
 

 

  Tel.:   +1 (514) 954-8036  

٥/٢/٢٠١٠ Ref.:   LM 1/16.1-10/10  

إلى  أغسطس/آب ٣٠بيجينغ، (المؤتمر الدبلوماسي : الموضوع
  :العتماد ما يلي) ٢٠١٠ سبتمبر/ايلول ١٠
اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة البروتوكول الخاص بتعديل )  ١

) ١٩٧١تريال، اتفاقية مون( الموجهة ضد سالمة الطيران المدني
  ؛١٩٨٨كما عدلها بروتوكول العام 

اتفاقية قمع االستيالء غير البروتوكول الخاص بتعديل )  ٢
  )١٩٧٠اتفاقية الهاي، ( المشروع على الطائرات

بيان مشاركتكم في المؤتمر وبيان تشكيلة   )أ(: جراء المطلوبإلا
أو  تقديم تعليقات أو مقترحات)  ب(وفدكم في حالة المشاركة، و
  ٧/٦/٢٠١٠أوراق في موعد ال يتعدى 

  تحية طيبة وبعد،
، في ٣٠/١٠/٢٠٠٩المعقودة في  ١٨٨بإبالغكم بأن المجلس نظر خالل الجلسة السادسة من دورته تشرف أ

للجنة القانونية ووافق من حيث المبدأ على الدعوة لعقد مؤتمر دبلوماسي إلتمام واعتماد نصي  ٣٤التقرير المتعلق بالدورة 
وسيعقد المؤتمر في بيجينغ، بالصين، من .  مشروعي الصكين المذكورين أعاله اللذين أوصت بهما اللجنة القانونية

  .٢٠١٠سبتمبر /أيلول ١٠أغسطس إلى /آب  ٣٠
وقرر المجلس أن يدعو إلى المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي جميع الدول المتعاقدة؛ وجميع الدول غير 

للجنة القانونية؛ واللجان  ٣٤ويت؛ والمراقبين الذين وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في الدورة المتعاقدة، مع حق التص
  . اإلقليمية المعنية بالطيران المدني بصفة مراقبين؛ إلى جانب فلسطين بصفة مراقب

مؤقت والنظام الداخلي ال )DCAS Doc. No. 1: الوثيقة(كما أرسل إليكم طيا جدول األعمال المؤقت للمؤتمر 
وترد .  بأوراق اعتماد التفويض الكاملالمسائل المتصلة  الضميمة ألفوترد في .  )DCAS Doc. No. 2: الوثيقة(للمؤتمر 

محضر موجز الجتماعات  الضميمة جيمويرد في . المعلومات المتعلقة بالوثائق والتسجيل وترتيبات أخرى الضميمة باءفي 
  ).C-Min 188/6(المجلس 

999 University Street

Montréal, Quebec

Canada H3C 5H7

Tel.: +1 514-954-8219

Fax: +1 514-954-6077
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فضال عن أي ، النصين الموحدينبشأن مشروعي  إن وجدت، ،تعليقاتكمإرسال و تفضلتم بل ممتنا أغدووس
    .٧/٦/٢٠١٠في موعد أقصاه  أخرى قوراأوثائق أو مقترحات أو 

ذا كان إوي هذا المؤتمر فتعتزم المشاركة منظمتكم /حكومتكمما إذا كانت بما يمكن  عسربأ إخطاريأرجو و
  .يلة وفدكمبيان تشكاألمر كذلك فيرجى 

  .وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام

  نجامانريمون ب
  األمين العام

  :الضمائم
  اعتماد وبيان التفويض الكاملأوراق   - لفأالضميمة 

  الوثائق والتسجيل والترتيبات األخرى  -  الضميمة باء
  جتماعات المجلسال موجز محضر  -  جيمالضميمة 

  عمال المؤقت للمؤتمرجدول األ  -  DCAS Doc. No. 1الوثيقة 
  النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر  -  DCAS Doc. No. 2الوثيقة 
لها بروتوكـول  كمـا عـد   ١٩٧١مشروع النص الموحد التفاقية مونتريال لعـام    -  DCAS Doc. No. 3الوثيقة 

  مع التعديالت المقترحة من اللجنة القانونية ١٩٨٨المطارات لعام 
مع التعـديالت المقترحـة مـن     ١٩٧٠مشروع النص الموحد التفاقية الهاي لعام    -  DCAS Doc. No. 4الوثيقة 

  اللجنة القانونية
  

vmeliani
Stamp
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  أوراق االعتماد والتفويض الكامل
ؤتمر من النظام الداخلي المؤقت للم ٢ووفقا للمادة . يتوقـع أن ينشئ المؤتمـر لجنة أوراق االعتمـاد

)DCAS Doc. No. 2(  صادرة عن رئيس الدولة أو رئيس  أوراق االعتماد تكونوللممارسة الدولية المرعية، ينبغي أن
وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي للوفود التي ترغب في التوقيع على الصك أو الصكوك التي . الحكومة أو وزير الخارجية

بالقيام بذلك موقعا عليه من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير  تفويض الكاملالسيعتمدها المؤتمر أن تقدم بيان 
ولكن أوراق االعتماد وحدها ال تكفي .  ويجوز دمج أوراق االعتماد وبيان التفويض الكامل في مستند واحد. الخارجية

اد وبيان التفويض ولتيسير عملية إعداد خطاب االعتم.  لغرض التوقيع على الصك أو الصكوك التي سيعتمدها المؤتمر
ولن تقبل إال النسخ األصلية لهذه الوثائق، وليس النسخ المرسلة بالفاكس أو تلك .  الكامل، يرفق هنا خطاب نموذجي

  .ويجب أن تصدر أوراق اعتماد المنظمات الدولية عن رئيس المنظمة الدولية.  المنسوخة إلكترونيا

  )نموذج(
  عتماد وبيان التفويض الكاملالخطاب ا

أتشرف بابالغ األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بأن المسؤولين التالية أسماؤهم قد جرى تفويضهم 
 مـن  فـي الفتـرة   بيجينـغ في المؤتمر الدبلوماسي المقرر عقده فـي  ) اسم الدولة(             على النحو الواجب لتمثيل 

  :العتماد ما يلي ٢٠١٠ سبتمبر/أيلول١٠أغسطس إلى /آب٣٠
 اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيـران المـدني  تعديل الخاص بالبروتوكول   )١

  ؛١٩٨٨عام اللها بروتوكول كما عد )١٩٧٧اتفاقية مونتريال، (
  )١٩٧٠اتفاقية الهاي، ( اتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائراتتعديل خاص بالبروتوكول ال  )٢

  ،يس للوفدمسؤولين وبيان صفاتهم كرئيس الوفد أو نائب رئأسماء ال(
  )أو مندوب، أو مناوب أو مستشار

، للتــوقيع  كـامال ، الذين يملكـون تفويضـاً   )أسماء المسؤولين المفوضين(               وأفوض أيضاً 
  .ية التي قد يعتمدها المؤتمرالقانونية الدولالصكوك أو الصك على ) اسم الدولة(               بالنـيابة عن حكومة 

  .٢٠١٠) التاريخ والشهر(                في ) مكان التوقيع(               حررت في 

  :توقيع(
  رئيس الدولة

  أو رئيس الحكومة
  )أو وزير الخارجية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



  

  

 LM 1/16.1-10/10بكتاب المنظمة رقم  )باء(الضميمة 

  الوثائق والتسجيل وترتيبات أخرى
  الوثائق

  :فيما يلي وثائق المؤتمر األساسية
مع  ١٩٨٨لعام لكما عدلها بروتوكول المطارات  ١٩٧١لعام لمشروع النص الموحد التفاقية مونتريال   )١

  .)DCAS Doc. No. 3الوثيقة ( التعديالت التي اقترحتها اللجنة القانونية
الوثيقة ( ديالت التي اقترحتها اللجنة القانونيةمع التع ١٩٧٠مشروع النص الموحد التفاقية الهاي لعام   )٢

DCAS Doc. No. 4(.  
ويمكن االطالع على ورقات العمل والوثائق األخرى والمعلومات المتصلة بالمؤتمر على موقع االنترنت التابع 

  ."Meetings" تحت عنوان  www.icao.intأو/http://www.icao.int/DCAS2010 : لاليكاو
 (ICAO Net)على موقع شبكة االيكاو  (Doc 9926-LC/194)للجنة القانونية  ٣٤ويمكن االطالع على تقرير الدورة 

t)(www.icao.int/icaone  تحت العنوانonic Publications/ICAO DocumentsElectr . وستزود الدول غير المتعاقدة
  .  والمراقبون الذين ليس لديهم امكانية دخول شبكة االيكاو بنسخ عن التقرير عن طريق البريد االلكتروني

