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  تنظیم االجتماع 1

  

  مكان االجتماع ومدة انعقاده   - ١
. وتـرأس الـدورة ١٥/٥/٢٠١٣إلـى  ٦من في الفترة  مونتریالوالثالثون للجنة القانونیة في  الخامسةعقدت الدورة ان  ١-١

 .(الوالیات المتحدة)مایكل جنیسون رئیس اللجنة القانونیة، السید 

  كلمات االفتتاح   - ٢

یورا، امـ سنـدییسـیو مو ، السـید دنیالنائـب األول لـرئیس المجلـسورحـب  . رئیس اللجنـة القانونیـةافتتح االجتماع   ١-٢
علمـًا  ،للغایـة فمشـرّ ال تـاریخ اللجنـة القانونیـة إلـىوأشـار  .بالنیابة عن المجلس ورئیسـه واألمـین العـام بجمیع المندوبین والمراقبین

وي الـدولي. و أشـار بصـفة خاصـة جوتدوین القانون ال إلعدادأثناء الدورة األولى للجمعیة العمومیة  ١٩٤٧ت في عام ئنشأُ بأنها 
الـدولي، مشـیرا علـى  يقـانون الجـو ال مواثیـقمـن  ةدولیـوثیقـة  ٢٢عتمـاد أجـرت األعمـال التحضـیریة الأن اللجنة القانونیـة قـد  إلى

والموقعـة فـي طوكیـو فـي سـبتمبر  وبعـض األفعـال األخـرى التـي ترتكـب علـى مـتن الطـائرات الجـرائماتفاقیـة  إلـىوجه الخصـوص 
التــي ُوضــعت تحــت  الدولیــة مواثیــقعــد اتفاقیــة طوكیــو، التــي ســتجري مناقشــتها فــي هــذه الــدورة، مــن بــین أكثــر ال.  وتُ ١٩٦٣عــام 

  . اً دولة طرف ١٨٥تضم إذ ، علیهارعایة االیكاو انتشارًا من حیث عدد عملیات التصدیق 
یتعـین مراجعـة  ولـذاخمسـین عامـا  هـاأن عمر  إلـى، إال أنـه أشـار ورغم أن اتفاقیة طوكیو تتمتع بقبـول شـامل تقریبـاً   ٢-٢

المشـــاغبین علـــى مـــتن غیـــر المنضـــبطین أو بالركـــاب المرتبطـــة ، وخاصـــة فـــي ضـــوء الزیـــادة الكبیـــرة فـــي الوقـــائع مـــدى مالئمتهـــا
مجموعـة دراسـة تابعـة لألمانـة العامـة بشـأن  ١٩٩٧هـذه المسـألة، أنشـأ المجلـس فـي عـام معالجـة  من أجلر أنه ذكّ الطائرات.  و 

 ٢٠٠١، فقــد اعتمــدت الجمعیــة العمومیــة فــي عــام المــذكورة التــي نفــذتها المجموعــةألعمــال لالركــاب غیــر المنضــبطین.  ونظــرا 
ن ی(الركــاب غیــر المنضــبط معینــة مرتكبــة علــى مــتن الطــائرات المدنیــةاعتمــاد تشــریعات وطنیــة بشــأن مخالفــات : ٤-٣٣القــرار 

بشـــأن  إرشـــاداتعت .  وعمـــال بهـــذا القـــرار، فقـــد وُضـــةنموذجیـــال تتشـــریعامجموعـــة مـــن الیعـــرض والـــذي ، والركـــاب المشـــاغبون)
نشــــر فــــي  ٢٨٨الجوانــــب القانونیــــة للركــــاب غیــــر المنضــــبطین والركــــاب المشــــاغبین، فــــي شــــكل كتــــاب دوري مــــن االیكــــاو رقــــم 

 .٢٠٠٢ عام

تفعیـــل عیـــد الوقـــائع التـــي تشـــمل التصـــرف غیـــر المنضـــبط والمشـــاغب، فقـــد أُ عـــدد مـــع اســـتمرار ارتفـــاع غیـــر أنـــه   ٣-٢
المجلــس.   صــدر عــن وفقــا لقــرار ٢٠٠١مجموعــة الدراســة التابعــة لألمانــة العامــة والخاصــة بالركــاب غیــر المنضــبطین فــي عــام 

لجنــة فرعیــة تابعــة  بإنشــاء، وأوصــت معالجتهــالقانونیــة التــي یتعــین علــى المجتمــع الــدولي وحــددت المجموعــة عــددا مــن المســائل ا
التـي الخاصة مقرر تقریرا نظرت فیه اللجنة الفرعیة الوأعد اتفاقیة طوكیو.   ثمشروع نص من أجل تحدی إلعدادللجنة القانونیة 

مـن خـالل بروتوكـول تكمیلـي  إعـدادهطوكیـو یجـب  وأوصـت بـأن أي تعـدیل علـى اتفاقیـة ٢٠١٢اجتمعت في مایو وفـي دیسـمبر 
  بناء على مشروع النص المذكور.

موضـوعة بـین  اً أمـور ویتضمن مشروع النص الذي أعدتـه اللجنـة الفرعیـة لكـي تنظـر فیـه اللجنـة القانونیـة خیـارات و   ٤-٢
 لـم یتحـدد بعـدلهبوط رغـم أنـه ادولة المشغل ودولة ل القانونياالختصاص كمسائل الیزال یتعین حلها، وهي أساسا: أقواس مربعة 
الزامیـا، وال یشـمل الـنص قائمـة المخالفـات رغـم أنـه  ماختیاریـا أ تصاصـاً خهذا ینبغـي أن یكـون ا القانونيتصاص خما اذا كان اال

 وعـن ثقتـه الكبیـرة یـة أعمـال اللجنـة القانون ما ستحققهقتراحات في هذا المضمار.  وأعرب عن أمله الكبیر فیبعض االقد تم طرح 
، سـتكون جـاهزا بالقـدر الكـافيمشـروع البروتوكـول التكمیلـي الـذي تعـده اللجنـة  تم اعتبـارفي اللجنة القانونیة لتنفیذ مهامها.  وٕاذا 

  النص واعتماده. إعدادالخطوة التالیة بالنسبة للمجلس هي طلب عقد مؤتمر دبلوماسي لالنتهاء من 
.  والدقیقـــةتـــه الجلیـــة والكاملـــة اعـــن شـــكره لنائـــب الـــرئیس األول لمالحظ انونیـــة بالنیابـــةرئـــیس اللجنـــة القوأعـــرب   ٥-٢
مكـرر،  ٨٣طـار البنـد الثالـث الـذي یتنـاول جوانـب السـالمة للتحریـر االقتصـادي والمـادة إنظرا للموضوع المطروح فـي  هأعلن أنو 

 LC/35-WP/3-2 بهـذا الموضـوع وهـي العامـة ذات الصـلة الـدورة إلـى ورقـة عمـل األمانـةالثـاني مـن یـوم الفـي  التطـرقفهو یعتزم 
  اللجنة أثناء األسبوع الثاني. إلىقدم هذه المجموعة تقریرها وستُ  ،هذه المسألةمصغرة لمعالجة ین مجموعة یعتو 
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حیــث أن  ١٩٦٣الغــرض الرئیســي مــن الــدورة الحالیــة، أال وهــو اقتــراح تعــدیل اتفاقیــة طوكیــو لعــام  إلــىثــم أشــار   ٦-٢
بیجـین لعـام وثیقتـي سنة.  وأقر، فیمـا یتعلـق بوضـع  ٥٠قبل مسألة الركاب غیر المنضبطین لم تكن مسألة تحظى باهتمام كبیر 

كثــرة  إلــى، ولكنــه أشــار المشــروعفعــال التــدخل غیــر أك خطیــرة ذات عواقــبغیــر المنضــبط لــم تكــن الســلوك ، أن أفعــال ٢٠١٠
التصـدیق  اتإلمكانیـاالهتمـام  وٕایـالءراء اآلفـي توافـق ال تحقیـق ، مـعللمشـكالت القائمـةحلـول معقولـة  إیجـادمما یستدعي  حدوثها

  قد تم التصدیق علیها على نطاق واسع. ،علیها نظرا ألن المعاهدة القائمة، أي اتفاقیة طوكیو

  عمال وترتیبات العملجدول األ  -٣

ویمكــن االطــالع علــى جــدول   .LC/35-WP/1-1 اللجنــة علــى جــدول األعمــال المؤقــت الــوارد فــي الوثیقــة اعتمــدت  ١-٣
  هذا التقریر.من المرفق (أ) في  أعمال الدورة بصیغته التي اعتمد بها

  هذا التقریر.من  (ب)المرفق ترد ورقات العمل التي تنظر فیها اللجنة حسب بنود جدول األعمال في و  ٢- ٣
بـت المـواد وفقـا لتـرقیم اللجنة فیما یخص كـل بنـد. وقـد رتُ  اي اتخذتهتال اتیرد بصورة منفصلة في التقریر اإلجراءو   ٣-٣

  اللجنة. درستهابنود جدول األعمال التي 

  الجلسات   -٤

  مفتوحة.جلسات جلسة، وكانت جمیع الجلسات  ١٦ القانونیة عقدت اللجنة  ١- ٤
والعالقــــات  القانونیـــة الشـــؤون إلدارةبالنیابـــة مـــدیر ال هـــو الســــید ج. ف. أوغســـتین،الســـید  هـــو مـــین اللجنـــةكـــان أ  ٢-٤

وانج، موظــف هــموظــف أقــدم للشــؤون القانونیــة والعالقــات الخارجیــة، والــدكتور ج. ، الســید ب. فیرهــاجن . وكــان(LEB) الخارجیــة
، موظف أقـدم للشـؤون القانونیـة، والسـید أ. جـاكوب والسـید أ. أبیراتنيوكان الدكتور ر.   .نیمساعدأقدم للشؤون القانونیة، أمناء 

ن.  كمـا قـام مسـؤولون آخـرون یأمنـاء مسـاعد، مسـؤولون قـانونیونوهم بولوت، والسید س. بیتراس وكذلك السیدة م. واینشتاین، و أ
  اللجنة. إلىخدمات مجموعة من الفي المنظمة بتقدیم 

  والمنظمات الدولیةتمثیل الدول   - ٥
المرفـق وتـرد فـي  . دولیـةمنظمـات  ٥دولـة متعاقـدة و ٥٦ ممثال ومراقبا فـي هـذه الـدورة للجنـة القانونیـة ١٥٢ل مثّ   ١-٥

  والمراقبین. الممثلینبهذا التقریر أسماء  (ج)

  محاضر الجلسات  - ٦

للــــدورة محاضــــر  إعــــداد إلــــىحاجــــة أنــــه ال توجــــد مــــن نظامهــــا الــــداخلي،  ٤٥ تطبیقــــا للمــــادةاللجنــــة أنــــه،  قــــررت  ١-٦
  والثالثین. الخامسة



جدول األعمالمن  ٢تقریر عن البند رقم  2-1   

  

ولي وال تشملها وثائق قانون األفعال أو الجرائم التي تثیر قلق مجتمع الطیران الد  :من جدول األعمال ٢البند رقم 
  الراهنة  الجو

لتقریــر االجتمــاع األول للجنــة  ٤ مرفــقفــي اللتقریــره الــذي یمكــن العثــور علیــه الســید أ. بییــرا ملخصــا  المقــررقــدم   ١:٢
هـواي تـان بتقــدیم  السـیدة سـیو رئیسـة اللجنـة الفرعیــةقامـت  .  ومــن ثـمّ (LC/SC-MOT)الفرعیـة الخاصـة التابعـة للجنـة القانونیـة 

ا تــم تلخیصــهمو  (LC/SC-MOT/2)و  (LC/SC-MOT) ٢٠١٢ذین عقــدا فــي مــایو ودیســمبر لــتقریــري اجتمــاعي اللجنــة الفرعیــة ال
  للمناقشة.المعروض النص  مشروعلحق بها التي قدمتها األمانة العامة، والتي أُ  LC/35-WP/2-1في ورقة العمل 

ـــة أعـــاله، أعلـــن  ذكرهـــا وبعـــد العـــروض التـــي ورد  ٢:٢ ـــة القانونی ـــیس اللجن أربـــع  علـــىأنـــه یعتـــزم توزیـــع المناقشـــة رئ
متنوعـة؛ بعـد المسـائل ال؛ و (IFSOs) األمـن علـى مـتن الطـائراتحـراس ؛ والجرائم؛ وحصانة االختصاص القانونيمجموعات هي: 

  .عامةالمالحظات الب الوفودإدالء 
الـذي تقـدمت بـه  مشـروع الـنصعلـى أن  اموافقتهـ تحتى اآلن وأبد تمّ للعمل الذي  االوفود عن تقدیره كل تأعربو   ٣:٢

فــي  الثغــراتلــدى دولهــا تشــریعات محلیــة قائمــة لســد  اللجنــة الفرعیــة یشــكل أساســا ممتــازا للمناقشــات.  وأعلنــت بعــض الوفــود أنــه
نظــام دولــي متماســك.  واقترحــت وفــود أخــرى لــم تكــن لــدیها  إلــىال ســیما وأن هنــاك حاجــة  هاتحــدیث تؤیــداتفاقیــة طوكیــو، ولكنهــا 

اص االختصــأن یسـاعد فـي سـد بعـض الثغـرات فـي ظـل انعـدام مـن شـأنه وضـع نظـام دولـي أن تشـریعات محلیـة مـن هـذا القبیـل 
  جنبیة.األطائرات الاألجانب على متن مرتكبي المخالفات بالنسبة لبعض  القانوني

أن البیانــات المتــوفرة لدیــه تظهــر مــن الخطــوط الجویــة المنتظمــة شــركة طیــران  ٢٤٠أكبــر أبلــغ وفــد مراقــب یمثــل و   ٤:٢
 واقعـة، وعلى وجه الخصوص في أثناء السنوات الخمس األخیرة، وبمتوسط ١٩٦٣منذ السلوك المشاغب تزاید مستمرا وثابتا في 

فــي  شــككتالتــي القانونیــة األخیــرة القضــایا رحلــة جویــة فــي الوقــت الحاضــر.  ومــع األخــذ فــي االعتبــار أیضــا  ١٢٠٠واحــدة لكــل 
 المضـّرةمـن أجـل ردع مثـل هـذه األعمـال  حصانة قائد الطائرة، فقـد تكونـت لـدى المراقـب القناعـة بوجـوب تحـدیث اتفاقیـة طوكیـو

التدابیر التشغیلیة التي ینبغي اتخاذها من قبل شركات الطیران على نحو ما تم عرضه في ورقة العمـل  إلى باإلضافةمجتمع، بال
LC/35-WP/2-3 فــي ورقــة العمــل  الـواردةآرائــه  إلــى.  وفیمـا یتعلــق بالجانــب القـانوني لهــذه المســألة، أشــار الوفـدLC/35-WP/2-2 

  نظام قوي ومتین. إنشاءلتحدیث اتفاقیة طوكیو لغرض  یشكل فرصة سانحةوذكر أن العمل الذي سوف تنجزه اللجنة 
دولـة  واختصـاصدولـة المشـغل  اختصـاصجدیدة، وباألخص  قانونیة اختصاصات إضافةورأت غالبیة الدول أن   ٥:٢

 قانونیـةال االختصاصـاتطوكیـو.  ویفضـل عـدد كبیـر مـن تلـك الـدول اتفاقیـة  بموجـبالنظـام الموضـوع  تقویـةالهبوط، مـن شـأنها 
حــــدوث أفعــــال دون عقــــاب، فــــي الوقــــت الــــذي تفضــــل دول أخــــرى أن تكــــون مثــــل هــــذه  إمكانیــــةبحیــــث یــــتم تالفــــي  اإللزامیــــة

 ســلوكتبــین فــي الواقــع حــدوث انخفــاض فــي  إحصــاءاتهاأن  إلــىحــدى هــذه الــدول إاختیاریــة، وأشــارت  قانونیــةالاالختصاصــات 
 مثـل إدراج بجـدوىفیما یتعلـق  الشكاألشخاص غیر المنضبطین في السنوات األخیرة.  وأعربت مجموعة صغیرة من الدول عن 

لردع األفعال غیر المنضبطة.   جنائیةغیر  ممكنة لم یتم البحث بشكل كاف في سبل أخرى حیث،  قانونیةال االختصاصاتهذه 
 اختصاصاتتم اعتماد ما في حال  في وقت واحد قانونیةتعدد االختصاصات الة قضیة الدول أیضا مسألة معالج إحدىوأثارت 
  .إضافیة قانونیة
المبـــدأ ذا كـــان ینبغـــي التوفیـــق بـــین إمـــا م، وأثـــارت الحاجـــة للتأكـــد المســـألة الزمنیـــة إلـــىوفـــود أیضـــا عـــدة أشـــارت و   ٦:٢

، مع مبدأ األبواب المغلقة عندما یكون قائـد حالة طیراناتفاقیة طوكیو عندما تكون الطائرة في  ینص على تطبیقالذي  األساسي
  .األمر مممسكا بزماالطائرة 

وفــود أن ذلــك مــن شــأنه أن یعــزز الصــفة العالمیــة لنظــام  أوضــحت عــدةقائمــة بــالجرائم، فقــد  بإعــدادوفیمــا یتعلــق   ٧:٢
عامــة أو قائمــة تقتصــر علــى الجــرائم األكثــر خطــورة، فــي حــین ســعت وفــود صــفة ذات طوكیــو.  وأیــد بعضــهم فكــرة وضــع قائمــة 

  .  وأعربت وفود أخرى عن معارضتها لفكرة وضع قائمة بالجرائم.محددةقائمة  لوضعأخرى 
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 اإلشـارة، وتسـاءل بعضـها عـن مـدى الرغبـة فـي حراس األمـن علـى مـتن الطـائراتعلى مسألة  وعلقت وفود عدیدة  ٨:٢
حـراس األمـن علـى مـتن وسـلطة  كزامر  معالجةكر بأنه من المفضل ن على متن الطائرات في اتفاقیة طوكیو؛ وذُ حراس األم إلى

حراس األمـن وفود عن تأییدها لوجوب اعتراف اتفاقیة طوكیو بعدة على المستوى الثنائي.  وعلى خالف ذلك، أعربت  الطائرات
وفـي  )١٩٤٤، شـیكاغو باتفاقیـة الطیـران المـدني الـدولي( ١٧الـیهم مـن قبـل فـي الملحـق  اإلشـارةالذین تمـت  على متن الطائرات

) (یشــار إلیــه فیمــا یلــي بــدلیل االیكــاو Doc 8973(الوثیقــة  دلیــل األمــن لحمایــة الطیــران المــدني مــن أفعــال التــدخل غیــر المشــروع
  بالنسبة لقائد الطائرة.وحصانتهم یه ینبغي بحث وضعهم لیسوا من طاقم الطائرة وال من الركاب؛ وبناء علنظرا ألنهم ، األمني)

والعقوبـات المالیـة، وأثیـرت مسـألة التعـویض عـن األضـرار الناجمـة  اللجوء إلى القضاءرح موضوع حق ومن ثم طُ   ٩:٢
مرتكبـي عقـود النقـل مـع  إنهـاءالحاجـة للنظـر فـي  إلـى باإلضـافة، مرتكبي المخالفـاتنزال أو تسلیم إ عن تحویل مسار الطائرات و 

الواجبـة القانونیـة  اإلجـراءاتمراعاة مثل  المعتمدةالمبادئ القانونیة على  للحفاظ.  وأعرب عدد من الوفود عن الحاجة المخالفات
  ضد الركاب غیر المنضبطین. الجزافیة اإلجراءات ومنع

قیمتهـا  یعزز، وضرورة البحث عن حل تقریباعلى الصعید العالمي  شددت وفود عدیدة على قبول اتفاقیة طوكیوو   ١٠:٢
علـى  اإلقـرارفي اتجاه مخالف لروح ومقصد هذا النظـام المقبـول عالمیـا.  وفـي ذات الوقـت، فقـد جـرى  في الوقت عینه ال یسیرو 

قبــل اتفاقیــة طوكیــو  كانــت وراء اعتمــادوجــه العمــوم بــأن مســألة الركــاب غیــر المنضــبطین لــم تكــن فــي طلیعــة االعتبــارات التــي 
المذكورة سـابقا، اقتـرح أحـد الوفـود تضـمین عقـد النقـل أحكامـا تتنـاول العواقـب  جنائیةالخمسین عاما.  وفیما یتعلق بالتدابیر غیر 

  االنضباط من قبل الراكب. مخالفة المترتبة على
 ،LC/35-WP/2-1على النحو الذي ورد في المرفق بورقة العمـل  ٣للمادة  المعروضین بالنسبة الخیارین إلى وباإلشارة  ١١:٢
االختصـاص ذا كـان هـذا إ) مـا ٢و ( دولـة الهبـوطختصـاص ا ما إذا كانت تفضـل) ١( لرأیها بالنسبة إلبداء الوفود الرئیس دعا 

) یوسـع ١اران بـالنظر ألن الخیـار (لزامیا أو اختیاریا.  وشرح رئیس اللجنة الفرعیة أنه، في السـیاق القـائم، یختلـف الخیـإ القانوني
اختصاصـي دولـة  إضـافةإمكانیـة ، في الوقت الذي یـوفر إلزامیةنطاق اختصاص دولة الهبوط واختصاص دولة المشغل بطریقة 

) تــم عــرض جمیــع أســس االختصــاص بطریقــة ٢االعتیادیــة.  وفــي الخیــار ( اإلقامــةالضــحیة ودولــة أو  جریمــةمرتكــب الجنســیة 
  .إلزامیةیمكن أن تجعل تلك األسس إما اختیاریة أو 

  وفي المناقشة التي تلت ذلك، فّضل عدد كبیر من الوفود وجود اختصاص دولة الهبوط بصفة إلزامیة.  ١٢:٢
فــي ختصــاص دولــة الهبــوط بحیــث تشــمل ا اتلالختصاصــ اإللزامــيأعــاد وفــد مراقــب التأكیــد علــى أن التوســیع و   ١٣:٢

صرف متروكة المعاهدة یمثل أفضل نهج لضمان أن السلوك غیر المقبول لن یمر دون عقاب.  وشرح الوفد أنه ستظل حریة الت
 اإللزامـــيیع هــذا الشـــعور العــام فیمــا یتعلــق بالتوســ تكــرر.  وقــد أم ال بالمحاكمــةفیمـــا بعــد  مو قذا كانــت ســتللدولــة المعنیــة فیمــا إ

أنـه  إلـىمنها  عددالهبوط من قبل عدد ال یستهان به من الوفود التي تحدثت حول هذه النقطة، وأشار  ةدوللیشمل الختصاص ل
) ١ن الخیـار (إمن العقاب للسلوك الخطیر الذي یؤثر على سالمة الرحلة.  وبـرأي هـذه الوفـود فـ إفالتینبغي أن ال یكون هناك 
نـه فـي عـدد مـن الـدول نظـرا أل) یمثـل الوضـع القـائم فقـط، ٢سلوك غیر المنضـبط فـي حـین أن الخیـار (یمثل أفضل رادع ضد ال

الهبـوط.  وقـدم أحـد مؤیـدي هـذا الـنهج أمثلـة عـن حـالتین  ةلتشـمل دولـ قانونیـةتوسـیع االختصاصـات ال المحلیونتولى المشرعون 
ها من الركـاب جزء من تم استردادو لشركة الطیران المعنیة، كبیرة اقتصادیة  آثارفي  اراكب وتسببت ٦٠٠حدیثتین تناولتا أكثر من 

علــى وجــه  الالزمــةالتثبــت مــن الوقــائع وجمــع األدلــة  اســتطاعتالهبــوط  ةغیــر المنضــبطین المعنیــین.  وذكــر هــذا الوفــد أن دولــ
مــن  ٥الفقــرة رات تبعیــة علــى تغییــ إدخــال توّجبســیمــن اتفاقیــة طوكیــو  ٣المــادة  تعــدیل ةهــذا الوفــد أنــه فــي حالــ وأشــارالســرعة.  
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)، أن اختصـاص ١الخیـار ( أیـدهذا التقییم.  وذكر أحد الوفود، الذي عن تأییده لوفد آخر  وأعرب.  ١٦وعلى المادة  ١٣المادة 
  .وغیرها من المواثیقلقمع األفعال غیر المشروعة  ١٩٧١لعام  مونتریالفي اتفاقیة  إقرارهالهبوط قد تم  ةدول

مـا اذا كـان هـذا فیوك جدیـة عـن شـك إحـداهالدولة الهبوط، وأعربت  اإللزاميتأییدها لالختصاص  وفود عدةلم تبد   ١٤:٢
الــردع.  وطــرح هــذا الوفــد أیضــا مســألة أي قــانون ســیتم تطبیقــه بالنســبة حیــث التــدبیر ســیكون متناســبا مــع المنفعــة المتوخــاة مــن 

رادع تكـون بمثابـة هذا الوفـد أن المسـؤولیات التعاقدیـة یمكـن أن  ورأىلزامیا.  إدولة الهبوط  اختصاصإذا كان  المرتكبة جریمةلل
فـي تنفیـذ  وعـدم التعسـفعامـة مثـل المسـاواة أمـام القـانون القانونیة المبادئ ال.  وتردد هذا الرأي على لسان وفد آخر رأى أن جید

 بینمـا ال یـزالا.  وفـي هـذا السـیاق، ذكـر الوفـد أنـه لزامیـإذا كان اختصـاص دولـة الهبـوط إللخطر  تكون عرضةالقانون یمكن أن 
فـي دولـة الهبـوط.  واقتـرح  اإلطـالقغیـر مقبـول علـى ذلـك في دولة ما، یمكن أن یكون  بعض السلوك مقبوالاعتبار من الممكن 

أقصى تقدیر في ر أن یتم النظمن اتفاقیة طوكیو دون تغییر أو  ٣ن تترك المادة أمؤیدة لتوسیع االختصاص بالأحد الوفود غیر 
ن حـوادث السـلوك غیـر إوفد آخر، ف تجربةالخطیرة أو الجماعیة.  وحسب  المخالفاتأحكام اختیاریة فقط في حاالت في إضافة 

اختصـاص اختیـاري جدیـد.  وفـي إضافة مجرد طائرات تلك الدولة آخذة في االنخفاض لهذا السبب یفضل  تشملالمنضبط التي 
وجــود أكثــر مــن ، سیصــبح مــن الضــروري معالجــة مشــكلة ةالجدیــد الوثیقــةلدولــة الهبــوط فــي  اإللزامــياالختصــاص  إدراج ةحالــ

  .اختصاص واحد في نفس الوقت
الوفد أن اختصاص دولـة  ورأى هذاعن اتفاقیة طوكیو.   ) انحرافا بنیویاً ١رأي وفد آخر، یشكل الخیار رقم (في و   ١٥:٢

لدولـة التسـجیل فـي اتفاقیـة طوكیـو وال سـیما وأن األول یشـمل  ياألصلاالختصاص  من أوسع نطاقا حتىالهبوط المقترح سیكون 
)، بوصــفه متســقا مــع هیكلیــة ٢".  وأیــد وفــد آخــر هــذا الــرأي وأعــرب عــن أن الخیــار رقــم (المخالفــات"األفعــال" وال یقتصــر علــى "

