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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 

  اللجنة القانونية

  بيان موحد بسياسات االيكاو المستمرة في المجال القانوني: ٦١البند 

  القانوني المجال في للقرارات المنقّح التوحيد
  )اإليكاوورقة مقدمة من مجلس (

  التنفيذي الموجز
القرار (تعرض هذه الورقة قراراً منقّحاً ليحّل محّل البيان الحالي الموحد بسياسات اإليكاو المستمرة في المجال القانوني 

 – قرارات الجمعية العمومية السارية( ٩٩٠٢وإلى جانب هذا القرار، يتضمن الباب الخامس من الوثيقة ). A36-26رقم 
وعلى ضوء قـرارات سـابقة   ). A33-20(، و)A32-20(، و)A32-19: (، ثالثة قرارات هي)٢٨/٩/٢٠٠٧من اعتباراً 

للمجلس وللدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية، جرى استنتاج وجوب عدم تضمين أي من هذه القرارات الثالثة 
  . وجرى تأمين تنقيح البيان حسب الضرورة. في البيان الموحد الجديد

 ).أ( تذييلالمقترح في الالمنقّح يرجى من الجمعية العمومية بحث واعتماد القرار   :جراءاإل

األهداف 
 :االستراتيجية

ألنه ينجم عنها، من ضمن أشياء أخرى، تشجيع  Fلهدف اإلستراتيجي هذه باالعمل ورقة ترتبط 
، إذ تتم المحافظة على ٢دعم التنفيذ رقم الدول على التصديق على وثائق قانون الجو، وبإستراتيجية 

 .فعالية وثائق المنظمة وأهميتها

 هذا العمل ال يقتضي أي موارد إضافية :اآلثار المالية

 Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007) :المراجع
A36-WP/6 
Doc 9900, A36-LE (Report of the Legal Commission), paragraphs 48.1 to 48.3 
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 المقدمة  - ١

 –) C-WP/9978(، في ورقة العمل١٤٢نظر المجلس، في الجلستين السابعة والثامنة من دورته  ١- ١
أن تعد، بقدر اإلمكان، األمانة العامة طلب من "سارية المفعول، والالجمعية العمومية المراجعة الجوهرية لجميع قرارات 

قرارات موحدة في مجالي النقل الجوي والشؤون القانونية، ال تنطوي على تغيير في السياسة، على أساس مشاريع 
 لجمعية العموميةالقرارات السارية المفعول الصادرة عن ا) [Doc 9602( الوثيقة من البابين الثالث والسادس على التوالي

وفي ما يتعلق ". ١٤٣والمجلس في الدورة ) الباب الثالث(وي النقل الج، لكي تراجعها لجنة )]٨/١٠/١٩٩٢اعتباراً من (
القرار (بالقرارات في المجال القانوني، أقرت الجمعية العمومية مشروع قرار توحيدها في دورتها الحادية والثالثين 

A31-15 .( ويمكن العثور على بيان التوحيد الحالي في القرار)A36-26 :(ة في البيان الموحد بسياسات اإليكاو المستمر
وفيه تقرر الجمعية العمومية مواصلة اعتماد بيان موحد في كل دورة من دوراتها العادية بسياسات المجال القانوني، 

وبناء على ذلك، تقدم ورقة العمل هذه، بياناً موحداً منقّحاً بسياسات اإليكاو . اإليكاو المستمرة في المجال القانوني
 .القانوني المستمرة في المجال

 القرار الموحد المقترح - ٢

الجمعية العمومية  بعنوان قرارات) Doc 9902(المسائل القانونية من الوثيقة : يحتوي الباب الخامس ١- ٢
عية إلى ثمانية جرمقرارات، وترد في الباب الخامس إحاالت  أربعةعلى ) ٢٨/٩/٢٠٠٧ اعتباراً من(سارية المفعول ال

 :في الباب الخامس ةربعوفيما يلي بيان القرارات األ.  قرارات أخرى من أبواب أخرى

 القانوني المجال في المستمرة يكاواإل بسياسات الموحد البيان :٢٦-٣٦ )١

 للمالحة العالمي النظام بخدمات يتعلق فيما والتزاماتها الدول حقوق ميثاق :١٩-٣٢ )٢
 الصناعية باألقمار

النظام العالمي للمالحة  لتنفيذ األجل طويل مالئم قانوني إطار وتطوير وضع :٢٠-٣٢ )٣
 )GNSS(باألقمار الصناعية 

 على التأمين مجال في الطيران شركات إلى المساعدة لتقديم منسق نهج إتباع :٢٠-٣٣ )٤
 الحرب مخاطر ضد الطيران

الذي ) A36-26(وباستثناء القرار . يشير تفحص هذه القرارات إلى أن الزمن لم يعف على أي منها ٢- ٢
وتعكس . ، لم تقر الدورة السادسة والثالثون للجمعية العمومية أي قرارات جديدة للباب الخامس)A31-15(أبطل القرار 

محتويات الباب الخامس وهيكله الحالي وجهات نظر المجلس في المرحلة التي سبقت انعقاد الدورة السادسة والثالثين 
، والدورة السادسة والثالثون للجمعية )C-Min 180/9(وقد قرر المجلس . فسهاللجمعية العمومية، ووجهات نظر الدورة ن

وال توجد أي تطورات تستوجب . بهوياتها المنفصلة) A33-20(، و)A32-20(، و)A32-19(العمومية أن تحتفظ القرارات 
 .أي تغيير

ستمرة في المجال القانوني بنتيجة ذلك، ال يتضمن القرار الجديد الموحد والمنقح بسياسات اإليكاو الم ٣- ٢
 .أي قرار جديد على شكل تذييل

مع  شياًاتغيير في السياسة، تم يدخل أي ، من دون أنيتضمن التوحيد أيضا بعض التعديالت التحريرية ٤- ٢
 .المبادئ التي تحكم هذه المهمة

