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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
 اللجنة القانونیة

  برنامج عمل المنظمة في المجال القانونيمن جدول األعمال: ٤٧البند رقم 

 في لیامونتر في المبرمة الدولي، الجوي النقل قواعد بعض توحید تفاقیةالترویج ال 
  )١٩٩٩لعام ل یامونتر(اتفاقیة  ١٩٩٩ أیار/  مایو ٢٨

  )الوالیات المتحدة مقدمة منورقة (

  الموجز التنفیذي
 البضائع وشاحني كابإزاء الرّ  الطیران شركات مسؤولیة یؤطر نظاما تضع التي ،١٩٩٩ لعامل یامونتر اتفاقیة تسري
هذه  شأن ومنواحدة للتكامل االقتصادي. إقلیمیة من الدول وعلى منظمة  ١٠٣، على الدولیة الجویة الرحالت على

 بشأن الطیران شركاتوبقدر أكبر من الیقین على قطاع  والشاحنین، المسافرین على بالنفعیعود  أن عالمیا االتفاقیة
 على التصدیق على األعضاء الدول جمیع لحث أكبر جهد بذلوتسعى هذه الورقة إلى . مسؤولیته تنّظم التي لقواعدا

  .إن لم تكن قد فعلت ذلك من قبل ١٩٩٩ عام اتفاقیة

  .یرجى من الجمعیة العمومیة اعتماد القرار الوارد في المرفقاإلجراء: 

 األهداف
  :ةاالستراتیجی

الخدمات القانونیة والعالقات  –دعم البرامج ب الخاصةنفیذ دعم التّ  ةاستراتیجیترتبط هذه الورقة ب
  الخارجیة

  .ال توجد  اآلثار المالیة:

 )٢٠١٠أكتوبر  ٨القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة (في ، Doc 9958 الوثیقة  المراجع:
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 المقدمة - ١

 التي، الطیران شركات مسؤولیة تغییرا في المستویات المنخفضة لحدود ١٩٩٩ لعام لیامونتر اتفاقیة أحدثت ١- ١
بعد أن  األصلیة بلدانهم في رفع الدعاوى ألفرادل هي قد أتاحتو  ،السابقة بشأن المسؤولیة الهاي/وارسو نظم كانت تنص علیها

وذلك  الوفاة أو اإلصابة حالة في المثبتة األضرار عن لتعویضآلیا ل الدفعوهي تنص أیضا على   كانوا غیر قادرین على ذلك.
یولیو  منتصف في یورو ١٢٩ ٥٠٠/أمریكي دوالر ١٧٠ ٥٠٠نحو  ( الخاصة السحب حقوق من ١١٣ ١٠٠في حدود مبلغ 

. األضرار عن أن تعّوض بالكامل ، ما لم تثبت عدم خطئها،الطیران شركةوعالوة على دفع هذا المبلغ، یتعین على ). ٢٠١٣
  .المدفوعات هذه وذلك عندما تشترط القوانین المحلیة مثلومن دون تأخیر،  ماقدَّ مُ  للضحایا الدفع على أیضا االتفاقیة وتشجع

ماح ة، وذلك بعدم السّ وتحول هذه االتفاقیة أیضا دون استرداد الركاب لمبالغ كبیرة وبصورة غیر معقول ٢- ١
الحیلولة دون انخفاض قیمة  تسعى إلىعاظ. كما أنها في الوقت نفسه بالتعویضات الجزائیة أو التعویضات على سبیل االتّ 
  رة كل خمس سنوات. هذه المبالغ مالمبالغ المستردة بسبب التضخم وذلك بتعدیل سقف 

 المناقشة - ٢

التي تتناول مسؤولیة االتفاقات الدولیة  فسیفساءإلى أن تحل محّل  ١٩٩٩لعام ل یامونترتسعى اتفاقیة  ١- ٢
السنین. وقد تم التطرق لهذه المسؤولیة أول مرة في اتفاقیة  على مرّ شركات الطیران حیال الركاب والشاحنین، والتي تراكمت 

، وُأدخلت منذ ذلك الحین عدة تغییرات ترد في بعض االتفاقات الدولیة. بید أّنه لم یتم اعتماد أي من هذه ١٩٢٩وارسو لعام 
ولذلك، فإّن طبق على أحداث معینة. سا في تحدید االتفاقات التي تنالتغییرات على الصعید العالمي، األمر الذي أحدث لبْ 

  من شأنه تسویة هذه المشكلة. ١٩٩٩لعام ل یامونترالقبول العالمي باتفاقیة 
من الدول وعلى منظمة إقلیمیة واحدة للتكامل  ١٠٣تسري على  ١٩٩٩لعام ل یامونترورغم أن اتفاقیة  ٢- ٢

الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین  تاعتمد ق علیها. وقدصدّ من الدول األعضاء مازالت لم تُ  ٨٨االقتصادي، فإّن 
ینبغي حث هذه الدول  . ولذلكمن قبل لم تكن فعلت ذلك ما) یحث الدول األعضاء على التصدیق ٢٤-٣٧(هو القرار  اقرار 

   بها.نظرا للفوائد التي یمكن جنیها من القبول العالمي مرة أخرى على التصدیق على هذه الوثیقة 

— — — — — — — —  
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  المرفق
  العمومیة، الجمعیة إنّ 
  ؛"١٩٩٩ لعامل یامونتر اتفاقیة تعزیز المعنون " ،٢٤-٣٧ قرارها إلى تشیر إذ
  المنظمة؛ رعایة تحت واعتمدت أعدت التي الصكوك على بالتصدیق المتعلق) ج( التذییل ،٢٢- ٣٦ قرارها إلىكذلك  تشیر إذ
  الدولیة؛ الجویة الرحالت على والشاحنین الركاب إزاء الطیران شركات مسؤولیة یحكم عالمي نظام تحقیق بأهمیة تقر وٕاذ
  الخسائر؛ عن الكامل التعویض یتیح ومناسب وعادل منصف نظام وجود باستصواب تقر وٕاذ
 في المبرمة الدولي، الجوي النقل قواعد بعض توحید التفاقیة العالمي االعتماد وتشجیع دعم على الدول جمیع تحث - ١

  ؛)١٩٩٩ لعامل یامونتر اتفاقیة( ١٩٩٩ مایو/أیار ٢٨ فيل یامونتر
   ؛إن لم تكن قد فعلت ذلك ممكن وقت أقرب في ١٩٩٩ لعامل یامونتر اتفاقیة لىعلى االنضمام إ الدول جمیع تحث - ٢
  ؛األعضاء الدول إحدى ذلك طلبت إذا التصدیق عملیة في االقتضـاء، حسب المساعدة، تقدیم العـام األمین إلى تطلب  - ٣
  .٢٤-٣٧تعلن أّن هذا القرار یحّل محّل القرار   - ٤

 –انتهـى  –


