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 الدورة الخامسة والثالثون –اللجنة القانونیة 

  )٢٠١٣مایو  ١٥إلى  ٦ل، یا(مونتر

  
األفعــال أو الجــرائم التــي تثیــر قلــق مجتمــع الطیــران الــدولي وال تشــملها وثــائق  من جدول األعمال: ٢البند رقم 

 قانون الجو الراهنة

  مالحظة استهاللیة
  )ةالعام األمانة(ورقة مقدمة من 

 مقدمة -١

إدراج برنـــامج عمـــل عـــام للجنـــة  ١٤٨، قـــرر المجلـــس أثنـــاء جلســـته السادســـة مـــن دورتـــه ١٩٩٦ونیـــه ی ٣فـــي  ١- ١
 ٦وفـي   ."الراهنـةقـانون الجـو  تشـملها وثـائقمجتمـع الطیـران الـدولي وال  األفعال أو الجرائم التي تثیر قلقالقانونیة تحت عنوان "

وجوب إنشـاء مجموعـة دراسـة تابعـة لألمانـة العامـة مـن  ١٥١رته ، قرر المجلس أیضًا أثناء جلسته السادسة من دو ١٩٩٧یونیه 
ركـاب المشـاغبین، لالعامـة بشـأن اتابعـة لألمانـة ولقد قامت هذه المجموعة، التي ُسمیَّت باسـم مجموعـة دراسـة  .أجل هذا الغرض

 ٥سـبتمبر إلـى  ٢٥لثـة والثالثـین (عمالها، فقد اعتمدت الجمعیة العمومیـة لالیكـاو فـي دورتهـا الثاألعقد عدة اجتماعات. ونتیجة ب
"إصدار تشـریع وطنـي بشـأن بعـض االعتـداءات التـي ُترتكـب علـى مـتن الطـائرات المدنیـة (مسـالة  ٤-٣٣) القرار ٢٠٠١أكتوبر 

قـــد وضـــعت مجموعـــة فالركـــاب المشـــاغبین أو غیـــر المنضـــبطین)"، والـــذي یحـــدد تشـــریعًا نموذجیـــًا وضـــعته المجموعـــة. وكـــذلك، 
  .٢٨٨رقم  كتاب االیكاو الدوريت بشأن الجوانب القانونیة للركاب المشاغبین أو غیر المنضبطین في شكل الدراسة إرشادا

، أعربت اللجنة القانونیة فـي دورتهـا الرابعـة والثالثـین عـن دعمهـا إلنشـاء مجموعـة دراسـة ٢٠٠٩وفي سبتمبر  ٢- ١
العامـة بشـأن الركـاب المشـاغبین  الدراسـة التابعـة لألمانـةة لتناول مسألة الركاب المشاغبین. ووفقًا لذلك، فقد أعید تنشیط مجموعـ

  .٢٠٠٩في أكتوبر  ١٨٨على أساس قرار المجلس الذي اتخذه في جلسته السادسة من دورته  ٢٠١١في أوائل عام 

 العامة التابعة لألمانةدراسة الأعمال مجموعة  -٢

ل، فـي الفتـرة مـن یا، اجتماعهـا األول فـي مـونترالعامـة المعـاد تنشـیطهاالدراسة التابعة لألمانة عقدت مجموعة   ١-٢
. ولقــد حــددت عــددًا مــن المســائل ٢٠٠١أكتــوبر  ٤إلــى  ٣الثــاني فــي بــاریس فــي الفتــرة مــن  واجتماعهــا ٢٠١١مــایو  ٣إلــى  ٢

بشــأن اتفاقیــة القانونیــة المتصــلة بالركــاب المشــاغبین التــي ینبغــي التصــدي لهــا، بمــا فــي ذلــك اســتعراض البنــود القضــائیة بموجــب 
) مـن أجـل اتسـاقها مـع الممارسـة ١٩٦٣(اتفاقیـة طوكیـو، لعـام  الجرائم وبعض األفعال األخـرى التـي ترتكـب علـى مـتن الطـائرات

