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ات تأثير مفهوم  من الطائرة المسافرين نزولوصعود  عملي َّ

ةال إصاباتعن ال الجو ِّي ة الناقلعلى مسؤولي َّ  ي َّة بدني َّ  الجو

 (1999ومونتلاير  1929)دراسة فقهيَّة قضائيَّة في تفسير اتفاقيَّتي وارسو 

  *الدكتور همام القوصي

 صالملخ  

الصووود للو   امليَّوا مفهوو   وأال وهو ،وقضوائيا  ببيورا   أثوار نقااوا  فقهيوا   قود يتناول البحث موضوواا  
القوانون الودولي أ   جووِّيالناقول ال مسوووليَّةالقانون الواجب التطبيق الو   الذي ُيحدِّدو  الطائرة والنزول منها

التووووي تووووودِّي للووو  لصووووابا  جسووووديَّة  الووووطني، بمووووا ُيحووودِّد طبيوووووة مسووووووليَّة الناقووول اوووون الحوووووادث الجويَّوووة
 باووبل   اوورحو وتحديووداا  إلغفووال الماوورد الوودولي و ووب  غامضووا  ت   ومليَّووا هووذا الحيووث بقووي مفهووو   ،افرينللمسوو
 .1999مونتلاير  اتفاقيَّةلل   1929وارسو  اتفاقيَّةمن  جوِّينظِّ  النقل الالتي تُ  دوليَّةال تفاقيَّا في اال دقيق  

وفقوا   الصوود لل  الطائرة والنزول منها ا ومليَّ ل الواسع تفسيرال بدراسةفي المبحث األول وقد قمنا 
الوذي  الزموانتحديود المبوان و الخوا  بمسوةلة بهدف مورفة مقصود الماورد الودولي  ،للفقو والقضاء المقارن
موووونتلاير  اتفاقيَّوووةو  1929وارسوووو  تفاقيَّوووةمسوووووال  اووون أضووورار المسوووافرين وفقوووا  ال جووووِّيُيوتبووور فيوووو الناقووول ال

1999.  

 يوالزمنو يالمبوانطار لإل الضيِّق الفقهي والقضائي التفسيربدراسة في المبحث الثاني  ومن ث َّ قمنا
 الصوود والنزول. امليَّا خالل  مسووال  ان أضرار المسافرين جوِّيالذي ُيوتبر فيو الناقل ال

                                                           

وو ن قووانون وتنظووي  سوووق األوراق الماليَّووة، خوورية نبليووة الحقوووق، جاموووة حلووب، الجمهوريَّووة الوربيَّووة السوووريَّة،  * دبتووور فووي القووانون التجوواري، تخصن

ل بصوفة ُمراجوعالجزائور، ُمسو –سيَّة، بلية الحقوق، جاموة الاهيد حموو لخضور، الووادي اضو الهيئة الولميَّة لمجلَّة الولو  القانونيَّة والسيا  )ُمحبِّو ( جَّ
ل فوي موسوواة البحوث الولموي األمريبيَّوة  ة المجالَّ  الولميَّة الجزائريَّة، ُمسوجَّ ، والو  صوفحة الباحوث الولموي فوي ُمحورِّث البحوث EBSCOلدى منصَّ
Google-Scholar لل  اللنغة اإلنبليزية.اسمو ببةبحاث مترجمة    
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يوث بح الصووود للو  الطوائرة والنوزول منهوا ومليَّوا لوانتهينا في المبحث الثالث لل  تحديود مفهومنوا 
 جووِّيالناقول ال مسووليَّةحدود  واضح   ممَّا يضع بابل   ومليَّا ،جمونا بين التفسير النظري والوملي لهذا ال

 .مسووليَّةهذا ال وطبيوة الزمانمن حيث المبان و 

ولنا للو  مجمواوة مون النتوائة الخاصوة ب قاموة  خوالل  جووِّيالناقول ال مسوووليَّةوفي نهاية البحوث توصَّ
وضمان اد  لثقال  ،والهادفة لل  ضمان حياة وسالمة المسافر من جهة أول  ،د والنزولالصوو  امليَّا 

 ماليا  من جهة ثانية. جوِّيباهل الناقل ال

 ،1929وارسوو  اتفاقيَّوة جووِّي،الناقول ال مسوووليَّة جووِّي،النقول ال جووِّي،القوانون ال :مفتاحي ة الكلمات ال
األخيرة داخل  محطَّةال ،من الطائرة نزولال امليَّا  ،صوود لل  الطائرةال امليَّا  ،1999مونتلاير  اتفاقيَّة

الطريوووق الواصووول  ،مووودرَّل الطوووائرا  ،بوابوووة المغوووادرة ،بوابوووة الوصوووول ،الرصووويف المتحووورِّث ،مبنووو  المطوووار
 .الطائرة ُسلَّ  ،المتحرِّث بين المطار والطائرة
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The Impact of the Passengers Operations  

Of Embarking or Disembarking onto Planes Concept  

On the Carrier's Responsibility on the Air Bodily Injuries 

(Jurisprudence & Judicial  Study for Interpretation the 

Conventions: Warsaw 1929 & Montreal 1999) 

 
Dr. Humam Al Qussi 

Abstract 

The study deals with a subject that has raised a great jurisprudential 

and judicial debate, namely the concept of embarking or disembarking onto 

planes operations, which defines the law applicable to the responsibility of 

the air carrier for international or national law.  

It also defines the nature of carrier's responsibility for air accidents; The 

international legislator hasn't clearly defined these operations in the 1929 

Warsaw Convention to the Montreal Convention of 1999. In the first part, 

we examined the broad interpretation of embarking or disembarking onto 

planes operations in conformity with jurisprudence and comparative 

jurisprudence, with a view to knowing the intent of the international 

legislator to determine the place and time in which the air carrier is liable 

for damage to passengers in accordance with the Warsaw Convention of 

1929 and the Montreal Convention of 1999. 

Hence, in the second part, we studied the narrow interpretation of the 

of embarking or disembarking onto planes operations in which the air 

carrier is considered responsible for the damage of passengers during the 

ups and downs. 
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Republic, Member of the Scientific Committee of the Journal of Legal and Political 
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In the third part, we decided to define our concept of embarking or 

disembarking onto planes operations so that we combined the theoretical 

and practical interpretation of these operations, which clearly defines the 

liability limits of the air carrier in terms of space and time & the nature of 

this responsibility. At the end of the research, we reached a set of 

conclusions regarding the establishment of the responsibility of the air 

carrier during embarking or disembarking onto planes operations, aimed at 

guaranteeing the life and safety of the passenger on the one hand, and 

ensuring that the airline does not overload the airline financially. 

Keywords: Air Law ،Air Transport ،Air Carrier Liability ،Warsaw 

Convention 1929 ،Montreal Convention 1999 ،Embarking Operations ،

Disembarking Operations ،Airport Terminal ،Moving Sidewalk ،Arrival Gate ،

Departure Gate ،Runway ،Jet Way ،Ramp. 
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تمينوووزا اووون بووواقي وسوووائل النقووول فوووي مجوووال ل نظووورا  الووو  المسوووتوى الووودولي  يجووووِّ انتاوووار النقووول ال رغووو 
بوان ال ف ،بمخاطر الطيوران خا    والمتولِّقة بابل   ،1ةمن الجوانب السلبيَّ  لالَّ أنَّو ل  يخلُ  ،خاصة  السراة 

يةالتي تحدث للمسافرين خالل الرحلة الالحوادث  من مواجهة أضرار بدَّ   ع قوااودوضووذلث من خالل  جوِّ
 .ان هذا األضرار جوِّيالناقل ال مسووليَّة

 تابوووة لوودول مختلفووة ذا  سوويادة ولهووا تاووريوا    دوليَّووةالوودولي ألقووالي   جوووِّيوبسووبب اوومول النقوول ال
وو فقوود ابتبوور أسوولوبا  قانونيَّووا  لفوور  المسوووولية الوو  الناقوول  ،اوون بوضووها الووبو  قوود تبووون مختلفووة   ة  خاصَّ

الوذي ال يمبون نفيوو لالَّ  "الخطوة المفتور "لمسوووليَّة الوقديَّوة" بتحقيوق نتيجوة ذا  "االجوي يمزل بين نظا  
"المسووليَّة التقصيريَّة" بوسيلة أو ببوذل انايوة ذا  ب ثبا  القوَّة القاهرة أو خطة المضرور أو الغير، وبين 

 في اد  القيا  ب جراءا  الحيطة البافية. "الخطة واجب اإلثبا "

الوودولي توو َّ توقيوهووا فووي  جوووِّيخاصووة بتوحيوود بووو  قوااوود النقوول ال اتفاقيَّووةجتمووع الوودولي فقوود أقوورَّ الم
 البدنيَّوووةاووون اإلصوووابا   جووووِّيالناقووول ال مسوووووليَّةأنَّ  تفاقيَّوووةهوووذا اال أقووورَّ وقووود  ،19292وارسوووام ووو  م

لوي   3"عقدي ة  مسةوولي  " ، أي"الخطة  المفتةر " نالو  مبودأ تقوو  "مسةوولي   خخصةي  " نهوي للمسافرين
لن  نفيوووالناقوول  يسووتطيعأي أنَّ هووذا الخطووة المفتوور   ؛4"االلتةةمام نايايةة " نفووي لطووار ولبوون نتيجووةلتحقيووق 
أو أنَّ الحوادث قود حصول بسوبب المضوورور  ادثأنَّوو قود قوا  بالونايوة المطلوبوة منوو حتوو  يتجنَّوب الحو أثبو 

 .5(1929من وارسو  21-20نفسو ) .

                                                           
1 K. PAULSSON, "Passenger Liability, according to the Montreal Convention", Thesis, Faculty of Law, 

University of Lund, Autumn 2009, page 6. 

 وحول الماابل التنظيمية التقليدية للنقل الجوي، أنظرن
P. CHAUVEAU, "L'Europe et ses transports par air", Politique étrangère N°5-6 - 1954 - 19e année pp. 567-

580. 
2 F. LETACQ, "Droit de Transport Internationaux de Marchandes", Institut du Droit International Des 
Transports (IDIT), page 4. Voir le line: 
http://www.idit.asso.fr/docenligne/documents/Regime%20juridique%20des%20TRANSPORTS%20INTERN
ATIONAUX.pdf.  
 أحال  الزاير، مسووولية الناقول الجووي للربَّواب، موذبرة مقدموة السوتبمال متطلبوا  اوهادة ماسوتر أبواديمي، بليوة الحقووق والولوو  السياسوية، جامووة 3

.6، الصفحة 2016نوقا  اا  ، الجزائر، ورقلة ،قاصدي مرباح  
 د. الي البارودي، د. محمد فريد الوريني، د. محمد السيد الفقي، القانون البحري والجوي، مناورا  الحلبوي الحقوقيوة، بيورو  ، 2001، الصوفحة 4
618.  

 ناامووة الووي سوولطان الزاووابي، "المسووووليَّ ة المدنيَّووة للناقوول الجوووي اوون أضوورار اإلرهوواب الموجووو ضوود أموون و سووالمة الطيووران الموودني وفقووا   للقووانون 5
قسو  القوانون ، لقوانونبليوة ا، أطروحة مقدمة الستبمال متطلبا  الحصول الو  درجوة الماجسوتير فوي القوانون الخوا "، ةا  الدوليَّ تفاقيَّ اإلماراتي واال

.95، الصفحة 2016نوفمبر ، نوقا  في حدةة المتَّ جاموة اإلمارا  الوربيَّ ، الخا   

http://www.idit.asso.fr/docenligne/documents/Regime%20juridique%20des%20TRANSPORTS%20INTERNATIONAUX.pdf
http://www.idit.asso.fr/docenligne/documents/Regime%20juridique%20des%20TRANSPORTS%20INTERNATIONAUX.pdf
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وارسووو  اتفاقيَّووةفووي تحديوودها و  جوووِّيالناقوول ال مسووووليَّةطبيوووة الوو   6لوبسووبب ااتوورا  بووو  الوودو 
 ،1955ومنهووا بروتوبوووول الهوواي اوووا   ،تفاقيَّوووةودِّلووة لهووذا االفقوود توو َّ توقيوووع بروتوبوووال  اديووودة مُ  ،1929

بموووا أنَّ بوووو  اوووربا  الطيوووران  ،1975وبروتوبوووول مووونتلاير  ،1971وبروتوبووول جواتيمووواال سووويتي اوووا  
الناقوول  مسووووليَّةبهوودف ااتبووار  1966اووا  أبرموو  اتفاقووا  مووع هيئووة الطيووران الموودني األمريبيووة  بانوو  قوود

ولووذلث بووان ال بوود  ،7ال ُيمبوون للناقوول أن يتحلَّول منهووا لالَّ فووي حالووة لثباتووو لخطوة المضوورور مسووووليَّة   جووِّيال
 .جوِّيتقو  بتوحيد أحبا  النقل ال ةجديد اتفاقيَّةمن لبرا  

بغايووة توحيوود  1999 وو  مممانتريوو  فووي  دولووي   قاموو  الوديوود موون الوودول بوقوود موووتمر  قوود ف ،وفوووال  
 البدنيَّووووةبخصووووو  اإلصووووابا   فوووور و  ،8جوووووِّيالناقوووول ال مسووووووليَّةوتطوووووير أحبووووا   جوووووِّيأحبووووا  النقوووول ال

نفيهوا لالَّ  يالناقول الجووِّ  التوي ال يسوتطيع علة  سسةات تحم ةل التناة  "المسوولي   الموضوعي  " نللمسافرين
وة 100فوي لطوار التوووي  بوو "خط  المضةرور" ب ثبوا  موونتلاير  1\21) . 9ألوف وحودة حقووق سوحب خاصَّ
مونتلاير  20لن ثب  أنَّ الضرر قد حصل بخطة المضرور ذاتو فتنتفي مسووليَّة الناقل ) . بينما؛ (1999
1999.) 

الخط  المفتةر  " قائمة الو  "لي   خخصي مسوو "فوق هذا القيمة فتتحوَّل مسووليَّة الناقل لل  أمَّا 
أنَّوو قود ناوة أنَّ ضورر المسوافر لو  يناوة بسوبب خطئوو أو لهمالوو وتابويوو، أو  الناقل لن أثب  "الجائم يفيه

 .10(1999ب مونتلاير \2\21بسبب خطة اخ  ثالث ) .

                                                           
  وبابل خا  الواليا  المتحدة األمريبية. أنظرن 6
Dept. (government office) of State Press Release No. 268, Nov. 15, 1965. See: Simone MAUGNIE v. 
COMPAGNIE NATIONALE AIR France, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, (549 F.2d 1256 - 39 
A.L.R. Fed. 440) No. 74-2672., Jan. 19, 1977, article 10. See: 
http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/589/589.F2d.408.77-1649.html.   
  د. الي البارودي، د. محمد فريد الوريني، د. محمد السيد الفقي، مرجع سابق، الصفحة 7.593

الخاصة بالناقل الجوي في حاال  النقل الماترث الجوي والبري والبحري، أنظرن مسووليَّةولالطِّالد ال  قوااد تحديد ال  
D.R. VINCENT, "La limitation de responsabilité dans le transport Multimodal", Mémoire présenté à la 

Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de L.L.M. en droit des affaires, École de droit 

Faculté des études supérieures, Université de Montréal, Août 2006. 

8 K. PAULSSON, op. cit., page 6. 
 وهي وحدا  حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، والتي يت ن  تحويلها للو  الوموال  الوطنيَّوة انود التقاضوي وفقوا  لقيموة تلوث الوموال  9

.1999من اتفاقية مونتلاير لوا   23ة يو  صدور الحب . أنظر المادة مة بوحدا  حقوق السحب الخاصَّ مقوَّ   
  ناامة الي سلطان الزاابي، مرجع سابق، الصفحة 10.106

http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/589/589.F2d.408.77-1649.html
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الموقووع  لبووة المغربيَّووةالمم لليهووا انضوومَّ والتووي  ،199911مووونتلاير لوووا   اتفاقيَّووةوالوو  ذلووث توو َّ توقيووع 
 1.09.117رقو   ، وأصبح  سوارية  فوي المملبوة تطبيقوا  للظهيور الاوريف2010أبريل  21 بتاريخبمونتلاير 

هوي  1929وارسوو لووا   اتفاقيَّوةبينموا ال توزال  ،12(2011أغسوط   2) 1432صادر في فاتح رمضان ال
 .13الوربية السورية الجمهورية في جوِّيالسارية المنظِّمة للنقل ال تفاقيَّةاال

يووة،اوون أضوورار المسووافرين التووي تحوودث خووالل الرحلووة ال جوووِّيالناقوول ال مسووووليَّةوفووي مجووال  فوو نَّ  جوِّ
 à"" "الوو  مووتن الطووائرة" اوون أضوورار المسووافرين التووي تحوودث بووديهي   باووبل   قووو ت جوووِّيالناقوول ال مسووووليَّة

bord de l'aéronef - on board the aircraft يوةلوة الخوالل الرح اوروط  بواقي طالموا تووافر  جوِّ
 .مسووليَّةهذا ال

 "الصةةةةةاود عملي ةةةةات"خووووالل  جوووووِّيالناقوووول ال مسوووووووليَّةثووووار النقووووات حووووول التحديوووود الوووودقيق ل ولبوووون
"Opérations D'Embarquement - The Operations of Embarking" للوو  الطووائرة، 

 Opérations de Débarquement - The Operations of" "يةةةمولال عملي ةةةات"و

isembarking"D وة  أنَّ اتفواقيتي وارسوو  ،14منها  ومليَّوا هوذا الذبرتوا قود  1999وموونتلاير  1929خاصَّ
 جووِّيالناقول ال مسوووليَّة لقورارفوي  انممَّا جول الفقو والقضاء يتخبَّطو ،15دقيق   هما بابل  تحديد مفهوم  دون 

 .الوطني أ  وفقا  للقانون تينوفقا  لهاتين االتفاقيَّ 

                                                           
  د. لليا  حداد، القانون الجوي، مناورا  جاموة دماق، دماق، 2004-2005، الصفحة 11.177
 راجعن الظهير الاريف، رق  1.09.117، الصادر في فاتح رمضان 1432 ) 2 أغسط  2011(، الخا  بنار اتفاقيَّة توحيد بو  قوااد 12

.1999ماي  28بمونتلاير في  وةالنقل الجوي الدولي الموقَّ   

 وبالنسبة للجمهورية الوربية السورية، ف نَّ  اتفاقيَّة وارسو 1929 ُتطبَّق ال  النقل الجوي الداخلي والدولي بموجب نو    قوانوني   صوريح   و هوو نو  13
و  الو  تطبيوق أحبوا  " 2004من قانون الطيران المدني السوري لوا   136المادة  لي وارسوو توحيود بوو  قوااود النقول الجووي الودو  اتفاقيَّوةالتوي نصَّ
وو" والبروتوبووال  واالت1929لووا     األحبوا  المرايووة فاقيووا  الُمودِّلوة لهووا الو  النقوول الجووي لماوخا  واألمتوووة والبضوااة بطريووق الجوو لالَّ لذا نصَّ

.19/12/2001الصادر بتاريخ  74بالقانون رق   1999مونتلاير  اتفاقيَّة، ال  الرغ  من أنَّ المارد السوري قد أقرَّ ال  خالف ذلث  
14 Alexa WEST, "Defining “Accidents” in the Air: Why Tort Law Principles Are Essential to Interpret the 
Montreal Convention’s “Accident” Requirement", Fordham Law Review, Vol. 85, No. 3, 2016, pp. 1465-
1496, page 1481. 
 لقد نصَّ  المادة 17 من اتفاقيَّة وارسو 1929 ال  أنَّون "يبون الناقول مسوووال  اون الضورر الوذي يحودث فوي حالوة وفواة أو جورح المسوافر أو أي 15

والو  ، النوزول" لصابة بدنية ُأخرى ُتصيب المسافر، لذا بان الحادث الذي سبَّب الضرر قد حدث ال  موتن الطوائرة، أو خوالل امليوا  الصووود أو
رغبوة الماورد  الصوود لل  الطوائرة والنوزول منهوا، ويبودو أنَّ السوبب مون وراء ذلوث هوو ل  ُتويِّن مفهو  وحدود امليَّا  1929وارسو  اتفاقيَّةهذا، ف نَّ 

فوي بداياتوو انود نهايوة  الدولي بتفسير هذا المادة بابل ضيِّق حماية  لقطاد النقول الجووي والاوربا  النااوئة الواملوة بوو، خاصوة  أنَّ هوذا القطواد بوان
، أنظرن اارينيا  القرن الماضي  

Simone MAUGNIE v. COMPAGNIE NATIONALE AIR France, United States Court of Appeals, 
Ninth Circuit,( 549 F.2d 1256 - 39 A.L.R. Fed. 440) No. 74-2672., Jan. 19, 1977, article 9. 



