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  ا أو إعالن انتهاء سريانهاقرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيده  :٤٨البند 

وقام السكرتير بتـذكير    . A36-WP/28 و A36-WP/6 القانونية في هذا البند على أساس الوثيقتين         نظرت اللجنة   ١-٤٨
قرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيـدها أو إعـالن انتهـاء     : ٩اللجنة بأن الجلسة العامة، بأخذها إجراء بصدد البند      

 إلى اللجنة القانونية للنظر فيـه    A36-WP/28من الوثيقة   ) د(لى اللجنة التنفيذية واللجان، قد أحالت المرفق        سريانها وإحالتها إ  
 بعض قرارات الجمعية    عن عدم نفاذ   اإلعالن   A36-WP/28وكان الهدف من الوثيقة     .  من جدول األعمال   ٤٨في نطاق البند    

 –ن ال يعلن أن أيا من القرارات الراهنة الواردة في الجزء الخامس             بأ) د( المرفق   صي في وأو.  لم تعد سارية    التي العمومية
بيانـا   A36-WP/6وتضمنت الوثيقة . لم يعد ساريا ) قرارات الجمعية العمومية السارية    (٩٨٤٨المسائل القانونية، من الوثيقة     

بادئ التي طبقتها الجمعية العمومية     ووفقا للم . بشأن سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانوني      ومنفصال  مستكمال موحدا   
وأوحـى  . في الماضي، فقد كان التوحيد ذا طبيعة تحريرية بشكل أساسي ولم يتناول تغيير السياسات المتضمنة في القرارات     

باإلبقاء على الهوية المستقلة لثالثة قرارات واردة في الجزء الخامس وأن ال تضمن في البيـان الموحـد، وهـي قـرارات           
ميثاق حقوق الدول والتزاماتها فيما يتعلق بخدمات النظام العالمي للمالحة باألقمـار الـصناعية،     : ١٩-٣٢ة العمومية   الجمعي

النظر في وضع وتطوير إطار قانوني مالئم طويل األجل لتنفيذ النظام العـالمي للمالحـة باألقمـار الـصناعية      : ٢٠-٣٢و
  .ركات الطيران في مجال التأمين على الطيران ضد مخاطر الحربإتباع نهج منسق لتقديم المساعدة إلى ش: ٢٠-٣٣و

أحد الوفود ألسباب عملية وللسهولة المرجعية، أن يجري تضمن ديباجة البيان الموحد إشارة متقاطعـة               اقترح    ٢-٤٨
ن جـزءا    سـوف تتـضم    ٩٨٤٨وأوضح الرئيس أن الوثيقة التي ستلي الوثيقة        . إلى القرارات الثالثة التي لم يجر تضمينها      

مستقال يتناول فقط المسائل القانونية ويمكن أن تتضمن البيان الموحد باإلضافة إلى القرارات في المجال القانوني التـي لـم                    
  . ولذلك فقد أشارت إلى ضرورة إدراج مرجع لهذه القرارات في بيان موحد.يجر تضمينها في البيان الموحد

 بأنه ليست هناك قـرارات فـي المجـال          A36-WP/28 الوثيقة   من) د(ق  نة بالتالي، بالنسبة للمرف    اللج وافقت  ٣-٤٨
 اللجنة أن توصي إلى الجلسة العامة اعتماد القرار المقترح الـوارد        قررتومن ثم،   . القانوني يتم اإلعالن بأنها لم تعد سارية      

  :أدناه
  يسياسات االيكاو المستمرة في المجال القانونلبيان موحد  :xx/٤٨القرار

 من المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية عن سياسات المنظمة في المجال القانوني، وذلك تيسيرا لما كان
  . وأسهل فهما وأفضل تنظيما من الناحية المنطقيةلتنفيذها وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب متناوال

  : الجمعية العموميةفإن
سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانوني والمستكملة لن الموحد أن المرفقات بهذا القرار تشكل البياتقرر  - ١

  .والثالثين للجمعية العمومية السادسةعلى النحو الذي كانت عليه عند ختام الدورة 
  .سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانونيل أنها ستواصل في كل دورة عادية لها اعتماد بيان موحد تقرر - ٢
 .٣-٣٥ و٤-٣٣ و١٥- ٣١و ٣-٢٧ و٣٦- ١٦و  ٤٠-١٠ و٦-٧: يحل محل قراراتهارار  أن هذا القتعلن - ٣

  
  



A36-WP/301 
LE/15 

 
٤٨ تقرير عن البند   48-2 

 

 

  )أ(المرفق 
  السياسة العامة

بقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم إ تطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يساعد كثيرا على ايجاد ولما كان
  . العامساءة استعماله أن تشكل خطرا على األمنيمكن إل وشعوبه، بينما
 من المرغوب فيه تجنب الخالفات بين األمم والشعوب والنهوض فيما بينها بالتعاون الذي عليه يعتمد لما كان