 الخالصة - ٣

تقدم المرفقات بهذه الورقة التوحيد المقترح للقرارات في بيان موحد بسياسات اإليكاو المستمرة في  ١- ٣
، ويرد على هامش النص المقارن بيان مصدر )]ب(المرفق [ونص مقارن )] أ(المرفق [المجال القانوني في نص نظيف 

 .النص أو مبرر التغيير

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
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  )أ(المرفق 

  يكاو المستمرة في المجال القانونيسياسات اإلببيان موحد   :-٣٧ القرار
من المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية عن سياسات المنظمة في المجال القانوني، وذلك تيسيرا  لما كان

لتنفيذها وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب إلى متناول اليد وأسهل فهما وأفضل تنظيما من الناحية 
  .المنطقية

  :فإن الجمعية العمومية
 القانوني، المجال في المستمرة االيكاو لسياسات الموحد البيان تشكل القرار بهذا تتذييالال أن تقرر  - ١

  .العمومية للجمعية والثالثين السابعة الدورة ختام عند السياسات تلك عليه كانت الذي النحو على والمستكملة
 المجال في المستمرة االيكاو لسياسات موحد بيان اعتماد لها عادية دورة كل في ستواصل أنها تقرر  - ٢
  .القانوني
  .محله ويحل ٢٦-٣٦: القرار يلغي القرار هذا أن تعلن  - ٣

  )أ( تذييلال
  السياسة العامة

وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم  تطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يساعد كثيرا على ايجاد لما كان
  .يمكن إلساءة استعماله أن تشكل خطرا على األمن العام وشعوبه، بينما

من المرغوب فيه تجنب الخالفات بين األمم والشعوب والنهوض فيما بينها بالتعاون الذي عليه يعتمد  لما كانو
  .العالم سالم

  :فإن الجمعية العمومية
لدور المهم للقانون في تجنب وحل النزاعات والخالفات بين أمم العالم وشعوبه وفـي تحقيـق   على ا مجـددا  تؤكد

  .المنظمة ألهدافها وأغراضها

  )ب( التذييل
  إجراءات الموافقة على مشاريع االتفاقيات الخاصة بقانون الجو الدولي

  :تقرر الجمعية العمومية
  :مشاريع االتفاقياتاستخدام اإلجراءات التالية في الموافقة على 

 إلى يرفع نهائي، كمشروع الدول إلى للتقديم جاهز أنه القانونية اللجنة تعتبر اتفاقية أي مشروع يرفع  - ١
  .عنه بتقرير مصحوبا المجلس

 من وعلى المتعاقدة الدول على المشروع توزيع ذلك في بما مالئما، يراه الذي اإلجراء يتخذ أن للمجلس  - ٢
  .األخرى الدولية والمنظمات الدول من يحدده
 تقديم فرصة والمنظمات للدول يتيح وأن تعليقات أي يضيف أن االتفاقية، مشروع توزيع عند للمجلس  - ٣

  .أشهر أربعة عن تقل ال فترة غضون في للمنظمة تعليقاتها
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 فترة نفس في المؤتمر ذلك يعقد أن ويجوز اعتماده، بغرض فيه للنظر مؤتمر إلى االتفاقية مشروع يقدم  - ٤
 تاريخ من أشهر ستة عن المؤتمر ذلك افتتاح موعد يقل ال أن ويجب. العمومية الجمعية دورات إحدى انعقاد
 دولة أية المؤتمر ذلك إلى يدعو أن للمجلس ويجوز. أعاله ٣و ٢ الفقرتين أحكام تقتضيه لما وفقا المشروع إحالة
 بحق مصحوبة المشاركة تلك كانت إذا ما يقرر أن وعليه فيه، مرغوبا أمرا فيه اشتراكها أن يري متعاقدة غير

  .مراقب بصفة المؤتمر لحضور دولية منظمات يدعو أن أيضا للمجلس ويجوز. التصويت

  )ج( التذييل
  الدولية االيكاوالتصديق على وثائق 

  :إن الجمعية العمومية
المتعلق بالتصديق على بروتوكوالت تعديل اتفاقية شيكاغو ووثائق قانون ) ج( تذييل، ال٢٦-٣٦بقرارها  إذ تذكر

  .الجو الخاص وغير ذلك من الوثائق التي أعدت واعتمدت تحت رعاية المنظمة
بقلق استمرار بطء التقدم في التصديق على بروتوكوالت التعديل المذكورة أعاله، وخصوصا  وإذ تالحظ

المتعلقتين بالنصين العربي (مكرر والفقرتين الختاميتين  ٨٣مكرر والمادة  ٣المادة  البروتوكوالت الخاصة بإدخال
  . التفاقية شيكاغو) والصيني

ألهمية هذه التعديالت بالنسبة للطيران المدني الدولي، السيما بالنسبة لقدرة اتفاقية شيكاغو على  وإدراكا منها
  .االستمرار، وما يستتبع ذلك من حاجة ملحة لإلسراع في دخول هذه التعديالت غير السارية بعد حيز النفاذ

قانون الجو التي أعدت واعتمدت تحت للحاجة إلى التعجيل في التصديق على وسريان مفعول وثائق  وإدراكا منها
  .رعاية المنظمة
أن المشاركة العالمية في بروتوكوالت التعديل والوثائق األخرى هي وحدها التي ستؤمن وتعزز من  وإذ تدرك

  . المنافع المترتبة على توحيد القواعد الدولية الواردة في تلك االتفاقيات
تعديالت التفاقية شيكاغو التي كل الدول المتعاقدة على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتصديق على هذه ال تحث

على الفقرة األخيرة الضافة النصين العربي والصيني الى النصوص األصلية أي التعديالت [يسر مفعولها بعد  لم
  .في أقرب وقت ممكن] لالتفاقية
مكرر والمادة  ٨٣مكرر والمادة  ٣لم تصدق بعد على التعديالت بإدخال المادة كل الدول المتعاقدة التي  تحث