 
 

 
 

10 
  

في هذا الموضود أنَّ تحديد نطاق مسووليَّة الناقول الجووي خوالل الصووود  سهمي   النحثوما ُيظهر 
، حيوووث أنَّ موووا ُيوتبووور ضووومن مرحلتوووي تحديووود نطووواق سوووريان االتفاقيوووة الدوليوووةمووون الطوووائرة يونوووي  نوووزولوال

القابلة للنفوي لالَّ بخطوة المضورور يخضع لالتفاقيَّة ولنظا  المسوولية الموضوايَّة غير  نزولالصوود أو ال
وتطبيووووق نظووووا   مووووا يخوووورل انهمووووا فيخضووووع للقووووانون الوووووطنيأو الاخصوووويَّة ذا  الخطووووة المفتوووور ، أمووووا 

الصووود والنوزول قود امليَّوا  ألنَّ  ؛المسووليَّة التقصيريَّة ذا  الخطة واجب اإلثبوا  الو  مسوووليَّة الناقول
وورا الناقوول ذجيوقوود النقوول الجوووي النمووو ب ةبووون غيوور ماوومولت ، مووا سوويودِّي للوو  صووووبة لقامووة الووذي ُيحضِّ

 لصووبة لثبا  خطئو خالل الصوود والنزول. ؛ة الناقلمسووليَّ 

 ،منهوا نوزولالصووود للو  الطوائرة وال ومليَّوا الودقيق للمفهوو  التحديود  خاص    سهمي   من هنا وجدنا و 
 ،وفقوا  لنصوو  الماورد الودولي مسوووليَّةذا اللهو ةالواضوح حودودال والمسوافر جووِّيالناقول ال بل مون ورفي  ف

وهذا ما قد يودي لل   جوِّي،الناقل ال مسووليَّةقيا   ان اد  مورفة هذا الحدود االضطراب في اةحيث ين
  حرال  ب القضاء ضع؛ وهذا ما سياباليَّةخصو  هذا اإلب تفاقيَّةفي التطبيق القضائي لال ببير   اضطراب  

وتجاهل حقوق المسافر  جوِّيتِّهامو بدا  الطرف األقوى اقتصاديا  في اقد النقل الخوفا  من اوذلث  ،ببير  
الو  حسواب مسوتقبل قطواد النقول  غيور واقووي   أو اتِّهامو بحمايوة المسوافر باوبل   ،الطرف األضوفبونو 

 .جوِّيال
                                                                                                                                                                                   

، حيوث نوو َّ الو  أنَّووون 1929وارسووو  اتفاقيَّوةموون  17ُماوابها  لوون  الموادة  1999مووونتلاير  اتفاقيَّوةموون  17جوواء نو  الفقوورة األولو  موون الموادة بينموا 
ب الوفواة أو اإلصوابة "يبون الناقل مسووال  اون األضورار التوي تحودث فوي حالوة الوفواة أو اإلصوابة البدنيوة للمسوافر باورط أن يبوون الحوادث الوذي سوبَّ 

 1929وارسووو  اتفاقيَّوةموون  17ف بووين هوذا المووادة والموادة ومون الواضووح أنَّ االخوتال، قود تو َّ الوو  موتن الطووائرة أو خوالل امليووا  الصووود أو النووزول"
) هوو اخوتالف لغووي ال صولة لوو بموضوود الصووود للو  الطوائرة والنوزول منهوا P.S. DEMPSEY، "Accidents & Injuries in Air Law: the 

Clash of the Titans", Korean Journal of International Law, 2009, pp. 235-270, at page 236. ، حيوث حوافظ الماورد (
)ا  الناقول أن يبوون بودنيَّ  مسوووليَّةالدولي ال  ااتراطو في الضورر الوذي سوُيقي   L.C. LAUKAMP, "Carrier liability in case of death or 

injury of passengers", Sant'Anna Legal Studies, STALS Research Paper n. 2/2009, page 4. هوذا ، فوال ُيمبون لقاموة (
ة.تبوا  بدنيَّ  المجرَّد من أيِّ  مونويان الضرر ال مسووليَّةال  

وو  الوو  أنَّووون "ُيسووةل الناقوول  68/1980موون قووانون التجووارة البووويتي  208وفيمووا يخوو  النقوول الجوووي الووداخلي فووي دولووة البويوو ، فوو نَّ المووادة  قوود نصَّ
الو  موتن  أو بةي ضرر بودني خخور لذا وقوع الحوادث الوذي أدى للو  ضوررالجوي ان الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الرابب أو لصابتو بجروح 

موون  17/1والمووادة  1929وارسووو  اتفاقيَّووةموون  17الطووائرة أو فووي أثنوواء الومليووة موون امليووا  صوووود الربوواب ونووزوله ". وهووو نوو  اووبيو بوون  المووادة 
ح هذا الن  مفهو  امليَّوا  الصووود ل 1999مونتلاير  اتفاقيَّة وو لود، لو  الطوائرة والنوزول منهوا باوبل ُمحودَّدحيث ل  يوضِّ ى بوو  الفقهواء ويوجود توجن

تناولو  دولوة نيبوال  بضرورة توحيد أحبا  النقل الجوي الداخلي مع نصو  المارد الدولي الخاصة بةحبا  النقل الجوي الودولي، أنظور الدراسوة التوي
 ال  سبيل المثالن
R. BASNET, "Dissertation on Regime of Liability in Private International Air Law Focus on Warsaw 
Convention 1929 and Montreal Convention 1999: Applicability of these Convention in Nepal Air Law", 

Kathmandu School of Law (KSL), Nepal, page 12. Seeن 
http://www.ksl.edu.np/cpanel/pics/air_law_ritambara.pdf.      

http://www.ksl.edu.np/cpanel/pics/air_law_ritambara.pdf
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وتبور لحودى صوال  يُ  جووِّيأنَّ قطواد النقول ال ، وهوي  وسخالقي ة قايويي ة إخةكالي   ظهر لنواتومن هنا 
 واالعتنةاراتاالقتصةادي   المصةال   نينتاار  ممَّا قد يودي لل   16الوصل التي تربط القانون باالقتصاد

 .اإليسايي  

تفسوووير نصوووو  ابووور ( جووووِّيُمحابووواة الطووورف األقووووى اقتصووواديا  )وهوووو الناقووول الب يقوووو  القضووواءقووود ف
 مويَّنوة   فوي أجوزاء   الخاصوة بالقوانون الودولي مسوووليَّةالمون ا لافواء فيت ن  ة الناقل؛المارد الدولي في مصلح

 .دوليَّةال تفاقيَّا وفقا  لال ضيِّق   بابل   نزولالصوود وال امليَّا تفسير  لدى نزولالصوود وال امليَّا من 

والووذي يتووورَّ   يونووي ضووياد حقوووق الطوورف األضوووف اقتصوواديا  )وهووو المسووافر(قوود  األموور الووذي
وة انود ح- قود توودِّي بحياتوو منهوا نوزولالصووود للو  الطوائرة وال امليَّا لمخاطر ببيرة خالل   صوولخاصَّ

يةالبوارث ال ابة الوصول أو المغادرة في مبن  المطار بالقرب من بوَّ  في حالة الصوود يسيرحيث  -17جوِّ
الناقل في مدرَّل  يتنقَّل ابر حافلةبما أنَّ المسافر  ،الهابطة وألمخاطر جنوح الطائرا  المقلوة  ةالُمورَّض

انوود صوووودا  يقتوورب موون أجووزاء الطووائرة الخطوورةو  ،لقووالد ونووزول الطووائرا  المحفوووف بالمخوواطر الجسوويمة
 وبالوب  في حالة النزول. ،متن الطائرةحت  يصل لل   ،الطائرة ُسلَّ ال  

ة الصووووود للووو  الطوووائر  امليَّوووا للووو  التحديووود الووودقيق لمفهوووو   مووون خوووالل هوووذا البحوووثهووودف نولوووذلث 
و دوليَّةبود دراسة النصو  المنها  نزولوال  ،وتفسوير الفقهواء لهوا مون الناحيوة النظريوة ة بهوذا الاوةنالخاصَّ

وذلوووث وفقوووا  لمقصووود الماووورد الووودولي فوووي  ،وموووذاهب القضووواء فوووي تفسووويرها وتطبيقهوووا الووو  الوقوووائع الومليوووة
 ةيَّوووالزمنو  مبانيَّوووةالحووودود ال ط  وبسوووي واضوووح   ن باوووبل  يِّ ب ووونُ ث بحيووو ،1999وموووونتلاير  1929اتفووواقيتي وارسوووو 

ووون، ثووو  الصووووود والنوووزول امليَّوووا خوووالل  وفقوووا  للنصوووو  الدوليَّوووة جووووِّيالناقووول ال مسوووووليَّةإلاوووغال  ح وضِّ
 الطبيوة الواجب لسباغها ال  هذا المسوولية في بل مرحلة تفصيليَّة.

                                                           
16 J.R. GONZALEZ, "The Survival of the Warsaw System and the New Montreal Convention Governing 

Certain Rules for International Carriage by Air: Are the Conflicts Solved?", a thesis submitted to McGilI 

University - Montreal in partial fulfillment of the requirements of the degree of Master of Laws (LL.M.), 

August 2004, page 5. 

17 "Aviation Disasters", see: N. GEORGE, “Aviation Liability: A Comparative Study of Warsaw and Montreal 

Conventions”, Project Assignment-Aviation Law-I: AL-II, page 1. See: 

http://pgdalatm.nalsar.ac.in/projects/AL-I%20PROJECT-1.docx.  

http://pgdalatm.nalsar.ac.in/projects/AL-I%20PROJECT-1.docx
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وجهة نظر  وتقدي  جوِّي،ون الفي القان لاباليَّة ببيرة لل  حلِّ  النحث يهدف من خالل هذاوبالتالي 
ووا يسوواادا فووي لقوورار  امليَّووا للقضوواء المخووت  فووي تفسووير  طبيوووة الصوووود للوو  الطووائرة والنووزول منهووا ممَّ

ومون جهوة ُأخورى يسوااد البحوث  ،ان األضرار التي تحدث خالل هاتين الومليَّتوين جوِّيالناقل ال مسووليَّة
منهموا  افرين )الناقل والمسافر( في مورفة حقوق والتزاموا  بول  في حالة نقل المس جوِّيي اقد النقل الطرف  

 امليَّووا اوون األضوورار التووي تحوودث للمسووافرين خووالل  جوووِّيالناقوول ال مسووووليَّةقيووا   لاووباليَّة فيمووا يخوو ن 
 ،ةة والومليَّوتوو النظريَّووت ب و وا  لوذلث تظهور مون خوالل أهوداف بحثنوا أهميَّ  ،الصوود لل  الطوائرة والنوزول منهوا

  .جوِّية في قطاد نقل ُمبلف وُتحدق بو المخاطر مثل قطاد النقل الخاصَّ 

 ل التالين و ساتبحثنا في ال لاباليَّةوُيمبن اختصار 

  مفهوم عملي ات صاود ويمول المسافرين في اليقل الجو يما هو ت ثير  "

 الخاضع لالتفاقي ات الدولي 

 وفقا  لتفسير الفقه والقضاء لهذا المفهوم" الجوي    صانات النديي  عن اإل   الياقلعل  مسوولي  

لموالجوة أفبوار  "المقةارن الوصةفي التحليلةي" نالمونهة اتِّخواذسونقو  ب ،اوباليَّةولإلجابة اون هوذا اإل
 ومليَّا ل التي توتمد مفهوما  واسوا  أو ضيِّقا   قضائيَّةا  التِّجاهواال فقهيَّةفنقو  بوصف المذاهب ال ،البحث
ومون ثو  ُنحلِّول هوذا  ،توضويحي   موع الاورح بمثوال   بسويط   مقوارن   وود لل  الطائرة والنزول منها بةسولوب  الص

 مفهوو  هوذالالاخصوي ومون ثو  نقوو  بوضوع تفسويرنا  ،االاتبارا  قد راا  اآلراء ونرى مدى توفيقها وأيَّ 
 .ومليَّا ال

مسوووليَّة الناقول أو تحلنول الناقول مون لل  أنَّ ما سنقصدا خالل البحث مون قيوا   ضرورة االنتباامع 
ةةت عليةةه اتفةةاقي تي وارسةةو ة هووو هوذا المسووووليَّ  قيةةام سو ايتفةةاء المسةةوولي   طنقةةا  للمخةةرم الةةدولي كمةةا يص 

يونووي أنَّ انتفوواء مسووووليَّة الناقوول لخوورول الواقوووة اوون مفهووو  امليَّووا  مووا ، وهووذا 1999ومةةويت   1929
قةد تةتم  مسةاءل   ولو  تحللول الناقول مون مسوووليَّتو وفقوا  للقوانون الودولي، لالَّ أنَّوالصوود أو النزول سيودِّي ل

 محوول مسووووليلة الناقوول الجوووي فووي هووذا البحووث تنحصوور األضوورار، بمووا أنَّ وفقةةا  للقةةايون الةةوطييالياقةةل 
 .دون المونويَّة ناإلصانات النديي   الجوي  
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ووح تووةثير مفهووو  الصوووود والنووزول  ُنحوودِّدوحتوو   للمسووافرين جوووَّا الوو  مسوووولية الناقوول الينووا أن نوضِّ
هوذا المفهوو  بمفهوو  واسوع أو ضويِّق ثو  نضوع حواًل نهائيوا  إلاوباليَّة البحوث ابور تحديودنا بجالء وتفصيل 

 مرحلة منها. الاخصي لمفهو  هذا الومليَّا  ولطبيوة مسوولية الناقل في بلِّ 

  مباحثن ثالثةسنقو  بتقسي  بحثنا لل  بالتالي و 

 .الصوود لل  الطائرة والنزول منها ومليَّا ل واسعالمفهو  الالمبحث األولن 

 .ومليَّا هذا الل ضيِّقالمفهو  لا نالمبحث الثاني

 .وطبيوة مسووليَّة الناقل خاللهالهذا الومليَّا   مفهومنا نالمبحث الثالث

 المنحث األول

 واليمول ميها الصاود إل  الطائرة املي اتل واسعال مفهومال

 ،الصوود للو  الطوائرة والنوزول منهوا امليَّا مفهو  في تفسير  والقضاء قد اختلف  مذاهب الفقهاءل
 تحديوود المويووار الحاسوو  الاتبووار الحادثووة الُمسووبِّبة لضوورر المسووافر هوووحيووث بووان وجووو الخووالف األساسووي 

 .18ال أ  ومليَّا ي لهذا الالزمن  خالل اإلطار المباني و صلقد ح أنَّها

هو وضع نظا   1999ومونتلاير  1929وال  ااتبار أنَّ هدف المارد الدولي من اتفاقيتي وارسو 
وود لمسووائل النقول ال بالغووة األهميووة تقووع  مسوووليَّةفوو نَّ  جوووِّي،الناقوول ال مسوووليَّةوموون ضوومنها  جوووِّيدولوي موحَّ

ود   تتمثَّول بالوصوول للو  تفسووير   ،القضواءالفقوو الو  اواتق  اهي  غيور المحودَّدة فوي الون  القووانوني للمفو موحَّ
الصوود لل  الطائرة  امليَّا وهو ما ل  يحصل ال  صويد مفهو   ،19الدولي بما قصدها المارد الدولي

 .والنزول منها

 ي للو  توسويع مفهوو توودِّ  مووايير  للو  ااتمواد  والقضواء مون الفقوو ذهوب جانوبفقد  ،وبناء  ال  ذلث
هوووذا وينقسووو   ،المراحووولمووون  ممبووون   والنوووزول منهوووا بحيوووث تاووومل أببووور قووودر   الصووووود للووو  الطوووائرة امليَّوووا 

                                                           
18 J.R. GONZALEZ, op. cit., page 23. 
19 L.C. LAUKAMP, op. cit., page 1. 
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 ومليَّوا هوذا ال ااتمود  مويوار واحود لتحديود مفهوو التوي موذاهب ال نمجموواتين مون الموذاهب لل  المذهب
 .ثانيا   أقرَّ  ضرورة التالز  بين مويارين مويَّنين لتحديدا التي مذاهبالو  ،أوال  

 المطلب األول

 يار الواحدمذاهب الما

تنتمووي هووذا المووذاهب الفقهيَّووة القانونيَّووة للوو  فبوورة تبنِّووي مويووار واسووع واحوود فقووط بغايووة توسوويع نطوواق 
تطبيوق االتفاقيَّووا  الدوليَّوة الوو  النووزاد الخوا  بووالحوادث بوين المسووافر والناقوول، وقود نمووا هوذا االتِّجوواا للوو  

بدأ ُيطالب بتطبيوق الون  الودولي الو  أيِّ نوزاد  بيالفقو القانوني األمريدرجة مبالغ فيها حت  أنَّ بو  
 .20جوِّي حت  خارل امليَّا  الصوود والنزول

فوووي تفسوووير مفهوووو  امليَّوووا  الصووووود أو  الواحووود الواسوووع المويوووار تنقسووو  موووذاهبوبمطلوووق األحووووال، 
 ومليَّووا للتحديوود مفهووو  هووذا ا الناقوول الوو  المسووافر مووذهب ااتموواد مويووار سويطرةللوو ن  النوزول موون الطووائرة

يةمذهب ااتماد مويار مخاطر الرحلة الو  ،ثانيا   واسعومذهب ااتماد المويار المباني ال ،أوال    .ثالثا   جوِّ

 مذهب اعتماد مايار سيطرة الياقل عل  المسافر سوال :

ومون ثو  تطبيوق القضواء لهوذا  ،سيطرة الناقول الو  المسوافرمويار سندر  المذهب الفقهي الاتماد 
 المويار.

 المذهب الفقهي العتماد مايار سيطرة الياقل عل  المسافر -1

                                                           
 حيث يرى هذا الفقو أنَّ تطبيق القانون الوطني ال  النزاد الجوِّي ُيخالف روح الن  الدولي و يغ ن  الطرف ان أضورار المسوافرين التوي تحودث 20
 خارل متن الطائرة وخارل امليَّا  الصوود والنزول. أنظرن
J.D. MCCLUNE, S. KATAMAN, "Have the 1996 IATA Intercarrier Agreements and Montreal Convention of 
1999, Coupled with the Recent U.S. Supreme Court Decision", INNERMARKER (Newsletter of the Aviation 
Law Section), Vol. 8, No. 1, April 2001, pp. 4-10, at page 5, margin 5, H. SOKOL, H. SOKOL, "Final Boarding 
Call-The Warsaw Convention's Exclusivity and Preemption of State Law Claims in International Air Travel", 
LTD. V. Tseng, St. John's Law Review, Issue 1, No. 1, Vol. 74, Article 6, Winter 2000, pp. 227-258, page 256 
and 257. See also: Atia v. Delta Airlines (2010), 692 F. Supp. 2d 693, 703 (E.D. Ky. 2010). See: LISTON SEWER 
v. LIAT /1974/ LTD. (2011), The District Court of the Virgin Islands, Civil Action, No. 04-76, February 16, 
2011. See: http://courtweb.pamd.uscourts.gov/CourtWebSearch/vid/pvbavdnhv5.pdf. 

http://courtweb.pamd.uscourts.gov/CourtWebSearch/vid/pvbavdnhv5.pdf
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الناقول الو  المسوافر هوي  "ontrol" Cأنَّ سويطرة للو  21التقليودي البريطوانييرى جانوب مون الفقوو 
الصوووود للوو  الطووائرة والنووزول  امليَّووا فووي تحديوود مفهووو   "actor"Fecisive Dhe Tالواموول الحاسوو  

هي وبالوب   يصبح تح  لمرة الناقل وتابويو حت  نتقل فيها المسافر حظة التي يحيث يبون للَّ  ،22منها
 .23أ  ال نزولصوود و  امليَّا حاسمة لتحديد ااتبار قيا  الحادث خالل ال اللَّحظة

ولِّ التوي يُ  اللَّحظةف األولو  لبدايوة مرحلوة  النقطوةهوي  نفسوو لسويطرة الناقول وتابويووخاللهوا المسوافر   س 
ن بوان ذلوث فووي مباتوب الاوربة وسوط المدينوة لطوائرةالصووود للو  ا امليَّوا   اللَّحظووةبينموا تبوون  ،حتو  وان
 نوزولال امليَّوا التي تنتهي فيهوا مراحول  النقطةالناقل وتابويو هي فيها المسافر من سيطرة  يتخلَّ التي 

  من الطائرة.

 امليَّوا خوالل  جووِّيالالناقول  مسوووليَّةهوذا الموذهب الفقهوي يوسِّوع جودا  مون لطوار فو نَّ  ،في الواقعو 
فُيسةل الناقل حت  ان الحووادث التوي تحصول  ،النظر ان وجود مخاطر الطيران بغ ِّ  الصوود والنزول

ووةالطوورق الفووي  مبنوو  المطووار أو "موودرل الطووائرا "  وفووي ،يووة للوو  المطووار خووالل نقلووو للمسووافرينالمودِّ  وامَّ
"Runway"  الطائرة ُسلَّ "أو ""Ramp" 24يطرة الناقل ال  المسافرطالما تواجد  س. 