دولة الهبوط تلعب دورا رئیسـیا فـي معالجـة هـذه هذا الوفد أن  وأوضحاتفاقیة طوكیو، ینبغي أن یكون نقطة االنطالق للمناقشة.  
وأعربـت ثالثـة وفـود أخـرى عـن تفضـیلها للخیـار الـدلیل.  إلـىوسهولة الوصـول  جریمةال للعبور الظرفي لمرتكبالمشكلة، بالنظر 

نـي، ممـا یجعـل مـن غیـر للغایـة بالحـادث المع بعیـدة)، وأبدى أحدها رأیا مفاده أن دولة الهبوط یمكن أن تكون لها عالقـة ٢رقم (
مجـرد  بـدال مـنالواجب اعتمادها  اإلجراءاتوالتعامل مع آثار  القانونيممارسة اختصاصها على المرغوب فیه إرغام تلك الدولة 

  بذلك. من القیام تمكینها
 فیما یتعلق بوجوب توسیع دائرة مقّومات االختصاص )١رقم (للخیار  تأییده وشّدد أحد الوفود، في معرض  ١٦:٢

طوكیو،  اتفاقیة سّد الثغرة المتعلقة باالختصاص القانوني ضمن شأنه من على أّن هذا األمر الهبوط، القانوني حتى تشمل دولة
. على الصعید العالمي ستزداد االتفاقیة فعالیة وأنّ  ،بصورة مباشرة الجانينظرا إلمكانیة مواجهة  ستتیّسر الجناة وأّن مالحقة

مترّددة بشأن تأیید مبدأ االختصاص القانوني اإللزامي  الوفود بعض بأنّ  ، وسّلم أیضاالبیانوأعرب وفد آخر عن تأییده لهذا 
 أشد صرامة من العقوبات التي تنص علیها دولة عقوبات الهبوط دولة فیها تفرض التي الحاالت لدولة الهبوط، والسیما في

 أحد تسلیم دولة الجنسیة فیها تطلب التي الحاالت اختصاص دولة الهبوط في استثناء الوفد هذا واقترح. جریمةمرتكب ال جنسیة
 بصیغتها طوكیو اتفاقیة من ١٦من المادة  ٢. وارتأى أنه ال وجود لتضارب مع الفقرة بسلوك غیر منضبط المتهمین مواطنیها

باعتباره من  االقتراحمواصلة استكشاف هذا أنه ینبغي على  وفود ثالثة ووافقت. الحالیة، رغم أّن بعض الوفود ارتأت غیر ذلك
 إلى الوفود أحد وأشار. دولة الهبوطاإللزامي ل ختصاصالبا یتعلق فیما تحفظاتها الوسائل التي تتیح لبعض الدول التخّلي عن

 الجنسیة ودولة التسجیل دولة بإخطار الشخصالتي تحتجز دولة ال ُتلزم بالفعل طوكیو اتفاقیة من ١٣ المادةمن  ٥الفقرة  أن
فیما بینها من  المتضررة حیث تحّدد الدولمشترك اختصاص  إمكانیة وجود أیضا هذا الوفد واقترح أخرى؛ مهتمة دولة وأي

  .حالة من الحاالتكل  في القانوني االختصاص ممارسة یتولى
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وجود  شّدد على أهمیةفأنه قوانین بلده المحلیة تنص على اختصاص دولة الهبوط،  أحد الوفود أنوبعد أن أفاد   ١٧:٢
 باعتبارها االختصاص القانوني األول في التسجیل دولة االختصاص اإللزامي لدولة الهبوط والحفاظ في الوقت نفسه على

 السلوك بالنسبة لمكافحة ضروریا الهبوط دولةوُیَعّد اختصاص . الدولي الطیران قانونفي طوكیو وأحد الركائز األساسیة  اتفاقیة
 غیر المنضبط، ومن ثم ال بد من اعتباره سد~ا لثغرة في "اإلنفاذ" ولیس لثغرة في "االختصاص القانوني". ورأى هذا الوفد أیضا

ما ستشترط ، بینإذا ظّل هذا االختصاص اختیاریاعلى األرجح التي لم تمارس اختصاص دولة الهبوط لن تمارسه  الدول أن
وممارسة الدولة  اإللزامي االختصاص بین الخلط الوفد من وحذر. تشریعاتها من أجل إدراج هذا االختصاص ضمن ةإلزامی مادة

  .المتهمین لسلطتها التقدیریة في مقاضاة
حدود االختصاص اإللزامي وحدود االختصاص وطلب وفدان اثنان توضیحات من األمانة العامة بشأن ِ   ١٨:٢

االختیاري ومدى ممارسة المدعي العام لسلطته التقدیریة. وأوضح أمین اللجنة أّن االختصاص اإللزامي یقتضي أن تكون للدولة 
تشریعات تتیح لها تولي االختصاص القانوني، أّما االختصاص االختیاري فهو یمنحها سلطة تقدیریة في سّن أو عدم سّن 

عدم مالحقة  تقررلك، تستطیع الدول التي لها اختصاص دولة الهبوط دائما أن لممارسة هذا االختصاص. ومع ذ اتتشریع
  .الالمتهم في أي قضیة من القضایا، وذلك سواء كان االختصاص إلزامیا أم 

أي الخیارین ما دام اختصاص دولة الهبوط إلزامیا، وخالف ذلك من شأنه  یؤیدوذكر أحد الوفود أّنه یستطیع أن   ١٩:٢
لزامي والسلطة التقدیریة في نجاعة عملیة تحدیث اتفاقیة طوكیو. وشّدد هذا الوفد على الفرق بین االختصاص اإلأن یقّوض 
، على حّد ما جاء في توضیحات أمین اللجنة الواردة أعاله. واقترح وفد آخر التخّلي عن مصطلح "إلزامي" قانونیةالمالحقة ال

ضرورة التركیز على تمكین جهاز إلى االختصاص القانوني، ودعا  ات بشأناالختالففي مقابل "اختیاري" من أجل تجاوز 
  ینظر في قضایا الركاب غیر المنضبطین.  لكيالدولة القضائي 

  لیعرب عن تأییده لالختصاص اإللزامي لدولة الهبوط. LC/35-WP/2-4وأشار أحد الوفود المراقبة إلى الوثیقة    ٢٠:٢
ینها وفود ُتمارس دولها حالیا اختصاَص دولة الهبوط في تشریعاتها المحلیة، عن وفود، من بعدد من الوأعرب   ٢١:٢

مع إدراج اختصاص قانوني اختیاري لدولة الهبوط، وذكر جملة من األسباب من بینها أّن دوال أخرى قد تقبل  )٢(تأییده للخیار 
، أشار أحد الوفود إلى أّن كثیرا )٢(بهذا األمر، وذلك یزید من احتماالت التصدیق على البروتوكول. وفي معرض تأییده للخیار 

تصاص دولة الهبوط، وهذا أمر ینبغي إمعان النظر فیه. واعتبر هذا الوفد أّنه من الدول ربما ال یستطیع اقتصادیا ممارسة اخ
ختیاري لن یجعل دول الهبوط تغّض الطرف االقانوني الختصاص اللن تكون هناك ثغرة في االختصاص القانوني، وأّن وجود ا

ال وجود لثغرة في االختصاص ضمن  عن أفعال السلوك غیر المنضبط وتجعل الجناة یفلتون من العقاب. ورأي وفد آخر أّنه
  اتفاقیة طوكیو بصیغتها الحالیة.

أّنه من المهّم االحتفاظ بهیكل اتفاقیة طوكیو، وأّنه من المرجح أّن تزید التعدیالت التبعیة إلى أحد الوفود وأشار   ٢٢:٢
  ید وفدین اثنین.على االتفاقیة بسبب توسیع دائرة مقّومات االختصاص القانوني. وقد حظي هذا الرأي بتأی

الرئیس المناقشة، وأشار إلى التوافق الكبیر في الرأي على االختصاص القانوني لدولة الهبوط. وذكر  لّخصو   ٢:٢٣
من اتفاقیة طوكیو أّنها تستطیع أن تقبل االختصاص االختیاري لدول  ٣عدد من الوفود التي اعترضت على تغییر المادة 

بوجود  یتعلق فیما ١٦-٢ الفقرةالوارد في  الدعم لالقتراحوجود شيء من  إلى الرئیس . وأشار٢الهبوط ضمن إطار الخیار 
بسلوك غیر منضبط،  المتهمین مواطنیها أحد التي تطلب فیها دولة الجنسیة تسلیم الحاالت في الهبوط استثناء الختصاص دولة

بأّنه سیتم إدراج ومن ثم، أفاد الرئیس . االقتراح وٕالى عدم وجود أي اعتراض علیه، وٕالى ضرورة موصلة النظر في هذا
وقال الرئیس أنه لم تكن . مربعة إلزامي ال یرد نصه ضمن أقواس كاختصاص البروتوكول مشروع في اختصاص دولة الهبوط
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لكن أعرب عن رأي مفاده أّن أی~ا من . هناك تعلیقات كثیرة على الصیغتین الواردتین ضمن المادة الثالثة من مشروع البروتوكول
یراعي هیكل المادة الثالثة الحالي وأن یظّل متسقا مع نصها، وأّن فریق الصیاغة ینبغي أن یأخذ هذا األمر النهجین ینبغي أن 

  في الحسبان عند مواصلة النظر في المسألة.
عن تأییده لهذا  الوفود من كبیر . وأعرب عدداالختصاص القانوني لدولة المشّغلثم نظرت اللجنة بعد ذلك في   ٢٤:٢

 في الیوم. فهذه الحالة لم تكن قائمة عالم في المؤجرة الطائرات من المتزاید بوصفه اختصاصا إلزامیا باعتبار العدداالختصاص 
 یتم التي مثال الطائرات إلى الوفود أحد وأشار. LC/35-WP/2-2في الوثیقة  الواردة مثلما تؤكد ذلك البیانات ١٩٦٣ عام

المشغل التي ال تكون معروفة في هذه الحالة للركاب  إلى دولة واقتصادیة، قانونیة ألسباب األوروبي االتحاد دول في تسجیلها
یعمل لصالح اختصاص دولة المشّغل ویخدم أغراض الیقین القانوني وواقع  أن وهذا ما من شأنه على وجه الخصوص،

من اتفاقیة طوكیو تبعیا،  ١٦المادة تعدیل  على أّنه ینبغي، في حالة قبول اختصاص دولة المشّغل، الوفود أحد وشدد. العصر
مكرر من اتفاقیة  ٨٣أو إدراج بند آخر تنقل بمقتضاه دولة التسجیل بعض صالحیاتها إلى دولة المشّغل عمال بالمادة 

من الوثیقة  ١١-٢إلى  ٧- ٢في معرضه تأییده لالختصاص اإللزامي لدولة المشغل، على الفقرات  مراقب، وفد شیكاغو. وأّكد
LC/35-WP/2-2.  

وكان باستطاعة عدة وفود أن تختار بین االختصاص اإللزامي أو االختیاري لدولة المشّغل. وقد أشار وفد من   ٢٥:٢
 بمسألة إدراج دولة المرتبطة المشاكل وذكر الهبوط، على اختصاص دولة الوفود الذي حّذر من هذا االختصاص إلى تعلیقاته

 دول والمشاكل المترتبة في المدني، القانون العالقات الخاضعة لحكم على یر ذلكوتأث دولیة، قانونیة وثیقة ضمن المشغل
إلزام الدول بممارسة اختصاص دولة المشّغل یمثل تدخال  على أن آخر وفد وأّكد. الكبرى التأجیر شركات ذات المدني القانون

ذلك، ذكر هذا الوفد أّنه یستطیع أن یقبل االختصاص ومع . األخرى في شؤونها وال ینبغي اللجوء إلیه إال بعد استنفاد السبل
أو إمكانیة أن تنص اتفاقیة طوكیو على تشغیل الطائرات بالملكیة أو بالتأجیر،  ،٢ االختیاري لدولة المشّغل ضمن إطار الخیار

  وهو ما من شأنه أن ال یتطلب توسیع دائرة االختصاص القانوني.
ل، ارتأت وفود كثیرة أّن اإلطار القانوني ینبغي أن ُیجّسد تطّور الممارسات ة اختصاص دولة المشغّ وبعد مناقش  ٢٦:٢

داخل القطاع. ولذا، ینبغي تعدیل اتفاقیة طوكیو من أجل النص على إلزامیة هذا االختصاص. وقالت وفود أخرى إنها تعتقد أّن 
لة اختصاص دولة الُمشغِّل لیست جلیًة كما هو هذا االختصاص ینبغي أن یكون اختیاریا، فیما ذهبت بعض الوفود إلى أّن مسأ

الحال بالنسبة لدولة الهبوط. ولكن لیس هناك ما یثبت أّن هذا االختصاص ضروري لمعالجة مسألة الّركاب غیر المنضبطین. 
ن أّنها ناجمة وارتأى البعض أّنه من غیر المتناسب إدخال تغییرات على النظام القانوني من أجل معالجة المسائل التي لم  یتبیّ 

عن انعدام االختصاص. هذا، وٕاّن توسیع دائرة االختصاص ال ُیفضي بالضرورة إلى زیادة المالحقة القضائیة لهؤالء الركاب. 
من االتفاقیة ال تحظر استحداث اختصاصات قانونیة أخرى وفقا للقوانین الوطنیة،  ٣من المادة  ٣ونّبه أحد الوفود إلى أّن الفقرة 

  أي بند جدید ُیقیم االختصاص القانوني على أسس اختیاریة قد ُیفسَّر خطًأ على أّنه یحّد من مفعول هذه الفقرة.وٕالى أّن 
الرئیس المناقشات التي دارت، وذكر أّن هناك تأییدا عاما لمسألة تضمین مشروع البروتوكول البند  ولّخص  ٢٧:٢

رة إقامة هذا البند بوصفه بندا إلزامیا. ولذلك، ینبغي عرض نص المتعلق باختصاص دولة المشّغل؛ وأّن األغلبیة ترى ضرو 
أحكام هذا االختصاص من دون أقواس مربعة. وأفاد الرئیس بأّن تقریر اللجنة سیشیر إلى أّن بعض الوفود قد أعربت عن 

  تحفُّظها على هذه المسألة.
اإلقلیمي، واختصاص دولة جنسیة ، من بینها االختصاص األسس األخرى لالختصاصثم نظرت اللجنة في   ٢٨:٢

  الضحایا أو المتهمین، وأیضا اختصاص دولة اإلقامة المعتادة للمتهمین. 
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وفیما یتعلق باالختصاص اإلقلیمي، أشار أحد الوفود إلى ضرورة النص علیه بوضوح في مشروع البروتوكول.   ٢٩:٢
المنضبطین، على دولة الّتسجیل ودولة الهبوط ودولة  غیر أّن وفودا أخرى ارتأت ضرورة الّتركیز، في حالة الّركاب غیر

  المشغِّل. هذا، ولم ترد أي إشارة إلى وجود مشاكل في الممارسة الفعلیة فیما یتعلق باالختصاص اإلقلیمي عامة.
وأعرب عدد من الوفود عن تأییده لمسألة االختصاص االختیاري لدولة جنسیة الضحایا أو دولة جنسیة   ٣٠:٢

قد تطرقت إلى جمیع االختصاصات االختیاریة، ومن ثم ال  ٣من المادة  ٣وأكد أحد الوفود مجددا على أّن الفقرة  المتهمین.
  داعي لمواصلة اإلشارة إلى  االختصاص االختیاري.

وبسبب قّلة عدد الوفود التي أخذت الكلمة بشأن هذه المسائل، اقترح الرئیس وضع البند المتعلق باختصاص دولة   ٣١:٢
اللجنة على هذا الرأي. وفیما یتعلق  وافقتلجنسیة بین أقواس مربعة وٕاحالته على لجنة الصیاغة لمواصلة دراسته، وقد ا

  باالختصاص اإلقلیمي واختصاص دولة اإلقامة المعتادة، اتُّفق على عدم اإلشارة إلیهما نظرا لعدم وجود دعم لذلك.
تتألف من الدول التالیة: أسترالیا، البرازیل، كندا، الكونغو،  صیاغةلجنة الوفي هذا الصدد، أعلن الرئیس أّن   ٣٢:٢

فرنسا، جامایكا، الیابان، لبنان، نیجیریا، جمهوریة كوریا، سنغافورة، اإلمارات العربیة المتحدة، الوالیات المتحدة. وقد ُدعي 
للحضور بصفة مراقب. وتقرر  )IUAI(في المجال الجوي  التأمین لشركات الدولي واالتحاد )IATA(االتحاد الدولي للنقل الجوي 

  أن یتولى مندوب أسترالیا رئاسة هذه اللجنة. 
من اتفاقیة طوكیو ال تتطرق إال إلى االختصاص الجنائي، فمیا یشیر مشروع  ٤وذكر أحد الوفود أّن المادة   ٣٣:٢

  البروتوكول إلى العقوبات اإلداریة. 
صات ممكنة ومن أجل ضمان االتساق المالئم بین مختلف النظم القانونیة، اقُترح وفي حالة وجود عدة اختصا  ٣٤:٢

  مكرر إلى نص مشروع البروتوكول وذلك كاآلتي: ٣إضافة المادة 
" في حالة إخطار إحدى الدول المتعاقدة، التي تمارس اختصاصها القانوني بموجب المادة الثالثة، أو إذا نما إلى علمها  بصورة 

هناك دولة متعاقدة أخرى أو أكثر تجري تحقیقا أو محاكمة أو إجراءات قانونیة بصدد نفس الجرائم أو األفعال، على أخرى، أن 
  هذه الدولة المتعاقدة أن تجري ما یلزم من مشاورات مع الدول المتعاقدة األخرى بهدف تنسیق إجراءاتها."

من شأنها أن تبّدد الشواغل المتعلقة بتداخل  وأعربت عدة وفود عن تأییدها لهذه اإلضافة وقالت إنّ   ٣٥:٢
ع على إجراء" وذلك من أجل إتاحة بعض  االختصاصات. واقترح أحد الوفود االستعاضة عن عبارة "ما یلزم من" بعبارة "ُتشجَّ

على إجراءات  المرونة للدول. وُأشیر إلى أّن ُمعظم الجرائم التي یتطّرق إلیها هذا البند هي مخالفات أقل خطورة وال تنطوي
  مضنیة بشأن تسلیم مرتكبیها.

ل أي اعتراض على مشروع هذا البند، فقد قّررت اللجنة إحالته إلى لجنة الصیاغة لتضعه في   ٣٦:٢ وبما أّنه لم ُیسجَّ
  نّص محّسن إذا اقتضى األمر.

لجنة الفرعیة أّنها قد التي سیشملها مشروع البروتوكول. وأوضح رئیس ال الجرائم المحتملةثم ناقشت اللجنة   ٣٧:٢
نظرت بادئ األمر في قائمة الجرائم وذلك بغیة إعداد قواسم مشتركة لمسألة توسیع دائرة اختصاص دولة الهبوط ودولة المشّغل. 
بید أّنه قد تعّذر علیها، بعد إمعان النظر، االتفاق على محتوى هذه القائمة. ثم قّررت اللجنة الفرعیة الحقا عدم وضع قائمة 

  مكرر إلى اتفاقیة طوكیو، ونصها كاآلتي: ١٥جرائم، ولكّنها اقترحت باألغلبیة إضافة المادة ال
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علیها بعقوبات جنائیة أو إداریة مالئمة عندما یرتكبها  یعاقبعلى كل  دولة متعاقدة أن تضمن أن األفعال    -١"
  راكب على متن طائرة في حالة طیران:

 الطاقم؛ أحد أفراداالعتداء البدني أو التهدید بارتكاب مثل هذا االعتداء ضد  ) أ(
(أ)  ١رفض اتباع أحد التعلیمات الصادرة عن أو بالنیابة عن قائد الطائرة لألغراض المبینة في الفقرة   ) ب(

 أو (ب) من المادة السادسة.
مالئمة العقوبات ال، ةها الوطنیات، وفقا لتشریعتفرضحق كل دولة متعاقدة في أن ما یمس في هذه االتفاقیة  لیس  -٢

    ]لمعاقبة األفعال غیر المنضبطة أو المشاغبة األخرى التي یرتكبها الركاب على متن الطائرة."
  

  واعتبرت أغلبیة أعضاء اللجنة الفرعیة أّن الفقرتین الفرعیتین (أ) و (ب) أعاله تشّكالن وصفا للسلوك ولیس قائمة بالجرائم.
مكرر قد ُصمِّمت  ١٥ذكر أحد الوفود، في معرض تأییده لبیان رئیس اللجنة الفرعیة المشار إلیه آنفا، أّن المادة و   ٣٨:٢

لتكون حال~ وسطا بین من یفضل وضع قائمة بالجرائم ومن ال یفضل وضعها. وُأشیر إلى أّن معاییر السلوك تختلف من دولة 
مكرر قد تصلح في إثبات أّن األفعال التي تنم عن عدم االحترام في  ١٥ّن المادة أخرى بسبب تباین الرؤي الثقافیة. ولذلك، فإ

حق أفراد الطاقم هي أفعال غیر مقبولة عالمیا. وقد صیغ نص هذه المادة على نحو یمنع االزدواج مع أحكام االتفاقیات 
أو  بسالمة الطائراتلى األفعال التي تمّس األخرى. وحظي هذا الرأي بتأیید عدد من الوفود التي دعت إلى ضرورة المعاقبة ع

  باألفراد الموجودین على متنها.
وقد عارض وفد آخر أّي محاولة لجعل اتفاقیة طوكیو بمثابة میثاق آخر من مواثیق الّتجریم. وذكر أّن المادة   ٣٩:٢

هي، في جوهرها، قائمٌة جرائم، وأّن اتفاقیة طوكیو قد أثبتت جدواها منذ خمسین عاما، وتم تضمینها في مختلف  مكرر ١٥
القوانین الوطنیة. ولذلك ال ینبغي تغییرها لمجرد القلق من السلوك غیر المنضبط. وأوضح الوفد أّن توصیف األفعال غیر 

، وأشار أیضا ٢٨٨اد إرشادیة من قبیل كتاب االیكاو الدوري المستكمل رقم المقبولة على متن الطائرات یمكن إیراده ضمن مو 
مكرر ستتداخل ولو جزئیا على األقل مع أحكام االتفاقات الساریة والمعتمدة برعایة االیكاو.  ١٥إلى أّن محتویات المادة 

اتفاقیة قمع  منمن المادة األولى (أ) ١لفقرة فاالعتداء البدني المشار إلیه في الفقرة (أ)، مثال، قد یتداخل مع ما تنص علیه ا
اتفاقیة قمع األفعال غیر ومع ما تنص علیه )، ١٩٧١(مونتلایر  األفعال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة الطیران المدني

ر إدراج قائمة الجرائم في البروتوكول)٢٠١٠بیجین ( المشروعة المتعلقة بالطیران المدني الدولي لتعدیل اتفاقیة  . وٕاذا ما تقرَّ
طوكیو، فإّن األمر سیتطلب أیضا إدراج ُجملة من األحكام الضامنة، كالحكم الذي یستثني األنشطة العسكریة من تطبیق 

  االتفاقیة. وقد أّید عدد من الوفود هذا الرأي.
بروتوكول اتفاقیة  المقترحة إلى مشروع مكرر ١٥وأعرب أحد الوفود عن تحفظاته إزاء الحاجة إلى إضافة المادة   ٤٠:٢

 ١٥طوكیو. وأوضح أنه یساوره القلق نفسه المعرب عنه في وقت سابق والمتمثل في تداخل الجرائم المنصوص علیها في المادة 
والبروتوكول المكمل التفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على بیجین  واتفاقیةل یامونتر باتفاقیة مع تلك المشمولة أصال مكرر

). وٕاذ أشار إلى أن العدید من الوفود التي سبق أن أخذت الكلمة أوضحت أن السلوك المنصوص ٢٠١٠بیجین ( الطائرات
تم تجریمه بالفعل بموجب أحكام التشریعات الوطنیة المعمول بها في بلدانها، فقد رأى هذا الوفد أیضا  مكرر ١٥علیه في المادة 

، تتمثل في عدم ممارسة الدول مكرر ١٥بشكل واضح تناولها في المادة  أن مسألة الركاب غیر المنضبطین، التي كان ُیقصد
  ، ولیس في عدم تجریم الدول لمخالفات بعینها.جریمةالختصاصها عند ارتكاب ال
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. أوال، قال الوفد إن اتفاقیة طوكیو هي جزء ال یتجزأ مكرر ١٥وقد ذكر أحد الوفود ثالثة عیوب تشوب المادة   ٤١:٢
، ٢٠١٠وبروتوكول بیجین لعام  ٢٠١٠واتفاقیة بیجین لعام  ١٩٧١ل لعام یامن مجموع االتفاقیات، بما في ذلك اتفاقیة مونتر

جرائم الجنائیة باختالف . ثانیا، لوحظ أنه نظرا الختالف أركان المكرر ١٥التي سبق وتناولت أنواع السلوك المبینة في المادة 
لن تحقق التوحید على المستوى الدولي. ثالثا، أّكد هذا الوفد أنه ما من قائمة یمكن أن  مكرر ١٥القوانین الوطنیة، فإن المادة 

  تكون حصریة، فالبد من إغفال بعض الجرائم، ومن ثم ُیستحسن عدم إضافة هذه القائمة.
اهم اتفاقیة طوكیو بصیغتها المنقحة في توسیع نطاق االختصاص لیشمل والحظ أحد الوفود أنه بقدر ما تس  ٤٢:٢

الجرائم وبعض األفعال األخرى المرتكبة على متن الطائرة بحیث تمارسه دولة الهبوط ودولة المشغل، ینبغي النظر فیما إذا كان 
 ١٥ئم المنصوص علیها في المادة هذا االختصاص الموسع سیسري على الجرائم المنصوص علیها في المادة األولى أو الجرا

تنص على تجریم بعض األفعال من خالل  مكرر ١٥أو كالهما. ثانیا، شدد الوفد على أنه بالرغم من أن المادة  مكرر
إخضاعها للعقوبات الجنائیة أو اإلداریة المناسبة، فإن الدول جمیعها ال تستخدم ما یسمى "العقوبات اإلداریة" على هذا النحو؛ 

الي، البد من توضیح أنواع العقوبات اإلداریة المزمع فرضها. ثالثا، الحظ هذا الوفد أن "االعتداء البدني او التهدید وبالت
وبالتالي فإن  ٢٠١٠باالعتداء ضد أحد افراد طاقم الطائرة" أمور تندرج أصال ضمن الجرائم المشمولة في اتفاقیة بیجین لعام 

تداخل بین اتفاقیة طوكیو بصیغتها المنقحة واتفاقیة بیجین فیما یتعلق بهذه الجرائم. وأخیرا، سیؤدي إلى  مكرر ١٥اعتماد المادة 
المقترحة واقترح أنه من أجل تبریر إضافة هذا النص ینبغي  مكرر ١٥(ب) من المادة  ١أشار هذا الوفد إلى صیغة الفقرة 

  النص المنقح التالي:توضیح اشتراط وجود خطر یهدد سالمة الطائرة. واقترح هذا الوفد 
رفض اتباع التوجیهات المشروعة من قائد الطائرة أو بالنیابة عنه لتحقیق األغراض المنصوص علیها في الفقرة  ) أ

  ، واحتمال تعریض سالمة الطائرة للخطر (زیادة التوكید).٦(أ) أو (ب) من المادة  ١
بها في الوالیات المتحدة. وأشار أیضا إلى ما یعتقد أنه وأبرز الرئیس نظام العقوبات (اإلداریة) المدنیة المعمول   ٤٣:٢

"استخدام غیر كاٍف" للعقوبات اإلداریة في المواد اإلرشادیة لالیكاو، وتساءل في الوقت نفسه عما إذا كانت اتفاقیة طوكیو في 
  صیغتها المنقحة تشكل أداة مناسبة لتشجیع استخدام العقوبات المدنیة.

