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  ٥٩تقرير عن البند  59-1

 

التي تثير قلق مجتمع الطيران المدني الدولي ولم تشملها صكوك قانون األفعال أو الجرائم   :من جدول األعمال ٥٩لبند ا
  القائمةالجو 

الذي عقد فـي بيجـين،   قدم أمين اللجنة تقريرا شفويا فيما يتعلق بالمؤتمر الدبلوماسي بشأن أمن الطيران،   ١-٥٩
. لة وأربع منظمات دوليةوشارك في المؤتمر ست وسبعون دو. ٢٠١٠سبتمبر /لأيلو ١٠أغسطس إلى /أب ٣٠الصين، من 

والبروتوكول المكمل ) اتفاقية بيجين( اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدوليوقد اعتمد المؤتمر 
م هاتان المعاهدتان، في جملة أمور، استخدام وتجر). بروتوكول بيجين( التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات

غيـر   وأصبح النقل. أو أهداف أخرى على األرضالطائرات  للهجوم علىطائرات المدنية كسالح، واستخدام مواد خطرة ال
غطـت  وباإلضافة إلـى ذلـك،   . والمواد المتصلة بها خاضعا للعقاب ،المشروع لألسلحة البيولوجية، والكيميائية، والنووية

وبموجب المعاهدتين فإن التهديد بارتكـاب جريمـة   . ومنظمي الجريمةلمديري الجنائية المعاهدتان بوجه خاص المسؤولية 
 تصـديق وتحتاج كل من المعاهدتين إلى . التهديدمصداقية يمكن أيضا أن يثير المسؤولية الجنائية، عندما تدل الظروف على 

دولـة   ٢٠وقعت من قبل ، كانت االتفاقية قد ٢٠١٠أكتوبر /ولغاية أول تشرين األول. دولة لكي تصبح سارية المفعول ٢٢
  .دولة ٢١والبروتوكول من قبل 

المقدمة من األرجنتين، وأستراليا، وكنـدا، والصـين، والجمهوريـة    ، A37-WP/290قترح ورقة العمل تو  ٢-٥٩
ق مرفوالمكسيك، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية في  ،التشيكية، وفرنسا

 الدول األعضاء في االيكاو على التوقيع على اتفاقيـة وبروتوكـول بيجـين   جميع يحث للجمعية العمومية مشروع قرار لها 
  .امعليهالتصديق و

بـل  بتوافـق اآلراء  ، إلى أن معاهـدتي بيجـين لـم تعتمـدا     أخرى ر أحد الوفود، وأيدته ثالثة وفوداشأو  ٣-٥٩
يمكن أن يؤثر على القبول بهـذين  بانقسام بين الدول، األمر الذي " ستبعاد العسكرياالبند  "وقد تسبب ما يسمى . التصويتب

  .أن يتاح للدول مجال إبداء التحفظ إزاء هذا البندينبغي أنه على وجرى التأكيد . الصكين
 وأعربت غالبية الوفود التي تناوبت على الكالم عن رأيها بأن المعاهدتين الجديدتين توسـعان مـن نطـاق     ٤-٥٩

وأن من شأن اعتمادهما على الصعيد العـالمي أن يـدفع    .وتعززانهضد الطيران المدني  اإلرهاب لمكافحةاإلطار العالمي 
  .الطيران المدنيضد المشروعة األفعال غير التعاون قدما لمنع 

وجوب تعزيز اإلطار القـانوني  الحاصل بشأن واسع النطاق ال توافق اآلراءيجاز، فقد شدد الرئيس على إوب  ٥-٥٩
ولم تمنع المعاهدتان الجديدتان الدول من إبداء تحفظ على بند محـدد عنـد   . لمواجهة المخاطر الجديدة الناشئةران ألمن الطي
  :اللجنة بأن توصي إلى الجلسة العامة اعتماد القرار التالي وافقتوبعدئذ . امأو االنضمام إليهالتصديق  التوقيع أو

  ٢٠١٠يجين لعام تعزيز اتفاقية بيجين وبروتوكول ب: ١-٥٩القرار 
  إن الجمعية العمومية،

كوك التي ُأعدت واعتمدت المتعلق بالتصديق على الص) ج( المرفق، ٢٦-٣٦الجمعية العمومية قرار إلى  إذ تشير
  المنظمة؛رعاية تحت 
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٥٩تقرير عن البند    59-2 