لذا حصوول الحووادث فووي  المووذهب الفقهووي بمووا يوورى هووذا للماوورد الوودولي وفقووا   مسووووليَّةتنحوول هووذا الو 
ن  ،25في األموابن التوي ال يسوتطيع فيهوا اإلاوراف الويه  وأُمخصَّصة لجمهور المسافرين  اامَّةمنطقة  وان

 .بان الحادث ناتجا  ان مخاطر الطيران

جمهور، ف نَّ الحادث ال ُيوتبور قود حودث خوالل لخصَّصة لال  ردهة المطار المُ  ف ذا جنح  طائرة
امليَّا  الصوود أو النزول، والناقل ال ُيسةل في هذا الحالة وفقوا  للون  الودولي لبوون الحوادث قود حصول 

 .26هذا المذهب الفقهيل وفقا   ال  المسافر وهو غير مسيطر  
                                                           

21 SHAWCROSS, BEAUMONT, Air Law, P. Keenan, A. Lester & P. Martin eds. 3d ed.1966, page 441 and 442.      

22 SHAWCROSS, BEAUMONT, op. cit., page 441 and 442. 

23 J.R. GONZALEZ, op. cit., page 80. 
 بةن ُيصاب المسافر بةذى نتيجة انقطاد التيار البهربائي في أحد الممرَّا  التي يسوير فيهوا المسوافر تحو  سويطرة الناقول فهنوا ُيسوةل الناقول الو  24

مسووافر فووي ردهووة حصوول أيَّ حووادث لل الوورغ  موون أنَّ الحووادث الُمسووبِّب لإلصووابة غيوور ُموورتبط بمخوواطر الطيووران وفقووا  لهووذا المووذهب الفقهووي، بينمووا لن
 المطار المخصَّصة للجمهور قبل أن يسيطر الناقل اليو فال ُيسةل الناقل انها وفقا  لهذا المذهب الفقهي.
  مثل دورا  المياا الوامة في مبن  المطار. أنظرن25
Rullman v. Pan Am (1983) N.Y.S.Ct., 122 Misc.2d 445, 471 N.Y.S.2d 478. See: J.t., page 81 and 82, margin 
274 and 275.  
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 ار سيطرة الياقل عل  المسافرالتطنيق القضائي لمذهب اعتماد ماي -2

واألمريبووووي منووووذ منتصووووف  27ا  القوووورن الماضوووويذهووووب جانووووب موووون القضوووواء األلموووواني منووووذ سووووتينيَّ 
يحوووودث للمسووووافر خووووالل  ضوووورر   للوووو  ااتبووووار الناقوووول مسووووووال  اوووون أيِّ  29بووووذلث والبريطوووواني 28ا السووووبوينيَّ 

 . 30ال  المسافر" Exercising Control"ممارستو للسيطرة 

وووةالطووورق الفوووي  لضوووررا سوووواء  أحووودث األخيووورة داخووول مبنووو   محطَّوووةفوووي ال وأ ،لمطوووارليوووة المودِّ  وامَّ
 ُسوولَّ الوو   وأ ،فووي الطريووق الواصوول بووين المبنوو  والطووائرة وأ ،خووالل سوويطرة الناقوول الوو  المسووافر المطووار
 امليَّا  خالل تنفيذ النطاق   واسوة   منح المسافر حماية  وهذا ما ي   ،32حت  ال  باب الطائرة وأ ،31الطائرة

 الصوود والنزول.

                                                                                                                                                                                   
26 Schmidkunz v. Scandinavian Airlines System (1980), 628 F.2d 1205 (91h Ciro 1980) LEXIS. See: J.R. 
GONZALEZ, op. cit., page 81, margin 274. 

د  ااتبووار المسووافر فووي حالووة صوووود أو نووزول فووي مصووود بووو 2004وقوود قضوو  المحبمووة المحليووة لنيوجيرسووي فووي الواليووا  المتحوودة األمريبيووة اووا  
 مبن  المطار ألنَّو مبان اا  للمسافرين دون تخصي  لناقل مويَّن. أنظرن
Muehlig v. American Airlines, Inc. (2004), No. 02-5063 (WHN) (D.NJ. July 6, 2004). 
27 Blumenfeld v. BEA (1962), Court of Appeal of Berlin 1962. See: J. COUSINS, op. cit., page 378, margin 73.  
28 Simone MAUGNIE v. COMPAGNIE NATIONALE AIR France (1977), United States Court of Appeals, Ninth 
Circuit, (549 F.2d 1256 - 39 A.L.R. Fed. 440) No. 74-2672., Jan. 19, 1977, article 27, see also: Turturro v. 
Continental Airlines (2001), 128 F. Supp. 2d 170, 182 (S.D.N.Y. 2001). See: AZZA EID, ET AL. v. ALASKA 
AIRLINES, INC. (2008), the Unites States Court of Appeals for the Ninth Circuit, on Appeal from the Unites 
States District Court for the District of Nevada, July 2008, article II (A) 2, page 27. See: 
www.state.gov/documents/organization/138506.pdf, see also: Walsh v. Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij N.V. (2011), S.D.N.Y. Sept. 12, 2011. Available at: The NV Flyer, Review of legal developments 
affecting airlines and travel agents, available at: http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-
disembarking/.  
29 Phillips v. Air New Zeeland (2002), The Court of Queen's Bench Division, [2002] All ER (D) 431 (Mar), 27 
March 2002. See: http://lexisweb.co.uk/cases/2002/march/phillips-v-air-new-zealand. See the citation of 
this decision at: K. PAULSSON, op. cit., page 25, margin 55. 
30 Walsh v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (2011), S.D.N.Y. Sept. 12, 2011. 

.Walsh v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V قضيَّةحيث أنَّ وقائع   2011التي أصدر فيهوا القضواء األمريبوي حبموو اوا   
ذا المنطقوة الو  المسوافر، تتمثَّل بتوثنر المسافر في منطقة الجلو  لالنتظار قبل الخرول مون بوابوة المغوادرة للو  الطوائرة حيوث يسويطر الناقول فوي هو

وقوود ااتبوور  المحبمووة ابتووداء  أنَّ الحووادث قوود حصوول خووالل امليووا  الصوووود للوو  الطووائرة ألنَّ الناقوول بووان "ُيمووار  السوويطرة" الوو  المسووافر الُموودَّاي 
((Ibid.. 
 ، أنظر حب  القضاء األمريبي اا  2007 في هذا الواقوةن"Ramp" وبمثال ان حادث االنزالق من ال  "سل  الطائرة الصااد" 31
Sanchez-Morrabal v. Omni Air Services, Co. (2007), D. Puerto Rico July 6, 2007. Available at: 
http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/.  
32 Oparaji v. Virgin Atlantic Airways, Ltd. (2006), No. 04-CV-1554 (FB), 2006 U.S. Dist. LEXIS 68636 (E.D.N.Y. 
Sept. 19, 2006). See: O. BEIERSDORF, J.A. GUIDEA, "Recent Developments in Aviation Law", Journal of Air 
Law And Commerce, 72 (2007), pp. 207-304, at page 215, margin 60. 

http://www.state.gov/documents/organization/138506.pdf
http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/
http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/
http://lexisweb.co.uk/cases/2002/march/phillips-v-air-new-zealand
http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/
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التوي ال و األخيورة داخول مبنو  المطوار  محطَّوةاألموابن اآلمنوة فوي ال تِّجوااهوذا االأخرل  وبالتالي، فقد
الصووود للو  الطوائرة أو النوزول  امليَّا من مفهو   (33)أمابن الجمهورال  المسافر فيها سيطر الناقل يُ 

 ي لمسووليَّة الناقل في هذا الحالة.، ما أظهر ضرورة توسيع المويار المبان34منها

 واسعمذهب اعتماد المايار المكايي ال ثاييا :

الصوووود للوو  الطووائرة والنووزول منهووا للوو   امليَّووا موون الفقهوواء فووي تفسووير مفهووو   ذهووب جانووب  لقوود 
 وقد ت َّ تطبيقو من القضاء. ومليَّا ،لهذا ال واسع   مباني   ااتماد مويار  

 واسعماد المايار المكايي الالمذهب الفقهي العت -1

 ومليَّوووا ل واسوووعللووو  ضووورورة ااتمووواد مويوووار مبووواني  35جانوووب مووون الفقهوووي األمريبوووي الحوووديث يووورى
 امليَّوا  مودن  فقد اتَّجو هذا الفقو لل  التوسنع فوي هوذا المويوار حتو  يوت َّ  ،الصوود لل  الطائرة والنزول منها

لمسوووووافر سووووواحة الصووووووود بوووووود "منووووواداة الصووووووود" المرحلوووووة التوووووي يووووودخل فيهوووووا ا للووووو الصووووووود والنوووووزول 
"Boarding Announcement" )وفووي  ،موون الناقوول )أي بووود أن يصووبح المسووافر تحوو  رقابووة الناقوول
 مبانيَّووةأي فووي النقطووة ال ،تحوو  سوويطرة الناقوول أيضووا  التووي يبووون فيهووا مرحلووة انتظووارا فووي سوواحة االنتظووار 

                                                           
 ال ُيوتبوور موون أمووابن مرحلووة "Moving Sidewalk" حيووث ااتبوور القضوواء األمريبووي بووالحب  الصووادر اووا  1990 بووةنَّ "الرصوويف المتحوورِّث" 33
 النزول ألنَّ المسافر بان قد تجاوز بوابة الوصول ودخل في األمابن المخصَّصة للجمهور. أنظرن
Rabinowitz v. Seandinavian Airlines (1990), 741 F.Supp. 441,444 (U.S. Dist., 1990) LEXIS. See: J.R. 
GONZALEZ, op. cit., page 277, MARGIN 277. 

وارسووو ألنَّ المسووافر المووداي قوود  اتفاقيَّووةلخضوواد النووزاد ألحبووا   2000وقوود رفضوو  محبمووة اسووتئناف فلوريوودا فووي الواليووا  المتحوودة األمريبيووة اووا  
 تورَّ  للضرر من موظفي المطار في مبان مخصَّ  للجمهور. أنظرن 
Zuliana de Aviacion v. Herrera (2000), 763 So. 2d 499 (Fl. App. Ct. 2000). See: T.A. WEIGAND, "Accident, 
Exclusivity, and Passenger Disturbances under the Warsaw Convention", AM. U. INT’L L. Review, Vol. 16:89, 
2001, pp. 891-968, at page 933, margin 245. 

فحوو  التوذابر" وبمثوال خخوور "اوباث  "Ticket Counter"  الموجووود فوي ردهووة المطوار المخصَّصووة للجمهووور. أنظور فووي حبو  القضوواء األمريبووي 
بود  انطباق أحبا  المارد الدولي ال  حادثة حصل  اند هذا الاباثن 2007الصادر اا    

Maduro v. American Airlines, Inc. (2007), Virgin Islands Super. Feb. 26, 2007. Available at: 
http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/. 
 حيث رف  القضاء األمريبي اا  1971 لقامة مسووليَّة الناقل ان الحوادث التي تحصل في األمابن اآلمنوة التوي ال ُيسويطر فيهوا الناقول الو  34

يحمل صفة المسافر. أنظرن قانونيَّة، ال  الرغ  من أنَّ المسافر ال يزال من الناحية الالمسافر  
MacDonald v. Air Canada (1971), A. Ct. 439 F.2d 1402. See: J.R. GONZALEZ, op. cit., page 80, and 81, margin 
270, and 271.  
35 K. PAULSSON, op. cit., page 46. 

http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/
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أو التووي ال  ،)حالووة الصوووود( وووودة اوون الصوووود للوو  الطووائرةالتووي ال يسووتطيع المسووافر بووودها ال ةوالزمنيَّوو
اودة" وهي ،(نزول)حالة ال يستطيع بودها الرجود لليها  .Point of No Return"A 36"ن "نقطة الالَّ

أو  ،للمسافر بود سمااو لمناداة الصوود من الناقل ودخولوو للو  سواحة الصووود ف ذا حصل حادث  
 بموا يورى هوذا للماورد الودولي ان هذا الحوادث وفقوا  الناقل يبون مسووال   اند انتظارا في هذا الساحة ف نَّ 

أو  ،أمَّا لن حصل هذا الحادث فوي األموابن السوابقة لودخول السواحة الموذبورة فوي حالوة الصووود ،المذهب
 ُيسةل وفقا  للمارد الدولي.التالية للخرول منها في حالة النزول ف نَّ الناقل 

المذهب الفقهي قد اسوتخد  مويوارا  مبانيوا  ُمختلفوا  اون مويوار سويطرة الناقول الو   نَّ هذا وبالتالي، ف
ل لل  و  ،المسافر  .من المذهب الفقهي السابق أضيق   تحديد  قد توصَّ

 واسعالتطنيق القضائي العتماد المايار المكايي ال -2

مسوووال   جووِّيالناقول الللو  ااتبوار  39والبندي 38واألسترالي ،37في القضاء األمريبي اتِّجااظهر لقد 
األخيورة فوي مبنو  المطوار  محطَّةان األضرار التي تحدث للمسافرين في مرحلة ال دوليَّةال تفاقيَّا وفقا  لال

 .40خالل سيطرة الناقل ال  المسافر اند ُقرب هذا المنطقة من الطائرة

                                                           
36 J.R. GONZALEZ, op. cit., page 80. 
37 Evangelinos v. Trans World Airlines (1977), Inc., 550 F.2d 152, 164 (3d Cir.1977). See: George KING and 
Judy King v. AMERICAN AIRLINES, INC. et al (2002), United States Court of Appeals, Second Circuit, 284 F.3d 
352, Docket No. 01-7611, Decided March 22, 2002, article 27. See: 
http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1440520.html.  

رين فوي هوذا البوابوة داخل المحطة األخيرة في مبنو  المطوار انود تجمنوع المسواف حصل في بوابة المغادرة قضيَّةحيث أنَّ الحادث الذي وقع في هذا ال
و لل  الطائرة )  (. أنظر أيضا نIbidللربوب في حافلة الناقل ومن ث  التوجن
Ricotta v. Iberia Lineas Aereas De Espana (1979), 482 F.Supp. 497, 500 (E.D.N.Y.1979). See: Ibid., Article 28. 

يوورة فووي مبنوو  الناقوول الجوووي اوون حووادث قوود حصوول فووي الحافلووة التووي تنقوول المسووافرين موون المحطووة األخ مسووووليَّة قضوويَّةاموو  المحبمووة فووي هووذا الأق
)المطار لل  الطائرة  Ibid.) 

Bunis v. Israir GSA Inc. and Israir Airlines & Tourism, Ltd. (2007), E.D.N.Y. July 30, 2007. Available at: 
http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/.  

بب اوود  تقوودي  هووذا سووبوصووول المسووافر المووداي للوو  بوابووة الوصووول حيووث طلووب موون تووابوي الناقوول برسووي متحوورِّث، وب قضوويَّةوتووتلخَّ  وقووائع هووذا ال
ذا المسوافر الو  الناقول بقيوا  البرسي للمسافر ف نَّو اضطرَّ للماي لمسافة مويَّنة ممَّا جولو ياور بآال  صدرية ومن ث  ت  لسوافو، وبالتوالي ادَّاو  هو

) وصول من الطائرةمسووليتو ان هذا اإلهمال، وااتبر  المحبمة أنَّ الحادث قد حصل خالل امليَّا  النزول بسبب قرب بوابة ال Ibid..) 
  الصووود بااتبار الطريق الواصل بين المحطة األخيرة داخل مبن  المطوار والطوائرة بةنَّوو مون ضومن امليَّوا 2011وقد حب  القضاء األمريبي اا  

لطائرة حت  ُيوتبر التواجد فيو ضمن هذا الومليَّا . أنظرنمن افهذا الطريق قريب بفاية  ؛والنزول  
Rogers v. Continental Airlines (2011), D.N.J. Sept. 21, 2011. Available at:  
http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/. 

http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1440520.html
http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/
http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/
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 Arrival"بوة الوصوول" فو نَّ الحووادث التوي تحصول للمسوافرين فوي "بوا تِّجوااوتةسيسوا  الو  هوذا اال

Gate"   المووذهب بمووا يوورى هووذا للماوورد الوودولي وفقووا   جوووِّيالناقوول ال مسووووليَّةبووود النووزول موون الطووائرة تُقووي 
اون الحووادث التوي تحصول تقو  المسوووليَّة وبذلث  ،ابة الوصول في هذا الحالة من الطائرةبسبب قرب بوَّ 

قبووول الصووووود للووو  الطوووائرة بسوووبب قووورب بوابوووة  "Departure Gate"للمسوووافرين فوووي "بوابوووة المغوووادرة" 
باإلضوووافة للووو  األضووورار التوووي تحووودث فوووي منووواطق أقووورب ، هوووذا 41المغوووادرة فوووي هوووذا الحالوووة مووون الطوووائرة

  .42للطائرة

موون ذلووث انوودما ااتبوور  أنَّ مراحوول  ة قوود ذهبوو  أبووود  األمريبيَّوو قضووائيَّةحتوو  أنَّ بووو  األحبووا  ال
 احول الصووود والنوزول أيضوا  الو  الورغ  مون اود  وجوود أيِّوة سويطرة  التفتيت والفحو  األمنوي هوي مون مر 
 . 43للناقل ال  المسافر في هذا المنطقة

 بمووا أنَّووو قوود ،ُمبالغووا  فيووو بااتبووار هووذا المنوواطق قريبووة  موون الطووائرة تِّجووااُيوتبوور هووذا اال ،وفووي الواقووع
 بما سنرى. تجاهل مويار مخاطر الطيران

ي مخاطر الرحل  ال مذهب اعتماد مايار ثالثا :  جو 

                                                                                                                                                                                   
38 Kotsamabsis v Singapore Airlines (1997), NSWSC 303. See: M. MCDONALD, "The Montreal Convention 
and the Preemption of Air Passenger harm Claims", Dublin Institute of Technology, School of Hospitality 
Management and Tourism, 2010-01-01, pp. 203-238, page 209, margin 27. 
39 Balani v. Lufthansa German Airlines Corp. (2010), La Cour Supérieure de l'Ontario. Voir: C.E MARBLE, 
"Que signifie le terme « accident » pour un tribunal canadien? L'interprétation de l'article 17 des 
Conventions de Varsovie et de Montréal dans la jurisprudence canadienne", McCarthy Tétrault, Vol.5, No. 
A, 28 Octobre 2011. Voir le line:  
http://news.mccarthy.ca/fr/news_template.asp?pub_code=5551&news_code=1610&single_page=1.  
 ُيوووحي هووذا االتِّجوواا القضووائي للوهلووة األولوو  بةنَّووو ُماووابو لمووذهب الفقووو المُ ضوويِّق الووذي حصوور امليَّووا  الصوووود والنووزول فووي المنطقووة القريبووة موون 40

  المسووافر فووي ناقوول الومنطقوة سوويطرة ال "؛ أيرب مون الطووائرةالقُوومويووارن "القضووائي قود توسَّووع فووي تفسوير  تِّجوااالطوائرة، ولبوون الحقيقوة هووي أنَّ هووذا اال
، ما وسَّع من نطاق مسوولية الناقل.المحطة األخيرة داخل مبن  المطار  

 أمَّا منطقة سيطرة الناقل ال  المسافر قبل االقتراب من بوابة المغادرة في حالة الصوود وبود تجاوز بوابة الوصول في حالوة النوزول، فوال ُتوتبور 41
.تِّجاادها ان الطائرة وفقا  لهذا االمن مراحل امليَّا  الصوود والنزول بسبب ُبو  

 وبمثووال نووذبر الحادثووة التووي ُناوور  أمووا  المحبمووة الوليووا فووي ويلووز وأصوودر  فيووو حبمووا  اووا  2012، حيووث تووورَّ  المووداي إلصووابة موون قطوووة 42
نظرنها ال  مدرَّل الطائرا  وخالل قيامها بالوقوف في مبانها الُمخصل . أنزولمودنية انفصل  ان الطائرة بود   

United Airlines Inc v Sercel Australia Pty Ltd (2012), Supreme Court of New South Wales - Court of Appeal 
24 (Decision Date: 5 March 2012). See: 
http://www.worldlii.org/au/cases/nsw/NSWCA/2012/24.html.  
43 Baker v, Lansdell Protective Agency, Inc. (1985), 590 F. Supp. 165, US District Court, SDNY, 1984. 19 
Avi.18193 (D.C.N.Y. 1985). See: J.J. HONG, op. cit., page 10, margin 80, see also: Kabbani v. International 
Total Services (1992), 805 F .Supp 1033 (D.D.C. 1992). See: Ibid, margin 81. 

http://news.mccarthy.ca/fr/news_template.asp?pub_code=5551&news_code=1610&single_page=1
http://www.worldlii.org/au/cases/nsw/NSWCA/2012/24.html
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يووةسووندر  المووذهب الفقهووي الووذي أخووذ بمويووار مخوواطر الرحلووة ال بغوور   ووحيوود   حاسوو    بمويووار   جوِّ
 .ثانيا   ذهبلهذا الم التطبيق القضائيِّ ث   ،أوال   الصوود لل  الطائرة والنزول منها امليَّا تحديد مفهو  

 ي جو  المذهب الفقهي العتماد مايار مخاطر الرحل  ال -1

يووووةللوووو  ااتبووووار مويووووار "مخوووواطر الرحلووووة ال 44ذهووووب جانووووب موووون الفقووووولقوووود  "he Risks T" جوِّ

Inherence to Air Travel"   الصوووود للوو   امليَّووا هووو المويووار الحاسوو  والوحيوود فوي تحديوود مفهووو
 .45دوليَّةلا تفاقيَّا وفقا  لال خاللها جوِّيالناقل ال مسووليَّةوبالتالي إلقامة  ،الطائرة والنزول منها

الوورحال   ماهيَّووةالمخوواطر التووي توورتبط باوون  اووةفوو ذا بووان الحووادث الووذي سووبَّب ضوورر المسووافر قوود ن
يووة،ال أينمووا حوودث  موون الناحيووة المووذهب  بمووا يوورى هووذا للماوورد الوودولي وفقووا  فوو نَّ الناقوول يبووون مسووووال   جوِّ
ال  حالة حصول الحوادث بسوبب مخواطر   فيأمَّا  ،46سواء  أبان المسافر تح  سيطرة الناقل أ  ال مبانيَّةال

يوةبمخاطر الورحال  ال ااالقة له فو نَّ الناقول ال  ،بالمسوافر خوا  صوحي بوااتاللأي تلوث المرتبطوة  ؛جوِّ
ن بان المسافر تح  سيطرة الناقل دوليَّةال تفاقيَّا وفقا  لال ُيسةل في هذا الحالة  .47وان

اوون  وفقووا  لهووذا المووذهبلناقوول الووذي ُيسووةل فووي حقوووق ا قوود أجحووفويبوودو أنَّ هووذا المووذهب الفقهووي 
 ( ال  المسافر.لارافو وتوجيهو)سيطرتو ل  يبن ليستطيع تفاديها نتيجة اد   أحداث  

ي التطنيق القضائي العتماد مايار مخاطر الرحل  ال -2  )مخاطر الطيران( جو 

لوو  ضورورة اوود  ا 48ا  القورن الماضويأبَّود جانوب واسووع مون القضواء األمريبووي منوذ مطلوع سووبوينيَّ 
نَّما يجب وفقا  لهوذا اال القضوائي تفويول  تِّجوااحصر األخطار المالزمة للطيران بحاال  أو أمابن ُمحدَّدة وان

                                                           
44 J.R. GONZALEZ, op. cit., page 87. 
45 Ibid. 
 ووفقا  لهذا المذهب ف نَّ الناقل يبون مسووال  مثال  ان تووي  المسافرين المتواقدين موو اون جنووح طوائرة وتحطيمهوا لر دهوة المسوافرين الخاصوة 46

ث.ناتة ان مخاطر الرحلة الجوية، ال  الرغ  من اد  وجود سيطرة للناقل ال  المسافرين اند حصول الحاد ألنَّ الحادث ؛بالجمهور  
 ف ذا بان المسافر ُيواني من التهابا  حادة في أذنيو، وأدَّى تورنضو لل  ضغوط جوية موتادة في حاال  لقالد الطائرة و نز ولهوا للو  تودهور هوذا 47

في أذنيو مسبقا . طالما بان سبب تدهور التهابا  هذا المسافر هو االاتالل الصحي الموجود في هذا الحالة؛  ُيسةلااللتهابا ، ف نَّ الناقل ال  
48 MacDonald v. Air Canada (1970), 439 F.2d 1402 (1st Cir. 1970). In: Simone MAUGNIE v. COMPAGNIE 
NATIONALE AIR France (1977), United States Court of Appeals, Ninth Circuit, (549 F.2d 1256 - 39 A.L.R. Fed. 
440) No. 74-2672., Jan. 19, 1977, article 12, see also: Day v. Trans World Airlines, Inc. (1975), 528 F.2d 31, 
37-38 (2d Cir. 1975) in: J. COUSINS, op. cit., page 387, margin 150. 