أنه وبالرغم من أن الدول التي تؤید وضع قائمة بالجرائم في مشروع البروتوكول تسعى عموما  وأوضح أحد الوفود  ٤٤:٢
المعلومات المقدمة من كل الوفود التي أخذت الكلمة ردا على إلى تحقیق التناغم والمعاملة بالمثل فیما یخص هذه الجرائم، فإن 

المقترحة تتسم إلى حد كبیر باالتساق نظرا   مكرر ١٥ادة توحي بأن تجریم األفعال المنصوص علیها في المطلب الرئیس 
الجرائم في القوانین المعمول بها داخل الدول. وقد أبدى هذا الوفد تفهما لموقف الدول التي لم ترغب في  للتنصیص على هذه

توفیقي جدید بخصوص تحویل اتفاقیة طوكیو بصیغتها المنقحة إلى "اتفاقیة للتجریم". وفي ضوء ذلك، تقدم الوفد بمقترح 
  العناصر التالیة:

 بحث تكون على النحو التالي: مكرر ١٥إعادة صیاغة المادة  ) أ

أو فعل منصوص  جریمةًتشجع كل دولة على أن تكفل فرض العقوبات الجنائیة أو اإلداریة المناسبة على أي شخص یرتكب 
(ب)] من المادة األولى بصفة خاصة ویشكالن خطرًا على سالمة الطائرة أو األشخاص أو  ١] / [١علیهما في الفقرة [

  الممتلكات على متنها.

توصي اللجنة القانونیة بأن یقوم المؤتمر الدبلوماسي، في حالة انعقاده، باعتماد قرار یدعو االیكاو إلى تحدیث الكتاب  ) ب
وذلك بما یلزم من مساعدة من جانب فریق مخصص لهذا الغرض، على سبیل المثال، یتم تشكیله  ٢٨٨رقم  الدوري
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من بین الدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي من أجل إضافة قائمة أفعال عدم االنضباط التي عادة ما ُترتكب 
 موجب قوانینها الوطنیة.على متن الطائرات والتي ینبغي أن تنظر الدول األعضاء في تجریمها ب

وكرد على ذلك، أبدى أحد الوفود شكوكه إزاء مناقشة مشروع نص بعینه خالل الجلسة العامة واقترح تشكیل   ٤٥:٢
فریق مصغر "من أصدقاء الرئیس" للعمل في هذا الشأن. واقترح هذا الوفد أیضا أن توحي العقوبات اإلداریة المشار إلیها في 

النظم القانونیة بین الدول. كما رأى هذا الوفد أن الهدف من البروتوكول المقترح هو التصدي للركاب  بتنوع مكرر ١٥المادة 
غیر المنضبطین وأن سلوك الركاب غیر المنضبطین ال یرقى كله إلى مستوى تهدید سالمة الطائرة، وبالتالي لن یتسنى تحقیق 

  قا.الهدف من البروتوكول من خالل النص المنقح المعروض ساب
وأشار الرئیس إلى أنه ینبغي أن تركز المناقشة على المسألة األساسیة التي تتمثل في مدى ضرورة تغییر طابع   ٤٦:٢

  مشروع الوثیقة بحیث یشمل تجریم بعض األفعال أو السلوك.
اعترض (أو ما یشابهها)، و  مكرر ١٥وقدمت وفود أخرى آراء متباینة، حیث أید البعض عموما إضافة المادة   ٤٧:٢

أعاله، بل حتى إزالته من مشروع  ٤٤- ٢عدد قلیل على إضافتها، في حین حبذ آخرون تنقیح النص وفقا لما اقُترح في الفقرة 
. وبشكل خاص، فقد أخذ الكلمة أكثر من وفد كي ٢٨٨البروتوكول وٕاضافته بدال من ذلك إلى صیغة منقحة للكتاب الدوري رقم 

  بحیث تنطبق على "األشخاص" على متن الطائرة ولیس مجرد "الركاب". مكرر ١٥یقترح تغییر نص المادة 
للمناقشة أنه بخصوص المسألة األساسیة المتمثلة في مدى الحاجة إلى تغییر  تلخصیهورأى الرئیس في معرض   ٤٨:٢

ما یشابهها)، لم أو  مكرر ١٥طابع مشروع الوثیقة بحیث یشمل تجریم بعض األفعال أو السلوك (أي من خالل إضافة المادة 
یكن هناك توافق في اآلراء بین الوفود في كلتا الحالتین. وأكد أن ذلك قد یشكل نتیجة مالئمة ألن مسألة الطابع األساسي 

 مكرر ١٥للوثیقة لیست في حد ذاتها مسألة قانونیة بل هي مسألة سیاسة عامة؛ فقد أفاد، واألمر كذلك، أن نص المادة 
  دبلوماسي المحتمل للبت في هذا الشأن.سُیعرض على المؤتمر ال

ولیس في المسألة مكرر  ١٥اللجنة على إنشاء فریق مصغر كي ینظر في كیفیة تحسین مشروع المادة  واتفقت  ٤٩:٢
إلى نص مشروع البروتوكول، وتشكل من وفود الدول التالیة:  مكرر ١٥األساسیة المتمثلة في ما إذا كان ینبغي إضافة المادة 

ن والصین وكولومبیا وٕاكوادور وفرنسا وجامایكا والیابان وسنغافورة واالتحاد الدولي للنقل الجوي (األیاتا)، وترأسته األرجنتی
  جامایكا.
دعا الرئیس إلى جولة من البیانات العامة بخصوص موضوع مكرر،  ١٥وبعد اختتام المناقشات بشأن المادة   ٥٠:٢

ت الوفود في بیاناتها في هذا الشأن. وأوحى أحد الوفود بأن إضافة مسألة حراس . وقد اختلفحراس األمن على متن الطائرات
األمن على متن الطائرات یتطلب إعداد وثیقة جدیدة ومنفصلة. وقد رأت ثالثة وفود أن مفهوم حراس األمن على متن الطائرات 

شیر إلى حراس األمن على متن الطائرات، فإن أصبح واقعا معاصرا وأنه إذا عمدت اللجنة إلى تعدیل اتفاقیة طوكیو دون أن ت
  ذلك لن یعتبر "تحدیثا معقوال" للوثیقة.

وقد اغتنم بعض الوفود هذه الفرصة لتقدیم وجهات نظر عن المواضیع المتصلة بحراس األمن على متن   ٥١:٢
بناء على طلب من قائد الطائرة أو الطائرات؛ فمثال، حث وفدان على أنه ال ینبغي لحراس األمن على متن الطائرات التدخل إال 

تحت سلطته. وقد أعرب وفد آخر عن رأي مخالف مقترحًا أن تكون سلطة حراس األمن على متن الطائرات تكمیلیة لسلطة قائد 
الطائرة، ولیست خاضعة لها أو متضاربة معها. ومراعاة لذلك، أكد هذا الوفد أن حارس األمن على متن الطائرات، الذي تكلفه 

ومته بمراقبة مدى إنفاذ القوانین استجابة لألحداث على متن الطائرات، ینبغي أن یتمتع بقدر من االستقاللیة للتصدي عند حك
الضرورة لإلخالل بالنظام واالنضباط مع احتمال أن یتحول هذا اإلخالل إلى تدخل غیر مشروع، وال بد له أن یتمتع بسلطة 

  طلب من قائدة الطائرة أو ترخیص منه). اتخاذ اإلجراءات بقرار ذاتي (أي دون
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أحكام تتعلق بحراس األمن على متن الطائرات فـي معاهـدة طوكیـو علـى أسـاس  مسألة إدراجوفود  وعارضت عدة  ٥٢:٢
أن أنشــطتهم، بمــا فـــي ذلــك الســـلطات والحصــانات المعطـــاة لهــم، منصــوص علیهـــا مــن قبـــل بموجــب ترتیبـــات ثنائیــة أو متعـــددة 

علــى مــتن الطــائرات فــي وثیقــة  األطــراف بــین الــدول.  واقتــرح أحــد الوفــود أنــه مــن األنســب تنظــیم المســائل العائــدة لحــراس األمــن
دولیة منفصلة غیر اتفاقیة طوكیو.  واقترح وفد آخر، بتأیید من وفد آخر، أن یتم إدراج مسألة حراس األمن على مـتن الطـائرات 

  في برنامج عمل اللجنة القانونیة بحیث یتم النظر فیها بوضوح وبصورة مستقلة عن اتفاقیة طوكیو.
ق لها أن وضعت ترتیبـات ثنائیـة مـع دول أخـرى أو أصـدرت تشـریعات محلیـة فیمـا یتعلـق ذكرت عدة وفود أنه سب  ٥٣:٢

بحراس األمن على متن الطائرات.  وذكرت بعض الوفود أنهـا لـم تواجـه أي صـعوبات فـي تنفیـذ برنـامج حـراس األمـن علـى مـتن 
  .الطائرات الذي قد یتطلب صیاغة أحكام إضافیة في وثیقة دولیة مثل اتفاقیة طوكیو

وذكـــرت عـــدة وفـــود أنـــه بإمكانهـــا أن تؤیـــد إدخـــال أحكـــام تتعلـــق بحـــراس األمـــن علـــى مـــتن الطـــائرات فـــي مشـــروع   ٥٤:٢
وتقتصــر علــى تغطیــة أفعـال التــدخل غیــر المشــروع وال تشــمل مهمــة الحفــاظ علــى  ١٧البروتوكـول شــریطة أن تتســق مــع الملحــق 

ود أن الحاجة تدعو إلى مزید من إمعان النظر في دور حراس األمن النظام واالنضباط على متن الطائرات.  ورأى عدد من الوف
علــى مــتن الطــائرات وأشــار بعــض الوفــود إلــى أن هــذا الــدور یقتصــر فــي دولهــم علــى التــدخل فــي الحــاالت األكثــر خطــورة مثــل 

مل التعامــل مــع عملیــات الخطــف واإلرهــاب.  وجــرى اإلعــراب عــن القلــق بــأن توســیع دور حــراس األمــن علــى مــتن الطــائرات لیشــ
الحــاالت البســیطة یمكــن أن یكشــف عــن وجــودهم علــى مــتن الطــائرات وأن یفضــح بالتــالي الطبیعــة الســریة والمســتترة لتواجــدهم.  
وأعرب عدد من الوفود التي یمكن أن تقبـل إدخـال أحكـام بشـأن حـراس األمـن علـى مـتن الطـائرات، إذا رغبـت غالبیـة الوفـود فـي 

) مــن المــادة الرابعــة علــى نحــو مــا ورد فــي ٢جــال للخیــار، عــن تأییــدها للــنص الــوارد فــي الخیــار رقــم (ذلــك أو إذا كــان أمامهــا م
.  وبینمــا رأت بعــض الوفــود أن هنــاك حاجــة لتحدیــد أفعــال التــدخل غیــر المشــروع، رأت وفــود LC/35-WP/2-1المرفــق بالوثیقــة 

  شر.أخرى أن هذه األفعال محددة بالشكل المناسب في الملحق السابع ع
وذكــرت الوفــود التــي تؤیــد تضــمین اتفاقیــة طوكیــو أحكامــا تتعلــق بحــراس األمــن علــى مــتن الطــائرات أنــه ال یمكــن   ٥٥:٢

تصنیف هؤالء الحراس بالتحدید كركاب أو كأفراد طـاقم الطـائرة.  وعـززت تلـك الوفـود رأیهـا بالنسـبة إلـى حـراس األمـن علـى مـتن 
یختلف عن وضـع الركـاب أو أفـراد الطـاقم بـالنظر لتـدریبهم وقواعـد تـدخلهم ولكـونهم  الطائرات بقولها أنهم یتمتعون بوضع خاص

موظفین حكومیین ال یخضعون لألوامر المطبقة على أفراد طاقم الطائرة.  وأوضح وفد آخر أن تضمین حراس األمن علـى مـتن 
  ینبغي أن یكون تصرفهم تصرفا حكیما. الطائرات في اتفاقیة طوكیو ال یعني أنهم یتمتعون بحصانة مطلقة ال سّیما وأنه

مركـز حـراس وبعد اختتام البیانات العامة، اقترح الرئیس متابعـة النظـر فـي هـذا البنـد وأن تعلـق الوفـود تباعـا علـى   ٥٦:٢
، وفـق هـذا التسلسـل. وذكـر الـرئیس أنـه رغـم أن اإلجمـاع لـم وتعـاریفهم األمن على متن الطـائرات ونطـاق وظـائفهم وحصـاناتهم

قق بعد حول ما إذا كان ینبغي االعتراف بحراس األمن على متن الطائرات في اتفاقیة طوكیو، فإن عددًا من الوفود تعـارض یتح
ذلــك بینمــا یمكــن لوفــود أخــرى أن تقبــل ذلــك وفقــا لكیفیــة صــیاغة هــذه األحكــام.  وفــي نفــس الوقــت، یمكــن لغالبیــة كبیــرة أن تؤیــد 

الطائرات على أساس أن ذلك سیكون اعترافا بالوضـع الـراهن، كجـزء مـن تحـدیث اتفاقیـة إدراج بند بشأن حراس األمن على متن 
).  وذكـر الـرئیس ٢طوكیو.  وباإلضافة إلى ذلك، أعربت أغلبیة واضحة عن تفضیلها النظر في النص الوارد فـي الخیـار رقـم (

عدیـد مـن الـدول بتحدیـد مهـام حـراس األمـن علـى مـتن أیضا أنه انطالقا من المعلومات التي قدمتها عدة وفود إلى اللجنة، یقوم ال
الطائرات وأنشطتهم بموجب ترتیبات ثنائیة وفي بعض األحیان ترتیبات متعددة األطراف.  وبناء على ذلك، اقترح معالجـة مسـألة 

المسـاعدة فـي نطاق المهام عن طریق تحدیـد مـا إذا كـان یجـب منـع حـراس األمـن علـى مـتن الطـائرات فـي االتفاقیـة المعدلـة مـن 
  حفظ النظام واالنضباط على متن الطائرات.
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واقترح أحد الوفود، مع اإلشـارة إلـى الصـعوبة التـي یواجههـا فـي الموافقـة علـى مـا قالـه الـرئیس بشـأن وجـود أغلبیـة   ٥٧:٢
كل قـاطع بالنسـبة في اآلراء تعترف بحراس األمن على متن الطائرات في اتفاقیة طوكیو، إجراء تصویت لتحدید رأي األكثریـة بشـ

  إلضافة حراس األمن على متن الطائرات إلى االتفاقیة أو عدم إضافتهم.
وٕالـى  تأییده إلجراء مزید من البحث فـي هـذه المسـألة، قد أعرب عن من الوفود  اكبیر  اعددً أّن وخلص الرئیس إلى   ٥٨:٢

  ألة.الطریقة الصحیحة لتحدید الرأي العام تقضي بمواصلة مناقشة هذه المس أنّ 
وكرر أحد الوفود طلبه بشأن توضیح المهام والمسؤولیات التي ستناط بحراس األمن علـى مـتن الطـائرات واإلطـار   ٥٩:٢

العــام الــذي ســیؤدونها فیــه.  ولــدى اإلجابــة علــى هــذا الســؤال أوضــح أحــد الوفــود أنــه لكــل دولــة حــق االختیــار فــي تقریــر نطــاق 
كان نطاق التكلیف واسعًا ویشـمل الـرد علـى أي جـرائم ُترتكـب علـى مـتن الطـائرات، أو المهمات والمسؤولیات التي تریدها، سواء 

ضــیقا یقتصــر علــى بعــض األفعــال أو الجــرائم.  وأوضــح هــذا الوفــد أیضــا أن إطــار تنفیــذ هــذه المســؤولیات یمكــن أن یكــون علــى 
عـددة األطـراف ومسـتوى وثیقـة دولیـة مثـل اتفاقیـة ثالثة مستویات، أي، مستوى التشریع المحلـي ومسـتوى الترتیبـات الثنائیـة أو المت

طوكیـو.  وأعــرب الوفـد عــن تفضـیله للنطــاق األوســع للمسـؤولیات الــذي تـوفره الوثیقــة الدولیــة، والتـي تتــیح لمختلـف الــدول بالتــالي 
  لدولة.المرونة في اختیار النطاق األمثل الذي ینطبق على حراس األمن على متن الطائرات الذین یدخلون إلى تلك ا

وبناء على طلب أحد الوفود، قام رئیس اللجنة الفرعیة بـإبالغ اللجنـة القانونیـة بـأن اللجنـة الفرعیـة قـد خلصـت فـي   ٦٠:٢
أثناء اجتماعها األخیر، إلى أنه ینبغي النظر في إدراج هذه المسألة في اتفاقیة طوكیو مع اإلشارة إلى أن استخدام حراس األمن 

إجمـاع فـي الـرأي بـأن  أّن اللجنة الفرعیة لم تتخذ بهذا الشـأن، وقـد كـان هنـاكلسنین.  إال على متن الطائرات قد ازداد على مر ا
مـن تقریـر  ٦-٥-٨تحال هذه القضیة إلى اللجنة القانونیة علـى شـكل خیـارین ضـمن أقـواس مربعـة علـى نحـو مـا ورد فـي الفقـرة 

  االجتماع.
الطــائرة" لــم یكــن متوقعــا عنــد اعتمــاد اتفاقیــة طوكیــو. وأشــار أحــد الوفــود إلــى أن مفهــوم "حــراس األمــن علــى مــتن   ٦١:٢

وهكذا، تم معاملة حراس األمن على متن الطائرة بصفتهم ركابا وبالتالي لم یحظوا بالقدر الكافي مـن الحمایـة بالنسـبة لإلجـراءات 
بحـراس األمـن علـى مـتن المتخذة دون الحصول على إذن من قائد الطـائرة. وبنـاء علیـه، أوضـح هـذا الوفـد أنـه یفضـل االعتـراف 

الطائرة وحمایتهم إذ هم في حاجة ماسة إلي ذلك. وأوضح الرئیس أن لكل دولة حریة البت فیما إذا كانت ستطبق برنامج حـراس 
األمن على متن الطائرة ونطـاق واجبـاتهم؛ والسـؤال األول المطـروح علـى اللجنـة هـو مـا إذا كـان ینبغـي أن تتنـاول اتفاقیـة طوكیـو 

  لمنقحة الواجبات والمسؤولیات المنوطة بحراس األمن على متن الطائرات وٕالى أي مدى.بصیغتها ا
وخالل المناقشة التي تلت ذلك، أعرب معظم الوفود ممـن أخـذت الكلمـة عـن تأییـدها لضـرورة أن یتضـمن مشـروع   ٦٢:٢

ذلـك، كـان هنـاك اخـتالف فیمـا یخـص البروتكول الواجبات والمسؤولیات التي یضطلع بها حـراس األمـن علـى مـتن الطـائرة؛ ومـع 
الدور الذي ینبغي أن یقوم به هؤالء الحراس. فعلى سبیل المثـال، اقتـرح أحـد الوفـود أن تشـمل واجبـات ومسـؤولیات حـراس األمـن 
الحفاظ على حسـن النظـام واالنضـباط علـى مـتن الطـائرة؛ فـي حـین حـّدد وفـد آخـر هـذه الواجبـات والمسـؤولیات فـي إطـار أضـیق 

قتصــر تــدخلهم علــى وقــف ســلوك مــن شــأنه أن یعــرض ســالمة الرحلــة للخطــر؛ ورأى وفــد ثالــث أنــه ینبغــي زیــادة تضــییق بحیــث ی
نطاق دور حراس األمن على متن الطائرة،  بحیث یكون الغرض هو منع وقـوع "التـدخل غیـر المشـروع" علـى النحـو المنصـوص 

للمناقشة أوضح فیـه  ملخصا أولیاغیاب طلبات أخرى، قدم الرئیس علیه في المادة السابعة عشرة من اتفاقیة شیكاغو. وفي ظل 
أن الرأي السائد هو أن تحدیث اتفاقیـة طوكیـو یتطلـب اإلقـرار بوجـود حـراس األمـن علـى مـتن الطـائرة  كفئـة محـددة مـن الجهـات 

  سابع عشر.   الفاعلة على متن الطائرات وأن معظم الدول تفضل االستعانة بهم في حدود معینة وفقا للملحق ال
وفیمــا یخــص "الحصــانات" التــي یتمتــع بهــا حــراس األمــن علــى مــتن الطــائرة، حــث أحــد الوفــود اللجنــة علــى عــدم   ٦٣:٢

التركیز على "الحصانات" فـي حـد ذاتهـا بـل علـى "أشـكال الحمایـة"؛ وأوضـح هـذا الوفـد أنـه ینبغـي أن یحظـى حـراس األمـن علـى 
حظــى بهــا الطیــار وطــاقم الطــائرة والركــاب عنــدما یتــدخلون ضــمن نطــاق واجبــاتهم، أي مــتن الطــائرة بــنفس أشــكال الحمایــة التــي ی
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للتصــدي لألفعــال الخطیــرة التــي تتهــدد ســالمة الطــائرة. وشــدد هــذا الوفــد أیضــا علــى أنــه ینبغــي أن تُقــّر اتفاقیــة طوكیــو بصــیغتها 
الطـائرة. ووافـق علـى هـذا الـرأي عمومـًا العـدد المنقحة بوجود حراس األمـن بوصـفهم فئـة منفصـلة مـن الجهـات الفاعلـة علـى مـتن 

  القلیل من الوفود المتبقیة التي أخذت الكلمة في هذا الشأن.     
وأحاطــت اللجنــة علمـــا بــاقتراح مفـــاده أن كلمــة "الحمایــة" قـــد تكــون مفضـــلة علــى كلمــة "الحصـــانة" حیــث أن هـــذه   ٦٤:٢

  األخیرة قد تعطي انطباعا خاطئا.
فــة بشــأن مــا إذا كــان الــدور األساســي لحــراس األمــن علــى مــتن الطــائرات هــو اتخــاذ اإلجــراءات وُقــدمت آراء مختل  ٦٥:٢

من اتفاقیة طوكیو (الخیار األول) أو حمایة الطـائرة مـن أفعـال التـدخل غیـر  ١-١المعقولة ضد أحد األفعال المتوخاة في المادة 
التــي تبــین أنــه  LC/35-WP/2-1ع المــادة الرابعــة فـي الوثیقــة المشـروع ضــد الطیــران (الخیــار الثـاني) علــى النحــو الــوارد فـي مشــرو 

وأعـاد الكثیـر مـن الوفـود تأكیـد یمكن تعدیل المـادة السادسـة مـن اتفاقیـة طوكیـو عـن طریـق إضـافة فقـرة ثالثـة جدیـدة لهـذه المـادة. 
الة وقوع أحد أفعال التدخل غیـر لخیار الثاني الذي یسمح باتخاذ حراس األمن على متن الطائرات إجراءات معقولة في حل تأییده

المشــروع. ورأت أیضــا أنــه ینبغــي تطبیــق هــذا الخیــار كــذلك علــى المــادة العاشــرة مــن االتفاقیــة وأنــه ینبغــي النظــر إلــى المــادتین 
نطـاق  السادسة والعاشرة بصورة متوازیة وأن كلتا المادتین ینبغي النظر فیها بغرض التعدیل. واقترح أحد الوفود أنه ینبغـي توسـیع

واجبــات حــراس األمــن علــى مــتن الطــائرات بحیــث تشــمل، بصــورة عامــة، ســالمة الطــائرات التــي تتعــرض للخطــر بســبب تصــرف 
متعمد غیر مشروع. وكان رأي بعض الوفود األخرى أنه ینبغي أن تقتصر مسؤولیة حراس األمـن علـى مـتن الطـائرات علـى الـرد 

  على أفعال التدخل غیر المشروع.
علما بأن هناك أصال تعریفین لعبارتي حراس األمن على متن الطائرات وأفعـال التـدخل غیـر المشـروع فـي وُأحیط   ٦٦:٢

الملحق السابع عشر باتفاقیة  شیكاغو، بما یربط مسؤولیات هؤالء الحراس بأفعـال التـدخل غیـر المشـروع. وأحاطـت اللجنـة علمـا 
كمعجـم مصـطلحات الطیـران المـدني الـدولي، ئق األخـرى لالیكـاو أیضا بـأن التـدخل غیـر المشـروع مـذكور أیضـا فـي بعـض الوثـا

. غیر أن بعض الوفود رأت أنه یتعین تعریـف عبـارة "التـدخل )، ودلیل االیكاو األمنيDoc 9713المجلدین األول والثاني (الوثیقة 
ن المتواجــدین علــى مــتن غیــر المشــروع" حیــث أن التعریــف الــوارد فــي الملحــق الســابع عشــر ال یتماشــى مــع مفهــوم حــراس األمــ

  الطائرات في حالة الطیران.
وفیمـا یتعلــق بالحمایــة المـوفرة لحــراس األمــن علـى مــتن الطــائرات، كانـت اآلراء منقســمة حیــث أیـدت بعــض الوفــود   ٦٧:٢

ه مسألة الحمایة بینما اعتبرت وفود أخرى أنه ینبغـي معاملـة حـراس األمـن علـى مـتن الطـائرات مثـل أي شـخص آخـر یتعـین علیـ
أن یتحمل مسؤولیة أفعاله وأنه ینبغي تطبیق مفهوم سیادة القـانون. وأحاطـت اللجنـة علمـا بأنـه فـي هـذه حالـة هـذا الـرأي األخیـر، 
قد یلزم تحدیـد مـا إذا كـان الناقـل الجـوي هـو الـذي یتحمـل المسـؤولیة فـي حالـة عـدم مسـؤولیة حـراس األمـن علـى مـتن الطـائرات. 

ألن الطیران قطاع یشمل العدید من الثقافـات ویعبـر الحـدود، قـد یلـزم النظـر إلـى حـراس األمـن علـى واعتبر أحد الوفود أنه نظرا 
  متن الطائرات وفقا لذلك. 

