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  الخامسة والثالثون الدورة — اللجنة القانونیة

  )١٥/٥/٢٠١٣-٦، مونتریال(

  الدورةهذه في  ةالمنجز  األعمالتقریر عن   : ٧البند رقم 

  ل اللجنة القانونیةاعمأتقریر عن المشروع 
  والثالثینخالل دورتها الخامسة 

 من جدول األعمال. ٢المرفقة في مشروع تقریر اللجنة القانونیة مرتبطة بالبند رقم  ٨٩:٢إلى  ٧٢:٢الفقرات   - ١

- -  - - -  - - -  -  
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، ویضم الدول األمن على متن الطائرة حراسبفریق عمل أصدقاء الرئیس المعني أعلن الرئیس عن تشكیل   ٧٢:٢
التالیة: كندا، وشیلي، وكولومبیا، وفرنسا، وجامایكا، والیابان، ولبنان، والمكسیك، واالتحاد الروسي، وسنغافورة، وجنوب أفریقیا، 

األمن على متن الطائرات ومهامهم بأكبر قدر ممكن من  حراسوالوالیات المتحدة، وتترأسه فرنسا. والفریق مكلف بتحدید أدوار 
  .التفصیل
تقریر الفریق الذي یرد في  مكرر ١٥فریق عمل أصدقاء الرئیس المعني بإعادة صیاغة المادة وقدم رئیس   ٧٣:٢

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

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

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

أكثر تسامحًا لتشجیع  بصیاغةالمادة  مقدمةالملزمة في  الصیاغةبالجرائم وتلك التي ال تفضل وضع مثل هذه القائمة؛ واستبدال 
(ب). وأوضح الرئیس  ١(أ) و ١مذكورة في الفقرتین للجرائم واألفعال الإجراءات جنائیة أو إداریة، خصوصًا  اعتمادالدول على 
(أ) لحفظ الصلة بین الشخص المعني  ١الحفاظ على مصطلح "أعضاء الطاقم" بدًال من "أي شخص" في المادة  قررأن الفریق 

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

التدابیر المناسبة إزاء األفعال غیر المنضبطة أو أو  ) لصون السلطة التقدیریة للدول في إضافة العقوبات٢ین من الفقرة (مربعال
دة الصیاغة ولكنه تساءل عما إذا فحوى إعالالتخریبیة على متن الطائرات، وفقًا لتشریعاتها الوطنیة. وأعرب وفد آخر عن تأییده 

في  تعبیرا أنسب" بوصفه للدول أنتعبیرا دارجًا في المعاهدات واقترح استخدام التعبیر " ١الفقرة  مقدمةكان التعبیر "ُتشجع" في 
مات. وأشیر (ب) لتوضیح مصدر التعلی ١واقترح وفد آخر إضافة الجملة "أو الطاقم" بعد "قائد الطائرة" في الفقرة هذا السیاق. 

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

في ما  المستخدمة صیاغةولم یعترض أي وفد على التوصیة الثانیة، غیر أن أحد الوفود اقترح تضییق ال  ٧٥:٢
  للمرورمثًال إیقاظ أحد الركاب  أن تتضمنإزعاج أي شخص على متن الطائرة، لتفادي أو  والهدوء یتعلق باإلخالل بالسكینة

بعد التشاور و التوصیة الثانیة بهذا الشأن  تي تتضمنهاال اتردًا على وفد طلب توضیحًا لإلجراءمثال. وأّكد الرئیس، أمام المقعد 
من اإلیكاو تحدیث الكتاب  جنة ستوصي مجلس اإلیكاو بعقد مؤتمر دبلوماسي یعتمد قرارًا یطلب، أن اللرئیسلامع 

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

ین عندما مربعحیث إبقاء بعض األحكام بین قوسین ا الصدد من دته اللجنة حتى اآلن بهذعن قلق شدید إزاء النهج الذي اعتم
، في حین أزیلت األقواس مكرر ١٥األمن على متن الطائرة والمادة  حراسال یكون هناك توافق بشأنها، مثل األحكام المتعلقة ب

اإللزامي لدولة الهبوط ودولة  االختصاص القانونية من أحكام أخرى لم ینشأ توافق واضح حولها كذلك، كتلك المتعلقة بمربعال
االختصاص اإللزامي وٕاعادة إدراج  االختصاص القانونية بخصوص مربع. وطلب الوفد إعادة األقواس الالمشغل الجوي
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تیحه االختیاري لما ی االختصاص القانونيي أهمیة أین أیضا. كما أّكد الفریق المؤید لهذا الر مربعاالختیاري بین قوسین  القانوني