حطوة األخيورة داخول ألنَّوو قود وقوع انود بوابوة المغوادرة فوي الم ؛األخيورة أنَّ الحوادث قود وقوع خوالل امليَّوا  الصووود قضويَّةي الوقد ااتبور  المحبموة فو
 مبن  المطار، وبهذا الطريقة يبون الحادث قد وقع خالل تنفيذ املية الصوود. أنظرن
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يووت ن بحيووث  ،49ة للطيوورانالووذي يسووتغرق أيَّووة أخطووار مسووتقبليَّ  األضوورار الناتجووة اوون مخوواطر الطيووران مويووار
مراحول الصووود للو  الطوائرة والنوزول مبن  المطار" مون "مرحلة التواجد في المحطَّة األخيرة داخل  ااتبار
 منها. 

التووي  اللَّحظوةبوةنَّ األخطووار المالزموة للطيووران والتوي ُيسووةل انهوا الناقوول تبودأ موون  تِّجووااويورى هوذا اال
تطبيووق موون وموون ثوو  ال ُيمبوون لافوواء الناقوول  ،األخيوورة فووي مبنوو  المطووار محطَّووةيوودخل فيهووا المسووافر للوو  ال

ة القضوائي اون نوايَّو تِّجوااولبن ُيمبن لافاوا وفقوا  لهوذا اال ،51مبان مويَّن في الواقع في 50وليالقانون الد
تهوووا بحيوووث ال توورتبط ماهيَّ  خخوور   مبوووان   وهووي األخطوووار الواديووة التوووي تحوودث فووي أيِّ  ،مويَّنووة موون األخطوووار

 .52بةخطار الطيران

مخاطر الطيران يجوب أن ُتغلَّوب الو  ة المسافرين من ف نَّ ااتبارا  حماية حياة وصحَّ  ،وال  هذا
 تِّجووووااوفقووووا  لهووووذا اال األسووووم  جوووووِّيحمايووووة قطوووواد النقوووول البهوووودف تحقيووووق غايووووة ة االاتبووووارا  االقتصوووواديَّ 

 .53القضائي

                                                                                                                                                                                   
J.J. HONG, "Liability of Aviation security service providers and Responsibility of States", Air & Space Law, 

2010, page 9. See: http://www.eala.aero/library/JaneHongArticleforEALA.PDF.   

49 Day v. Trans World Airlines, Inc. (1975), 528 F.2d 31, 37-38 (2d Cir. 1975). In: op. cit. 

  وبمثال ان أخطار الطيران التي ظهر  حديثا  أخطار خطف الطائرا . أنظرن
Simone MAUGNIE v. COMPAGNIE NATIONALE AIR France (1977), United States Court of Appeals, Ninth 
Circuit, (549 F.2d 1256 - 39 A.L.R. Fed. 440) No. 74-2672., Jan. 19, 1977, article 11. 

» وراجع في الفقو الفرنسي حول موضود أمن الطيران  sûreté aérienne ، لدىن«   
E.R.L. RUIZ, B. TRIGEAUD, "La Modélisation Informatique des Règles de Droit Relatives À La Sûreté du 

Transport Aérien International", Annuaire Français de Droit International, LIII – 2007, pp. 672-696. 

الصووادر بتوواريخ  20وراجووع بووذلث اتفوواق النقوول الجوووي الموقووع بووين حبومووة الجمهوريووة الوربيووة السووورية وحبومووة دولووة البويوو  المصوودَّق بالقووانون رقوو  
لهذا االتفاق والمتولِّقة بةمن الطيران. مبرر 11الذي أضاف المادة  20/3/2001الصادر بتاريخ  17والمودل بالقانون رق   29/11/1983  

50 Rafia de GAMA, " The Exclusion of Liability for Emotional Harm to Passengers in the Warsaw and 
Montréal Convention: Moving Away from Floyd, Siddhu and Pienaar to the Stott Case?", Pioneer in peer-
reviewed, open access, online law publications, 3 January 2017. 
وا أدَّى للو  وفواة اودد 51  ف ذا ارتطم  لحدى الطائرا  الجانحة في المحطة األخيرة داخل مبن  المطوار خوالل سويطرة الناقول الو  المسوافر موثال  ممَّ

هين لل  الطائرة الخاصة برحلته  الجوية، فالحادث في هذا الح طيران.الة يبون ناتجا  ان المخاطر المالزمة للمن المسافرين المتوجِّ  

 مثوول الحوووادث الناتجووة اوون المخوواطر المرتبطووة بوواألدرال اآلليووة الموجووودة فووي المحطووة األخيوورة داخوول مبنوو  المطووار خووالل سوويطرة الناقوول الوو  52
 المسافر والتي ُيمبن أن تحصل في أي مبن  خخر يض  مثل هذا األدرال.
53 MacDonald v. Air Canada (1970), 439 F.2d 1402 (1st Cir. 1970) in: Simone MAUGNIE v. COMPAGNIE 
NATIONALE AIR France (1977), United States Court of Appeals, Ninth Circuit, (549 F.2d 1256 - 39 A.L.R. Fed. 
440) No. 74-2672., Jan. 19, 1977, article 13. 

http://www.eala.aero/library/JaneHongArticleforEALA.PDF


 
 

 
 

22 
  

مووون اإلجحووواف  فيوووو اووويء   ووحيووود   مسوووتقل   والووو  ااتبوووار أنَّ ااتمووواد أحووود المووووايير السوووابقة باوووبل  
 فقو والقضاء لل  ااتماد مذاهب تالز  الموايير.فقد ذهب جانب ببير من ال ،والمبالغة

 المطلب الثايي

 مذاهب تالمم الماايير

وموون ثوو   ،تنقسوو  هووذا المووذاهب للوو ن مووذهب ضوورورة تووالز  مويوواري السوويطرة ومخوواطر الطيووران موووا  
 ،اتقييوود ،)ناوواط المسووافر نتووالز  موووايير قضووائي يوورى ضوورورة اتِّجووااو  ،أوال   ناوواط الطيووران موووا  السوويطرة و 

 .ثانيا   اقترابو من البوابة( ومليَّا ،اقترابو من ال

 مخاطر الطيران و عل  المسافر سيطرة الياقل ماياري  مذهب تالمم سوال :

 ،أوال   سوويطرة الناقوول الوو  المسووافر ومخوواطر الطيوورانسووندر  ااتموواد الفقووو لضوورورة تووالز  مويوواري 
 .ثانيا   لمذبورينومن ث  تطبيق القضاء لضرورة التالز  بين المويارين ا

 سيطرة الياقل عل  المسافر ومخاطر الطيران ماياري  المذهب الفقهي العتماد تالمم -1

الطوائرة  الصووود للو  امليَّوا تفسوير  للو  ،56وغيرهموا ،55والوربوي 54الفرنسويالفقوو موظ   تَّجولقد ا
المسووافر لذا بووان حصوول خووالل سوويطرة الناقوول الوو   حووادث   بحيووث تاوومل أيَّ  ،واسووعمنهووا باووبل  نووزولوال

 .ومخاطر الطيران موا   سيطرة الناقل ال  المسافر موياريأي اند تالز   ؛ان مخاطر الطيران ا  ناجم

                                                           
54 R. RODIERE, B. MERCADAL, "Droit des transports terrestres et aériens", Dalloz, 5e éd, Paris, 1990, P. 
CHAUVEAU, "L'accident corporel survenu au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement 
dans les transports aériens: interprétation de l'art. 17 de la Convention Varsovie, note sous Rouen 12 avril 
1967", D.S. 1968, pp. 517 et 518. Dans: M.G. GUYOMAR, "Bibliographie systématique des ouvrages et 
articles concernant le droit international publiés en langue française", Annuaire français de droit 
international, Vol. 14, 1968. pp. 1059-1152, page 1117. 
 د. األسوويوطي ثوورو  أنووي ، قووانون الطيووران الموودني، دار النهضووة الوربيووة، القوواهرة، 1966، الصووفحة 254، د. محمووود مختووار بريووري، قووانون 55

ران التجواري، دار ، د. رضووان أبوو زيود، القوانون الجووي قوانون الطيو127، الصوفحة 1978-1977الطيران وق  السول ، دار الفبور الوربوي، القواهرة، 
صوووفحة ، د. القليوووبي سووميحة، القووانون الجووووي، دار النهضووة الوربيووة، القوواهرة، بوودون توواريخ ناوور، ال229، الصووفحة 1982الفبوور الوربووي، القوواهرة، 

لورينووي، د. ، د. محموود فريوود ا73و 72، الصووفحة 1996خالوود، اقوود النقوول الجوووي، دار المطبواووا  الجامويووة، اإلسووبندرية،  ، د. اوودلي أميوور194
، د. أحمود ابود الفضويل محمود، 1998جالل وفاء محمدين، القوانون الجووي المالحوة الجويوة والنقول الجووي، دار المطبواوا  الجامويوة، اإلسوبندرية، 

السوويد  ، د. الووي البووارودي، د. محموود فريوود الورينووي، د. محموود326، الصووفحة 1999القووانون الخووا  الجوووي، مبتبووة الجووالء الجديوودة، المنصووورة، 
، خوووووالد بوون الطوواهر اطيووووووة، "اإلافوواء القووانوني 182، د. لليووا  حووداد، مرجووع سووابق، الصووفحة 389، الصووفحة 601الفقووي، مرجووع سووابق، الصووفحة 

.8، الصفحة 2011-1020 قضائيَّةالناقل الجووووووووي"، مووحاضوورة خوووت  التمووورين، الهيئة الوطنية للمحامين بتون ، السنة ال مسووليَّةواالتفاقي ل  
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أنَّ تواجوود لحووداهما  ،الناقوول الوو  المسووافر وسوويطرةالطيووران ومونوو  ضوورورة تووالز  مويوواري مخوواطر 
 .57هذا الحالة ان أضرار المسافر في جوِّيالناقل ال مسووليَّةدون اآلخر سيوني اد  

اون مخواطر الطيوران للمسوافر خوالل أيَّوة مرحلوة مون المراحول الفاصولة  نواتة   حوادث   ف ذا حصول أيَّ 
 واودتو للدخول فيها في مطوار الوصوول ،بين خروجو من األمابن الُمخصَّصة للجمهور في مطار القيا 

تُقوا  وفقوا  للقوانون الودولي  جووِّيل الالناقو مسوووليَّة فو نَّ  ،بسبب مخاطر الطيران وخوالل سويطرة الناقول اليوو
 .58في هذا الحالة

وووا  لن حصووول الحوووادث للمسوووافر قبووول أن يسوووتل  توووابوي الناقووول صوووالحية السووويطرة الووو  المسووووافر أمَّ
أو لن حصول لسوبب ال االقوة  ،وتوجيهو في مطار القيا  أو بود انتهاء هوذا السويطرة فوي مطوار الوصوول

 طبقوا  للقوانون الودولي ُيوتبر مسووال  ان األضرار التي تحودث للمسوافر ف نَّ الناقل ال ،لو بمخاطر الطيران
 .59لهذا المذهبوفقا  

بوووين ااتبوووارا  المحافظوووة الووو  حيووواة وسوووالمة  اسوووتطاد الجموووع وُيوتبووور هوووذا الموووذهب موووذهبا  وسوووطا  
 .اقلالن مسووليَّةولبنَّو بان اامَّا  ال  صويد لقرار طبيوة  ،المسافر واد  لثقال باهل الناقل

 سيطرة الياقل عل  المسافر ومخاطر الطيرانماياري  التطنيق القضائي العتماد تالمم -2

                                                                                                                                                                                   
  أنظر في الفقو اإلثيوبين56
H.G. FEYISSA, "Ethiopian Law of International Carriage by Air: an Overview", MIZAN Law Review, Vol. 5 No. 
2, December 2011, pp. 215-245, at page 235, and margin 119. 
 ف ذا توافر انصر السيطرة دون مخاطر الطيران فال تقو  مسووليَّة الناقل بناقل جوي، مثل حالة حصول حادث ال  الطريوق الووا  الموودِّي للو  57

ذا توووافر انصوور مخوواطر الطيوو ران دون انصوور المطووار انوود نقوول المسووافرين بواسووطة حافالتووو فهنووا يتوووافر مويووار السوويطرة دون مخوواطر الطيووران، وان
ر ولو  يتووافر مويوار لوة حصوول حوادث جووي فوي ردهوة المطوار للمسوافرين فهنوا تووافر مويوار المخواطالناقل، مثول حا مسووليَّةالسيطرة فال تقو  أيضا  

 السيطرة.
 ف ذا هو  قطوة من محورث الطوائرة الو  أحود المسوافرين خوالل سويرا الو  مودرل المطوار وهوو تحو  سويطرة توابوي الناقول، فو نَّ هوذا الحوادث قود 58

ب الفقهي.الناقل في هذا الحالة وفقا  لهذا المذه مسووليَّةمن مخاطر الطيران، لذلث تقو   حدث مع سيطرة الناقل ال  المسافر وُيوتبر  
 فمثال  لن بان المسافر مريضا  بالقلب، وقد تلقَّ  خبرا  صدمو قبل أن يصود ال  الطوائرة موا أدى للو  وفاتوو وهوو يصوود الو  سول  الطوائرة، فو نَّ 59

يوران. وبووذلث لن ألنَّ سوبب الوفوواة نواتة اون الصوودمة وغيور نواتة اوون مخواطر الط ؛وفقوا  لهوذا المووذهب الفقهويالناقول الجووي ال ُيسووةل فوي هوذا الحالووة 
ووة بهووو االنتظووار األساسوويَّ بانوو  أرضوويَّ  ابووة دخولووو للوو  بوَّ  أدَّى ذلووث للوو  انووزالق أحوود المسووافرين قبوولمووا  ،ة بووالجمهور غيوور نظيفووةة فووي المطووار الخاصَّ

وو تو اوون نظافووة األمووابن هووذا الناقوول ال تقووو  فووي هووذا الحالووة وفقووا  لهووذا المووذهب الفقهووي لووود  مسووووليَّ  مسووووليَّةلجوووي، فوو نَّ ة بالناقوول االوصووول الخاصَّ
ة التوجيو للناقل ال  المسافر في هذا األمابن.ولود  وجود صالحيَّ  ،المخصَّصة للجمهور  
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للو  تةبيود ضورورة الوتالز  بوين مويوار  61والقضاء األلماني ،60ذهب جانب من القضاء الفرنسيلقد 
وووا ء لة الناقووول اووونن "التزاموووو بالسووو 62سووويطرة الناقووول الووو  المسوووافر ومويوووار مخووواطر الطيوووران المة" انووود ُمس 

Sécurité""Obligation de  63وفقا  لمحبمة النق  الفرنسيَّة تجاا المسافر. 

سيطر فيها الناقل ال  مرحلة الصوود لل  الطائرة أو النزول منها هي المرحلة التي يُ  نَّ فوبالتالي 
أمَّوا لن  ،A Risk Inherent to Aviation"64"المسوافر والتوي تحتووي الو  "خطور موالز  للطيوران" 

يوةان الحوادث الوذي سوبَّب الضورر للمسوافر قود حصول بوود انتهواء الرحلوة الب ب طارهوا المبواني والزمنوي  جوِّ
يةوبمخاطرها ال  .65جوِّيفال ُيسةل الناقل في هذا الحالة بناقل  ،الخاصة بها جوِّ

                                                           
60 ir le line: du 18 janvier 1966. Vo ,Chambre Civile 1 ,Cour de Cassation 

JURITEXT000006970358-19660118-COURDECASSATION-http://www.juricaf.org/arret/FRANCE.  

 ,1967 ,ue Françaises de Droit AérienRev ,(Mâché v. Air France 1967) ,Cour d'appel de Rouen (1967)

page 343 et 345. 

وأنظر فوي لافواء الناقول الجووي  ،67، الهامت 310لدىن د. رضوان أبو زيد، مرجع سابق، الصفحة  قضيَّةهذا ال اتِّجااأنظر في تحديد 
)ونفو  الحالوة تنطبوق الو   1929وارسوو  ةاتفاقيَّومون  17المنصوو  اليهوا فوي الموادة  مسوووليَّةاند اد  توافر اوروط ال مسووليَّةمن ال
 ن1982(، حب  محبمة النق  الفرنسية اا  1999مونتلاير  اتفاقيَّة

Cour de Cassation،Chambre Civile 1 ،10922-Numéro d'affaire: 81 ،du 05 mai 1982. (Décision  

attaquée: Cour d'appel Paris،Chambre 1 ،in des arrêts Cour de Cassation 25/09/1980). Voir: Bullet 

Chambre civile 1 N. 161. Voir le line:  

8110922-19820505-COURDECASSATION-http://www.juricaf.org/arret/FRANCE . 

فوي حواال  مثول تحطنو  الطوائرة انود لقالاهوا خوالل وجوود بوو  المسوافرين الوذين تو َّ لبوواده  مون     خا وتظهر مخاطر الطيران بابل  
ه  تبووون اووبو موبلوودة. أنظوور حبوو  محبمووة اتِّجوواهالرحلووة الجويووة الوو  أر  موودرَّل الطووائرا ، حيووث أنَّ الوفوواة تبووون انوود جنوووح الطووائرة ب

 :2010النق  الفرنسية اا  
Numéro de décision: 11000503  ,65835-Numéro d'affaire: 09 ,ambre Civile 1Ch ,Cour de cassation

08/01/2009). Voir le line: ,du 20 mai 2010. (Décision attaquée: Cour d'appel d'Amiens 

0965835-20100520-COURDECASSATION-ricaf.org/arret/FRANCEhttp://www.ju.  
61 OLG Frankfurt - Allemagne (Somm) (1996), Numéro: 9 U 16/96, Date: 23.10.1996. Voir le line: 
http://www.unidroit.info/case.cfm?pid=12&do=case&id=954&step=Abstract.  
62 K. PAULSSON, op. cit., page 24. 
63 Cour de Cassation, Chambre civile 1, N° de pourvoi: 97-10268, Audience publique du 15 juillet 1999. 
(Décision attaquée: Cour d'appel de Paris, 1996-11-12). Voir le line: 
http://www.lexinter.net/JPTXT/obligation_de_securite_de_moyens_du_transporteur_aerien.htm.   
64 J. COUSINS, op. cit., page 383. 
 وقود أصودر  محبموة الونق  الفرنسووية حبمهوا لووا  2007 بوود  لقامووة مسوووليَّة الناقول الجووي واود  تووووي  ضورر المسوافر الجسودي والمتمثِّوول 65

راحول النوزول منهوا. ألنَّو قد حصل بسبب حدث خارجي وبود ادة أيا  من انتهاء الرحلة الجوية والنزول من متن الطوائرة وانتهواء م ؛باالنسداد الرئوي
 أنظرن
Cour de Cassation, Chambre Civile 1, N° de pourvoi: 05-17248, Audience publique du 14 juin 2007. (Décision 
attaquée: Cour d`appel de Paris du 8 avril 2005). Voir: Bulletin 2007, I, N° 230. Voir le line: 
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20070614-0517248.  