  .العالم سالم
  : الجمعية العموميةفإن
هم للقانون في تجنب وحل النزاعات والخالفات بين أمم العالم وشعوبه وفي تحقيق المنظمة م على الدور الاجددم تؤكد

  . وأغراضهاألهدافها

  )ب(المرفق 
  ي مشاريع االتفاقيات الخاصة بقانون الجو الدوللموافقة على اإجراءات

  :تقرر الجمعية العمومية
  : مشاريع االتفاقياتالموافقة على التالية في اإلجراءاتاستخدام 

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

 الذي يراه مالئما، بما في ذلك توزيع المشروع على الدول المتعاقدة وعلى من يحدده اإلجراءللمجلس أن يتخذ   - ٢
  .من الدول والمنظمات الدولية األخرى

ت فرصة تقديم تعليقاتها عند توزيع مشروع االتفاقية، أن يضيف أي تعليقات وأن يتيح للدول والمنظماللمجلس   - ٣
  .للمنظمة في غضون فترة ال تقل عن أربعة أشهر

 مؤتمر للنظر فيه بغرض اعتماده، ويجوز أن يعقد ذلك المؤتمر في نفس فترة انعقاد إلىيقدم مشروع االتفاقية   - ٤
 المشروع إحالةخ ويجب أن ال يقل موعد افتتاح ذلك المؤتمر عن ستة أشهر من تاري.  دورات الجمعية العموميةىحدإ

 ذلك المؤتمر أية دولة غير متعاقدة يري أن إلىويجوز للمجلس أن يدعو .  أعاله٣ و٢ضيه أحكام الفقرتين توفقا لما تق
ويجوز للمجلس . كانت تلك المشاركة مصحوبة بحق التصويتإذا اشتراكها فيه أمرا مرغوبا فيه، وعليه أن يقرر ما 

  .ر المؤتمر بصفة مراقبأيضا أن يدعو منظمات دولية لحضو
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  )ج(المرفق 
  يةالدولااليكاو التصديق على وثائق 

  : الجمعية العموميةإن
المتعلق بالتصديق على بروتوكوالت تعديل اتفاقية شيكاغو ووثائق قانون الجو  )ج(، المرفق ١٥- ٣١ بقرارها  تذكرإذ

  .الخاص وغير ذلك من الوثائق التي أعدت واعتمدت تحت رعاية المنظمة
التقدم في التصديق على بروتوكوالت التعديل المذكورة أعاله، وخصوصا البروتوكوالت ء  بقلق استمرار بط تالحظوإذ

التفاقية  )المتعلقتين بالنصين العربي والصيني(والفقرتين الختاميتين  مكرر ٨٣ مكرر والمادة ٣دخال المادة إالخاصة ب
   .شيكاغو

سيما بالنسبة لقدرة اتفاقية شيكاغو على ت بالنسبة للطيران المدني الدولي، ال ألهمية هذه التعديال منهاوإدراكا
  .حيز النفاذ غير السارية بعد في دخول هذه التعديالت لإلسراعاالستمرار، وما يستتبع ذلك من حاجة ملحة 

 واعتمدت تحت سريان مفعول وثائق قانون الجو التي أعدتالتصديق على و التعجيل في إلى للحاجة  منهاوإدراكا
  .رعاية المنظمة

 هي وحدها التي ستؤمن وتعزز من المنافع ى أن المشاركة العالمية في بروتوكوالت التعديل والوثائق األخر تدركوإذ
   .المترتبة على توحيد القواعد الدولية الواردة في تلك االتفاقيات

يق على هذه التعديالت التفاقية شيكاغو التي  كل الدول المتعاقدة على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتصدتحث
في أقرب وقت ممكن،  ]الفقرتين الختاميتين المتعلقتين بالنصين العربي والصيني بإدخالأي التعديالت [يسر مفعولها بعد  لم

  .ما لم تكن قد فعلت ذلك
على تعديل و  مكرر٨٣والمادة  مكرر ٣لمادة ا بإدخالت بروتوكوالالالتي لم تصدق بعد على  كل الدول المتعاقدة تحث

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

  .ي أقرب وقت ممكنعلى القيام بذلك ف ،٢٠٠١  ووثيقتا كيب تاون لعام١٩٩٩
 الدول التي صدقت على الوثائق المعنية على أن تقدم لألمين العام نسخة من النص والمستندات التي استعملتها في تحث

