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 الخامسة والثالثون الدورة ـ الجمعية العمومية

 اللجنة القانونية

 عمل المنظمة في المجال القانوني : من جدول األعمال٣٧البند 

 اتفاقية تمييزة من تفسير المادة الرابع
 هابغرض كشف المتفجرات البالستيكية

 ملخص
تعلق بتفسير  فيما يه الجمعية العموميةتعتمدكي تقدم هذه الوثيقة مشروع قرار ل

 .هامتفجرات البالستيكية بغرض كشفاتفاقية تمييز الة من المادة الرابع
 .٢ الفقرة الجمعية العمومية فيالمعروض على جراء الاويرد 

 خلفية الموضوع -١
وبموجب .  من النص الرئيسي والملحق الفنيهامتفجرات البالستيكية بغرض كشفاتفاقية تمييز التتكون  ١-١

ة من االتفاقية، يجوز للمجلس، بناء على توصية من اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات، أن يقترح ن المادة الرابع م٤ الفقرة
بتعديل  ٢٠٠٢ وفي يونيالفنية الدولية للمتفجرات وأوصت اللجنة . ف اجراء تعديالت على الملحق الفنيرااألطالدول على 

 ٠,١ من )DMNB(الحد األدنى لنسبة تركيز ثنائي ميثيل نيتران البوتان الفصل الثاني من الملحق الفني عن طريق زيادة 
اء الجلسة السادسة ثنأفي المائة منسوبة الى زيادة الكتلة، وعندما نظر المجلس في هذه التوصية في  ١,٠في المائة الى 

التخلص  بتدمير أو زمةمل، أثير سؤال حول ما اذا كانت الدول األطراف في االتفاقية ١٥/١١/٢٠٠٢ في ١٦٧للدورة 
قل من القدر أتلك المتفجرات التي ميزت بهذه المادة الكاشفة بنسبة تركيز من فترة زمنية محددة  غضون في طريقة أخرىب

 . حيز التنفيذ فيما يتعلق بتلك الدول األطرافهالمطلوب في التعديل، عند اعتماد التعديل ودخول
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امكانية ادراج نص جديد الفنية الدولية للمتفجرات  أن تدرس اللجنة ،سألة ابتغاء توضيح هذه الم،طلب المجلس ٢-١
 مع المتفجرات البالستيكية التعامل أو في ملحقها الفني بشأن كيفية هاكشفاتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض في 

فية لشرط نسبة التركيز المقررة ستوالمصنوعة والمميزة طبقا للشروط الواردة في الملحق الفني بصيغته الراهنة وغير م
بادراج مشروع التعديل الفنية الدولية للمتفجرات وأوصت اللجنة . ي مادة كاشفة بعد أن يصبح تعديل هذه النسبة سارياأل

 :كمادة ثالثة في الملحق الفني، الذي تصبح صيغته على النحو التالي
 الواردة في الجزء الثاني من الملحق الفني، تخضع المتفجرات التي استوفت وقت التصنيع المواصفات" 

ولكنها لم تعد مستوفية للمواصفات الواردة في الجزء الثاني نظرا لتعديل الحق على الملحق الفني، ألحكام 
 ". من المادة الرابعة اعتبارا من دخول التعديل حيز النفاذ٣ و ٢الفقرتين 

 في مشروع التعديل هذا وقـرر       ١٧/١١/٢٠٠٣ في   ١٧٠رة  نظر المجلس في أثناء الجلسة السابعة من الدو        ٣-١
كانت المسألة الرئيسية المتعلقة بهذا التعديل المقترح هي ما اذا كان هذا التعـديل            و. احالة هذا الموضوع الى اللجنة القانونية     

يل صلب االتفاقية، أو ما اذا      يتمشى مع مفهوم الملحق الفني بموجب االتفاقية، أو ما اذا كان األنسب من الناحية القانونية تعد               
 .كان األمر يقتضي وضع تفسير للمادة الرابعة من االتفاقية يساير التطورات

لم يؤيد أي وفـد تعـديل     ،   للجنة القانونية  لة في الدورة الثانية والثالثين    أحول هذه المس  عندما دارت المناقشة     ٤-١
ورأت .   عقد مؤتمر دبلوماسي والشروع في اجراءات التصديق       صلب االتفاقية لهذا الغرض وحده، ألن هذا التعديل يقتضي        

غالبية واضحة من الوفود أن الملحق الفني ليس بالمكان المناسب لهذا التعـديل، ألن صـالحيات اللجنـة الفنيـة الدوليـة                      
ـ وأيدت هذه الوفود تطبيق المادة الرابعة مـن االتفاقيـة           .  للمتفجرات قاصرة حصرا على المسائل الفنية      بما تقتضـيه   حس

 الوفود أعرب عن تفضيله الدراج مشروع التعديل فـي  غير أن أحد  .   ملحقها الفني  أوبدون تعديل االتفاقية    ولكن  ،  الظروف
ورأت عدة وفود أن اقرار التفسير بقرار تصدره الجمعية العمومية لاليكاو، سيوفر الوضوح             .  الملحق الفني توخيا للوضوح   

