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  (1)املبحث األول : انتؼرٌف بانقانون اجلوي 

بالنظر لحداثة ظيور القانون الجوي فقد اختمفت آراء الفقو في تحديد مفيومو, وبرر  هير ا  
اتجاىان دعا أوليما إلى التوسع في مفيوم ى ه القانون, هينما تمسك االتجاه الثاني هوجوب الشأن 

التضريي  فرري تفرارق القررانون المر بور  ونهررين بر  االتجرراىين تباعراخ فرري مممهرين نخ رر  أوليمررا 
 ل تجاه الموسع, هينما نهين في الثاني االتجاه الضي  

 

 املطهب األول: االجتاه املوسغ 

بفررآ آراء الفقررو إلررى التوسررع فرري تحديررد المق ررود بالقررانون الجرروي والموضرروعات  ىهررت  
  أو (2)القانونية الناشئة عن استخدام الجو " القواعد التي ينظميا, إ  عّرفو البفآ بأنو " مجموعة

  أو " مجموعرة القواعرد المنظمرة السرتخدام الهيئرة الجويرة (3)" التي تنظم الهيئة الجوية واسرتال ليا "
  واهررردو مرررن التفررراراق المتقدمرررة أن نواعرررد القرررانون الجررروي ىررري ليسرررت نا ررررة عمرررى المسرررائ  (4)"

نمرررا ىررري تتسرررع  –أي الناشرررئة عرررن اسرررتال ل المرررائرة واسرررتخداميا  –المتفمقرررة بالم حرررة الجويرررة  وا 

                                                           
 9999ألول مرررة عنرردما أنشررأت فرري بررارا  عررام  " Droit aerien "ظيررر م ررممق القررانون الجرروي   (1)

بالقرررانون  فظرررم المؤلفرررات أو المجررر ت المتفمقرررةالمدرسرررة الفميرررا لمميرررران, وظمرررت ىررر ه التسرررمية عنوانررراخ لم
المررر بور  يرنظررررت الررردبتور ع فرارررد الفرانررري, القرررانون الجررروي, دار الممهوعرررات الجامفيرررة, ا سررربندراة, 

  هينمرررا نرررادت آراء أخررررق با رررم ح نرررانون الميرررران المررردني هو رررفو مرادفررراخ ال رررم ح 3,  9997
القررانون الجرروي, دار  فررؤاد عمررر, يرنظرررت الرردبتور محمررود مختررار هراررري  الرردبتور عمررر القررانون الجرروي 

  وبررر لك نرررادق الررربفآ با رررم ح نرررانون الميرررران التجررراري 94,  2997النيضرررة الفربيرررة, القررراىرة, 
هو ررفو القررانون الرر ي يررنظم األحبررام المتفمقررة بالنشررال ا نسرراني فرري الالرر ر الجرروي حيررث أداتررو الرئيسررة 

إاّل أن ىرر ه األنشررمة عمررى أىميتيررا المررائرة, وا  ا برران ىرر ا اال ررم ح ال يالمرري بافررة األبحرراث الفمميررة, 
تهرردو ىامشررية بالمقارنررة مررع اسررتخدام المررائرة فرري األنشررمة التجاراررة  يرنظرررت الرردبتور أهررو  اررد رضرروان, 

     9-8القانون الجوي, نانون الميران التجاري, دار الفبر الفربي, القاىرة, دون  بر سنة النشر,  
نون الجرروي الخررا , مبتبررة الجرر ء, المن ررورة, دون  بررر تررارا  الرردبتور عهررد الفضرري  ع أحمررد, القررا  (2)

  5النشر,  
  4الدبتور ع فراد الفراني, م در سه   بره,    (3)
 -إنمريم بردسرتان -الدبتور أكرم ياممكي, القانون الجوي الفام والخرا , منشرورات جامفرة جييران, أربير   (4)

  7,  2994الفراق, المبفة األولى, 
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لتشررم  الف نررات القانونيررة بافررة الناشررئة عررن اسررتخدام الهيئررة الجويررة, بتمررك المتفمقررة باالت رراالت 
السررمكية وال سررمكية والرررادار واألر رراد الجويررة وأبحرراث الفضرراء, وبافررة  ررور االسررتال ل المتفمقررة 

  (5)بالهيئة الجوية التي بشق عنيا الفمم, أو التي سيبشق عنيا مستقب خ 

ونررد انتقررد ىرر ا االتجرراه ألنررو يررؤدي إلررى التوسررع فرري مفيرروم القررانون الجرروي إلررى الحررد الرر ي  
  وبرر لك ألنررو سرريدخ  فرري (6)د الفا ررمة هررين ىرر ا القررانون ونررانون الفضرراءيتفرر ر مفررو وضررع الحرردو 

  (7)نماق تمهيقو المسائ  المتفمقة باالستخدامات الفسبراة والفممية لمجو

 املطهب انثانً: االجتاه انضٍق

 ىهت بفآ اآلراء إلى وجروب التضريي  فري تفرارق القرانون الجروي و لرك بق رره عمرى "  
برر لك الف نررات الترري تتولررد عررن منظمررة لمم حررة الجويررة واسررتخدام المررائرات و القواعررد القانونيررة ال

  أو " القانون ال ي ينظم الم حة الجوية والف نات التي تنشأ بسههيا, سواء أكانت خا ة (8)" لك
  واهدو مما تقدم أن ىر ا االتجراه (9)بالمائرة أم بفنا ر الم حة الجوية وأجي تيا في ونت السمم "

نماق تمهي  القانون الجروي عمرى الموضروعات المتفمقرة بالم حرة الجويرة, وأداتيرا الرئيسرة يق ر 
المتمثمررررة بالمررررائرة ومررررا يت رررر  هنظاميررررا القررررانوني مررررن أحبررررام بتمررررك المتفمقررررة بممكيتيررررا وتسررررجيميا 
والت ررررفات الرررواردة عمييررررا مرررن هيرررع أو رىررررن أو ترررأمين  فضررر خ عررررن القواعرررد المتفمقرررة بأشررررخا  

  ومن ثم فإنو ينبالري أن يسرتبفد مرن نمراق تمهير  القرانون (99)لجوية وأغراضيا وحوادثياالم حة ا
الجوي القواعد المتفمقة باستال ل الهيئة الجوية خرارج إمرار الم حرة الجويرة, باسرتال ليا فري حقر  
االت رررررراالت السررررررمكية وال سرررررررمكية واألر رررررراد الجويرررررررة والموجررررررات ا  اعيرررررررة والراداراررررررة وأبحررررررراث 

                                                           
  7-6تور أهو  اد رضوان, م در سه   بره,  الدب  (5)
  93ي, الدبتور عمر فؤاد عمر, م در سه   بره,  يرنظرت الدبتور محمود مختار هرار   (6)
  5الدبتور عهد الفضي  ع أحمد, م در سه   بره,    (7)
  7الدبتور أهو  اد رضوان, م در سه   بره,    (8)
القانون الجوي الدولي, دار الثقافة لمنشر والتو اع, عّمران, المبفرة األولرى, الدبتور مالب حسن موسى,   (9)

9997  ,99  
ي, الدبتور عمر , الدبتور محمود مختار هرار 7ره,  يرنظرت الدبتور أهو  اد رضوان, م در سه   ب  (10)