وفي سیاق المناقشات، أثار أحد الوفود مسألة مرحلة "التحلیق الدائري" أثناء الرحلة ودعا اللجنـة إلـى معالجـة هـذه   ٦٨:٢
نة المرتبطة بالوضع القانوني لحراس األمن على متن الطائرات وواجباتهم ومسؤولیاتهم. وفـي المسألة، إلى جانب التعاریف الممك

هذا الصدد، طلب من الرئیس أن یشكل مجموعة عمل مصغرة لكي تعمل على إضفاء بعض الوضوح على هذه المجاالت غیر 
والعاشـرة مـن االتفاقیـة معـًا، وأنـه نظـرا ألن عبـارة المحددة. واقترح وفد آخر أن تنظـر اللجنـة فـي طریقـة تفسـیر المـادتین السادسـة 

"في حالة طیران" ُأعید تعریفها في اتفاقیة بیجین مع مراعاة التعریف األصـلي الـوارد فـي اتفاقیـة الهـاي، قـد یكـون مـن الضـروري 
ن المـادة السادسـة مـن اتفاقیـة اآلن إضافة مفهوم "في حالة طیران" إلى أعمال اللجنة. وأشار هذا الوفد أیضا إلى الفقـرة الثانیـة مـ

طوكیو التي تنص على أنه یجوز ألي فرد في الطاقم أو أي راكب أن یتخذ اإلجراءات الوقائیـة المعقولـة بـدون تصـریح مـن قائـد 
الطائرة عندما یكون لدیه ما یدفعه إلى االعتقاد بأن مثل هذا اإلجـراء ضـروري علـى الفـور لحمایـة سـالمة الطـائرة أو األشـخاص 
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الممتلكات على متنها، وأشار إلى أنه قد یلزم تعریف عبارة "المعقولة" في سیاق تطبیقها بموجب االتفاقیـة فیمـا یخـص القـانون  أو
  المدني والقانون الجنائي.

وأشار الرئیس إلى أنه قد یلـزم النظـر فـي العالقـة الوثیقـة بـین حـراس األمـن علـى مـتن الطـائرات وعبـارة "فـي حالـة   ٦٩:٢
طیـران" عنـدما تعـالج اللجنـة مجمـل التعــاریف. وفیمـا یتعلـق بطلـب تشـكیل مجموعـة العمــل الخاصـة إلضـفاء المزیـد مـن الوضــوح 

قلقا إزاء عدم وجود مـا یكفـي مـن الوقـت لكـي تسـتكمل مثـل هـذه المجموعـة  على التعاریف ومسألة "في حالة طیران" كان الرئیس
  أعمالها وتقدم تقریرها لكي تنظر فیه اللجنة. 

بأغلبیـة تقـرر  –وبناء على طلب عدد من الوفود بتشكیل مجموعة عمل خاصة لتوضیح المجاالت غیـر المحـددة   ٧٠:٢
  تشكیل مثل هذه المجموعة.األصوات 

إلـى أنـه نظـرا لعـدم وجـود توافـق فـي اآلراء بشـأن المسـائل التـي نوقشـت، كـان علیـه أن ملخصه س في وأشار الرئی  ٧١:٢
  یعتمد على أغلبیة اآلراء بشأن المسائل التالیة:

ینبغــي تصــنیف حــراس األمــن علــى مــتن الطــائرات فــي مجموعــة مســتقلة وخاصــة، األمــر الــذي یعبــر عــن   أ)
  الوضع القائم؛

حــراس األمــن علــى مــتن الطــائرات أقــرب مــا یمكــن إلــى التعریــف الــوارد فــي الملحــق ینبغــي أن یكــون تعریــف   ب)
  ؛باتفاقیة شیكاغو السابع عشر

  ینبغي تضییق نطاق مهام حراس األمن على متن الطائرات فیما یتعلق بالتدخل غیر المشروع؛  ج)
  كاب على متنها؛ینبغي أن یشترك حراس األمن على متن الطائرات في ضمان سالمة الطائرات والر   د)
ینبغــي أن یكــون بوســع الــدول أن تــأذن لحراســها علــى مــتن الطــائرات بالتصــدي لألخطــار التــي تهــدد حســن   ه)

  النظام واالنضباط على متن الطائرة؛
ینبغي أن یحصل حراس األمن على متن الطائرات على نفس الحمایة على األقل الموفرة للركاب على مـتن   و)

  الطائرة.
، ویضم الدول بحراس األمن على متن الطائرةفریق عمل أصدقاء الرئیس المعني أعلن الرئیس عن تشكیل   ٧٢:٢

وكولومبیا، وفرنسا، وجامایكا، والیابان، ولبنان، والمكسیك، واالتحاد الروسي، والصین، كندا، وشیلي، األرجنتین، و التالیة: 
والوالیات المتحدة، وتترأسه فرنسا. والفریق مكلف بتحدید أدوار حراس دة، واإلمارات العربیة المتحوسنغافورة، وجنوب أفریقیا، 

  األمن على متن الطائرات ومهامهم بأكبر قدر ممكن من التفصیل.
تقریر الفریق الذي یرد في  مكرر ١٥فریق عمل أصدقاء الرئیس المعني بإعادة صیاغة المادة وقدم رئیس   ٧٣:٢

بهذا التقریر. وقدم الفریق توصیتین في مسعى لتحقیق االتساق بین األحكام، األولى تقضي بإعادة صیاغة المادة  المرفق (د)
لألسباب المذكورة في تقریره، والثانیة تدعو إلى أن یعتمد مؤتمر دبلوماسي، إذا ُعقد، قرارًا یدعو اإلیكاو إلى تحدیث  مكرر ١٥

باألفعال غیر المنضبطة التي تحدث عادة على متن الطائرات والتي ُتشَجع الدول  بحیث یتضمن قائمة ٢٨٨الكتاب الدوري 
على اتخاذ إجراءات جنائیة أو إداریة إزاءها بموجب قوانینها المحلیة. وفیما یتعلق بالتوصیة األولى، سلط رئیس فریق العمل 

وهي منع التداخل بین الجرائم التي یشیر إلیها  ،مكرر ١٥الضوء على أبرز النقاط التي استندت إلیها إعادة صیاغة المادة 
مشروع المادة والجرائم المدرجة في المواثیق القانونیة األخرى ألمن الطیران؛ والتوفیق بین الدول التي تفضل وضع قائمة 

ر تسامحًا لتشجیع بالجرائم وتلك التي ال تفضل وضع مثل هذه القائمة؛ واستبدال الصیاغة الملزمة في مقدمة المادة بصیاغة أكث
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(أ) و(ب). وأوضح الرئیس أن  ١الدول على اعتماد إجراءات جنائیة أو إداریة، خصوصًا للجرائم واألفعال المذكورة في الفقرتین 
(أ) لحفظ الصلة بین الشخص المعني  ١ الفقرةالفریق قرر الحفاظ على مصطلح "أعضاء الطاقم" بدًال من "أي شخص" في 

الطیران المدني. أما بالنسبة للتوصیة الثانیة، فقد قرر الفریق أن ال یصنف الجرائم الست المقترحة للكتاب وتأثیره على سالمة 
  ، مؤثرًا إعطاء الدول صالحیة القیام بذلك في تشریعاتها الداخلیة.٢٨٨الدوري 
 ١٥یق على المادة وطلب رئیس اللجنة القانونیة تعلیقات على تأثیر وصیاغة التنقیحات التي أدخلها الفر   ٧٤:٢
ف القوسین في اتفاقیة طوكیو، معربًا عن تأییده لحذ مكرر ١٥من المادة  ١رض أحد الوفود على إدراج الفقرة . واعتمكرر

لصون السلطة التقدیریة للدول في إضافة العقوبات أو التدابیر المناسبة إزاء األفعال غیر المنضبطة أو  ٢المربعین من الفقرة 
متن الطائرات، وفقًا لتشریعاتها الوطنیة. وأعرب وفد آخر عن تأییده لفحوى إعادة الصیاغة ولكنه تساءل عما إذا  التخریبیة على

تعبیرا دارجًا في المعاهدات واقترح استخدام التعبیر "للدول أن" بوصفه تعبیرا أنسب في  ١كان التعبیر "ُتشجع" في مقدمة الفقرة 
ب) لتوضیح مصدر التعلیمات. وأشیر  ١ة الجملة "أو الطاقم" بعد "قائد الطائرة" في الفقرة هذا السیاق. واقترح وفد آخر إضاف

بصیغته التي نقحها الفریق سُتحال إلى فریق الصیاغة كي ینظر فیها آخذًا باالعتبار مقترحات  مكرر ١٥إلى أن نص المادة 
  الصیاغة المذكورة أعاله. 

ثانیة، غیر أن أحد الوفود اقترح تضییق الصیاغة المستخدمة في ما ولم یعترض أي وفد على التوصیة ال  ٧٥:٢
یتعلق باإلخالل بالسكینة والهدوء أو إزعاج أي شخص على متن الطائرة، لتفادي أن تتضمن مثًال إیقاظ أحد الركاب للمرور  

وصیة الثانیة بهذا الشأن وبعد التشاور أمام المقعد مثال. وأّكد الرئیس، ردًا على وفد طلب توضیحًا لإلجراءات التي تتضمنها الت
مع الرئیس، أن اللجنة ستوصي مجلس اإلیكاو بعقد مؤتمر دبلوماسي یعتمد قرارًا یطلب من اإلیكاو تحدیث الكتاب 

  .٢٨٨ الدوري
وأعرب أحد الوفود، بتأیید من وفد آخر، عن رغبته في التطرق مجددًا إلى مسألة االختصاص القانوني، معربًا   ٧٦:٢

ن قلق شدید إزاء النهج الذي اعتمدته اللجنة حتى اآلن بهذا الصدد من حیث إبقاء بعض األحكام بین قوسین مربعین عندما ع
، في حین أزیلت األقواس مكرر ١٥ال یكون هناك توافق بشأنها، مثل األحكام المتعلقة بحراس األمن على متن الطائرة والمادة 

افق واضح حولها كذلك، كتلك المتعلقة باالختصاص القانوني اإللزامي لدولة الهبوط ودولة المربعة من أحكام أخرى لم ینشأ تو 
المشغل الجوي. وطلب الوفد إعادة األقواس المربعة بخصوص االختصاص القانوني اإللزامي وٕاعادة إدراج االختصاص 

رأي أهمیة االختصاص القانوني االختیاري لما یتیحه القانوني االختیاري بین قوسین مربعین أیضا. كما أّكد الفریق المؤید لهذا ال
من مرونة أمام الدول في إضافة وتنفیذ هذه األحكام وتوسیع نطاق قبول هذا المیثاق القانوني الجدید والتصدیق علیه. وشدد 

  .الوفد على أهمیة وضع الخیارین بین أقواس مربعة كمسألة نظامیة تحافظ على اتساق عمل اللجنة القانونیة
وردًا على الشواغل التي أعرب عنها الوفدان، قال الرئیس إنه عندما یكون هناك تأیید كاسح في اتجاه ما، كما   ٧٧:٢

حدث في حالة االختصاص القانوني اإللزامي األساسي لدولة الهبوط ودولة المشغل الجوي، فإنه قرر إزالة األقواس المربعة كي 
ل وإلبراز التقدم الذي أحرزته اللجنة بشأنها للمجلس. كما أوضح أن إعادة فتح باب النقاش یتسنى إحراز التقدم بشأن هذه المسائ

حول المسائل الجوهریة قد فات أوانه وأنه یفضل عدم فتح النقاش مجددًا بشأنها أو إعادة إدراجها بین أقواس مربعة. وأجاب 
أن، فإنه یود تسجیل معارضته إلحالة األحكام المتعلقة الوفد المعارض بأنه وٕان لم یرغب في إعادة فتح النقاش بهذا الش

باالختصاص القانوني اإللزامي لدولة الهبوط ودولة المشغل الجوي إلى المؤتمر الدبلوماسي ورغبته في إعادة وضع األحكام 
اجحة بشأنها في المتعلقة باالختصاص القانوني اإللزامي واالختیاري بین أقواس مربعة لتحسین إمكانیة إجراء مفاوضات ن

  المؤتمر. 
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تعویض الضرر وحق االنتصاف بصیغته وطلب الرئیس بعد ذلك من رئیس اللجنة الفرعیة أن یقدم موضوع   ٧٨:٢
من  ٦-٨ضمن المادة السابعة من مشروع البروتوكول. وأشار الرئیس، محیًال اللجنة إلى الفقرة  مكرر ١٨المدرجة في المادة 

إلى أن  )،LC/SC-MOT/2اني للجنة الفرعیة التابعة للجنة القانونیة المعنیة بتحدیث اتفاقیة طوكیو (التقریر بشأن االجتماع الث
یمكن أن یوفر وسیلة لردع السلوك غیر المنضبط، فیما یرى  مكرر ١٨عددًا من أعضاء اللجنة الفرعیة یرون أن مشروع المادة 

آخرون أن اتفاقیة طوكیو لیست المكان المناسب لتناول هذه المسألة وأن هذه األحكام قد تشكل في الواقع انتهاكًا لحقوق 
 ١٨من مشروع المادة  ١من االتفاقیة. وأشار الرئیس إلى أن الفقرة  ١٥الركاب، مثل الحق في مواصلة رحلتهم بموجب المادة 

، وهو مشروط المشّغل من الحصول على تعویض عن أي أضرار تكبدها "ال یجوز منعتتضمن بندًا تقدیریًا یقضي بأنه " مكرر
فهي إلزامیة نوعًا ما في الحاالت  ٢بقوانین االختصاص القانوني للدولة الذي ینبغي أن یسمح بمثل هذه اإلجراءات. أما الفقرة 

فیها عقد النقل وفقًا للقانون الوطني، فال یتحمل المشغل الجوي تبعات أي ضرر یلحق بالشخص نتیجة إنهاء عقد  التي ُینهى
  النقل بعد الهبوط من الطائرة أو تسلیم البضاعة.

. ومن بین الوفود التي أّیدت إضافة هذه الفقرة، اقترح مكرر ١٨من المادة  ١وانقسمت آراء الوفود بشأن الفقرة   ٧٩:٢
، إضافة العبارة "عمًال باألحكام الواردة في القوانین الوطنیة ١٩٩٩لعام  مونتریالمن اتفاقیة  ٣٧أحد الوفود، مشیرًا إلى المادة 

، بما أن اإلجراءات غیر المحظورة تحدیدًا سُیسمح بها ١وأّیده وفد آخر مشیرًا إلى عدم معارضته الصبغة اإللزامیة للفقرة  )".٢(
، باعتبارها تتیح أفضل وسیلة ممكنة ١مدنیة في أمریكا الالتینیة. وأعرب وفد آخر عن تأیید شدید إلضافة الفقرة في القوانین ال

لنجاح اإلجراءات القضائیة التي یقیمها المشغلون الجویون ضد الركاب غیر المنضبطین، ولتفادي أن تعتبر المحاكم أحكام 
هذا الوفد، مع عدة وفود أخرى، على أهمیة إتاحة إمكانیة إجراءات االنتصاف  االنتصاف في عقود النقل أحكاما تعسفیة. وأكد

  باعتبارها عادلة ومنصفة. ١في میثاق قانوني دولي إلضفاء وزن أكبر علیها. وأعربت عدة وفود عن تأییدها لصیاغة الفقرة 
، رأى أحد المراقبین، بتأیید LC/35-WP/2-2في الوثیقة  ٢-٥و ١- ٥وفیما یخص األسباب الواردة في الفقرتین   ٨٠:٢

من مراقب آخر، أنه رغم أن أحكام االنتصاف من الركاب غیر المنضبطین یمكن إدراجها ضمن عقود نقل المشغلین الجویین، 
  فإن هذا الحق ال یمكن إعماله على الدوام بسبب االختالفات في القوانین المحلیة وتفسیر أحكام العقود.

، رأى أحد الوفود أن الفقرة تعّد بمثابة "حل مكرر ١٨من المادة  ١رضت إضافة الفقرة ومن الوفود التي عا  ٨١:٢
یبحث عن مشكلة" إذ ال یرى دلیًال واضحًا على وجود مشكلة ملموسة ال یمكن التصدي لها بشكل آخر، ویفضل مثال في عقود 

لمسألة یمكن تناولها بصورة أنسب في القوانین النقل. واتفقت معه عدة وفود في هذا الرأي، بل ذهب بعضها إلى تأكید أن ا
المحلیة للدول. وفي هذا السیاق، أشار وفد كان قد أعرب عن تأییده إلضافة هذه األحكام أثناء االجتماع الثاني للجنة الفرعیة 

ة. فیما أشار وفد ) إلى عدم معارضته حذف هذه الفقر LC/SC-Mot/2التابعة للجنة القانونیة المعنیة بتحدیث اتفاقیة طوكیو (
غیر ضروریة لتحقیق أغراض االختصاص القانوني ألن المحاكم تقضي في جمیع الحاالت بدفع  مكرر ١٨آخر إلى أن المادة 

  تعویضات عن الضرر، إال إذا كان المتهم معفیًا من المسؤولیة.
مكرر كانت آراء منقسمة  ١٨من المادة  ١في إشارة إلى أن اآلراء التي تم اإلعراب عنها بشأن الفقرة ,  ٨٢:٢

  توجیهات باستبقائها بین قوسین مربعین. ملخصهأصدر الرئیس في بالتساوي، 
  المتعلقة بإنهاء عقد النقل. مكرر ١٨ونظرت اللجنة فیما بعد في الفقرة الثانیة من مشروع المادة   ٨٣:٢
قد النقل وأعرب وفدان عن رأیهما أنه وذكر عدد من الوفود أنهم یحبذون إدراج شرط یعطي الناقل حق إنهاء ع  ٨٤:٢

ینبغي أن یبقى الشرط اختیاریا باستخدام كلمة "یجوز".  وذكر أحد الوفود التي أیدت إضافة هذا الشرط أنه ینبغي أن یتم إنهاء 
ي إعفاء عقد النقل في حالة الهبوط غیر مخطط له للطائرة بسبب ارتكاب إحدى الجرائم. وذكر أحد الوفود المراقبة أنه ینبغ

الناقل الجوي تلقائیا من واجب نقل الراكب غیر المنضبط إلى وجهته التالیة ما لم ینص القانون الوطني على خالف ذلك، 
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وطالب بهذا النص القائم على أحكام هذه المعاهدة التقاء حاالت رفض صعود البعض على متن الطائرة.  وذكر مراقب آخر 
كون مسؤولة من الناحیة المدنیة في الحاالت التي تمتثل فیها اللتزاماتها بموجب القانون أنه ال ینبغي لشركات الطیران أن ت

  العام.
وأعرب عدد ال بأس به من الوفود عن ترددهم في إضافة هذا الشرط في اتفاقیة طوكیو.  واعتبروا أن هذه   ٨٥:٢

أن تترك لكي تعالج في إطار العقد أو شروط النقل.  المسألة تدخل في نطاق قانون العقود وحریة التعاقد وبالتالي من األفضل 
وأعرب أحد الوفود عن شعوره بأنه ال یوجد اآلن بالفعل أي مانع بموجب اتفاقیة طوكیو إلنهاء عقد النقل بموجب شروطه.  

دة، عن رأیه بأن وأعرب أحد الوفود، مفترضا أنه في معظم الحاالت سیتم تقیید الراكب غیر المنضبط ونقله إلى الوجهة المقصو 
الدولة التي هبطت فیها الطائرة التي حولت وجهتها ال ینبغي أن تتحمل عبء تكالیف ترتیب الرحلة التالیة للشخص المعني.  
وبالنسبة لهذه النقطة األخیرة، ُأشیر إلى أن قرار تحویل خط سیر الطائرة أو عدم تحویله یبقى قرار قائد الطائرة في نهایة 

  المطاف.
لهذا الموضوع، أشار الرئیس إلى أن معارضي إضافة هذا الشرط تجاوز عدد المؤیدین بنسبة  تلخیصهوفي   ٨٦:٢

  .مكرر ١٨حذف الفقرة الثانیة من مشروع المادة  تقرركبیرة.  ولهذا 
یقة من مرفق الوث ٢الوارد في المادة  تعریف المصطلح "في حالة طیران"ووجهت اللجنة فیما بعد اهتمامها إلى   ٨٧:٢

LC/35-WP/2-1 وفي هذا السیاق، ذّكر رئیس اللجنة القانونیة الفرعیة من جدید بأن اتفاقیة طوكیو الحالیة تتضمن تعریفین  .
وأن التعریف المقترح یشمل التعبیر  ٥من المادة  ٢واآلخر في الفقرة  ١من المادة  ٣مختلفین للمصطلح (أحدهما في الفقرة 

  من اتفاقیة طوكیو. ٥من المادة  ٢فقرة األوسع نطاقا المأخوذ من ال
وفي المناقشة التي تلت ذلك، أشار أحد الوفود إلى أنه یتعین تغییر التعبیر الوارد في السطر الثاني من النص   ٨٨:٢

وتقرر "، لضمان تطبیق التعریف على االتفاقیة بأكملها.  وقد تكرر هذا الرأي في إطار مداخالت أخرى هذا البابالمقترح، أي "
  إحالة هذه المسألة إلى لجنة الصیاغة على أساس أنه ال یوجد اعتراض بخالف ذلك على إضافة التعریف.

"، أعربت عدة دول عن رأیها بأنه دولة التسجیل" و "دولة المشغلوفیما یتعلق باالقتراحات المتعلقة بتعریف "  ٨٩:٢
العبارات غیر محددة دون أن تواجه مشاكل.  ورأت  وكیو تركت هذهحاجة إلى هذین التعریفین، وذكرت دولتان أن اتفاقیة ط ال

ل".  وعلى ضوء اآلراء الُمعرب عنها، شغِّ سیكون مفیدا خاصة فیما یتعلق بــ "دولة المُ  إضافة هذین التعریفینوفود أخرى أن 
  المقترحین لهذین المصطلحین بین أقواس مربعة. التعریفیناللجنة على االحتفاظ ب اتفقت
ــق عمــلقــدم رئــیس   ٩٠:٢ ــى مــتن الطــائرة فری ــرئیس بشــأن حــراس األمــن عل تقریــر الفریــق الــذي تضــمن  أصــدقاء ال

المسوغات الخاصة بإضافة األحكام المتعلقة بحراس األمـن فـي اتفاقیـة طوكیـو وصـیاغة التوصـیات فیمـا یتعلـق بـاألدوار والمهـام 
الورقـة غیـر حمایة القانونیة وتعریف المصطلح على النحـو الـوارد فـي التي یضطلع بها حراس األمن على متن الطائرة وتوفیر ال

  ).بوصفها المرفق (و)(الواردة هنا  ١الرسمیة رقم 
إضــافة المصــطلح "حــراس األمــن علــى مــتن علــى وأبلــغ رئــیس الفریــق اللجنــة بــأن هنــاك اتفاقــا علــى نطــاق واســع   ٩١:٢

فئــة مــن المســافرین الــذین یتمتعــون بــنفس القــدر مــن الحمایــة شــأنهم شــأن الطــائرة" فــي اتفاقیــة طوكیــو بمــا یســاعد علــى تحدیــدهم ك
أعضــاء الطــاقم والركــاب، مــع الحــرص علــى اتخــاذ التــدابیر الوقائیــة لتــوفیر الســالمة وفقــا للمــادتین السادســة والعاشــرة مــن اتفاقیــة 

ة فیمـا یخـص تنفیـذ برامجهـا المتعلقـة طوكیو. باإلضافة إلى ذلك، كان مفهوما أن مختلف الدول تطبق أسالیب وممارسـات مختلفـ
بحراس األمن على متن الطائرة وفقـا للترتیبـات أو االتفاقـات الثنائیـة ومتعـددة األطـراف بـین الـدول المعنیـة. غیـر أنـه فیمـا یخـص 

ن تعریف مصـطلح "حـراس األمـن علـى مـتن الطـائرة"، خلُـص الفریـق إلـى مجموعـة متنوعـة مـن الخیـارات الموزعـة  بالتسـاوي بشـأ
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مدى استصواب تحدید الغرض من االستعانة بحراس األمن على متن الطائرة وٕاضافة تعریف لمصطلح "التدخل غیـر المشـروع". 
وقررت بعض الوفود  الرجوع إلى الملحق السابع عشر في حین فضل آخرون الرجوع إلـى االتفاقـات والترتیبـات الثنائیـة ومتعـددة 

  خر أنه ال داع إلعداد تعریف.األطراف بین الدول وقد رأى البعض اآل
وٕاذ أقر رئیس اللجنة بالفائدة القیمة للتقریر المقدم من الفریق فإنه الحظ أنه نظرا لتنوع تشكیل الفریق، فـإن الجـو   ٩٢:٢

الــذي خــّیم علــى اآلراء داخــل الفریــق هــو نفســه الــذي ســیخّیم علــى الجلســة العامــة. وفــي ضــوء هــذا التقیــیم ونظــرا لضــیق الوقــت 
ول على موقف جمیع الوفود بشأن كل االستنتاجات الواردة في التقریر، اقترح الرئیس أن تقتصر الوفود في تدخالتها على للحص

  وجهات النظر فیما إذا كان التقریر یعّبّر بدقة عن جو اآلراء داخل الفریق.
ــوبالنســبة للــنص المقتــرح مــن الفریــق بشــأن   ٩٣:٢ ــى مــتن الط ، اقتــرح أحــد الوفــود، ائرةأدوار ومهــام حــراس األمــن عل

مدعوما بوفد آخر، أنه نظرا لوجود خیارین واضحین یمكن للوفود أن تحدد الخیار األفضل أو أن تحـدد تفضـیلها ألحـد الخیـارین 
، أي إضــافة المصــطلح "حــراس األمــن علــى مــتن ٢اعتمــاد الخیــار رقــم  ســاحقةمــن خــالل رفــع األیــدي.  وأیــدت اللجنــة بأغلبیــة 

من اتفاقیة طوكیو. وفي إطار الرد علـى  المادة السادسة من ٢الفقرة  المصطلحین "أفراد الطاقم" و "أو الركاب" في الطائرة"  بین
التساؤالت التي طرحها بعض الوفود، أوضح الرئیس أن الوفود، مـن خـالل اإلعـراب عـن تفضـیل خیـار بعینـه، قـد أشـارت بشـكل 

مناقشـة مستفیضـة بشـأن تقریـر الفریـق  عدم إجراءن یؤیدوها. وأشار أیضا إلى عام ولیس بشكل  قاطع إلى المواقف التي یمكن أ
مختلــف المسـائل وأن تقتــرح علــى المــؤتمر الدبلوماســي الصــیغ  تثیــرضــیق الوقــت. وبنــاء علیــه، فـإن للــدول الحریــة فــي أن بسـبب 

  البدیلة للنص.
اللجنـة توصـیة الفریـق  قبلـت، علـى مـتن الطـائرةلحراس األمن  الحمایة القانونیةوبالنسبة للنص المتعلق بتوفیر   ٩٤:٢

بإضافة العبارة "أي حارس أمن على متن الطائرة" بین المصطلحین "أي راكب" و "مالك أو مشغل الطائرة" في الفقرة العاشرة من 
المعنیـة، بمـن فیهـا  اتفاقیة طوكیو. وأعاد أحـد الوفـود تأكیـد موقفـه بعـدم تأییـد أي تعـدیل علـى المـادة العاشـرة ألن جمیـع األطـراف

  حراس األمن على متن الطائرة، سیتمتعون بالحمایة الكافیة إذا اتخذوا التدابیر المعقولة الالزمة.
وٕاذ أحاطـت اللجنـة علمـا بتعـدد الخیـارات والتوضـیح المقـدم مـن رئـیس الفریـق ومفـاده أنـه یمكـن لـبعض الـدول أن   ٩٥:٢

تعریــف مصــطلح "حــراس علــى اعتمــاد تعلیقــات وتوصــیات الفریــق بشــأن  فقــتفقــد اتتعــرب عــن تأییــدها ألكثــر مــن خیــار واحــد، 
إلضافته إلى المادة األولى مـن اتفاقیـة طوكیـو وٕاحالـة ذلـك إلـى لجنـة الصـیاغة. وأوضـح الـرئیس أیضـا  األمن على متن الطائرة"

بالرغم من تعـدیل هـذه النقطـة فیمـا  (ب) الذي لم تؤیده أغلبیة الوفود ٣أن بحث لجنة الصیاغة لن یشمل الخیار (ب) من الفقرة 
  أدناه. ١٠١-٢بعد، كما هو موضح في الفقرة 

وقـد دعـا أحـد المـراقبین، بتأییـد مـن وفـد آخـر، اللجنـة إلـى النظـر فـي اقتـراح الصـیاغة لتعـدیل المـادة العاشـرة مــن   ٩٦:٢
لمحاكم  ورد فیـه أنـه ال ینبغـي أن التي ستسري على قائد الطائرة في ضوء قرار صدر عن إحدى ا نطاق الحصانةأجل توضیح 

یعتمد قائد الطائرة على مجرد ما یبلغه به الطاقم. وأشار هذا المراقـب إلـى أن مـن شـأن ذلـك أن یـؤدي إلـى غمـوض مـن الناحیـة 
راقـب التشغیلیة ألن قائد الطائرة ال یمكن أن یغادر مقصورة القیادة إلجراء تقییم مستفیض للوضع داخـل المقصـورة. ورأى هـذا الم

  أنه من المحتمل أن تفسر المحاكم في المستقبل عدم تحرك الدول إزاء هذا االقتراح على أنه قبول ضمني لتفسیر تلك المحكمة.
أن المحاكم لن تجد أي صعوبة في تفسیر وتطبیق قاعدة ما هو  إلى أحد الوفود، وأیده في ذلك وفد آخر،وأشار   ٩٧:٢

  ن السادسة والعاشرة.معقول على النحو المبین في المادتی
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أن اللجنــة الفرعیــة خُلصــت بشــكل قــاطع إلــى أنــه ال داع لتغییــر صــیاغة المــادتین السادســة  إلــى الــرئیسأشــار و   ٩٨:٢
بالتـالي  وقـرروالعاشرة من اتفاقیة طوكیو فیما یخص حصانة قائد الطائرة وأن اقتراح المراقب لم یحظ بتأییـد دولتـین علـى األقـل، 

  لصیاغة في هذا الشأن.عدم قبول اقتراح ا
ـــكوأعلـــن   ٩٩:٢ ـــرئیس بعـــد ذل ) النظـــر فـــي تقریـــر لجنـــة ١أنـــه ســـُیعرض علـــى نظـــر اللجنـــة بنـــدان رئیســـیان همـــا: ( ال

) النظــر فــي مســألة مــدى اكتمــال مشــروع البروتوكــول بالقــدر الــذي یكفــي إلحالتــه إلــى المجلــس مــع توصــیة بعقــد ٢الصــیاغة؛ و(
  مؤتمر دبلوماسي.