وتعزیـز التعـاون الـدولي التسـاق إجـراءات اإلنفـاذ، وسـلطات قائـد  بـالجرائمیتعلق  فیماالحدیثة، ووضع معاییر وممارسات مشتركة 
واســتنتجت مجموعــة الدراســة أنــه یتعــین علــى  (IFSOs).، وحالــة حــرَّاس األمــن علــى مــتن الطــائرة الطــائرة والحصــانة ذات الصــلة
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المناســـب لهـــذا الغــرض، وانـــه ینبغـــي إعـــادة  المحفـــلالمجتمــع الـــدولي أن یتصـــدى لمســألة الركـــاب المشـــاغبین، وأن االیكـــاو هــي 
الركــاب المشــاغبین. ولهــذا الغــرض، فقــد أوصــت  اســتعراض اتفاقیــة طوكیــو وجــدوى بحــث تعــدیلها، مــع إشــارة خاصــة إلــى مســألة
  تحدیث اتفاقیة طوكیو.لالمجموعة بإنشاء لحنة فرعیة تابعة للجنة القانونیة ُتكلَّف بإعداد مسودة نص 

 اللجنة الفرعیة الخاصة التابعة للجنة القانونیةأعمال  -٣

نـاء جلسـته الخامسـة مـن دورتـه ، أث٢٠١١نـوفمبر  ١٥بنـاًء علـى توصـیة مجموعـة الدراسـة، قـرر المجلـس فـي   ١-٣
تابعــة للجنــة القانونیــة بغیــة اســتعراض اتفاقیــة طوكیــو مــع خاصــة أن یطلــب مــن رئــیس اللجنــة القانونیــة إنشــاء لحنــة فرعیــة  ١٩٤

للجنة القانونیـة، السـید م جینیسـون،  بالوكالة، أنشأ الرئیس ٢٠١١دیسمبر  ٢٠إشارة خاصة إلى مسألة الركاب المشاغبین. وفي 
وعقدت اللجنة الفرعیـة، برئاسـة  . مقررًا لها )لجنة فرعیة خاصة وعیَّن السید ا. بیرا (اإلمارات العربیة المتحدة )الیات المتحدةالو (

  .٢٠١٢السیدة س. ه. تان (سنغافورة) اجتماعین في عام 
لـــى تقریـــر ، وبنـــاء ع٢٠١٢مـــایو  ٢٥إلـــى  ٢٢وركـــزت اللجنـــة الفرعیـــة، فـــي اجتماعهـــا األول فـــي الفتـــرة مـــن   ٢-٣

األمــن علــى  اسوحــرَّ  ،القضــائیة وقائمــة الجــرائم وتســلیم المجــرمین، وحصــانة قائــد الطــائرة االختصاصــاتالمقــرر، مناقشــتها علــى 
مـتن الطــائرات ومــدى تحــدیث اتفاقیــة طوكیــو. وعمومــًا فقــد أشــارت الكثیــر مـن الوفــود إلــى أنــه یلــزم تــوفیر مزیــد مــن الوقــت لجمــع 

  یة التشاور مع دولهم وأطراف أخرى وللمضي في دراسة المسائل.المعلومات والبیانات، بغ
، نظرهـا فـي المسـائل ٢٠١٢دیسـمبر  ٧إلـى  ٣وواصلت اللجنـة الفرعیـة، فـي اجتماعهـا الثـاني، فـي الفتـرة مـن   ٣-٣

ق للجنـة الفرعیـة أن أعربـت عـن القضـائیة، فقـد سـب باالختصاصـاتالمحددة في اجتماعها األول. وفیما یتعلق بالمسألة المتصـلة 
القضــائیة لكــل مــن دولــة المشــغل الجــوي ودولــة الهبــوط ستســاعد فــي الحــد مــن تزایــد  االختصاصــاتشــعورها بــأن إدراج وممارســة 

ووافقت اللجنة الفرعیة بشكل عام على أنه من المستصوب إنشاء اختصاصات قضائیة التصرف المشاغب على متن الطائرات. 
 االختصاصـاتمـا إذا كانـت هـذه  تقریـریتعـین یـزال وال  لنظر أیضا في نطاقات أخرى لالختصاصات القضائیة.مثل هذه.  وتم ا

حتمـالین للمضـي فـي النظـر فیهمـا مـن جانـب اللجنـة هـذین االأبقـت اللجنـة الفرعیـة علـى و القضائیة ستصبح إلزامیـة أم اختیاریـة. 
  القانونیة.

