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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  ١٢٥:٢إلى  ٩٠:٢الفقرات   - ١
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ــق  قــدم رئــیس  ٩٠:٢ ــرئیس أصــدقاء  عمــلفری ــى مــتن الطــائرةال تضــمن الفریــق الــذي  تقریــر بشــأن حــراس األمــن عل
المسوغات الخاصة بإضافة األحكام المتعلقة بحراس األمـن فـي اتفاقیـة طوكیـو وصـیاغة التوصـیات فیمـا یتعلـق بـاألدوار والمهـام 

الورقـة غیـر على النحـو الـوارد فـي  وتعریف المصطلحالتي یضطلع بها حراس األمن على متن الطائرة وتوفیر الحمایة القانونیة 
  ).)والمرفق (وصفها با هن الواردة( ١الرسمیة رقم 

على نطاق واسع إلضافة المصطلح "حراس األمـن علـى مـتن الطـائرة"  اوأبلغ رئیس الفریق اللجنة بأن هناك اتفاق  ٩١:٢
فــي اتفاقیــة طوكیــو بمــا یســاعد علــى تحدیــدهم كفئــة مــن المســافرین الــذین یتمتعــون بــنفس القــدر مــن الحمایــة شــأنهم شــأن أعضــاء 

حــرص علــى اتخــاذ التــدابیر الوقائیــة لتــوفیر الســالمة وفقــا للمــادتین السادســة والعاشــرة مــن اتفاقیــة طوكیــو. الطــاقم والركــاب، مــع ال
فیمـا یخـص تنفیـذ برامجهـا المتعلقـة بحـراس تطبـق أسـالیب وممارسـات مختلفـة  الـدولمختلف باإلضافة إلى ذلك، كان مفهوما أن 

تعریـف فیمـا یخـص راف بـین الـدول المعنیـة. غیـر أنـه الثنائیـة ومتعـددة األطـاألمن على متن الطائرة وفقـا للترتیبـات أو االتفاقـات 
بالتســاوي بشــأن مــدى   ةالموزعــ"حــراس األمــن علــى مــتن الطــائرة"، خُلــص الفریــق إلــى مجموعــة متنوعــة مــن الخیــارات مصــطلح 

تــدخل غیــر المشــروع". تحدیــد الغــرض مــن االســتعانة بحــراس األمــن علــى مــتن الطــائرة وٕاضــافة تعریــف لمصــطلح "الاستصــواب 
آخرون الرجوع إلـى االتفاقـات والترتیبـات الثنائیـة ومتعـددة  فضلبعض الوفود  الرجوع إلى الملحق السابع عشر في حین  وقررت

  األطراف بین الدول وقد رأى البعض اآلخر أنه ال داع إلعداد تعریف.
فـإن الجـو  ،الفریق تشكیل لتنوعالحظ أنه نظرا فریق فإنه بالفائدة القیمة للتقریر المقدم من ال اللجنة رئیسوٕاذ أقر   ٩٢:٢

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

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

ألحـد الخیـارین  تفضـیلهاحدد الخیار األفضل أو أن تحـدد مدعوما بوفد آخر، أنه نظرا لوجود خیارین واضحین یمكن للوفود أن ت
اس األمــن علــى مــتن ر أي إضــافة المصــطلح "حــ ،٢الخیــار رقــم  اعتمــاد كبــرىاللجنــة بأغلبیــة  وأیــدتمــن خــالل رفــع األیــدي.  

ر الـــرد علـــى ) مـــن اتفاقیـــة طوكیـــو. وفـــي إطـــا٢الطـــائرة"  بـــین المصـــطلحین "أفـــراد الطـــاقم" و "أو الركـــاب" فـــي المـــادة السادســـة (
التساؤالت التي طرحها بعض الوفود، أوضح الرئیس أن الوفود، مـن خـالل اإلعـراب عـن تفضـیل خیـار بعینـه، قـد أشـارت بشـكل 

غیاب مناقشة مستفیضة بشأن تقریر الفریـق نظـرا إلى أیضا  وأشارإلى المواقف التي یمكن أن یؤیدوها.  قاطع بشكل  عام ولیس
المسـائل وأن تقتـرح علـى المـؤتمر الدبلوماسـي الصـیغ البدیلـة  مختلـف ن للدول الحریة في أن تطرحلضیق الوقت. وبناء علیه، فإ