  94فؤاد عمر, م در سه   بره,  
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  ومع  لك فقد  ىب البفآ إلى أن التفراق المتقدم يتضمن توسفاخ فري تحديرد مفيروم (99)الفضاء
القرانون الجروي و لررك ألن تحديرد نمرراق ىر ا القرانون بالمسررائ  المتفمقرة بالم حررة الجويرة واسررتخدام 
المرررائرات سررريؤدي إلرررى اتسرررا  نمررراق تمهيررر  القرررانون الجررروي ليشرررم  المسرررائ  المتفمقرررة باسرررتخدام 

  (92)لألغراآ الحربية ضمن نمانو, وى ا ما ال يمبن القهول بوالمائرة 

وا  اء مرا تقردم فإنررو يهردو مررن الضرروري وضررع تفرارق لمقررانون الجروي يحرردد نمراق تمهيقررو  
والموضوعات التي ينظميا, وتمك التي ينبالي استبفادىا من نماق تمهيقرو, والتري مرن الممبرن أن 

 لررك فقررد  ىررب الرربفآ مررن الفقررو إلررى تفراررق القررانون تنظميررا نواعررد نانونيررة أخرررق  وبنرراء عمررى 
اسرررررتخدام المرررررائرة فررررري النشرررررال الجررررروي بأنرررررو " مجموعرررررة القواعرررررد التررررري ترررررنظم الم حرررررة الجويرررررة و 

  أو "  لرررك الفرررر  مرررن فررررو  القرررانون الررر ي ييرررتم هتنظررريم الم حرررة الجويرررة واسرررتخدام (93)"الخرررا 
  (94)آ الحربية "المائرات وما يترتب عمييا من ع نات في غير األغرا

ووفقرررراخ لمتفررررراراق المتقدمرررررة فإنررررو ينبالررررري أن يسرررررتبفد مرررررن نمرررراق تمهيررررر  القرررررانون الجررررروي  
 الموضوعات اآلتية ت

أوالخت االسررررتخدامات الحربيررررة لممررررائرة, إ  يمبررررن بحررررث ىرررر ه االسررررتخدامات ضررررمن نمرررراق القواعررررد 
 المتفمقة بقانون الحرب ال ي يفد أحد موضوعات القانون الدولي الفام 

ثانيررراخت اسرررتخدام المرررائرات ومرببرررات الفضررراء لالررر و الفضررراء الجررروي والقيرررام برررالبحوث الفمميرررة ومرررا 
 يت   هيا من استخدامات   

  (95)الدوليةاعد الجنائية أو ا داراة أو ثالثاخت القواعد  ات ال مة بقواعد القانون الفام, بالقو 

                                                           
  93مر, م در سه   بره,  ي, الدبتور عمر فؤاد عالدبتور محمود مختار هرار   (11)
  94الدبتور محمود مختار هرادي, الدبتور عمر فؤاد عمر, م در سه   بره,    (12)
  5يرنظرت الدبتور عهد الفضي  ع أحمد, م در سه   بره,    (13)
  94الدبتور محمود مختار هرادي, الدبتور عمر فؤاد عمر, م در سه   بره,    (14)
  6ع أحمد, م در سه   بره,    الدبتور عهد الفضي   (15)
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اسرررتخدام لممرررائرة فررري  وىبررر ا نخمررر  إلرررى أن نواعرررد القرررانون الجررروي ستقت رررر عمرررى بررر  
األنشرررمة المدنيرررة أو التجارارررة, ومرررا يت ررر  هيرررا مرررن مفرررام ت تنظميرررا نواعرررد القرررانون الخرررا , 

  (96)ويستبفد ما عداىا من استخدامات أخرق 

 املبحث انثانً: خصائض انقانون اجلوي

لمقانون الجوي خ ائ  مفينة ينفررد هيرا عرن براني فررو  القرانون, بمرا أن لرو خ رائ   
يشترك هيا مع باني فرو  القانون األخرق  وتتمث  ى ه الخ ائ  بحداثة نشأتو )مممب  مشتربة

أول(, و بالتو التنظيمية)مممب ثان(, ومهيفتو الدولية)مممب ثالرث(, ومضرمونو المتالير)مممرب 
 رابع(  ونهين ى ه الخ ائ  تباعاخ 

 املطهب األول: حداثت نشأة انقانون اجلوي

وي بظيور المائرة, ولما بانرت ىر ه األخيررة ىري مرن المخترعرات ارتبط ظيور القانون الج 
بالمقارنرة مرع بفرآ وسرائط النقر  األخررق, لر ا فقرد تمير  القرانون الجروي ببونرو حرديث  (97)الحديثة

النشررأة بالمقارنررة مررع القواعررد القانونيررة الترري تررنظم نشررال النقرر  بالوسررائ  األخرررق المفروفررة  بالنقرر  
  ونررد ترتررب عمررى حداثررة نشررأة (99)حررري الرر ي نشررأت نواعررده منرر  مرردة بفيرردةأو النقرر  الب (98)النيررري 

                                                           
  6الم در نفسو,    (16)
فرري تررارا  ظيررور المررائرة والمحرراوالت الترري هرر ليا ا نسرران مررن الناحيررة التاراخيررة فرري التحميرر  فرري الجررو    (17)

  22-94يرنظرت الدبتور أكرم ياممكي, م در سه   بره,  
نون حمرروراهي المسررؤولية الناشررئة عررن غرررق مررن نررا 237-236ففمررى سررهي  المثررال فقررد نظمررت المادترران   (18)

السررفينة المررؤجرة أو فقرردانيا نتيجررة اىمررال المررر ح المسررتأجر, إ  عميررو أن يفرروآ مالررك السررفينة بسرررفينة 
أخرررق  وبرر لك إ ا بانررت محممررة بالبضررائع وتسررهب المرر ح فرري إغرانيررا وفقرردان البضررائع المحممررة عمييررا 

يرنظرت الدبتور عامر سميمان, القانون في  999ه من أموالففمى الم ح تفويآ مالك البضائع عما فقد
  269,  9977الفراق القديم, ممبفة جامفة المو  , 

فالقررانون البحررري بررالم القرردم, إ  ظيرررت نواعررده منرر  الونررت الرر ي جرررؤ ا نسرران عمررى ربرروب البحررر منرر    (19)
  أكثر من إحردق عشرر نهر  المري د نرون عديدة نه  المي د  ففمى سهي  المثال فقد عرر الفينيقيون من

نظرررام الخسرررارة الفموميرررة الررر ي بمقتضررراه يرررتم رمررري جررر ء مرررن البضررراعة فررري البحرررر  نقرررا  السرررفينة وبررراني 
حمولتيا مما يتيددىا من مخامر, ثم تو اع الخسارة عمى مرن اسرتفاد مرن إنقا ىرا مرن أ رحاب البضرائع 

ئ القررانون البحررري, منشررأة المفررارر, ا سرربندراة, ومالررك السررفينة  يرنظرررت الرردبتور عمرري البررارودي, مبرراد
9975  ,8-9   
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القرررررانون الجررررروي انفررررردام أي دور لمفررررررر فررررري نشرررررأة نواعرررررده, ويفرررررد التشرررررراع الم ررررردر األسرررررا  
  (29)لقواعده

 املطهب انثانً: انصبغت انتنظٍمٍت نهقانون اجلوي

ال رررفيد الررردولي فقرررد  تتميررر  نواعرررد القرررانون الجررروي ب ررريالة تنظيميرررة الئحيرررة آمررررة, ففمرررى 
تضررافرت الجيررود الدوليررة لوضررع نواعررد موحرردة تررنظم نشررال النقرر  الجرروي, وبرر لك ترردخ  المشررر  