، غیـر أن الوثیقـةفقت اللجنة الفرعیة على عدم إدراج هذه القائمة في مسودة وفیما یتعلق بقائمة الجرائم، فقد وا  ٤-٣
مكررًا في اتفاقیة طوكیو إلدراج نوعین من األفعال، وهما فعل االعتـداء علـى أحـد أعضـاء  ١٥أغلبیتها اقترحت مادة جدیدة رقم 

بــین طــائرة أو بالنیابــة عنــه. وســتظل هــذه األحكــام للتعلیمــات القانونیــة التــي یقــدمها قائــد ال رفــض االنصــیاعطــاقم الطــائرة، وفعــل 
  للمضي في النظر فیها.قوسین مربعین 

اتفاقیــة طوكیــو فیمــا یتعلــق ب ١٠أو  ٦ة دوخلصــت اللجنــة الفرعیــة إلــى أنــه ال یتعــین تغییــر الصــیاغة فــي المــا  ٥-٣
عــدام الحاجــة إلــى إدراج أحكــام إضــافیة فــي بحصــانة قائــد الطــائرة. وفیمــا یتعلــق بمســألة تســلیم المجــرمین، تــرى اللجنــة الفرعیــة ان

  اتفاقیة طوكیو.
وفیما یتعلق بوضع حراس األمن على متن الطائرة، الحظت اللجنة الفرعیة أن حراس األمن على متن الطائرة   ٦-٣

ولیـة. ورئـي أنـه لم یكونوا موجودین عندما اعُتمدت اتفاقیة طوكیو، ولكن الیوم یتم نشـرهم بصـورة متزایـدة فـي الـرحالت الجویـة الد
مـــن الضـــروري االضـــطالع بالمزیـــد مـــن العمـــل بغیـــة تحقیـــق توافـــق اآلراء فیمـــا یتعلـــق بـــدور حـــراس األمـــن علـــى مـــتن الطـــائرة 

  وحصاناتهم المناظرة ضمن إطار اتفاقیة طوكیو.
ن ضـد وكذلك، فقـد ناقشـت اللجنـة الفرعیـة مسـائل أخـرى، مثـل المطالبـات المالیـة المحتملـة مـن شـركات الطیـرا  ٧-٣

  الركاب المشاغبین، والسیما في حالة تحویل مسار الطائرة وكذلك تعریف مصطلحات معینة، مثل الطائرة "في حالة طیران".
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نظرت اللجنة الفرعیة في األشكال الممكنة لتعدیل اتفاقیة طوكیو. وٕاذا تم في نهایة األمر اتخاذ قرار بتعدیل   ٨- ٣
اتفاقیة  منعیة هي أنه یتعین إجراء مثل هذه التعدیالت عن طریق بروتوكول تكمیلي بدال اتفاقیة طوكیو، فإن توصیة اللجنة الفر 

جدیدة وقائمة بذاتها. ولتسهیل العمل في المستقبل، أعدت اللجنة الفرعیة "بنود منطوق رئیسیة لمشروع البروتوكول لتعدیل 
  بورقة العمل هذه.المرفق اتفاقیة طوكیو"، وهي ترد في 

نة الفرعیة أنه ینبغي إحالة األعمال الجاریة إلى اللجنة القانونیة للمزید من النظر. ومع أن استنتجت اللج ٩- ٣
اإلطار األساسي لنص مشروع البروتوكول أعدته اللجنة الفرعیة، فمن الواضح أنه ال یمكن معالجة جمیع المسائل على ذلك 

عة. وبعض األمور السیاسیة ال یمكن البت فیها إال على المستوى، ولذلك یحتوي مشروع البروتوكول على خیارات وأقواس مرب
اللجنة الفرعیة باإلجماع المجلس بعقد توصي مستوى اللجنة القانونیة أو حتى على مستوى مؤتمر دبلوماسي. وبناء على ذلك، 

ة إلى مسألة الركاب غیر الدورة الخامسة والثالثین للجنة القانونیة للمزید من استعراض اتفاقیة طوكیو، مع اإلشارة بصفة خاص
  المنضبطین.