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19660118-JURITEXT000006970358
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19660118-JURITEXT000006970358
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19820505-8110922
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19820505-8110922
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20100520-0965835
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20100520-0965835
http://www.unidroit.info/case.cfm?pid=12&do=case&id=954&step=Abstract
http://www.lexinter.net/JPTXT/obligation_de_securite_de_moyens_du_transporteur_aerien.htm
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20070614-0517248
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 يخاط الطيرانو  عل  المسافر سيطرة الياقل ماياري مذهب تالمم ثاييا :

للوو  ااتبووار أنَّ  ،بووودُ  ا  قضووائيَّ  ا  لووو تطبيقوو الووذي لوو  نجوود   66الحووديث يطووانيالبر الفقووو  بووو  ذهووبلقوود 
التقليوودي بةنَّووو هووو المويووار الحاسوو  الوحيوود لتحديوود مفهووو   البريطووانيالووذي ااتبوورا الفقووو -ااموول السوويطرة 

 .67امل الوحيدو لي  الوة ولبنَّ بةنَّو المويار األبثر أهميَّ  ،-منها نزولالصوود لل  الطائرة أو ال امليَّا 

الصووود أو  امليَّوا يبوون خوالل  جووِّيبوةنَّ الحوادث ال 68هوذا الفقوواألبثور ظهوورا  فوي  تِّجاايرى االف
ذا بان نااط المسافر  ،من جهة أول  حصول الحادثلذا بان الناقل ُيسيطر ال  المسافر اند  نزولال وان

يووةلرحلووة الاذ أو بتنفيووذ أي الناوواط الخووا  بالتحضووير لتنفيوو- هووو ناوواط خووا  بووالطيران حينهووا موون  -جوِّ
 .جهة ثانية

يوووةال يتولَّوووق بتنفيوووذ الرحلوووة ال بوووان المسوووافر يقوووو  بناووواط   نل ،وبالتوووالي ى هوووذا الناووواط للووو  وأدَّ  جوِّ
ألنَّ مويوار ناواط  لهوذا الموذهب؛وفقوا   هنوافو نَّ الناقول ال ُيسوةل  ،69رتَّوب ضوررا  للمسوافر قد حصول حادث  

ن  وبووالطبع لن توووافر مويووار ناوواط الطيووران ولوو  يتوووافر  ،متوووافرا   مويووار السوويطرة انبووالطيووران لوو  يتوووفر وان
 .70بما يرى هذا المذهب نااط السيطرة ف نَّ الناقل أيضا  ال يبون مسووال  في هذا الحالة

 اقترانه من النوان ( املي ات،اقترانه من ال ،تقييده ،اعتماد ماايير: )يخاط المسافر ات جاهثالثا : 

                                                                                                                                                                                   

ول، فقود أصودر  محبموة وقد حب  القضاء األلماني بتبنِّي التالز  بين موياري السيطرة ومخاطر الطيوران فوي تحديود مفهوو  امليَّوا  الصووود أو النوز 
ي مون ضومن الحادث الذي حصول للمسوافر فوي وسوط المدينوة بوين مبتوب الطيوران والمطوار ال ياوملو الون  الودول حبمها بةنَّ  1996فرانبفور  اا  

الطيران. أنظور مراحل الصوود أو النوزول، حيوث يجوب أن تحودث األضورار للمسوافر وهوو تحو  حراسوة )سويطرة( الناقول وبسوبب األضورار المرتبطوة بو
ةنغة الفرنسيَّ ملخ  وقائع ومنطوق الحب  باللن   

"les lésions doivent être survenues alors que le passager était “sous la garde du transporteur”. En l'espèce, 
les lésions ne résultaient manifestement pas d'un risque inhérent au transport aérien". Voir: OLG Frankfurt 
- Allemagne (Somm) (1996), Numéro: 9 U 16/96, Date: 23.10.1996. Voir le line: 
http://www.unidroit.info/case.cfm?pid=12&do=case&id=954&step=Abstract. 
66 J.R. GONZALEZ, op. cit., page 80, see also: A. CAREW-REID, "Liability in Air Travel for Real Estate Agents", 
Legal Issues in Business, Volume 2, 2000, pp. 79-84, at page 82.   
67 J.R. GONZALEZ, op. cit., page 80. 
68 See the recommendations of Godfroid in: K. PAULSSON, op. cit., page 25. 
 بووةن يقووو  المسووافر بتنوواول وجبووة غووذاء فووي المطووو  الخووا  بالمحطووة األخيوورة فووي مبنوو  المطووار تحوو  سوويطرة الناقوول، فوو ذا حصوول حووادث لهووذا 69

لرحلووة الجوووي تطبيقووا  لهووذا المسووافر فوو نَّ الناقوول ال يبووون مسووووال  اوون هووذا الحووادث وفقووا  لالتفاقيووا  الدوليووة ألنَّ ناوواط المسووافر لوو  يبوون خاصووا  بتنفيووذ ا
 المذهب الفقهي.
 مثل حالة حصول حادث خالل تفتيت المسافر من السلطا  األمنية في المطوار، فو نَّ الناقول ال ُيسوةل اون هوذا الحوادث وفقوا  لالتفاقيوا  الدوليوة 70
 ال  الرغ  من أنَّو مرتبط بنااط الطيران ألنَّو حدث دون سيطرة الناقل ال  المسافر.

http://www.unidroit.info/case.cfm?pid=12&do=case&id=954&step=Abstract


 
 

 
 

26 
  

والذي - 71ا  القرن الماضيفي سبوينيَّ اتَّجو  قد جانب ضيِّق من القضاء األمريبيد ابتافنا أنَّ لق
الصوود لل  الطائرة أو النوزول  امليَّا لل  تحديد مفهو   ،-72ة الجديدةمع بداية األلفيَّ  ببير   اتَّسع بابل  

 وهين ،منها بموجب لاطاء االاتبار لل  أربوة اوامل

الصوووود للوو   امليَّووا لقيووا  بتنفيووذ للوو  ايووث يجووب أن يبووون ناوواطا  هادفووا  ح يخةةاط المسةةافر: .1
وقوود يبووون هووذا الناوواط ناوواطا  تحضوويريا  مثوول التنقنوول واالنتظووار فووي  ،الطووائرة أو النووزول منهووا

ا  مثول الصووود أو أو نااطا  فوليَّو ،األخيرة داخل مبن  المطار خالل رقابة الناقل اليو محطَّةال
 الطائرة. ُسلَّ   النزول من ال

فيظهوور موون وجووود هووذا التقييوود وجووود سوويطرة اإلاووراف  تقييةةد المسةةافر علةة  سيح مةةن تحر كاتةةه: .2
 والتوجيو من الناقل اليو.

ففوي حواال  الصووود التوي يبوون المسوافر فيهوا قريبوا  مون الناحيوة  اقترانه من الصةاود الفالةي: .3
 الصوود أو النزول. امليَّا ا  خالل ر بديهيَّ يبون المسافف ،الطائرة مثال   ُسلَّ ة من الفوليَّ 

حيووث يبووون المسووافر قريبووا  موون بوابووة المغووادرة فووي حالووة الصوووود  اقترانةةه النةةديي مةةن النوانةة : .4
 وبوابة الوصول في حالة النزول.

 ممَّا يوني أنَّوو نظور باوبل   ،القضائي ال  ضرورة تالز  هذا الووامل األربوة تِّجااول  ُيوبِّد هذا اال
مووون الووامووول الموووذبورة الاتبوووار فوووابتف  بتووووافر أي   ،الصووووود والنوووزول امليَّوووا للووو  مفهوووو   ومووورن   واسوووع  

 .المسافر في حالة صوود أو نزول

خوووالل  طبقووا  للقوووانون الوودولي الناقوول مسوووووليَّةقوود وسَّوووع موون نطوواق  واسووعالالموووذهب يتَّضووح لنووا أنَّ و 
الوو  ااتبووار أنَّووو الطورف األضوووف اقتصوواديا  فووي اقوود  ؛ن  ممبوو للوو  أقصوو  حود   نووزولالصوووود وال امليَّوا 
 .بما سنرى الذي يوتمد مفهوما  ضيِّقا  أو بآخر مصالح الناقل التي رااها المذهب  متجاهال  بابل   ،النقل

 المنحث الثايي

                                                           
71 Day v. Trans World Airlines, Inc. (1975), 528 F.2d 31, 37-38 (2d Cir. 1975). See: J. COUSINS, op. cit., page 
387, margin 150. 
72 George KING and Judy King v. AMERICAN AIRLINES, INC. et al (2002), United States Court of Appeals, 
Second Circuit, 284 F.3d 352, Docket No. 01-7611, Decided March 22, 2002. See the analysis of this decision 
in: J.R. GONZALEZ, op. cit., page 82 and 83, margin 279, and 280.  See also: Marotte v. American Airlines 
(2002), 296 F.3d 1255, 1260 (11th Cir. 2002). See: AZZA EID, ET AL. v. ALASKA AIRLINES, INC. (2008), the 
Unites States Court of Appeals for the Ninth Circuit, on Appeal from the Unites States District Court for the 
District of Nevada, July 2008, article II (A) 2, page 24, see also: Molefe v KLM (2008) 602 F Supp 2d 485, 
2008 US dist lexis 108910, Atia v Delta Air Lines (2010), US dist lexis 18806. See: M. MCDONALD, op. cit., 
page 220, margin 94. 
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 الصاود إل  الطائرة واليمول ميها املي اتل ضي قالمفهوم ال

 ،الصوود لل  الطوائرة والنوزول منهوا امليَّا ضييق مفهو  لل  ت والقضاء ذهب جانب من الفقولقد 
اتموود مويوووار ال جانوووب موون القضووواء ذهووبفيمووا  ،" أوال  مبوووان حصووول الحوووادث"فووذهب للوو  ااتمووواد مويووار 

 ." ثانيا  نااط المسافر"

 المطلب األول

مذهب اعتماد مكان حصول 
 الحادث

ذهووووب جانووووب موووون الفقووووو والقضوووواء 
الحوادث لل  ااتماد مويار مبان حصول 

لتحديوووود مووووا لذا بووووان الحووووادث قوووود حصوووول 
األخيورة  محطَّوةالالصووود والنوزول بوين  امليَّوا فمونه  مون حودَّد  ،الصووود أو النوزول أ  ال امليَّا خالل 

ومونه  مون حودَّدها بمويوار  ،أوال   ضويِّقااتمواد المويوار المبواني الوهو مذهب  والطائرة داخل مبن  المطار
  .ثانيا   جاو رة الطائرةمُ 

 محط ةة الالصةةاود واليةةمول نةةين  عملي ةةات)تحديةةد  ضةةي قسوال : مةةذهب اعتمةةاد المايةةار المكةةايي ال
 والطائرة( األخيرة داخل مني  المطار

 بمووا طبَّووق القضوواء هووذا المويووار ،أوال   ضوويِّقذهووب جانووب موون الفقووو للوو  ااتموواد المويووار المبوواني ال
 .ثانيا  

 ضي قالمكايي الالمذهب الفقهي العتماد المايار  -1

 دوليَّوووةال تفاقيَّوووا تقوووو  وفقووا  لال جوووِّيالناقووول ال مسووووليَّةأنَّ  73ااتبووور جانووب مووون الفقووو األمريبووويلقوود 
 Airport"األخيوووورة داخوووول مبنوووو  المطووووار"  محطَّووووةااتبووووارا  موووون انتهوووواء المسووووافر موووون التواجوووود فووووي "ال

                                                           
73 G.R. SULLIVAN, Codification of Air Carrier Liability by International Convention, the Journal of Air Law, 
Vol. 7, No. 1, Jan. 1936, pages 20 and 21, H. DRION, Limitation of Liabilities in International Air Law 83 
(1954), In: J. COUSINS, "Warsaw Convention―Air Carrier Liability for Passenger Injuries Sustained Within a 
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Terminal"74، حتو   ،طار حيوث يسويطر الناقول اليووأي اند انتهاء خط المسافر األخير في مبن  الم
 .الدخول في متن الطائرة في حالة الصوود

فوووي  ودخولوو حتوو  ،الطووائرة ُسوولَّ موون المسووافر بووود نووزول  ، تقووو  مسوووولية الناقوولوفووي حالووة النووزول
 (.76)أنظر الابل الُمرفق 75األخيرة داخل مبن  المطار تح  سيطرة الناقل محطَّةال

ان مخاطر الطيران بود خروجو من  ناتة   تورَّ  المسافر لحادث   نلوِّي تقو  مسووليَّة الناقل الجف
األخيوورة فووي مبنوو  المطووار خووالل سوويطرة الناقوول الوو  المسووافر وصوووودا الوو  حافلووة الناقوول فووي  محطَّووةال

تووورَّ  المسووافر بووذلث لحووادث ُمماثوول بووين  نل وأ ،الطريووق الواصوول بووين المبنوو  والطووائرة )حالووة الصوووود(
األخيرة داخل مبن  المطوار خوالل سويطرة  محطَّةطائرة والطريق الواصل المذبور قبل الدخول في الال ُسلَّ 

                                                                                                                                                                                   
Terminal", Fordham Law Review, Vol. 45, Issue 2, article 3, 1976, pp. 369-388, at page 371, 372, and page 
388. 

يث أبَّد هذا الفقو ال  أهمية مويار مبان المسافر في تحديد مفهو  الصوود لل  الطائرة أو النزول منها. أنظرنح  
A. CAREW-REID, op. cit., page 82.   
 وقد تنتة األضرار البدنية للمسافرين لي  فقوط انود التنقنول فوي المحطوة األخيورة داخول مبنو  المطوار، ولبون أيضوا  انود االنتظوار لسوااا  طويلوة 74

بخصوو  توةخير الورحال   2009اوا   في ساحة االنتظار الخاصة بهذا المبن  بسبب تةخير الرحال  الجوية. أنظر حب  محبمة الودل األوروبيوة
نالجوية  

Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (contre.) Condor Flugdienst GmbH (2009), Cour de 

justice de l'Union européenne (CJCE), (Quatrième Chambre), (C-402/07), 19 Novembre 2009. Voir le line: 

http://www.droitaerien.com/content.php?content=274.  

 لدىنأنظر حول هذا الموضود في الفقو الفرنسي، 
A. GARDE, M. HARAVON, "De Nouveaux Droits Pour Les Passagers Aériens en Europe", Revue du March 

Commun et de l'union Européenne", n°503, Décembre 2006, pp. 670-679, page 673. 

ي لدىنالناقل الجوي ان التةخير، أنظر في الفقو الفرنسي البالسيب مسووليَّةوحول موضود   

P. CHAUVEAU, "Responsabilité du transporteur aérien et délai pour agir, note sous Paris, 19 déc. 1967 et 

Dijon 21 déc. 1967", J.C.P., 1968, II, no. 15487. Dans: M.G. GUYOMAR, "Bibliographie systématique des 

ouvrages et articles concernant le droit international publiés en langue française", Annuaire français de 

droit international, Vol. 14, 1968. pp. 1059-1152, page 1117. 

  الذي نتة انو بروتوبول ُمودِّل التفاقيَّة وارسو 1929، أنظرنGOEDHUIS وقد ذهب في هذا االتِّجاا رئي  موتمر الهاي 1955 75
GOEDHUIS, Observations Concerning Chapter 3 of the Convention of Warschau 1929, in Cinquième Congrès 
International de la Navigation Aérienne, at 1163-64 (1931). See: J. COUSINS, op. cit., page 371. 
 وهذا الابل هو ُمخطَّط تفصيلي لمطار ايباغو في الواليا  المتحدة األمريبية، حيوث يظهور وجوود ثالثوة مبوان  خاصوة  بالمحطوة األخيورة داخول 76
 مبن  المطار. المصدرن
http://www.allairports.net/images/chicago-airport-terminal-map.jpg.  

http://www.droitaerien.com/content.php?content=274
http://www.allairports.net/images/chicago-airport-terminal-map.jpg
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ووا لن تووورَّ  لهووذا الحووادث خووالل تنقنلووو أو انتظووارا فووي ال ،77الناقوول الوو  المسووافر )حالووة النووزول(  محطَّووةأمَّ
طبقوا  ال يبوون مسوووال   جووِّيالفو نَّ الناقول  ،األخيرة داخل مبن  المطار خوالل سويطرة الناقول الو  المسوافر

 .78هذا المذهب الفقهيبما يرى في هذا الحالة للقانون الدولي 

 ضي قالتطنيق القضائي العتماد المايار المكايي ال -2

الصوووود للوو  الطووائرة والنووزول  امليَّووا للوو  تفسووير  79موون القضوواء األمريبووي ببيوور   ذهووب جانووب  لقوود 
األخيوورة داخوول مبنوو  المطووار خووالل سوويطرة الناقوول  محطَّووةلتواجوود فووي المنهووا بمرحلووة مووا بووود االنتهوواء موون ا

  ،ال  المسافر وبين الطائرة

، رغو  80الصوود والنزول امليَّا من مفهو   محطَّةمرحلة التواجد في هذا ال وهذا ما يوني استبواد
 أنَّ الُمسافر يتورَّ  لمخاطر ببيرة خالل وجودا بالمحطَّة األخيرة.

                                                           
 فمثال  لن دهس  سيارة الناقل التي تنقل المسافرين تحو  سويطرتها مون بوابوة المغوادرة فوي المحطوة األخيورة داخول مبنو  المطوار للو  سول  الطوائرة 77

المحطوة األخيورة فوي مبنو   طفل أحد هوالء المسافرين ف نَّ الناقل يبون مسووال  في هذا الحالوة وفقوا  لالتفاقيوا  الدوليوة، ألنَّ الحوادث وقوع بوود تجواوز
ود الخرول من بوابة المغادرة في هذا المبن .المطار أي ب  

 ف ذا حصل تزاح  في المحطة األخيرة داخل مبن  المطار خالل سيطرة الناقل ال  المسافر ما نتة انو أضرار جسدية لبو  المسافرين الوذين 78
هه ، ف نَّ  لمسوافرين، ألنَّ الحوادث قود لو  الورغ  مون سويطرة الناقول الو  االناقل الجوي ال تقوو  فوي هوذا الحالوة وفقوا  لالتفاقيوا  الدوليوة ا مسووليَّةيوجِّ

 وقع في المحطة األخيرة داخل مبن  المطار بحسب هذا المذهب الفقهي.
79 Felismina v. Trans World Airlines, Inc. (1974), 13 Avi.Cas.17,145 (S.D.N.Y.1974). 

المحطوة األخيورة داخول  بة المسوافر الموداي ب صوابة خوالل نزولوو الو  السول  المتحورِّث فويالناقول الجووي اون لصوا مسوووليَّةلو  تقو   قضويَّةوفي هذا ال
 مبن  المطار.
Klein v. KLM Royal Dutch Airlines (1974), 46 A.D.2d 679, 360 N.Y.S.2d 60 (2d Dept. 1974). 

ة داخول المحطوة األخيورة فوي ان لصابة المسافر المداي اند ناقل األمتوو ةقضيَّ وفقا  لالتفاقيا  الدولية في هذا ال مسووليَّةوقد ت َّ لافاء الناقل من ال
 مبن  المطار.  
The district court decision of: Simone MAUGNIE v. COMPAGNIE NATIONALE AIR France (1977), United 
States Court of Appeals, Ninth Circuit, (549 F.2d 1256 - 39 A.L.R. Fed. 440) No. 74-2672., Jan. 19, 1977, 
article 7. 

اخوول المحطووة الناقوول الجوووي اوون انووزالق المسووافرة المدايووة د مسووووليَّةحيووث أنَّ محبمووة الدرجووة األولوو  لهووذا القوورار االسووتئنافي الهووا  رفضوو  لقامووة 
ادرة )المطار وقد اقترب  من بوابة المغ ألنَّ الحادث قد حصل في منطقة خمنة في المحطة األخيرة داخل مبن  ؛األخيرة في مبن  المطار Ibid..) 

 حتوو  أنَّ القضوواء األمريبووي التقليوودي قوود تاوودَّد فووي التضووييق موون مراحوول امليَّووا  الصوووود للوو  الطووائرة والنووزول منهووا انوود لقامووة مسووووليَّة الناقوول 80
و  الطوائر لَّ حصول الو  ُسو قود اون حوادث   مسوووليَّةلافاء الناقول مون ال الجوي لل  حدِّ   . لَّ تربيوب الُسوة اود  وجوود لهموال مون الناقول فوي تحميول و ة بحجَّ

 أنظرن
Charles F. SCARF v. TRANS WORLD AIRLINES, Inc. (1956), United States Court of Appeals, Second Circuit, 
No. 337., Docket 23927., 233 F.2d 176, Decided May 2, 1956, article 1 and 2. See: 
http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/233/233.F2d.176.337.23927_1.html.  

http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/233/233.F2d.176.337.23927_1.html
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ااتبوارا  داو  اوربا  تغليوب  القضواء األمريبوي الوذي تبنَّو  هوذا االتِّجواا قود رأى أنَّ  وهذا ما يوني
 ال  ااتبارا  حماية المسافرين. جوِّيقطاد النقل ال

 الصاود واليمول حسب مايار مجاَورة الطائرة عملي اتثاييا : مذهب تحديد 

 الصوووود والنووزول امليَّووا  تفسوويرتضووييق للوو   82واأللموواني 81ذهووب جانووب موون الفقووو اإليطوواليلقوود 
 The Immediate Area of The"التوي تجوري فوين "المنطقوة المجواورة مون الطوائرة"  ومليَّوا بةنَّهوا ال

Airplane"وهوو موا يونوي تضوييق مفهوو  هوذا  ،83بهذا المنطقة فقوط جوِّيالناقل ال مسووليَّةحصر  ؛ أي
والمنطقووة  ،84الطووائرة ُسوولَّ  مووا ياوومل فقووطن ،طووائرةللوو  جوووار ال ممبوون   مبوواني   للوو  أضوويق نطوواق   ومليَّووا ال

 المحيطة بو.

