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

  تفاقية تعويض الضرر البنود الختامية المشروع
  الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة

  ) العامةمقدمة من األمانة(

 .  االتفاقيةتمشيا مع العرف المتبع لم تعد الدورة الثالثة والثالثون للجنة القانونية البنود الختامية لمشروع  - ١

 التي أنشأها الفريق الخاص التابع للمجلس والمعني بتحديث اتفاقية *ولتسهيل مهمة المؤتمر، اجتمعت فرقة المهام - ٢
قدم المواد ذات الصلة في التذييل بهذه الوثيقة ت ي، وه٢٤/٣/٢٠٠٩  و٢٣ في باريس يومي ت، اجتمع١٩٥٢روما لعام 

 .لنظر المؤتمر

 .مش لتسهيل التعرف على مصدر مختلف العناصر في مشروع البنود الختاميةالمراجع مذكورة في الها - ٣

  
  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

                                                        
فرقة المهام هي مجموعة غير رسمية مكونة من أعضاء ومراقبين من الفريق الخاص التابع للمجلس والمعني بتحـديث        *

 .، بهدف مساعدة اللجنة القانونية والمؤتمر الدبلوماسي١٩٥٢اتفاقية روما لعام 
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  تفاقية تعويض الضررالبنود الختامية المشروع 
  الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة

  

  المصدر  

  الفصل السادس

  البنود الختامية

  

يق أو القبول أو التصد التوقيع —المادة الثالثة والعشرون 
  الموافقة أو االنضمام أو

  

 ٢٠٠٩أيار / مايو٢يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية في مونتريال في   -١
للدول المشاركة في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد في مونتريال من 

، ٢٠٠٩أيار / مايو٢ وبعد . ٢٠٠٩أيار / مايو٢ إلى نيسان/ أبريل٢٠
لى االتفاقية لكل الدول في مقر منظمة الطيران المدني يفتح باب التوقيع ع

  .للمادة الخامسة والعشرينالدولي في مونتريال حتى يسري مفعولها وفقا 

  )١ (٥٣المادة ، ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 

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

  معدلة) ٢ (٥٣مادة ، ال١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 

ألي دولة لم توقع على هذه االتفاقية أن تقبلها أو توافق عليها أو   -٣
  . في أي وقتإليهاتنضم 

  )٤ (٥٣، المادة ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 

تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى   -٤
 بموجب هذه اإليداعة منظمة الطيران المدني الدولي المعينة بوصفها جه

  .االتفاقية

  معدلة) ٥ (٥٣، المادة ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 

منظمات التكامل  —المادة الرابعة والعشرون 
  اإلقليميةاالقتصادي 

  

للتكامل االقتصادي تشكلها دول ذات سيادة إقليمية أي منظمة   -١
يجوز لها ،  هذه االتفاقيةتحكمها معينة وتمارس االختصاص على أمور

 تقبلها أو توافق  تصدق عليها أوهذه االتفاقية أوعلى بالمثل أن توقع 

  )١ (٤٨، المادة ٢٠٠١اتفاقية كيب تاون لعام 
  ، المادة السابعة والعشرون٢٠٠١بروتوكول كيب تاون لعام 
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اإلقليمية في هذه االقتصادي   التكاملويكون لمنظمة . إليهاعليها أو تنضم 

الحالة حقوق وواجبات الدولة الطرف، بقدر اختصاص تلك المنظمة 
دول المتعاقدة وعندما يكون عدد ال . هذه االتفاقيةباألمور التي تحكمها

 كما اإلقليمية في هذه االتفاقية، ال تحسب منظمة التكامل االقتصادي مهما
  . دولها األعضاء من الدول المتعاقدةإلى باإلضافةلو كانت دولة متعاقدة 

 أو  عند توقيعهااإلقليميةى منظمة التكامل االقتصادي يجب عل  -٢
 جهة إلى إعالنا أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تقدم تصديقها
 أسندت إليها هذه االتفاقية والتي تحكمها التي األمور تحدد فيه اإليداع