  ومرن  لرك وضرع القواعرد القانونيرة التري تهرين الشررول (29)الومني لوضع نواعد ترنظم ىر ا النشرال
لك شررول إنشراء   وبر (22)ال  مة ل ناعة وتجيي  المرببرات اليوائيرة والموا رفات الممموبرة فييرا

داراتيا ومرانبة الم حرة الجويرة وأداتيرا المرائرة,  الممارات وموا فاتيا الفنية وأوضاعيا القياسية وا 
  ومرن ثرم فقرد تمير ت نواعرد (23)ومدق   حيتيا لمميران وأىمية و  حية القرائمين عمرى تشراليميا

عتبرررارات بثيررررة أىميرررا ترررأمين   و لرررك ال(24)القرررانون الجررروي بال ررربالة اآلمررررة ونررردرة القواعرررد المفسررررة
سررر مة نشرررال النقررر  الجررروي والحرررد مرررن مخرررامره التررري تمررر  سررر مة األشرررخا  أو سررريادة الدولرررة 
وأمنيررا  ومررن األمثمررة عمررى القرروانين الومنيررة الترري نظمررت الم حررة الجويررة, نررانون الم حررة الجويررة 

 الر ي ألالررى 9974ة لسرن 948لمردني رنررم , وبرر لك نرانون الميرران ا9939لسرنة  49الفرانري رنرم 
 القانون الم بور 

 املطهب انثانث: انطبٍؼت اندونٍت نهقانون اجلوي
داة المستخدمة في تنفي  النقر  ألتمي ت نواعد القانون الجوي بمهيفتيا الدولية, و لك ألن ا 

الجرروي, وىرري المررائرة, يتممررب عمميررا أن تجرروب أجررواء دوليررة عديرردة ال يقررق حررائ خ دونيررا الحرردود 
  وند ترترب عمرى  لرك أن التنظريم الردولي لشرؤون الميرران ىرو أسره  (25)السياسية والجالرافية لمدول

                                                           
  99الدبتور مالب حسن موسى, م در سه   بره,   (20)
الرررردبتور عمرررري البررررارودي, الرررردبتور ع فراررررد الفرانرررري, الرررردبتور ع الفقرررري, القررررانون البحررررري والجرررروي,   (21)

   427,  2999منشورات الحمهي الحقونية, هيروت, 
  427الدبتور عمي البارودي, الدبتور محمود فراد الفراني, الدبتور ع الفقي, م در سه   بره,    (22)
  99الدبتور أهو  اد رضوان, م در سه   بره,    (23)
  96ي, الدبتور عمر فؤاد, م در سه   بره,  الدبتور محمود مختار هرار   (24)
  99الدبتور أهو  اد رضوان, م در سه   بره,    (25)
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  إ  حققت نواعد القانون الجوي مرحمة متقدمة من التوحيد الدولي لم ت   (26)من التنظيم الومني
  (27)إلييا نواعد أي نانون آخر

 املطهب انرابغ: تغري مضمون قواػد انقانون اجلوي
مضرمونيا برامراد, و لرك بسرهب بثررة التفردي ت التري  نواعد القرانون الجروي هتالييرر تمي ت 

تمرأ عمييا اسرتجابة لمقتضريات التمرور الفممري والفنري الحا ر  فري ميردان  رناعة المرائرات, إ  
شررريدت ال رررناعة المررر بورة تمررروراخ واضرررحاخ اهترررداءاخ مرررن اسرررتخدام المناميرررد فررري النقررر  الجررروي, ثرررم 

 ات المروحية, ثم النفاثة, ثم الفم نة استخدام المائر 

 املبحث انثانث: استقالل انقانون اجلوي
آراء أخرق بأن  تمسبت أنبرت بفآ آراء الفقو المابع الممي  لمقانون الجوي, مقاه   لك 

لي ا القانون مابفاخ ممي اخ واستق الخ واضرحاخ عرن براني فررو  القرانون األخررق ونهرين بر  االتجراىين 
 في مممهينتتباعاخ 

 املطهب األول: إنكار استقالل انقانون اجلوي

 ىهت بفآ آراء الفقو إلى إنبار استق ل القانون الجوي, فيو ال يفدو عرن بونرو تمهيقراخ  
 لقواعد القانون البحري عمى الم حة الجوية و لك لمحجج اآلتية ت 

ة الدوليرة لقواعردىما  فبر خ مرن اشتراك ب  من القانون الجروي والقرانون البحرري فري ال ربال أوالخت 
 الرحمة الجوية والرحمة البحراة تتمي ان بالمابع الدولي 

نيرررررام بررررر  القرررررانونين المررررر بوران عمرررررى أسرررررا  فبررررررة المخرررررامر التررررري تتفررررررآ ليرررررا األداة  ثانياخت 
المسرررتخدمة فررري تنفيررر  النقررر  فررري الم حرررة البحرارررة والم حرررة الجويرررة بفرررد انف ررراليما عرررن 

 األرآ 

ماثرررر  مسررررؤولية النانرررر  الجرررروي مررررع مسررررؤولية النانرررر  البحررررري مررررن حيررررث القواعررررد الترررري تت ت ثالثاخ 
 تحبميما 

                                                           
  99الم در نفسو     (26)
  426الدبتور عمي البارودي, الدبتور ع فراد الفراني, الدبتور ع الفقي, م در سه   بره,    (27)
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  (28)لقواعد القانون الجوي ونواعد القانون البحري  مة وثيقة بأمن الدولة وسيادتيا رابفاخت 

 املطهب انثانً: انطابغ املمٍز نهقانون اجلوي

الجوي  اتية خا ة يتمي  هيا عن القانون البحري  ىهت أكثراة آراء الفقو إلى أن لمقانون  
 و لك ل عتبارات اآلتيةت

اسررتق ل القررانون الجرروي عررن القررانون البحررري فرري الوسرريمة الترري يررتم هيررا تنفيرر  النقرر , وىرري  أوالخت 
 المائرة 

تفم  اخت ر الهيئة التي تفم  هيا أداة النق  الجوي, وىي الهيئة الجوية, عن الهيئة التي  ثانياخت 
 هيا أداة النق  البحري)السفينة( وىي الهيئة البحراة 

إ ا بانررت برر خ مررن الرحمررة الجويررة والرحمررة البحراررة تتفرضرران إلررى نرردر مررن المخررامر عنررد  ثالثاخت 
تنفيررر ىا, إاّل أن المخرررامر التررري تتفرررررآ ليرررا الرحمرررة الجويرررة ىرررري أعظرررم مرررن تمرررك الترررري 

عمررى سررمق األرآ مررث خ يجفرر  مررن نجرراة  تتفرررآ ليررا الرحمررة البحراررة  فسررقول المررائرة
مانميا ورباهيا أمراخ نرادراخ, هينمرا نرد تتفررآ السرفينة إلرى مخرامر شرديدة بففر  الفوا رق 

 أو غيرىا من دون أن تؤثر عمى س مة رباهيا 

إن القررانون البحرررري ىرررو نرررانون برررالم القررردم برسررت نواعرررده األعررررار الررر ي نظمرررت النشرررال  رابفاخت 
ىررو نررانون حررديث النشررأة ال دور  –وبمررا سرره  ا شررارة  –البحررري, هينمررا القررانون الجرروي 

       (29)ألحبامو يفرر غير التشراع م دراخ  لمفرر في تكوان نواعده, فيو ولد مبتوباخ ال

ارات إاّل أنو يجب عدم المبالالة في ظاىرة استق ل القرانون الجروي ومع وجاىة ى ه االعتب 
ال يفردو  –بما يرق الفقو  –وت واره عمى أنو منقمع ال مة بفرو  القانون األخرق  في ا القانون 