  .التفاقية شيكاغو على القيام بذلك) ١٩٨٩( ٥٦والمادة ) ١٩٩٠) (أ(٥٠
كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على الوثائق األخرى لقانون الجو الدولي، وخصوصا اتفاقية مونتريال  تحث

وبروتوكوالت أمـن الطيـران   [ ٢/٥/٢٠٠٩واتفاقيتي مونتريال بتاريخ ، ٢٠٠١ عامليب تاون لاك يووثيقت ١٩٩٩لعام ل
، لتشمل اتفاقيتي التعويض على أطراف ثالثة التي جرى إقرارهـا  على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ]٢٠١٠للعام 
  . ٢٠١٠الدبلوماسي للعام وسيجري إدخال النص ضمن قوسين مربعين وفقاً لنتائج المؤتمر . ٢/٥/٢٠٠٩في 

الدول التي صدقت على الوثائق المعنية على أن تقدم لألمين العام نسـخة مـن الـنص والمسـتندات التـي       تحث
استعملتها في عملية التصديق على هذه الوثائق وفي تنفيذها، والتي قد تكون بمثابة مثال لمساعدة الدول األخـرى فـي   

  .القيام بنفس العملية
من األمين العام أن يتخذ جميع التدابير العملية في حدود إمكانيات المنظمة وبالتعاون مع الدول لتقديم  تطلب

المساعدة، عند الطلب، إلى الدول التي تواجه صعوبات في عملية التصديق على وثائق قانون الجو وتنفيذها، بما في 
  . لتصديق على وثائق قانون الجو الدوليذلك تنظيم وحضور الحلقات أو الندوات للتشجيع على عملية ا
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  )د( التذييل
  تدريس قانون الجو

، إذ تأخذ بعين االعتبار األهمية األكيدة لتدريس قانون الجو دراسة تخصصية بالنسبة للمنظمة إن الجمعية العمومية
  .والدول، والرغبة في تعزيز المعرفة بهذا الموضوع المهم

المجلس إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة للنهوض بتدريس قانون الجو في الدول التي ال يتوفر فيها مثل هذا  تدعو
  .التدريس

  .أن تعزز من تنفيذ الهدف المذكور أعاله الدول على اتخاذ التدابير المالئمة التي من شأنها تحث
  .ق أسعد قطيط للمنح الدراسية الجامعية العلياالدول المتعاقدة واألطراف المعنية إلى المساهمة في صندو تدعو

  )ه( التذييل

  عتماد تشريع وطني بشأن بعض االعتداءات التي ترتكب علىا
  )مسألة الركاب المشاغبين أو غير المنضبطين(متن الطائرات المدنية 

  :إن الجمعية العمومية
 المادة وفي الدولي المدني الطيران اتفاقية ديباجة في عليها المنصوص المنظمة ومقاصد أهداف بأن منها إدراكا

 نقل إلى العالم شعوب احتياجات تلبية أجل من الدولي الجوي النقل وتطوير تخطيط تعزيز تتضمن االتفاقية تلك من ٤٤
  .واالقتصاد والفاعلية واالنتظام باألمان يتسم جوي

 ركاب مدنية طائرات متن على ارتكبها والتي عنها المبلغ الوقائع وخطورة عدد في الملموسة الزيادة تالحظ وإذ
  .منضبطين غير أو مشاغبون
  . متنها على الذين والطاقم الركاب وسالمة الطائرات سالمة على الوقائع تلك آلثار االعتبار تقيم وإذ
 ليست كثيرة دول في الوطنية التنظيمية والقواعد الوطنية والقوانين الراهن الدولي القانون أن بالها عن يغيب ال وإذ
  .فعال بشكل المشكلة هذه لمعالجة الكافي بالقدر مالئمة

 من مالئمة تدابير اعتماد إلى والحاجة طيرانها، أثناء للطائرات فيها الكامنة والمخاطر الخاصة البيئة تدرك وإذ
 انضباط عدم أو شغبا تشكل التي واالعتداءات اإلجرامية األفعال على المحاكمة من الدول لتمكين الوطني القانون خالل
  .الطائرات متن على

على اعتماد قواعد قانونية وطنية تمكن الدول من ممارسة اختصاصها في الحاالت المناسبة بالمحاكمة  وإذ تشجع
  .على األفعال اإلجرامية واالعتداءات التي تشكل شغبا أو عدم انضباط على متن الطائرات المسجلة في دول أخرى

  :لهذا
 الركاب مشكلة بفاعلية تعالج وطنية وقواعد قوانين يمكن ما بأسرع تعتمد أن على المتعاقدة الدول جميع تحث
  .أدناه الواردة النصوص عمليا ممكن حد أقصى إلى فيها تدرج وأن المشاغبين،

الذين تتوافر جميع الدول المتعاقدة إلى أن تقدم إلى سلطاتها المختصة، بغرض المحاكمة، جميع األشخاص وتدعو 
لديها أسس معقولة العتبارهم ممن ارتكبوا أي اعتداء منصوص عليه في القوانين والقواعد الوطنية الصادرة على هذا 

  .والقواعد النحو ويدخل في اختصاص تلك السلطات بموجب هذه القوانين
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  تشريع نموذجي بشأن بعض الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات المدنية 
  االعتداء وأفعال التدخل األخرى ضد أحد أعضاء الطاقم على متن أي طائرة مدنية : ولالقسم األ

  :يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على متن طائرة مدنية
االعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سواء بالفعل أو بالقول، ضد أحد أعضاء طاقم الطـائرة إذا كـان     )١

  .الفعل تدخال في أداء عضو الطاقم لمهامه أو يقلل من قدرته على أداء مهامههذا 
رفض إتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أي عضو من طاقم الطائرة بالنيابة عنه لتأمين   )٢

على متن  سالمة الطائرة أو سالمة أي شخص أو أي ملكية على متن الطائرة أو حفظ النظام واالنضباط
  .الطائرة