 التـــــــــابع لالیكـــــــــاو: اإلنترنـــــــــتیمكـــــــــن االطـــــــــالع علـــــــــى تقـــــــــاریر اجتمـــــــــاعي اللجنـــــــــة الفرعیـــــــــة علـــــــــى موقـــــــــع   ١٠-٣
es/default.aspxMOT2/Pag-SC-http://www.icao.int/secretariat/legal/LC.  

 قرارات المجلس -٤

للجنــة  ٣٥الــدعوة إلــى انعقــاد الــدورة  ١٩٨، قــرر المجلــس فــي جلســته الثانیــة مــن دورتــه ٢٠١٣فبرایــر  ٢٠فــي   ١-٤
  وقرر انعقاد االجتماع كدورة خاصة. ٢٠١٣مایو  ١٥إلى  ٦القانونیة في الفترة من 

  اإلجراء المطلوب من اللجنة القانونیة -٥
  جنة القانونیة القیام بما یلي:یرجى من الل  ١-٥

  اإلحاطة علمًا بورقة العمل هذه.  )ا
  .المرفقفي  ةواستعراض مسودة النص الوارد  )٢

— — — — — — — —  

http://www.icao.int/secretariat/legal/LC
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  المرفق 

  بنود منطوق رئیسیة لمشروع البروتوكول
  لتعدیل اتفاقیة طوكیو

  (مقدمة من اللجنة القانونیة الفرعیة)

  المادة األولى

على متن الطائرات، الموقعة في طوكیو  ُترتكب ل هذا البروتوكول االتفاقیة بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التيیكمّ 
لمشار إلیها في ما یلي باسم "االتفاقیة) و، في ما بین األطراف في هذا البروتوكول، ُتقرأ (ا ١٩٦٣سبتمبر/أیلول  ١٤بتاریخ 

  وتُفسر االتفاقیة وهذا البروتوكول معا كوثیقة واحدة.

  نیةالمادة الثا[

  من االتفاقیة بما یلي: من المادة األولى ٣عن الفقرة  یستعاض  - ١

  ألغراض هذه االتفاقیة: -٣"

حالة طیران منذ لحظة إغالق كل أبوابها الخارجیة بعد صعود الركاب إلیها حتى اللحظة التي یتم تعتبر الطائرة في   ) أ(
فیها فتح أي من تلك األبواب بغرض إنزالهم. وفي حالة الهبوط االضطراري، یستمر سریان أحكام هذا الباب فیما 

تتولى فیه السلطات المختصة لدولة ما یتعلق بالجرائم واألفعال التي ُترتكب على متن الطائرة حتى الوقت الذي 
 ؛المسؤولیة عن الطائرة وعن األشخاص واألموال على متنها

تختاره خصیصا وتدربه وتصرح له حكومة دولة  ]شخصا[/ ]موظفا حكومیا ["حارس األمن على متن الطائرة یعني   ) ب(
ى متنها من الطائرة ومن علحكومة دولة التسجیل بأن یكون في الطائرة لغرض حمایة تلك  ]أو [/]و[المشغل 

 ؛][و خل غیر المشروعاألشخاص من أفعال التد

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

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

  :ثالثا ٢و مكرر ٢ لفقرتینمن االتفاقیة، یضاف ما یلي بوصفه ا المادة الثالثةفي 

ون لها األهلیة كما تتخذ اإلجراءات المطلوبة لوضع أسس اختصاصها القانوني بالنسبة كل دولة متعاقدة تك مكرر ٢"
  للجرائم أو 