إلى  (Microsoft Word)" ميكروسوفت وورد"والوثائق التي تقدمها الدول ينبغي احالتها الكترونيا، في صورة وثائق 
ولن تترجم الوثائق التي تصل بعد .  )LEB@icao.int وارسال نسخة إلى icaohq@icao.int( مقر االيكاو في مونتريال 

  .وستصدر فقط بلغتها األصلية التي قدمت بها ٧/٦/٢٠١٠
  أخرى تالتسجيل وترتبيا

وسيكون مكتب التسجيل .  يطلب من جميع المشاركين بمن فيهم المراقبون، التسجيل لدى وصولهم إلى المؤتمر
، وسيكون مفتوحا يوميا بعد ذلك من الساعة ١٩.٠٠إلى الساعة  ١٥.٠٠من الساعة  واحد مفتوحا قبل افتتاح المؤتمر بيوم

مراقب بطاقة هوية ستكون مطلوبة /عند التسجيل ستُصرف لكل مشاركو.  حتى انتهاء المؤتمر ١٧.٠٠إلى الساعة  ٨.٠٠
  .وسيجري اإلعالن عن العنوان المحدد لمقر المؤتمر في الوقت المناسب .للدخول إلى المؤتمر

: وبغية تبسيط عملية التسجيل، يمكن للمشاركين إجراء تسجيل مسبق للمؤتمر الدبلوماسي على موقع االنترنت التالي
https://events.icao.int/ويتعين على المشاركين إجراء تسجيل .  ، رهنا بتقديم أوراق اعتمادهم وتفويضهم الكامل فيما بعد

مسبق على االنترنت، وطباعة صفحة تأكيد تسجيلهم واحضارها معهم، إلى جانب النسخ األصلية من أوراق االعتماد 
  .  ض الكامل، لتقديمها إلى مكتب التسجيل بالمؤتمر، حيث سيستلمون بطاقات هوية مزودة بصورة شخصيةوالتفوي

  .من صباح اليوم األول للمؤتمر ٩.٣٠وستفتتح الجلسة األولى الساعة 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

http://www.icao.int/DCAS2010/
http://www.icao.int
http://www.icao.int/icaone
mailto:icaohq@icao.int
mailto:LEB@icao.int
https://events.icao.int/


  

  

 LM 1/16.1-10/10بكتاب المنظمة رقم  )جيم(الضميمة 

 

  منظمة الطيران المدني الدولي

 

C-MIN 188/6 
19/11/09 
Extract 
 

  ١٨٨الدورة  —المجلس 

  محضر موجز لالجتماع السادس
  )١٠  ٠٠، الساعة ٢٠٠٩أكتوبر  ٣٠المجلس، الجمعة، (

  اجتماع مفتوح
  روبرتو كوبيه غونزاليسالسيد : رئيس المجلس

  السيد دنيس فيبو، األمين العام بالوكالة: األمين
       :الحضور
 موجيتنغا. ت. السيد ب— ناميبيا  سنغ. م. السيد أ — األرجنتين
 أليو. ب. الدكتور و— نيجيريا  إيفانز. ك. السيد ب — أستراليا
 . ه. السيد كيم س— جمهورية كوريا  ماغنو. س. السيد ر — البرازيل

 كوترت. السيد س— رومانيا  )مناوب(النجالي . السيد ب — كندا
 نوفغرودوف. أ. السيد أ— روسياالتحاد ال  السيد تاو ما — الصين

 السيد طالل محمد بدر الدين كابلي— المملكة العربية السعودية  فيراس. أ. السيد س — الجمهورية الدومينيكية
 بونغ. ب. السيد ك— سنغافورة  أريانو السكانو. السيد ي — إكوادور
 بيج. السيد ت— جنوب أفريقيا  الزناتي. ت. السيد م — مصر
 أغوادو. م. السيد ف— اسبانيا  اباريسيو بورخاس. أ. السيد ج — لفادورالس

 روييه. السيد د— سويسرا  واشنهايم. السيد م — فرنسا
 ساسي. السيد ي— تونس  ميندال. السيد ج — ألمانيا
 تويجك. السيد ج— أوغندا  ألوتي. السيد س — غانا

 الهاملي. اآلنسة أ— مارات العربية المتحدةاإل  )مناوب(كريستنسن . السيد ف — أيسلندا
 رسل. السيد م— المملكة المتحدة  ميشرا. السيد أ — الهند

 )مناوبة(كيهو . اآلنسة م— الواليات المتحدة األمريكية  بيكيكا. السيد ج — ايطاليا
 فيالردو. ل. السيد ج— أوروغواي  بابا. السيد س — اليابان
 بالنكو كاريرو. السيد د— فنزويال  كوك. ك .السيد س — ماليزيا
 —   السيد مينديس مايورا — المكسيك

 
   السكرتارية    حضر أيضا

 مدير اللجنة القانونية — فيبو. السيد د  الصين — )مناوب(السيد شان دينغ 
 ئب مدير اللجنة القانونيةنا — اسبينوال. أ. أ. السيد س الجمهورية الدومينيكية — )مناوب(مينديس . ن. السيد إ
 مسؤول قانوني كبير — أوغستين. السيد ج  المكسيك — )مناوبة(خمنيز هرنانديس . السيدة د

ادارة الشوؤن /مسؤول قانوني — فيرهاجن. السيد ب  جمهورية كوريا — )مناوب. (س. السيد ساو، و
 القانونية

ادارة الشوؤن /مسؤول قانوني — هانغ. ج الدكتور  جمهورية كوريا — )مناوب. (ح. هالسيد ياو، 
 القانونية

 كاتبة محضر  بالك. اآلنسة س    

  لبعض الوقت* 
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(...)  
  خطط اجتماعات الشؤون القانونية  : ٥-١٢الموضوع رقم 
  عمل المنظمة في المجال القانوني  : ١٦الموضوع رقم 
  تقارير اللجنة القانونية  : ١-١٦الموضوع رقم 
  اتفاقيات قانون الجو الدولي  : ٣-١٦الموضوع رقم 

  تقرير الدورة الرابعة والثالثين للجنة القانونية وبرنامج عملها العام

والتي قدم فيها األمين العام تقريرا بشأن نتائج للنظر فيها،  C-WP/13414عرضت على المجلس ورقة العمل  -١
ولقد كان البند الرئيسي هو النظر في ).  ٢٠٠٩سبتمبر  ١٧ إلى ٩مونتريال، من (الدورة الرابعة والثالثين للجنة القانونية 

مشروعي نصين أعدتهما اللجنة الفرعية الخاصة التابعة للجنة القانونية بشأن إعداد صك واحد أو أكثر من الصكوك التي 
تصلة بالمراقبين، من النظام الداخلي الم ٣١ونظرت اللجنة القانونية أيضا في المادة .  تعالج التهديدات الجديدة والناشئة

مشروع ) ب(ويرد في التذييل .  ، ومسألة الركاب المشاغبين وغير المنضبطين)١٨٧/٥(حسب ما طلبه المجلس في السابق 
مشروع النص الموحد التفاقية ) أ(النص الموحد التفاقية الهاي مع التعديالت التي اقترحتها اللجنة القانونية وترد في المرفق 

وتعرض الورقة أيضا اقتراحا لعقد مؤتمر دبلوماسي لتكملة واعتماد .  يالت التي اقترحتها اللجنة القانونيةمونتريال مع التعد
بمقر االيكاو في  ٢٠١٠أيار /مايو ١٤إلى  ٣مشروعي النصين من أجل تعديل اتفاقيتي الهاي ومونتريال في الفترة من 

 .مؤتمر الدبلوماسيمونتريال، ما لم تصل دعوة من دولة متعاقدة الستضافة ال

عن تقديره لألعمال الجيدة التي جرت أثناء دورة اللجنة القانونية، فقد أكد على أن ممثل رومانيا وإذ أعرب  -٢
نتائج الدورة نتائج مرضية للغاية حيث تمكنت اللجنة من تقليص الثغرات المثيرة للخالف وأن مشروعي النصين قد تضمنا 

إلى  زة بالقدر الكافي لرفعهاهفي النصوص السابقة التي لم تكن جا قوسين مما كان عليه الجمل الموضوعة بينعددا أقل من 
.  ولهذا السبب فقد أعرب عن استعداده للموافقة على اإلجراء المقترح في الموجز التنفيذي من الورقة.  مؤتمر دبلوماسي

ينبغي تنفيذها قبل انعقاد المؤتمر الدبلوماسي، فقد وإذ أكد ممثل رومانيا على أنه يوجد رغم ذلك الكثير من األعمال التي 
أنه يلزم المضي في النظر في المسائل المتصلة بالنقل غير المشروع لبعض المواد الخطرة واستبعاد األنشطة  إلى أشار