االعتداء الجسماني واألفعال األخرى التي تعرض السالمة للخطر أو تخل بالنظام واالنضباط على : القسم الثاني
  متـن أي طائرة مدنية

يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بأحد أفعال العنف البدني ضد أي شخص، أو   )١
  .بأي طفل بالتحرش باالعتداء الجنسي أو

يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على متن أي طائرة مدنية، إذا كان من المحتمل أن   )٢
يعرض الفعل سالمة الطائرة أو سالمة أي شخص على متنها للخطر، أو يخل بالنظام واالنضباط على متن 

  :الطائرة
  .بالقول، ضد شخص آخر ء بالفعل أواالعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سوا  )أ
  .التسبب عمدا في تلف أو تدمير أي ملكية  )ب
  . تعاطي الخمور أو العقاقير إلى حد الثمالة  )ج
  مدنية  الجرائم األخرى التي ترتكب على متن أي طائرة  :القسم الثالث

  :دنيةيعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بارتكاب أحد األفعال التالية على متن أي طائرة م
  .التدخين في دورة المياه أو في أي مكان آخر على نحو يحتمل أن يهدد سالمة الطائرة  )١
  .العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غيره من األجهزة المتعلقة بالسالمة على متن الطائرة  )٢
  .تشغيل أي جهاز الكتروني محمول عندما يكون تشغيله محظورا  )٣

  االختصاص  :القسم الرابع
ليشمل أي جريمة منصوص عليها في األقسام األول والثاني والثالث من هذا القانون ) اسم الدولة( يمتد اختصاص   - ١

  :إذا كان الفعل الذي يشكل جريمة قد وقع على متن أي من الطائرات التالية
  ).اسم الدولة( أي طائرة مدنية مسجلة في   )١
أو ) الدولة اسم(قم ألي مشغّل جوي يقع مقر عمله الرئيسي في أي طائرة مدنية مؤجرة بالطاقم أو بدون الطا  )٢

  .ولكنه يقيم فيها بصفة دائمة) الدولة اسم(أي مشغل جوي ليس له مقر في 
  .فوقه أو تطير) اسم الدولة(أي طائرة مدنية في إقليم   )٣
  :، إذا توافر الشرطان التاليان)اسم الدولة(أي طائرة مدنية أخرى تطير خارج   )٤
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  )اسم الدولة(أن يكون الهبوط التالى للطائرة في   )أ
وطلب من ) الدولة اسم(وأن يكون قائد الطائرة قد سلم المتهم المشتبه فيه الى السلطات المختصة في   )ب

هذه السلطات محاكمة ذلك المتهم المشتبه فيه مؤكدا لها أنه ال هو وال مشغل الطائرة قد قدم طلبا 
  .ثال الى أي دولة أخرىمماثال أو سيقدم طلبا مما

تعني في هذا القسم الفترة التي تبدأ من لحظة تشغيل القدرة بغرض اإلقالع وانتهاء " أثناء الطيران"إن عبارة   - ٢
  .باللحظة التي تتوقف فيها الطائرة عن الحركة بعد الهبوط

  )و( تذييلال

  وضع طريقة عملية للسير قدما في تحديد الجوانب القانونية والمؤسسية
  )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

الـذي يرمـي،    )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /التنفيذ العالمي لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع لما كان
ـ  ؤتمر العاشـر  ضمن جملة أمور، إلى توفير خدمات أساسية لسالمة المالحة الجوية، قد تقدم كثيرا منذ طرحه في الم

  .٢٠٠٣وحظي بتأييد قوي في المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية لعام  ١٩٩١للمالحة الجوية في عام 
، )CNS/ATM(إدارة الحركـة الجويـة   /اإلطار القانوني الراهن لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع ولما كان

وبوجه خاص ميثاق الحقوق وااللتزامات فـي  (العمومية والذي يتكون من اتفاقية شيكاغو ومالحقها وقرارات الجمعية 
يكـاو  وبوجه خاص بيان سياسـات اإل (صلة يكاو ذات ال، وإرشادات اإل)إطار النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية

اإلقليمية وخطط المالحة ) )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /بشأن تنفيذ وتشغيل نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع
والرسائل المتبادلة بين االيكاو والدول التي تشغل مجموعات األقمار الصناعية المستخدمة في المالحة، قد سمح ببلـوغ  

  .الحالي مستوى التنفيذ الفني
يكاو قد كرست موارد كثيرة لدراسة الجوانب القانونية والمؤسسـية لـنظم االتصـاالت والمالحـة     اإل ولما كانت
يكاو، والمجلس، واللجنة القانونية، وفريق إلفي إطار الجمعية العمومية ل )CNS/ATM(ارة الحركة الجوية إد/واالستطالع

الخبراء القانونيين والفنيين، ومجموعة دراسة أنشئت لدراسة هذا الموضوع، وذلك من أجل إعداد سجل مفصل بالمسائل 
  .همهاوالتحديات والشواغل التي تواجه المجتمع العالمي تمهيدا لف

هناك حاجة إلى النظر في اتخاذ المبادرات إقليمية لوضع التدابير التي تعـالج أي قضـايا قانونيـة أو     ولما كانت
في اإلقليم، مـع ضـمان    )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /مؤسسية تعيق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

  .توافق هذه اآلليات مع اتفاقية شيكاغو
  :العمومية يةالجمع فإن
 لـنظم  قـانوني  إطـار  وضـع  في النظر" القانونية للجنة العام العمل برنامج من ٣ رقم البند بأهمية تقر  -١

 باألقمـار  للمالحـة  العـالمي  النظـام  فيهـا  بما )CNS/ATM( الجوية الحركة إدارة/واالستطالع والمالحة االتصاالت
 العموميـة  الجمعيـة  مقررات وأ وقرارات ،"واقامة اطار عمل قانونيوالهيئات االقليمية المتعددة األطراف،  الصناعية
  .بذلك يتعلق فيما والمجلس
 والمالحـة  االتصـاالت  نظـم  لتنفيـذ  شـيكاغو  اتفاقيـة  تعديل إلى حاجة وجود عدم على جديد من تؤكد  -٢

