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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  ةقانونیالاللجنة 

  برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني   :٤٧البند رقم 
 تفاقیة توحید بعض قواعد النقل الجوي الدوليالترویج ال 

  )١٩٩٩ عاملتفاقیة مونتریـال ا (
اإلمارات العربیة المتحدة، ومجموعة أسر ضحایا حوادث الطائرات، واالتحاد (ورقة مقدمة من 

  )الدولي للنقل الجوي (األیاتا)

  الموجز التنفیذي
 لتنظیم مسؤولیة شركات الطیران تجاه الركاب والشاحنین في وفعاالً  وعادالً ًا حدیثًا نظام ١٩٩٩عام لاتفاقیة مونتریـال  أنشأت
للمسؤولیة في مجال النقل  نظام العالميأن تكون بمثابة التفاقیة هذه اال منتوخى یُ وفي حین كان الجویة الدولیة.  تالرحال
تفاقیة تجدر اإلشارة إلى أن ا٪) من الدول األعضاء في االیكاو. و ٥٤(أطراف  ١٠٣سوى الیوم  تضم الإنها ف، الجوي

  .المفعول ال تزال نافذة التعدیلیةها مواثیقمختلف و  ١٩٢٩وارسو األصلیة لعام 
من عملیات الشحن الجوي الركاب و حتى نقل فوبالتالي، . المسؤولیة التي یمكن تطبیقهاظم من نًا معّقدًا خلف ذلك مزیجوقد 
  .تبعمسار الرحلة المُ حسب ظم السابقة وذلك ألحكام النُ ًا خاضعبقى قد یتفاقیة هذه االفي فعلیة ًا أطرافتعتبر دول 
الجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها السابعة والثالثین الدول المتبقیة على المصادقة على  ، حثت٢٠١٠سبتمبر  وفي

) دول أخرى منذ ذلك ٧سبع (سوى أو تنضم إلیها صادق على االتفاقیة لم ت. ولسوء الحظ، ١٩٩٩ مال لعاـاتفاقیة مونتری
الدول على المصادقة على  حثتوصیة ت ٢٠١٣ /آذارعقد في مارسالمؤتمر السادس للنقل الجوي المن أصدرالتاریخ. و 

  .١٩٩٩ال لعام ـاتفاقیة مونتری
اتفاقیة التفاقیة، ینبغي حث الدول مرة أخرى على المصادقة على العالمي لقبول اللمزایا التي یمكن تحقیقها من لًا نظر و 

  أو االنضمام إلیها. ١٩٩٩مونتریـال لعام 
نظام عالمي ینظم مسؤولیة شركات الطیران تجاه الركاب  وجود والمزایا المحققة من ٢٤- ٣٧ في ضوء القرار اإلجراء:

الجمعیة العمومیة إلى حث جمیع الدول تدعو في التوقیع مشتركة األطراف الفإن والشاحنین في الرحالت الجویة الدولیة، 
  .بهذه الخطوةن تعّجل ألى ع١٩٩٩اتفاقیة مونتریـال لعام  طرفا في تصبح بعداألعضاء التي لم 

األهداف 
   الخدمات القانونیة والعالقات الخارجیة. –دعم البرامج الخاصة ب ة دعم التنفیذ ورقة العمل هذه مرتبطة باستراتیجی  ستراتیجیة:اال

اآلثار 
  .نطبقتال   المالیة:

  )١٠/٢٠١٠/ ٨ في( قرارات الجمعیة العمومیة ساریة التطبیق، Doc 9958الوثیقة   المراجع:
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    )٤-١-١(من جدول األعمال  ١-١، التقریر بشأن البند ATConf/6-WP/104لورقة ا اتتوصی

 مقدمةال - ١

في مسؤولیة للًا حدیثًا نظامأنشأت و  ٤/١١/٢٠٠٣من ًا اعتبار  المفعول ةذافن ١٩٩٩ت اتفاقیة مونتریـال لعام أصبح ١- ١
 .مجال النقل الجوي الدولي

