
 

 منظمة الطيران المدني الدولي

 ورقة عمل

LC/35-WP/2-6 
13/5/13 

 

 الدورة الخامسة والثالثون –اللجنة القانونية 

 (3152مايو  51إلى  6ل، يا)مونتر

األفعااال  و الجاارالم الثااي ثثياار قلااط مجثمااد الطيااران الاادولي و  ث اامل ا وثااالط  من جدول األعمال: 2البند رقم 
 قانون الجو الراهنة

 ثقرير لجنة الصياغة

القانونية لجنة صياغة الستعراض واقتراح النص الممكن لبروتوكول لمجنة  العشرينشكَّل رئيس الدورة الخامسة و  -5
سبتمبر  51، الموقع عمييا في طوكيو بتاريخ لالتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي تُرتكب عمى متن الطائرات

 ،نان، نيجيريا، سنغافورةجامايكا، اليابان، لب، فرنساكونغو، الوضمت لجنة الصياغة اثنتي عشرة دولة )البرازيل، كندا،  .5662
واالتحاد الدولي جميورية كوريا، اإلمارات العربية المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية( وكذلك ممثمين من اتحاد النقل الجوي 

 الدولي لشركات التأمين الجوي. وحضر اجتماعاتيا أيضًا عدد من المراقبين. وترأستيا استراليا.

 المتعمق بالمسائل الخمس التالية:أشار الرئيس إلى نص لجنة الصياغة  -3

توسيع نطاق أسس االختصاص القانوني التي قد تتخذ الدول المتعاقدة اجراءات بشأنيا بمقتضى اتفاقية  ( أ
 طوكيو؛

 إدراج إشارة إلى حراس األمن عمى متن الطائرة في نص اتفاقية طوكيو؛ ( ب

لتي ينبغي تشجيع الدول عمى إدخال تحديد أنواع السموك التي تثير قمق الدول المتعاقدة بصفة خاصة، ا ( ج
 جزاءات مالئمة بشأنيا؛

حق شركات الطيران في الرجوع عمى الركاب غير المنضبطين الذين يتسببون في تحويل مسارات  ( د
 الرحالت الجوية؛

 ه( النظر في تعديالت لتعاريف معينة لتحديث اتفاقية طوكيو تمشيًا مع آخر وثائق الطيران الدولية.

ىو البروتوكول المقترح الذي صاغتو لجنة الصياغة، والمقدم لكي تنظر فيو المجنة القانونية. النص التالي  -2
 .رسم خط تحتووالنص الجديد المقترح محدد عن طريق 

في بعض الحاالت، يظل قوسان مربعان حول أحكام بأكمميا، مما يبين اختالف الرأي بين الدول حول الفكرة.  -1
عديل، مما يبين قرارات لمسياسة ينبغي، في نظر لجنة الصياغة، إحالتيا تربعان في نص الوفي حاالت أخرى، يظل قوسان م

 إلى المجنة القانونية لممزيد من النظر أو لينظر فييا مؤتمر دبموماسي.

 البنود الرئيسية من منطوق مشروع البروتوكول لتعديل اتفاقية طوكيو ىي كما يمي: -1
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 المادة األولى

في طوكيو  ، الموقع عميياالجرائم وبعض األفعال األخرى التي تُـرتكب عمى متن الطائراتبشأن تفاقية اال يكّمل ىذا البروتوكول
)المشار إلييا فيما يمي بعبارة "االتفاقية"(. وبناء عمى اتفاق األطراف في البروتوكول، تُقرأ وتفسر  5662سبتمبر  51بتاريخ 

 دة.االتفاقية مع ىذا البروتوكول كوثيقة واح

 المادة الثانية

 من المادة األولى من االتفاقية بما يمي: 2يستعاض عن الفقرة  -5
 
 ألغراض ىذه االتفاقية: -2"

تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ لحظة إغالق كل أبوابيا الخارجية بعد صعود الركاب إلييا حتى المحظة التي  ( أ)
 تعتبر حالة الطيران مستمرةحالة اليبوط االضطراري،  يتم فييا فتح أي من تمك األبواب بغرض إنزاليم. وفي

/  [.] المسؤولية عن الطائرة وعن األشخاص واألموال عمى متنياحتى الوقت الذي تتولى فيو السمطات المختصة 
 [؛]