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

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

  لة الالزمة.حراس األمن على متن الطائرة، سیتمتعون بالحمایة الكافیة إذا اتخذوا التدابیر المعقو 
الخیـارات والتوضـیح المقـدم مـن رئـیس الفریـق ومفـاده أنـه یمكـن لـبعض الـدول أن  علمـا بتعـدداللجنـة  أحاطـتوٕاذ   ٩٥:٢

حــراس تعریــف مصــطلح "علــى اعتمــاد تعلیقــات وتوصــیات الفریــق بشــأن  اتفقــتفقــد  ،تعــرب عــن تأییــدها ألكثــر مــن خیــار واحــد
لجنـة الصـیاغة. وأوضـح الـرئیس أیضـا  إلـىإلضافته إلى المادة األولى مـن اتفاقیـة طوكیـو وٕاحالـة ذلـك  "األمن على متن الطائرة
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بالرغم من تعـدیل هـذه النقطـة فیمـا  الذي لم تؤیده أغلبیة الوفود(ب)  ٣من الفقرة ) لجنة الصیاغة لن یشمل الخیار (بأن بحث 
  .أدناه ١٠١-٢بعد، كما هو موضح في الفقرة 

لتعـدیل المـادة العاشـرة مــن  اقتـراح الصـیاغةعـا أحـد المـراقبین، بتأییـد مـن وفـد آخـر، اللجنـة إلـى النظـر فـي وقـد د  ٩٦:٢
أن ینبغـي أنـه ال ورد فیـه  در عن إحدى المحاكم قرار ص التي ستسري على قائد الطائرة في ضوء نطاق الحصانةأجل توضیح 

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

  .المحكمةتلك ى أنه قبول ضمني لتفسیر أنه من المحتمل أن تفسر المحاكم في المستقبل عدم تحرك الدول إزاء هذا االقتراح عل
ما هو قاعدة تجد أي صعوبة في تفسیر وتطبیق  أن المحاكم لن إلى في ذلك وفد آخر، وأیدهأحد الوفود، وأشار   ٩٧:٢
  على النحو المبین في المادتین السادسة والعاشرة. معقول
أن اللجنــة الفرعیــة خُلصــت بشــكل قــاطع إلــى أنــه ال داع لتغییــر صــیاغة المــادتین السادســة  إلــى الــرئیسأشــار و   ٩٨:٢

بالتـالي  قـررو والعاشرة من اتفاقیة طوكیو فیما یخص حصانة قائد الطائرة وأن اقتراح المراقب لم یحظ بتأییـد دولتـین علـى األقـل، 
  قبول اقتراح الصیاغة في هذا الشأن. عدم

ـــوأعلـــن   ٩٩:٢ ـــكبعـــرئیس ال ) النظـــر فـــي تقریـــر لجنـــة ١نـــدان رئیســـیان همـــا: (أنـــه ســـُیعرض علـــى نظـــر اللجنـــة ب د ذل
صــیة بعقــد تو  مــعالمجلــس  إلــى) النظــر فــي مســألة مــدى اكتمــال مشــروع البروتوكــول بالقــدر الــذي یكفــي إلحالتــه ٢(والصــیاغة؛ 

  مؤتمر دبلوماسي.
حیـث نظـرت اللجنـة  ةالسـابق المناقشـةرائیـة بخصـوص وبعد استئناف اللجنة اجتماعها، طرح أحد الوفود نقطة إج  ١٠٠:٢

حــراس األمــن علــى مــتن  ومهــامیمــا یتعلــق بــأدوار (التوصــیة (أ)) فــي الــنص المقتــرح فــي تقریــر فریــق العمــل "أصــدقاء الــرئیس" 
ید األحكـام تأیمدى الطائرة. وبوجه خاص، تساءل الوفد عن اإلجراء الذي استخدمه الرئیس لطلب التصویت برفع األیدي لتحدید 