 ١٠٣سوى الیوم فإنها ال تضم ، للمسؤولیة نظام العالميأن تكون بمثابة التفاقیة هذه اال منتوخى یُ وفي حین كان  ٢- ١
األغلبیة العظمى من مجموع الحركة هذه الدول تمثل (بالرغم من أن ًا قد تقریببعد مرور عِ  ١٪) من الدول األعضاء في االیكاو٥٤(أطراف 
خارج نطاق هذا النظام. وتجدر اإلشارة إلى أن كل من اتفاقیة وارسو في مجال الطیران الرئیسیة  الدول منعدد ال یزال ). و المنتظمةالجویة 

   .بالقبول العالمي بعدلم تحظ  تعدیلیةومواثیقها ال ١٩٢٩األصلیة لعام 

 عدد األطراف الدخول حیز النفاذ المعاهدة
١٩٤٤اتفاقیة شیكاغو لعام   ١٩١ ١٩٤٧ 
١٩٢٩اتفاقیة وارسو لعام   ١٥٢ ١٩٣٣ 
١٩٥٥اتفاقیة الهاي لعام   ١٣٧ ١٩٦٣ 

١٩٦١بروتوكول غواالداخارا لعام   ٨٦ ١٩٦٤ 
١٩٧٥لعام  ١بروتوكول مونتریـال اإلضافي رقم   ٥٠ ١٩٩٦ 
 ٥١ ١٩٩٦ ١٩٧٥لعام  ٢ بروتوكول مونتریـال اإلضافي رقم
 ٢١ لم تدخل حیز النفاذ ١٩٧٥لعام  ٣ بروتوكول مونتریـال اإلضافي رقم

 ٥٨ ١٩٩٨ ١٩٧٥لعام  ٤ مونتریـال اإلضافي رقمبروتوكول 

وبعض  ١٩٦١واتفاقیة غواداالخارا لعام  ١٩٥٥واتفاقیة الهاي لعام  ١٩٢٩وبالفعل، ال تزال اتفاقیة وارسو لعام   ٣-١
یمكن زیج معّقد من نظم المسؤولیة التي موهو ما ینجم عنه ، ساریة المفعول ١٩٧٥ال اإلضافیة لعام ـبروتوكوالت مونتری

  ٢تطبیقها.
یها في لمنصوص عال هامةبالمزایا الفي حاالت عدیدة ن وشركات الطیران نو الركاب والشاحال یتمتع لهذا السبب، و   ٤- ١

  .١٩٩٩اتفاقیة مونتریـال لعام 
  خلفیة الموضوع  - ٢
  :لجمیع األطرافمزایا هامة بالنسبة أن ینطوي على  ١٩٩٩االعتماد العالمي التفاقیة مونتریـال لعام من شأن   ١-٢

المنخفضة بشكل اعتباطي حدود مسؤولیة شركات الطیران  ١٩٩٩ال لعام ـاتفاقیة مونتری غّیرت – بالنسبة للركاب) ١  
بموجب اتفاقیة وارسو ونظم المسؤولیة بموجب  اإلصابةوفاة أو الفي حالة ) ١(انظر الجدول دوالر أمریكي  ١٢ ٠٠٠قدرها و 

وحدة  ١١٣ ١١٠قدره تعویض یحق للركاب المطالبة بعلى أنه  ١٩٩٩اتفاقیة مونتریـال لعام تنص . و الهايو  وارسواتفاقیتي 
تثبت ، وذلك دون تقدیم أدلة )٢٠١٣ /نیسانفي أبریلًا ر أمریكي تقریبدوال ١٧٠ ٠٠٠من حقوق السحب الخاصة (ما یعادل 

أنها لم تخّل ألضرار هذا المبلغ، تتحمل شركة الطیران عبء إثبات تعویض عن اوٕاذا تجاوزت مطالبات الوجود إهمال أو خطأ. 
إلى أكبر عدد الركاب لجوء إمكانیة ل ثللمستهلكین ممواتیة أخرى ًا أحكامًا أیض ١٩٩٩. وتقدم اتفاقیة مونتریـال لعام بواجباتها

                                                                 
 انظر المرفق (ب). - ١
صبحت دول أخرى أطرافا في أمواثیقها التعدیلیة، بینما  ندو  ١٩٢٩على اتفاقیة وارسو األصلیة لعام تكتفي بالمصادقة غموض كون بعض الدول نوع من ال شأین - ٢