 ،ة المشغلتختاره خصيصا وتدربو وتصرح لو حكومة دول حكومياً  يعني موظفاً " "حارس األمن عمى متن الطائرة)ب(  [
لغرض حماية ،  /] [.]، طبقًا التفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطرافحكومة دولة التسجيل بأن يكون في الطائرةأو 

 [[ واألموال .من عمى متنيا من األشخاص  وأتمك الطائرة سالمة 
ر إقامتو الدائم إذا لم يكن لو )ج( "دولة المشغل" تعني الدولة التي يقع فييا المقر الرئيسي ألعمال المشغل، أو مق [

  / ]؛ [.]ىذا المقر الرئيسي 
 [ "دولة التسجيل" تعني الدولة التي دونت الطائرة في سجميا."( د) [

 المادة الثالثة

 ُيستعاض عن المادة الثالثة من االتفاقية بما يمي:
 األفعال المرتكبة عمى متن الطائرة.  تتمتع دولة التسجيل بصالحية ممارسة اختصاصيا القانوني عمى الجرائم أو -5"
 تتمتع أي دولة أيضا بصالحية ممارسة اختصاصيا القانوني عمى األفعال أو الجرائم المرتكبة عمى متن الطائرة: - مكرر 5

بصفتيا دولة اليبوط، عندما تيبط الطائرة التي ُترتكب عمى متنيا الجريمة أو ُيرتكب عمى متنيا الفعل في  أ(
 [و] والشخص الذي يدعى ارتكابو لمجريمة أو لمفعل اليزال عمى متنيا؛إقميميا 

طائرة مؤجرة بدون طاقم لمستأجر عمى متن بصفتيا دولة المشغل، عندما ُترتكب الجريمة أو ُيرتكب الفعل  ب(
 ؛[؛و] / يكون المقر الرئيسي ألعمالو أو مقر إقامتو الدائم في تمك الدولة ].[

 أو ُيرتكب الفعل من جانب أحد مواطني تمك الدولة أو ضد أحد مواطني تمك الدولة[.]عندما ُترتكب الجريمة  ج(
 

 األفعال[و ]تتخذ كل دولة متعاقدة ما يمزم من التدابير لتحديد اختصاصيا القانوني بوصفيا دولة التسجيل عمى الجرائم  -3
 المرتكبة عمى متن طائرة مسجمة في تمك الدولة.
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األفعال[ الُمرتكبة عمى تصاصيا القانوني عمى الجرائم ]و تتخذ كل دولة متعاقدة أيضا ما يمزم من التدابير لتحديد اخ -مكرر 3
 متن الطائرات في الحاالت التالية:

الفعل[ في إقميميا والشخص  تي ُترتكب عمى متنيا الجريمة ]أوبصفتيا دولة اليبوط، عندما تيبط الطائرة ال أ(
  كابو لمجريمة ]أو لمفعل[ اليزال عمى متنيا؛الذي ُيدعى ارت

بصفتيا دولة المشغل، عندما تكون الطائرة التي ُترتكب عمى متنيا الجريمة ]أو الفعل[ طائرة مؤجرة بدون  ب(
طاقم لمستأجر يكون المقر الرئيسي ألعمالو في تمك الدولة، أو اذا لم يكن لممستأجر مقر رئيسي، يكون مقر إقامتو 

 تمك الدولة. الدائم في

األفعال[ و تتخذ كل دولة متعاقدة أيضا ما يمزم من التدابير لتحديد اختصاصيا القانوني عمى الجرائم ]يجوز أن  -ثالثا 3 ]
من جانب أحد مواطني تمك الدولة أو ضد أحد عمى متن طائرة الُمرتكبة عمى متن الطائرات عندما ُترتكب جريمة ]أو فعل[ 

 مواطني تمك الدولة[.
 "ال تحول ىذه االتفاقية دون ممارسة االختصاص الجنائي وفقا لمقانون الوطني. -2

 المادة الرابعة

 من االتفاقية:  كررمُيضاف ما يمي بوصفو المادة الثالثة 

بصورة في حالة إخطار إحدى الدول المتعاقدة، التي تمارس اختصاصيا القانوني بموجب المادة الثالثة، أو إذا نما إلى عمميا  " 
 ، عمىالجرائم أو األفعالأخرى، أن ىناك دولة متعاقدة أخرى أو أكثر تجري تحقيقا أو محاكمة أو إجراءات قانونية بصدد نفس 

 "ىذه الدولة المتعاقدة أن تجري ما يمزم من مشاورات مع الدول المتعاقدة األخرى بيدف تنسيق إجراءاتيا.