بعدد وشكل وجود جوانب تقنية ينبغي النظر فيها وهي جوانب متصلة إلى  وإذا أشار أيضا.  العسكرية من نطاق االتفاقيتين
شعور عام أثناء دورة اللجنة القانونية بأن بوجود ر مشاريع الصكوك المتعلقة بتعديل اتفاقية الهاي واتفاقية مونتريال، فقد ذكّ

ولذا يتعين توضيح تلك الجوانب قبل انعقاد المؤتمر الدبلوماسي .  الصكوك ينبغي أن تأخذ شكل بروتوكوالت أو اتفاقيات
توضيح المسائل العالقة الرئيسية بمشروعي  إلى وشدد على الحاجة.  باء العمل أثناء ذلك االجتماعأع فلكي يتسنى تخفي

 .النصين لكي يتمخض المؤتمر الدبلوماسي عن توقيع واسع النطاق على الصك أو الصكوك

ألنشطة العسكرية أن بند استبعاد ا إلى وإذا أشار.  أيضا اللجنة القانونية على أعمالها الممتازة ممثل كنداهنأ  -٣
حل بعد لهذا البند،  إلى المذكور شكل مسألة خالف وانقسام باجتماع اللجنة القانونية في شهر سبتمبر، وأنه لم يتم التوصل

سودة إحراز تقدم بشأن هذه المسألة من جانب األمم المتحدة في نيويورك فيما يتعلق بم إلى االفتقار إلى وإذ أشار أيضا
، فقد شدد على شواغل بلده بأن الوقت قد ال يكون مناسبا للشروع في عقد مؤتمر الدولي بشأن اإلرهاب االتفاقية الشاملة

من نظامها الداخلي  ٣١أن دولته ترحب بموقف اللجنة القانونية بشأن عدم تعديل المادة  إلى وأشار ممثل كندا.  دبلوماسي
ا تؤيد كندا أيضا إعادة تنشيط فريق الدراسة التابع لألمانة العامة وبينم.  همدور المراقبين والسلطات المخولة لوالمتصلة ب

لسبب في عدم شروع هذا الفريق في عمله قبل انعقاد المؤتمر الدبلوماسي لالركاب المشاغبين، فال يوجد فهم كامل بشأن 
 .نظرا ألن المسألة تحظى، في رأي كندا، باألهمية وبصفة االستعجال
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يد، من حيث المبدأ، يؤأنه قد  إلى للجنة القانونية على أعمالها الممتازة، فقد أشارا ممثل اسبانياوإذ شكر  -٤
أيضا، من حيث المبدأ، التعليقات التي أبديت بشأن المسائل العالقة  وإذ أيد.  اإلجراء المقترح في الموجز التنفيذي من الورقة

األنشطة العسكرية، فقد طلب المزيد من المعلومات بشأن ولبند استبعاد معينة المذكورة للنقل غير المشروع لمواد خطرة 
 .المسألتين والمخاطر التي يشكالنها بالنسبة لنجاح اختتام المؤتمر الدبلوماسي

للجنة القانونية،  ٣٤لجهود التي بذلتها األمانة العامة لكفالة نجاح الدورة عن تقديره ل ممثل اليابان أعربوإذ  -٥
على أن دولته غير مستعدة  شددلم تبين على الوجه الصحيح نتائج االجتماع و C-WP/13414أن ورقة العمل كد على فقد أ

مشروع تقرير ( LC/34-WP/5-3أن اليابان قد قبلت، أثناء االجتماع، الوثيقة  إلى وأشار.  لقبول ذلك نتيجة لهذا السبب
وفهمت اليابان أن اللجنة القانونية ) واتفاقية مونتريال اقترحتهما اللجنة القانونية لتعديل اتفاقية الهاي يتضمن النصين اللذين
فقد طلبت اليابان وجوب إظهار الصيغة المستخدمة في تلك الورقة إظهارا دقيقا  الفهموبناء على ذلك .  قد اعتمدت النصين

من مشروع نص تعديل  )ثالثا مكررا( ٤المادة  ، إلىعلى سبيل المثال، وفقد أشار ممثل اليابان.  C-WP/13414في الورقة 
) أ(شدد على أنه ينبغي إدراج ذلك البند في المرفق إذ و.  LC/34-WP/5-3بالوثيقة ) د(مونتريال الوارد في المرفق  اتفاقية
أن دولته  إلى أشار ممثل اليابان وإذ.  نقطة هامة بالنسبة لليابان، فقد أكد على أن هذه النقطة C-WP/13414الوثيقة من 
فقد أكد على أن دولته لن تقبل  C-WP/13414اإلشارات غير الصحيحة األخرى في مرافق الوثيقة وجدت بعض  قد

وأعرب عن تأييده للتعليقات التي .  إشارة صحيحة LC/34-WP/5-3الوثيقة  إلى اإلشارة ما لم تجر C-WP/13414 الوثيقة
بشأن فريق الدراسة التابع لألمانة العامة تفعيل ة أبداها ممثل كندا بشأن بند استبعاد األنشطة العسكرية، فضال عن إعاد

 .لركاب المشاغبينا

٦- ورقة العمل  منلتنفيذي المقترح في الموجز ا ، من حيث المبدأ، اإلجراءممثل الصيند وإذ أيC-WP/13414 ،
رض العالمي أن شنغهاي ستستضيف المع إلى وإذا أشار.  أن دولته تعتزم استضافة المؤتمر الدبلوماسي إلى فقد أشار

، والذي سيشارك فيه أكثر من مائة بلد، فقد أكد على أن شنغهاي ٢٠١٠أكتوبر  ٣١ إلى مايو ١في الفترة من  ٢٠١٠ لعام
وترحب الصين بجميع الوفود في شنغهاي لحضور .  النعقاد هذا المؤتمر الدبلوماسيالممكنة هي إحدى أفضل األماكن 

ويمكن اتخاذ قرار بشأن المواعيد المحددة للمؤتمر .  ٢٠١٠عرض العالمي لعام المؤتمر الدبلوماسي والمشاركة في الم
 .الدبلوماسي بالتشاور مع األمانة العامة

الصين على عرضها الستضافة المؤتمر الدبلوماسي في شنغهاي في المواعيد  مدير اإلدارة القانونيةوإذ شكر  -٧
وأعرب عن .  ل أي مشكلة من وجهة نظر األمانة العامةمثألمر ال يأن هذا ا إلى التي ستناقش في مرحلة الحقة، فقد أشار

 .المرونة فيما يتعلق بمواعيد المؤتمر الدبلوماسياألمانة العامة ستنتهج ن إثقته بأنه في حالة قبول المجلس لهذا العرض، ف

بند استبعاد األنشطة على أن فقد وافق على العديد من النقاط المثارة،  مدير اإلدارة القانونيةوفي معرض رد  -٨
أن المسألة ذات  إلى وإذ أشار.  العسكرية هو مسألة ال يزال يتعين تنفيذ بعض األعمال بشأنها أثناء المؤتمر الدبلوماسي

لقانون الجو، حل مسائل سياسية أثناء المؤتمر دولي بااليكاو طبيعة سياسية، فقد أكد على أنه من المألوف، عند إعداد صك 
 لعددوفيما يتعلق بالمسألة التي تكتسب طبيعة فنية أكثر من غيرها بالنسبة .  لذي سيعقد العتماد هذا الصكالدبلوماسي ا

ولقد .  أن اللجنة القانونية لم تتقدم بأي توصية واضحة في هذا الشأن إلى الصكوك وشكلها، فقد أشار مدير اإلدارة القانونية
األمانة العامة، العمل على أساس مشروعي النصين الموحدين لتعديل اتفاقيتي فضلت اللجنة القانونية، بناء على توصية من 

حاجة العتماد اتفاقيات جديدة، أي، النصين الموحدين، أو ما  توجدوناقشت اللجنة القانونية ما إذا كانت .  الهاي ومونتريال
، وال سيما من وجهة نظر طسبوهو األمر األإذا كان من المستحسن اعتماد بروتوكوالت لتعديل اتفاقيتي الهاي ومونتريال، 

هذا الشأن، فان العمل مستمر على أساس مشروعي النصين الموحدين في في وحيث أنه لم تتخذ أي قرارات .  الدول
فإن مشروعي النصين الموحدين واذا وافق المجلس على هذا األمر، .  C-WP/13414من ورقة العمل ) ب(و ) أ( ينالمرفق