دون مـنح الوفـود فرصـة االستفاضـة فـي النقـاش فـي هـذا الشـأن التقریـر البدیلة بشـأن حـراس األمـن علـى مـتن الطـائرة الـواردة فـي 
ي خـالل الجلسـة العامـة. وأوضــح هـذا الوفـد أنــه ال یرغـب فـي إعــادة فـتح بـاب النقــاش بخصـوص هـذا الموضــوع، ولكنـه یرغـب فــ

  .حضر المداوالتالتأكد من أن شواغله ترد في م
أنـه سـینظر فـي النقطـة اإلجرائیـة التـي أثارهـا الوفـد وذلـك باالستشـارة مـع األمانـة العامـة وأعلـن،  رئیسالـوأوضح   ١٠١:٢

التــي قــدمها  (أ)قصــیرة، عــن قــراره. وأقــر الــرئیس بوجــود عــدم اتســاق فــي الطریقــة التــي تناولــت بهــا اللجنــة التوصــیة  اســتراحةبعــد 
أن هذه المسـألة قـد  حیثمن جدول األعمال،  ٢البند  في إطارالمسائل الجوهریة األخرى المنظور فیها ب مقارنةأصدقاء الرئیس 

تــم البــت فیهــا برفــع األیــدي دون إجــراء مناقشــة موضــوعیة بشــأن ماهیــة النصــین البــدیلین حــدیثي الصــیاغة. وكحــل، اقتــرح تنــاول 
علیه، ستقبل اللجنة التوصیة المتعلقة بأصدقاء الرئیس القاضیة بـأن تبقـى  . وبناء(ب) و(ج)على غرار التوصیتین  (أ)التوصیة 

اآلراء بشــأن  وزناالقتراحــات المتنافســة التــي صــیغت حــدیثا فــي نــص مشــروع البروتوكــول بــین قوســین، واإلشــارة فــي تقریرهــا إلــى 
رفــق بتقریــر االجتمــاع، وفــي التصــویت الصــیاغتین المتنافســتین علــى النحــو المبــین فــي تقریــر أصــدقاء الــرئیس، الــذي ســیظهر كم

  برفع األیدي خالل الجلسة العامة.
بخصـوص النقطـة اإلجرائیـة، بـالرغم مـن أن أحـد الوفـود  الـرئیسولم ُیسّجل أي اعتراض على القرار المقترح مـن   ١٠٢:٢

  .النقطة اإلجرائیة ویقبل الملخص المعدل المقترح من الرئیس هذه أوضح أنه یوافق على
 .تقریر لجنة الصیاغةعلن الرئیس أن اللجنة سوف تنظر بعد ذلك في وأ  ١٠٣:٢
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  مع بعض التغییرات التحریریة.تقریر لجنة الصیاغة،  رئیس لجنة الصیاغة وقدم  ١٠٤:٢
اإلعـراب أن عـددا مـن الـدول الممثلـة فـي لجنـة الصـیاغة أبـدت رغبـة فـي  إلـى أیضـاوأشار رئیس لجنة الصیاغة   ١٠٥:٢

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

الوفـود علـى تركیـز اهتمـامهم علـى مـدى تنفیـذ توجیهـات الجلسـة  الـرئیس. وحـث مادة مـادة وفقـرة فقـرةالمسائل المتعلقة بالصیاغة 
  .العامة للجنة الصیاغة في مشروع البروتوكول المقترح

أحـاط علمـًا بأنـه ال توجـد إذ إلى اإلدالء بتعلیقات بشأن المادة األولى من مشـروع البروتوكـول و، رئیس الثم دعا   ١٠٧:٢
  .قد اعُتِمدت ن المادة األولىطلبات ألخذ الكلمة، أعلن أ

علـى أنــه ینبغـي تقــدیم  أحــد الوفـودوحـث . تعلیقـات بشــأن المـادة الثانیــة مـن مشـروع البروتوكــولاللـإلدالء ب رئیسالــ ادعـثـم   ١٠٨:٢
المـادة الثانیـة مـن مشـروع  فـي سـتخدموفد ثاٍن أنه بینما تُ أشار المزید من المعلومات عن شواغل الدول الممثَّلة في لجنة الصیاغة، في حین 