  .)CNS/ATM( الجوية الحركة إدارة/واالستطالع
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 أي لمعالجـة  الالزمة اآلليات لوضع اإلقليمية المنظمات استخدام في أيضا النظر إلى المتعاقدة الدول تدعو  -٣
 الجويـة  الحركـة  إدارة/واالسـتطالع  والمالحـة  االتصاالت نظم تنفيذ تعوق أن شأنها من مؤسسية أو قانونية قضايا

(CNS/ATM) العام الدولي والقانون شيكاغو اتفاقية مع اآلليات هذه توافق ضمان مع اإلقليم، في.  
 نظـم  لتنفيذ الالزمة الفنية والمساعدات التسهيالت تقديم على والصناعة اإلقليمية والمنظمات يكاواإل تشجع  -٤

  .)CNS/ATM( الجوية الحركة إدارة/واالستطالع والمالحة االتصاالت
 مصـادر  يجـاد إ في النظر إلى الخاصة التمويل وجهات األطراف متعددة والوكاالت المتعاقدة الدول تدعو  -٥
 الحركـة  إدارة/واالسـتطالع  والمالحة االتصاالت نظم تنفيذ على اإلقليمية والمجموعات الدول لمساعدة إضافية تمويل
  .)CNS/ATM( الجوية
 انضـمام  يسـهل  تعاقديـة  أطـر  وضع على االقتضاء عند يساعد وبأن بل يسهر، بأن العام األمين تكلف  -٦
 األوروبيـة  اللجنـة  أعضـاء  مـن  المقترحين والنموذج الهيكل أساس على أمور جملة ضمن وتعتمد إليها، األطراف
  .الدولي القانون أساس وعلى األخرى، اإلقليمية المدني الطيران ولجان المدني للطيران
  .اإلقليمية بالمبادرات المجلس إفادة إلى المتعاقدة الدول تدعو  -٧
طبقا (المجلس بأن يسجل هذه المبادرات اإلقليمية، وبأن ينظر في قيمتها ويجعلها علنية بأسرع ما يمكن  تكلف  - ٨
  .)من اتفاقية شيكاغو ٨٣و  ٥٥و ٥٤للمواد 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ب(المرفق 

      يكاو المستمرة في المجال القانونيبيان موحد لسياسات اإل : -٣٧القرار 

من المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية عن سياسات المنظمـة   لما كان
في المجال القانوني، وذلك تيسيرا لتنفيذها وتطبيقها العملي مـن خـالل جعـل    
  .نصوصها أقرب إلى متناول اليد وأسهل فهما وأفضل تنظيما من الناحية المنطقية

    

      :فإن الجمعية العمومية

 المستمرة يكاواإل لسياسات الموحد البيان تشكل القرار هذا تتذييال أن تقرر  -١
 عنـد  السياسات تلك عليه كانت الذي النحو على والمستكملة القانوني، المجال في
  .العمومية للجمعية والثالثين السابعة السادسة الدورة ختام

    

 سياسات عن موحد بيان اعتماد لها عادية دورة كل في ستواصل أنها تقرر  -٢
  .القانوني المجال في المستمرة االيكاو

    

 ٢٦-٣٦ ٣-٣٥و ٤-٣٣و ١٥-٣١: القـرارات  يلغـي  القرار هذا أن تعلن  -٣
  .محلها ويحل

    

 )أ( التذييل

  السياسة العامة

  المصدر  
  )أ( تذييل، ال٢٦-٣٦القرار 

وإبقـاء   تطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يساعد كثيرا على ايجاد لما كان
يمكن إلساءة استعماله أن تشـكل   الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه، بينما

  .خطرا على األمن العام

    

من المرغوب فيه تجنب الخالفات بين األمم والشعوب والنهوض فيمـا   لما كان
  .العالم بينها بالتعاون الذي عليه يعتمد سالم

    

      :فإن الجمعية العمومية

على الدور المهم للقانون في تجنب وحل النزاعات والخالفات بين أمم  مجددا تؤكد
  .العالم وشعوبه وفي تحقيق المنظمة ألهدافها وأغراضها
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  المصدر    )ب( تذييلال

  )ب( تذييل، ال٢٦-٣٦القرار     إجراءات الموافقة على مشاريع االتفاقيات الخاصة بقانون الجو الدولي

      :العموميةتقرر الجمعية 

      :استخدام اإلجراءات التالية في الموافقة على مشاريع االتفاقيات

 إلى للتقديم جاهز أنه القانونية اللجنة تعتبر اتفاقية أي مشروع يرفع  -١
  .عنه بتقرير مصحوبا المجلس إلى يرفع نهائي، كمشروع الدول
 توزيع ذلك في بما مالئما، يراه الذي اإلجراء يتخذ أن للمجلس  -٢
 الدولية والمنظمات الدول من يحدده من وعلى المتعاقدة الدول على المشروع
  .األخرى
 وأن تعليقات أي يضيف أن االتفاقية، مشروع توزيع عند للمجلس  -٣
 تقل ال فترة غضون في للمنظمة تعليقاتها تقديم فرصة والمنظمات للدول يتيح
  .أشهر أربعة عن

 ويجوز اعتماده، بغرض فيه للنظر مؤتمر إلى االتفاقية مشروع يقدم  -٤
. العموميـة  الجمعيـة  دورات إحدى انعقاد فترة نفس في المؤتمر ذلك يعقد أن

 إحالـة  تـاريخ  من أشهر ستة عن المؤتمر ذلك افتتاح موعد يقل ال أن ويجب
 يدعو أن للمجلس ويجوز. أعاله ٣و ٢ الفقرتين أحكام تقتضيه لما وفقا المشروع