عقد المؤتمر الدبلوماسي، ومع ذلك فقد فهم أنه ستجري مطالبة الدول، طلب ب المنظمة المتعلق باالبالغ عن بكتاسيرفقان 
تعديالت اتفاقيتي الهاي ومونتريال وليس للتوقيع على النصين  ليلتوقيع على بروتوكوبالألغراض القانونية البحتة، 
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فقد يعتمد المؤتمر الدبلوماسي النصين الموحدين كمرفقين  وبغية تفادي أي غموض ومن أجل تيسير األمور،.  الموحدين
 .ةالختاميبالوثيقة 

وفيما يتعلق بمسألة الركاب المشاغبين، فقد شدد مدير االدارة القانونية على أن األمانة العامة على استعداد  -٩
 .مراعاة توفر المواردمع وع وللشروع في العمل في هذا الشأن، مع مراعاة األولوية التي أضفاها المجلس على هذا الموض

أن بعض الوفود المشاركة  إلى وفيما يتعلق ببند استبعاد األنشطة العسكرية، فقد أشار مدير االدارة القانونية - ١٠
جميع اتفاقيات مكافحة االرهاب المعتمدة تحت رعاية األمم المتحدة أو غيرها من رأى أن في اجتماع اللجنة القانونية قد 

ة شملت مثل هذا البند من أجل توضيح أن األنشطة العسكرية ال تدخل في نطاق تطبيق اتفاقيات القانون المنظمات الدولي
اتفاقية الهاي في وترى هذه الوفود أنه نظرا لعدم ادراج بند استبعاد األنشطة العسكرية .  الجنائي تلك توضيحا صريحا

يبين بيانا لاالتفاقيتين  البند في مشروعي النصين لتعديل هذافمن المهم ادراج  ١٩٧١واتفاقية مونتريال لعام  ١٩٧٠ لعام
وعلى وجه .  هما هو نطاق محدود وأنه توجد أنظمة قانونية أخرى تسري على األنشطة العسكريةانطباق صريحا أن نطاق

مم المتحدة، الذي ميثاق األ القانون الدولي العام، وال سيماغطى األنشطة العسكرية بواسطة الخصوص، ففي أوقات الحرب، تُ
ر استخدام القوة وحق الدولة في الدفاع عن النفس، والقانون االنساني الدولي، ظيتناول، في جملة أمور، المسائل الخاصة بح

القوة  إلى عندما يكون من الصواب اللجوء( بقانون مسوغات الحربمتعلقة المسائل الالذي يتناول، في جملة أمور، 
عد مسألة تتعلق تورغم أن ذلك .  الخ... )األمور المعقولة عند استخدام مثل هذه القوة(حرب قانون وقت الو )المسلحة

بند استبعاد األنشطة تقبل اعتماد  علىبعض الوفود فقد اعترضت اتفاقية الهاي واتفاقية مونتريال، طباق بتوضيح نطاق ان
 .العسكرية

ومسألة معينة خطرة لمواد مسألة النقل غير المشروع  نه يرى أنكورغم  إلى أن وأشار مدير اإلدارة القانونية - ١١
.  في هذا الشأن اكبير اتقدماللجنة القانونية أحرزت  الهاربين من العدالة من أصعب المسائل الواجب حلها، فهو يعتبر أن

قل والمنشأ بناء صغر المعني بجرائم النمحل وسط اقترحه الفريق غير الرسمي ال إلى ولقد تمكنت الجلسة العامة من التوصل
ورغم أن مدير اإلدارة القانونية ال .  أولسون. على طلب من رئيس اللجنة القانونية والذي ترأسه مندوب فرنسا، السيد ت

فهو يرى أن ذلك الحل الوسط سيشكل أساسا جيدا لألعمال  ،يرغب في إصدار حكم مسبق على نتائج المؤتمر الدبلوماسي
 .المقبلة

من  ١٦٣-٢أن الفقرة  إلى طة التي أثارها ممثل اليابان، فقد أشار مدير اإلدارة القانونيةوفيما يتعلق بالنق - ١٢
القرار المذكور أعاله الصادر عن اللجنة بشأن اقتراح الفريق المعني بجرائم " إلى تشير  (Doc 9926)تقرير اللجنة القانونية 

بأعمال الجرم بالنسبة  امرتبطة ارتباطا وثيق) ثالثا مكررا( ٤مادة أن ال إلى وإذ أشار)".  ثالثا مكررا( ٤النقل لحذف المادة  
وإن ذلك سيخضع للمزيد من العمل في هذا الشأن نهائي بعد  معينة، فقد أكد على أنه لم يتخذ قرارخطرة مواد لنقل 

 . بالمؤتمر الدبلوماسي

، فقد ذكر أنه ال يسعه تغيير التفسير الذي قدمه مدير اإلدارة القانونية إلى ممثل اليابانوإذ أشار  - ١٣
 وكرر قائال.  تعديل اتفاقية مونتريالنص في مشروع ) ثالثا مكررا( ٤فدولته تفهم بأنه قد تم اإلبقاء على المادة     .موقفه
على النحو الصحيح في ورقة  LC/34-WP/5-3وثيقة إلى ال اليابان ال يمكنها قبول تلك الورقة ما لم تجر اإلشارة أن

 .  دولته ضوأعرب ممثل اليابان عن رغبته في تسجيل اعترا.  C-WP/13414 العمل

التي قدمها األمين العام وال  C-WP/13414قائال أن المجلس ال يسعه تغيير الوثيقة  رئيس المجلسوأوضح  - ١٤
فاذا وافق المجلس  ومع ذلك.  مشروعي النصين لتعديل اتفاقية الهاي واتفاقية مونتريال اللتين اقترحتهما اللجنة القانونية

توزيع مشروعي النصين على الدول والمنظمات عندئذ يمكن من الورقة، على االجراء المطروح في الموجز التنفيذي 
هذا الشأن لكي ينظر فيها في ق األمانة العامة أي تعليقات تصلها وستوثّ.  الدولية ذات الصلة للحصول على تعليقاتها

  .قرارا نهائيا بشأن مشروعي النصين المؤتمر الدبلوماسي الذي سيتخذ
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اللجنة القانونية على أعمالها بشأن مشروعي النصين بتعديل اتفاقيتي الهاي ومونتريال  ممثل سنغافورةشكر  - ١٥
أن دولته توافق على  إلى وأشار.  وشكر كذلك األمانة العامة، وعلى وجه الخصوص، اإلدارة القانونية، بشأن تقريرها

ت إليه كافة الوفود التي أدلت ببياناتها في نهاية اجتماع اللجنة القانونية والتي ذكرت أن مشروعي اإلجماع الذي توصل
 على عرضهاأيضا وشكر ممثل سنغافورة الصين .  المؤتمر الدبلوماسي إلى ن بالقدر الكافي لرفعهمااالنصين جاهز

موجز التنفيذي من الورقة، فقد ذكر أن دولته تتفق مع من ال) ه(الفقرة  إلى وعند اإلشارة.  ستضافة المؤتمر في شنغهايال
 ، فقد أشار ممثل سنغافورة)و(وفيما يتعلق بالفقرة  .من نظامها الداخلي ٣١عدم وجوب تعديل القاعدة بشأن اللجنة القانونية 

د حوادث الركاب في الحركة الجوية في العالم، توقع زيادة عدظر تننتيجة للنمو المتعترف بأنه يمكن، أن دولته  إلى
ولذا تؤيد سنغافورة إعادة تفعيل فريق الدراسة التابع لألمانة .  المشاغبين وأنه يتعين وضع تدابير فعالة لكبح هذه الزيادة

 . الركاب المشاغبين بشأنالعامة 

أن دولته شاركت مشاركة نشطة في أعمال اللجنة القانونية، فقد شدد على  إلى ممثل البرازيلوإذ أشار  - ١٦
وإذ شكر الصين على عرضها الستضافة .  ستعدادها لمواصلة المشاركة في المفاوضات المعنية بالنصين النهائيين للصكينا

مواعيد االجتماع بشأن المؤتمر الدبلوماسي، فقد أكد على اقتضاء االلتزام بمزيد من الدقة بشأن قبول المجلس لتلك الدعوة و
 .  في قرار المجلس

وأن دولتها ترى أن .  أن دولتها تؤيد، بصفة عامة، عقد مؤتمر دبلوماسي إلى يات المتحدةممثلة الوالأشارت  - ١٧
هناك أهمية كبيرة بالنسبة لتحديث اتفاقية الهاي واتفاقية مونتريال وأنها على استعداد لتأييد اإلجراء المقترح في الموجز 

أعمال كثيرة بشأن بعض  زال ينبغي تنفيذييا واسبانيا، ال رومان ومع ذلك، فحسب ما أشار إليه ممثال.  التنفيذي من الورقة
ولذلك السبب، ترى الواليات المتحدة أنه من المفيد عقد المؤتمر الدبلوماسي في وقت الحق عوضا عن .  المسائل العالقة