 
  لطيران العالمي وتعزيزه لمواجهة المخاطر الجديدة والناشئة؛أمن ابأهمية توسيع نطاق نظام  وإذ تعترف

تفاقية قمع األفعال غير المشـروعة المتعلقـة بـالطيران    الجميع الدول على دعم وتشجيع االعتماد العالمي  تحث  -١
 والبروتوكول المكمل التفاقية قمع االستيالء غيـر المشـروع علـى الطـائرات    ) ٢٠١٠اتفاقية بيجين لعام ( المدني الدولي

  ؛)٢٠١٠بروتوكول بيجين لعام (
  ؛في أسرع وقت ممكن ٢٠١٠بروتوكول بيجين لعام واتفاقية بيجين التصديق على التوقيع والدول على  تحث  -٢
  .تقديم المساعدة، حسب االقتضاء، في عملية التصديق إذا طلبت ذلك الدول األعضاءاألمين العام  لىإتطلب   -٣
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  برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني  :من جدول األعمال ٦٠لبند ا

، المقدمـة مـن المجلـس، والورقـة     A37-WP/33هذا البند على أساس ورقـة العمـل    نظرت اللجنة في  ١-٦٠
A37-WP/77 ،األرجنتين، والبرازيل، وكندا، وألمانيا، وسنغافورة، وجنـوب  ، المقدمة من ٢ضافة رقم اإلو ١ضافة رقم اإل

لواليـات المتحـدة األمريكيـة،    مـن ا ، المقدمـة  A37-WP/80رقـة  الو، وأفريقيا، وتنزانيا، والواليات المتحدة األمريكية
ـ ـن جمهوريـمة ـ، المقدمA37-WP/233ة ـرقالوومن كولومبيا، ، المقدمة A37-WP/229 الورقةو ورقـة  وال، اـة كوري

A37-WP/281 Revised   ومؤسسة سالمة الطيران ، المقدمة من مجموعة أسر ضحايا حوادث الطائرات١والتصويب رقم ،
(FSF)، لالتينية لقانون الطيران والفضاء ورابطة أمريكا ا(ALADA). 

فيما يتعلق بعمل األمانة العامـة فـي المجـال    الجمعية العمومية معلومات إلى  A37-WP/33قدمت الورقة   ٢-٦٠
فيما للجمعية العمومية على التطورات والقرارات ذات الصلة التي اتخذها المجلس منذ الدورة السابقة القانوني ونظرة شاملة 

ورحب أحد الوفـود وأحـد   . ق بالبنود المعروضة على جدول أعمال اللجنة القانونية، بما في ذلك تحديد أولويات البنوديتعل
إلـى   صفريق الدراسة المعني بالركاب غير المنضبطين التابع لألمانة العامة، وأشار بوجه خاتنشيط الوفود المراقبة بإعادة 

   . لعائدة لدولة الهبوط فيما يتعلق بالجرائم الخطرة المرتكبة من قبل ركاب غير منضبطينالقضائية االحاجة لمعالجة المسائل 
في أسرع وقت ممكن التصديق اقتراحا العتماد قرار يحث جميع الدول على  A37-WP/77 وتضمنت الوثيقة  ٣-٦٠

االقتضاء، بالنسبة لعملية التصديق إذا ويطلب إلى أمين عام االيكاو تقديم المساعدة، حسب  ١٩٩٩على اتفاقية مونتريال لعام 
وأبـرز   الركابوأشار وفد الواليات المتحدة األمريكية إلى المنافع المتضمنة في االتفاقية بالنسبة لجمهور . طلبت الدول ذلك

   .النظم القانونية في الوقت الحاضرلوجود عدد من الحاجة للسعي الحثيث للقبول العالمي لهذه االتفاقية، وذلك 
ورقـة العمـل   وأبرزت مجموعة أسر ضحايا حوادث الطائرات أيضا في عرضها بالنيابة عـن مقـدمي     ٤-٦٠

A37-WP/281  أن تكون من غير المقبول ، وأشارت إلى أنه ١٩٩٩الحاجة لزيادة تعزيز التصديق على اتفاقية مونتريال لعام
  .نفس الحادثلالقواعد المطبقة لتعويض الضحايا مختلفة بالنسبة 