 الخامسةالمادة 

 الخامسة.من المادة  3تحذف الفقرة 

 المادة السادسة]

 من المادة السادسة من االتفاقية بما يمي: 3ُيستعاض عن الفقرة 

يجوز لقائد الطائرة أن يطمب قيام أعضاء آخرين من طاقميا أو أن يصّرح ليم بمساعدتو في التحفظ عمى أي شخص  -3"
الركاب أو أن يصّرح ليم  [عمى متن الطائرة أوحارس أمن ] يكون لو الحق في التحفظ عميو، ويجوز لو أن يطمب المساعدة من

أو أي من الركاب أن يقوم، ، أو حارس أمن عمى متن الطائرة لزام في ذلك. كما يجوز ألي من أعضاء الطاقمإبتقديميا دونما 
العمل صفة  بدون ذلك التصريح، باتخاذ اجراءات وقائية معقولة عندما تتوافر لديو أسانيد معقولة تدعوه لالعتقاد أن لذلك

 ["ضرورية لحماية سالمة الطائرة، أو األشخاص أو الممتمكات عمى متنيا.
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 المادة السابعة]

 ُيستعاض عن المادة العاشرة من االتفاقية بما يمي:
أو بالنسبة لإلجراءات التي تتخذ وفقًا ليذه االتفاقية، ال يعد قائد الطائرة، أو أي عضو آخر من أعضاء طاقميا، أو أي راكب، "

أو الشخص الذي تسّير الرحمة لحسابو، مسؤواًل في أية دعوى لمطائرة المالك أو المشّغل ، أو أي حارس أمن عمى متن الطائرة
  ["ترفع بسبب المعاممة التي يتعرض ليا الشخص الذي اتخذت االجراءات حيالو.

 المادة الثامنة]

 قية:من االتفا مكررُيضاف ما يمي بوصفو المادة الخامسة عشرة 
خذ من التدابير ما قد يكون ضروريًا لبدء إجراءات جنائية أو إدارية مالئمة ضد أي تتشجع كل دولة متعاقدة عمى أن ت -1" 

 من المادة األولى، وخاصة: 5شخص يرتكب عمى متن طائرة جريمة أو فعاًل مشارًا إليو في الفقرة 
 عمى عضو في الطاقم؛ل ىذا االعتداء ثاالعتداء البدني أو التيديد بارتكاب م ( أ

رفض اتباع تعميمات قانونية أعطاىا قائد الطائرة أو أعطيت بالنيابة عنو لغرض حماية سالمة الطائرة أو األشخاص  ( ب
 أو األموال بداخميا.

في تشريعيا الوطني تدابير مالئمة  [أو تبقى]في ىذه االتفاقية عمى حق كل دولة متعاقدة في أن تدخل  ءال يؤثر أي شي -3]
 .[ " [ ممعاقبة عمى األفعال غير المنضبطة والمشاغبة التي ترتكب عمى متن الطائرة.ل

 المادة الثاسعة

 من المادة السادسة عشرة من االتفاقية بما يمي: 5ُيستعاض عن الفقرة 
قد ارتكبت ليس ألغراض تسميم األشخاص بين الدول المتعاقدة، تعامل الجرائم المرتكبة عمى متن الطائرات كما لو كانت  -5"

 3فحسب في مكان وقوعيا بل أيضا في أراضي الدول المتعاقدة التي يمزم عمييا أن تمارس اختصاصيا القانوني وفقا لمفقرتين 
 "من المادة الثالثة. ثالثا 3مكرر من المادة الثالثة، والتي حددت اختصاصيا القانوني وفقا لمفقرة  3و

 المادة العا رة]

 من االتفاقية: مكررعشرة  الثامنةالمادة  ُيضاف ما يمي بوصفو
عندما يقوم قائد الطائرة بإنزال أو تسميم شخص طبقا ألحكام المادة الثامنة أو التاسعة عمى التوالي، ال يجوز منع المشّغل من "

 [ "الحصول من مثل ىذا الشخص عمى تعويض عن أي أضرار تكبدىا المشّغل نتيجة لمثل ىذا اإلنزال أو التسميم.
 
 

 —انتيى —


