القانون الجوي /البحري
القانون الجوي:
• للقانون الجوي طبيعة دولية ،فما ه إال برهه من إقالع الطائرة من مطار القيام ى
حت تكون قد دخلت حدود دولة أخرى.
ي
الطيان عىل تنظيم مسائله القانونية يف
وألن النقل الجوي هو نقل
دول منذ نشأته ،فإن الدول قد اتفقت منذ فجر ر
ي
تأمي تطبيق أحكام المعاهدات الدولية إذا
معاهدات دولية تتسم بصفتها اإللزامية واآلمرة .وتعود هذه الصفة إل صعوبة ر
ى
لم تكن إلزامية .كما أن سالمة الطيان تقتض وجود قواعد ملزمة يتوجب ى
واالليام بها خاصة كيفية إنشاء
احيامها،
ر
ي
القائمي عىل
للطيان وكفاءة
المطارات ومواصفاتها الفنية ،ومراقبة المالحة الجوية وأداتها وكذلك الطائرة وصالحيتها
ر
ر
تشغيلها.
• أهم المعاهدات واالتفاقيات الجوية :
االحتياط عىل الطائرات.
 .1اتفاقية روما لعام  :1933تتعلق بتوحيد قواعد الحجز
ي
 .2اتفاقية شيكاغو لعام  :1944وتشمل موضوعات عدة تتعلق بسيادة الدول عىل فضائها وتنظيم جنسية الطائرات
ر
مدن
والشوط الواجب توافرها لصالحية الطائرة .وكان أهم ماتضمنته تلك االتفاقية إنشاء «منظمة
ر
الطيان ال ي
الدول».
ي
ى
ى
الت ترد عىل الطائرات.
باالعياف
 .3اتفاقية جنيف لعام  :1948وتتعلق
ي
الدول بالحقوق ي
 .4اتفاقية روما لعام  :1952والخاصة باألضار والمسؤولية عنها.
ى
ى
طيان.
وه يف حالة ر
الت ترتكب عىل مي الطائرة ي
 .5اتفاقية طوكيو لعام  :1963تتعلق بالجرائم واألفعال ي
غي ر
المشوع عىل الطائرات.
 .6اتفاقية الهاي لعام  :1970خاصة بقمع االستيالء ر
ى
غي ر
المدن.
الطيان
المشوعة الموجهة ضد أمن ر
 .7اتفاقية مونييال لعام  :1971وتتعلق بقمع األفعال ر
ي
(اليوتوكوالت) واالتفاقيات المعدلة والمكملة لها ر
التشي ع
 .8اتفاقية وارسو لعام  :1929وتعد هذه االتفاقية مع ر
الدول.
الرئيس يف مجال النقل الجوي
ي
ي
الطيان التجاري (الحريات الخمس)  :اتفاقية شيكاغو قد أقرت للدول المتعاقدة سيادتها الكاملة عىل فضائها
• حقوق
ر
ً
الجوي ،ولكنها وضعت أحكاما عامة تكفل لطائرات الدول المتعاقدة حق المرور يف فضاء الدول المتعاقدة األخرى .وقد
قسمت اتفاقية شيكاغو حاجات النقل الجوي إل خمس حريات:
 oحرية العبور.
غي تجارية.
 oحرية الهبوط ألسباب ر
ى
الت تحمل الطائرة جنسيتها.
 oحرية إنزال ركاب أو بضائع قادمة من الدولة ي

ى
الت تتبعها الطائرة.
 oحرية أخذ مسافرين أو بضائع
ر
متجهي إل الدولة ي
 oحرية إنزال أو أخذ ركاب أو بضائع قادمة من أي دولة أخرى أو ذاهبة إليها.
ى
• تواجه ر
الت تواجه هذا القطاع كزيادة المتطلبات
الشكات العاملة يف مجال النقل الجوي
ر
الكثي من التحديات المتالحقة ي
التنظيمية والمالية و انخفاض الفرص المتاحة وألهمية هذا النشاط اوجدت المجموعة فريق متخصص لتقديم الرأي
والمشورة حول األنظمة الرقابية و االتفاقات و المواثيق المحلية والدولية وكذلك الجوانب التالية:
 oمسؤولية الناقل عن عقود النقل الجوي لالشخاص او البضائع.
التأخي يف النقل
 oمسؤلية الناقل عن الضر الذي ينشأ عن
ر
المكان للحوادث الجوية
 oاالختصاص
ي
 oبيع ر
وتأجي الطائرات
وشاء
ر
التأمي الجوي
o
ر
القواني المتعلقة بأعمالها.
 oانشاء رشكات النقل الجوي ومتابعة اعمالها لضمان تماشيها مع مختلف نصوص
ر

القانون البحري:
• تقدم المجموعة المشورة كما تتصدى للمنازعات المتعلقة بالقانون البحري ,حيث تمثل مجموعة متنوعة من ر
الشكات
العاملة يف المجال البحري وتقدم الخدمة لكل من:
مالك سفن الشحن
o
ي
 oمؤجري سفن الشحن
 oرشكات الشحن
المشغلي
o
ر
التأمي
ضامت
o
ر
ي
 oالموردين والمصدرين
شاحت البضائع
o
ي
 oرشكات التمويل  /البنوك
 oخدمات الدعم البحري
ونتعامل مع العديد من المنازعات البحرية ومنها:
 oضبط وإحضار السفن وتنفيذ أوامر الحجز البحرية
 oأضار سفن الشحن أو البضائع
 oاإلصابة الشخصية الجسدية و أحداث الوفاة
 oمطالبات تعويض اإلنقاذ

 oانتهاك العقود
 oإغالق الرهون أو الحجوزات
 oالتغطية التأمينية
 oاألضار البيئية
 oحوادث التصادم البحرية
التأمي البحري
 oمنازعات
ر