ت إضافي للتشاور وترى الواليات المتحدة أنه ينبغي إتاحة وق.  ٢٠١٠أيار /مايو ١٤ إلى ٣الموعد المقترح بالورقة، من 
وانضمت ممثلة الواليات .  عن نجاح المؤتمر الدبلوماسي ، في نهاية المطاف،سفريقد مما بشأن الكثير من المسائل العالقة 

 .الصين على عرضها الستضافة المؤتمر الدبلوماسي في شنغهاي إلى المتحدثين السابقين لتقديم الشكر إلى المتحدة

وأعرب عن تأييده .  العامة على العمل الممتاز الذي قامت به لدعم اللجنة القانونية األمانة ممثل نيجيرياوهنأ  - ١٨
الركاب المشاغبين قبل المؤتمر شان للتعليق الذي أبداه ممثل كندا بشأن بداية عمل فريق الدراسة التابع لألمانة العامة ب

نيا بشأن اقتضاء توضيح عدد من الصكوك الواجب وأيد ممثل نيجيريا أيضا التعليق الذي أبداه ممثل روما.  الدبلوماسي
من ) مكررا( ٣من المادة  ٢وفيما يتعلق ببند استبعاد األنشطة العسكرية الوارد في الفقرة .  اعتمادها في المؤتمر الدبلوماسي

اتفاقية من مشروع النص الخاص بتعديل ) مكررا( ٤من المادة  ٢مشروع النص الخاص بتعديل اتفاقية الهاي، والفقرة 
المشار إليهما في النصين  "القوات العسكرية"و "القوات المسلحة"مونتريال، فقد شدد على اقتضاء توضيح التمييز بين 

وإذ أعرب ممثل نيجيريا عن تقديره .  لكي يتسنى إزالة أي غموض في تفسير ذلك البند قبل المؤتمر الدبلوماسيالمذكورين 
 .لهذا العرض بلوماسي فقد شدد على وجوب قبول المجلسلعرض الصين الستضافة المؤتمر الد

الشكر لإلدارة القانونية على عملها الممتاز بشأن نتائج الدورة الرابعة والثالثين  ممثل االتحاد الروسيقدم و - ١٩
فقد النظر فيها،  إمعانمن الورقة، أن هناك بعض المسائل التي تقتضي  ٢-١- ٢وإذ الحظ، من الفقرة .  للجنة القانونية

وأكد ممثل االتحاد الروسي على أن دولته ترى .  أنه يشاطر بعض الشواغل التي أعرب عنها ممثال كندا واسبانيا إلى أشار
ألمم المتحدة التابع لعمال بقرار مجلس األمن وذلك أنه ال ينبغي استخدام األسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية 

الشواغل المعرب عنها فيما يتعلق بتوقيت المؤتمر الدبلوماسي، فقد شدد على وجوب  وإذ تنتابه أيضا).  ٢٠٠٤( ١٥٤٠ رقم
واتفق ممثل االتحاد الروسي مع ممثل رومانيا بشأن الحاجة .  جل حل المسائل العالقةأتنفيذ أعمال إضافية مسبقا من 

أن هذا األمر لم يحدث لألسف  إلى شاروإذ أ.  توقيع الصكين ممكن من الدولألكبر عدد لتوضيح هذه المسائل لكي يتسنى 
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، فقد أعرب عن )٢٠٠٩مايو  ٢ إلى أبريل ٢٠مونتريال، (أثناء المؤتمر الدبلوماسي األخير بشأن التعويض عن األضرار 
 .أمله في عدم تكرار ذلك

راء المقترح األمانة العامة على الورقة، فقد أشار إلى أنه يوافق، بصفة عامة، على اإلج ممثل فنزويالوإذ هنّأ  - ٢٠
، ففي الوقت الذي يشكر فيه الصين على عرضها الستضافة المؤتمر )ج(وفيما يتعلق بالفقرة . في الموجز التنفيذي

الدبلوماسي، فقد شدد على الحاجة إلى تحديد مواعيد المؤتمر في أسرع وقت ممكن لكي يتسنى إرسال كتاب المنظمة 
عنها ممثل االتحاد الروسي بشأن عدد التوقيعات المنخفض على االتفاقيتين  وإذ يشعر بنفس الشواغل التي أعرب. المتوخى

اللتين اعتمدتا في المؤتمر الدبلوماسي األخير المعني بالتعويض عن األضرار، فقد تساءل ممثل فنزويال عن ماهية االجراء 
 .ي وزيادة عدد التوقيعات على الصكينالذي ستتخذه األمانة العامة لكفالة مشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر الدبلوماس

وبينما . أنه تنتابه نفس الشواغل التي أعرب عنها المتحدثون السابقون ممثل المملكة العربية السعوديةوذكر  - ٢١
أعرب عن تقديره للورقة الممتازة، فقد شدد على الحاجة إلى اتساق النسخة العربية لمشروعي النصين لتعديل اتفاقية الهاي 

وأشار رئيس المجلس أنه سيتم استعراض النصين . مونتريال مع نصوص اللغات األخرى لتفادي أي سوء تفسيرواتفاقية 
 .العربيين وإعمال اتساقهما مع النصوص األخرى عند االقتضاء

وإذ أشار إلى أنه تنتابه . اللجنة القانونية على أعمالها الممتازة وأعرب عن تأييده للورقة ممثل إكوادوروهنّأ  - ٢٢
وأيد ممثل إكوادور أيضا التعليقات التي . فس الشواغل التي أعرب عنها ممثل رومانيا، فقد طلب تقديم توضيحات إضافيةن

وإذ شكر الصين على عرضها الستضافة المؤتمر الدبلوماسي، فقد تمنى أن . أبداها ممثلو سنغافورة والبرازيل ونيجيريا
 .يكلل هذا المؤتمر بالنجاح

وإذ اعترف بأنه يتعين تنفيذ المزيد من . االجراء المقترح في الموجز التنفيذي من الورقة نساممثل فروأيد  - ٢٣
وإذ . األعمال بشأن المسائل العالقة، فقد شدد على أنه لن يتم حل جميع الخالفات والصعوبات قبل انعقاد المؤتمر الدبلوماسي

 .تقدمت به فقد أيد عقد المؤتمر الدبلوماسي في شنغهايأعرب ممثل فرنسا أيضا عن تقديره للصين نتيجة عرضها الذي 

أنه يرى نفس اآلراء التي أعرب عنها ممثل فرنسا، فقد شدد على أن المسائل العالقة  ممثل األرجنتينوإذ ذكر  - ٢٤
 .هي مسائل ذات طبيعة سياسية، وأنه يجب تناولها في المؤتمر الدبلوماسي

الموجز التنفيذي من الورقة، فضال عن العرض الذي تقدمت به الصين  االجراء المقترح في ممثل إيطالياوأيد  - ٢٥
وإذ أشار بعد ذلك إلى بعض المسائل التي ال يزال يتعين حلّها، فقد ذكّر بأنه كانت هناك . الستضافة المؤتمر الدبلوماسي

المشروع لمواد خطرة معارضة شديدة من جانب قطاع الصناعة وبعض الدول على مسودة األحكام المتصلة بالنقل غير 
ورأى ممثل إيطاليا أنه من المستحسن التوصل إلى حل وسط على أساس الحل الذي اقترحه الفريق المعني بجرائم . معينة
وفيما يتعلق باستبعاد األنشطة العسكرية من نطاق االتفاقيتين، فقد أكد على أن الحل الوسط الذي اقترحته سويسرا . النقل

وباإلشارة إلى مسألة الركاب المشاغبين، فقد أكد ممثل إيطاليا أنه . حولها جميع المواقف المختلفة يشكل نقطة جيدة تلتف
وذكر أنه يرى أن التشريع الوطني النموذجي الذي وضعه مؤخرا فريق الدراسة . سيتعذر حل هذه المسألة وفق قاعدة دولية

 موحدال بيانال ( ٢٦-٣٦من قرار الجمعية العمومية ) ه(المرفق التابع لألمانة العامة بشأن الركاب المشاغبين والوارد في 
 .هو نهج إيجابي )القانوني المجال في المستمرة االيكاو سياساتب

على االجراء المقترح في الموجز التنفيذي من الورقة، فقد شدد على أن مشروعي  ممثل المكسيكوإذ وافق  - ٢٦
وإذ أشار إلى أن اللجنة القانونية . جاهزان لرفعهما إلى المؤتمر الدبلوماسيالنصين لتعديل اتفاقيتي الهاي ومونتريال نصان 

رأت أنها قد وصلت إلى المرحلة التي يجب فيها على اللجنة القانونية تناول المسائل العالقة، فقد أكد على أن بند استبعاد 
مثل المكسيك على أنه من غير المفيد وأكد م. األنشطة العسكرية يقتضي قرار سياسي على مستوى المؤتمر الدبلوماسي