"دولـة السـجل" وتسـاءل عمـا إذا كـان قـد یكـون مـن األفضـل  هـياتفاقیـة شـیكاغو  فإن العبارة التي ترد في"دولة التسجیل"،  عبارةالبروتوكول 
  اتفاقیة شیكاغو.  استخدام صیغة

(أ) من المادة الثانیة من مشروع البروتوكـول. وبشـأن هـذه  ٣بصورة محددة بشأن الفقرة  تعلیقاتاللإلدالء ب رئیسالثم دعا   ١٠٩:٢
من اتفاقات قائمـة أخـرى، مثـل تعریـف اتفاقیـة  اقتباسهامالءمة أحكام مشروع البروتوكول التي تم  مدى النقطة، تساءل عدد من الوفود بشأن

 أن شـواغل هـذه الوفـود إلـى الرئیسوأشار فاقیة طوكیو بشأن "الهبوط االضطراري". ات وعبارةـ"في حالة الطیران" عبارة ل ٢٠١٠بیجین لسنة 
متعلقـــة مســـائل موضـــوعیة یمكـــن تناولهـــا بصـــورة مالئمـــة فـــي أي مـــؤتمر دبلوماســـي الحـــق. والحظـــت ثالثـــة وفـــود أخـــرى أنـــه توجـــد مســـائل 

نة الصیاغة وعرضت تقدیم تعدیالت مقترحة إلى األمانـة العامـة ترجمة في الترجمات الفرنسیة والصینیة والعربیة لتقریر لجالصیاغة و/أو بال
  في كٍل من لغاتها على حدة.

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

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

وأخیرًا، اقترح وفد أنه ینبغي تعدیل العبارة "حكومة دولة المشغل أو حكومة دولة التسجیل" في السطر الثاني من   ١١١:٢
بین قوسین مربعین، نة (ب) من المادة الثانیة إلدراج العبارة "حكومة دولة المشغل و/أو حكومة دول التسجیل" المبی ٣الفقرة 

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

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

اص. وأوضح أحد من مشروع البروتوكول فیما یتعلق باالختص المادة الثالثةبعد ذلك بدأت اللجنة النظر في و   ١١٣:٢
من المادة الثالثة، واقترح إدخال  مكرر ١والفقرة االستهاللیة للفقرة  ١الوفود أنه البد من تحقیق االتساق فیما یخص الفقرة 

أو الفعل" في كل أجزاء  الجریمةمن المادة الثالثة، والمتمثلة في حذف العبارة " مكرر ١ المادةتعدیالت تتعلق بالصیاغة على 
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واألفعال". ولم یؤید هذا االقتراح أي  الجرائمواالستعاضة عنها بمصطلح " مكرر ١ المادةلفرعیة أ) و ب) و ج) من الفقرات ا
  .لم تقبله اللجنةوفد آخر وبالتالي 

هبوط ودولة المشغل في البشأن مسألة االختصاص اإللزامي لدولة  تسجل تحفظاتهاثالثة وفود كي  توتدخل  ١١٤:٢
في تقریر اللجنة. ویمكن  ت من قبلّجــلبدیت من قبل وسُ أُ مواقف على تأكید الإعادة  عدمالفقرة الثالثة. ودعا الرئیس الوفود إلى 

ال یتجزأ من مشروع البروتوكول ومن  ي. وذّكر الوفود بأن االختصاص جزءدبلوماسالمؤتمر الطرح هذه المسائل خالل انعقاد 
وضع بین أقواس. وأكد لجمیع الوفود أن یال البند ینبغي إیالء قدر كبیر من األهمیة للتأكد من أن النص المتعلق بهذا ثم 

  كل موقف من المواقف.بالنسبة لاآلراء وزن التقریر الذي یتناول هذه المسألة سیعكس ما تبلور خالل مداوالت اللجنة وكذلك 
بشأن االختصاص على ثالثا  ٢الوارد في الفقرة البند  ها فیما یخصهي واجوذكر أحد الوفود الصعوبات الت  ١١٥:٢

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

  مشروع البروتوكول دون إدخال أي تغییرات.
من مشروع البروتوكول، بینما الحظ وفد أن االقتراح في المادة الثالثة مكرر المتعلق  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 
ألنه لم یتوافر للوفود وقت كاف للنظر فیه. وأوضح هذا  ولم تنظر فیه اللجنة بقدر كاٍف، اقترح وضعه بین قوسین مربعین نظراً 