أن يبون عن بونو تشبيمة متجانسة من مختمرق فررو  القرانون, أي أنرو نرانون مربرب تتجراور فيرو 

                                                           
يرنظررررت الررردبتور عمررري البرررارودي, الررردبتور ع فرارررد الفرانررري, الررردبتور ع الفقررري, م ررردر سررره   برررره,   (28)

 429  
الررردبتور ع فرارررد الفرانررري, الررردبتور ع الفقررري, م ررردر سررره   برررره, يرنظررررت الررردبتور عمررري البرررارودي,   (29)

 429  
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نواعررررد القررررانون الخررررا , ونواعررررد القررررانون الررررداخمي مررررع نواعررررد القررررانون  نواعررررد القررررانون الفررررام مررررع
, فيو يحم  في مياتو نواعرد مشرتقة مرن فررو  القرانون المختمفرة, بالقرانون الردولي الفرام (39)الدولي

  (39)والقانون الدولي الخا  والقانون التجاري والقانون الجنائي

 : مصادر انقانون اجلوياملبحث انثانث

الجوي وبأي نرانون آخرر, م رادر يسرتمد منيرا أحبامرو, إاّل أن المهيفرة الخا رة لمقانون  
لي ا القانون فرضت أن يتمي  ى ا القرانون عرن براني فررو  القرانون فري م رادره  إ  يمثر  التشرراع 
الم ررردر الررررئي  ليررر ا القرررانون سرررواء اتخررر  شرررب  مفاىررردات دوليرررة أو نررروانين ومنيرررة  أمرررا بررراني 

قاعرردة القانونيرررة فمرري  ليررا أيرررة أىميررة ترر بر, إ  لرري  لمفررررر أيررة مبانررة هرررين الم ررادر الرسررمية لم
 م ادر ى ا القانون بسهب التمور المستمر لقواعده ال ي ال يسمق هنشوء نواعد عرفية 

أما الم ادر االحتيامية أو التفسيراة لمقانون الجوي فتتمث  بالشرول الفامة التي تضفيا  
ة المخت ة بالنق  الجوي, فض خ عن آراء الفقو وأحبام القضاء ونهين المنظمات أو الييئات الدولي

أوالخ الم ادر الرسمية لمقانون الجروي )مممرب أول( ثرم الم رادر االحتياميرة أو التفسريراة لمقرانون 
 الم بور )مممب ثان(    

 املطهب األول: املصادر انرمسٍت

عررد القررانون, وىررو يبررون أمررا عمررى سرربقت ا شررارة بررأن التشررراع يمثرر  الم رردر األسررا  لقوا  
 شب  مفاىدات دولية )فقرة أوالخ( أو نوانين ومنية )فقرة ثانياخ( 

 الفقرة أواًل: المعاهدات الدولية

بررالنظر لممهيفررة الدوليررة لنشررال النقرر  الجرروي وتفمقررو بم ررالق الرردول واألفررراد الترري تتممررب  
جيرود الردول وبفرآ المنظمرات الدوليرة تيسير انتقال األشخا  واألموال هين الدول فقد تضافرت 

عمى وضع اتفانيات تنظم النشال الم بور  وند نظمت ى ه االتفانيات بفآ المسائ   ات ال مة 

                                                           
  9الدبتور أكرم ياممكي, م در سه   بره,    (30)
  99الدبتور أهو  اد رضوان, م در سه   بره,    (31)
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بقواعد القانون الفام, وب لك بفآ المسائ   ات ال مة بقواعد القانون الخا   ونهين هإيجا  أىم 
 ى ه االتفانيات أو المفاىدات 

 انصهت بقواػد انقانون انؼاوأوالً: املؼاهداث ذاث 

 :(32)13/9/1919اتفاقية باريس في   -1

االتفانيات التي وضرفت المبرادئ األساسرية لمم حرة الجويرة, ومرن  ىى ه االتفانية أول فد  تر  
 لررك مهرردأ سرريادة الدولررة عمررى إنميميررا وحقيررا فرري منررع بفررآ أشرربال النقرر   وبالمقاهرر  إلرر ام الرردول 
المونفررة هتسرريي  المرررور الجرروي فرروق إنميميررا بشرررل احترررام تفميمررات ىرر ه الدولررة   وبرر لك حررددت 

و المررائرات وجنسررية المررائرة وا  رردار شرريادة  رر حيتيا لمميررران  إاّل القواعررد المتفمقررة هررإن   ورسرر
أن ى ه االتفانية لم تحَظ بقهول بفآ الدول الكهررق آنر اك, بالواليرات المتحردة األمرابيرة واالتحراد 

يرررا سررروق نيمرررة تاراخيرررة حيرررث حمرررت محميرررا اتفانيرررة شررريباغو لفرررام , ولرررم يهرررَ  لالسررروفيتي وألمانيرررا
9944(33)  

 :22/2/1928اتفاقية هافانا في   -2

لر ا هر لت  9999إ اء رفآ الواليات المتحدة األمرابية االنضمام إلى اتفانية بارا  لفام  
الجيود لوضع اتفانية جديدة لتنظيم شؤون الم حة الجوية تتفادق االنتقادات الموجيرة إلرى اتفانيرة 

"  أمرابررران –وعرفرررت باتفانيرررة " بررران  ,برررارا   وترررم التونيرررع عمرررى ىررر ه االتفانيرررة فررري مدينرررة ىافانرررا
 وتتمث  أىم المبادئ التي نررتيا االتفانيرة بالسرماح ألي مرائرة تجارارة تابفرة لدولرة متفانردة أخررق,

ثرم إنر ال براني  هإن ال رباب وتفرام بضائع في أحد ممارات الو ول التابفة لدولة متفاندة أرخررق,
  ربررراب أو بضرررائع مرررن ىررر ا الممرررار األخيرررر الربررراب فررري ممرررار آخرررر ترررابع لمدولرررة نفسررريا  ونقررر

لمو ول هيم إلى دولة أو دول أخرق بشرل استيفاء الشرول التري تقررىرا الدولرة التري يرتم التحمير  
  9944  وند انتيى الفم  هي ه االتفانية بفد تونيع اتفانية شيباغو لفام (34)فونيا

 
                                                           

  99/7/9922وند دخمت ى ه االتفانية حي  النفا  اعتباراخ من   (32)
  92, م در سه   بره,  يرنظرت الدبتور مالب حسن موسى  (33)
  24يرنظرت الدبتور محمود فراد الفراني, م در سه   بره,    (34)
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 :1944اتفاقية شيكاغو لعام   -3

األمرابية إلى عقد مؤتمر دولي هيدر وضرع نواعرد جديردة لتنظريم دعت الواليات المتحدة  
 الم حة الجوية, وند أسفر المؤتمر عن إ دار مفاىدة تضمنت أربع اتفانيات ت

 اتفاق مؤقت لتنظيم الطيران المدني الدولي:  -أ

ترررم تحرارررر ىررر ا االتفررراق بق رررد تحقيررر  التفررراون هرررين الررردول األمررررار فررري مجرررال الم حرررة  
حير  التنفير   وأشرار االتفراق  –التي سيرد ا شارة إلييا  –ه  أن تدخ  االتفانية األساسية الجوية ن