فووو نَّ  ،أحوود المسوووافرين القووريبين منهوووا بووةذى ةى للوو  لصوووابأدَّ  قووود مووويَّن   أصووواب الطووائرة حوووادث    نفوو
ووا لن حصوول الحووادث فووي منطقووة   ،85الصوووود أو النووزول امليَّووا الحووادث يبووون قوود حصوول خووالل   بويوودة   أمَّ

بنووواء  الووو  هوووذا الموووذهب  طبقوووا  للقوووانون الووودولي فووو نَّ الناقووول ال ُيسوووةل ،ةيوووة الجغرافيَّووواووون الطوووائرة مووون الناح
التوووي يتوووورَّ  لهوووا  الحووووادثُموظووو   ألنَّ  ؛بحقووووق المسوووافرين ببيووور   لجحووواف   وهوووذا فوووي الواقوووع ،86الفقهوووي

 .روخالل سيطرة الناقل ال  المساف ان مخاطر الطيران ُتوتبر ناتجة   نطقةالمسافرين في هذا الم

بضوورورة  أيضووا   امليَّووا  الصوووود والنووزول الووذي ُيضوويِّق مفهووو  أخووذ جانووب موون القضوواء ولهووذا فقوود
هذا  تحقيقولبنَّو ااتمد ل ،الصوود أو النزول امليَّا حصول الحادث بالقرب من الطائرة الاتبارا خالل 

 .سنرىبما  نااط المسافر الفولي الجسدي الخا  بالصوود أو النزولالغاية ال  مويار 

                                                           
81 A. GIANNINI, Saggi di Diritto Aeronautico 233 (1932). See: J. COUSINS, op. cit., page 371. 
82 O. RIESE & J. LACOUR, "Précis de Droit Arien" 265 (1951). See: J. COUSINS, op. cit., page 371. 
83 J. COUSINS, op. cit., page 371. 
  أنظر حالة لصابة المسافر بضرر   بدني   نتيجة انفصال سُ لَّ   الطائرة انها وهو ما أدَّى لل  سقوط السُ لَّ   اندما بان المسافر ينزل منو. أنظرن84
Elassaad v. Independence Air, Inc. (2008), (E.D. Pa. Aug. 20, 2008). Available at: 
http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/. 
 ف ذا انفجر لطار الطائرة خالل توقنفها ال  مُ درَّ ل المطار حتو  يودخل المسوافرين فيهوا، موا أدَّى للو  اخوتالل توازنهوا واقتوراب جناحهوا مون أرضويَّ ة 85

الناقوول  ألنَّ  ؛مووذهبالناقوول الجوووي تقووو  فووي هووذا الحالووة وفقووا  لهووذا ال مسووووليَّةموون المسووافرين، فوو نَّ  ببيوور   ى للوو  ليووذاء اوودد  ل المطووار، وهووو مووا أدَّ درَّ ُموو
ان المنطقة المجاورة للطائرة. مسوول    

 فمثال  لن تطاير  أجزاء ُحطا  لحدى الطائرا  التي توثَّر  خالل نزولها ال  مدرل المطار ممَّا سبب أضرار متنواة لمسافر ين بانوا ال  متن 86
 تقوو  فوي هوذا الحالوة الناقل الجوي ال مسووليَّةار للتو، ف نَّ حافلة الناقل الجوي بود خروجه  من بوابة المغادرة في المحطة األخيرة داخل مبن  المط

ألنَّ الحادث قد حصل ال  مسافة بويدة ان المنطقة المجاورة للطائرة. ؛بناء  ال  هذا المذهب  

http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/
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 المطلب الثايي

 اعتماد مايار يخاط المسافر مذهب

الصووود للو   امليَّوا من القضاء لل  ااتماد مويار نااط المسافر لتحديد مفهوو   ذهب جانب  لقد 
 .والسيطرة اليو ،موقوومع موايير  أو متالز    منفرد   سواء  بابل   ،الطائرة أو النزول منها

 د واليةةمول نمايةةار يخةةاط المسةةافر الفالةةي الجسةةدي الخةةاص  الصةةاو  عملي ةةاتتحديةةد  مةةذهب: سوال  
 نالصاود سو اليمول

الصووووود للووو  الطوووائرة  امليَّوووا للووو  أنَّ مفهوووو   87مووون القضووواء األمريبوووي حوووديث   اتَّجوووو جانوووب  لقووود 
ين بالناواط الفولوي الجسودي   The Actual Physical"والنزول منها يامل فقط المبان والزمان الخاصَّ

Activity" األخيورة  محطَّوةوهذا ما يوني اسوتثناء مرحلوة التواجود فوي ال ،88للصوود أو النزول من الطائرة

                                                           
87 Dick v. American Airlines Inc. (2007),  D. Mass. Mar. 12, 2007. Available at: 
http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/. 

د، وبوود تطيع الماوي باوبل جيِّوسونَّة التوي تحتوال للو  برسوي متحورِّث وال تسوهوا المُ ة مع أمِّ بةنَّ المسافران المدايان هما اابَّ  قضيَّةوتتمثَّل وقائع هذا ال
و    المتحورِّث ألنَّ المصوود لَّ ُسوالمسافرتين بوود اجتيازهموا لبوابوة الوصوول للو  ضورورة اسوتخدا  ال الموظَّف التابع لوأن قدَّ  الناقل هذا البرسي لم  وجَّ

ووا سووبَّب أيضوومووع البرسووي المتحوورِّ  خلفووي   تحوورِّث سووقط  األ  المسوونَّة باووبل    المُ لَّ قوود بووان موطَّووال ، وخووالل اسووتخدامهما للُسوو ا  لصووابة البنتهووا، وقوود ث ممَّ
ر مون الو  هوذا الواقووة طامووا  بوالحب  بانقضواء الوداوى بالسوقوط حيوث توةخَّر  المدايوة أبثو 1929وارسوو  اتفاقيَّةحاول الناقل الجوي تطبيق أحبا  

 29لذا لو  ُترفوع فوي بحور سونتين )الموادة  1929وارسوو  اقيَّوةتفالناقل الجوي وفقا  ال مسووليَّةضد الناقل بينما تسقط داوى  قضيَّةسنتين حت  رفو  ال
ن الناواط الفولوي وااتبور أنَّ المدايوة لو  تبون قريبوة ال مون حيوث المبوان وال مون حيوث الزموان مو ،رفو  هوذا الطورحقد القاضي  (، ولبنَّ تفاقيَّةمن اال

الوداوى فوي نطواق تطبيوق  الطائرة، وبالتالي ل  يقبل بدخول الواقوة محل الجسدي للصوود ال  الطائرة حت  ُتوتبر الواقوة من امليَّا  الصوود لل 
حت  ال يسقط حق المسافرة المداية. تفاقيَّةاال  

ي مفهووو  امليَّووا  ، ولبوونَّ الخوووف موون تومووي  هووذا التضووييق فووقضوويَّةوبنوواء  الوو  ذلووث، فوو نَّ هووذا الحبوو  قوود جوواء لمصوولحة المسووافر المووداي فووي هووذا ال
دى  بووود األزمووة اوون أجووزاء موون هووذا الومليَّووا ، وهووو مووا قوود يجوود لووو صوو مسووووليَّةحتوو  يسووتفيد منووو الناقوول الجوووي ابوور لافائووو موون الالصوووود والنووزول 

قطواد لذا تاودَّد فوي المالية الوالميوة التوي انطلقو  مون الواليوا  المتحودة األمريبيوة، فقود يخاو  القضواء األمريبوي مون التودهور الموالي لاوربا  هوذا ال
ود للو  الطوائرة والنوزول منهوا لودا  الناقل الجوي وفقا  لالتفاقيوا  الدوليوة، فيقوو  باسوتخدا  هوذا التفسوير الضويِّق لومليَّوا  الصوو مسووليَّةأحبا  تطبيق 

 بو  اربا  النقل الجوي المتوثِّرة ماليا .
سبَّب أضرار بدنية للمسافر، أنظرن بخصو  برسي المقودين الذي 2010ولالطالد ال  حب  خخر صادر من القضاء األمريبي اا    

Duay v. Continental Airlines, Inc. (2010), S.D. Tex. Dec. 21, 2010. Available at: 
http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/. 
88 Dick v. American Airlines, Inc. (2007), D. Mass. Mar. 12, 2007. 

http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/
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حيوووث تبووووون التوووونقنال  فوووي هووووذا المنطقووووة  ،الصوووووود والنووووزول امليَّوووا داخووول مبنوووو  المطوووار موووون مفهووووو  
 .89لالصوود أو النزول وليس  من النااط التنفيذي الجسدي للصوود أو النزو  ومليَّا ل ة  تحضيريَّ 

ووح موقفووو موون مرحلووة التنقنوول ابوور حافلووة الناقوول الوو  الطريووق القضووائي لوو  يُ  تِّجووااولبوونَّ هووذا اال وضِّ
 الطائرة أو النزول منو.  ُسلَّ قبل الارود الفولي الجسدي بالصوود ال   90الواصل بين المطار والطائرة

 ومليَّا و القرب من هذا الفمن الممبن استخدا  ابارة النااط الفولي الجسدي للصوود أو النزول أ
خووالل هووذا الطريووق  وفقووا  للقووانون الوودولي مسووووليَّةبغايووة لتاحووة المجووال أمووا  القضوواء إلافوواء الناقوول اوون ال

بووودل للزاموووو بتقووودي  الراايوووة  ،اووون الناووواط الفولوووي الجسووودي للصووووود أو النوووزول الواصووول لذا رأى أنَّوووو بويووود  
 .91الطبيَّة للمسافرين

ووا يونووي أنَّ هوو الصووووود  امليَّووا ا  تضووييقا  لمفهووو  تِّجاهووالقضووائي هووو مووون أبثوور اال تِّجووااذا االممَّ
اد  اسوتطااة لقاموة مسوووليَّة الناقول انو  اةالطائرة ما قد ين ُسلَّ وجولها أقرب ما يبون لمرحلة  ،والنزول

 الجوِّي طبقا  للقانون الدولي.

 والسيطرة عليه ،اهوموق ،التالمم نين ماايير يخاط المسافر مذهب: ثاييا  

للو  الجموع  92ا  القورن الماضويفوي منتصوف تسووينيَّ  ر  ه وقضائي أمريبوي ضويِّق ظ   اتِّجااذهب لقد 
 الموايير التاليةنبين 

رتبطووا  بالصوووود للوو  الطووائرة أو النووزول أي أن يبووون ناوواط المسووافر مُ  ؛يخةةاط المسةةافر -1
 .منها

 .القريب من الطائرة المسافر موقع -2
                                                           

 فقد حب  القضاء األمريبوي بوود  مسوووليَّة الناقول الجووي لذا بوان المسوافر قود اورد بناواط التحضويرا  للصووود للو  الطوائر ة فوي األموابن البويودة 89
نظرنمثل التواجد في مبن  المطار في األمابن الوامة المخصَّصة للجمهور. أ جدا  ان بوابة المغادرة دون سيطرة الناقل ال  المسافر،  

Buoconore v. Trans World Airlines, Inc. (1990), 900 F.2d 8, 10 (2d Cir.1990). See: J.R. GONZALEZ, op. cit., 
page 82, margin 276.  
 نووذبر بمثووال اوون الحوووادث التووي قوود تحوودث فووي هووذا الطريووق، حادثووة اصووطدا  أحوود المسووافرين بحقيبووة مسووافر خخوور بسووبب لهمووال تووابوي الناقوول 90

في هذا الحادثةن 2007المسوولين ان نقل الحقائب، أنظر في حب  القضاء األمريبي اا    
Kruger v. United Air Lines, Inc. (2007), N.D. Cal. Nov. 1, 2007. Available at: 
http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/.  
91 Marcus Wong, "Doctor in the sky: medico-legal issues during in -flight emergencies", Medical law 
international., 17 (1-2), 2017, pp. 65-98. 
92 McCarthy v. Northwest Airlines (1995), 56 F. 3d 313, 316-317 (U.S. App., 1995) LEXIS. See: J.R. GONZALEZ, 
op. cit., page 82, margin 278. 
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 .  المسافرسيطرة الياقل عل -3
متالزمة الاتبار الحادث الوذي توورَّ  لوو المسوافر أنَّوو  واحدة   بوحدة  وااتبار هذا الموايير الثالثة        

بدال  من الفصل بين هذا الموايير وااتماد لحداها  ،93الصوود أو النزول من الطائرة امليَّا قد ت َّ خالل 
 دون األخرى.

 ،تِّجوواامنهووا وفقووا  لهووذا اال نووزولمرحلووة صوووود للوو  الطووائرة أو حتوو  ُيوتبوور المسووافر فووي  ،وبالتووالي
 فيجب توافر الاروط المتالزمة التاليةن

ا  أن يقو  المسافر بالتواجد البدني بهدف الصوود لل  الطائرةن سواء  أبان هذا التواجد تحضويريَّ  -1
أ  بووان  ،لمطوواراألخيوورة داخوول مبنوو  ا محطَّووةالصوووود أو النووزول مثوول التواجوود فووي ال ومليَّووا ل

 الطائرة. ُسلَّ ا  فوليَّا  مثل الصوود ال  تنفيذيَّ 
من خاللها الصوود أو النزول الفولي من الطائرة  أن يبون المسافر قريبا  من المنطقة التي يت ن  -2

المويَّنوووةن فوووال يجووووز أن يبوووون الناقووول بويووودا  جووودا  اووون المنطقوووة الموووذبورة لن بوووان يريووود لقاموووة 
 وهنا يظهر أنَّ مخطَّط ابل المطار يلوب دورا  هاما  في هذا المجال. جوِّي،ال الناقل مسووليَّة

ة اإلاووراف والتوجيووو الوو  سوويطرا  الوو  المسووافرن حيووث يبووون للناقوول صووالحيَّ أن يبووون الناقوول مُ  -3
 المسافر.

وووا لن بوووان المسوووافر يقوووو  بناووواط   وبوووان تحووو  رقابوووة  ،الصووووود أو النوووزول ومليَّوووا ب غيووور مووورتبط   أمَّ
ال يبووون فووي  ،وموون جهووة أخوورى ،94فووال يبووون فووي مراحوول الصوووود أو النووزول ،وقريبووا  موون الطووائرة ،ناقوولال

مرحلة الصوود أو النزول في حال قيامو بنااط الصوود أو النزول خالل سيطرة الناقل ال  المسوافر لن 
 .95هذا ةبان المسافر بويدا  ان منطقة الصوود أو النزول الفوليَّ 

                                                           
93 Ibid. 
 بةن يقو  المسافر بتناول وجبة لفطار ُقبيل الصوود ال  الطائرة في المحطة األخيرة داخل مبن  المطار خالل سيطرة الناقول اليوو وهوو بوالقرب 94

و بسوبب اود  تووافر يحصول لو ضورر   الناقل الجووي فوي هوذا الحالوة اون أيِّ  مسووليَّةمن الطريق الواصل بين مبن  المطار والطائرة، فال ُيمبن لقامة 
 ارط قيا  المسافر بنااط الصوود لل  الطائرة أو النزول منها.
هووا لصوووود الطووائرة تحوو  سوويطرة الناقوول ولبنَّووو تووورَّ  لحووادث حصوول موووو فووي بدايووة المحطووة األخيوورة فووي مبنوو  المطووار 95  فوو ذا بووان المسووافر متوجِّ

طقوة الفوليوة للصووود اندما بان  ال تزال هناث مدة تنقنل طويلة للطائرة، فال يمبن مساءلة الناقول فوي هوذا الحالوة بسوبب ُبوود مبوان الحادثوة اون المن
 والنزول.
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المسوووافر يقوووو  بناووواط الصووووود أو النوووزول لبنَّوووو لووو  يبووون تحووو  سووويطرة الناقووول فووو نَّ وأخيووورا  لن بوووان 
بغو ِّ النظور اون ُقربوو أو ُبوودا اون مبوان  ،المسافر ال يبون في مرحلة صوود أو نزول فوي هوذا الحالوة

 .96الصوود أو النزول الفولي من الطائرة

صوووود أو النووزول خووالل سوويطرة الناقوول ُيمبوون تقبنوول حالووة قيووا  المسووافر بناوواط الال  ،وفووي الحقيقووة
فهوي حالوة  ؛ةلن بان المسافر بويدا  ان منطقة الصووود أو النوزول الفوليَّو دوليَّا   الناقل مسووليَّةواد  قيا  

 القضوووائيَّ  تِّجووواااال ،تِّجوووااولوووذلث ُيمبووون ااتبوووار هوووذا اال ،المسوووافر وقُمبهموووة قووود توووودي للووو  اإلجحووواف بحقووو
 ا .الصوود والنزول في هذا الحالة بالذَّ  امليَّا  في تحديد تضييقا   بثراأل

الصووووود للووو  الطوووائرة والنوووزول  ومليَّوووا ومووون خوووالل دراسوووتنا للمفهوووو  القوووانوني والفقهوووي والقضوووائي ل
 ةالنظريَّووو فقهيَّوووةال ة للموووذاهبُيحووواول الجموووع بوووين بووول النقووواط اإليجابيَّووو فقهوووي   سووونحاول وضوووع موووذهب   ،منهووا
واووووروط قيووووا   ،الصووووود والنووووزول امليَّووووا مفهووووو   المووووذبورة فيموووا يخوووو ن  ةالومليَّوووو ةقضووووائيَّ ال ا تِّجاهوووواال

 تحدث خاللها. قد ان أضرار المسافرين التي جوِّيالناقل ال مسووليَّة

 لثالمنحث الثا

 الصاود إل  الطائرة واليمول ميها املي اتمفهوميا ل

 وطنيا  مسوولي   الياقل خاللها

هوووذا  راحوولمالينووا أوال  أن ُنحوودِّد  ،الصووووود للوو  الطووائرة والنووزول منهوووا ا امليَّوو مفهووو  حوودِّدحتوو  نُ 
ة المطلوبوة لقيوا  هوذا وذلوث بهودف اإلحاطوة ببامول التفاصويل الظرفيَّو ،الزموانو من حيوث المبوان  ومليَّا ال
 ،أوال   خاللهوا دوليَّوةال ا تفاقيَّووفقوا  لال جووِّيالناقول ال مسوووليَّةوبالتوالي قيوا   ،ةمن الناحيوة القانونيَّو ومليَّا ال

 .ثانيا   لهذا االتِّفاقيا  وفقا   مرحلة من هذا المراحل في بلِّ  جوِّيالناقل ال مسووليَّة طبيوةومن ث  دراسة 

 المطلب األول

                                                           
 مثول حالووة ضووياد المسووافر اوون المجمواووة المسووافرة التووي تقووو  بناوواط الصووود للوو  الطووائرة فووي الطريووق الواصوول بووين المحطووة األخيوورة فووي مبنوو  96

ن مسوواءلة الناقوول اوون أي المطووار والطووائرة بسووبب خط ئ ووو، فيبووون المسووافر قريبووا  موون طائرتووو لبنَّووو لووي  تحوو  سوويطرة الناقوول لضوويااو، ولهووذا ال يمبوو
لي  تح  سيطرتو في هذا الحالة.ألنَّو  ؛حادث قد يحصل للمسافر  
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 الصاود إل  الطائرة واليمول ميها من حيث المكان والممان عملي اتتحديد 

الصوووود للوو  الطووائرة  ومليَّووا لمفهومنووا الخووا  بسوونقو  موون خووالل هووذا المطلووب بالتحديوود الوودقيق 
وتنتهوووي فوووي لطارهوووا ة التوووي تبووودأ والزمنيَّووو مبانيَّوووةأي للحووودود ال ،مووون حيوووث المبوووان والزموووانوالنوووزول منهوووا 

 .وفقا  لتفسيرنا للن  الدولي ومليَّا خالل تنفيذ هذا ال جوِّيالناقل ال مسووليَّة

 رةالصاود إل  الطائ عملي اتسوال : مراحل 

وفقووا  لتفسوويرنا للوون   -تناووة الصوووود للوو  الطووائرة  امليَّووا خووالل  جوووِّيالناقوول ال مسووووليَّةنوورى أنَّ 
وتنتهوي انود  ،موتالز    مخاطر الطيران وسيطرة الناقل الو  المسوافر باوبل   ي  بارط توافر انصر   -الدولي

 راحل الصوود التاليةنة خالل موالزمنيَّ  مبانيَّةوذلث بحسب الوناصر ال ،انتهاء هذا التالز 

 جووِّيحيوث يبوون الناقول ال :األخيةرة داخةل منية  المطةار محط ة عياصةر مرحلة  التواجةد فةي ال -1
األخيورة داخوول  محطَّووةمسوووال  اون األضوورار التوي تحصوول للمسوافر خووالل قياموو بالوودخول للو  ال

هوومن ث   ،مبن  المطار  لل  بوابة المغادرة التي تقودا نحو الطائرة. توجن
 :والطائرة األخيرة داخل مني  المطار محط  العياصر مرحل  التواجد في الطريق الواصل نين  -2

في هذا المرحلة اندما يقوو  المسوافر بتورث بوابوة المغوادرة ومون ثو   جوِّيالناقل ال مسووليَّةتناة 
ووحافلوة الناقول و  ربوب وومون الحافلوة و  النوزول ومون ثو  انود ،نحوو الطوائرة التوجن  ُسولَّ نحوو  التوجن
 الطائرة.