عن طریق استخدام كلمة  إلزامیةالوفد، بتأیید من وفود أخرى، أنه یمكن أن یؤید اإلبقاء على النص إذا تم إیراده بطریقة غیر 
ستجعل المشاورات إلزامیة  ةلزامیورأت الوفود التي تفضل نصًا أكثر تساهًال أن الصیاغة اإل ."یجوز" بدًال عن كلمة "یجب"

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 

  .٢٠٠٠مم المتحدة لمناهضة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة لعام اتفاقیة األ
، بمساندة من وفود أخرى، أن إدراج عبارة "بصورة مالئمة" كان مقصودًا به إزالة رئیس لجنة الصیاغة أوضحو   ١١٧:٢

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

  المادة الرابعة مع إیراد كلمتي "یجوز" و"یجب" على التوالي بین قوسین مربعین قبل عبارة "بصورة مالئمة".  اللجنة وقبلتللدول. 

استشهد وفد بالحاجة لالتساق، فدعا إلیراد عبارة "األفعال أو الجرائم" في المادة الثالثة مكرر بین قوسین مربعین و   ١١٨:٢
  . ولم یؤید االقتراح أي وفد آخر ولذلك لم ُینظر فیه أكثر من ذلك.حسب ما تم ألحكام أخرى بمشروع البروتوكول

من  ٢روتوكول، تساءل وفد عما إذا كان الحذف الكامل للفقرة من مشروع الب المادة الخامسةعند النظر في و   ١١٩:٢
المادة الخامسة من االتفاقیة یمكن أن یؤثر على أحكام أخرى في االتفاقیة. واعترف رئیس لجنة الصیاغة بمیزة هذه المالحظة 

لخامسة دون تغییرات وطلبت أن اللجنة اإلبقاء على المادة ا وقبلتعواقب مثل هذا الحذف. لدراسة الالمزید من إجراء واقترح 
تُبرز في التقریر الحاجة إلیالء المزید من النظر للعواقب غیر المقصودة لحذف هذه الفقرة وخاصة تلك الكلمات المتصلة 

  بالفصل الثالث من االتفاقیة.
من مشروع البروتوكول التي تتضمن واحدًا فقط من الخیارین المقدمین من فریق  بالمادة السادسةفیما یتعلق و   ١٢٠:٢

عمل أصدقاء الرئیس بشأن حراس األمن على متن الطائرة فیما یتعلق باألحكام المتصلة بدور ومهام حراس األمن على متن 
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هما وبناء علیه قام بتوجیه األمانة بإعادة إدراج الطائرة، أعاد الرئیس إلى األذهان في اللجنة القرار السابق بإدراج الخیارین كلی
  .الخیار المحذوف في مشروع البروتوكول

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

  بالتأیید العام. ، لم تقرره الجلسة العامة ولم یحظعلى لجنة الصیاغةذلك رح من الجملة األولى مع مالحظة أنه بینما اقتُ 
أوضح وفد أید اإلضافات لهذه الكلمات أنه ینبغي أن یكون قائد الطائرة قادرًا لیس على أن یطلب من حارس و   ١٢٢:٢

  األمن على متن الطائرة فحسب بل على أن یصرح له بالتحفظ على أي راكب غیر منضبط.
ل سیاسیة كاشولى نظرًا ألنها ستثیر مأیدته عدة وفود أخرى، إلى حذف الكلمات الواردة في الجملة األو دعا وفد، و   ١٢٣:٢

اللجنة المادة السادسة من مشروع  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 

من مشروع البروتوكول دون تغییرات. وكرر أحد الوفود  السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرةاللجنة المواد  قبلتو  ١٢٤:٢
الحاجة، فیما یتعلق بالمادة التاسعة بشأن التعویض، إلى تأكید الموقف السیاسي المتمثل في أن هذا النص لم یقصد به تقیید 

  المحاكم الوطنیة.
  بهذا التقریر. )ز(المرفق اللجنة على نص مشروع البروتوكول الوارد في  فقتتاعقب المناقشة أعاله، و   ١٢٥:٢

  