ويجب على منظمة التكامل  . عليهادولها األعضاء االختصاص 
 بأي تغيرات في اإليداع جهة إبالغ إلى أن تبادر فورا ةاإلقليمياالقتصادي 

 المنصوص عليه في هذه الفقرة، اإلعالنتوزيع اختصاصها المحدد في 
  .أسند إليهابما في ذلك أي اختصاص جديد 

  )٢ (٤٨، المادة ٢٠٠١اتفاقية كيب تاون لعام 
  )٢(، المادة السابعة والعشرون ٢٠٠١بروتوكول كيب تاون لعام 

الدول "أو " الطرفالدولة  "إلى في هذه االتفاقية إشارة كل  -٣
 حيثما اإلقليميةتنطبق بالتساوي على منظمة التكامل االقتصادي " األطراف

  .يتطلب السياق ذلك

  )٣ (٤٨، المادة ٢٠٠١اتفاقية كيب تاون لعام 
  )٣(، المادة السابعة والعشرون ٢٠٠١بروتوكول كيب تاون لعام 

    سريان مفعول االتفاقية —لعشرون المادة الخامسة وا

تاريخ يسري مفعول هذه االتفاقية اعتبارا من اليوم الستين الالحق ل  -١
 الوثيقة الثالثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى إيداع
. ةقي وذلك فيما بين الدول التي أودعت مثل هذه الوث— اإليداعجهة 
 الوثيقة التي تودعها منظمة للتكامل تحسب ألغراض هذه الفقرة وال

  .اإلقليمياالقتصادي 

  )٦ (٥٣المادة ، ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 

بالنسبة للدول األخرى وبالنسبة لمنظمات التكامل االقتصادي   -٢
 األخرى، يسري مفعول هذه االتفاقية اعتبارا من اليوم الستين اإلقليمي
  .قبول أو الموافقة أو االنضمام وثيقة التصديق أو الإليداعالالحق 

  )٧ (٥٣المادة ، ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 

    النقض —المادة السادسة والعشرون 

 إلى كتابي إخطار بإرسالألي دولة طرف أن تنقض هذه االتفاقية   -١
  .اإليداعجهة 

  )١ (٥٤المادة ، ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 

    



DCCD Doc No. 15 
Appendix - 3 - 

  المصدر  

وثمانين يوما من تاريخ تسلم جهة يسري مفعول النقض بعد مائة   -٢
اإلخطار، ومع ذلك تظل االتفاقية سارية كما لم يكن االنسحاب قد  اإليداع

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

  )٢ (٥٤المادة ، ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 
  ١٩٥٢اتفاقية روما لعام 
   معدلة٢ الفقرة ٣٥، المادة ١٩٥٢اتفاقية روما لعام 
   معدلة٢، المادة الرابعة والعشرون، الفقرة ١٩٧٨بروتوكول روما لعام 

  ١مع المعاهدات األخرىالعالقة  —المادة السابعة والعشرون 
  

تنطبق ي في الصكوك التالية الت هذه االتفاقية على أي قواعد        قواعد ترجح
  :على األضرار التي تغطيها االتفاقية

االتفاقية المتعلقة باألضرار التي تحدثها الطائرات األجنبيـة          )أ
 الموقع عليها في روما     لألطراف الثالثة على سطح األرض    

  ١٩٥٢ تشرين األول/ أكتوبر٧بتاريخ 

البروتوكول بتعديل االتفاقية المتعلقة باألضرار التي تحدثها         )ب
 ت األجنبية لألطراف الثالثة علـى سـطح األرض        الطائرا

، والموقع في ١٩٥٢ أكتوبر ٧الموقع عليها في روما بتاريخ 
  ١٩٧٨ أيلول/ سبتمبر٢٣مونتريال في 

   معدلة)١ (٥٥المادة ، ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 

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

  