القانوني الجدید والتصدیق علیه. وشدد  میثاقع نطاق قبول هذا الیمرونة أمام الدول في إضافة وتنفیذ هذه األحكام وتوسمن 
  ة كمسألة نظامیة تحافظ على اتساق عمل اللجنة القانونیة.مربعالوفد على أهمیة وضع الخیارین بین أقواس 

ل الرئیس إنه عندما یكون هناك تأیید كاسح في اتجاه ما، كما وردًا على الشواغل التي أعرب عنها الوفدان، قا  ٧٧:٢
ة كي مربعإزالة األقواس ال قرر، فإنه المشغل الجويلدولة الهبوط ودولة األساسي اإللزامي  االختصاص القانونيحدث في حالة 
باب النقاش  كما أوضح أن إعادة فتح. لمجلسل بشأنها ه اللجنةتتقدم بشأن هذه المسائل وإلبراز التقدم الذي أحرز الیتسنى إحراز 

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

دبلوماسي ورغبته في إعادة وضع األحكام المؤتمر الإلى  المشغل الجوياإللزامي لدولة الهبوط ودولة  االختصاص القانونيب
ة لتحسین إمكانیة إجراء مفاوضات ناجحة بشأنها في مربعاإللزامي واالختیاري بین أقواس  االختصاص القانونيالمتعلقة ب
  المؤتمر. 

 بصیغته وحق االنتصاف تعویض الضررموضوع  أن یقدموطلب الرئیس بعد ذلك من رئیس اللجنة الفرعیة   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/2ة القانونیة المعنیة بتحدیث اتفاقیة طوكیو (بشأن االجتماع الثاني للجنة الفرعیة التابعة للجن التقریر
لسلوك غیر المنضبط، فیما یرى اردع لیمكن أن یوفر وسیلة  مكرر ١٨یرون أن مشروع المادة عددًا من أعضاء اللجنة الفرعیة 

تشكل في الواقع انتهاكًا لحقوق آخرون أن اتفاقیة طوكیو لیست المكان المناسب لتناول هذه المسألة وأن هذه األحكام قد 
 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 منع" بأنهتقدیریًا یقضي  بنداً تتضمن  مكرر
فهي إلزامیة نوعًا ما في الحاالت  ٢مثل هذه اإلجراءات. أما الفقرة ب یسمحللدولة الذي ینبغي أن  االختصاص القانونيبقوانین 

تبعات أي ضرر یلحق بالشخص نتیجة إنهاء عقد  المشغل الجويالتي ُینهى فیها عقد النقل وفقًا للقانون الوطني، فال یتحمل 
  تسلیم البضاعة.أو  ط من الطائرةالنقل بعد الهبو 

. ومن بین الوفود التي أّیدت إضافة هذه الفقرة، اقترح مكرر ١٨من المادة  ١وانقسمت آراء الوفود بشأن الفقرة   ٧٩:٢
طنیة ، إضافة العبارة "عمًال باألحكام الواردة في القوانین الو 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 ١لقوانین المدنیة في أمریكا الالتینیة. وأعرب وفد آخر عن تأیید شدید إلضافة الفقرة افي 

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

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

، الجویین غیر المنضبطین یمكن إدراجها ضمن عقود نقل المشغلینمن مراقب آخر، أنه رغم أن أحكام االنتصاف من الركاب 
  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  ١ومن الوفود التي عارضت إضافة الفقرة   ٨١:٢
عقود في مثال ویفضل یبحث عن مشكلة" إذ ال یرى دلیًال واضحًا على وجود مشكلة ملموسة ال یمكن التصدي لها بشكل آخر، 

بعضها إلى تأكید أن المسألة یمكن تناولها بصورة أنسب في القوانین  ذهبالرأي، بل هذا في عدة وفود  واتفقت معه. النقل
إلضافة هذه األحكام أثناء االجتماع الثاني للجنة الفرعیة  تأییدهسیاق، أشار وفد كان قد أعرب عن المحلیة للدول. وفي هذا ال
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) إلى عدم معارضته حذف هذه الفقرة. فیما أشار وفد LC/SC-Mot/2التابعة للجنة القانونیة المعنیة بتحدیث اتفاقیة طوكیو (

ألن المحاكم تقضي في جمیع الحاالت بدفع  الختصاص القانونياغیر ضروریة لتحقیق أغراض  مكرر ١٨آخر إلى أن المادة 
  من المسؤولیة. معفیاً  المتهم إال إذا كانتعویضات عن الضرر، 

 ١٨من المادة  ١الفقرة  بشأنعنها  اإلعرابأن اآلراء التي تم  إلى إشارة، في ملخصهفي أصدر الرئیس و   ٨٢:٢
  ین.مربع قوسین باستبقائها بینقسمة بالتساوي، توجیهات نمكرر كانت آراء م