إلررى إنشرراء منظمررة مؤنتررة  ات مررابع فنرري استشرراري تفمرر  عمررى تحقيرر  ىرر ا الالرررآ عرفررت باسررم 
, وتضررمن االتفرراق برر لك عمررى O.P.A.C.I  مرردني, تفرررر اخت رراراخ هرررالمنظمررة المؤنتررة لمميررران ال

, 9945النفا  في ح اران   حة الجوية  وند دخ  االتفاق حي القواعد التي تنظم الم مجموعة من
نيسرران  4وانتيررى الفمرر  بررو عنرردما دخمررت اتفانيررة شرريباغو لتنظرريم الميررران المرردني حيرر  النفررا  فرري 

9947(35)  

 اتفاقية شيكاغو لتنظيم الطيران المدني الدولي )االتفاقية األساسية(:  -ب

وتضمنت 9928وىافانا لفام  9999االتفانية لتح  مح  اتفانيتي بارا  لفام أرعدت ى ه  
 ستة وأربفين مادة مو عة عمى أربفة أج اء 

خ ررر  الجررر ء األول لمم حرررة الجويرررة وتضرررمن المسرررائ  المتفمقرررة هتحديرررد نمررراق تمهيررر   
 االتفانية وجنسية المائرة والتداهير ال  مة لتسيي  الم حة الجوية 

الج ء الثاني فيو يتفم  باألحبام المتفمقة بالمنظمة الدولية لمميرران المردني مرن حيرث أما  
  (36)تشبيميا وأجي تيا

أما الج ء الثالث فقد خ   لألحبام المتفمقرة بالممرارات وجالرافيرة الميرران, هينمرا أشرار  
ل بالمفاىرردة وحسررم الجرر ء الرابررع إلررى ع نررة االتفانيررة باالتفانيررات الدوليررة األخرررق, وأحبررام ا خرر 

  (37)المنا عات هين الدول المونفة عمييا عن مرا  التحبيم
                                                           

  39-29ي, الدبتور عمر فؤاد, م در سه   بره,  يرنظرت الدبتور محمود مختار هرار   (35)
  39ي, الدبتور عمر فؤاد, م در سه   بره,  الدبتور محمود مختار هرار   (36)
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ول تفانيررة م حرر  فنيررة همررم عررددىا ثمانيررة عشررر هينررت بافررة التفا رري  المتفمقررة بررالميران  
  (38)المدني

 اتفاق الترانزيت أو الحريتين:  -ج

بشرررأن اسرررتال ل نظرررراخ الخرررت ر وجيرررات نظرررر األمررررار الحاضررررة فررري مرررؤتمر شررريباغو  
تهنري مهردأ )الجررو  إلرى تهنري )مهرردأ الجرو الحرر( وآخرر يردعو إلرى الخمرول الجويرة هرين اتجراه يردعو

المنظم( فقد وضع المؤتمر اتفرانين أممر  عمرى األول اتفراق التران ارت أو اتفراق الحرراتين, واآلخرر 
 باتفاق الحراات الخم  

ر فرري االتفانيررة بمررنق الدولررة األخرررق ونررد أشررار اتفرراق التران اررت إلررى الترر ام برر  دولررة مررر  
)المرر اآلخر( حراة الميران عهر إنميميا دون ىهول بما يمبن مرن تنفير  النقر  الجروي لمسرافات 

بررالت ود بررالونود والمررؤن  –غيررر تجاراررة  –بفيرردة  وبرر لك حراررة اليهررول فرري إنميميررا ألغررراآ فنيررة 
  (39)وا   ح األعمال الفنية

 اتفاق الحريات الخمس:  -د

أمررا اتفرراق الحراررات الخمرر  فقررد أشررار بأنررو ينبالرري عمررى برر  دولررة مرررر أن تمررنق الدولررة  
 الحراات اآلتية ت (المرر اآلخر)األخرق 

 حراة الميران عهر إنميميا دون ىهول  -

 حراة اليهول فوق إنميميا ألغراآ غير تجاراة  -

إنمرريم الدولررة الترري تحمرر  حراررة إنرر ال ربرراب أو تفراررم بضررائع أو هراررد حممتررو المررائرة مررن  -
 عمميا 

 حراة أخ  رباب أو شحن بضائع أو هراد لمو ول هيا إلى إنميم دولة الفمم  -

                                                                                                                                                                      
   95الدبتور أهو  اد رضوان, م در سه   بره,    (37)
  39ي, الدبتور عمر فؤاد, م در سه   بره,  الدبتور محمود فراد هرار   (38)
  29الدبتور محمود فراد الفراني, م در سه   بره,    (39)
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حراررة أخرر  أو إنرر ال ربرراب أو شررحن أو تفراررم بضررائع أو هراررد مررن إنمرريم الدولررة المرخ ررة  -
  (49)إلى إنميم دولة ثالثة

 :1963سبتمبر  14معاهدة طوكيو   -4

موضو  القانون الواجرب التمهير  عمرى الجررائم والت ررفات واألففرال نظمت ى ه المفاىدة  
  (49)األخرق التي تقع عمى متن المائرة بفد إن عيا

 :1972معاهدة الهاي   -5

ثررر   إثررر شرريو  عمميررات االسررتي ء غيررر المشرررو  عمررى المررائرات بررالقوة وتالييررر مسررارىا, وا 
الررر ي مالهرررت فيرررو الررردول  9969يسرررمهر د 92 ررردور نررررار الجمفيرررة الفامرررة لألمرررم المتحررردة فررري 

 96 -9األعضرراء بمفانبررة جرررائم خمررق المررائرات فقررد عقررد المررؤتمر الرردولي لمقررانون الجرروي مررن 
مادة ونظمت األففال  94وأسفر عن التونيع عمى مفاىدة الىاي التي تألفت من  9979ديسمهر 

يرا, أو الشررو  فري  لرك برالقوة المتفمقة بالمفانبرة عمرى االسرتي ء عمرى المرائرة بق رد السريمرة عمي
أو التيديررد , والترري تقررع عمررى مررتن المررائرة وىرري فرري حالررة ميررران  وتتفيررد برر  دولررة متفانرردة بررأن 

  (42)تجف  الجرامة مفانباخ عمييا بفقوبات شديدة

 :1971اتفاقية مونتريال   -6

سوق األففال المتفمقة باالستي ء غيرر المشررو  عمرى  9979لم تنظم اتفانية الىاي لفام  
المررائرة وتالييررر مسررارىا دون الجرررائم األخرررق الترري تمرر  أمررن الميررران المرردني, ولرر ا أنررر المررؤتمر 

مشرررو  االتفانيررة الخا ررة بقمررع  9979الرردولي لمقررانون الجرروي المنفقررد فرري مونتراررال فرري سررهتمهر 
  9979سرررهتمهر  23ال غيرررر المشرررروعة الموجيرررة ضرررد أمرررن الميرررران المررردني المونفرررة فررري األففررر

وتضرررمنت االتفانيررررة سررررتة عشررررر مررررادة حررررددت األففررررال الجرميررررة وأل مررررت الرررردول المتفانررررد بفرررررآ 

                                                           
  39-29الدبتور محمود فراد الفراني, م در سه   بره,    (40)
  96سه   بره,  الدبتور أهو  اد رضوان, م در   (41)
  98-97الم در نفسو,    (42)
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عقوبات عمى مرتكهييا, وب لك التداهير باخت ا يا هي ه األففال والقبآ عمييم والتحقي  مفيرم 
  (43)داهير ال  مة لمنع ى ه األففالوتسميميم واتخا  الت