  في الحاالت التالیة: األفعال التي ترتكب على متن الطائرات

بصفتها دولة الهبوط، عندما تهبط الطائرة التي ترتكب جریمة أو فعل على متنها في إقلیمها والشخص الذي   ) أ(
 یّدعى ارتكابه للجریمة أو الفعل ال یزال على متنها؛

ون طاقم ل، عندما تكون الطائرة التي ترتكب على متنها جریمة أو فعل طائرة مؤجرة بدبصفتها دولة المشغّ     ) ب(
 .ل الذي یكون المقر الرئیسي ألعماله أو مقر إقامته الدائم في تلك الدولةللمشغّ 

كل دولة متعاقدة تكون لها األهلیة كما یجوز أن تتخذ اإلجراءات المطلوبة لوضع أسس اختصاصها القانوني  ثالثا   ٢
  التالیة:بالنسبة للجرائم أو األفعال التي ترتكب على متن الطائرات في الحاالت 

أحد مواطني تلك الدولة جریمة  ]یرتكب أو ترتكب ضد[/]ترتكب ضد[/]یرتكب[بصفتها دولة الجنسیة، عندما   )أ 
 ؛أو فعل على متن طائرة

بصفتها دولة اإلقامة المعتادة، عندما یرتكب جریمة أو فعال على متن طائرة شخص عدیم الجنسیة إقامته   )ب 
 ]المعتادة في إقلیم تلك الدولة."

 ٢ر الخیا

 من االتفاقیة بما یلي: من المادة الثالثة ١عن الفقرة  یستعاض   - ١
تكــون لهــا األهلیــة لممارســة  ]المعتــادة ودولــة الهبــوط ودولــة المشــغل ودولــة الجنســیة ودولــة اإلقامــة[دولــة التســجیل  -١"

  رتكب على متن الطائرات".القانوني بالنسبة للجرائم واألفعال التي تُ  االختصاص
 :مكرر ٢الفقرة من االتفاقیة، یضاف ما یلي بوصفه  لثالثةالمادة افي    - ٢

أن تتخــذ أیضــا كــل دولــة متعاقــدة اإلجــراءات الضــروریة لوضــع أســس اختصاصــها القــانوني  ]یجــب[/]یجــوز[ مكــرر ٢"
  التي ترتكب على متن الطائرات في الحاالت التالیة: ]أو األفعال[بالنسبة للجرائم 

علـى متنهـا فـي إقلیمهـا والشـخص الـذي  ]أو فعل[ط الطائرة التي ترتكب جریمة بصفتها دولة الهبوط، عندما تهب  ) أ(
 ال یزال على متنها؛ ]أو الفعل[ُیّدعى ارتكابه للجریمة 

رة بــــــــــدون علــــــــــى مــــــــــتن طــــــــــائرة مــــــــــؤجّ  ]أو الفعــــــــــل[الجریمــــــــــة  بصــــــــــفتها دولــــــــــة المشــــــــــّغل، عنــــــــــدما ُترتكــــــــــب  ) ب(
هذا المقر  ]لللمشغّ [/]للمستأجر[الذي یكون المقر الرئیسي ألعماله أو، إذا لم یكن  ]للمشّغل[ /]للمستأجر[طاقم 

 الرئیسي، الذي یكون مقر إقامته الدائم في تلك الدولة؛
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أو [أحــد مــواطني تلــك الدولــة جریمــة  ]ُیرتكــب أو ُترتكــب ضــد[/]ُترتكــب ضــد[/]یرتكــب[بصــفتها دولــة الجنســیة، عنــدما   (ج)
  على متن طائرة؛ ]فعل

على متن طائرة شخص عدیم الجنسـیة إقامتـه المعتـادة  ]أو فعالً [بصفتها دولة اإلقامة المعتادة، عندما ُیرتكب جریمة   (د)
  ]في إقلیم تلك الدولة."