 فيه، مرغوبا أمرا فيه اشتراكها أن يرى متعاقدة غير دولة أية المؤتمر ذلك إلى
 ويجـوز . التصـويت  بحق مصحوبة المشاركة تلك كانت إذا ما يقرر أن وعليه
  .مراقب بصفة المؤتمر لحضور دولية منظمات يدعو أن أيضا للمجلس

    

  المصدر    )ج( التذييل

  )ج( تذييل، ال٢٦-٣٦القرار     الدولية يكاواإلالتصديق على وثائق 

      :إن الجمعية العمومية

المتعلق بالتصـديق علـى   ) ج( ، التذييل٢٦-٣٦ ١٥-٣١بقرارها  إذ تذكر
بروتوكوالت تعديل اتفاقية شيكاغو ووثائق قانون الجو الخاص وغير ذلك مـن  

  .الوثائق التي أعدت واعتمدت تحت رعاية المنظمة

    

بقلق استمرار بطء التقدم في التصديق على بروتوكوالت التعديل  وإذ تالحظ
مكـرر   ٣المذكورة أعاله، وخصوصا البروتوكوالت الخاصة بإدخال المـادة  

) المتعلقتين بالنصين العربي والصـيني (مكرر والفقرتين الختاميتين  ٨٣والمادة 
  .التفاقية شيكاغو

    

ألهمية هذه التعديالت بالنسبة للطيران المدني الدولي، السيما  وإدراكا منها
بالنسبة لقدرة اتفاقية شيكاغو على االستمرار، وما يستتبع ذلك من حاجة ملحـة  

  .لإلسراع في دخول هذه التعديالت غير السارية بعد حيز النفاذ
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للحاجة إلى التعجيل في التصديق على وسريان مفعول وثائق  وإدراكا منها
      .قانون الجو التي أعدت واعتمدت تحت رعاية المنظمة

أن المشاركة العالمية في بروتوكوالت التعديل والوثائق األخـرى   وإذ تدرك
هي وحدها التي ستؤمن وتعزز من المنافع المترتبة على توحيد القواعد الدولية 

  .تلك االتفاقياتالواردة في 

    

لتصديق علـى  اعلى التي لم تفعل ذلك حتى اآلن، كل الدول المتعاقدة  تحث
التعديالت بإدخال أي [هذه التعديالت التفاقية شيكاغو التي لم يسر مفعولها بعد 

النصـين العربـي   ب تعديل الفقرة األخيرة الضافة المتعلقتينالفقرتين الختاميتين 
  .في أقرب وقت ممكن] النصوص األصلية لالتفاقية الى والصيني

التعديالت التحريرية لتعكس التعـديالت    
  على النص بدقة أكبر

 ٣كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على التعديالت بإدخال المادة  تحث
التفاقية ) ١٩٨٩( ٥٦والمادة ) ١٩٩٠) (أ(٥٠مكرر والمادة  ٨٣مكرر والمادة 

  .شيكاغو على القيام بذلك

    

كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على الوثائق األخرى لقـانون   تحث
يـب تـاون   اووثيقتـا ك  ١٩٩٩لعام لة مونتريال اتفاقي الجو الدولي، وخصوصاً

وبروتوكـوالت أمـن   [ ٢/٥/٢٠٠٩واتفاقيتي مونتريال بتـاريخ  ، ٢٠٠١ لعام
  .قيام بذلك في أقرب وقت ممكنعلى ال ،]٢٠١٠الطيران للعام 

لتشمل اتفاقيتي التعويض عن األضـرار    
الالحقة بأطراف ثالثـة، والتـي جـرى    

وسـيجري  . ٢/٥/٢٠٠٩إقرارها فـي  
ال النص ضـمن قوسـين مـربعين    إدخ

استناداً إلى نتائج المـؤتمر الدبلوماسـي   
  .٢٠١٠للعام 

الدول التي صدقت على الوثائق المعنية على أن تقدم لألمـين العـام    تحث
نسخة من النص والمستندات التي استعملتها في عملية التصديق على هذه الوثائق 
وفي تنفيذها، والتي قد تكون بمثابة مثال لمساعدة الدول األخرى في القيام بنفس 

  .العملية

    

من األمين العام أن يتخذ جميع التدابير العملية في حـدود إمكانيـات    تطلب
المنظمة وبالتعاون مع الدول لتقديم المساعدة، عند الطلب، إلى الدول التي تواجه 
صعوبات في عملية التصديق على وثائق قانون الجو وتنفيذها، بما في ذلك تنظيم 

لتصديق على وثائق قـانون  وحضور الحلقات أو الندوات للتشجيع على عملية ا
  .الجو الدولي

    

  المصدر    )د( تذييلال

  )د( تذييل، ال٢٦-٣٦القرار     تدريس قانون الجو

، إذ تأخذ بعين االعتبار األهمية األكيدة لتدريس قانون الجو إن الجمعية العمومية
دراسة تخصصية بالنسبة للمنظمة والدول، والرغبة في تعزيز المعرفـة بهـذا   

  .المهم الموضوع

    

المجلس إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة للنهوض بتدريس قانون الجو فـي   تدعو
      .الدول التي ال يتوفر فيها مثل هذا التدريس

أن تعزز من تنفيذ الهدف  الدول على اتخاذ التدابير المالئمة التي من شأنها تحث
      .المذكور أعاله
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المتعاقدة واألطراف المعنية إلى المساهمة في صندوق أسعد قطيط الدول  تدعو
      .للمنح الدراسية الجامعية العليا

  المصدر    )ه(التذييل 

إعتماد تشريع وطني بشأن بعض االعتداءات التي ترتكب على متن الطائرات 
  )مسألة الركاب المشاغبين أو غير المنضبطين(المدنية 