رأت المحاكم أن االلتزام ببروتوكول تعدیلي من جانب دولة غیر طرف في االتفاقیة ال قد صلیة. و ة دون المصادقة على االتفاقیة األإحدى أو أكثر من المواثیق التعدیلی
 - ) ٧٦١٧-٩٩وكیت د( ٢٠٠٠التعمیم رقم ثانیا،  ٣٠٨، ٣٠١، ثالثا 214F ن شاب وشركة الطیران أسیانایجعل طرفا في االتفاقیة غیر المعّدلة: انظر القضیة بی

 .الوالیات المتحدة
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وختاما، تقوم إلى الضحایا. ًا ة مقدمالطیران مبالغ تعویضیة مدفوع كاتشر  تسدیدمن المحاكم للمطالبة بتعویضاتهم و ممكن 
تواكب التطورات  ١٩٩٩) سنوات للتأكد من أن اتفاقیة مونتریـال لعام ٥االیكاو بمراجعة حدود المسؤولیة مرة كل خمس (

  .التضخم تطلباتمتستجیب لو 
الطیران للسجالت استخدام شركات ًا تحدید ١٩٩٩اتفاقیة مونتریـال لعام تسّهل  - البضائع شاحنيبالنسبة ل) ٢  

عملیة إزالة الورق  ینتج عننیة وغیرها من وثائق النقل. وبناء علیه، و اإللكترونیة، بما في ذلك فواتیر الشحن الجوي اإللكتر 
تشمل المنافع البیئیة. وتشیر التقدیرات إلى أنه من شأن الشحن هائلة وفورات المطبوع من سلسلة إمدادات الشحن الجوي 

ن دوالر أمریكي في السنة. ویستفید الشاحنون ومتعهدو البضائع والمنظمون مبلیون  ٤,٩ بمجموع أرباحجلب اإللكتروني أن ی
والتّقید الزمنیة المخصصة للشحن مدة ال قلیصاألمن وتتعزیز ومن تحسین مستوى اإلنتاجیة و  تجهیز الوثائق بشكل سریع ودقیق

  .قواعد الجمركیةاألمثل بال
ًا تكتسي طابعیستخدم معظم شركات الطیران الدولیة الیوم شبكات طرق واسعة و  -  طیرانبالنسبة لشركات ال) ٣  

نظم المن مزیج  هناكزال ی، ال ١٩٩٩اتفاقیة مونتریـال لعام على  ة. غیر أنه وفي ضوء عدم المصادقة العالمیمتزایداً ًا عالمی
على متن نفس مسؤولیة الفي مجال مختلفة نظم لالركاب وشحنات البضائع  خضعی قدالمسؤولیة. فعلى سبیل المثال، المتعلقة ب

  .هامقصدو منشأ هذه الرحلة  بصرف النظر عن الرحلة الجویة 
من صبح یوینجم عن ذلك نوع من التعقید والغموض فیما یخص تحدید النظم التي تغطي حادثة أو واقعة معینة. و   

من شأن و ة عن النقل الجوي الدولي. شئالتأمینیة والتعامل مع مطالبات التعویض الناحصول على التغطیة الًا الصعب جد
  .إلغاء هذه المسائلفي  راً یأن یساعد كث ١٩٩٩تفاقیة مونتریـال لعام القبول العالمي ال

في مجال  من تطبیق نظام حدیث وعادل فعالً على التأكد لحكومات ایساعد  تفاقیةاللهذه االقبول العالمي كما أن   ٢- ٢
ًا . وبالمثل، ونظر هاأو مقصدالذي تتبعه الرحلة مسار العلى المطالبات المتعلقة بالركاب والبضائع، بغض النظر عن  المسؤولیة

 علىلحكومات ا ساعدالقبول العالمي یة، فإن رونیتسّهل استخدام فواتیر الشحن الجوي اإللكت ١٩٩٩اتفاقیة مونتریـال لعام ألن 
الزمنیة  مدةال قلیصن تستفید من تتمد على ترابط الشحن الجوي یمكن أالتي تع في قطاع الطیرانجهات المعنیة تأكد من أن الال