  عقد النقل. بإنهاءالمتعلقة  مكرر ١٨ونظرت اللجنة فیما بعد في الفقرة الثانیة من مشروع المادة   ٨٣:٢
 أنه رأیهماعن  وفدانعقد النقل وأعرب  إنهاءالناقل حق شرط یعطي  إدراجوذكر عدد من الوفود أنهم یحبذون   ٨٤:٢

 إنهاءالشرط أنه ینبغي أن یتم  أیدت إضافة هذا"یجوز".  وذكر أحد الوفود التي الشرط اختیاریا باستخدام كلمة  ینبغي أن یبقى
إعفاء . وذكر أحد الوفود المراقبة أنه ینبغي إحدى الجرائمبسبب ارتكاب للطائرة له هبوط غیر مخطط العقد النقل في حالة 

وجهته التالیة ما لم ینص القانون الوطني على خالف ذلك،  إلىغیر المنضبط الجوي تلقائیا من واجب نقل الراكب  الناقل
وذكر مراقب آخر  . الطائرة صعود البعض على متن حاالت رفضالمعاهدة التقاء أحكام هذه وطالب بهذا النص القائم على 

القانون  بموجبلتزاماتها ال تثل فیهافي الحاالت التي تمشركات الطیران أن تكون مسؤولة من الناحیة المدنیة ل ه ال ینبغيأن
  العام.
هذه أن الشرط في اتفاقیة طوكیو.  واعتبروا هذا  إضافةوأعرب عدد ال بأس به من الوفود عن ترددهم في   ٨٥:٢

طار العقد أو شروط النقل.  إمن األفضل أن تترك لكي تعالج في بالتالي المسألة تدخل في نطاق قانون العقود وحریة التعاقد و 
.  بموجب شروطه عقد النقل إلنهاءوأعرب أحد الوفود عن شعوره بأنه ال یوجد اآلن بالفعل أي مانع بموجب اتفاقیة طوكیو 
 بأن رأیهالوجهة المقصودة، عن  إلىوأعرب أحد الوفود، مفترضا أنه في معظم الحاالت سیتم تقیید الراكب غیر المنضبط ونقله 

ترتیب الرحلة التالیة للشخص المعني.   تتحمل عبء تكالیفالتي هبطت فیها الطائرة التي حولت وجهتها ال ینبغي أن  الدولة
في نهایة  الطائرة قائدالطائرة أو عدم تحویله یبقى قرار  خط سیر قرار تحویل أنُأشیر إلى وبالنسبة لهذه النقطة األخیرة، 

  .المطاف
بنسبة عدد المؤیدین  تجاوزهذا الشرط  إضافةأن معارضي إلى الرئیس  أشارهذا الموضوع، ل هتلخیصوفي   ٨٦:٢

  .مكرر ١٨حذف الفقرة الثانیة من مشروع المادة  تقرر ولهذاكبیرة.  
من مرفق الوثیقة  ٢الوارد في المادة  طیران" في حالةتعریف المصطلح " إلىووجهت اللجنة فیما بعد اهتمامها   ٨٧:٢

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

  من اتفاقیة طوكیو. ٥من المادة  ٢من الفقرة  المأخوذنطاقا  األوسع
من النص  الثانيالوارد في السطر  التعبیر تغییره یتعین أن إلى أحد الوفود أشار، التي تلت ذلكوفي المناقشة   ٨٨:٢
رى وتقرر طار مداخالت أخإهذا الرأي في  وقد تكررلضمان تطبیق التعریف على االتفاقیة بأكملها.   ،"هذا الباب" ، أيالمقترح

  التعریف.بخالف ذلك على إضافة لجنة الصیاغة على أساس أنه ال یوجد اعتراض  إلىإحالة هذه المسألة 
"، أعربت عدة دول عن رأیها بأنه التسجیلدولة " و "دولة المشغلوفیما یتعلق باالقتراحات المتعلقة بتعریف "  ٨٩:٢

ن تواجه مشاكل.  ورأت العبارات غیر محددة دون أ اتفاقیة طوكیو تركت هذهأن وذكرت دولتان  التعریفین، ینهذ إلىحاجة  ال
عنها،  الُمعرب"دولة المشغل".  وعلى ضوء اآلراء  ــب فیما یتعلقسیكون مفیدا خاصة  إضافة هذین التعریفینأن وفود أخرى 

  .مربعةأقواس المصطلحین بین  لهذین ینالمقترح التعریفینباللجنة على االحتفاظ  اتفقت