ف اللجنة اجتماعها، طرح أحد الوفود نقطة إجرائیـة بخصـوص المناقشـة السـابقة حیـث نظـرت اللجنـة وبعد استئنا  ١٠٠:٢
فــي الــنص المقتــرح فــي تقریــر فریــق العمــل "أصــدقاء الــرئیس" (التوصــیة (أ)) یمــا یتعلــق بــأدوار ومهــام حــراس األمــن علــى مــتن 

لطلب التصویت برفع األیدي لتحدید مدى تأیید األحكـام  الطائرة. وبوجه خاص، تساءل الوفد عن اإلجراء الذي استخدمه الرئیس
البدیلة بشـأن حـراس األمـن علـى مـتن الطـائرة الـواردة فـي التقریـر دون مـنح الوفـود فرصـة االستفاضـة فـي النقـاش فـي هـذا الشـأن 

كنـه یرغـب فــي خـالل الجلسـة العامـة. وأوضــح هـذا الوفـد أنــه ال یرغـب فـي إعــادة فـتح بـاب النقــاش بخصـوص هـذا الموضــوع، ول
  التأكد من أن شواغله ترد في محضر المداوالت.

أنـه سـینظر فـي النقطـة اإلجرائیـة التـي أثارهـا الوفـد وذلـك باالستشـارة مـع األمانـة العامـة وأعلـن، الـرئیس وأوضح   ١٠١:٢
بعــد اســتراحة قصــیرة، عــن قــراره. وأقــر الــرئیس بوجــود عــدم اتســاق فــي الطریقــة التــي تناولــت بهــا اللجنــة التوصــیة (أ) التــي قــدمها 

من جدول األعمال، حیث أن هذه المسـألة قـد  ٢فیها في إطار البند  أصدقاء الرئیس مقارنة بالمسائل الجوهریة األخرى المنظور
النصــین البــدیلین حــدیثي الصــیاغة. وكحــل، اقتــرح تنــاول  جــوهرتــم البــت فیهــا برفــع األیــدي دون إجــراء مناقشــة موضــوعیة بشــأن 

قة بأصدقاء الرئیس القاضیة بـأن تبقـى التوصیة (أ) على غرار التوصیتین (ب) و(ج). وبناء علیه، ستقبل اللجنة التوصیة المتعل
االقتراحــات المتنافســة التــي صــیغت حــدیثا فــي نــص مشــروع البروتوكــول بــین قوســین، واإلشــارة فــي تقریرهــا إلــى وزن اآلراء بشــأن 
الصــیاغتین المتنافســتین علــى النحــو المبــین فــي تقریــر أصــدقاء الــرئیس، الــذي ســیظهر كمرفــق بتقریــر االجتمــاع، وفــي التصــویت 

  رفع األیدي خالل الجلسة العامة.ب
ولم ُیسّجل أي اعتراض على القرار المقترح مـن الـرئیس بخصـوص النقطـة اإلجرائیـة، بـالرغم مـن أن أحـد الوفـود   ١٠٢:٢

  أوضح أنه یوافق على هذه النقطة اإلجرائیة ویقبل الملخص المعدل المقترح من الرئیس.
 .تقریر لجنة الصیاغةذلك في وأعلن الرئیس أن اللجنة سوف تنظر بعد   ١٠٣:٢

  وقدم رئیس لجنة الصیاغة تقریر لجنة الصیاغة، مع بعض التغییرات التحریریة.  ١٠٤:٢
أن عـددا مـن الـدول الممثلـة فـي لجنـة الصـیاغة أبـدت رغبـة فـي اإلعـراب  إلـى أیضـاوأشار رئیس لجنة الصیاغة   ١٠٥:٢

  عن شواغلها إزاء مشروع البروتوكول بصیغته المقترحة.
وأثنــى رئــیس اللجنــة علــى األعمــال المقتــدرة للجنــة الصــیاغة واقتــرح اســتعراض نــص مشــروع البروتوكــول بشــأن   ١٠٦:٢

المسائل المتعلقة بالصیاغة مادة مـادة وفقـرة فقـرة. وحـث الـرئیس الوفـود علـى تركیـز اهتمـامهم علـى مـدى تنفیـذ توجیهـات الجلسـة 
  قترح.العامة للجنة الصیاغة في مشروع البروتوكول الم

ثم دعا الرئیس إلى اإلدالء بتعلیقات بشأن المادة األولى من مشـروع البروتوكـول و، إذ أحـاط علمـًا بأنـه ال توجـد   ١٠٧:٢
  .قد اعُتِمدت طلبات ألخذ الكلمة، أعلن أن المادة األولى
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لإلدالء بالتعلیقات بشأن المادة الثانیة من مشروع البروتوكول. وحـث أحـد الوفـود علـى أنـه ینبغـي  ثم دعا الرئیس  ١٠٨:٢
وفـد ثـاٍن أنـه بینمـا ُتسـتخدم فـي المـادة أشـار تقدیم المزید من المعلومات عن شواغل الدول الممثَّلة فـي لجنـة الصـیاغة، فـي حـین 

فـإن العبـارة التـي تـرد فـي اتفاقیـة شـیكاغو هـي "دولـة السـجل" وتسـاءل عمـا الثانیة من مشروع البروتوكول عبارة "دولة التسـجیل"، 
  إذا كان قد یكون من األفضل استخدام صیغة اتفاقیة شیكاغو. 

(أ) مـن المـادة الثانیــة مـن مشـروع البروتوكــول.  ٣لــإلدالء بالتعلیقـات بصـورة محـددة بشــأن الفقـرة  ثـم دعـا الـرئیس  ١٠٩:٢
د مـن الوفــود بشـأن مــدى مالءمـة أحكــام مشـروع البروتوكــول التـي تــم اقتباسـها مــن اتفاقـات قائمــة وبشـأن هـذه النقطــة، تسـاءل عــد

لعبــارة ـ"في حالــة الطیــران" وعبــارة اتفاقیــة طوكیــو بشــأن "الهبــوط االضــطراري".  ٢٠١٠أخــرى، مثــل تعریــف اتفاقیــة بیجــین لســنة 
. ُیعقـد الحقـاولهـا بصـورة مالئمـة فـي أي مـؤتمر دبلوماسـي إلى أن شواغل هذه الوفـود مسـائل موضـوعیة یمكـن تنا الرئیسوأشار 

والحظــت ثالثــة وفــود أخــرى أنــه توجــد مســائل متعلقــة بالصــیاغة و/أو الترجمــة فــي الترجمــات الفرنســیة والصــینیة والعربیــة لتقریــر 
  لجنة الصیاغة وعرضت تقدیم تعدیالت مقترحة إلى األمانة العامة في كٍل من لغاتها على حدة.

واحتج أحد الوفود قائًال أن عبارة "یكون في الطائرة، طبقًا التفاق أو ترتیب ثنائي أو متعدد األطراف" في الفقرة   ١١٠:٢
(ب) من المادة الثانیة من مشروع البروتوكول تمثل مشكلة بقدر ما أنه یمكن تفسیرها على أنها تعني اتفاقًا أو ترتیبًا ثنائیًا أو  ٣

إلى أن شاغل الوفود نصفه متعلق  الرئیسوأشار یمكن أن یجب أحكام اتفاقیة طوكیو المنقحة. متعدد األطراف بین الدول و 
  بالصیاغة ونصفه موضوعي، ولذلك اقترح إحالة المسألة إلى مؤتمر دبلوماسي الحق لمعالجتها.

أنه ینبغي تعدیل العبارة "حكومة دولة المشغل أو حكومة دولة التسجیل" في السطر  أحد الوفودوأخیرًا، اقترح   ١١١:٢
ب) من المادة الثانیة إلدراج العبارة "حكومة دولة المشغل و/أو حكومة دول التسجیل" المبینة بین قوسین  ٣الثاني من الفقرة 

وافقة كال الطرفین على وجود حارس أمن على متن مربعین، نظرًا ألنه وفقا ألحكام الملحق السابع عشر، ثمة حاجة إلى م
  إلى أن شواغل الوفد ذات طابع موضوعي ولذلك ینبغي تناولها في مؤتمر دبلوماسي الحق. الرئیسأشار الطائرة. وهنا أیضًا، 

) من ج) و د ٣لفقرتین الفرعیتین اللجنة، دون إبداء أي تعلیق، اقتراحات لجنة الصیاغة الواردة في ا قبلتو  ١١٢:٢
  فیما یخص تعریف مصطلح "دولة المشغل" ومصطلح "دولة التسجیل". المادة الثانیة

من مشروع البروتوكول فیما یتعلق باالختصاص. وأوضح أحد  المادة الثالثةوبعد ذلك بدأت اللجنة النظر في   ١١٣:٢
من المادة الثالثة، واقترح إدخال  مكرر ١رة والفقرة االستهاللیة للفق ١الوفود أنه البد من تحقیق االتساق فیما یخص الفقرة 

من المادة الثالثة، والمتمثلة في حذف العبارة "الجریمة أو الفعل" في كل أجزاء  مكرر ١تعدیالت تتعلق بالصیاغة على المادة 
هذا االقتراح أي واالستعاضة عنها بمصطلح "الجرائم واألفعال". ولم یؤید  مكرر ١الفقرات الفرعیة أ) و ب) و ج) من المادة 

  وفد آخر وبالتالي لم تقبله اللجنة.
وتدخلت ثالثة وفود كي تسجل تحفظاتها بشأن مسألة االختصاص اإللزامي لدولة الهبوط ودولة المشغل في   ١١٤:٢

اللجنة. ویمكن الفقرة الثالثة. ودعا الرئیس الوفود إلى عدم إعادة التأكید على مواقف ُأبدیت من قبل وُسّجــلت من قبل في تقریر 
طرح هذه المسائل خالل انعقاد المؤتمر الدبلوماسي. وذّكر الوفود بأن االختصاص جزء ال یتجزأ من مشروع البروتوكول ومن 
ثم ینبغي إیالء قدر كبیر من األهمیة للتأكد من أن النص المتعلق بهذا البند ال یوضع بین أقواس. وأكد لجمیع الوفود أن 

  هذه المسألة سیعكس ما تبلور خالل مداوالت اللجنة وكذلك وزن اآلراء بالنسبة لكل موقف من المواقف. التقریر الذي یتناول
ثالثا بشأن االختصاص على  ٢وذكر أحد الوفود الصعوبات التي واجهها فیما یخص البند الوارد في الفقرة   ١١٥:٢

دولته. وأشار الرئیس إلى أن ذلك لن یشكل مصدر قلق أساس الجنسیة نظرا للظروف الخاصة المرتبطة بتعدد الجنسیات داخل 
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اللجنة المادة الثالثة من  وقبلتكبیر نظرا لوجود معاملة متسقة للدول التي لدیها كیانات شبه سیادیة، في مختلف المعاهدات. 
  مشروع البروتوكول دون إدخال أي تغییرات.

، بینما الحظ وفد أن االقتراح في المادة الثالثة مكرر المتعلق من مشروع البروتوكول بالمادة الرابعةوفیما یتعلق   ١١٦:٢
بالتنسیق بین الدول ذات االختصاص القانوني الذي ینطبق في ذات الوقت هو جدید ولم یسبق إیراده في تقریر اللجنة الفرعیة 

فود وقت كاف للنظر فیه. وأوضح هذا ولم تنظر فیه اللجنة بقدر كاٍف، اقترح وضعه بین قوسین مربعین نظرًا ألنه لم یتوافر للو 
الوفد، بتأیید من وفود أخرى، أنه یمكن أن یؤید اإلبقاء على النص إذا تم إیراده بطریقة غیر إلزامیة عن طریق استخدام كلمة 

زامیة "یجوز" بدًال عن كلمة "یجب". ورأت الوفود التي تفضل نصًا أكثر تساهًال أن الصیاغة اإللزامیة ستجعل المشاورات إل
ل بسیادة الدول أو تجبر الدول التي علیها أن تتصرف بسرعة لتطبیق جزاءات لتمكین الجاني من مواصلة  ویمكن بذلك أن تخِّ
الرحلة. وأوضح أحد الوفود أن صیاغة مماثلة لصیاغة المادة الرابعة من مشروع البروتوكول كانت توجد في معاهدات مثل 

  .٢٠٠٠لجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة لعام اتفاقیة األمم المتحدة لمناهضة ا
وأوضح رئیس لجنة الصیاغة، بمساندة من وفود أخرى، أن إدراج عبارة "بصورة مالئمة" كان مقصودًا به إزالة   ١١٧:٢

الشواغل التي كانت لدى بعض الوفود بشأن الصیاغة اإللزامیة للنص. وأشار الرئیس إلى أن مجرد حذف عبارة "بصورة 
إلى األثر غیر المقصود المتمثل في الحد من السلطة التقدیریة مالئمة" وترك كلمة "یجب" بین قوسین مربعین یمكن أن یؤدي 

  المادة الرابعة مع إیراد كلمتي "یجوز" و"یجب" على التوالي بین قوسین مربعین قبل عبارة "بصورة مالئمة".  اللجنة وقبلتللدول. 
لمادة الثالثة مكرر بین قوسین مربعین " في اأو األفعال واستشهد وفد بالحاجة لالتساق، فدعا إلیراد عبارة "الجرائم  ١١٨:٢

  . ولم یؤید االقتراح أي وفد آخر ولذلك لم ُینظر فیه أكثر من ذلك.حسب ما تم ألحكام أخرى بمشروع البروتوكول
من  ٢من مشروع البروتوكول، تساءل وفد عما إذا كان الحذف الكامل للفقرة  المادة الخامسةوعند النظر في   ١١٩:٢

المادة الخامسة من االتفاقیة یمكن أن یؤثر على أحكام أخرى في االتفاقیة. واعترف رئیس لجنة الصیاغة بمیزة هذه المالحظة 
على المادة الخامسة دون تغییرات وطلبت أن  اللجنة اإلبقاء وقبلتواقترح إجراء المزید من الدراسة لعواقب مثل هذا الحذف. 

تُبرز في التقریر الحاجة إلیالء المزید من النظر للعواقب غیر المقصودة لحذف هذه الفقرة وخاصة تلك الكلمات المتصلة 
  بالفصل الثالث من االتفاقیة.

ن الخیارین المقدمین من فریق من مشروع البروتوكول التي تتضمن واحدًا فقط م بالمادة السادسةوفیما یتعلق   ١٢٠:٢
عمل أصدقاء الرئیس بشأن حراس األمن على متن الطائرة فیما یتعلق باألحكام المتصلة بدور ومهام حراس األمن على متن 

اج الطائرة، أعاد الرئیس إلى األذهان في اللجنة القرار السابق بإدراج الخیارین كلیهما وبناء علیه قام بتوجیه األمانة بإعادة إدر 
  الخیار المحذوف في مشروع البروتوكول.

من المادة السادسة في سیاق المادة السادسة المقترحة من لجنة  ٢وانتقلت اللجنة إلى النظر في نص الفقرة   ١٢١:٢
الصیاغة. واسترعى رئیس لجنة الصیاغة نظر اللجنة إلى عبارة "حارس أمن على متن الطائرة" التي ُأدرجت في السطر الثاني 

  الجملة األولى مع مالحظة أنه بینما اقُترح ذلك على لجنة الصیاغة، لم تقرره الجلسة العامة ولم یحظ بالتأیید العام. من
هذه الكلمات أنه ینبغي أن یكون قائد الطائرة قادرًا لیس على أن یطلب وفد من الوفود التي أیدت إضافة وأوضح   ١٢٢:٢

  على أن یصرح له بالتحفظ على أي راكب غیر منضبط. من حارس األمن على متن الطائرة فحسب بل
ودعا وفد، وأیدته عدة وفود أخرى، إلى حذف الكلمات الواردة في الجملة األولى نظرًا ألنها ستثیر مشاكل سیاسیة   ١٢٣:٢

دسة من مشروع اللجنة المادة السا وقبلتموضوعیة بصدد تعزیز دور حراس األمن على متن الطائرة الذي لم تنظر فیه اللجنة. 
  من المادة السادسة. ٢البروتوكول مع إضافة عبارة "حارس أمن على متن الطائرة" في الجملة الثانیة فقط من الفقرة 
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من مشروع البروتوكول دون تغییرات. وكرر أحد الوفود  السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرةاللجنة المواد  قبلتو  ١٢٤:٢
التاسعة بشأن التعویض، إلى تأكید الموقف السیاسي المتمثل في أن هذا النص لم یقصد به تقیید الحاجة، فیما یتعلق بالمادة 

  المحاكم الوطنیة.
 بهذا التقریر. المرفق (ز)اللجنة على نص مشروع البروتوكول الوارد في  اتفقتوعقب المناقشة أعاله،   ١٢٥:٢
مشروع البروتوكول ُیعتبر "جاهزا لعرضه على الدول كمشروع ثم دعا الرئیس اللجنة إلى أن تقول ما إذا كان   ١٢٦:٢

  .٦- ٧نهائي" وذلك في سیاق إجراء الموافقة على مشاریع االتفاقیات المنصوص علیه في قرار الجمعیة العمومیة 
إلحالته إلى  ناضج بما فیه الكفایة ورأت اللجنة أنه جاهز مشروع الوثیقةوقد توافقت اآلراء داخل اللجنة على أّن   ١٢٧:٢

  من الوثیقة ٦-١-٢(انظر الفقرة  المجلس كمشروع نهائي وعرضه على الدول ومن ثم على مؤتمر دبلوماسي
C-WP/14034 .( وأشارت الوفود التي أخذت الكلمة بشأن هذا الموضوع إلى أّن اللجنة قد اتخذت قرارات بشأن المسائل التي

القلیلة التي لم تحظ بالتوافق وفي توفیر خیارات واضحة بشأنها. واعتبرت هذه لیست محل جدل، ونجحت في حصر العناصر 
  طرق إلیها في المؤتمر الدبلوماسي.الوفود أّن المسائل المفتوحة المتبقیة هي مسائل متعلقة بالسیاسات ینبغي التّ 

بهذه إلى تعزیز المعرفة قد دعت  اللجنة نجح في تحسین فهم المسائل، وبأّن اللجنةوجرى التسلیم أیضا بأّن عمل   ١٢٨:٢
الوثیقة وبالمسائل ذات الصلة وذلك من خالل عقد حلقات دراسیة قانونیة إقلیمیة من أجل تیسیر مشاركة الدول التي لم تشارك 

  في دورة اللجنة هذه.
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  النظر في البنود األخرى لبرنامج العمل العام للجنة القانونیة  :٣البند رقم 

مـن  مكـرر ٨٣المـادة  تقریـرا عـن حالـة تضـّمنتالتـي  LC/35-WP/3-2 Revisedقدمت األمانة العامة ورقة العمـل   ١:٣
البرنــامج وكشــف لمســاعدة الــدول فــي التنفیــذ،  إلرشــادات، وال ســیما اســتحداث االیكــاو ها، والمســاعدة فــي تنفیــذاتفاقیــة شــیكاغو 

لـــم تعـــدل  مكـــرر ٨٣فـــي المائـــة مـــن الـــدول األعضـــاء فـــي المـــادة  ٦٨أن  (USOAP)العـــالمي لتـــدقیق مراقبـــة الســـالمة الجویـــة 
سیة فـي مجـال الطیـران لمراعـاة عملیـات نقـل المهـام والمسـؤولیات حسـبما نصـت علیـه أحكـام تشریعاتها ولوائحها وٕاجراءاتها األسا

ورفــع درجــة أولویــة هــذا البنــد بواســطة مجلــس المســجلة لــدى االیكــاو،  مكــرر ٨٣تفاقــات المــادة والعــدد المــنخفض التلــك المــادة، 
لجنـــة أیضـــا إلـــى النظـــر فـــي ورقـــة العمـــل وٕاقـــرار ثالثـــة عیـــت الفـــي برنـــامج العمـــل العـــام للجنـــة القانونیـــة. ودُ  ٣االیكـــاو إلـــى رقـــم 

ســلطة رفیعــة المســتوى بــالتوقیع علــى قیــام اســتنتاجات: أولهــا، أنــه ینبغــي للــدول التــي تشــترط نظمهــا الدســتوریة مــن حیــث المبــدأ 
لتفویض السـلطة  (umbrella agreements)أن تنظر في إمكانیة توقیع اتفاقات شاملة مكرر  ٨٣االتفاقات المبرمة بموجب المادة 

لــدى  مكــرر ٨٣، بینمــا یجــب تســجیل اتفاقــات التنفیــذ الخاصــة بالمــادة ثانیهــاو إلــى مســتوى أقــل مــن أجــل إبــرام هــذه االتفاقــات، 
االیكــاو، یجــوز إخطــار دول ثالثــة رســمیا بشــأن أي اتفــاق تبرمــه أي دولــة طــرف فــي هــذا االتفــاق بواســطة إخطــار مباشــر عمــال 

ونظـام  (ARS)تدریجیا نظامهـا الخـاص بتسـجیل الطـائرات  ت، نظرا ألن االیكاو قد أنشأوثالثها، مكرر ٨٣بالفقرة ب) من المادة 
وهمـــا نظامـــان أثبتـــا فائـــدتهما فـــي التحدیـــد الـــدقیق لدولـــة التســـجیل المعنیـــة ودولـــة المشـــغل  (AOC)شـــهادات المشـــغلین الجـــویین 

للطــائرات المعنیــة، فینبغــي مراعــاة إمكانیــة اســتخدام وصــلة إلكترونیــة بــین هــذه الــنظم وقاعــدة بیانــات اتفاقــات وترتیبــات الطیــران 
(DAGMAR).  