 أو أكثر تطبق فيهـا    إقليميتان الدول وحدتان    إحدىانت لدى    ك إذا  -١
نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه االتفاقية، فيجوز     
لها عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام أن تعلن أن 

و أل واحـدة     أو يشم  اإلقليميةهذه االتفاقية يشمل سريانها جميع وحداتها       
 عـن طريـق   اإلعالنأكثر من هذه الوحدات فقط ويجوز لها تعديل هذا        

  . آخر في أي وقتإعالنتقديم 

  )١ (٥٦المادة ، ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 

 ويجب أن ينص اإليداع من هذا القبيل لجهة إعالن أي إبالغيجب   -٢
  . التي تسري عليها االتفاقيةاإلقليميةصراحة على الوحدات 

  )٢ (٥٦المادة ، ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 

    

                                                        
، ولدى معالجة هذه المسألة يمكـن  ١٩٩٩اقية واتفاقية مونتريال لعام  بالنسبة لحوادث التصادم، قد يحتاج األمر إلى توضيح العالقة بين هذه االتف             1

  . منها٢١إقامة االعتبار ألحكام االتفاقية األخيرة وال سيما المادة 
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  :اإلعالنفيما يتعلق بأي دولة طرف أصدرت مثل هذا   -٣

 علـى    الثامنة في المادة " القانون الوطني  "إلى اإلشارةتفسر    )أ
  .من تلك الدولة  المعنيةاإلقليمية قانون الوحدة إلى إشارةأنها 

 الرابعـة   في المـادة  " العملة الوطنية  "إلى اإلشاراتتفسر  و  )ب
  المعنيـة اإلقليمية عملة الوحدة   إلى إشاراتعلى أنها   عشرة  

  .من تلك الدولة

  )٣ (٥٦المادة ، ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 

  التحفظات واإلعالنات —المادة التاسعة والعشرون 
  

ال يجوز إبداء أي تحفظ على هذه االتفاقية، ولكن يجوز إصـدار              -١
 مـن   ٢ من المادة الثانيـة والفقـرة        ٢ح به الفقرة    إعالنات حسبما تصر  

  .الرابعة والعشرين وذلك وفقا لهذه األحكام المادة

  ٣٩، المادة ١٩٥٢اتفاقية روما لعام 
  ، المادة الخامسة والعشرون١٩٧٨بروتوكول روما لعام 

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

  

  وظائف جهة اإليداع —الثالثون المادة 
  

 على وجه السرعة كل األطراف الموقعـة والـدول          اإليداعتخطر جهة   
  :األطراف بما يلي

  ،كل توقيع على هذه االتفاقية وتاريخه  )أ

 لوثيقة تصديق أو قبـول أو موافقـة أو انـضمام         إيداعكل    )ب
  ،وتاريخه

  ،تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ  )ج

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

 لهذه االتفاقية وتاريخ إيداعـه وتـاريخ سـريان          أي نقض   )ه
  .النقض

  )٨ (٥٣المادة ، ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 

  

  

  

  

  

  

  )٥) (٢ (٦٢اتفاقية كيب تاون، المادة 
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، أدناه، المخولون حسب األصول   ، قام المفوضون الموقعون      لذلك إثباتا
  .بتوقيع هذه االتفاقية

   معدلة١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 

ـ  / من شهر مايو   لثانيمونتريال في اليوم ا    حررت في   ينأيار من عـام ألف
وتسعة باللغات العربية واالنجليزية والصينية والفرنسية والروسية واالسبانية،        

وتظل هذه االتفاقيـة     . ة في الحجية  وتكون كل النصوص بهذه اللغات متساوي     
 اإليـداع  جهـة  مودعة في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي، وتسلم  

لى إ في هذه االتفاقية، والمتعاقدةلى كل الدول  إصورا معتمدة رسميا منها     
 المشار إليهما في المـادة  بروتوكول والاتتفاقيالكل الدول األطراف في ا 

  .السابعة والعشرين

  

 —نتهى  ا—