فووي المرحلووة التووي  جوووِّيالناقوول ال مسووووليَّة تقووو  نالطةةائرة ُسةةل معياصةةر مرحلةة  الصةةاود علةة   -3
وانودما يودخل  ،الطائرة حت  يدخل في متن الطائرة في حالة الصووود ُسلَّ فيها المسافر  يصود

تو وفقوا  التوالي مسوووليَّ تنتهوي بف ،الصووود للو  الطوائرة امليَّوا المسافر فوي موتن الطوائرة تنتهوي 
 ة باألضرار التي قد تحدث في متن الطائرة.تو الخاصَّ وتبدأ مسووليَّ  ،لقوااد الصوود

 اليمول من الطائرة عملي اتثاييا : مراحل 

النووزول موون الطووائرة موون  امليَّووا خووالل  طبقووا  لتفسوويرنا للوون  الوودولي جوووِّيالناقوول ال مسووووليَّةتبوودأ 
 ،وتنتهوي بانتهائهوا ومخواطر الطيوران سويطرة الناقول الو  المسوافر ي  يتالز  فيو اورط  المبان والزمان الذي 

 والزمنية التاليةن مبانيَّةالوناصر ال ومليَّا وتامل هذا ال
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 نالطةةائرة ُسةةل ممرحلةة  اليةةمول مةةن  -1
مسوووووال  اووون  جووووِّييبوووون الناقووول ال

أضووووورار المسوووووافر خوووووالل المرحلوووووة 
ئرة الطوا ُسولَّ التي يقو  فيهوا بنوزول 

حتوو  يقووف الوو  الطريووق الواصوول 
األخيوورة فووي  محطَّووةبووين الطووائرة وال
 مبن  المطار.

عياصةةةةةةر مرحلةةةةةة  التواجةةةةةةد فةةةةةةي  -2
 جوووِّييبووون الناقوول الن والطةةائرة األخيةةرة داخةةل منيةة  المطةةار محط ةة الالطريةةق الواصةةل نةةين 

يربب حافلة الطائرة ومن ث   ُسلَّ مسووال  ان األضرار التي تحصل للمسافر خالل قيامو بترث 
 .األخيرة داخل مبن  المطار محطَّةالناقل ويتَّجو نحو بوابة الوصول في ال

مسوووال   جووِّييبوون الناقول ال :األخيةرة داخةل منية  المطةار محط  عياصر مرحل  التواجد في ال -3
ان األضرار التوي تحصول للمسوافر خوالل قياموو بالودخول مون بوابوة الوصوول ومون ثو  التواجود 

خصَّصووة األخيوورة داخوول مبنوو  المطووار حيووث يقووودا الناقوول نحووو ردهووة المطووار المُ  ةمحطَّووفووي ال
 امليَّووا الناقوول النتهوواء تنفيووذ  مسووووليَّةوالزمنيووة تنتهووي  مبانيَّووةوانوود هووذا النقطووة ال ،للجمهووور
  .النزول

 

قوا  واصوال  باسوتخدا  "طري جووِّيالسنوا  األخيورة تقوو  اوربا  النقول ال في وتجدر اإلاارة لل  أنَّو* 
بووا " ُيسوومَّ ن األخيوورة داخوول مبنوو  المطووار  محطَّووةابووة المغووادرة فووي الصوول بوَّ قووو  بو ي Jet Way"97" متحرِّ

بحيووث  ؛والطوائرة ببوابووة الوصوول فووي المبنو  مبااوورة  فوي حالووة النوزول ،بالطوائرة مبااورة  فووي حالوة الصوووود
 ،غوواء مرحلتووي النقوول ابوور حافلووة الناقوولوهووو مووا يونووي لل ،يبووون مرتفووع اوون األر  بقوودر ارتفوواد الطووائرة

                                                           
 بابل حرفي ف نَّ موناها ُيصبحن الطريق الُمنبثق أو األنبوب، وهو في الواقع الطريق الو اصول المتحورِّث بوين Jetway لذا أردنا أن ُنترج  تسمية 97

اون انوزالق قود  المسوافر بوين بواب الطوائرة  0112حب  بها القضاء األمريبي اا   قضيَّةالمحطة األخيرة في مبن  المطاروالطائرة مباارة . أنظر في 
 وهذا الطريق الواصل المتحرِّث ممَّا ُيوتبر بالتةبيد مرحلة من مراحل النزول من الطائرةن
Goodwin v. British Airways Plc (2011), D. Mass. Aug. 8, 2011. Available at: 
http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/. 

http://nvflyer.wordpress.com/category/embarking-or-disembarking/
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الطووائرة والنووزول منووو واسووتبدالها بمرحلووة السووير فووي الطريووق الواصوول المتحوورِّث )أنظوور  ُسوولَّ والصوووود الوو  
 (.98الصورة الُمرفقة باألال 

 المطلب الثايي

 الصاود إل  الطائرة واليمول ميها عملي اتفي مراحل  جو يالياقل ال مسوولي   طنيا 

الو   1929وارسوو  تفاقيَّوةا فوي امو ققود نا بالبداية أن نويد التذبير بةنَّ مسووليَّة الناقل الجوِّي الي
 يسووتطيع ببووذل انايووة التووي توسَّوو  الوو  الخطووة المفتوور  الووذي "الاقديةة  "المسةةوولي   الخخصةةي   أسووا 
 بموا تفور  بنوود الوقود قيامو ب جراءا  تجننوب حصوول الحووادث واقوة بسيطة هي نفيو ابر لثبا  الناقل

 21حووووودوث الضووووورر بسوووووبب خطوووووة المسوووووافر المضووووورور )الموووووادة لثبوووووا  أو  (1929وارسوووووو 20)الموووووادة 
 .(1929وارسو

 " الموضةةوعي   مسةةوولي  ال"الوو  أسوا   جوووِّيالناقول ال مسووووليَّة 1999مووونتلاير  اتفاقيَّوةبينموا أقاموو  
وول التبوووة ب  (1999موووونتلاير  20)المووادة ابوور لثبووا  خطووة المضوورور التووي ال ُيمبوون التحلنوول منهوووا لالَّ تحمن

وا فووق هوذا  ،(1999موونتلاير  1\21)المادة ألوف وحودة حقووق سوحب خاصوة 100وذلث في لطار قيمة  أمَّ
ل المسوولية لل  اخصية قابلة لنفي الخطة ابر لثبا  ال يووود لخطوة  حدوث الضورر لسوبب   القيمة فتتحوَّ

  .(1999مونتلاير  2\21يوود لخطة اخ  ثالث )المادة الناقل أو موظَّفيو أو أنَّو 

األخيرة داخل  محطَّةفي ال التواجدمرحلة في بل منن  جوِّيال الناقل مسووليَّةطبيوة  وسنقو  بتحديد
 ُسوولَّ و  األخيوورة داخوول مبنوو  المطووار محطَّووةالفووي الطريووق الواصوول بووين  التواجوودومرحلووة  ،أوال   مبنوو  المطووار

 .ثالثا   الطائرة ُسلَّ ومرحلة صوود ونزول  ،ثانيا   الطائرة

 األخيرة داخل مني  المطار محط  في ال التواجدالياقل في مرحل   مسوولي  طنيا   سوال :

ف نَّنووا نوورى ضوورورة اوود  لافوواء  ،األخيوورة داخوول مبنوو  المطووار محطَّووةفووي ال التواجوودبالنسووبة لمرحلووة 
 ل هوذا المرحلوة؛تحدث خوالقد تجاا أضرار المسافرين التي  الدوليَّة طبقا  لالتِّفاقيَّا   توالناقل ان مسووليَّ 
 .السيطرة والمخاطر في هذا المبان ي  بسبب وجود انصر  

                                                           
  المصدرن98
http://www.airport-technology.com/contractor_images/jbt2/1-glass-jetway.jpg.  

http://www.airport-technology.com/contractor_images/jbt2/1-glass-jetway.jpg
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اخصيَّة تقو  ال  خطة مفتور  ال  أسا  مسووليَّة  جوِّيالناقل ال مسووليَّةولبنَّنا نقترح تةسي  
خوالل سويطرة  األخيرة داخل مبن  المطوار محطَّةلفي ا، وذلث 1929جائز النفي بما أقرَّ  اتفاقية وارسو 

 وذلث لمسباب التاليةن ،الناقل ال  المسافر واند توافر مخاطر الطيران ولي  الموضواية

 األخيورة داخول مبنو  المطوار محطَّوةفوي ال التواجودتبون سيطرة الناقل ال  المسافر فوي مرحلوة  -1
فيقوو  المسوافر فوي هوذا المبوان  ،99الطوائرة لحباما  من سيطرتو اليو خوالل نقلوو الو  موتن أقلن 

ة قريبة من مدرَّل الطائرا  ومجال مخاطر الطيوران وحودوث انتظار خاصَّ  صالةباالنتظار في 
 أضرار ُيوتبر مجاال  ببيرا .

 ،توورن  المسووافر فووي هووذا المبووان لمخوواطر الطيووران التووي قوود ال يبووون للناقوول فيهووا أي مسوواهمة -2
رة فوي مبنو  المطوار تبوون قريبوة أبثور مون أي مبوان خخور فوي المطوار األخيو محطَّةحيث أنَّ ال

  الطائرا . نزوللمدرل لقالد و 
وووة أنَّنوووا فوووي اصووور  ،اووون الناقووول مسوووووليَّةبهووودف تخفيوووف األابووواء الماليوووة الناتجوووة اووون  -3 خاصَّ

ن وهو ما يدفونا لل  دا  النواقلي ،األزما  المالية وأزما  السيولة والتباطو والربود االقتصادي
يال  المسافر. المخاطرة بسالمةين بحدود اد  جوِّ

ة بافوة لثبوا  قياموو موع تابويوو بجميوع التودابير الضوروريَّ  جووِّيفو ذا اسوتطاد الناقول ال ،وتطبيقا  لرأينوا
بوان أنَّوو قود أو  ،100األخيورة داخول مبنو  المطوار محطَّةفي اللتجننب حصول الضرر نتيجة حادث حصل 

فو نَّ الناقول ُيوفو  مون  ،102نوتة اون خطوة المسوافر المضورور قود أو أنَّوو ،101هوااذاتِّخمن المستحيل اليه  

                                                           
 مون الناقول الو  المسوافر ب حودى الووامول "The Level of Control" وقد ذهوب جانوب مون الفقوو الحوديث حتو  للو  ااتبوار "درجوة السويطرة" 99

أ  ال. أنظرن نزولة بتحديد ما لذا بان الحادث قد حصل خالل امليَّا  الصوود أو الالخاصَّ   
J.R. GONZALEZ, op. cit., page 80. 
 بوةن ينزلووق المسووافر داخوول المحطَّووة األخيوورة فووي مبنو  المطووار خووالل سوويطرة الناقوول اليووو، فوو ذا أثبو  الناقوول مووثال  أنَّووو متواقوود مووع اووربة تنظيووف 100

ذا الحوادث وفقوا  مسووال  اون هو ة الممر الذي سيسير فيو المسافرين، وأنَّ تابويو قد أارفوا ال  املية التنظيف بما يجب، ف نَّ الناقل ال يبونألرضيَّ 
.اخصيَّةال مسووليَّةلقوااد ال  

 وتحدث مثل هذا الحاال  اند حصول وضويَّ ا  اد  االستقرار السياسي، أو الظوروف الجويَّوة الغيور متوافقوة موع تاوغيل الطوائرة )مثول حواال  101
باللغوووة  2008أنظووور حبووو  محبموووة الوووودل األوروبيوووة لووووا  ر الووو  سوووالمة الطيوووران. ووووة التوووي تووووثِّ متوقَّ الة غيووور ثووووران البووورابين(، أو المخووواطر األمنيَّووو

 الفرنسيةن
Friederike Wallentin-Hermann (Contre.) Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, (…) (2008), Cour de justice de 
l'Union européenne (CJCE), (Quatrième Chambre), Dans l’affaire C-549/07, 22 Décembre 2008. Voir le line: 
http://www.droitaerien.com/content.php?content=276.  

-Fort-deوبووذلث حوواال  للغوواء الوورحال  الجويووة موون الناقوول بسووبب لضووراب امووال الاووربا  التووي تقووو  بوو دارة المطووارا ، حيووث ااتبوور  محبمووة 

France أنَّ هوووووذا الحالوووووة ُتمثِّووووول فوووووي الواقوووووع "ظرفوووووا  اسوووووتثنائيا ال مفووووور منوووووو"  2010فوووووي فرنسوووووا اوووووا    "circonstance extraordinaire 

inévitable"أنظرن . 
Cour de Fort-de-France, (Mme C. C/Easy Jet Airline Company Limited), 30 août 2010. Voir le line: 
http://www.droitaerien.com/.  

http://www.droitaerien.com/content.php?content=276
http://www.droitaerien.com/
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ووا لذا لوو  يسووتطع لثبووا  لحوودى هووذا األمووور الثالثووة فوو نَّ  ،بمووا ذبرهووا الوون  الوودولي مسووووليَّةال  مسووووليَّةأمَّ
 .بما نرى تقو  في هذا الحالة جوِّيالناقل ال

األخيةرة داخةل  محط ة الفي الطريق الواصةل نةين  واجدالتالياقل في مرحل   مسوولي  طنيا   ثاييا :
 الطائرة ُسل م و  مني  المطار

نقتورح تقسويمها للو  قسومينن األول  ،فوي هوذا المرحلوة جووِّيالناقل ال مسووليَّةبهدف التحديد الدقيق ل
توو  ل الطووائرا  حتوو  يربووب فووي حافلووة الناقوول أو حالوو  أر  موودرَّ  بالتواجوود القصوويرحيووث يقووو  المسووافر 

 حافلة الناقل. ابروالثاني حيث يتنقَّل المسافر  ،ينزل منها

 ُسةل مو األخيةرة داخةل منية  المطةار  محط ة النةين  ج الطةائراتمةدر  علة  سر   التواجد القصير -1
  سو اليمول ميها الطائرة في حال  الصاود إل  الطائرة

 ُسولَّ نوزول منهوا قبول الصووود الو  مرحلة موا قبول ربووب حافلوة الناقول أو موا بوود ال فيسواء  وذلث 
المسووليَّة الاخصويَّة بموا في هذا المرحلة ال  أسا   جوِّيالناقل ال مسووليَّةف نَّنا نقترح تةسي   ،الطائرة

األخيورة داخول مبنو   محطَّوةفي الالتواجد ة بمرحلة لنف  األسباب الخاصَّ  1929جاء  في اتفاقيَّة وارسو 
 .المطار

امووواال  لوجهوووة ن تجووواا أضووورار  بموووا نقووورأ الووون  الووودولي فووو نَّ الناقووول يتحلَّووول مووون مسوووووليتو ،ظرنووواوان
التواجود فوي مرحلوة لذا أثب  قيامو مع تابويو بالتدابير الضرورية بافَّوة لتجننوب حصوول الضورر المسافرين 

لووة الطووائرة فووي حا ُسوولَّ األخيوورة داخوول مبنوو  المطووار و  محطَّووةالقصووير الوو  أر  موودرل الطووائرا  بووين ال
أو أنَّووو قوود نووتة اوون  ،104هووااتِّخاذأو بووان موون المسووتحيل الوويه   ،103الصوووود للوو  الطووائرة أو النووزول منهووا

                                                                                                                                                                                   
وا قود يوودِّي للو  102  وتحدث هذا الحالة في أحداث مثل خرول أحد المسافرين ان السيطرة بسبب تهونرا واد  انضوباطو بتوليموا  توابوي الناقول، ممَّ

صابتو بةضرار، ففي هذا الحالة ال يبون الناقل مسووال  ا ليوة. أنظور فوي اتِّهوا  الناقول ن هذا الحوادث وفقوا  لالتفاقيوا  الدو حصول حادث مثل توثنرا وان
متحدة األمريبيةنلمجمواة من المسافرين بالخرول ان السيطرة خالل الرحلة الجوية لدى حب  محبمة االستئناف )الدائرة التاسوة( في الواليا  ال  

AZZA EID, ET AL. v. ALASKA AIRLINES, INC. (2008), the Unites States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 
on Appeal from the Unites States District Court for the District of Nevada, July 2008, article A (1), page 6.  
 بةن تسقط لحدى الحقائب التي ت  نقلها ابر اربة خاصوة الو  أحود المسوافرين خوالل توقفوو الو  مودرل الطوائرا  منتظورا  ر بووب حافلوة الناقول 103

ا قود قواموا بترتيوب الحقائوب نتيجة ابث مسافر خخر بالحقائب التي بان  ُمرتبة بابل مسوتقر الو  سوطح اربوة الحقائوب، فو ذا أثبو  الناقول أنَّ توابوو 
اخصووية القابلووة لنفووي لا مسووووليَّةوجووب الحسووب األصووول، وأنَّهوو  قوود قوواموا بالتةبنوود موون ثباتهووا الوو  سووطح اربووة نقوول الحقائووب، فهنووا ال ُيسووةل الناقوول بم

.الخطة  
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وا لذا لو  يسوتطع  ،105خطة المسوافر المضورور لثبوا  لحودى هوذا األموور الثالثوة الناقول نفوي الخطوة ابور أمَّ
تماما   1929بما نصَّ  اليها وارسو  ةاخصيَّ ال مسووليَّةتقو  تطبيقا  لقوااد ال جوِّيالناقل ال مسووليَّةف نَّ 

 .األخيرة داخل مبن  المطار محطَّةفي المثل حالة الحادث الحاصل 

  حافل  الياقل رنع يق لالتمرحل   -2

مرحلوة التنقنول خوالل حمنول التبووة بتالموضوواية  المسوووليَّةلة الناقول الو  أسوا  ء  ا  س ونرى ضرورة مُ 
 نألنَّ  ،د بقيمة تووي  اليادون التقين  ابر حافلة الناقل

 هيبوول داخوول بونووو محجوووز   ؛فووي هووذا المرحلووة سوويطرة الناقوول الوو  المسووافر تبووون ُمحبمووة   .1
  .موظَّف الناقلحافلة الناقل التي يقودها 

وول الناقول موون أضوورار المسوافرين التووي قود تبووون خووون هنالوث ت .2 انوود حصووول  ببيورةف مون تنصن
 رَّل الطائرا .حادث خالل سير حافلة الناقل ال  ُمد

 ،لو فوي حافلوة الناقولنقن تلمسافر خالل ال  ا ا  رتَّب ضرر قد  حادث   حصل أيَّ  نل ،وبناء  ال  ذلث 
ال يسووتطيع التحلنوول موون مسووووليتو تجوواا هووذا للماوورد الوودولي  وفقووا   فيمووا يتولَّووق بمربووزا القووانوني فوو نَّ الناقوول

 .106نفسو هو سبب حصول الحادث وترتيب الضررالحالة لالَّ لذا أثب  أنَّ خطة المسافر المضرور 

الوووذي يوووربط بوووين  -"Jet Way"أو – "الطريوووق الواصووول المتحووورِّث"خصوووو  حالوووة اسوووتخدا  بو 
 هووذا الطريووقةخووذ جوود أن ييف ،والطووائرة مبااوورة  دون تنقنوول بحافلووة الناقوولاألخيوورة فووي مبنوو  المطووار  محطَّووةال

الحووادث التوي تحصول فوي هوذا الناتجوة اون  اون األضورار مسوووال  الناقل بحيث يبون  ،برأينا ُحب  الحافلة
                                                                                                                                                                                   
 فمثال  لن ُأصيب أحد المسافرين المريضين باضطرابا  اصبية موينة بنوبة صرد نتيجة انفوالو خالل توقفو الو  مودرل الطوائرا  وهوو ينتظور 104

وا أدَّى للو  تودهور وبا  الوصوبية انود لبورا  اقود اربوب حافلة الناقل بونو ُيسافر جوا  ألول مرة، دون أن يبيِّن لمبانية لصابتو بمثل هذا الن لنقول، ممَّ
اوون  اخصوويَّةال ليَّةمسوووو حالتوو الوصووبية نتيجووة اوود  وجووود موودا  طبيووة وأدويووة خاصووة بموالجووة نوبوا  الصوورد، فوو نَّ الناقوول ال ُيسووةل وفقوا  ألحبووا  ال

هذا المر  بالتحديد.اليو اتِّخاذها نتيجة اد  المو ب صابة هذا المري  باد  اتِّخاذا للتدابير الالزمة لموالجة هذا المري  ألنَّو بان يستحيل   
و فيها تابوو الناقل المسافرين لل  الطائرة التي سوتقلنه  بوود نوزوله  مون حافلوة الناقول بسوبب 105  مثل حالة ارود أحد المسافرين في اللحظة التي وجَّ

نووذ الوودخول للوو  الناقوول الواضووحة بضوورورة لغووالق الهواتووف النقالووة واوود  لجووراء المبالمووا  م لجرائووو لمبالمووة بالهوواتف النقووال الوو  الوورغ  موون توليمووا 
هوو ابور رحلوة جويوة ُأخور  وا أدَّى للو  ربووب المسوافر لطوائرة أخورى وتوجن ى وهوذا موا فووَّ  المحطة األخيرة داخل مبن  المطار تح  سيطرة الناقل، ممَّ

هوا  لليوو فوي األصول، فو نَّ الناقول ال ُيسوةل وفقوا  ألحبوا  الاليو توقيع اقد امل هوا  فوي البلود الوذي بوان  فوي هوذا الحالوة ألنَّ  صويَّةاخال مسوووليَّةمتوجِّ
 سبب الحادث الذي حصل هو خطة المسافر المضرور نفسو.
 مثل حالة تةبيد تابوي الناقل ال  المسافرين ضرورة اد  فتح اباث الحافلة خالل فترة التنقنل بحافلة الناقل الو  مودرَّل الطوائرا  نتيجوة هبووب 106

دخلو  موادة صولبة فوي  رياح قوية ال  منطقة مدرل الطائرا ، وال  الرغ  من ذلوث قوا  أحود المسوافرين بفوتح الاوباث الوذي بقربوو، ونتيجوة  لوذلث فقود
نَّ ناوة بسوبب خطوة ل اون هوذا الحوادث أللحدى اينيو ما أدَّى لل  لصابتو بحساسية مفرطة وانخفوا  موقَّو  فوي وضووح الرويوة، فو نَّ الناقول ال ُيسوة

 المسافر المضرور.
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ووووول التبووووووةبت موضوووووواية   مسوووووووليَّةالطريوووووق  ال ُيمبووووون التحلنووووول منهوووووا لالَّ موووووع لثبوووووا  خطوووووة بحيوووووث  ،107حمن
 .108مسافرال

ة ا للصووورة التقليديَّوواتِّخوواذ)موون حيووث فقوود ااتبوور الفقووو الحووديث أنَّ اووبل المطووار  ،الوو  ذلووثبنوواء  و 
حوودى مووووايير تحديووود مووا لذا بوووان الحوووادث قوود حصووول خوووالل أهوووو  ،ديثوووة المتطوووِّرة تقنيَّوووا (للمطووارا  أو الح

 .109أ  ال منها نزولالصوود لل  الطائرة أو ال امليَّا 

 واليمول ميه الطائرة ُسل مالصاود عل   الياقل في مرحل  مسوولي  طنيا   ثالثا :

ان أضرار المسوافرين التوي وفقا  للمارد الدولي  جوِّيالناقل ال مسووليَّةتةسي   نرى ضرورة أن يت َّ 
حمنل التبووة " بتالموضواية مسووليَّةال"أو النزول منو ال  أسا   الطائرة ُسلَّ تحدث خالل الصوود ال  

 لمسباب التاليةن ،دون التقيند بقيمة تووي  اليا

مسووافر فووي مرحلووة أنَّ سوويطرة الناقوول الوو  الالسوويطرة الُمحبمووة للناقوول الوو  المسووافرن حيووث  .1
محوودود بةسوووار  ُسوولَّ ألنَّ ال ُمحبمووة   تبووون سوويطرة   منووو أو النووزول الطووائرة ُسوولَّ الوو  الصوووود 

ة اسوتثنائيَّ  مبانيَّوةممَّا يمونحه  ل ؛وأاالا ُسلَّ الناقل موجودون أسفل ال موظَّفيبما أنَّ  ،ويَّنةمُ 
 لإلاراف ال  حربة المسافرين وتوجيهه .