  )ه( تذييل، ال٢٦-٣٦القرار   

      :إن الجمعية العمومية

 اتفاقية ديباجة في عليها المنصوص المنظمة ومقاصد أهداف بأن منها إدراكا
 تخطيط تعزيز تتضمن االتفاقية تلك من ٤٤ المادة وفي الدولي المدني الطيران
 جوي نقل إلى العالم شعوب احتياجات تلبية أجل من الدولي الجوي النقل وتطوير
  .واالقتصاد والفاعلية واالنتظام باألمان يتسم

    

 والتي عنها المبلغ الوقائع وخطورة عدد في الملموسة الزيادة تالحظ وإذ
  .منضبطين غير أو مشاغبون ركاب مدنية طائرات متن على ارتكبها

    

 الركاب وسالمة الطائرات سالمة على الوقائع تلك آلثار االعتبار تقيم وإذ
      .متنها على الذين والطاقم

 والقواعد الوطنية والقوانين الراهن الدولي القانون أن بالها عن يغيب ال وإذ
 المشكلة هذه لمعالجة الكافي بالقدر مالئمة ليست كثيرة دول في الوطنية التنظيمية
  .فعال بشكل

    

 طيرانها، أثناء للطائرات فيها الكامنة والمخاطر الخاصة البيئة تدرك وإذ
 من الدول لتمكين الوطني القانون خالل من مالئمة تدابير اعتماد إلى والحاجة
 انضباط عدم أو شغبا تشكل التي واالعتداءات اإلجرامية األفعال على المحاكمة
  .الطائرات متن على

    

على اعتماد قواعد قانونية وطنية تمكن الدول من ممارسة  وإذ تشجع
اختصاصها في الحاالت المناسبة بالمحاكمة على األفعال اإلجرامية واالعتداءات 
  .التي تشكل شغبا أو عدم انضباط على متن الطائرات المسجلة في دول أخرى

    

      :لهذا

 وقواعد قوانين يمكن ما بأسرع تصدر أن على المتعاقدة الدول جميع تحث
 حد أقصى إلى فيها تدرج وأن المشاغبين، الركاب مشكلة بفاعلية تعالج وطنية
  .أدناه الواردة النصوص عمليا ممكن

    

جميع الدول المتعاقدة إلى أن تقدم إلى سلطاتها المختصة، بغرض وتدعو 
المحاكمة، جميع األشخاص الذين تتوافر لديها أسس معقولة العتبارهم ممن 
ارتكبوا أي اعتداء منصوص عليه في القوانين والقواعد الوطنية الصادرة على 

  .والقواعد هذا النحو ويدخل في اختصاص تلك السلطات بموجب هذه القوانين
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  تشريع نموذجي بشأن بعض الجرائم التي ترتكب 
  على متن الطائرات المدنية

    

األخرى ضد أحد أعضاء الطاقم على متن االعتداء وأفعال التدخل : القسم األول
  أي طائرة مدنية

    

      :يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على متن طائرة مدنية
االعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سواء بالفعل أو بالقول، ضد   )١

أحد أعضاء طاقم الطائرة إذا كان هذا الفعل تدخال فـي أداء عضـو   
  .الطاقم لمهامه أو يقلل من قدرته على أداء مهامه

رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أي عضو   )٢
من طاقم الطائرة بالنيابة عنه لتأمين سالمة الطائرة أو سالمة أي 
شخص أو أي ملكية على متن الطائرة أو حفظ النظام واالنضباط على 

  .متن الطائرة

    

االعتداء الجسماني واألفعال األخرى التي تعرض السالمة للخطر : القسم الثاني
  أو تخل بالنظام واالنضباط على متـن أي طائرة مدنية

    

يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بأحد أفعال   )١
بالتحرش بأي  العنف البدني ضد أي شخص، أو باالعتداء الجنسي أو

  .طفل
يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على متن أي   )٢

طائرة مدنية، إذا كان من المحتمل أن يعرض الفعل سالمة الطائرة أو 
سالمة أي شخص على متنها للخطر، أو يخل بالنظام واالنضباط على 

  :متن الطائرة
القول، ب االعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سواء بالفعل أو  )أ

  .ضد شخص آخر
  .التسبب عمدا في تلف أو تدمير أي ملكية  )ب
  .تعاطي الخمور أو العقاقير الى حد الثمالة  )ج

    

      مدنية  الجرائم األخرى التي ترتكب على متن أي طائرة  :القسم الثالث
يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بارتكاب أحد األفعال التالية على متن أي 

  :طائرة مدنية
    

التدخين في دورة المياه أو في أي مكان آخر على نحو يحتمل أن يهدد   )١
  .سالمة الطائرة

العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غيره من األجهزة المتعلقة   )٢
  .بالسالمة على متن الطائرة

  .تشغيل أي جهاز الكتروني محمول عندما يكون تشغيله محظورا  )٣
  

    

   



  A37-WP/3 
  LE/1  
 B-6 Attachment B 
 

      االختصاص: القسم الرابع

ليشمل أي جريمة منصوص عليها في ) اسم الدولة( يمتد اختصاص   -١
األقسام األول والثاني والثالث من هذا القانون إذا كان الفعل الذي 

  :يشكل جريمة قد وقع على متن أي من الطائرات التالية
  ).اسم الدولة (أي طائرة مدنية مسجلة في   )١
الطاقم ألي مشغّل أي طائرة مدنية مؤجرة بالطاقم أو بدون   )٢

أو أي مشغل ) الدولة اسم (جوي يقع مقر عمله الرئيسي في 
ولكنه يقيم فيها بصفة ) الدولة اسم (جوي ليس له مقر في 

  .دائمة
  .فوقه أو تطير) اسم الدولة (أي طائرة مدنية في إقليم   )٣
، إذا توافر )اسم الدولة (أي طائرة مدنية أخرى تطير خارج   )٤

  :التاليانالشرطان 

    

  )اسم الدولة (أن يكون الهبوط التالى للطائرة في   )أ
وأن يكون قائد الطائرة قد سلم المتهم المشتبه فيه الى   )ب