، بغية االضطالع بالمزيد من األعمال بشأن مثل ٢٠١٠مايو /أيار ١٤إلى  ٣تغيير التواريخ المقترحة لالجتماع، أي من 
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وإذ شكر الصين على عرضها الستضافة المؤتمر الدبلوماسي، فقد طلب من األمانة العامة أن تكفل أن . هذه المسائل العالقة
اآلثار المالية بالنسبة لاليكاو هي نفس اآلثار المالية المشار إليها في الموجز التنفيذي من الورقة، أي عدم االحتياج إلى  تكون

وإذ أثنى ممثل المكسيك على إعادة تفعيل فريق الدراسة التابع لألمانة العامة بشأن الركاب . أي موارد إضافية من االيكاو
ينبغي لهذا الفريق النظر في مسألة الركاب المشاغبين بطريقة شاملة وأن يتناول مشكلة  المشاغبين، فقد أكد على أنه

المسؤوليات والتدابير التي ينبغي أن يتخذها الناقلون الجويون لتفادي سلوك الركاب غير المنضبطين والتعامل مع هذا 
 .السلوك

ورقة وذكر أنه ليس لديه أي تعليقات على االجراء المقترح في الموجز التنفيذي من ال ممثل أسترالياوأيد  - ٢٧
وأيد ممثل أستراليا . وانضم إلى المتحدثين السابقين للترحيب بعرض الصين الستضافة االجتماع. توقيت المؤتمر الدبلوماسي

أن العمليات وفيما يتعلق بالتعليقات التي ذكرها ممثل رومانيا، فقد أكد على . التعليقات التي أبداها ممثال األرجنتين وفرنسا
وذكر أن أستراليا ليست على استعداد للتوقيع على االتفاقيتين المتعلقتين . القانونية المختلفة تقتضي عمليات تصديق مختلفة

بالتعويض عن األضرار التي تتسبب بها الطائرات ألطراف ثالثة ناجمة عن أعمال التدخل غير المشروع أو عن المخاطر 
 .مدهما فيه المؤتمر الدبلوماسي نظرا لعملياته القانونيةالعامة في اليوم الذي اعت

وأشار إلى أنه في الوقت . عن تقديره لإلدارة القانونية نتيجة عملها الممتاز جمهورية كورياوأعرب ممثل  - ٢٨
انعقاد فإن هناك الكثير من المسائل التي ينبغي حلّها قبل  ٢٠١٠الذي ال يعترض فيه على عقد المؤتمر الدبلوماسي في عام 

واقترح ممثل جمهورية كوريا أن تعيد اللجنة القانونية النظر في تلك المسائل وحلّها قبل انعقاد المؤتمر . المؤتمر
وفيما يتعلق بالنقاط التي أثارها . وإذ شكر الصين على عرضها الستضافة االجتماع، فقد أيد انعقاده في شنغهاي. الدبلوماسي

ل جمهورية كوريا أن تقوم اإلدارة القانونية بالتحقق من سجالت مداوالت اللجنة القانونية وحّل ممثل اليابان، فقد اقترح ممث
 .أي تناقض قبل إحالة مشروعي النصين لتعديل اتفاقيتي الهاي ومونتريال إلى الدول للحصول على تعليقاتها

ت طبيعة سياسية ومن ثم ال يمكن على أن الكثير من المسائل العالقة هي مسائل ذا ممثل المملكة المتحدةوشدد  - ٢٩
وإذ شكر الصين على عرضها، فقد أكد على أن شنغهاي هي مكان ممتاز لعقد المؤتمر . حلّها إال في المؤتمر الدبلوماسي

، الذي ٢٠١٠وإذ أشار إلى أن الصين تقترح عقد المؤتمر في نفس الفترة التي ينظم فيها المعرض العالمي لعام . الدبلوماسي
، فقد اقترح ممثل المملكة المتحدة أن تتكفل األمانة ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٣١مايو إلى /أيار ١ي الفترة من سيقام ف

 .العامة والصين باختيار المواعيد المناسبة

وأيد . إلى المتحدثين السابقين لدعم االجراء المقترح في الموجز التنفيذي من الورقة ممثل اإلكوادوروانضم  - ٣٠
من  ٣١بشأن عدم تعديل المادة ) و(و) ه(التي أبداها ممثال رومانيا وسنغافورة، والسيما فيما يتعلق بالفقرتين التعليقات 

وإذ هنّأ ممثل . النظام الداخلي للجنة القانونية وإعادة تفعيل فريق الدراسة التابع لألمانة العامة بشأن الركاب المشاغبين
 .تمر الدبلوماسي، فقد أكد تعاون دولته التام مع الصينإكوادور الصين على عرضها الستضافة المؤ

، بالصيغة التي C-WP/13414وإذ اتخذ المجلس بعد ذلك االجراء المقترح في الموجز التنفيذي من ورقة العمل  - ٣١
 :في ضوء المناقشة، فقد قرر المجلس ما يلي رئيس المجلسعدلها بها 

صين الموحدين التفاقيتي الهاي ومونتريال مع التعديالت أن يطلب إلى األمين العام تعميم مشروع الن  )أ
) Doc 9926-LC/194(التي اقترحتها اللجنة القانونية، وتقرير الدورة الرابعة والثالثين للجنة القانونية 

جميع الدول المتعاقدة وكافة الدول غير المتعاقدة وتلك المنظمات الدولية التي دعيت : على ما يلي
الهيئة (رابعة والثالثين للجنة القانونية بصفة مراقب، واللجان اإلقليمية للطيران المدني لحضور الدورة ال
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العربية للطيران المدني، واللجنة األفريقية للطيران المدني، واللجنة األوروبية للطيران المدني، ولجنة 
  .، وفلسطين)أمريكا الالتينية للطيران المدني

ميم المحاضر الموجزة بشأن هذا البند والتي تعرض التعليقات التي أبداها إلى األمين العام تع أن يطلب  )ب
الممثلون بشأن مشروعي النصين الموحدين على الدول والمنظمات واللجان المذكورة ودعوتها إلى تقديم 

  .تعليقاتها في غضون فترة ال تقل عن أربعة أشهر

الصيغة النهائية لمشروعي النصين لتعديل ، من حيث المبدأ، عقد مؤتمر دبلوماسي لوضع أن يقرر  )ج
اتفاقيتي الهاي ومونتريال واعتمادهما في شنغهاي بالصين، في المواعيد التي ستتقرر بالتشاور بين 

  .ممثل الصين واألمانة العامة

توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر الدبلوماسي إلى جميع الدول المتعاقدة وجميع الدول غير  أن يقرر  )د
تعاقدة التي تتمتع بحق التصويت، وجميع المراقبين الذين دعوا للمشاركة في الدورة الرابعة والثالثين الم

الهيئة العربية للطيران المدني، واللجنة األفريقية (للجنة القانونية، واللجان اإلقليمية للطيران المدني 
بصفة ) ا الالتينية للطيران المدنيللطيران المدني، واللجنة األوروبية للطيران المدني، ولجنة أمريك

  ).٦-٢٢وفقا لقرار الجمعية العمومية (مراقب، وفلسطين بصفة مراقب، 

من النظام الداخلي فيما يتعلق  ٣١بقرار اللجنة القانونية الذي يقضي بعدم تعديل المادة  أن يحيط علما  )ه
  .بمشاركة المراقبين

اسة التابع لألمانة العامة بشأن الركاب المشاغبين وذلك بعد بأنه سيعاد تفعيل فريق الدر أن يحيط علما  )و
 .انعقاد المؤتمر الدبلوماسي

بشأن ) أعاله ١٣إلى  ٥انظر الفقرات من ( ممثل اليابانعلى النحو الواجب بالتحفظ الذي أبداه أحيط علما و - ٣٢
من تلك الورقة المشار إليه ) أ(رفق وتوزيع مشروع نص تعديل اتفاقية مونتريال الوارد في الم C-WP/13414ورقة العمل 
، أن مواعيد انعقاد المؤتمر الدبلوماسي ستكون في )ج ٣١، فيما يتعلق بالفقرة من المفهومولقد كان ). أ ٣١في الفقرة 

، وأنها لن تتعارض، قدر اإلمكان، مع مواعيد اجتماعات االيكاو األخرى، وأنه سيتم إبالغ المجلس بها في ٢٠١٠ عام
 .مناسبالوقت ال

(...)  