األثـر  سـيحل مسـألة   الجمعية العمومية  ومع ذلك تم االعراب عن الشك فيما اذا كان اصدار تفسير بقرار من              .  المطلوب
 .الرجعي لهذا الموضوع

ولكن بدون تعـديل     ،حسبما تقتضيه الظروف   بتطبيق المادة الرابعة من االتفاقية       في الختام أوصت اللجنة    ٥-١
 ٣١/٥/٢٠٠٤ المعقودة في    ١٧٢ثناء الجلسة السادسة من الدورة      أ في    هذه التوصية   المجلس يدوأ.  االتفاقية أو ملحقها الفني   

لجمعية العمومية يجسد التفسير الوارد أعاله بخصوص المادة الرابعة من هذه االتفاقيـة علـى            ل وقرر عرض مشروع قرار   
 .لمرفقويرد نص مشروع القرار في ا. هلثالثين للجمعية العمومية لكي تعتمدة الخامسة وادورال

 الجمعية العموميةالمعروض على جراء الا -٢
 :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي ١-٢

 .أن تحيط علما بهذه الوثيقة )أ
 .المرفق قرار الجمعية العمومية الوارد في مشروع توافق علىأن  )ب

 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 المرفق

 ه اللجنة القانونيةأعدتمشروع قرار 
 العتماده الجمعية العمومية وهو مقدم الى

 ٣٧/١القرار 

 تطبيق المادة الرابعة من
 اهكشفالستيكية بغرض تمييز المتفجرات الب اتفاقية

الطيـران   ضـد  في منع األفعال غير المشروعة       ها كشف ز المتفجرات البالستيكية بغرض   ياتفاقية تمي أهمية  ب تقراذ  
 .المدني

 بغيـة   المـواد الكاشـفة   ووصف  تعريف  الحاجة الى تعديل الملحق الفني بهذه االتفاقية من أجل تحديث            دركواذ ت 
 .لبالستيكيةة كشف المتفجرات اامكانيتعزيز 

 لنظام كشف المتفجرات، ال سيما بعد تعديل الملحـق       طريقة موحدة الرغبة في االبقاء على      واذ تضع في اعتبارها   
 .الفني

هذه االتفاقيـة   المادة الرابعة من    ضرورة تطبيق    ب  التي وافق عليها المجلس    ية اللجنة القانونية  بتوص واذ تأخذ علما  
 .ب تعديل الملحق الفنيبصبحت غير مميزة بست البالستيكية التي أالمتفجراعلى بما يساير التطورات 

 :فان الجمعية العمومية

 هذه االتفاقية على تطبيق المادة الرابعة مـن هـذه االتفاقيـة فـي             في   طراف االيكاو األ  لدى الدول المتعاقدة  تحث
 :على النحو التاليوذلك  ،عالقاتها المتبادلة

وقت التصنيع المواصفات الواردة في الجزء الثاني من في استوفت تخضع المتفجرات التي يجب أن " 
الملحق الفني، ولكنها لم تعد مستوفية للمواصفات الواردة في الجزء الثاني نظرا لتعديل الحق على 

 ".سريان التعديلمن  من المادة الرابعة اعتبارا ٣ و ٢الملحق الفني، ألحكام الفقرتين 
د معارضـة   كل دولة طرف لم تب    جب على    تعديل الجزء الثاني للملحق الفني، فانه ي       وبناء على ذلك، عندما يسري    

 :ما يليلتأكد مخذ التدابير الالزمة لصريحة على هذا التعديل أن تت
تـم   قـد  في اقليمهـا الموجودة و  المشار اليها في الفقرة السابقة   أن جميع المخزونات من المتفجرات     ) أ

تتنافى مع أهداف هذه االتفاقية، أو تم تمييزها أو ابطال مفعولهـا             ألغراض ال    استهالكهاأو  اتالفها  
 لم تكن هذه    مابصفة مستديمة في غضون فترة ثالث سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا التعديل،              

 . عسكرية أو بوليسيةامهامؤدي  السلطات التي تتوجد لدىالمتفجرات 
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السـلطات  توجد لـدى  التي ، و السابقة ي الفقرة  ف مشار اليها أن جميع المخزونات من المتفجرات ال      ) ب
 والتي ال تكون مدمجة كجزء ال يتجزأ من أجهزة حربيـة            ، عسكرية أو شرطية   ؤدي مهاما التي ت 

 ألغراض ال تتنـافى مـع أهـداف هـذه           تم اتالفها أو استهالكها   مصرح بها حسب األصول قد      
 سنة من تاريخ سـريان  ١٥ي غضون  االتفاقية، أو تم تمييزها أو ابطال مفعولها بصفة مستديمة ف         

 .مفعول هذا التعديل

 ـ انتهـى ـ