 :1991اتفاقية مونتريال   -7

أعررردت المنظمرررة الدوليرررة لمميرررران المررردني مشررررو  اتفانيرررة بشرررأن الكشرررق عرررن المتفجررررات  
مشرروعاخ بشرأن  9999لمقانون الجوي ال ي انفقد فري فهرايرر  لدوليالب ستيبية  وند أنر المؤتمر ا

تفانيرررة الررردول المنتجرررة لممتفجررررات الب سرررتيبية هتربيرررب أجيررر ة ىررر ه األففرررال  ونرررد أل مرررت ىررر ه اال
لمكشررق عررن ىرر ه المتفجرررات, وبرر لك أل متيررا هترردمير مخ ونيررا مررن ىرر ه المتفجرررات خرر ل ثرر ث 

بمال مففوليا   (44)سنوات وا 

 ثانًٍا: االتفاقٍاث املتؼهقت بانقانون اخلاص

عقد النق  الجوي الدولي وسفت وىي االتفانيات التي نظمت بفآ الف نات الناشئة عن  
 إلى تقديم الحماية لممتفاممين مع النان  الجوي  وتتمث  ى ه االتفانيات بما يأتي ت

المعروفةة  1929االتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقةة بالنقةا اليةوي لعةام   -1
 باتفاقية وارشو أو فارصوفيا:

ى ه االتفانية أىم االتفانيات التي تو   إلييا المجتمع الدولي في نماق النق  الجوي  فد  تر  
بق ررد حمايررة المتفرراممين فرري إمررار النقرر  المرر بور  ونررد تضررمنت االتفانيررة خمسررة ف ررول نظمررت 
فييا األحبام المتفمقة هنماق تمهير  ىر ه االتفانيرة, ومسرتندات النقر , ومسرؤولية النانر , واألحبرام 

فمقة بالنق  المخرتمط أو المربرب, وأحبامراخ ختاميرة تتفمر  بالت ردي  عمرى االتفانيرة واالنضرمام المت
  ونرد عردلت ىر ه 93/2/9933إلييا ونقضيا وتفديميا  وند دخمت ى ه االتفانية حي  التنفير  فري 

  إاّل أنررو 9969  واتفانيررة جررواد الخررارا 9955االتفانيررة لمرررات عرردة ومررن  لررك هروتوبررول الىرراي 
وممالهتيررا  9955إ اء رفررآ الواليررات المتحرردة األمرابيررة االنضررمام إلررى هروتوبررول الىرراي لفررام 

هررإجراء تفرردي ت جوىراررة عمررى أحبررام االتفانيررة فقررد تررم إ رردار هروتوبررول جواتيمرراال سرريتي لفررام 

                                                           
  38ي, الدبتور عمر فؤاد, م در سه   بره,  الدبتور محمود مختار هرار   (43)
  39الم در نفسو,    (44)
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ال ي تضمن تفدي ت جوىراة عمى االتفانية, ثم عردلت االتفانيرة المر بورة والهروتوبراالت  9979
  (45)9957 ادرة بموجهيا هإ دار هروتوبوالت مونتراال األربفة لفام ال

 :1933اتفاقية روما لعام   -2

نظمت ى ه االتفانية األحبام المتفمقة بالحج  التحفظي عمى المائرات وترم التونيرع عمييرا  
مررادة نظمررت نمرراق تمهيقيررا والمق ررود بررالحج  التحفظرري عمررى  33وتضررمنت  29/5/9933فرري 

  (46)وحاالت عدم جوا ه, ومتى يجو  رففو, فض خ عن األحبام المتفمقة بالت دي  عميياالمائرة 

 :1948اتفاقية ينيف لعام   -3

نظمررت ىرر ه االتفانيررة الحقرروق الترري ترررد عمررى المررائرة, وتررم التونيررع عمييررا فرري جنيررق فرري  
عمييرررا مرررادة نظمرررت نمررراق تمهيقيرررا والتأمينرررات الفينيرررة التررري تررررد  23وتضرررمنت  99/6/9948

  (47)وبيفية الحج  عمى المائرة وبيفيا جهرااخ 

 :1952اتفاقية روما لعام   -4

نظمررت ىرر ه االتفانيررة األحبررام المتفمقررة باألضرررار الترري تمحقيررا المررائرة بررالالير عمررى سررمق  
  وتضمنت ستة أهواب نظمت األحبام المتفمقة هي ه 7/99/9952األرآ وتم التونيع عمييا في 

والتأمينرررات المخ  رررة لضرررمان ىررر ه المسرررؤولية ونواعرررد ا جرررراءات ومواعيرررد  المسرررؤولية ومرررداىا
         (48)التقاضي وتمهي  االتفانية, فض خ عن األحبام المتفمقة هت ديقيا واالنضمام إلييا ونقضيا

االتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعةد النقةا اليةوي الةدولي الموقعةة فةي مونتريةال فةي   -5
28/5/1999: 

ىرر ه االتفانيررة أحرردث االتفانيررات فرري نمرراق النقرر  الجرروي الرردولي, وتررم إعرردادىا لتحرر   فررد  تر  
والهروتوبرررراالت الممحقررررة هيررررا, وتتضررررمن ىرررر ه االتفانيررررة سرررربفة  9929محرررر  اتفانيررررة وارشررررو لفررررام 

                                                           
بفردىا,  ومرا 29ومرا بفردىا, الردبتور أهرو  ارد رضروان,   98يرنظرت الدبتور مالرب حسرن موسرى,    (45)

 وما بفدىا  49عمر فؤاد,    ي, الدبتورالدبتور محمود مختار هرار 
  47-45ي, الدبتور عمر فؤاد,   الدبتور محمود مختار هرار   (46)
  24, الدبتور أهو  اد رضوان,  23الدبتور مالب حسن موسى,    (47)
  454  م در سه   بره, الدبتور محمود فراد الفراني,  (48)
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تمهيقيررا ووثررائ  النقرر  وخمسررين مررادة عمررى شررب  سرربفة ف ررول نظمررت المسررائ  المتفمقررة هنمرراق 
د النقررر  ومسررؤولية النانررر  والنقررر  المخررتمط والنقررر  الرر ي يقررروم بررو نانررر  غيرررر أمررررار عقرر والت امررات

مفتراد, وأحبرام تتفمرر  هتمهير  االتفانيرة والتررأمين مرن المسرؤولية والنقرر  االسرتثنائي وأحبرام ختاميررة 
 9929تتفمررررر  بالت ررررردي  عمييرررررا وسرررررراان مففوليرررررا ونقضررررريا وع ناتيرررررا باتفانيرررررة وارشرررررو لفرررررام 

 وب ت المبممة أو المفدلة ليا والتحفظات بشأنيا واالتفانيات والهروت

 الفقرة ثانيًا: القوانين الوطنية

إلى جانب االتفانيات الدولية التري نظمرت الم حرة التجارارة فقرد اسرتأثرت المرائرة باىتمرام  
المشررر  فرري مختمررق الرردول, هو ررفيا أداة الم حررة الجويررة, و لررك مررن خرر ل وضررع القرروانين الترري 

نيرة أمرران يتفمر  أوليمرا ستفماليا  وند نظمرت القروانين الومات الناشئة عن حربتيا واتنظم الف ن
ومرن  لرك مرا يتفمر  بالمرائرة وممكيتيرا والت ررفات التري تررد عمييرا و ر حيتيا  ,بالم حة الجوية

