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  الخامسة والثالثون الدورة — اللجنة القانونیة

  )١٥/٥/٢٠١٣-٦، مونتریال(

  الدورةهذه في  ةالمنجز  األعمالتقریر عن   : ٧البند رقم 

  مشروع تقریر عن عمل اللجنة القانونیة
  والثالثینخالل دورتها الخامسة 

  تشتمل المادة المرفقة على مشروع تقریر اللجنة القانونیة عن تنظیم االجتماع.  - ١

  .LC/35-WP/7ستصدر مادة الحقة تشتمل على مشروع تقریر اللجنة القانونیة كأقسام فرعیة من الوثیقة   - ٢

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



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

  كلمات االفتتاح   - ٢

، السـید دنیوسـیو مینـدیس النائـب األول لـرئیس المجلـسورحـب  . بالنیابـة نة القانونیةرئیس اللجافتتح االجتماع   ١-٢
 للغایـة، فمشـرّ ال بالنیابة عن المجلس ورئیسه واألمین العام. وأشار إلى تاریخ اللجنة القانونیة بجمیع المندوبین والمراقبینمایورا، 

معیـة العمومیـة إلعـداد وتـدوین القـانون الجـوي الـدولي. و أشـار بصـفة أثنـاء الـدورة األولـى للج ١٩٤٧علمًا بأنها ُأنشئت في عـام 
وثیقة دولیة من مواثیـق القـانون الجـوي الـدولي، مشـیرا  ٢٢خاصة إلى أن اللجنة القانونیة قد أجرت األعمال التحضیریة العتماد 

والموقعــة فــي طوكیــو فــي  ئراتوبعــض األفعــال األخــرى التــي ترتكــب علــى مــتن الطــا الجــرائماتفاقیــة علــى وجــه الخصــوص إلــى 
.  وُتعد اتفاقیة طوكیو، التي ستجري مناقشـتها فـي هـذه الـدورة، مـن بـین أكثـر المواثیـق الدولیـة التـي ُوضـعت ١٩٦٣سبتمبر عام 

  دولة طرفًا.  ١٨٥تحت رعایة االیكاو انتشارًا من حیث عدد عملیات التصدیق علیها، إذ تضم 
بقبول شامل تقریبًا، إال أنه أشار إلى أن عمرها خمسین عاما ولذا یتعـین مراجعـة مـدى ورغم أن اتفاقیة طوكیو تتمتع   ٢-٢

مالئمتهــا، وخاصــة فــي ضــوء الزیــادة الكبیــرة فــي الوقــائع المرتبطــة بالركــاب غیــر المنضــبطین أو المشــاغبین علــى مــتن الطــائرات.  
وعــة دراســة تابعــة لألمانــة العامــة بشــأن الركــاب غیــر مجم ١٩٩٧وذّكــر أنــه مــن أجــل معالجــة هــذه المســألة، أنشــأ المجلــس فــي عــام 

: ٤- ٣٣القـــرار  ٢٠٠١المنضــبطین.  ونظـــرا لألعمـــال المـــذكورة التـــي نفـــذتها المجموعـــة، فقــد اعتمـــدت الجمعیـــة العمومیـــة فـــي عـــام 
، اب المشـاغبون)(الركـاب غیـر المنضـبطین والركـ اعتماد تشریعات وطنیة بشأن مخالفات معینة مرتكبـة علـى مـتن الطـائرات المدنیـة

والذي یعرض مجموعة من التشـریعات النموذجیـة.  وعمـال بهـذا القـرار، فقـد وُضـعت إرشـادات بشـأن الجوانـب القانونیـة للركـاب غیـر 
 .٢٠٠٢نشر في عام  ٢٨٨المنضبطین والركاب المشاغبین، في شكل كتاب دوري من االیكاو رقم 

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

ة فرعیــة تابعــة وحــددت المجموعــة عــددا مــن المســائل القانونیــة التــي یتعــین علــى المجتمــع الــدولي معالجتهــا، وأوصــت بإنشــاء لجنــ
للجنة القانونیة إلعداد مشروع نص من أجل تحدیث اتفاقیة طوكیو.  وأعد المقرر تقریرا نظرت فیه اللجنة الفرعیة الخاصة التـي 

وأوصـت بـأن أي تعـدیل علـى اتفاقیـة طوكیـو یجـب إعـداده مـن خـالل بروتوكـول تكمیلـي  ٢٠١٢اجتمعت في مایو وفـي دیسـمبر 
  ذكور.بناء على مشروع النص الم

ویتضمن مشروع النص الذي أعدتـه اللجنـة الفرعیـة لكـي تنظـر فیـه اللجنـة القانونیـة خیـارات وأمـورًا موضـوعة بـین   ٤-٢
أقواس مربعة كمسائل الیزال یتعین حلها، وهي أساسا: االختصاص القانوني لدولة المشغل ودولة الهبوط رغـم أنـه لـم یتحـدد بعـد 