بالنيابة عن االتحاد األوروبي واللجنـة  تكلم ، أعربت عدة وفود من بينها وفد عملولدى النظر في ورقتي ال  ٥-٦٠
 التصـديق ، باإلضافة إلى وفد مراقب، عن مساندة فكرة تعزيز الجهود لحث الدول على (ACAC)للطيران المدني األوروبية 

والحظت وفود . ورأت وفود عدة أنه قد آن األوان للسعي إلى تطبيقها على نطاق عالمي. ١٩٩٩على اتفاقية مونتريال لعام 
وردا . أن يطبقينبغي عدة أن الحالة الراهنة غير مرضية ألنه من الصعب في بعض األحيان تحديد أي نظام من المسؤولية 

جد حاليا قرار يتعلق باتفاقية مونتريال، الحظ أحد الوفود أن القرار المقتـرح هـو   على مالحظة أدلى بها أحد الوفود بأنه يو
اللجنة علـى اعتمـاد القـرار     وافقتوبناء على ذلك، . على نطاق عالمياالعتماد يشجع على بحيث أنه أوسع نطاقا بقليل 

  :الوارد أدناه
  ١٩٩٩لعام  اتفاقية مونتريالتعزيز : ١-٦٠القرار 

  مومية،إن الجمعية الع
كوك التي أعدت واعتمدت تحـت رعايـة   المتعلق بالتصديق على الص) ج(، التذييل ٢٦-٣٦ها إلى قرار إذ تشير

  لمنظمة؛ا
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٦٠تقرير عن البند    60-2 

 
عالمي ليحكم مسؤولية شركات الطيران إزاء الركاب والشاحنين على الرحالت الجوية حقيق نظام بأهمية تقر وإذ ت

  ؛الدولية
  ؛دل ومناسب يتيح التعويض الكامل عن الخسائر منصف وعاباستصواب وجود نظام وإذ تقر 

المبرمة في  ،النقل الجوي الدوليقواعد بعض توحيد تفاقية الجميع الدول على دعم وتشجيع االعتماد العالمي  تحث  -١
  ؛)١٩٩٩لعام مونتريال اتفاقية ( ١٩٩٩مايو /أيار ٢٨مونتريال في 

  وقت ممكن؛ في أقرب  ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام  جميع الدول التي لم تفعل ذلك ألن تنضم إلى تحث  -٢
  .إذا طلبت ذلك الدول األعضاءالتصديق األمين العام تقديم المساعدة، حسب االقتضاء، في عملية  لىإتطلب   -٣

إلـى  " النظر في إرشادات بشأن تضارب المصالح "اقتراحا بإضافة موضوع  A37-WP/80تضمنت الوثيقة   ٦-٦٠
وفي معرض الحديث عن هذا االقتراح، أعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن رأي مؤداه . ة القانونيةبرنامج عمل اللجن

الطيـران  بـين سـلطات   والمستمر واضح للفصل الالطيران إلى حد ما عبر قطاع جود قواعد متسقة المستصوب وأنه من 
د مدير عـام  جرفي إحدى الدول أن يمن الضروري كون وقدم مثاال على ذلك بأنه قد ي. تشرف عليهاواألنشطة التي المدني 

نفسه كليا من أي نوع من االهتمامات المالية في الصناعة، في حين أنه في دولة أخرى قد يكون مدير عـام  الطيران المدني 
هـذه  قادرا على الحفاظ على وظيفته كطيار في إحدى شركات الطيران، وأن غياب اإلرشادات قـد تـرك   الطيران المدني 

واقترح الوفد النظر في حاالت تضارب المصالح في مجـاالت ثالثـة   . المسائل لتحكمها قوانين وطنية متفاوتة إلى حد كبير
انتقال األفراد من وظائف حكومية الى الصناعة والعكس بـالعكس  ) ٢و المصالح المالية في الكيانات النظامية؛ ) ١: متميزة

لذلك، فإنه من المناسب . الطيران المدنية موظفين للقيام بأعمال المراقبة بالنيابة عن هيئة رالعادة المتبعة بتعيين أو إعا) ٣و
، وأن تقـوم االيكـاو بإصـدار    اومناسب اأن تواصل اللجنة القانونية دراسة هذه المسألة ووضع التوصيات، إذا كان ضروري