ومانميرا  وبر لك مرا يتفمرر  بالممرارات والمرافرة الجويررة إلرى غيرر  لرك مررن مسرائ  يضرميا نررانون 
, ونررانون 9974لسررنة  948بقررانون الميررران المرردني الفرانرري رنررم  ,نون الميررران المرردنييفرررر بقررا

لسررنة  59ونررانون الميررران المرردني األردنرري رنررم  9989لسررنة  28الميررران المرردني الم ررري رنررم 
, ونانون الميران المردني االتحرادي لدولرة ا مرارات 2997لسنة  49والقانون ال ح  رنم  9985

, واتفمرر  ثانييمررا هتنظرريم أحبررام عقررد النقرر  الجرروي الررداخمي 9999لسررنة  29ة رنررم الفربيررة المتحررد
 9983لسررنة  89أمرا بقرانون خرا  بمرا ىرو الحرال فري القرانون الفرانري إ  نظرم نرانون النقر  رنرم 

 بفآ أحبام الفقد الم بور  أو تنظيمو في نوانين التجارة بما فف  القانونان الم ري وا ماراتي 

 نً: املصادر االتفاقٍت وانتفسريٌت أو االحتٍاطٍت املطهب انثا

م رادر اتفانيرة تتمثر  بالشررول الفامرة  –بمرا ير ىب الربفآ مرن الفقرو  –لمقانون الجوي 
الترري تضررفيا االتحررادات أو المنظمررات المخت ررة بالنقرر  الجرروي, فضرر خ عررن م ررادر تفسرريراة أو 

 اعاخ  احتيامية تتمث  بالفقو والقضاء ونهين ى ه الم ادر تب
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 الفقرة أواًل: المصادر االتفاقية

تكفمررت بفررآ االتحررادات أو المنظمررات الدوليررة هوضررع شرررول عامررة نظمررت الف نررة هررين  
 أمرررررار عقررررد النقرررر  الجرررروي, ومررررن  لررررك الشرررررول الترررري وضررررفيا االتحرررراد الرررردولي لمنقرررر  الجرررروي 

international air transport assouiation  المفرور اخت راراخ باالياترا(IATA)(49)  وىر ه
  وتفرررد ىررر ه الشررررول   (59)الشررررول لررري  ليرررا  رررفة ا لررر ام إاّل إ ا اتفررر  المرفررران عمرررى األخررر  هيرررا

  (59) حيحة إاّل إ ا ثهت تفارضيا مع تشراع ومني أو اتفانية دولية

وبررر لك تتمثررر  ىررر ه الشررررول هتمرررك التررري وضرررفيا االتحررراد الفربررري لمنقررر  الجررروي المفررررور  
وند وضع ى ا االتحاد شروماخ نظمت بفآ جوانب عقرد النقر   A.A.C.O  (52))اكو(هر  اخت اراخ 

الجروي  وىرر ه الشرررول, بشررول االياتررا, لرري  ليرا  ررفة ا لرر ام إاّل إ ا اتفر  األمرررار عمررى األخرر  
هيرررا, إاّل أنيرررا ال تفرررد  رررحيحة إاّل بالقررردر الررر ي ال تتفرررارآ فيرررو مرررع نرررانون ومنررري أو مفاىررردة 

  (53)دولية

 الفقرة ثانيًا: المصادر التفسيرية: 

 تتمث  ى ه الم ادر بالفقو والقضاء 

الفقررو ت ال تختمررق مبانررة الفقررو هو ررفو م رردراخ تفسرريرااخ مررن م ررادر القررانون الجرروي عررن   -9
مبانتو في باني فرو  القرانون مرن حيرث نيامرو هتفسرير وتحمير  ونقرد القواعرد التري يقروم عمييرا ىر ا 

 ونو م در ال يتمتع بالقوة المم مة القانون, ومن حيث ب

                                                           
شررربات الميررران األوربيررة مرن أجرر  الفمرر  عمررى بمدينررة الىرراي مررن نهر   9999تأسر  ىرر ا االتحرراد عرام   (49)

 9945توحيرد وتنسرري  القواعررد الخا ررة باسررتال ل خمررول النقر  الفالميررة, ونررد أعيررد تشرربي  االتحرراد عررام 
ويضررم االتحرراد فرري عضررواتو مفظررم شررربات أو   ومقررره الحررالي بمدينررة مونتراررال فرري بنرردا ,بمدينررة ىافانررا

   24-23لب حسن موسى, م در سه   بره,  ىيئات النق  الفام  يرنظرت الدبتور ما
  55ي, الدبتور عمر فؤاد, م در سه   بره,  الدبتور محمود مختار هرار   (50)
  27الدبتور أهو  اد رضوان, م در سه   بره,    (51)
 من مجموعة من شربات وىيئات النق  الفربية   9965تأس  ى ا االتحاد في عام   (52)
  56ي, الدبتور عمر فؤاد, م در سه   بره,  هرار الدبتور محمود مختار   (53)
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القضرررراءت يتمثرررر  بمجموعررررة المبررررادئ القانونيررررة الترررري برسررررتيا المحرررراكم عنررررد نظرىررررا فرررري   -2
وا  ا برران الرربفآ مررن الفقررو يرررق بررأن دور القضرراء فرري نظررر   المنا عررات المتفمقررة بالقررانون الجرروي 

  (54)المنا عات المتفمقة بالقانون الجوي ال  ال محدوداخ لحداثة نشأة القانون الجوي 

 اننقم اجلوي : أنواعاملبحث انرابغ

أو نقر خ عامراخ  (55)يقسم النق  الجوي إلى أنوا  عدة, فقد يبون نق خ منتظماخ أو غير منرتظم 
مقاهر , أو نقر خ داخميراخ أو نقر خ دوليراخ  وتتجمرى فائردة  وند يبون نق خ بمقاه  أو من دون  أو خا اخ,

التميي  هين األنوا  الم بورة في خضو  ب  نو  من ى ه األنوا  إلى بفآ األحبرام الخا رة برو  
الردولي )مممرب ثران( هو رق  ونهين المق ود بالنقر  الجروي الرداخمي )مممرب أول( والنقر  الجروي 

 ى ا التقسيم األخير من أىم تقسيمات النق  الجوي  

 املطهب األول: اننقم اجلوي انداخهً

يفرررر النقرر  الجرروي الررداخمي بأنررو  لررك الرر ي يررتم تنفيرر ه داخرر  حرردود إنمرريم الدولررة, وبفبررارة  
دولة واحدة  ونرد عرفترو  أخرق بأنو النق  ال ي يتم تنفي ه هين نقمتي نيام وو ول تقفان في إنميم

بأنو " خرط  9974لسنة  948من المادة األولى من نانون الميران المدني الفراني رنم  23الفقرة 
مرن نرانون التجرارة  285جوي يخدم نقماخ تقع في إنميم الدولة " بما أشارت الفقررة ثالثراخ مرن المرادة 

 ا بانرت النقمتران المفينتران باتفراق إلى أنرو " يبرون النقر  داخميراخ إ 9999لسنة  97الم ري رنم 
المتفاندين لمقيام والو ول وانفتين في م ر ولو بانت المائرة توا   رحمتيرا بفرد مالرادرة نقمرة 

 الو ول إلى ما وراء الحدود ا نميمية الم راة "  

ويستفاد من الن  المتقدم أن الفهرة في تحديد نقمتي القيام والو ول ىو بمرا اتفر  عميرو  
عقد النق  وما دّون في مستند النق , بالرآ النظرر عمرا ترم ففر خ, فرإ ا مرا ترم االتفراق عمرى مرفي 