  .عالميالمستوى التتبع مسار البضائع وخفض التكالیف على  أنها قادرة علىو  لشحنل الالزمة
  ركات الطیرانة لشمسؤولیالمختلف نظم  المنصوص علیها في الحدود – ١الجدول 

اتفاقیة وارسو  النوع
)١٩٢٩( 

اتفاقیة الهاي 
)١٩٥٥( 

بروتوكول اإلضافي ال
بروتوكول و  ٢رقم 

 ٤قم ر مونتریـال 
 )١٩٩٩اتفاقیة مونتریـال (

  الوفاة حالة 
 اإلصابة و أ

دوالر  ١٢ ٠٠٠
 أمریكي

دوالر  ٢٤ ٠٠٠
 أمریكي

دوالر  ٢٥ ٠٠٠
 أمریكي

  دوالر أمریكي ١٧٠ ٠٠٠
مبالغ  إمكانیة استردادمع األول،  المستوى(
 )كبرأ

دوالر  ٢٠ البضائع
 أمریكي/كلغ

دوالر  ٢٠
 أمریكي/كلغ

دوالر  ٢٥
 أمریكي/كلغ

 دوالر أمریكي/كلغ ٢٨

ـــــــــــــــة اســـــــــــــــتخدام  إمكانی
 الوثائق اإللكترونیة؟

  نعم  ال ال
وكول مونتریـال بروت(

 )فقط ٤رقم 
 نعم

 ، بالنسبة لمختلف الحدود. وال تحدد المعاهدات٤/٤/٢٠١٣في  أسعار الصرفلمتوسط ًا وفقهذا الجدول مقارنة بین أرقام تحویل الدوالل األمریكي  عرضیمالحظة: 
  لرجوع إلیها وٕاجراء المقارنة.لًا تیسیر  يقد تم حساب ذلك بالدوالر األمریكقیمة بالدوالر األمریكي. و ال

 -----  
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 المرفق
١٩٩٩لعام  قائمة الدول األعضاء في اإلیكاو األطراف في اتفاقیة مونتریـال  

 النرویج فرنسا ألبانیا
 عمان غامبیا األرجنتین

 باكستان جورجیا نیایأرم
 بنما المانیا أسترالیا
 باراغواي الیونان النمسا
 بیرو هنغاریا البحرین
 بولندا ایسلندا بربادوس
 البرتغال الهند بلجیكا
 قطر یرلنداآ بلیز
 جمهوریة كوریا اسرائیل بنین

 جمهوریا مولدوفا ایطالیا البوسنة والهرسك
 رومانیا یكااجام بوتسوانا
 بیة السعودیةر المملكة الع الیابان البرازیل
 صربیا األردن بلغاریا

 سیشیل نیایك بوركینا فاسو
 سنغافورة الكویت الكامیرون

 سلوفاكیا التفیا كندا
 سلوفینیا لبنان الرأس الخضراء

 جنوب أفریقیا لتوانیا شیلي
 اسبانیا لكسمبورج الصین
 سانت فنسنت وغرینادین مقدونیا الیوغسالفیة السابقةجمهوریة  كولومبیا
 السوید مدغشقر الكونغو

 سویسرا مالیزیا جزر كوك
 الجمهوریة العربیة السوریة ملدیف ریكااكوست
 جمهوریة تنزانیا المتحدة مالي كرواتیا
 تونغا مالطة كوبا

 تركیا المكسیك قبرص
 أوكرانیا موناكو الجمهوریة التشیكیة

 مارات العربیة المتحدةإلا منغولیا الدنمارك
 المملكة المتحدة الجبل األسود نیكیةیالجمهوریة الدوم

 الوالیات المتحدة المغرب اكوادور
 أوروغواي نامیبیا مصر

 فانواتو هولندا السلفادور
  نیوزیلندا نیااستو 

 دولة عضو ١٠٣المجموع:  نیجیریا فنلندا
  

  . إقلیمیة للتكامل االقتصادي بوصفه منظمة ١٩٩٩في اتفاقیة مونتریـال لعام  األوروبي أیضا طرفاً  تحاداالأصبح 

  -  انتهى -