  .عملية التصديق على هذه الوثائق وفي تنفيذها، والتي قد تكون بمثابة مثال لمساعدة الدول األخرى في القيام بنفس العملية
مكانيات المنظمة وبالتعاون مع الدول لتقديم المساعدة، إام أن يتخذ جميع التدابير العملية في حدود  من األمين العتطلب

 الدول التي تواجه صعوبات في عملية التصديق على وثائق قانون الجو وتنفيذها، بما في ذلك تنظيم إلىعند الطلب، 
   .ئق قانون الجو الدوليوحضور الحلقات أو الندوات للتشجيع على عملية التصديق على وثا
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  )د(المرفق 
  تدريس قانون الجو

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

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

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

  )ه(المرفق 
   تشريع وطني بشأن بعض االعتداءات التي ترتكب علىعتمادإ

  )أو غير المنضبطينمسألة الركاب المشاغبين (متن الطائرات المدنية 

  : الجمعية العموميةإن
 ٤٤بأن أهداف ومقاصد المنظمة المنصوص عليها في ديباجة اتفاقية الطيران المدني الدولي وفي المادة  منها إدراكا

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

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

   .آلثار تلك الوقائع على سالمة الطائرات وسالمة الركاب والطاقم الذين على متنها تقيم االعتبار وإذ
والقوانين الوطنية والقواعد التنظيمية الوطنية في دول كثيرة ليست عن بالها أن القانون الدولي الراهن  ال يغيب وإذ

  .مالئمة بالقدر الكافي لمعالجة هذه المشكلة بشكل فعال
 اعتماد تدابير مالئمة من خالل إلى البيئة الخاصة والمخاطر الكامنة فيها للطائرات أثناء طيرانها، والحاجة  تدركوإذ

 على متن عدم انضباط واالعتداءات التي تشكل شغبا أو اإلجراميةالمحاكمة على األفعال القانون الوطني لتمكين الدول من 
  .الطائرات

  
 على اعتماد قواعد قانونية وطنية تمكن الدول من ممارسة اختصاصها في الحاالت المناسبة بالمحاكمة على  تشجعوإذ
  .ى متن الطائرات المسجلة في دول أخرى علعدم انضباط واالعتداءات التي تشكل شغبا أو اإلجراميةاألفعال 
  :لهذا

بأسرع ما يمكن قوانين وقواعد وطنية تعالج بفاعلية مشكلة الركاب عتمد جميع الدول المتعاقدة على أن تتحث 
  .أدناه أقصى حد ممكن عمليا النصوص الواردة إلىالمشاغبين، وأن تدرج فيها 

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

  .والقواعد ويدخل في اختصاص تلك السلطات بموجب هذه القوانين

   على متن الطائرات المدنية تي ترتكبتشريع نموذجي بشأن بعض الجرائم ال
  االعتداء وأفعال التدخل األخرى ضد أحد أعضاء الطاقم على متن أي طائرة مدنية : القسم األول

  :يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على متن طائرة مدنية
 كان هذا إذاول، ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة االعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سواء بالفعل أو بالق  )١

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

  .ية على متن الطائرة أو حفظ النظام واالنضباط على متن الطائرةسالمة الطائرة أو سالمة أي شخص أو أي ملك
االعتداء الجسماني واألفعال األخرى التي تعرض السالمة للخطر أو تخل بالنظام واالنضباط على متـن أي : القسم الثاني
  طائرة مدنية

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

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

  .بالقول، ضد شخص آخر عتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سواء بالفعل أواال  )أ
  .التسبب عمدا في تلف أو تدمير أي ملكية  )ب
   .حد الثمالةإلى تعاطي الخمور أو العقاقير   )ج
  مدنية الجرائم األخرى التي ترتكب على متن أي طائرة  :القسم الثالث

  :كاب أحد األفعال التالية على متن أي طائرة مدنيةيعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بارت
  .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
  . تشغيله محظوراتشغيل أي جهاز الكتروني محمول عندما يكون  )٣

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

  :كان الفعل الذي يشكل جريمة قد وقع على متن أي من الطائرات التالية
  ).اسم الدولة( أي طائرة مدنية مسجلة في   )١
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أو أي ) الدولة اسم(أي طائرة مدنية مؤجرة بالطاقم أو بدون الطاقم ألي مشغّل جوي يقع مقر عمله الرئيسي في   )٢
  .ولكنه يقيم فيها بصفة دائمة) الدولة اسم(مشغل جوي ليس له مقر في 

  .فوقه أو تطير) اسم الدولة (إقليمأي طائرة مدنية في   )٣
  : توافر الشرطان التاليانإذا، )م الدولةاس(أي طائرة مدنية أخرى تطير خارج   )٤

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

طائرة قد قدم طلبا مماثال أو السلطات محاكمة ذلك المتهم المشتبه فيه مؤكدا لها أنه ال هو وال مشغل ال
  .سيقدم طلبا مماثال الى أي دولة أخرى