                                                           
  إاّل أن ىر ه الوجيرة غيرر دنيقرة, إ   ردر 28يرنظرت الدبتور أهو  ارد رضروان, م ردر سره   برره,    (54)

في موضروعات القرانون الجروي نضراء غ ارر تضرمن الفديرد مرن المبرادئ القانونيرة  ولفر  مرا يهررر وجيرة 
 ىو عن الم ادر القديمة في القانون الجوي نسهياخ   النظر المتقدمة أن الم در الم بور

يق ررد بالنقرر  الجرروي المنررتظم بأنررو نقرر  تسررّير رح تررو وفقرراخ لجرردول مفمررن عنررو وانفرر  بانتظررام وتكرررار  أمررا   (55)
 النق  الجوي غير المنتظم فيو  لك ال ي يتم تنفي ه دون وجود جدول مفمن لتسيير رح تو 



 

19 
 

, فيفرررد  النقررر  داخميررراخ إ ا تفررر ر عمرررى المرررائرة أن تكرررون نقمترررا القيرررام والو رررول داخررر  إنمررريم الدولرررة
لظررررور جويرررة سررريئة اضرررمرتيا إلرررى اليهرررول فررري ممرررار خرررارج إنمررريم  اليهرررول داخررر  إنمررريم الدولرررة

  (56)ةالدول

إلررى أنررو " ال  9992( مررن اتفانيررة مونترارال لفررام 9( مرن المررادة )2وبر لك أشررارت الفقرررة ) 
يفتهررر نقرر خ دوليرراخ ألغررراآ ىرر ه االتفانيررة النقرر  هررين نقمتررين داخرر  إنمرريم دولررة واحرردة مرررر دون 

 نقمة تونق متف  عمييا داخ  إنميم دولة أخرق " 

 اجلوي انداخهً:انقانون انواجب انتطبٍق ػهى اننقم 

ىنالك اتجاىان بشأن القانون الواجب التمهي  عمى النق  الجوي الرداخمي ىمرا أمرا تمهير   
أحبام المفاىدات واالتفانيات الدولية عمى ى ا النو  مرن النقر , أو تمهير  أحبرام القرانون الرومني 

 عمى النق  الم بور, ونهين االتجاىين تباعاخ 

 ث واالتفاقٍاث اندونٍت ػهى اننقم اجلوي انداخهًأوالً: تطبٍق أحكاو املؼاهدا

نررررررت بفررررآ القرررروانين هخضررررو  عمميررررات النقرررر  الجرررروي الررررداخمي إلررررى أحبررررام االتفانيررررات  
, إ  لرم يخ ر  ىر ا القرانون 9983لسرنة  89الدولية, وى ا ما أخ  برو نرانون النقر  الفرانري رنرم 

ى ا القانون إلى أنرو " تمهر  عمرى من  926  وبينت المادة 928-925لمنق  الجوي سوق المواد 
نقرر  الشررخ  والشرريء واألمتفررة بمرارر  الجررو, حتررى ولررو برران النقرر  داخميرراخ, أحبررام اتفانيررة توحيررد 

واالتفانيرات  9929تشرران األول  92بفآ نواعد النق  الجوي الدولي المونفة في وارشرو هترارا  
  أو 9973لسرنة  997و  996و  995الممحقة هيا والمفدلة ليا والم ادق عمييا برالقوانين رنرم 

 أية اتفانية تح  محميا وي ادق عمييا بقانون "  

واتضق من الن  المتقردم أن القرانون الفرانري لرم يضرع نواعرد خا رة تحبرم النقر  الجروي  
نما أحال في تنظيمو ألحبرام االتفانيرات والمفاىردات الدوليرة الم رادق عمييرا مرن نهر   الداخمي, وا 

مرن شرأن ىر ا الحبرم الفمر  عمرى توحيرد القواعرد التري تحبرم النقر  المر بور, ومرا  الفراق  وا  ا بران
ينشأ عن  لك مرن تنرا   فري االخت را   إاّل أنرو مرن المىخر  عمرى الرن  المتقردم أن االتفانيرات 

                                                           
  79ي, الدبتور عمر فؤاد, م در سه   بره,  هرار الدبتور محمود مختار   (56)
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الدوليررة ىرري ال تتضررمن سرروق عرردد نميرر  مررن األحبررام بشررأن المسررائ  المتفمقررة بفقررد النقرر  الجرروي, 
و  إلررى األحبررام المقررررة فرري نررانون النقرر , وبرر لك الرجررو  إلررى الشرررول الترري ومررن ثررم ينبالرري الرجرر

تضرررفيا المنظمرررات أو الييئرررات المتخ  رررة بالنقررر  الجررروي الررردولي, بتمرررك التررري يضرررفيا االتحررراد 
 الدولي لمنق  الجوي, أو االتحاد الفربي لمنق  الجوي 

 ًثانًٍا: تطبٍق أحكاو انقانون انوطنً ػهى اننقم اجلوي انداخه

خ فاخ ل تجراه األول فقرد أنررت بفرآ القروانين بسرراان أحبرام القرانون الرومني عمرى النقر   
 97الجوي الداخمي, وى ا ما أخ  برو القرانون الم رري إ  ن رت المرادة    مرن نرانون التجرارة رنرم 

بأنررو " تسررري عمررى النقرر  الجرروي الررداخمي أحبررام الفررر  الرابررع مررن الف رر  السررابع مررن 9999لسررنة 
  فضرر خ عررن األحبررام الفامررة الترري تنمهرر  عمررى جميررع أنرروا  299-285اب الثرراني مررن المررواد البرر

( من 923ونه   دور ى ا القانون بانت المادة ) 296-298النق  المن و  عمييا في المواد 
إلى تشير إلى خضو  النق  الجوي الداخمي  9989لسنة  28نانون الميران المدني الم ري رنم 

أرلاليت ىر ه المرادة ب ردور نرانون التجرارة الر ي أشرار فري أحبامرو  , وند9929لفام  اتفانية وارشو
  (57)الختامية هإلالاء ب  ما يتفارآ مع أحبامو

 املطهب انثانً: اننقم اجلوي اندويل

يفرر النق  الجروي الردولي بأنرو  لرك الر ي يتجراو  تنفير ه الحردود ا نميميرة لمدولرة الواحردة  
بشرررأن توحيرررد  9929, باتفانيرررة وارشررو لفرررام (58)االتفانيررات الدوليرررة المرعيرررةوتمهرر  بشرررأنو أحبرررام 

التري  9999بفآ أحبام النق  الجوي الدولي واالتفانيرات الممحقرة هيرا, أو اتفانيرة مونترارال لفرام 
             (59)حمت محميا بالنسبة لمدول المونفة عمييا

      
                                                           

فرررري تف رررري  مونررررق القررررانون الم ررررري يرنظرررررت الرررردبتور عهررررد الفضرررري  ع أحمررررد, م رررردر سرررره   بررررره,   (57)
 295-296  

, وىنرا تنبالري ا شرارة إلرى أن لمنقر  الجروي الردولي 67الدبتور ع فراد الفراني, م در سه   برره,    (58)
 تفانيات الدولية وىو ما سنهينو الحقاخ مفنى خا  حددتو اال

إ  بانررت الواليررات المتحرردة  2993نرروفمهر  4حيرر  التنفيرر  فرري  9999ونررد دخمررت اتفانيررة مونتراررال لفررام   (59)
 ( التي أودعت وثائ  ت ديقيا عمى االتفانية 39األمرابية ىي الدولة رنم )