ُتوووورِّ   الطوووائرة ُسووولَّ ألنَّ مرحلوووة صووووود أو نوووزول  نالمة المسوووافرحووور  الووو  حيووواة وسوووال .2
ُمحرِّباتهوووا وبالتوووالي مووون  ،مووون أجنحتهوووا الطوووائرة ُسووولَّ المسوووافر لمخووواطر ببيووورة بسوووبب قووورب 

بما أنَّ ارتفاد المسافر ان سطح األر  اند نهاية صوودا الو   ،ومراوح هذا الُمحرِّبا 
قود ُيورِّضوو لضوغوط الهوواء المختلفوة موا قود  ُسولَّ الو مون هوذا أو انود بدايوة نزولو الطوائرة ُسلَّ 

 ة ببيرة قد تودي لل  وفاتو.وُيورِّضو ألضرار بدنيَّ  ،ُيخلن بتوازنو
 ُسووولَّ مرحلوووة الصووووود الووو  للمسوووافر خوووالل  ا  رتَّوووب ضووورر  قووود حوووادث   حصووول أيَّ  ولووذلث نووورى أنَّوووو لن

وول التبوووة بت لموضووايةالناقوول ا مسووووليَّةفتقووو   النووزول منووو وأ الطوائرة اسووتطاد  لالَّ لذا ،فووي هووذا الحالووةحمن
 .110  أنَّ خطة المسافر المضرور هو سبب حصول الحادث وترتيب الضرراثبل الناقل

                                                           
ووا أدى للوو  خوورول أحوود المسووافرين منووو وسووقوطو الوو  أر  موودرَّل الطووائرا  فوو نَّ 107  فوو ذا أهموول الناقوول صوويانة زجووال الطريووق الواصوول المتحوورِّث ممَّ

الموضواية. مسووليَّةالناقل تقو  في هذا الحالة وفقا  لقوااد ال مسووليَّة  

 فمثال  لن بان  توليما  تابوي الناقل بالماي الطبيوي ال  الطريق الواصل المتحرِّث دون قفز، وال  الرغ  مون ذلوث قوا  أحود األطفوال بوالقفز 108
د لووة وفقووا  لقوااووخووالل سوويرا فووي هووذا الطريووق مووا أدَّى للوو  اخووتالل توووازن الطفوول واصووطدا  رأسووو بحافووة حووادة، فووال يمبوون مسوواءلة الناقوول فووي هووذا الحا

الموضواية ألنَّ الحادث قد نتة ان خطة المسافر المضرور. مسووليَّةال  
109 J.R. GONZALEZ, op. cit., page 80. 



 
 

 
 

42 
  

 محطَّةالالذي يصل بين  -"Jet Way"أو –بان الناقل يستخد  الطريق الواصل المتحرِّث  نوان * 
فو نَّ مرحلوة  ،ن نزول المسافرين ال  أرضوية مودرل الطوائرا والطائرة مباارة  دو األخيرة في مبن  المطار 

 قل المسافرين من المبن  المذبور لل  الطائرة وبالوب تحيث ين ،للغاوها يت ن  الطائرة ُسلَّ  أو نزول صوود
)أنظوور الصووورة  الطووائرة ُسوولَّ والوو  نفوو  االرتفواد اوون سووطح األر  دون حاجووة السوتخدا   مبااوور   باوبل  
ال  الناقول الو حمنول التبووة المسووليَّة الموضوايَّة بتوبما سبق أن أارنا نرى ضرورة تحديد  ،(111الُمرفقة

 اند السير في هذا الطريق. يستطيع نفيها لال ب ثبا  خطة المسافر

  الخاتم

ألنَّ توةثير  ؛اباليَّةالصوود لل  الطائرة والنزول منها من المواضيع اإل امليَّا ُيوتبر تحديد مفهو  
ديووود هوووذا المفهوووو  يتووورث أثووورا  اميقوووا  الووو  مسوووووليَّة الناقووول بخصوووو  مسوووووليَّتو اووون األضووورار البدنيَّوووة تح

للمسووافرين، فوو ن دخلوو  الواقوووة المطلوووب التووووي  انهووا ضوومن مفهووو  هووذا الومليَّووا  خضووو  للوون  
وضوووايَّة األقسوو  القووانون الوودولي الووذي ُيخضووع الناقوول للمسووووليَّة الاخصوويَّة ذا  الخطووة المفتوور  أو الم

 ذا  مبدأ تحمنل التبوة.

وووا لن لووو  تووودخل الواقووووة المطلووووب التوووووي   أمَّ
انها ضمن هذا الومليَّا  فستخرل ان نطواق تطبيوق 
الوووووون  الوووووودولي وستخضووووووع للقووووووانون الوووووووطني الووووووذي 
سُيخضوووع مسوووووليَّة الناقووول للمسووووولية التقصووويريَّة ذا  

لنقول قود الخطة واجب اإلثبا  ال  األغلب ألنَّ اقود ا
ال يووون ن الووو  التوووزا  الناقووول بووو دارة امليوووا  الصووووود 

 والنزول.

                                                                                                                                                                                   
 فمووثال  لن قووا  أحوود الفنووانين المسووافرين بحربووا  فنيووة بغوور  جووذب األنظووار لووو الوو  سوول  الطووائرة الوو  الوورغ  موون تةبيوود تووابوي الناقوول ضوورورة 110

بيورة نتيجوة تواقودا الو  ا أدَّى لل  توثنرا وسقوطو من ال  سل  الطائرة وبسر قدموو موا سويودي للو  خسوارتو لمبوالغ بالصوود الهادئ ال  السل ، ممَّ 
ووو لليووو، فوو نَّ  الموضووواية ألنَّ خطووة  ةمسووووليَّ الناقوول ال تقووو  فووي هووذا الحالووة وفقووا  ألحبووا  ال مسووووليَّةأداء مسوورحية استوراضووية فووي البلوود الووذي يتوجَّ

المضرور هو سبب حصول هذا الحادثة.المسافر   
  المصدرن111
http://www.turbosquid.com/3d-models/airport-jetway-3d-model/433125.  

http://www.turbosquid.com/3d-models/airport-jetway-3d-model/433125
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أثار  نقااا  فقهيَّا نظريا  طويال  تمخَّ   امليَّا  الصوود لل  الطائرة والنزول منهاوقد أثار مفهو  
وذلوث  ،متنواوة   ئيَّة  قضا ا   اتِّجاه أنتة  ببيرا   ا  امليَّا  والتي سبَّب  تخبنطا  قضائيَّ  ،متنواة فقهيَّةان مذاهب 

التي قود  ومليَّا لمفهو  هذا ال 1999ومونتلاير  1929وارسو  اتفاقيَّةنتيجة اد  تحديد المارد الدولي في 
، موا سويودِّي للو  الجهالوة ة خطرة ال  حياة وسالمة المسافرينزمنيَّ و  مبانيَّةتنتار مراحلها لل  مساحا  

وهووذا مووا أبَّوود ضوورورة  ؛112القووانون الوووطني أ  الوودولي نووزولالفووي تحديوود القووانون النافووذ الوو  الصوووود أو 
 امليَّوووا لمفهوووو   خووواط التحديووود الووودقيق لهوووذا المفهوووو  تجننبوووا  لضوووياد حقووووق المسوووافرين بسوووبب التفسوووير ال

 الصوود والنزول.

وُيالحوووظ مووون خوووالل الدراسوووة الوميقوووة لموووذاهب الفقهووواء حوووول تحديووود مفهوووو  امليَّوووا  الصووووود للووو  
، بانوو  هووي الغالبووة وهووي المووذاهب األحوودث، لهووذا المفهووو  واسوووةلمووذاهب الو النووزول منهووا، أنَّ االطووائرة أ

ووا ُيظهوور اتِّجوواا  الضوويِّق المفهووو مووذاهب بينمووا بانوو   هووي األقوولن انتاووارا  بووين الفقهوواء واألبثوور تقليديَّووة ؛ ممَّ
ن بوان ذلوث الو  أغلبيَّة الفقو لل  التوسنع في هذا المفهو  الحسَّا  خاصة  موع تطوون  ر مخواطر الطيوران وان

يين فوووي اصووور األزموووا  الماليَّوووة، ولوووذلث بانووو   حسووواب المزيووود مووون األابووواء الماديَّوووة الووو  النووواقلين الجووووِّ
 االتِّجاها  القضائيَّة أبثر واقويَّة وحرصا  ال  طرفي اقد النقل موا .

ة الُمفسِّورة لمفهوو  الصووود للو  ومن جهة أخرى، ُيالحظ من خالل التدقيق في االتِّجاهوا  القضوائيَّ 
الطائرة أو النزول منها أنَّ القضاء بان أبثر واقوية  من الفقوو فوي المسواواة بوين مصوالح المسوافر والناقول، 
حيث حاول ابتبار موايير  توودِّي للو  تحديود  مبواني  وزمواني  واقووي  لومليَّوا  الصووود والنوزول، لبنَّوو بوالغ 

ل للو  اوروط  صووبة  التحقنوق لقيوا  في ااوتراطو ا 113حديثا   لوتالز  بوين اودد مون المووايير ممَّوا جولهوا تتحووَّ
مسووووليَّة الناقوول الجوووِّي وفقووا  لالتفاقيَّووا  الدوليَّووة، وهووو مووا ُيمثِّوول خطوورا  الوو  حقوووق المسووافر وُيوبِّوود اجووز 

 القضاء ان الوصول لل  مويار اادل وواقوي في خن واحد.

الصةةاود إلةة  الطةةائرة واليةةمول  عملي ةةاتم الةةدولي للتحديةد الةةدقيق لمفهةةوم إغفةةال المخةةر نورى أنَّ و 
وواا  ،نةةل كةةان مقصةةودا   ،عامةةا  لةةم يةة تس علةة  سةةنيل المصةةادف  80تتجةةاوم  ة  ميهةةا لمةةد   والقصوود الووذي توخَّ

                                                           
112 The Supreme Court of the United States, Second Circuit, (1999), 525 U.S. 155, 119 S.Ct. 662.  

 أنظر في ارح هذا الحب  لدىن
H. SOKOL, op. cit., at page 230, and 252, see also: S.D. MURPHY, United States Practice in International 
Law, Vol. 1, Cambridge University Press, New York, 2002, page 10.   
113 Christopher E. COTTER, "Recent Development in Monteria Convention Litigation", Journal of Air Law and 
Commerce, Vol. 79, No. 2, Spring 2014, pp. 291-315, page 292.   
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تضوييق منووو بحسووب لول ومليَّووا للتوسِّووع فوي تفسووير مفهووو  هوذا ال الماورد الوودولي يتمثَّول بضوورورة توورث خليوة  
أي أنَّ هووووذا الموضووووود ال يحتموووول الربووووود الفقهووووي  جوووووِّي،قطوووواد النقوووول ال سووووتطرأ الوووو الاتبووووارا  التووووي ا

 .ومليَّا والقضائي في تفسير هذا ال

بان  ظروف هذا القطاد مالئمة واوربا  النقول تنموو باوبل أفقوي )أي يزيود اوددها موع تزايود  نف 
 ،ال الاوربا  الموجوود أصوال  وتوزداد أرباحهوا(( وباوبل اموودي )أي ينموو رأسومجووِّيال الطلب ال  النقول

يوةته  اون مراحول موينوة مون الرحلوة الفب مبان القضاء أن يتادَّد أبثر مع الناقلين فوي تحديود مسوووليَّ   ؛جوِّ
التووي  به  الصوود لل  الطائرة والنزول منها ممَّا يحفظ سالمة المسافرين وحقِّ  امليَّا فيتوسَّع بتفسير 
 .ممبن حد  لل  أقص   دنيَّةالب ان األضرار

ووا ل ووووة وخسووائر سووونوية بانوو  اوووربا  النقوول ُتووواني مووون أزمووا  سوويولة ومووون نفقووا  غيوور متوقَّ  نأمَّ
 جوووِّيجدولووة متالحقووة لوظائفهووا )مثوول الحالووة التووي ُتووواني منهووا بووو  اووربا  النقوول ال امليَّووا متتاليووة و 
والتووي قوود  ،ة الببيوورة الوو  هووذا الاووربا بوواء الماليَّووفب مبووان القضوواء أن ُيخفِّووف قلوويال  موون األا ،(114الاووهيرة
 امليَّووا ومنهووا طريووق التضووييق موون مفهووو   مويَّنووة   وذلووث ابوور طوورق   ،جوووِّيبمسووتقبل قطوواد النقوول ال تضوورن 

التوي  البدنيَّوة الناقول اون األضورار مسووليَّةالصوود لل  الطائرة والنزول منها بحيث تنخف  تباليف قيا  
؛ ألنَّ وقائع المسووليَّة تلث سيت ن لحالتها ال  المسوولية التقصيريَّة الوطنية صووبة افرينيتورَّ  لها المس

 اإلثبا  لن ل  ياملها اقد النقل.

تكةون  ال حياة وسالم  المسافر كإيسان لةه الحةق فةي الحيةاة يجةب سنفي الواقع بةنَّ نرى لبنَّنا و 
"تووازن  قيوا  صوالح المسوافر الو  مصوالح الناقول انودة مفيجوب تغليوب بفَّو ،ُمطلقةا    محل مساوم  مادي ة

استبواد الحلول التوي ُتوفوي الناقول  ولذلث يجب أن يت َّ  ؛nterests"Ialance of Bhe T"115المصالح" 

                                                           
 حول امتداد أثر األزما  المالية الوالمية وخاصة أزمة الديون السيادية فوي أوروبوا مون البنووث للو  اوربا  الطيوران، أنظورن ابود الورحمن أحمود 114

.88، الصفحة 2012صوراني، األزما  المالية الوالمية الراهنة، دار الحافظ للبتاب، حلب،   
  أنظر في استخدا  هذا المصطلح في القانون الجوي، لدىن115
F. KHAN, "Aviation Liability: Comparative Study of Warsaw and Montreal Conventions", NALSAR 

University of Law, 2010, page 13 and 14. See: 

http://pgdalatm.nalsar.ac.in/projects/A%20comparative%20study%20of%20Warsaw%20and%20Montreal.doc.  

http://pgdalatm.nalsar.ac.in/projects/A%20comparative%20study%20of%20Warsaw%20and%20Montreal.doc
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وبودال  مون ذلوث الينوا اسوتخدا   ،116و الماديوةئأابامن تخفيف البغر   وفقا  للقانون الدولي مسووليَّةمن ال
 .مسووليَّةال هذا تغيير طبيوةا  خليَّ 

لافاء الناقل  ليس  سن تمي  المروي  لمسوولي   الياقل الجوي  التي يجب   القايويي  اآللي  لنَّ  ،ف ذا  
نَّمووا  ،الصوووود للوو  الطووائرة والنووزول منهووا امليَّووا فووي مراحوول مويَّنووة موون  الدوليَّووة مسووووليَّةن الموو  ت سةةيتوان

سو    ننةةذل الايايةة  ذات الخطةة  المفتةةر  القانةةل لليفةةيخخصةةي  علةة  سسةةات الطنياةة  ال مسةةوولي  هةةذه ال
 .نتحقيق اليتيج  الغير قانل  لليفي إال  عنر إثنات سن  خط  المضرور هو سنب الضرر  الموضوعي  

في بو  مراحول  اخصيَّةة لل  الناقل من موضوايَّ  مسووليَّةحيث أنَّ استخدا  خلية تغيير طبيوة 
 ،األخيورة داخول مبنو  المطوار محطَّةفي ال التواجد)مثل مرحلة  ة والنزول منهاالصوود لل  الطائر  امليَّا 
لووون يونوووي  بحسوووب وجهوووة نظرنوووا( التواجووود الووو  مووودرل الطوووائرا  حتووو  ولوووو بانووو  مسوووافة قصووويرةومرحلوووة 

نَّموا سويوني أنَّ الناقول  ،التساهل مع الناقل الذي سيودي لل  لهمالو واستهتارا بةرواح وسالمة المسافرين وان
ا موع تابويوو بجميوع التودابير الضورورية بافوة لتجننووب اتِّخواذلون يسوتطيع التحلنول مون مسوووليتو لالَّ لذا أثبو  

 ،هوااتِّخاذأو أنَّو قد بوان مون المسوتحيل الويه   ،نزولالصوود وال امليَّا حصول الضرر في هذا مراحل 
طواد النقول وُتحوافظ الو  سوالمة المسووافرين ة ُتسوااد فوي حمايوة قامليَّو قضوائيَّةة ُتوطوي مرونوة فهوذا اآلليَّو

 في نف  الوق .

للو   الوقديَّوة فوي توسويع مسوووليَّة الناقول الجووِّي دور المخرم الوطييوفي هذا النقطة بالذا  يوةتي 
 الجةو ي إدخالها ضةمن التمامةات الياقةل فةي عقةد اليقةلالنزول ابور و أببر حدود ممبنة لومليَّا  الصوود 

ابووور فووور  تطبيوووق المسوووووليَّة الوقديَّوووة ذا  الخطوووة  المسوووافرين حقووووق حموووينحتووو   ، وذلوووثملةةةمم   نةةةيصح 
مون وتجنيوبه   ،خالل الصوود والنوزول مون الطوائرة المفتر  ال  الناقل تجاا األضرار البدنيَّة للمسافرين

قول الجووِّي ومليَّوا  ضومن اقود النهوذا البسوبب اود  ذبور  احتمال اللنجووء للو  قوااود المسوووليَّة التقصويريَّة
 .النموذجي الذي ُيودِّا الناقل

                                                           
 لقوود أبَّوود  الئحووة المفوَّضووية األوروبيووة الخاصووة بمسووووليَّة النوواقلين الجووويِّ ين انوود الحوووادث الجويووة ضوورورة اوود  تفسووير نصووو  اتفاقيَّووة مووونتلاير 116

بطريقة ُتضوف من حماية المسافرين. أنظرن 1999  
Règlement (CE) No 889/2002 du Parlement Européen et du Conseil, du 13 mai 2002, modifiant le règlement 
(CE) no 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, article 7. 

أنظر رسالة الماجستيرن ,وحول الحقوق التي منحها المجتمع األوروبي للمسافر  
B. SIEVER, "Air Passenger Rights in the European Community", Master Thesis, Faculty of Law, University of 
Lund, Spring 2006.  
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بسوووبب اووود  تووووافر اوووروط  جووووِّيالناقووول ال مسوووووليَّةلذا لووو  يسوووتطع المسوووافر لقاموووة  ،حوووال   والووو  أيِّ 
الصوووود للوو   امليَّووا اوود  حصووول الحووادث خووالل بسووبب أو  ،اخصوويَّةموضووواية  بانوو  أ   مسووووليَّةال

الطيوران الووطني، وفوي حوال فورا   هذا الناقل وفقوا  لقوانون سووليَّةملقامة فب مبانو  ،الطائرة أو النزول منها
  .القانون المدنيفي  وامَّةالقوااد المن ث َّ و  ،التجارة الن  نرجع تجاا الناقل لقانون

ووو ،المطوووار تُوووديرالتوووي  ةالحبوميَّووو الووووودة الووو  الجهوووة للمسوووافر بموووا ُيمبووون ة التوووي أو الجهوووة الخاصَّ
باوورط لثبووا  لهمووال هووذا الجهووة  ،117بموجووب تنفيووذ برنووامة لخصخصووة المطووارا  أو المالبووة لووو ،تسووتثمرا
وا  مسوافر المضورور قنولل نضومنوبهذا الطريقوة  ،118الُمسبِّب للضرر الذي تورَّ  لو حادثى للالذي أدَّ 
 .تورَّ  لو قد الذي البدني جوِّيمهما بان  ظروف الحادث ال حت  ُيحاول تحصيل حقوقوبديلة ة قانونيَّ 
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