وتكلیفـه بـالنظر فـي  مكـرر ٨٣والمـادة  سـالمة للتحریـر االقتصـاديلتنـاول جوانـب ال فریـق صـغیرإنشـاء  الرئیسواقترح   ٢:٣
فیها الجلسة العامة ومجموعـات الصـیاغة، بتقـدیم في األوقات التي ال تنعقد جتمع ورقة العمل واستنتاجاتها. وسیقوم هذا الفریق، الذي سی

وفرنسـا وجامایكـا علـى النحـو التـالي: كنـدا  الفریـقأعضـاء عـن نـة تقریر إلى اللجنة أثناء األسبوع الثاني من الدورة. ولقد أعلن رئیس اللج
 .یاتــا)، وسیترأســها الســید ج. تاتشــیت (كنــدا)أوســنغافورة وجنــوب أفریقیــا والوالیــات المتحــدة واتحــاد النقــل الجــوي الــدولي ( ونیجیریــاوهولنــدا 

  إلى المشاركة فیه.اقبین اآلخرین الوفود والمر د الرئیس على أن الفریق لیس مغلقًا داعیًا وشد
بهــذا القریــر. وخلــص التقریــر إلــى عــدم  )ه(المرفــق وقــّدم رئــیس فریــق العمــل بعــد ذلــك تقریــر الفریــق المــدرج فــي   ٣:٣

، غیر ٢٩٥الدوري  المقترح في كتاب االیكاوأو مشروع االتفاق  مكرر ٨٣وجود إشكاالت قانونیة بمعنى الكلمة سواء في المادة 
بسبب عدم إلمام بعض الدول األعضاء بمواضیع مثل نطـاق  مكرر ٨٣المادة أحكام نیة قد تنشأ لدى تطبیق أن ثمة مسائل قانو 

  التقریر التوصیات التالیة:وتضمن تطبیق هذه المادة وطابع عقود التأجیر. 
لتحدیـــد التغییـــرات الالزمـــة للتصـــدي لـــبعض المســـائل  ٢٩٥أن تســـتعرض األمانـــة الكتـــاب الـــدوري إمكانیـــة   )١

الرئیسیة، مثل الطابع الطوعي لهذه االتفاقات، ومتى تنطوي مختلف اتفاقات تـأجیر الطـائرات و/أو تبادلهـا 
خرى لمدة قصیرة تنطوي ، وما إذا كانت اتفاقات نقل الطائرات من دولة إلى أمكرر ٨٣ المادةعلى أحكام 

كاسـات القانونیـة المترتبـة ، واالنعمكـرر ٨٣على (أو تستلزم) نقل مسؤولیات دولـة التسـجیل بموجـب المـادة 
  بالنسبة لكل دولة معنیة؛ مكرر ٨٣على إبرام اتفاق یتذرع بالمادة 

المناسبین من أمانة اإلیكاو وممثلین عن اللجنة القانونیة من ذوي الخبرة  تشكیل فرقة عمل تضم الموظفین  )٢
، للمسـاعدة علـى تنقـیح الكتـاب الـدوري مكرر ٨٣في التعامل مع االتفاقات التي تنطوي على أحكام المادة 

  وتثقیف الدول األعضاء بشأن مجال انطباق أحكام هذه المادة؛ ٢٩٥
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  بخصوص مسألة التسجیل:  )٣
یمكــن التصــدي لمســألة تســجیل االتفاقــات التــي ال تنطــوي علــى نقــل مســؤولیات دولــة التســجیل عــن   أ)

والغــرض مــن تســجیل  مكــرر ٨٣طریــق تثقیــف الــدول األعضــاء بشــأن مجــال انطبــاق أحكــام المــادة 
  هذه االتفاقات لدى اإلیكاو وأثره؛

یكـاو، رهنـًا بتـوفر المـوارد، فـي خیـار فیما یتعلق بالتأخیر في عملیـات التسـجیل، یمكـن أن تنظـر اإل  ب)
االتفاقـات إلكترونیـًا  وٕارسـالإعداد سجل إلكتروني یتـیح للـدول األعضـاء إمكانیـة إدخـال المعلومـات 

  عملیة التسجیل؛ إلنهاءإلى اإلیكاو  ها بالبریدبدًال من إرسال
كبنـد علـى جـدول أعمـال  مكـرر ٨٣أن تنظر اإلیكاو، لدى انعقـاد المـؤتمرات اإلقلیمیـة، فـي إضـافة المـادة   )٤

  هذه المؤتمرات لتعزیز إلمام الدول األعضاء بأهمیة هذه االتفاقات.
وفتح الرئیس المجال أمام األسئلة، بعد أن أنهى عرضه، ولـم تكـن هنـاك أي أسـئلة مـن المشـاركین. ودعـا الـرئیس   ٤:٣

) لـم ١ي قـدمها فریـق العمـل فـي تقریـره. وبالنسـبة للتوصـیة حینئذ اللجنة إلى اإلعراب عن أي اعتراض لدیها على التوصـیات التـ
) اقتــرح أحــد الوفــود أن تقــوم اللجنــة ٢یكــن هنــاك أي اعــراض واعتُبــر أن اللجنــة اعتمــدتها. وفــي النقــاش التــالي بشــأن التوصــیة 

أشـار الـرئیس إلـى أن الكتـاب لمسـاعدة الـدول فـي مجـال التنفیـذ. و  مكرر ٨٣القانونیة بصیاغة اتفاق نموذجي على أساس المادة 
یتضمن اتفاقًا نموذجیًا بالفعل وأن الحاجة إلى تحدیثه ستدخل ضمن نطاق استعراض األمانة للكتاب الدوري عمًال  ٢٩٥الدوري 

 ینبغي أن تكون اتفاقات على مسـتوى مكرر ٨٣). وتساءل وفد آخر عما إذا كانت االتفاقات المبرمة بموجب المادة ١بالتوصیة 
تشیر إلى مصطلح "اتفاق" وأن مثـل هـذه الترتیبـات تعـد تبـادًال للحقـوق والواجبـات  مكرر ٨٣المعاهدة. وأجاب الرئیس بأن المادة 

  ). ٢بین الدول وطریقة تنفیذها ترجع إلى القوانین الوطنیة. واعتمدت اللجنة التوصیة 
) وأعلـن عـن اعتمـاد ٤) و٣ودعا الـرئیس بعـد ذلـك اللجنـة إلـى اإلعـراب عـن أي اعتـراض لـدیها علـى التوصـیتین   ٥:٣

 ٨٣هــاتین التوصــیتین إذ لــم تبــد اللجنــة أي اعتــراض علیهمــا. وتحــدث أحــد الوفــود مقترحــًا أن تــوفر األمانــة برنامجــًا عــن المــادة 
للجمعیــة العمومیــة، رهنــًا بتــوفر المــوارد وٕامكانیــة التنفیــذ، فــي ضــوء الفتــرة الزمنیــة  خــالل الــدورة الثامنــة والثالثــین القادمــة مكــرر

) أن المــؤتمرات اإلقلیمیــة تقــرر عقــدها ٤المحــدودة المتاحــة لتخطــیط حــدث بهــذا الحجــم. وطلــب وفــد آخــر أن تفتــرض التوصــیة 
اإلقلیمي. ودعت األمانة الوفود إلى حث دولها على  فعال، ودعا األمانة إلى التخطیط لعقد ندوة قانونیة بهذا الشأن على الصعید

استضــافة مــؤتمرات إقلیمیــة لهــذا الغــرض، مشــیرًة إلــى أن إدارة الشــؤون القانونیــة والعالقــات الخارجیــة ال تملــك المیزانیــة الكافیــة 
خرًا لعقــد مــؤتمر فــي وارســو لتمویــل مثــل هــذه األحــداث. كمــا تــدخل الــرئیس مشــیدًا بالــدعم الــذي قدمتــه إدارة الشــؤون القانونیــة مــؤ 

بتمویل من إدارة الطیران المدني في بولندا. وأخیرًا، طلب أحد الوفود تعدیل توصـیات فریـق العمـل بحیـث تتضـمن وضـع مشـروع 
في اتفاقات النقل الجوي/الخـدمات الجویـة الثنائیـة. وأشـار الـرئیس  مكرر ٨٣لتفویض صالحیة تطبیق أحكام المادة بند نموذجي 

  ).١عمًال بالتوصیة  ٢٩٥ا أیضا إلى أن هذا المقترح یدخل ضمن نطاق استعراض األمانة للكتاب الدوري هن
صف التقـدم الـذي أحـرز مـؤخرًا فـي البنـود المدرجـة التي ت LC/35-WP/3-1وقّدم أمین اللجنة بعد ذلك ورقة العمل   ٦:٣

  ء اللجنة بأي تعلیقات في هذا الشأن.أعضایتقدم ضمن برنامج العمل العام للجنة القانونیة، ولم 
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  استعراض برنامج العمل العام للجنة القانونیة  :من جدول األعمال ٤البند رقم 

 ضــمنجمیــع البنــود  كــان ینبغــي أن تظــلتســاءل أحــد الوفــود عمــا إذا ، LC/35-WP/4-1عقــب تقــدیم ورقــة العمــل   ١-٤
أخرى متعلقة بعمـل االیكـاو، مثـل تنفیـذ الـدول للقواعـد والتوصـیات الدولیـة وتنفیـذ  أن بنوداً  إلىبرنامج عمل اللجنة.  وأشار الوفد 

الــدول للمعاهــدات وامتثــال الــدول للقواعــد والتوصــیات الدولیــة، خاصــة فــي مجــالي الســالمة واألمــن، لــم تــدرج فــي برنــامج العمــل، 
المنقولــة مــن برنــامج العمــل، الــذي یتنــاول الضــمانات الدولیــة للمعــدات  ٤جــز حالیــا أي عمــل بشــأن البنــد نبینمــا أنــه، مــثال، ال یُ 

  ترتیب أولویات البنود المتبقیة في برنامج العمل سلیمة. إعادة.  وأوضح الوفد كذلك أن (معدات الطائرات)
من ورقـة  ٥أعطى الرئیس المندوبین فكرة عامة عن الوضع الراهن لبرنامج العمل، حسب ما هو مبین في الفقرة و   ٢-٤

  .LC/35-WP/4-1العمل 
طـار قـانوني إالنظر في وضع  - ٤على البند رقم  ، تركزت المناقشة أولیاً الفكرة العامة المقدمة من الرئیسعقب و   ٣-٤

بمـا فـي ذلـك النظـام العـالمي للمالحـة باألقمـار ، (CNS/ATM) السـتطالع/إدارة الحركـة الجویـةبشأن نظم االتصـاالت والمالحـة وا
بعد أن اقترح أحد الوفود حذفه من برنامج العمل (أو تخفیضه على  - المتعددة الجنسیات اإلقلیمیةوالهیئات  (GNSS) الصناعیة

.  وعقـب ٢٠٠٤أنـه ظـل علـى برنـامج العمـل لعشـرین سـنة ولـم یشـهد أي نشـاط منـذ عـام  إلى)، استنادا على األقل سلم األولویة
أن االفتقـار للتقـدم بشـأن هـذا  إلىمن برنامج العمل، وأشار أحد الوفود  ٤ذلك أخذت الكلمة عدة وفود لمعارضة حذف البند رقم 

یشــمل أي نظــام دولــي للمالحــة باألقمــار الصــناعیة عــزى أساســا أنــه أدرجتــه أصــال وســاندته دول أفریقیــة عدیــدة بشــرط أن البنــد یُ 
أن حذفــه  مــن برنــامج العمــل مضــیفاً  ٤قــدم.  واعتــرض وفــد أیضــا علــى حــذف البنــد رقــم "مســاعدة فنیــة" وأن هــذه المســاعدة لــم تُ 

، وأشـار مـن برنـامج العمـل ٤استنادا لعدم التقدم لن یفعل سوى جعل التقـدم أصـعب بكثیـر.  وأیـدت وفـود أخـرى حـذف البنـد رقـم 
  للمزید من التقدم. إمكانیةالبند في المستقبل عندما توجد  إعادةأنه یمكن إلى أحد هذه الوفود 

، قــدمت الوفــود أیضــا اقتراحــات ٤جانــب المناقشــة بشــأن الحــذف/إعادة ترتیــب األولویــة المقترحــة للبنــد رقــم  ٕالــىو   ٤-٤
امج العمــل، ولكــن لــم یوجــد توافــق آراء واضــح فیمــا یتعلــق بهــذه ترتیــب أولویــة بنــود أخــرى مختلفــة مدرجــة فــي برنــ إلعــادةمختلفــة 

 -  بشأن تضارب المصالح إرشاداتالنظر في وضع  - ٧االقتراحات، باستثناء اقتراح إعطاء درجة أعلى من األولویة للبند رقم 
  الذي حظى بتأیید واسع النطاق.

ألعمـال، حیـث الحـظ أنـه بسـبب عـدم وجـود توافـق من جدول ا ٤للمناقشة بشأن البند رقم  ملخصهالرئیس ثم قدم   ٥-٤
 إلىمن برنامج العمل، سیظل في برنامج العمل بأولویته الحالیة.  واقترح كذلك أنه، استنادا  ٤آراء واضح بشأن حذف البند رقم 

بنـاء علـى  ٦و  ٥وتخفیض أولویة البندین رقـم  ٥البند رقم  إلىمن برنامج العمل  ٧المناقشات، سیتم رفع درجة أولویة البند رقم 
  ذلك.
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  رئیسها ونواب اللجنة رئیس انتخاب  من جدول األعمال: ٥البند رقم 

اب رئــیس اللجنــة فــي نهایــة هــذه الــدورة، أحاطــت اللجنــة علمــا بأنــه خــالل الــدورة الرابعــة و قبــل انتخــاب رئــیس ونــ  ١:٥
غائبـا ولـم یتـرأس أي اجتماعـات للجنـة القانونیـة. وقُـِدَم بالتـالي اقتـراح من قبل  بَ الحالیة، كان الرئیس الذي انُتخِ والثالثین والدورة 

لتوضـیح أنـه عنـدما یسـتقیل الـرئیس أو یصـبح غیـر  )Doc 7669-LC/139/5( غیر رسمي بتعـدیل النظـام الـداخلي للجنـة القانونیـة
لــرئیس هــو الــرئیس، ویتقــدم نــواب الــرئیس األول لنائــب اللفتــرة المتبقیــة مــن مدتــه، یصــبح خــالل اقــادر لســبب آخــر علــى العمــل 

  .، علمًا بأن منصب النائب الرابع للرئیس سیظل شاغراً الحالي ماآلخرون للمستوى األعلى الذي یسبق مستواه
لـرئیس اللجنـة القانونیـة، نظـرا ألن رئاسة السـیدة س. تـان (سـنغافورة) النائبـة الثالثـة في ظل جریت هذه المناقشة وأُ   ٢:٥

. وأعلنـت السـیدة تـان لالجتمـاع أنـه فـي حالـة اعتمـاد فـي المصـالح حالـة تضـارب ظاهریـةوجـود لنظـرًا نیسون اعتذر یالسید م. ج
إلیـه أیضـا التعدیل المقترح، سیتعین أن تتقدم من منصب النائبة الثالثة للـرئیس إلـى النائبـة الثانیـة للـرئیس، األمـر الـذي قـد ُینظـر 

  كتضارب في المصالح. وبالرغم من هذا البیان، قررت اللجنة أن تترأس السیدة تان االجتماع.
وقبـل مناقشــة محتویــات التعــدیل المقتــرح، ُأثیـرت بعــض المســائل اإلجرائیــة فیمــا یتعلـق بطریقــة إدراج هــذا البنــد فــي   ٣:٥

بعـد أن  ادول األعمـال فـي هـذه المرحلـة مـن جانـب اللجنـة ذاتهـجـإلـى  جدیـد جدول األعمال. وحسب أحد اآلراء، فإن إضافة بنـد
تنص علـى وجـوب  )١١(لنظام الداخلي حیث أن الفقرة الفرعیة (ج) من المادة ل مطابقاً تقرر جدول األعمال النهائي قد ال یكون 

لقانونیـة هـي بصـفة عامـة آخـر وهـو أن اللجنـة امحتمـل وثمـة تفسـیر موافقة المجلس على إضافة بند جدید إلـى جـدول األعمـال. 
، أن )٤٧(المـادة المحـددة فـي حكـام األإجراءاتها، ویجوز لها بالتالي، مع مراعـاة القیـود التـي یفرضـها دسـتورها، و تتحكم في التي 

  تعدل نظامها الداخلي حسبما یكون ضروریا أو مناسبا.
هو  السید م. جینیسونألن مفاده أنه نظرا باقتراح وكحل بدیل لتعدیل النظام الداخلي، تقدم وفدان بصورة مشتركة   ٤:٥

، ینبغــي للجنــة أن تعتمــد قــرارا للجنــة القانونیــة الرابعــة والثالثــین والخامســة والثالثــین رتینالــرئیس بموجــب األمــر الواقــع خــالل الــدو 
 اللجنــة ا االقتـراح ووافقــت علیــهتین الــدورتین. وأیــدت العدیـد مــن الوفــود هــذالهـمــن الناحیــة القانونیــة رئیس بوصــفه الـلالعتـراف بــه 

لــدورتین مــدة كاملــة مكونــة مــن امحضــر اللجنــة القانونیــة أنــه كــان رئــیس اللجنــة القانونیــة ل ینبغــي أن یبــینباإلجمــاع. وتقــرر أنــه 
  الرابعة والثالثین والخامسة والثالثین. 

فـــي الوقـــت المناســـب، مـــع مراعـــاة وذكـــرت عـــدة وفـــود أنـــه مـــن الضـــروري تعـــدیل النظـــام الـــداخلي للجنـــة القانونیـــة   ٥:٥
مــن النظــام الــداخلي، قامــت اللجنــة بانتخــاب  ٦وعمــال بالمــادة  LC/35-WP/5-1 وعلــى أســاس الوثیقــة  المناقشــة المــذكورة أعــاله.

  رئیسها ونوابه األول والثاني والثالث والرابع.
ترشیحه وفد كندا. وقد رشح هذان الوفدان  ن (فرنسا) رئیسا بعد أن رّشحه وفد لبنان وأیدو وانُتخب السید تیري أولس  ٦:٥

  أیضا نواب الرئیس األربعة الذین تم انتخابهم بالتزكیة.
بییــرا  فقــد انُتخــب األفــراد التالیــة أســماؤهم: الســیدة س.ه. تــان (ســنغافورة) نائبــة أولــى للــرئیس، والســید أ. ثــم ومــن  ٧:٥

) نائبـا ا(اإلمارات العربیة المتحدة) نائبا ثانیا للرئیس، والسید ن. لوونغو (األرجنتین) نائبا ثالثا للـرئیس، والسـیدة ه. هیتـوال (نامیبیـ
  رابعا للرئیس.

 توجیهات.لها من وما قّدمه من أعمال قام به لما للسید جینیسون عن بالغ االمتنان وأعربت اللجنة   ٨:٥





من جدول األعمال ٦تقریر عن البند رقم  6-1   

  تاریخ ومكان انعقاد الدورة السادسة والثالثین للجنة القانونیة وجدول أعمالھا  من جدول األعمال: ٦البند رقم 

 

من المقدَّمة من األمانة العامة. وبناء على توصیة  LC/35-WP/6-1نظرت اللجنة في هذا البند على أساس الوثیقة     ١- ٦
 للجنة والثالثین السادسة الدورة انعقاد ومكان تاریخمسألة تحدید  االیكاو لمجلسالرئیس، قررت اللجنة أن تترك 

  .أعمالها وجدول القانونیة
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 الدورةهذه في  ةالمنجز  األعمال: تقریر عن من جدول األعمال ٧البند 

دخــال عــدد مــن إاألولــى مــن الــدورة وأقرتــه مــع  الســبعةاستعرضــت اللجنــة التقریــر عــن األعمــال المنجــزة فــي األیــام   ١:٧
اللجنـة  وافقـت، ١٥/٥/٢٠١٣ الموافـق األربعـاء وفیمـا یتعلـق بـالبنود التـي نوقشـت فـي الیـوم األخیـر مـن الـدورةالتعدیالت علیه.  

  قرار ذلك الجزء من التقریر بالنیابة عن اللجنة.إعلى تفویض الرئیس سلطة 
أفضـــى إلـــى  وتوّجهـــت عـــدة وفـــود بالشـــكر للـــرئیس علـــى قیادتـــه وحكمتـــه وتفانیـــه فـــي توجیـــه أعمـــال اللجنـــة، ممـــا  ٢:٧

اسـتنتاجات مفیـدة وٕالــى صـیاغة نـص جیــد لمواصـلة العمـل. وأعربــت وفـود أخـرى عــن نفـس الشـعور وأشــارت أیضـا إلـى األعمــال 
الممتازة التي اضطلع بها الرئیس في الدورة الرابعة والثالثین للجنـة. وأعـرب عـدد مـن الوفـود عـن األمـل فـي أن یواصـل الـرئیس، 

  للجنة القانونیة.بحكم منصبه، مد ید المساعدة 
وشــكر الــرئیس الوفــود علــى عباراتهــا اللطیفــة وأعــرب عــن أملــه فــي أن یراهــا كلهــا مــرة أخــرى خــالل دورة الجمعیــة   ٣:٧

  .في المستقبلالعمومیة لالیكاو وفي المؤتمر الدبلوماسي 
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  المرفق (أ)

 جدول األعمال

  جدول األعمال اعتماد  :١البند 
ما  ) علىDoc 7669-LC/139/5( النظام الداخلي للجنة القانونیةأ) من ( ١١المادة تنص   :مالحظة

   األول." افي اجتماعه : "تحدد اللجنة جدول األعمال النهائي للدورةیلي

  األفعال أو الجرائم التي تثیر قلق مجتمع الطیران الدولي وال تشملها وثائق قانون الجو الراهنة  :٢البند 
الذي ستنظر فیه اللجنة القانونیة، وستتناوله على أساس النص الذي البند الرئیسي هذا هو   :مالحظة

  طوكیو، بما في ذلك مسألة الركاب غیر المنضبطین.أعدته اللجنة الفرعیة الخاصة لتحدیث اتفاقیة 

  النظر في البنود األخرى في برنامج العمل العام للجنة القانونیة  :٣البند 
  ستنظر اللجنة في تقاریر عن البنود األخرى المدرجة ضمن برنامج عملها العام:  مالحظة:  

ألفعال التـدخل غیـر التعویض عن األضرار التي تلحقها الطائرات بأطراف ثالثة نتیجة  -
 المشروع أو المخاطر العامة؛

 ؛مكرر ٨٣تحریر االقتصادي والمادة الجوانب المتعلقة بالسالمة في إطار ال -

النظـــر فـــي وضـــع إطـــار قـــانوني بشـــأن نظـــم االتصـــاالت والمالحـــة واالســـتطالع/إدارة  -
، بمـــــا فـــــي ذلـــــك النظـــــام العـــــالمي للمالحـــــة باألقمـــــار )CNS/ATMالحركـــــة الجویـــــة (

 ) والهیئات اإلقلیمیة المتعددة الجنسیات؛GNSSاعیة (الصن

 الضمانات الدولیة للمعدات المتحركة (معدات الطائرات)؛ -

 استعراض مسألة التصدیق على وثائق قانون الجو الدولي؛ -

 النظر في وضع إرشادات بشأن تضارب المصالح. -

  استعراض برنامج العمل العام للجنة القانونیة  :٤البند 

، لعرضه على المجلس من أجل مع تحدید أولویة البنود ،ستحدد اللجنة برنامج عملها العام  مالحظة:  
  إقراره.

  انتخاب رئیس اللجنة ونواب رئیسها  : ٥البند 

: "تنتخب اللجنة في نهایة كل النظام الداخلي للجنة القانونیة على ما یليمن  ٦تنص المادة   مالحظة:  
جلسة ثانیة رئیسًا ونواب رئیس أول وثاٍن وثالث ورابع، من بین ممثلي الدول. وُیعّین الرئیس 



 A-2 المرفق (أ) 

ونوابه من وقت رفع الجلسة التي انُتخبوا فیها إلى نهایة الجلسة التي ُینتخب فیها من یخلفهم 
  ذاته". حسب األصول. وال یجوز إعادة انتخابهم فترة ثانیة للمنصب

  تاریخ ومكان انعقاد الدورة السادسة والثالثین للجنة القانونیة وجدول أعمالها  :٦البند 

ستنظر اللجنة في تاریخ انعقاد دورتها القادمة ومكان انعقادها وجدول أعمالها، في ضوء   مالحظة:  
  خالل الدورة الخامسة والثالثین. ستكون قد اتخذتهاالقرارات التي 

  تقریر عن األعمال المنجزة في هذه الدورة :٧ البند
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  المرفق (ب)
  
 األخرىورقات القائمة ورقات العمل و 
 
 
 
 

  العمل ورقة
 

  العنوان

Agenda Item 1  

LC/35-WP/1-1  

LC/35-WP/1-2 

   جدول األعمال المؤقت

 مذكرة عن الوثائق وترتیبات العمل

  

Agenda Item 2  

LC/35-WP/2-1 مالحظة استهاللیة 

LC/35-WP/2-2 Comments of the International Air Transport Association (IATA) on LC/35-WP/2-1 
and the Legal Aspects of the Issue of Unruly Passengers 

LC/35-WP/2-3 Views of the International Air Transport Association (IATA) on Some Practical 
Aspects of the Issue of Unruly Passengers 

LC/35-WP/2-4 Comments of the International Union of Aerospace Insurers (IUAI) on LC/35-WP2/1 
and the Legal Aspects of the Issue of Unruly Passengers 

LC/35-WP/2-5 Views of the United Arab Emirates on the Draft Protocol to Amend the 
Tokyo Convention 

LC/35-WP/2-6 تقریر لجنة الصیاغة 

  

Agenda Item 3  

LC/35-WP/3-1 النظر في البنود األخرى في برنامج العمل العام للجنة القانونیة 

LC/35-WP/3-2  مكررجوانب السالمة للتحریر االقتصادي والمادة الثالثة والثمانین  
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Agenda Item 4  

LC/35-WP/4-1  استعراض برنامج العمل العام للجنة القانونیة  

 

Agenda Item 5 

 

LC/35-WP/5-1  
 مذكرة بشأن االنتخاب

  

Agenda Item 6  

LC/35-WP/6-1  تاریخ ومكان انعقاد الدورة السادسة والثالثین للجنة القانونیة وجدول أعمالها 

  

Agenda Item 7  

LC/35-WP/7 

 

تنظیم االجتماع - مشروع تقریر اللجنة القانونیة عن أعمال دورتها الخامسة والثالثین    

LC/35-WP/7-1  من جدول  ٢البند  –مشروع تقریر اللجنة القانونیة عن أعمال دورتها الخامسة والثالثین
  ٢:٢٢إلى  ٢:١الفقرات - األعمال

LC/35-WP/7-2  من جدول  ٢البند  –القانونیة عن أعمال دورتها الخامسة والثالثین مشروع تقریر اللجنة
 ٢:٧١إلى  ٢:٢٣الفقرات - األعمال

LC/35-WP/7-3  من جدول  ٢البند  –مشروع تقریر اللجنة القانونیة عن أعمال دورتها الخامسة والثالثین
 ٢:٨٩إلى  ٢:٧٢الفقرات - األعمال

LC/35-WP/7-4  من جدول  ٢البند  –نیة عن أعمال دورتها الخامسة والثالثین مشروع تقریر اللجنة القانو
 ٢:١٢٥إلى  ٢:٩٠الفقرات - األعمال

LC/35-WP/7-5  من جدول  ٣البند  –مشروع تقریر اللجنة القانونیة عن أعمال دورتها الخامسة والثالثین
 ٣:٦إلى  ٣:١الفقرات - األعمال

LC/35-WP/7-6  من جدول  ٤البند  –أعمال دورتها الخامسة والثالثین مشروع تقریر اللجنة القانونیة عن
 ٤:٥إلى  ٤:١الفقرات - األعمال

LC/35-WP/7-7  من جدول  ٥البند  –مشروع تقریر اللجنة القانونیة عن أعمال دورتها الخامسة والثالثین
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 ٥:٥إلى  ٥:١الفقرات - األعمال

LC/35-WP/7-8  المرفق (أ) –دورتها الخامسة والثالثین مشروع تقریر اللجنة القانونیة عن أعمال 

LC/35-WP/7-9  المرفق (ب) –مشروع تقریر اللجنة القانونیة عن أعمال دورتها الخامسة والثالثین 

LC/35-WP/7-10  المرفق (ج) –مشروع تقریر اللجنة القانونیة عن أعمال دورتها الخامسة والثالثین 

LC/35-WP/7-11  المرفق (د) –القانونیة عن أعمال دورتها الخامسة والثالثین مشروع تقریر اللجنة 

LC/35-WP/7-12  المرفق (هـ) –مشروع تقریر اللجنة القانونیة عن أعمال دورتها الخامسة والثالثین 

LC/35-WP/7-13  المرفق (و) –مشروع تقریر اللجنة القانونیة عن أعمال دورتها الخامسة والثالثین 

LC/35-WP/7-14 المرفق (ز) –شروع تقریر اللجنة القانونیة عن أعمال دورتها الخامسة والثالثین م 
 
 الوثائق األخرى
 
LC/SC-MOT 
 

الركاب  بما في ذلك مسألة ،المعنیة بتحدیث اتفاقیة طوكیو اللجنة الفرعیة الخاصة التابعة للجنة القانونیة
 االجتماع األول – غیر المنضبطین

LC/SC-MOT-2 
 

الركاب  بما في ذلك مسألة ،المعنیة بتحدیث اتفاقیة طوكیو الفرعیة الخاصة التابعة للجنة القانونیة اللجنة
 الثانياالجتماع  – غیر المنضبطین

 

   

— — — — — — — — 
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 المرفق (ج) 
 

 قائمة المشاركین
 

 الدول
Luongo, N. 
Vallarino, C. M. 