    .المواد اإلرشادية، عند االقتضاء
رشادية الحالية لاليكاو كافية وأن ال حاجة ألن تقوم اللجنة القانونيـة بمزيـد مـن    وفدان أن المواد اإل ىرأ  ٧-٦٠

أحد الوفدين إلى المواد الحالية المتضمنة في الجزء األول من دليل تـدقيق مراقبـة السـالمة     راشوأ. في هذا المجال العمل
يل إجـراءات عمليـات التفتـيش والتـرخيص     دل، Doc 8335من الوثيقة  ٣شير أيضا إلى أن الجزء كما ُأ). 9735الوثيقة (

واقترح وفد آخر، رغم عدم اعتراضه على األهداف التي يسعى . ، يتضمن أيضا بعض المواد اإلرشاديةوالمراقبة المستمرة
ـ  . كي تنظر فيهاالمالحة الجوية إلى لجنة  حال المسألة أوالًاالقتراح لتحقيقها، أن تُ ي ورأى العديد من الوفود التي تكلمـت ف

أنه من المتوجب مع ذلك أن تقتصر الدراسة  والحظ العديد من هذه الوفود. هذا الموضوع أنه من المفيد األخذ بهذا االقتراح
أو فـي شـكل   لاليكاو كقواعد أو توصيات دولية  ةمعالجالالمسألة ال تستوجب سيما وأن وضع مواد إرشادية، احتمال على 
  .ل استبيان لتحديد العناصر الواجب دراستهاواقترح أحد هذه الوفود إرسا. اتفاقية

ولدى اختتام المناقشة حول هذه النقطة، أشار الرئيس إلى الدعم القوي الذي يلقـاه القيـام بدراسـة حـول       ٨-٦٠
إلى جدول أعمال اللجنـة  " النظر في وضع إرشادات بشأن تضارب المصالح "على إضافة البند  تمت الموافقةو. الموضوع

  .القانونية
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بوضع تشريع نموذجي لمساعدة الدول على تنفيذ القواعد والتوصـيات الدوليـة،   وتقدم أحد الوفود باقتراح   ٩-٦٠

ومع اإلعراب عن بعض التقدير بأن تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية يظل تحديا بالنسبة لـبعض  . يضاف إلى برنامج العمل
والحظت أنها ليست في وضع يمكّنها من مناقشة هذه المسألة في هـذه  الدول، ذكرت وفود عدة أن االقتراح لم يقدم مسبقا، 

  .المرحلة
وتضـمنت الورقـة اقتراحـا    . ، المقدمة من كولومبياA37-WP/229ورقة العمل ونظرت اللجنة الحقا في   ١٠-٦٠

الضـرر  إلـى   المعايير التي تحكم المسؤولية بين مشغلي المطارات، وسلطات الطيران، وأطراف أخرى، بالنسـبة لتوحيد 
ينبغـي  قانونيـة  الموضوع أي ثغرات  فيولم تر غالبية الوفود التي تكلمت . البريةالمتأتي عن اصطدام الطائرة بالحيوانات 
األخطـار  عـن  التعـويض  ، وصكوك مسؤولية األطراف الثالثة، مثل اتفاقية ١٩٩٩سدها، سيما وأن اتفاقية مونتريال لعام 

يـوفر سـوق التـأمين    وباإلضافة إلى ذلك، . إمكانية اعتماد إجراءات للطعنعلى  سواءعلى حد تنص ، ٢٠٠٩ لعامالعامة 
   .هذه المخاطرلحماية من ة مناسبة لتغطي
، التي تتضمن عرضا من جمهورية كوريا باستضافة A37-WP/233ورقة أحاطت اللجنة علما مع التقدير بال  ١١-٦٠

  .آسيا والمحيط الهادئإقليم مسائل القانونية ذات األهمية بالنسبة إلى للنظر في ال ٢٠١٢القانونية اإلقليمية في الندوة 
اللجنة على برنامج عمل اللجنة القانونية شرط إضافة البند الجديد المتعلق بتضارب المصالح، كمـا   وافقت  ١٢-٦٠

  .A37-WP/33ورقة العمل  من ٤-٣ورد في الفقرة 
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  للنظر فيها لجنة القانونيةة لمسائل أخرى مقدم  :من جدول األعمال ٦٢لبند ا

  ).ورقة معلومات( A37-WP/95ورقة بال أحاطت اللجنة علما  ١-٦٢

 — انتهى —




