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 الخامسة والثالثون الدورة ـ الجمعية العمومية

 اللجنة القانونية

 عمل المنظمة في المجال القانوني :٣٧رقم البند 

 تعديالت مقترحة على مشروع قرار الجمعية العمومية
 A35-WP/62المرفق بالوثيقة 

 )وثيقة مقدمة من كندا والمملكة المتحدة(

 ملخص
مشروع القرار الذي أعدته "تعديالت على تتضمن هذه الوثيقة اقتراحا بادخال 

المرفق " ادهـرض اعتمـدم للجمعية العمومية بغـة والمقـاللجنة القانوني
 .A35-WP/62بالوثيقة 

مشروع القرار الذي أعدته اللجنة القانونية والمقدم للجمعية        "تعديالت على   من هذه الوثيقة اقتراحا بادخال      تتض -١
 .A35-WP/62مرفق بالوثيقة ال" العمومية بغرض اعتماده

 ١الـى   ٠,١ مـن  DMNBاقتراح التعديل األول مقدم بهدف التمكن من معالجة مسألة زيادة تركيز مـادة         -٢
 . فعالة مع ترك آثار التغييرات الالحقة على الملحق الفني لمعالجتها وفقا للظروف السائدة في وقت ادخال التغييربطريقة

 مقدم بهدف ضمان تطبيق الفقرة األولى من القرار المعدل على الدول األطراف التـي               واقتراح التعديل الثاني   -٣
 . على تعديل الملحق الفني والتي سحبت فيما بعد اعتراضهاالبدايةاعترضت من 

 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
 اهكشفتمييز المتفجرات البالستيكية بغرض  اتفاقية

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

مـن تركيـز   وب مطلى الد األدنحادة الزي لـة من أجـذه االتفاقي ـل الملحق الفني به   ـالحاجة الى تعدي   دركواذ ت 
المواد ووصف تعريف تحديث  . في المائة بالكتلة ١ الى   ٠,١ من   )DMNB( ثنائي نيتروبوتان    ٢,٣ – ثنائي الميثيل    ٢,٣ مادة

 البالستيكيةة كشف المتفجرات امكاني بغية تعزيز الكاشفة
تفجرات، ال سيما بعد تعديل الملحـق     لنظام كشف الم   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 بسالمتفجرات البالستيكية التي أعلى 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 تخضع المتفجرات التي استوفت يجب أن " 
لملحق الفني، ولكنها لم تعد مستوفية للمواصفات الواردة في الجزء الثاني نظرا لتعديل الحق على ا

  ".سريان التعديلمن  من المادة الرابعة اعتبارا ٣ و ٢الملحق الفني، ألحكام الفقرتين 
ى مـن  لزيادة الحد األدن  ملحق الفني  تعديل للجزء الثاني من ال      أي عندما يسري  ،وبناء على ذلك   -١

د معارضة صريحة على كل دولة طرف لم تب جب على   ، فانه ي   في المائة بالكتلة   ١ الى   ٠,١ الكاشفة من    DMNBتركيز مادة   
 :ما يليلتأكد مخذ التدابير الالزمة لهذا التعديل أن تت

المشار اليها   في المائة ١ بتركيز يقل عن     DMNBالمميزة بمادة    أن جميع المخزونات من المتفجرات     ) أ
تتنافى مـع أهـداف    ألغراض ال استهالكهاأو تم اتالفها قد   اقليمها فيالموجودة   و لفقرة السابقة في ا 

هذه االتفاقية، أو تم تمييزها أو ابطال مفعولها بصفة مستديمة في غضون فترة ثالث سـنوات مـن            
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ـ ؤدي   السلطات التي ت   توجد لدى  لم تكن هذه المتفجرات      ماتاريخ سريان مفعول هذا التعديل،        امهام
 .عسكرية أو بوليسية

السـلطات  توجد لـدى  التي ، و السابقة  في الفقرة  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 

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

 .التعديلمفعول هذا 

تسري الفقرة السابقة على أي دولة طرف تسحب اعتراضها على التعديل اعتبارا من التـاريخ                -٢
 .يسري االلتزام عليهاأن الذي تعرب عن موافقتها فيه على 

 ـ انتهـى ـ