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

  )و(المرفق 

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

 الذي يرمي، ضمن )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية / التنفيذ العالمي لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالعلما كان
حة الجوية، قد تقدم كثيرا منذ طرحه في المؤتمر العاشر للمالحة الجوية جملة أمور، إلى توفير خدمات أساسية لسالمة المال

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

وبوجه خاص ميثاق الحقوق وااللتزامات في إطار النظام ( اتفاقية شيكاغو ومالحقها وقرارات الجمعية العمومية يتكون من
وبوجه خاص بيان سياسات االيكاو بشأن تنفيذ وتشغيل (، وإرشادات االيكاو ذات الصلة )العالمي للمالحة باألقمار الصناعية

وخطط المالحة اإلقليمية والرسائل المتبادلة بين ) )CNS/ATM(ركة الجوية إدارة الح/نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع
  .الحالي االيكاو والدول التي تشغل مجموعات األقمار الصناعية المستخدمة في المالحة، قد سمح ببلوغ مستوى التنفيذ الفني

ظم االتصاالت والمالحة  االيكاو قد كرست موارد كثيرة لدراسة الجوانب القانونية والمؤسسية لنولما كانت
 في إطار الجمعية العمومية لاليكاو، والمجلس، واللجنة القانونية، وفريق )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /واالستطالع

الخبراء القانونيين والفنيين، ومجموعة دراسة أنشئت لدراسة هذا الموضوع، وذلك من أجل إعداد سجل مفصل بالمسائل 
  .لتي تواجه المجتمع العالمي تمهيدا لفهمهاوالتحديات والشواغل ا

مبادرات إقليمية لوضع التدابير التي تعالج أي قضايا قانونية أو مؤسسية  هناك حاجة إلى النظر في اتخاذ ولما كانت
 في اإلقليم، مع ضمان توافق هذه )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /تعيق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

  .ليات مع اتفاقية شيكاغواآل
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  :فإن الجمعية العمومية

النظر في وضع إطار قانوني لنظم االتـصاالت        " من برنامج العمل العام للجنة القانونية        ٣ بأهمية البند رقم     تقر  -١
لهيئـات   وا " بما فيها النظام العالمي للمالحة باألقمـار الـصناعية         )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية    /والمالحة واالستطالع 

  .، وقرارات ومقررات الجمعية العمومية والمجلس فيما يتعلق بذلك"األطراف"اإلقليمية المتعددة 
 من جديد على عدم وجود حاجة إلـى تعـديل اتفاقيـة شـيكاغو لتنفيـذ نظـم االتـصاالت والمالحـة                       تؤكد  -٢

  .)CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /واالستطالع
نظر أيضا في استخدام المنظمات اإلقليمية لوضع اآلليات الالزمة لمعالجة أي قـضايا     الدول المتعاقدة إلى ال    تدعو  -٣

 فـي  (CNS/ATM)إدارة الحركة الجوية  /قانونية أو مؤسسية من شأنها أن تعوق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع           
  .عاماإلقليم، مع ضمان توافق هذه اآلليات مع اتفاقية شيكاغو والقانون الدولي ال

 االيكاو والمنظمات اإلقليمية والصناعة على تقديم التسهيالت والمساعدات الفنيـة الالزمـة لتنفيـذ نظـم              تشجع  -٤
  .)CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /االتصاالت والمالحة واالستطالع

 مصادر تمويـل     الدول المتعاقدة والوكاالت متعددة األطراف وجهات التمويل الخاصة إلى النظر في ايجاد            تدعو  -٥
إدارة الحركـة الجويـة     /إضافية لمساعدة الدول والمجموعات اإلقليمية على تنفيذ نظم االتصاالت والمالحـة واالسـتطالع            

)CNS/ATM(.  
 األمين العام بأن يسهر، بل وبأن يساعد عند االقتضاء على وضع أطر تعاقدية يسهل انـضمام األطـراف                  تكلف  -٦

على أساس الهيكل والنموذج المقترحين من أعضاء اللجنة األوروبية للطيران المدني ولجان            إليها، وتعتمد ضمن جملة أمور      
  .الطيران المدني اإلقليمية األخرى، وعلى أساس القانون الدولي

  . الدول المتعاقدة إلى إفادة المجلس بالمبادرات اإلقليميةتدعو  -٧
طبقا (ن ينظر في قيمتها ويجعلها علنية بأسرع ما يمكن  المجلس بأن يسجل هذه المبادرات اإلقليمية، وبأتكلف  - ٨
  .) من اتفاقية شيكاغو٨٣ و ٥٥ و٥٤للمواد 

  