 األرجنتین 

Reid, J. أسترالیا 

Deckers, F. بلجیكا  

Arbigaus, D. F. 
Botelho de Queiroz, J.R.P. 
Da Fonseca Filho Cleso, J.  

  البرازیل

Torres Nogueira, F  
Afouba Ngayihi, M. S. 
Zambo Zambo, D. 
Zoa Etoundi, E. 

  الكامیرون

Thachet, J. 
Lalonde, S. 
Zigayer, M. 
Forsythe, C. 

 كندا

Espinoza, C. 
Mena, A. E.  

 شیلي

Chim Ho, B. 
Ding, C. 
Guo, R. 
Liu, H. 
Sa Da Bandeira, M. 
Wang, R. 
Zhao, J. 

  الصین

Bejarano Ramon, C. A. 
Rivera Florez, E. B. 

  كولومبیا

Makaya Batchi, R. M. F. الكونغو  

Coulibaly, S. كوت دیفوار  

Castillo de la Paz, J. F. 
Pérez, A. M. 

  كوبا
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Kanyanga Tshimanga, A.  جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة  

Nissem, M. الدانمرك  

Montes de Oca, B. P. 
Simball Mosquera, X. 

  إكوادور

Metsalampi, S. 
Tupamaki, M. 

  فنلندا

Olson, T. 
De La Guéronnière, A.  
Gonnet, K. 
Mezi, É. 
Orus, S. 
Risse, E. 

  فرنسا

Schwierczinski, U. ألمانیا  

Andritsou, I. الیونان  

Rosales Slaverria Hector, A. غواتیماال  

Théramène, B. هایتي  

Shahbazilar, H. جمهوریة إیران اإلسالمیة  

Afrianto, D. 
Kresna Budhi, K. 
Maulani, N. 
Mayrianti, C. 
Ramon Adrianus Adityo, V. 
Ricardo, R. 
Rosita, Y. 

  إندونیسیا

Bardaro, A. إیطالیا  

Gordon, M. جامایكا  

Sugiyama, H.  
Nishio, S. 
Sakamoto, K. 
Furuhata, M. 
Takata, S. 
Uchita, T. 
Fukushiro, T. 
Hagio, M. 
Koda, T. 
 

  الیابان
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Abual Arja, I.  األردن  

Al-Awady Ibraheem, O. 
Al-Mansouri Youssef, A. 
Almutairi, M. 
Rashid Khamees, K. 

  الكویت 

Eid, S. لبنان  

Yong Heng, L. مالیزیا  

Traore Coulibaly, A. مالي  

Spagnol Clive, A. مالطة  
Méndez Mayora, D. 
Valle Álvarez, D. M. 

  المكسیك

Pinto, A. موزامبیق  

Hitula, H. 
Fikunawa, C. 

  نامیبیا

Cambridge, M. C.  
Muller, T. L. 

  هولندا

Muhammad, L. A. 
Ejembi, A. A. 
Gbem, A. 
Okoronkwo, P. I. 
Owolabi, A. 

  نیجیریا

Báez Argana, D. 
Meza Abdo, A. 
Recalde, R. 

  باراغواي

Camacho Bueno, L. 
Lazo Jorge, E. 

  بیرو

Choi Dong, H. 
Kang Myong, I. 
Kang, S. 
Moon, D. 
Lee, J. 
Lee Jae, W. 

  جمهوریة كوریا
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Efimov, D. G. 
Gavrilov, I. K. 
Gruzdev, Y. N. 
Malikova, N. V. 
Novgorodov, A. A. 
Shiyan, D. V. 
Subbotin, D. V. 

  االتحاد الروسي

Alblawi, B. A. 
Almoghraby, A. 

  المملكة العربیة السعودیة

Dawn, V. 
Kaur, R. 
Tan, S. H. 

  سنغافورة 

Mabaso, L. 
Chiumya, J. 
Mamabolo, M. 
Mdlalose, B. 
Peege, T. 
Steenkamp, T. 
Thabethe, F. 

  جنوب أفریقیا

Litchfield, D. 
Nkonyane, S. 

  سوازیالند

Anderson, J. السوید  

Candrian, A. 
Noel, L. 

  سویسرا

Camulungu, V. تنزانیا  

Sanguthai, C. 
Sathiracharocnsap, S. 

  تایلند

Turna Zeynep, B.  تركیا  

Baliddawa Zephaniah, M. 
Kanyunyuzi Jane Frances, K. 
Okwalinga Joseph, J. 
Ruhesi, R. 

  أوغندا

Al Maazmi Nadia, I. 
Piera, A. 

  اإلمارات العربیة المتحدة
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Burrows, T. 
Giovanniello, A. 
 Cors, D. 
Jennison, M. 
McDonald, S. W. 
Tisi, A. 
Tourtellot, C. 
Weir, E. 

  الوالیات المتحدة

González Silva, M. A. أورغواي  

Blanco, D. جمهوریة فنزویال البولیفاریة  

Kabaso, S. 
Mulenga, C. 
Kombe, M. C. 

  زامبیا

  المراقبون

Gaiya, S. اللجنة األفریقیة للطیران المدني  

Fofana, M.  
Moussa H.  
Sankara, M. B. 

  أفریقیا ومدغشقر يوكالة سالمة المالحة الجویة ف

Tanhause, P المنظمة األوروبیة لسالمة المالحة الجویة  

Gill, M. 
Hocking, A. 

  اتحاد النقل الجوي الدولي

Gates, S. االتحاد الدولي لشركات التأمین على الطیران  
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  )دالمرفق (
  

  بشأن حراس األمن على متن الطائرات أصدقاء الرئیسفریق عمل تقریر 
  عن

دة وممارسات وضع معاییر بمن جدول أعمال الدورة الخامسة والثالثین للجنة القانونیة فیما یتعلق " ٢استعراض البند  موحَّ
  ٢٨٨یكاو رقم والكتاب الدوري لإل ،مكرر من مشروع البروتوكول ١٥المادة بشأن الجرائم" ، و 

  
)٩/٥/٢٠١٣(  

اتحاد النقل الجوي األرجنتین والصین وكولومبیا وٕاكوادور وفرنسا وٕاندونیسیا وجامایكا (الرئیس) والیابان وسنغافورة وأوغندا و 
  )یاتااألالدولي (

  
  أصدقاء الرئیساختصاصات 

مكرر على ضوء مختلف مقترحات التنقیح المقدَّمة في الجلسة العامة، وتقدیم تقریر بهذا الشأن في حدود  ١٥المادة  تنقیح
 ١٥عدم التدخل في مسألة االحتفاظ بالمادة و . ١٠/٥/٢٠١٣غداء من یوم الجمعة وقت ال
  أم ال. مكرر

  المناقشة والسند المنطقي
جدیدة وال تغییر طابع  التنصیص على جرائم المقصود من عملهم لیسأعاد أصدقاء الرئیس تأكید الفهم الحاصل لدیهم بأّن 

لكن تشجیع الدول على تدوین أنواع الجرائم التي یتم التأكید علیها. وبعد المناقشات تبّین أّنه من المفید استخدام االتفاقیة، و 
المندوبون من  یعتبرهأقرب ما یكون إلى ما  امة كأساس للمناقشات باعتبار أّنهي الجلسة العف الذي قدمتهمقترح سنغافورة 

  أصدقاء الرئیس أمرا ضروریا.
مكرر هي وسیلة  ١٥مالحظة أّن اإلشارات المرجعیة إلى األفعال المحددة في الفقرتین (أ) و (ب) من المادة وتجدر 

  أفعال تبعث على القلق بشكل خاص. فیهاشركات الطیران رأت  ألنّ  إلى هذه األفعاللتوجیه انتباه الدول 

  مكرر التي وضعها أصدقاء الرئیس فالغرض منها هو تحقیق األمور التالیة: ١٥أما التوصیات ومشروع المادة 
تجّنب التداخل بین الجرائم المحددة في هذا النص مع الجرائم المنصوص علیها في اتفاقیات أمن الطیران   - ١

  .األخرى
وكذا مخاوف الدول التي تفضل  ،ل عدم إدراج قائمة من الجرائم في االتفاقیةفضِّ تبدید مخاوف الدول التي تُ   - ٢

  إدراج مثل هذه القائمة.
ع" (بدال من   - ٣ العبارات اإللزامیة) ألّن الدول تكون قد نّصت في قوانینها الوطنیة عبارة من استخدام كلمة "ُتَشجَّ

على عقوبات لكل الجرائم المدرجة ضمن قانونها الجنائي، وبذلك یكون اإلجراء المناسب هو 
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إجراءات جنائیة أو إداریة ال سیما عندما تشّكل الجرائم أو األفعال  بدءتشجیع الدول على 
  ألفراد أو الممتلكات.من یكون عل متنها من االمرتكبة على متن الطائرة تهدیدا للطائرة أو ل

 تم االحتفاظ باإلشارة إلى االعتداء على أفراد الطاقم وذلك بغیة إبراز األثر المترتب على الطیران المدني من  - ٤
  ناحیة السالمة.

(ب) لتمكین أصدقاء الرئیس من تحدید التعلیمات القانونیة التي ١األقواس المعقوفة في الفقرة  استخدام  - ٥
إلى التعلیمات القانونیة التي فقط ص ینبغي أن یتطرق عطیها قائد الطائرة (أي ما إذا كان النّ یُ 
ى التعلیمات المعطاة من أجل أم أیضا إلائد الطائرة من أجل ضمان السالمة، عطیها قیُ 

  الحفاظ على النظام واالنضباط).
یضمن سیادة الدول، ولكننا غیر متأكدین مما إذا البند ألّن هذا  ٢استخدام األقواس المعقوفة حول الفقرة   - ٦

الدول تدرك أّن األفعال المذكورة  التأّكد من أنّ ضروریا؛ ومع ذلك فقد أردنا  هذا األمركان 
  .تناولهااألفعال الوحیدة التي یجب  هي تلیس

 ولكنّ  للعقابخدم عادة في االتفاقیات كعنوان ُتستَ  عقوباتال ألنّ  ٢استخدام األقواس المعقوفة داخل الفقرة   - ٧
  أخرى (مستخدمة في اتفاقیة بیجین). عقوباتفرض ب ستسمحالتدابیر 

  وضوح.من أجل ال ٢حذفنا كلمة "أخرى" في النص األصلي للفقرة   - ٨
درجة ضمن الجرائم المناسبة لإلجراءات ) جرائم/أفعال مُ ٦كانت لدینا رغبة قویة في تصنیف ست (  - ٩

اإلداریة (الجرائم  عقوباتالجنائیة (الجرائم الثالث األولى) والمناسبة لإلجراءات وال عقوباتوال
، ولكننا عدلنا عن ذلك ألّننا ال نرید أن ٢٨٨الثالث الثانیة) وذلك ضمن الكتاب الدوري رقم 

نفرض على الدول كیفیة تنظیم قوانینها الوطنیة. ونحن ندرك أیضا أّن الدول ال 
  اإلداریة. عقوباتتستخدم/تطّبق كّلها اإلجراءات وال

ث المقترح للكتاب مكرر الذي أعیدت صیاغته، والتحدی ١٥شیروا إلى أّن نص المادة ویوّد أصدقاء الرئیس أیضا أن ی
ول من یشّكالن حزمة من اإلجراءات الهادفة إلى تنسیق ما لدى الد، ٢٨٨الدوري رقم 

  اب غیر المنضبطین .التصدي لمشكلة الركّ في مجال إجراءات 
  

  توصیات إلى رئیس اللجنة القانونیة
  مكرر كاآلتي: ١٥لمادة ) ُتعاد صیاغة ا١(
ُتشَجع كل دولة متعاقدة على أن تتخذ من التدابیر ما قد یكون ضروریًا لبدء إجراءات جنائیة أو إداریة مالئمة ضد   -١"

  من المادة األولى، وخاصة: ١أي شخص یرتكب على متن طائرة جریمة أو فعًال مشارًا إلیه في الفقرة 
  بارتكاب مثل هذا االعتداء على أحد أعضاء الطاقم؛االعتداء البدني أو التهدید         ) أ

               األغراض المنصوص  لتحقیق[رفض اتباع تعلیمات قانونیة أعطاها قائد الطائرة أو أعطیت بالنیابة عنه   ) ب
لغرض حمایة سالمة الطائرة أو األشخاص أو الممتلكات على ]/[٦(أ) أو (ب) من المادة  ١ تینعلیها في الفقر 

 .]متنها
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في هذه االتفاقیة على حق كل دولة متعاقدة في أن تدخل في تشریعها الوطني  ءال یؤثر أي شي  - ٢[
مالئمة للمعاقبة على األفعال غیر المنضبطة والمشاغبة التي ترتكب على  ]تدابیر[عقوبات]/[

  ] متن الطائرة.
  
  ٢٨٨تحدیث الكتاب الدوري رقم )  ٢(

قوم المؤتمر الدبلوماسي، في حالة انعقاده، باعتماد قرار یدعو االیكاو إلى تحدیث الكتاب توصي اللجنة القانونیة بأن ی
فریق مخصص لهذا الغرض یتم تشكیله من بین الدول ، مثال، وذلك بما یلزم من مساعدة من جانب ٢٨٨الدوري رقم 

عادة ما ُترتكب على متن الطائرات  المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي من أجل إضافة قائمة أفعال عدم االنضباط التي
ع الدول األطراف بقّوة على أن تّتخذ بموجب قوانینها الوطنیة إجراءات جنائیة أو إداریة بشأنها، وتسّلط عقوبات والتي  ُتَشجَّ

دوري رقم األفعال الواردة في الكتاب الأو  جنائیة أو إداریة مناسبة على مقترفیها. ویمكن أن تتضمن هذا القائمة الجرائم
  وأیضا الجرائم واألفعال التالیة: ٢٨٨

  تعّمد اقتراف أي من األفعال التالیة على متن الطائرة:  
 تهدید سالمة الطائرة؛ •
 إیذاء أو تهدید حیاة الركاب أو أفراد الطاقم أو سالمتهم البدنیة والنفسیة؛ •
 اإلضرار بممتلكات هؤالء األفراد أو بممتلكات مشغل الطائرة؛ •
 بالنظام واالنضباط على متن الطائرة؛اإلخالل  •
 تقویض السلم والهدوء أو إزعاج أي شخص على متن الطائرة؛ •
 الّتسّبب في حاالت تأخیر أو إحداث االضطراب في سیر أي عملیة من العملیات. •

  
 ---------------   
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   LC/35 – WP/3-2 Revisedتقریر فریق العمل الستعراض ورقة العمل 
  "مكرر والثمانین الثالثة والمادة االقتصادي للتحریر السالمة جوانب"

:  LC/35 – WP/3-2 Revised القانونیة من فریق العمل هذا استعراض ورقة العملطلب رئیس الدورة الخامسة والثالثین للجنة 
جوانب السالمة للتحریر االقتصادي والمادة الثالثة والثمانین مكرر"، والتي قدمتها األمانة العامة باالیكاو، وٕاعداد تقریر عما إذا "

ة في إطار المادة الثالثة والثمانین مكرر وتسجیلها لدى كانت ثمة مشاكل قانونیة متصلة بالتفاوض بشأن االتفاقات المبرم
  االیكاو. وكبدیل فقد ُطلب من فریق العمل تقدیم بعض التوصیات لتحسین نوعیة هذه االتفاقات.

أداة لنقل مهام وواجبات معینة تقع عادة على عاتق دولة  يبموجب المادة الثالثة والثمانین مكرر ه ةالمبرم اتإن االتفاق
یل إلى دولة المشغِّل الجوي، في حالة استئجار الطائرة أو استخدامها في الطیران العارض أو تبادلها. وبدون هذه التسج

ن دولة التسجیل قد یتعین علیها متابعة الطائرة باختصاص إاالتفاقات، قد تصبح عملیة مراقبة السالمة عملیة مكلِّفة ومعقدة إذ 
مها الخاصة بالسالمة. وتوضح المادة الثالثة والثمانین مكرر أنه لكي یصبح اتفاق المادة قانوني أجنبي لضمان امتثالها ألحكا

الثالثة والثمانون مكرر نافذًا، یجب على دولة التسجیل ودولة المشغل الموافقة على نقل جمیع المسؤولیات القانونیة لدولة 
اقیة، والتي تتصل عمومًا  بإجازة العاملین وشهادة أ) من االتف ٣٢و ٣١و ٣٠و ١٢التسجیل أو جزء منها بموجب المواد 

الصالحیة للطیران ومعدات السلكي الطائرة وأحكام الجو. ولذا فإن هذه االتفاقات اتفاقات مفیدة عند نقل الطائرات على أساس 
  طویل األجل. 

بالصیغة اللغویة للمادة الثالثة والثمانین  وفي البدایة ارتأى فریق العمل هذا أنه لیس ثمة مشاكل قانونیة في حد ذاتها فیما یتصل
، ومع ذلك، فقد تنشأ مشاكل قانونیة نتیجة لذلك عند ٢٩٥مكرر أو مسودة االتفاق التي اقترحتها االیكاو في كتابها الدوري 

لثمانین مكرر وطبیعة تنفیذ المادة الثالثة والثمانین مكرر نظرًا النعدام الفهم التام لدى بعض الدول النطباق المادة الثالثة وا
إلى أن معظم اتفاقات المادة الثالثة والثمانین مكرر  LC/35 – WP/3-2التأجیر. وأشارت األمانة العامة لالیكاو في ورقة عملها 

المسجلة لدى االیكاو لیست اتفاقات صالحة بموجب المادة الثالثة والثمانین مكرر. وهي في معظمها اتفاقات تأجیر توافق فیها 
ولتان على تنفیذ جوانب معینة من مهامها المعنیة بدون نقل عملیة مراقبة السالمة التي هي القصد الفعلي من االتفاق المبرم الد

  بموجب المادة الثالثة والثمانین مكرر. وفي الواقع، فمعظم هذه االتفاقات، وفقًا لألمانة العامة هي اتفاقات تأجیر عادیة.

مبرمة في إطار المادة الثالثة والثمانین مكرر" في  لهذه االتفاقات لدى االیكاو  "كاتفاقات الدول وتتمثل مسألة أخرى في تسجیل
المادة الثالثة والثمانون مكرر. وقد  الوقت الذي ال تتعلق فیه بالفعل بنقل المسؤولیات القانونیة لدولة التشغیل، حسبما اعتزمته

یترتب عن هذا األمر عواقب غیر مقصودة، حیث أن الدولة الثالثة التي صدقت على المادة الثالثة والثمانین مكرر قد تعتقد بأن 
مكرر الفقرة  هذه االتفاقات تتضمن نقل مسؤولیات دولة التسجیل، مما یلزم هذه باالعتراف بها بموجب المادة الثالثة والثمانین

ب)، بینما هذه الدول غیر ملزمة بذلك بالفعل. وفیما یتعلق بالدول التي أبرمت هذه االتفاقات المزعومة المبرمة في إطار المادة 
الثالثة والثمانین مكرر، فإن تسجیل االتفاق عمًال بالمادة الثالثة والثمانین مكرر الذي ال یتضمن نقل مسؤولیات دولة التسجیل 

أ) من االتفاقیة قد یكون دلیًال على نقص الفهم بشأن انطباق المادة الثالثة والثمانین  ٣٢أو  ٣١أو  ٣٠أو  ١٢المواد  بموجب
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مكرر، ویستمر هذا األمر عند إدراج االتفاق في سجل االیكاو. ولزیادة تعقد هذه المشكلة، فقد أشارت االیكاو إشارة واضحة 
لقانونیة، أو الموارد من أجل إجراء مراجعة جوهریة لهذه االتفاقات، وال أي اتفاق من مئات إلى أنها ال تملك تفویض الوالیة ا

االتفاقات ذات األنواع المختلفة التي تقدمها الدول إلى سجل االیكاو على أساس سنوي. وفي الواقع، أشارت االیكاو إلى أنه 
  راكم من االتفاقات التي یتعین تسجیلها. نظرًا لألحجام الكبیرة لالتفاقات التي تتلقاها، فثمة قدر مت

  ولقد ناقش فریق العمل هذه المسائل بالتفصیل وهو یود تقدیم التوصیات التالیة إلى رئیس اللجنة  القانونیة:

إن االتفاقات المتعددة لتأجیر الطائرات و/أو تبادلها هي أدوات مفیدة للناقلین الجویین الستخدامها لتلبیة  - ١
ل المتقلبة، مما یسمح لهم باالستفادة من الفرص المتاحة باألسواق وزیادة الطلب رغم نقص سعة األساطیل احتیاجات التشغی

الداخلیة أثناء فترات ذروة الطلب. ومع ذلك یبدو أن ثمة نقص في الفهم فیما بین الدول فیما یتعلق بانطباق المادة الثالثة 
د الدول األعضاء والثمانین مكرر وانطباقها على هذه األنواع من ا لمعامالت. وبدون شك، یرى هذا الفریق أنه ینبغي أن تزوَّ

بإرشادات حدیثة بشأن انطباق المادة الثالثة والثمانین مكرر وبشأن طبیعة االتفاقات المبرمة في إطار المادة الثالثة والثمانین 
لتحدید ماهیة التغییرات الالزمة لتناول  ٢٩٥ي مكرر. وكخطوة أولى، یمكن لألمانة العامة أن تستعرض كتاب االیكاو الدور 

بعض المسائل الرئیسیة، مثل الطبیعة التطوعیة لهذه االتفاقات، وعندما تشمل االتفاقات العدیدة لتأجیر الطائرات و/أو تبادلها 
ى أساس قصیر األجل المادة الثالثة والثمانین مكرر، وما إذا كانت االتفاقات الخاصة بنقل الطائرات من دولة إلى أخرى عل

تتضمن (أو تقتضي) نقل مسؤولیات دولة التسجیل في إطار المادة الثالثة والثمانین مكرر، والتأثیرات القانونیة التي تقع على 
 كل دولة نتیجة الدخول في اتفاق مبرم في إطار المادة الثالثة والثمانین مكرر... إلخ.

م موظفین مناسبین من األمانة العامة باالیكاو، وممثلین من ویوصي هذا الفریق أیضًا بتشكیل فرقة عمل تض - ٢
اللجنة القانونیة من ذوي الخبرة في تناول االتفاقات المبرمة بموجب المادة الثالثة والثمانین مكرر للمساعدة في تنقیح كتاب 

موجب المادة الثالثة والثمانین وكذلك لتحسین توعیة الدول األعضاء بشأن انطباق االتفاقات المبرمة ب ٢٩٥االیكاو الدوري 
 مكرر.

) االتفاقات التي ال تتضمن نقل مسؤولیات دولة التشغیل ١وثمة مسألتان فیما یتعلق بالتسجیل، هما: ( - ٣
) التأخیر في التسجیل. وقد یتسنى تناول المسألة األولى بواسطة توعیة الدول ٢المسجلة عمًال بالمادة الثالثة والثمانین مكرر، و(

ء فیما یتعلق بانطباق المادة الثالثة والثمانین مكرر والغرض من تسجیل هذه االتفاقات لدى االیكاو وتأثیرها. وفي هذا األعضا
یمكن أن تساعد في هذا الشأن. وفیما یتعلق بالـتأخیر، فقد أوصى  ٢الصدد، فإن فرقة العمل الُموصى بتشكیلها في الفقرة 

كن أن تنظر االیكاو في خیار استحداث سجل قائم على االنترنت یمكن للدول األعضاء أن الفریق بأنه رهنًا بتوفر الموارد یم
تسجل فیه المعلومات واالتفاقات بصورة الكترونیة بنفسها عوضًا عن إرسال االتفاقات إلى االیكاو إلكمال عملیة التسجیل. 

ل القائم على االنترنت. وثمة خیار ممكن آخر یتمثل ویمكن أن تنظر فرقة العمل في المسائل القانونیة المتصلة بإعمال السج
 في إبالغ الدول للدول األخرى بصورة مباشرة وعلى أساس متوازٍن حسبما ورد في المادة الثالثة والثمانین مكرر (ب).

وتتمثل التوصیة األخرى لهذا الفریق في أن تقوم االیكاو، عند عقد المؤتمرات اإلقلیمیة، بالنظر في إدراج  - ٤
مادة الثالثة والثمانین مكرر كبند في جدول األعمال وتشجیع أهمیة هذه االتفاقات بالنسبة للدول األعضاء. وقد یؤدي ذلك إلى ال

 تحسین فهم هذه االتفاقات ضمن جمیع الدول األعضاء.