  المادة الرابعة[

  :٣من االتفاقیة، یضاف ما یلي بوصفه الفقرة  المادة السادسةفي 

  ١الخیار 

تصرف طبقا لترتیب ثنائي أو متعدد األطراف، عندما تكون لدیه أسباب یجوز ألي حارس أمن على متن طائرة ی -٣"
من  ١في الفقرة  متوقعاً  معقولة لالعتقاد أن شخصا ارتكب، أو على وشك أن یرتكب، على متن الطائرة، جریمة أو فعالً 

سالمة الطائرة أو  حمایةأن یفرض على مثل هذا الشخص تدابیر معقولة تشمل تقیید الحركة تكون ضروریة ل ،المادة األولى
  موال على متنها أو لحفظ حسن النظام واالنضباط على متن الطائرة."األشخاص أو األ

  ٢الخیار 

یجوز ألي حارس أمن على متن الطائرة طبقا لترتیب ثنائي أو متعدد األطراف، عندما تكون لدیه أسباب معقولة  -٣"
على متن الطائرة، أحد أفعال التدخل غیر المشروع، أن یفرض على لالعتقاد أن شخصا ارتكب، أو على وشك أن یرتكب، 

مثل هذا الشخص تدابیر معقولة تشمل تقیید الحركة تكون ضروریة لغرض حمایة تلك الطائرة ومن على متنها من أفعال 
  ]التدخل غیر المشروع."

  المادة الخامسة[

  ١الخیار 

  :٢" وُیضاف ما یلي بوصفه الفقرة ١بوصفها "ُترّقم الفقرة من االتفاقیة،  ادة العاشرةالمفي 

 ]، ُیعتبر أي حارس أمن على متن الطائرة راكبًا."١لغرض تطبیق الفقرة  -٢"

  ٢الخیار 

من االتفاقیة، تضاف عبارة "أو أي حارس أمن على متن الطائرة" بعد عبارة "أو أي راكب"، وقبل  المادة العاشرةفي 
 ].رها"عبارة "أو مالك الطائرة أو مستثم
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  المادة السادسة[

  من االتفاقیة: مكرریضاف ما یلي بوصفه المادة الخامسة عشرة 

على كل  دولة متعاقدة أن تضمن أن األفعال التالیة سُتجعل معاقبا علیها بعقوبات جنائیة أو إداریة مالئمة    -١"
  عندما یرتكبها راكب على متن طائرة في حالة طیران:

 تهدید بارتكاب مثل هذا االعتداء ضد عضو في الطاقم؛االعتداء البدني أو ال  ) أ(

(أ) أو  ١غراض المبینة في الفقرة أو بالنیابة عن قائد الطائرة لأل رفض اتباع أحد التعلیمات الصادرة عن  ) ب(
 (ب) من المادة السادسة.

لوطني، عقوبات ال یؤثر أي شيء في هذه االتفاقیة على حق كل دولة متعاقدة في أن تدخل، وفقا لتشریعها ا  -٢
    ]مالئمة بغیة المعاقبة على األفعال غیر المنضبطة أو المشاغبة األخرى التي یرتكبها الركاب على متن الطائرة."

  المادة السابعة[

  من االتفاقیة: مكرریضاف ما یلي بوصفه المادة الثامنة عشرة 

منع  یجوز لثامنة أو التاسعة على التوالي، العندما یقوم قائد الطائرة بإنزال أو تسلیم شخص طبقا ألحكام المادة ا -١
من الحصول من مثل هذا الشخص على تعویض عن أي أضرار تكبدها المشّغل نتیجة لمثل هذا اإلنزال  المشّغل

 أو التسلیم. 

إنزال أي شخص أو تسلیمه طبقا ألحكام المادتین الثامنة والتاسعة على التوالي، وفقا  ]/یجوز أن ینهي]ینهي[ -٢
ون الوطني، عقد النقل بین المشّغل وذلك الشخص. وال یكون المشّغل مسؤوال عن التعویض عن أي أضرار للقان

 ]عقد النقل عقب مثل هذا اإلنزال أو التسلیم. إلنهاء تكبدها ذلك الشخص نتیجة

 

   - انتهى  -