— انتهى —
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  لقانون الجو يلوالمؤتمر الد
  )٢٠١٠ سبتمبر/وليلأ ١٠ إلى أغسطس/آب ٣٠ من ،بيجينغ(

  جدول األعمال المؤقت

 افتتاح المؤتمر  - ١

  اعتماد جدول األعمال  - ٢
  ياعتماد النظام الداخل  - ٣
  هنواب رئيسوانتخاب رئيس المؤتمر   - ٤
  عتماداال أوراقء لجنة نشاإ  - ٥
  :تنظيم األعمال  - ٦

لها بروتوكول المطـارات  كما عد ١٩٧١لعام لمشروع النص الموحد التفاقية مونتريال إجراءات النظر في   )أ
 ١٩٧٠لعام لمع التعديالت المقترحة من اللجنة القانونية ومشروع النص الموحد التفاقية الهاي  ١٩٨٨لعام 

  .والبروتوكوالت والتعديالت ذات الصلة ن اللجنة القانونية،ت المقترحة ممع التعديال
  اءللمؤتمر وتعيين اللجان، حسب االقتض العامةإنشاء اللجنة   )ب

  العامةنة انتخاب رئيس اللج  - ٧
  تقرير لجنة أوراق االعتماد  - ٨
  مشروعي النصين الموحدين ومشروعي نصي البروتوكولينالنظر في   - ٩

  والنصين الموحدين البروتوكوليناعتماد   -١٠
  الوثيقة الختامية للمؤتمر وأي مواثيق وتوصيات وقرارات أخرى ناتجة عن أعمالهاعتماد   -١١
  .البروتوكولينالتوقيع على الوثيقة الختامية وعلى   -١٢

 ـى ـانته ـ
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  لقانون الجو يلوالمؤتمر الد
 )٢٠١٠سبتمبر /أيلول ١٠أغسطس إلى /آب ٣٠بيجينغ، من (

  *المؤقت يالنظام الداخل

  )تشكيل المؤتمر(  ١المادة 
لحضـور  ) االيكـاو ( يالدول ييدعوها مجلس منظمة الطيران المدن يالدول الت ييتألف المؤتمر من ممثل  )١(

  .المؤتمر
  .يصحب الممثلين مناوبون ومستشارونيجوز أن   )٢(
  .ضور المؤتمرحلى إدعاها مجلس االيكاو ذا إبمراقبين ل يجوز للمنظمات الدولية أن تمثَّ  )٣(

  )أوراق االعتماد(  ٢المادة 
)١(  ـ ومناوبيهم ومستشاريهم والمراقبينالدول  يلى األمين العام للمؤتمر أوراق اعتماد ممثلإم تقد  ي، وذلك ف

إمـا  ر أوراق اعتماد ممثلي الـدول  دصوي  .ن أمكنإ ،وعشرين ساعة بعد افتتاح المؤتمر ايتجاوز أربع موعد ال
  .وال يجوز لشخص أن يمثل أكثر من دولة واحدة  .رئيس الحكومة أو وزير الخارجيةرئيس الدولة أو 

  .يصدر أوراق اعتماد المراقبين رئيس المنظمة  )٢(

  )لجنة أوراق االعتماد(  ٣المادة 
لـون خمـس دول   من خمسة أعضـاء يمث اللجنة تتألف و . بداية المؤتمر لجنة ألوراق االعتماد يتنشأ ف  )١(

  .المؤتمر يعينها رئيس
لـى  إدم تقريـرا  تنتخب لجنة أوراق االعتماد رئيسها وتفحص أوراق اعتماد ممثلي الدول والمراقبين وتق  )٢(

  .بطاءإالمؤتمر دون 

  )الجلسات يأهلية االشتراك ف(  ٤المادة 
عتماد المناقشات ريثما تقدم لجنة أوراق اال يوفد أن يحضروا الجلسات وأن يشتركوا ف ييحق ألعضاء أ

عضـو وفـد    يويجوز للمؤتمر أن يمنـع أ  . حدود ما يسمح به هذا النظام ي، وذلك فريرها ويبت المؤتمر فيهتق
  .ه أن أوراق اعتماده غير مستوفاةذا تبين لإأعماله  يمواصلة االشتراك ف من

                                                        
 .تخدام صيغة المذكر، في هذا النظام الداخلي، يشمل المذكر والمؤنث على السواءينبغي أن يكون من المفهوم أن اس  *
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  )الهيئة الرئاسية(  ٥المادة 
وفـي   مجلس االيكـاو رئيس المؤتمر ، يتولى رئاسة والى أن يتم ذلك االنتخاب . ينتخب المؤتمر رئيسه  )١(

  .حالة غيابه من يرشحه لهذا الغرض
  .٦المادة  يليها فإالمشار  العامةينتخب المؤتمر خمسة نواب للرئيس ورئيس اللجنة   )٢(
  .أو من يرشحه األمين العام لاليكاو ويكون للمؤتمر أمين عام ه  )٣(

  )اللجان بأنواعها وفرق العمل(  ٦المادة 
من  يكون باب العضوية فيها مفتوحا لجميع الوفود ولجنة للصياغة وغير ذلك جامعةلجنة ؤتمر ينشئ الم  )١(

  .اللجان ذات العضوية المحدودة، حسب ما يراه ضروريا
  .وريا أو مرغوبا فيه من فرق العملتنشئ اللجنة العامة ولجنة الصياغة وأي لجان أخرى ما تراه ضر  )٢(
  .نة أخرى وفرق العمل رئيس كل منهاتنتخب لجنة الصياغة وأي لج  )٣(

  )سلطات الرؤساء(  ٧المادة 
، عالن افتتاح واختتام كل جلسـة إمن اللجان أو فرق العمل ب ييقوم رئيس المؤتمر أو اللجنة العامة أو أ

وهـو   . عالن القـرارات إ، وطرح األسئلة وعطاء حق الكالمإ، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام ، ودارة النقاشإو
، السيطرة الكاملة على سير أعمال الهيئة المعنيـة  أحكام هذا النظام ، مع مراعاةالنقاط النظامية ويكون له يت فيب

  .جلساتها يوحفظ النظام ف

  )الجلسات العلنية والمغلقة(  ٨المادة 
مل وتكون اللجان وفرق الع . ات المؤتمر واللجنة العامة علنية، ما لم يقرر المؤتمر خالف ذلكتكون جلس

  .، ما لم تقرر الهيئة المعنية خالف ذلكمغلقة

  )اشتراك المراقبين(  ٩المادة 
نيـة  مداوالت المؤتمر أو أي هيئة تابعة له حين ال تكون الجلسات المع ييجوز للمراقبين أن يشتركوا ف

  .ليهمإاع ، فيجوز للهيئة المعنية دعوة مراقبين للحضور واالستمأما فيما يتعلق بالجلسات المغلقة . مغلقة

  )يالنصاب القانون(  ١٠المادة 
ـ   يأغلبية الدول الممثلة فيتألف النصاب القانوني من  لـم يقـم    يالمؤتمر أو في أي هيئة تابعة لـه والت

  .خطار األمين العام بمغادرتهمإممثلوها ب
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  )المتكلمون(  ١١المادة 
لى إ، ويجوز له أن ينبه المتكلم الكالم يبدائهم الرغبة فإلى الكالم حسب ترتيب إيدعو الرئيس المتكلمين   )١(

  .عن الموضوع قيد المناقشةالمتكلم ذا خرجت أقوال إمراعاة النظام 
ال إ، يضـاح إلمسألـة بعينها سوى لغرض ا يأ يلى الكالم مرة ثانية فإ، دعوة وفد ال يجب، بوجه عام  )٢(

  .ذلكالكالم قد مكنت من  يترغب ف يبعد أن تكون جميع الوفود األخرى الت
قفال باب المناقشة وتحديد الوقـت المسـموح بـه لكـل     إقفال قائمة المتحدثين وتعليق أو إيجوز للرئيس   )٣(

. لم تقرر الهيئة المعنية خـالف ذلـك  ، ما ها لكل متحدث الكالم في أي مسألةمتحدث وعدد المرات التي يجوز في
ستغرق الوقت المخصص له فـي  متحدثين قد اوعندما يكون الوقت المسموح به لكل متحدث محددا ويكون أحد ال

  .لى مراعاة النظامإبطاء إ، يجب أن ينبهه الرئيس دون الكالم
مـن اللجـان    يأأو رئـيس   العامةاللجنة الكالم لرئيس  يعطاء األسبقية فإيجوز ، جلسات المؤتمر يف  )٤(

عطـاء  إ، جلسات اللجـان بأنواعهـا   ي، فويجوز  .ليها الهيئة المعنيةإتوصلت  يشرح النتائج التلغرض بأنواعها 
  .فريق عمل يأسبقية مماثلة لرئيس أ

  )النقاط النظامية(  ١٢المادة 
، ويبت وقت يأ يمسألة نقطة نظامية ف يممثل أن يثير أثناء مناقشة أ ييجوز أل، ١١برغم أحكام المادة 