لجوانب  قصیرة األجل نظراً الیشك فریق العمل في الفائدة المرجوة من هذه االتفاقات بالنسبة لعقود التأجیر و  - ٥
التعقد الكامنة في التفاوض بشأن هذه االتفاقات، حیث أن الكثیر من الدول تعتبرها بمثابة معاهدات رسمیة، فضًال عن 
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التكالیف المالیة المرتبطة بتنفیذها. ولذا یوصي هذا الفریق بأنه یتعین على االیكاو مواصلة تشجیع الدول على اتباع المرونة  
التفاقات لكي ال ینتهي بها األمر إلى التفاوض بشأن المعاهدات في كل مرة ُیبرم فیها اتفاق بموجب في التفاوض بشأن هذه ا

المادة الثالثة والثمانین مكرر. ورغم أن هذا األمر یقوم على طبیعة القوانین الوطنیة لكل دولة ودستورها، ینبغي لالیكاو تشجیع 
ا یتعلق بمستوى إقرار االتفاقات المبرمة بموجب المادة الثالثة والثمانین مكرر الوعي باالتفاقات التي تتیح للدول المرونة فیم

كاالتفاقات الشاملة وٕاسناد المزید من تفویض سلطة التوقیع إلى المسؤولین الحكومیین للتفاوض بشأن االتفاقات في المستقبل مع 
 األیام.نفس الدولة نظرًا لطبیعة عقود التأجیر قصیرة األجل الشائعة في هذه 

  

  :األشخاص التالیة أسماؤهمأعد التقریر 

  هولندا) –ماخیلد كیمبریدج (مندوب 
  االیاتا) - سطین هوكنغ (اتحاد النقل الجوي الدولي و أغ

  االیاتا) -مایكل جیل (اتحاد النقل الجوي الدولي 
  الوالیات المتحدة األمریكیة) –إلیزابیث وایر (مندوب 

  رة)سنغافو  –سیو هواي تان (مندوب 
  جامایكا) –مارفا غوردون (مندوب 

  نیجیریا) –بوللي أوكورونكو (مندوب 
  فرنسا) - (مندوب  إیمیلي میزي

  جنوب أفریقیا) –لیفیرس ماباسو (مندوب 
  نیجیریا) –(مندوب  مأنستازیا جبی

  كندا) – الرئیسجون ثاتشیت (

  وبدعم من: 

  االیكاو) –میتش فوكس (إدارة المالحة الجویة 
  االیكاو). -جوردجي (البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة هینري 

  االیكاو) – والعالقات الخارجیة لقانونیةالشؤون اكریستوفر بیتراس (إدارة 

  
— — — — — — — —  

  





F-1 (و) المرفق  

  

  )والمرفق (
  فیما یخص حراس األمن على متن الطائراتعمل أصدقاء الرئیس تقریر فریق 

  
 جلستینعقد فریق العمل التابع ألصدقاء الرئیس والمعني بالمسائل المتعلقة بدور ومهام حراس األمن على متن الطائرة 

(األرجنتین، كندا، شیلي، الصین، كولومبیا،  ادولة عضو  ١٧شارك في أعماله مندوبون من و . ٢٠١٣/ ١١/٥و  ٨یومي 
فرنسا، جامیكا، الیابان، المكسیك، لبنان، االتحاد الروسي، جنوب أفریقیا، سنغافورة، اإلمارات العربیة، المتحدة، والوالیات 

  المتحدة األمریكیة).
  الّسند المنطقي

  أحاط فریق العمل علما بالنقاط التالیة:
هي باألساس في اتفاقیة طوكیو  حراس األمن على متن الطائرةإلى إدراج أحكام بشأن  الداعیةرغبة الوفود   - ١

الطاقم أو  أو أفرادقائد الطائرة  خاصا یختلف عنالصریحة إلیهم ألّنهم یشكلون صنفا شارة ) اإل١من أجل (
  فراد الطاقم أو الركاب.الممنوحة أل نفس الحمایة القانونیة منوتمكینهم ) ٢، (الركاب

برامج لحراس األمن على متن لبلدان التي لدیها ربما یكون العمل الذي یقوم به هؤالء الحراس، في ا - ٢
  وفقا لقانون كل دولة من هذه الدول.مختلفا ، الطائرات

  اتفاقات أو ترتیبات ثنائیة أو متعددة األطراف. بموجب قرار نشر حراس األمن على متن الطائرات یتم - ٣
  

والحظ فریق العمل أیضا أّن بعض البلدان لدیها شواغل فیما یتعلق بكال الخیارین المطروحین على اللجنة الفرعیة 
ات داخل للمادة السادسة من اتفاقیة طوكیو. بید أن النقاش ٣القانونیة، وهذا من شأنه أن یفضي إلى إضافة فقرة جدیدة رقم 

  الفریق أظهرت أن هناك حلوال أسهل تتمثل فیما یلي:
من الصعب  همواءمة سلطة حارس األمن على متن الطائرة مع سلطة قائدة الطائرة [(أ) و (ب)]، غیر أنّ   - ١

لة  السلطات المختصة أو إنزاله ألنّ  فیما یبدو منح حارس األمن سلطة تسلیم الشخص إلى هذه السلطة مخوَّ
  أوأدناه)؛  ١طائرة بموجب الفقرة (ج) (انظر الخیار لقائدة ال

  أدناه). ٢(انظر الخیار  ٢إضافة حارس األمن على متن الطائرة إلى األفراد المذكورین في الفقرة   - ٢
  

  تعدیل تعریف حراس األمن على متن الطائرات بما یلي:أحد الخیارین، وقع االختیار على  وسیتعّین، إذا
  وفاقات الثنائیة والمتعددة األطراف التي یعملون على أساسها اإلشارة إلى االت  - ١
حسب االقتضاء، تحدید غرض تدخلهم على متن الطائرة. وقد رأى فریق العمل ثالث خیارات إذا كان تحدید   - ٢

  هذا الغرض الزما:
 أدناه)؛ (أ)(انظر الخیار  من أفعال التدخل غیر المشروع علیهاالطائرة ومن  قیام حراس األمن بحمایة -



)و(المرفق    F-2 

(أ) من المادة ١جریمة بموجب الفقرة  دُّ عَ قیام حراس األمن بحمایة الطائرة ومن علیها من أي فعل یُ  -
األولى من اتفاقیة طوكیو، شریطة أن تكون كل أفعال التدّخل غیر المشروع أفعاال جنائیة (انظر 

 أدناه)؛ (ب)الخیار 
من األشخاص أو الممتلكات  من على متن الطائرةة سالمة الطائرة أو سالمة قیام حراس األمن بحمای -

 أدناه). (ج)(انظر الخیار 
  

تكون هناك وبإدخال هذه التعدیالت على المادة السادسة ووضع تعاریف مناسبة لحراس األمن على متن الطائرات، لن 
  إلى المادة السادسة من اتفاقیة طوكیو. ٣إلى إضافة فقرة جدیدة رقم  حاجة

  
  توصیات صیاغیة

  .بالخط الداكناألحكام الجدیدة المنطبقة على حراس األمن ترد 
  تعریف دور ومهام حراس األمن على متن الطائرات: المادة السادسة - (أ)

  ) ُتضاف إشارة مرجعیة إلى حراس األمن على متن الطائرات وفق خیار من الخیارین التالیین:١
  

  )١الخیار رقم (
، عندما تكون لدیه أسباب معقولة لالعتقاد أن شخصا ارتكب، طائرةالمن على متن األحارس  وأقائد الطائرة یجوز ل  - ١

من المادة األولى، أن یفرض على مثل هذا  ١أو على وشك أن یرتكب، على متن الطائرة، جریمة أو فعًال مشارًا إلیه في الفقرة 
  ما یلي:تقیید الحركة تكون ضروریة ل بما فیهاالشخص تدابیر معقولة 

 ؛ة سالمة الطائرة أو األشخاص أو الممتلكات على متنهاحمای )١
 ؛أو لحفظ حسن النظام واالنضباط على متن الطائرة )٢
  من تسلیم هذا الشخص إلى السلطات المختصة أو إنزاله وفقًا ألحكام هذا الفصل. الطائرة قائدأو لتمكین  )٣

یصّرح لهم بمساعدته في تقیید حركة أي شخص یجوز لقائد الطائرة أن یطلب قیام أعضاء آخرین من طاقمها أو أن   - ٢
لزام في ذلك. كما إ، ویجوز له أن یطلب المساعدة من الركاب أو أن یصّرح لهم بتقدیمها دونما تهیكون له الحق في تقیید حرك

تتوافر  أو أي من الركاب أن یقوم، بدون ذلك التصریح، باتخاذ اجراءات وقائیة معقولة عندما یجوز ألي من أعضاء الطاقم
لحمایة سالمة الطائرة أو األشخاص اإلجراء كان من الواجب اتخاذه بصورة فوریة لدیه أسباب معقولة تدعوه لالعتقاد أن ذلك 

  أو الممتلكات على متنها.

  )٢الخیار رقم (

على متن  ، عندما تكون لدیه أسباب معقولة لالعتقاد أن شخصا ارتكب، أو على وشك أن یرتكب،قائد الطائرةیجوز ل  - ١
 بما فیهامن المادة األولى، أن یفرض على مثل هذا الشخص تدابیر معقولة  ١الطائرة، جریمة أو فعًال مشارًا إلیه في الفقرة 

  ما یلي:تقیید الحركة تكون ضروریة ل

 ؛حمایة سالمة الطائرة أو األشخاص أو الممتلكات على متنها  أ)



F-3 (و) المرفق  

  

 ؛الطائرةأو لحفظ حسن النظام واالنضباط على متن   ب)
  أو لتمكینه من تسلیم هذا الشخص إلى السلطات المختصة أو إنزاله وفقًا ألحكام هذا الفصل.  ج)

یجوز لقائد الطائرة أن یطلب قیام أعضاء آخرین من طاقمها أو أن یصّرح لهم بمساعدته في تقیید حركة أي شخص   - ٢
لزام في ذلك. كما إالركاب أو أن یصّرح لهم بتقدیمها دونما  من یكون له الحق في تقیید حركته، ویجوز له أن یطلب المساعدة

أي من الركاب أن یقوم، بدون ذلك التصریح، باتخاذ  أو طائرةالمن على متن األحارس أو  یجوز ألي من أعضاء الطاقم
جب اتخاذه بصورة فوریة اجراءات وقائیة معقولة عندما تتوافر لدیه أسباب معقولة تدعوه لالعتقاد أن ذلك اإلجراء كان من الوا

  ]"لحمایة سالمة الطائرة، أو األشخاص أو الممتلكات على متنها.

  
  (في الخیارین كلیهما). ٣حذف مشروع الفقرة   - ٢
  

  التــعلـــیــقــــات
  بوجود حراس األمن على متن الطائرات.یتیح االعتراف اتفق جمیع أعضاء فریق العامل على أّن مشروع البروتوكول 

هناك اختالف داخل فریق العمل على أفضل السبل المالئمة لبلوغ هذه الغایة. وقد فضلت أغلبیة الوفود الخیار رقم وكان 
ألّنها تعتبره متسقا مع قواعد االیكاو ولوائحها السائدة التي تجعل حراس األمن تحت سلطة قائدة الطائرة ویتصرفون  ٢

  رأي على اّن هذا الخیار یتسق أكثر مع الملحق السابع عشر.دائما وفق تعلیماته. واتفقت هذه الوفود في ال
عظم السلطات ومع ذلك، ترى وفود أخرى أن مشروع البروتوكول ینبغي أن یذهب إلى أبعد من ذلك ویمنح حراس األمن مُ 

  .١الممنوحة لقائد الطائرة. ولذلك، فهي قد فّضلت الخیار رقم 
  

  ى متن الطائرات: المادة العاشرةالحمایة القانونیة لحراس األمن عل  - (ب)
  

بالنسبة لإلجراءات التي تُتَّخذ وفقا لهذه االتفاقیة، ال یعّد قائد الطائرة، أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها، أو أي 
أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذي ُتسیَّر الرحلة  اتطائر المن على متن األ من حراس حارسأي  أوراكب، 

  مسؤوال في أیة دعوى ُترفع بسبب المعاملة التي یتعّرض لها الشخص الذي اتُّخذت تلك اإلجراءات حیاله.لحسابه، 
  

  التــعلـــیــقــــات
) ضمن المادة ٢أو رقم  ١ساد اتفاق عام داخل فریق العمل على أّن هذه الصیاغة تتناسب مع كال الخیارین (رقم 

  باعتمادها في كال الحالتین.السادسة. ولذلك، یوصي فریق العمل 
  

  تعریف حراس األمن على متن الطائرات: المادة األولى  -(ج)
  الثالثة: الخیاراتتعریف لحراس األمن على متن الطائرات وفق واحد من هذه  تتم إضافة



)و(المرفق    F-4 

  طّبق هذه االتفاقیة على :نت  -
  أ)  الجرائم الخاضعة ألحكام قانون العقوبات،

كانت أو لم تكن في عداد الجرائم، التي یحتمل أن تعّرض للخطر أو تعّرض للخطر سالمة ب)  األفعال، سواء 
  الطائرة أو األشخاص أو األموال فیها، أو التي تعّرض للخطر حسن النظام والضبط على متنها.

ا أو األفعال التي یقوم بها فیما عدا ما نص علیه من أحكام في الباب الثالث، تطّبق هذه االتفاقیة على الجرائم التي یرتكبه - ٢
شخص ما على متن أیة طائرة مسجلة في دولة متعاقدة أثناء وجود تلك الطائرة اما في حالة طیران أو فوق سطح البحار أو 

  فوق سطح أیة منطقة ال تشكل جزءا من اقلیم أیة دولة.
قوتها المحّركة بغرض االقالع حتى اللحظة التي تعتبر طائرة ما في حالة طیران منذ لحظة تشغیل هذه االتفاقیة،  ض  ألغرا - ٣

  .ینتهي فیها شوط الهبوط
أبوابها الخارجیة بعد صعود الركاب إلیها  جمیعمنذ لحظة إغالق  في أي وقت تعتبر الطائرة في حالة طیران  ) أ(

عتبر تاللحظة التي یتم فیها فتح أي من تلك األبواب بغرض إنزالهم. وفي حالة الهبوط االضطراري،  ولغایة
حتى الوقت الذي تتولى فیه السلطات المختصة المسؤولیة عن الطائرة وعن األشخاص الرحلة متواصلة 

 ]و[ ؛والممتلكات على متنها
تختاره خصیصا وتدربه وتصرح له ] / [شخصًا] حكومیاً  موظفاً [یعني " "حارس األمن على متن الطائرة (ب) 

ثنائي أو  ]أو ترتیبو/التفاق [، طبقًا التسجیل بأن یكون في الطائرةحكومة دولة [و]/[أو]  دولة المشغل حكومة
  متعدد األطراف لغرض

  .*حمایة تلك الطائرة ومن على متنها من أفعال التدخل غیر المشروع )(أ)الخیار (
من المادة  ١) حمایة تلك الطائرة ومن على متنها من أي جریمة أو فعل منصوص علیه في الفقرة (ب)الخیار (

  األولى.
  .والممتلكاتمن على متنها من األشخاص  وأتلك الطائرة سالمة حمایة )  (ج)(الخیار 

  ال تطّبق االتفاقیة على الطائرات المستعملة في الخدمات العسكریة أو الجمركیة أو في خدمات الشرطة. - ٤
  

  التــعلـــیــقــــات
إال عدد قلیل یهتم . ولم (ج)مع عدد األعضاء المهتمین بالخیار (أ) المهتمین بالخیار أعضاء فریق العمل  تساوى تقریبا عدد

  .(ب)بالخیار  من الوفود
اعتمادها. وهذا  عندعبارة "التدّخل غیر المشروع" ینبغي تعریفها  ضرورة تعریف (أ)لت الخیار ورأت معظم الوفود التي فضّ 

اتفاقیة شیكاغو. وأوصى أحد الوفود بالنص على أّنه، في التعریف یمكن أن یكون على شكل إشارة إلى الملحق السابع عشر ب
یمكن االستغناء عن وضع  الطائرة ومن علیها من أفعال التدخل غیر المشروع،حالة ما إذا كان دور حراس األمن هو حمایة 

وفد آخر أّنه  ورأى جب هذا االتفاق أو الترتیب".شریطة القول بأّنهم یتصرفون "بموجب السلطات الممنوحة لهم بمو  تعریف لهم
  ال داعي أصال لمثل هذا التعریف إذا أعُتمد هذا الخیار.



F-5 (و) المرفق  

  

تساق مهما كان من عدم االّ  ضمن المادة السادسة، شيءٌ  ١أحد الوفود أنه سیكون هناك، في حالة اعتماد الخیار رقم  والحظ
ألّن كل خیار من الخیارات الثالثة ال یتضمن إشارة إلى ما یقوم به حارس األمن من  ،الخیار الذي سُیعتمد ضمن المادة األولى

  أجل حمایة النظام واالنضباط.
ورأت بعض الوفود أّنه قد ال تكون هناك حاجة إلى تحدید الغرض من تدخل حراس األمن، ألّن نطاق هذا التدخل منصوص 

أوصت هذه الوفود باستكشاف إمكانیة التخلي عن الخیارات الثالثة كلها واإلبقاء  علیه في االتفاقات أو الترتیبات المعنیة. لذلك،
  على "المقّدمة" كتعریف لدور هؤالء الحراس، وحذف عبارة "لغرض".
    ضمن المادة السادسة. أنسبوارتأى وفدان اثنان أّن اإلشارة إلى االتفاقات أو الترتیبات ستكون 

  
  

 -------------      
 





G-1 (ز) المرفق  

  المرفق (ز)

  المقترح من اللجنة القانونیة  ١٩٦٣مشروع نص بروتوكول اتفاقیة طوكیو لعام 

  المادة األولى

في طوكیو  الطائرات، الموقع علیهاالجرائم وبعض األفعال األخرى التي تُـرتكب على متن بشأن تفاقیة االیكّمل هذا البروتوكول 
(المشار إلیها فیما یلي بعبارة "االتفاقیة"). وبناء على اتفاق األطراف في البروتوكول، ُتقرأ وتفسر االتفاقیة  ١٤/٩/١٩٦٣بتاریخ 

  مع هذا البروتوكول كوثیقة واحدة.

  المادة الثانیة

  ا یلي:من المادة األولى من االتفاقیة بم ٣ستعاض عن الفقرة یُ  - ١
  
  ألغراض هذه االتفاقیة: -٣"

أبوابها الخارجیة بعد صعود الركاب إلیها  جمیعمنذ لحظة إغالق  في أي وقت تعتبر الطائرة في حالة طیران  ) أ(
تعتبر اللحظة التي یتم فیها فتح أي من تلك األبواب بغرض إنزالهم. وفي حالة الهبوط االضطراري،  ولغایة

الذي تتولى فیه السلطات المختصة المسؤولیة عن الطائرة وعن األشخاص حتى الوقت الرحلة متواصلة 
 ]؛/ [ ].[ على متنها الممتلكاتو 

تختاره خصیصا وتدربه وتصرح له  ] / [شخصًا]حكومیاً  موظفاً [یعني " "حارس األمن على متن الطائرة (ب) [
طبقًا التفاق أو ترتیب ثنائي أو متعدد ، حكومة دولة التسجیل بأن یكون في الطائرةأو  ،دولة المشغل حكومة

لغرض حمایة  لغرض حمایة تلك الطائرة ومن على متنها من أفعال التدخل غیر المشروع.] / [أو [ / ].[األطراف
  ]] . الممتلكاتو من على متنها من األشخاص  وأتلك الطائرة سالمة 

 للمشغل(ج) "دولة المشغل" تعني الدولة التي یقع فیها المقر الرئیسي ألعمال المشغل، أو مقر إقامته الدائم إذا لم یكن  [
   / [؛ ].[هذا المقر الرئیسي 

 "]"دولة التسجیل" تعني الدولة التي دونت الطائرة في سجلها.) د( [

  المادة الثالثة

  بما یلي: ُیستعاض عن المادة الثالثة من االتفاقیة
  فعال المرتكبة على متن الطائرة.على الجرائم أو األ القضائيتتمتع دولة التسجیل بصالحیة ممارسة اختصاصها   -١"
  على األفعال أو الجرائم المرتكبة على متن الطائرة: القضائيتتمتع أي دولة أیضا بصالحیة ممارسة اختصاصها  -مكرر  ١

تهبط الطائرة التي ُترتكب على متنها الجریمة أو ُیرتكب على متنها الفعل في إقلیمها بصفتها دولة الهبوط، عندما   أ)
  والشخص الذي یدعى ارتكابه للجریمة أو للفعل الیزال على متنها؛
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إلى طائرة مؤجرة بدون طاقم على متن بصفتها دولة المشغل، عندما ُترتكب الجریمة أو ُیرتكب الفعل  [و]  ب)
مقر یكون  هذا المقر الرئیسي، للمستأجر، إذا لم یكن أو في تلك الدولة یكون المقر الرئیسي ألعماله مستأجر

   [؛ / إقامته الدائم في تلك الدولة [.]
  [عندما ُترتكب الجریمة أو ُیرتكب الفعل من جانب أحد مواطني تلك الدولة أو ضد أحد مواطني تلك الدولة].و]    ج)
  

 األفعال]و [بوصفها دولة التسجیل على الجرائم  القضائياختصاصها  إلقامةعاقدة ما یلزم من التدابیر تتخذ كل دولة مت  - ٢
  المرتكبة على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة.

األفعال] الُمرتكبة على على الجرائم [و  القضائيتصاصها اخإلقامة تتخذ كل دولة متعاقدة أیضا ما یلزم من التدابیر  - مكرر ٢
  الطائرات في الحاالت التالیة: متن

الفعل] في إقلیمها والشخص الذي  تي ُترتكب على متنها الجریمة [أوبصفتها دولة الهبوط، عندما تهبط الطائرة ال  أ)
   ُیدعى ارتكابه للجریمة [أو للفعل] الیزال على متنها؛

یمة [أو الفعل] طائرة مؤجرة بدون طاقم بصفتها دولة المشغل، عندما تكون الطائرة التي ُترتكب على متنها الجر   ب)
رئیسي، یكون المقر هذا الیكون المقر الرئیسي ألعماله في تلك الدولة، أو اذا لم یكن للمستأجر  إلى مستأجر

  مقر إقامته الدائم في تلك الدولة.

األفعال] و على الجرائم [ القضائياختصاصها إلقامة تتخذ كل دولة متعاقدة أیضا ما یلزم من التدابیر یجوز أن  -ثالثا ٢ [
من جانب أحد مواطني تلك الدولة أو ضد أحد على متن طائرة الُمرتكبة على متن الطائرات عندما ُترتكب جریمة [أو فعل] 

  مواطني تلك الدولة].
  "جنائي وفقا للقانون الوطني.اختصاص أي  تحول هذه االتفاقیة دون ممارسة ال   - ٣

  المادة الرابعة

  من االتفاقیة:  مكررُیضاف ما یلي بوصفه المادة الثالثة 

بصورة أخرى،  علمتبموجب المادة الثالثة، أو إذا  القضائيفي حالة إخطار إحدى الدول المتعاقدة، التي تمارس اختصاصها " 
[یجوز ، جرائم أو األفعالالبصدد نفس  قضائیةإجراءات  تتخذ أو مالحقةأن هناك دولة متعاقدة أخرى أو أكثر تجري تحقیقا أو 

  "الدولة المتعاقدة أن تجري ما یلزم من مشاورات مع الدول المتعاقدة األخرى بهدف تنسیق إجراءاتها. ]هذه علىلهذه] / [

  الخامسةالمادة 

  من المادة الخامسة. ٢حذف الفقرة تُ 

  المادة السادسة[

  یلي:من المادة السادسة من االتفاقیة بما  ٢ُیستعاض عن الفقرة 
  )١الخیار رقم (
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، عندما تكون لدیه أسباب معقولة لالعتقاد أن شخصا ارتكب، طائرةالمن على متن األحارس  وأقائد الطائرة یجوز ل  -١["
من المادة األولى، أن یفرض على مثل هذا  ١في الفقرة  مشارًا إلیهأو على وشك أن یرتكب، على متن الطائرة، جریمة أو فعًال 

  ما یلي:تقیید الحركة تكون ضروریة ل بما فیهاالشخص تدابیر معقولة 

 ؛على متنها الممتلكاتحمایة سالمة الطائرة أو األشخاص أو  )١
 ؛أو لحفظ حسن النظام واالنضباط على متن الطائرة )٢
  من تسلیم هذا الشخص إلى السلطات المختصة أو إنزاله وفقًا ألحكام هذا الفصل. الطائرة قائدأو لتمكین  )٣

أي شخص  تقیید حركةیجوز لقائد الطائرة أن یطلب قیام أعضاء آخرین من طاقمها أو أن یصّرح لهم بمساعدته في   - ٢
لزام في ذلك. كما إم بتقدیمها دونما أو أن یصّرح لهمن الركاب ، ویجوز له أن یطلب المساعدة تهتقیید حركیكون له الحق في 

أو أي من الركاب أن یقوم، بدون ذلك التصریح، باتخاذ اجراءات وقائیة معقولة عندما تتوافر  یجوز ألي من أعضاء الطاقم
ص أو األشخا لحمایة سالمة الطائرة اإلجراء كان من الواجب اتخاذه بصورة فوریةمعقولة تدعوه لالعتقاد أن ذلك  أسبابلدیه 

  ]"أو الممتلكات على متنها.

  )٢الخیار رقم (

، عندما تكون لدیه أسباب معقولة لالعتقاد أن شخصا ارتكب، أو على وشك أن یرتكب، على متن قائد الطائرةیجوز ل  -١["
 بما فیهامن المادة األولى، أن یفرض على مثل هذا الشخص تدابیر معقولة  ١في الفقرة  مشارًا إلیهالطائرة، جریمة أو فعًال 

  ما یلي:تقیید الحركة تكون ضروریة ل

 ؛على متنها الممتلكاتحمایة سالمة الطائرة أو األشخاص أو  )١
 ؛أو لحفظ حسن النظام واالنضباط على متن الطائرة )٢
  أو لتمكینه من تسلیم هذا الشخص إلى السلطات المختصة أو إنزاله وفقًا ألحكام هذا الفصل. )٣

أي شخص  تقیید حركةب قیام أعضاء آخرین من طاقمها أو أن یصّرح لهم بمساعدته في یجوز لقائد الطائرة أن یطل  - ٢
لزام في ذلك. كما إالركاب أو أن یصّرح لهم بتقدیمها دونما  من ، ویجوز له أن یطلب المساعدةتقیید حركتهیكون له الحق في 

أو أي من الركاب أن یقوم، بدون ذلك التصریح، باتخاذ  طائرةالمن على متن األحارس أو  یجوز ألي من أعضاء الطاقم
ذلك اإلجراء كان من الواجب اتخاذه بصورة فوریة معقولة تدعوه لالعتقاد أن  أسباباجراءات وقائیة معقولة عندما تتوافر لدیه 

  ]"لحمایة سالمة الطائرة، أو األشخاص أو الممتلكات على متنها.

  المادة السابعة[

  دة العاشرة من االتفاقیة بما یلي:ُیستعاض عن الما
بالنسبة لإلجراءات التي تتخذ وفقًا لهذه االتفاقیة، ال یعد قائد الطائرة، أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها، أو أي راكب، أو "

أیة دعوى أو الشخص الذي تسّیر الرحلة لحسابه، مسؤوًال في للطائرة المالك أو المشّغل ، أو أي حارس أمن على متن الطائرة
  ]"ترفع بسبب المعاملة التي یتعرض لها الشخص الذي اتخذت االجراءات حیاله.
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  المادة الثامنة[

  ُیضاف ما یلي بوصفه المادة الخامسة عشرة مكرر من االتفاقیة:
مالئمة ضد خذ من التدابیر ما قد یكون ضروریًا لبدء إجراءات جنائیة أو إداریة تع كل دولة متعاقدة على أن تشجَ تُ   -١" 

  من المادة األولى، وخاصة: ١أي شخص یرتكب على متن طائرة جریمة أو فعًال مشارًا إلیه في الفقرة 
  الطاقم؛ أحد أعضاءل هذا االعتداء على ثاالعتداء البدني أو التهدید بارتكاب م  ) أ

رفض اتباع تعلیمات قانونیة أعطاها قائد الطائرة أو أعطیت بالنیابة عنه لغرض حمایة سالمة الطائرة أو   ) ب
 .على متنها الممتلكاتاألشخاص أو 

في تشریعها الوطني تدابیر  ]أو تبقى[في هذه االتفاقیة على حق كل دولة متعاقدة في أن تدخل  ءال یؤثر أي شي  - ٢[
  .] " ] فعال غیر المنضبطة والمشاغبة التي ترتكب على متن الطائرة.مالئمة للمعاقبة على األ

  المادة التاسعة

  من المادة السادسة عشرة من االتفاقیة بما یلي: ١ُیستعاض عن الفقرة 
الجرائم المرتكبة على متن الطائرات كما لو كانت قد ارتكبت  ُتعتبرألغراض تسلیم األشخاص بین الدول المتعاقدة،   -١"

وفقا  القضائياختصاصها  تقیمعلیها أن  یتوجبلیس فحسب في مكان وقوعها بل أیضا في أراضي الدول المتعاقدة التي 
  ".]ة الثالثةثالثا من الماد ٢وفقا للفقرة  القضائياختصاصها  أقامتمكرر من المادة الثالثة، والتي  ٢و ٢للفقرتین 

  المادة العاشرة[

  ُیضاف ما یلي بوصفه المادة الثامنة عشرة مكرر من االتفاقیة:
 الطائرة عندما یقوم قائد الطائرة بإنزال أو تسلیم شخص طبقا ألحكام المادة الثامنة أو التاسعة على التوالي، ال یجوز منع مشّغل"

  ] "هذا اإلنزال أو التسلیم.لنتیجة  الطائرة من الحصول من هذا الشخص على تعویض عن أي أضرار تكبدها مشّغل
  
  

  – انتهى –
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