ینبغـي أن یكـون اختصاصـًا اختیاریـا أم الزامیـا، وال یشـمل الـنص قائمـة المخالفـات رغـم أنـه  ما اذا كان االختصاص القانوني هذا
قتراحات في هذا المضمار.  وأعرب عن أمله الكبیر فیما ستحققه أعمـال اللجنـة القانونیـة وعـن ثقتـه الكبیـرة  قد تم طرح بعض اال

في اللجنة القانونیة لتنفیذ مهامها.  وٕاذا تم اعتبـار مشـروع البروتوكـول التكمیلـي الـذي تعـده اللجنـة جـاهزا بالقـدر الكـافي، سـتكون 
  ب عقد مؤتمر دبلوماسي لالنتهاء من إعداد النص واعتماده.الخطوة التالیة بالنسبة للمجلس هي طل

عـــن شـــكره لنائـــب الـــرئیس األول لمالحظاتـــه الجلیـــة والكاملـــة والدقیقـــة.   رئـــیس اللجنـــة القانونیـــة بالنیابـــةوأعـــرب   ٥-٢
مكـرر،  ٨٣المـادة وأعلن أنه نظرا للموضوع المطروح فـي إطـار البنـد الثالـث الـذي یتنـاول جوانـب السـالمة للتحریـر االقتصـادي و 

 LC/35-WP/3-2فهو یعتزم التطـرق فـي الیـوم الثـاني مـن الـدورة إلـى ورقـة عمـل األمانـة العامـة ذات الصـلة بهـذا الموضـوع وهـي 
  وتعیین مجموعة مصغرة لمعالجة هذه المسألة، وسُتقدم هذه المجموعة تقریرها إلى اللجنة أثناء األسبوع الثاني.



 2 تنظیم االجتماع 

حیــث أن  ١٩٦٣یســي مــن الــدورة الحالیــة، أال وهــو اقتــراح تعــدیل اتفاقیــة طوكیــو لعــام ثــم أشــار إلــى الغــرض الرئ  ٦-٢
سنة.  وأقر، فیمـا یتعلـق بوضـع وثیقتـي بیجـین لعـام  ٥٠مسألة الركاب غیر المنضبطین لم تكن مسألة تحظى باهتمام كبیر قبل 

غیــر المشــروع، ولكنــه أشــار إلــى كثــرة  ، أن أفعــال الســلوك غیــر المنضــبط لــم تكــن ذات عواقــب خطیــرة كأفعــال التــدخل٢٠١٠
حدوثها مما یستدعي إیجـاد حلـول معقولـة للمشـكالت القائمـة، مـع تحقیـق التوافـق فـي اآلراء وٕایـالء االهتمـام إلمكانیـات التصـدیق 

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

  بات العملجدول األعمال وترتی  -٣

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

  تقریر.هذا المن  المرفق (ب)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  ]...[ القانونیة عقدت اللجنة  ١- ٤
والعالقــــات  القانونیـــة بالنیابـــة إلدارة الشـــؤونمـــدیر ال هـــو الســــید ج. ف. أوغســـتین،الســـید  هـــو كـــان أمـــین اللجنـــة  ٢-٤

الســـید ب. فیرهــاجن، موظــف أقـــدم للشــؤون القانونیــة والعالقـــات الخارجیــة، والــدكتور ج. هـــوانج، موظــف أقـــدم  . وكــانالخارجیــة
ف أقــدم للشــؤون القانونیــة، والســید أ. جــاكوب والســـید أ. وكــان الــدكتور ر. أبیراتنــي، موظــ  للشــؤون القانونیــة، أمنــاء مســاعدین.

أوبولوت، والسید س. بیتراس وكذلك السیدة م. واینشتاین، وهم مسـؤولون قـانونیون، أمنـاء مسـاعدین.  كمـا قـام مسـؤولون آخـرون 
  في المنظمة بتقدیم مجموعة من الخدمات إلى اللجنة.

  تمثیل الدول والمنظمات الدولیة  - ٥
وتــرد فــي  ] ممــثال ومراقبــا فــي هــذه الــدورة للجنــة القانونیــة.   دولیــة [ ] دولــة متعاقــدة و[    ] منظمــات     ل [ مثّــ  ١-٥

  والمراقبین. الممثلینبهذا التقریر أسماء  المرفق (ج)

  محاضر الجلسات  - ٦

ر للــــدورة أنــــه ال توجــــد حاجــــة إلــــى إعــــداد محاضــــمــــن نظامهــــا الــــداخلي،  ٤٥ تطبیقــــا للمــــادةاللجنــــة أنــــه،  قــــررت  ١-٦
  والثالثین. الخامسة




