       نحو المشغل عنصر   ة بالتعويض المطالب" توجيه"تعد عملية    ١-٢-٤

ت التشغيلية للحركة الجوية، وبالتالي تشكل مخاطر جسيمة على سالمة المشغلين، من قبيل مقدمي خدمات       تشارك في المجاال  
  :   ومقدمي الخدمات األرضيةيةاألمنالخدمات المالحة الجوية، والمطارات، ومقدمي 

من غير المبـرر    فأضرار،  وقوع   في   ساهم ي بالتاليكيان آخر خطأ و   رتكب فيها   في الحاالت التي ي    −
ال يتلقى  قد   بينما   –في آلية التعويض اإلضافي     شتراك   اال ما دون – يستفيد من استبعاد المسؤولية      أن

غيـر أن  . أو أفلس المـشغل آلية الصندوق اإلضافي الضحايا أي تعويضات إذا ما استنفدت موارد    
  ؛بالغد الماسديستطيع بالفعل الكيان اآلخر 

 من  مسؤولية الكاملة عند حدوث واقعة    لذي يتحمل ال  لمشغل، ا تمتع ا عدم   نصافه ليس من اإل   كما أن  −
  ؛ الجهات التي تسببت بالفعل في األضرار أو ساهمت في وقوعهافي الطعنبالحق في  ،الوقائع

دفع مقـدمي   يفز لتحسين مستوى التدابير األمنية ويمكن أن        واوال يضع المفهوم الحالي للتعويض ح      −
 أي مـسؤولية    نظرا لغياب تكاليف المترتبة على ذلك،     التدابير األمنية وال  حجم   إلى خفض    اتالخدم

  ؛في حالة وقوع أضرار
يضا، وهو ما يتعارض ألمسؤولية شركات تصنيع الطائرات هذا اإلعفاء العام من ا  ويمكن أن يشمل     −

قوانين الجماعة األوروبية بشأن المسؤولية المتعلقة بالمنتجات ويجب أن يمنع الدول األعضاء في             و
 . من التصديق على هذه االتفاقيةوبيةاألورالجماعة 

 قتراحاال ٣-٤

ت التي ال تشارك في العملية التشغيلية،       كياناعلى ال عفاء   تقترح ألمانيا أن يقتصر منح اإل      ى ما تقدم،  بناء عل  ١-٣-٤
لجهـات المـشاركة فـي العمليـة      المسؤولية ل من قبيل مالك الطائرات أو مؤجريها ومموليها، لكن مع اإلبقاء على تحميل             

آلية التعويض  إلى  المشغل و إلى   الطعنتقترح ألمانيا منح الحق في      كما  . في وقوع الضرر  ساهم  ت يمكن أن    بالتالييلية و التشغ
 .لقوانين الوطنيةل وفقا اإلضافي

 : التغييرات التاليةبإدخال ألمانياولتحقيق هذا الغرض، توصي  ٢-٣-٤

  .المادة الثامنة والعشرين حذف −
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  :التاليعلى النحو  كرر م الرابعةجديدةالمادة  الإضافة −
 أنال ينبغـي     والرابعة والعـشرين،     ، والخامسة ، والرابعة ، المواد الثالثة  بأحكامدون المساس   "
المـشمولة بهـذه   األضـرار  بدفع تعويضات عـن   الطائراتون وممول المالّك والمؤجرو ـلزمي 

  ."االتفاقية
المـادة  المادة التالية محل    ضع  ووالسادسة والعشرين    و الخامسة والعشرين حذف المادتين   ختاما،   −

  :الرابعة والعشرين
  "الطعنفي حق ال — والعشرون الرابعةالمادة "  ٢- ٢-٣-٤

تمتع ي مشغل مسؤول عن ضرر ما إذا كانالتساؤل ع ما يمس االتفاقيةليس في هذه   -١
  .أي شخص آخرالطعن في بالحق في 

تتمتع ويض اإلضافي آلية التع ما إذا كانتالتساؤل عليس في هذه االتفاقية ما يمس   -٢
بالحق في إال تتمتع آلية التعويض اإلضافي أال يجب ومع ذلك، .  أي شخصالطعن فيفي حق الب

  . وفقا للمادة الثالثة والعشرينة إضافياتتعويضالمشغل إذا كان مسؤوال عن تقديم الطعن في 
  ."ةثألطراف الثالجميع ا لكامللتعويض ال اطعن علىلحق في ال ايتوقف  -٣

  — تهىان —