وطلب من هذه ) الدولة اسم (السلطات المختصة في 
السلطات محاكمة ذلك المتهم المشتبه فيه مؤكدا لها أنه ال هو 

أو سيقدم طلبا مماثال  وال مشغل الطائرة قد قدم طلبا مماثال
  .الى أي دولة أخرى

    

تعني في هذا القسم الفترة التي تبدأ من " أثناء الطيران"إن عبارة   -٢
لحظة تشغيل القدرة بغرض اإلقالع وانتهاء باللحظة التي تتوقف فيها 

  .الطائرة عن الحركة بعد الهبوط

    

  المصدر    )و( تذييلال

تحديد الجوانب القانونية والمؤسسية وضع طريقة عملية للسير قدما في 
  )CNS/ATM( إدارة الحركة الجوية/لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

  )و( تذييل، ال٢٦- ٣٦القرار  

إدارة /التنفيذ العالمي لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع لما كان
الذي يرمي، ضمن جملة أمور، إلى توفير  )CNS/ATM(الحركة الجوية 

خدمات أساسية لسالمة المالحة الجوية، قد تقدم كثيرا منذ طرحه في 
وحظي بتأييد قوي في  ١٩٩١المؤتمر العاشر للمالحة الجوية في عام 

  .٢٠٠٣المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية لعام 

    

اإلطار القانوني الراهن لنظم االتصاالت والمالحة  ولما كان
، والذي يتكون من اتفاقية )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /واالستطالع

وبوجه خاص ميثاق الحقوق (شيكاغو ومالحقها وقرارات الجمعية العمومية 
، وإرشادات )وااللتزامات في إطار النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية
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وبوجه خاص بيان سياسات االيكاو بشأن تنفيذ وتشغيل (و ذات الصلة االيكا
) )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

وخطط المالحة اإلقليمية والرسائل المتبادلة بين االيكاو والدول التي تشغل 
مستوى  مجموعات األقمار الصناعية المستخدمة في المالحة، قد سمح ببلوغ

  .الحالي  التنفيذ الفني

االيكاو قد كرست موارد كثيرة لدراسة الجوانب القانونية  ولما كانت
إدارة الحركة الجوية /والمؤسسية لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

)CNS/ATM(  في إطار الجمعية العمومية لاليكاو، والمجلس، واللجنة
القانونية، وفريق الخبراء القانونيين والفنيين، ومجموعة دراسة أنشئت 
لدراسة هذا الموضوع، وذلك من أجل إعداد سجل مفصل بالمسائل 

  .والتحديات والشواغل التي تواجه المجتمع العالمي تمهيدا لفهمها

    

ة إلى النظر في اتخاذ المبادرات إقليمية لوضع هناك حاج ولما كانت
التدابير التي تعالج أي قضايا قانونية أو مؤسسية تعيق تنفيذ نظم االتصاالت 

في اإلقليم، مع  )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /والمالحة واالستطالع
  .ضمان توافق هذه اآلليات مع اتفاقية شيكاغو

    

      :العمومية الجمعية فإن

 القانونية للجنة العام العمل برنامج من ٣ رقم البند بأهمية تقر  -١
 إدارة/واالستطالع والمالحة االتصاالت لنظم قانوني إطار وضع في النظر"

 باألقمـار  للمالحـة  العالمي النظام فيها بما )CNS/ATM( الجوية الحركة
 مقـررات  وأ وقـرارات  ،"والهيئات االقليمية المتعددة األطراف الصناعية
  .بذلك يتعلق فيما والمجلس العمومية الجمعية
 شيكاغو اتفاقية تعديل إلى حاجة وجود عدم على جديد من تؤكد  -٢
 الجويـة  الحركـة  إدارة/واالسـتطالع  والمالحـة  االتصاالت نظم لتنفيذ

)CNS/ATM(.  
 المنظمـات  استخدام في أيضا النظر إلى المتعاقدة الدول تدعو  -٣
 من مؤسسية أو قانونية قضايا أي لمعالجة الالزمة اآلليات لوضع اإلقليمية
 الحركة إدارة/واالستطالع والمالحة االتصاالت نظم تنفيذ تعوق أن شأنها
 اتفاقيـة  مع اآلليات هذه توافق ضمان مع اإلقليم، في (CNS/ATM) الجوية
  .العام الدولي والقانون شيكاغو
 تقـديم  علـى  والصـناعة  اإلقليمية والمنظمات االيكاو تشجع  -٤
 والمالحـة  االتصـاالت  نظم لتنفيذ الالزمة الفنية والمساعدات التسهيالت
  .)CNS/ATM( الجوية الحركة إدارة/واالستطالع
 وجهـات  األطـراف  متعددة والوكاالت المتعاقدة الدول تدعو  -٥
 الدول لمساعدة إضافية تمويل مصادر ايجاد في النظر إلى الخاصة التمويل

ــة والمجموعــات ــذ علــى اإلقليمي  والمالحــة االتصــاالت نظــم تنفي
  .)CNS/ATM( الجوية الحركة إدارة/واالستطالع
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 االقتضـاء  عند يساعد وبأن بل يسهر، بأن العام األمين تكلف  -٦
 جملة ضمن وتعتمد إليها، األطراف انضمام يسهل تعاقدية أطر وضع على
 األوروبية اللجنة أعضاء من المقترحين والنموذج الهيكل أساس على أمور

 أسـاس  وعلـى  األخرى، اإلقليمية المدني الطيران ولجان المدني للطيران
  .الدولي القانون
  .اإلقليمية بالمبادرات المجلس إفادة إلى المتعاقدة الدول تدعو  -٧
المجلس بأن يسجل هذه المبادرات اإلقليمية، وبأن ينظر  تكلف  -٨

من  ٨٣و  ٥٥و  ٥٤طبقا للمواد (في قيمتها ويجعلها علنية بأسرع ما يمكن 
  .)اتفاقية شيكاغو

  —انتهى  —