مناقشة بشـأن   ي، وتخضع أئيسقرار الر يممثل أن يطعن ف يويجوز أل . هذه النقطة النظامية فورا يالرئيس ف
ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تبطله أغلبية األصـوات المـدلى    . ١٤المادة  يجراء المذكور فإلالنقطة النظامية ل

ـ  تلك النقطة فقط يال فإنقطة نظامية أن يتكلم  ييتكلم ف يوال يجوز للممثل الذ . بها  ي، وال يجوز له أن يـتكلم ف
  .ةثارة النقطة النظاميإنت قيد المناقشة قبل كا يمضمون المسألة الت

  )االقتراحات والتعديالت(  ١٣المادة 
وال يجوز التقدم باقتراحات أو تعديالت أو التثنية   .ذا تمت التثنية عليهإال إاقتراح أو تعديل  يأال يناقش   )١(

تعديل بشرط أن يثنى علـى هـذا    غير أنه يجوز للمراقبين تقديم اقتراح أو  .ال من جانب الممثلين فحسبإعليها 
  .االقتراح أو التعديل ممثال دولتين

قـرار ذلـك   إذا كان قد تم إذا كانت المناقشة جارية حول تعديل لالقتراح أو إال يجوز سحب اقتراح ما   )٢(
  .يقدم من جديد أي اقتراح تم سحبه ويجوز ألي ممثل أن . التعديل

  )جرائيةإلاالمسائل (  ١٤المادة 
، أو تعليـق  وقت تعليق الجلسة، أو رفعها يأ يممثل أن يقترح ف يأل، يجوز ) ١( ١٣ة المادة مع مراعا

وبعد أن يقوم صاحب االقتـراح    .بند مابشأن قفال باب المناقشة إ، أو رجاء مناقشة بند ماإ، أو مسألة يمناقشة أ
كلمـات أخـرى لتأييـد     رضه، وال تلقىالم عادة لغير متكلم واحد يعا، ال يسمح بالكهذا بتقديمه وشرحه يجرائإلا

ضـافية حـول   إلقاء كلمات إ، ب، بناء على تقديره الخاصويجوز للرئيس أن يسمح  .جراء التصويتإاالقتراح قبل 
  .الكالم يذلك االقتراح ويقرر األسبقية ف
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  )جرائيةإلترتيب االقتراحات ا(  ١٥المادة 
، ويـتم تناولهـا   بقية على جميع االقتراحات األخرىس، يكون لالقتراحات التالية األ١٢مع مراعاة المادة 

  :يالتالحسب الترتيب 
 ؛اقتراح تعليق الجلسة  )أ 
  ؛اقتراح رفع الجلسة  )ب 
  ؛قتراح تعليق المناقشة حول بند ماا  )ج 
  ؛رجاء المناقشة حول بند ماإاقتراح   )د 
  .قفال باب المناقشة حول بند ماإاقتراح   )ه

  )المقترحات يعادة النظر فإ(  ١٦المادة 
عادة النظر فيه ما لم يقرر المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي الممثلين إفال يجوز ، تم اعتماد اقتراح أو رفضه ذاإ

ـ  إاقتراح ب ييسمح بالكالم فوال . الحاضرين والمصوتين  د آخـر  عادة النظر لغير صاحب االقتراح ومؤيـد واح
  .ومتحدثين يعارضان االقتراح، ثم يطرح االقتراح فورا للتصويت

  )فرق العمل يالمناقشات ف(  ١٧ المادة
 ١٣و  ١٢و ) ٣( ١١فرق العمـل مداوالتهـا بصورة غير رسميـة وال تنطبق عليها المـواد   يتجـر  

  .١٦و  ١٥ و ١٤ و

  )حقوق التصويت(  ١٨المادة 
  .أو في أي هيئة تابعة له صوت واحديكون لكل دولة ممثلة حسب األصول في المؤتمر   )١(
  .التصويتبين ال يحق للمراق  )٢(

  )تصويت الرئيس(  ١٩المادة 
  .يمثلها يدالء بصوت الدولة التإليحق لرئيس المؤتمر أو لرئيس أي من الهيئات التابعة له ا

  )األغلبية الالزمة(  ٢٠المادة 
 . الممثلـين الحاضـرين والمصـوتين    يتتخذ قرارات المؤتمر حول كل المسائل الموضوعية بأغلبية ثلث  )١(

  .جرائية بأغلبية الممثلين الحاضرين والمصوتينإلول المسائل اوتتخذ القرارات ح
. ، يصدر الرئيس قرارا بشأن القضـية جرائية أو موضوعية إحدى المسائل إذا كانت إثارت قضية ما ذا إ  )٢(

قراره فورا على التصويت ويظل قرار الرئيس قائما ما لم توافق على الطعن أغلبيـة الممثلـين    يويطرح الطعن ف
  .المصوتينضرين والحا
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ن يـدلون  الممثلين الحاضـرين الـذي  " الممثلين الحاضرين والمصوتين"عبارة  ي، تعنلغرض هذا النظام  )٣(
يـدلون بأصـوات باطلـة غيـر      ويعتبر الممثلون الممتنعون عن التصويت أو الذين . بأصوات ايجابية أو سلبية

  .مصوتين

  )طريقة التصويت(  ٢١المادة 
، يكون التصويت نداء جلسات المؤتمر يوف . ، أو بالوقوفي، أو برفع األيدفاهةش يكون التصويت عادة

التصـويت، بنـداء    يمحضر الجلسة تصويت كل دولة مشتركة ف يويسجل ف  .ذا طلب ذلك ممثال دولتينإباالسم 
  .األسماء، أو امتناعها عن التصويت

  )التصرف أثناء التصويت(  ٢٢المادة 
ال بنـاء علـى   إ، ال يجوز ألي ممثل أن يقطع استمرار التصويت ء التصويترئيس عن بدبعد أن يعلن ال
، ممثلين بشرح تصويتهم بعد التصويتويجوز للرئيس أن يسمح لل  .جراء الفعلي للتصويتإلنقطة نظامية تتصل با

ـ  . خابات التي تجرى باالقتراع السريال في حالة االنتإ هـذه  موح بـه لمثـل   ويجوز للرئيس تحديد الوقت المس
  .الشروح

  )والتعديالتالمقترحات تقسيم (  ٢٣المادة 
، بموافقـة  ذا قرر الرئيس ذلـك إ، اقتراح أو تعديل له بشكل مستقل يأجزاء من أالتصويت على  ييجر  )١(

. ذلـك  ذا طلب أحد الممثلين تقسيم االقتراح أو التعديل له ولم يعترض صاحب االقتراح علىإصاحب االقتراح، أو 
م طلـب تقسـيم   ، يسمح بالكالم عن الطلب أوال للممثل الذي قدمهاحب االقتراح على طلب لتقسيذا اعترض صإو

ـ أو التعديل األصلي قيد المناقشة ، ثم لصاحب االقتراحاالقتراح أو التعديل راح ، وبعد ذلك يطرح طلب تقسيم االقت
  .أو التعديل على التصويت فورا

  .ض االقتراح أو التعديل بأكمله، يعتبر أنه رفو التعديلأجزاء منطوق االقتراح أذا رفضت جميع إ  )٢(

  )التصويت على التعديالت(  ٢٤المادة 
ح تعديالن أو ذا اقترإو . ا قبل التصويت على االقتراح نفسهتعديالت القتراح مأي التصويت على  ىيجر

ـ  ي، يجرى التصويت أوال على التعديل األبعد عن االقتراح األصلأكثر على اقتراح ما ل منـه  ثم على التعديل األق
ذا كـان  إ، أو ما اح بحيث يشكل تعديال مالئما عليهذا كان التعديل المقترح يرتبط باالقترإويقرر الرئيس ما  . بعدا
  .اقتراحا بديال أو اقتراحا مضادا يعتبر
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  )التصويت على االقتراحات البديلة أو المضادة(  ٢٥لمادة ا
، لم يقرر االجتماع خالف ذلك، حسب ترتيب تقديمها ، ماضادة للتصويتاحات البديلة أو المتطرح االقتر

البديلة أو المضادة  ذا كان ضروريا طرح مثل تلك االقتراحاتإويقرر الرئيس ما . ياالقتراح األصل يوبعد البت ف
لـرئيس  بطال قـرار ا إويجوز  . ن االقتراحات األصلية وتعديالتها، على ضوء نتيجة التصويت بشأعلى التصويت

  .غلبية األصوات المدلى بهاهذا بأ

  )القرارات بشأن االختصاص(  ٢٦المادة 
، أي اقتراح يستدعي اتخاذ قرار بشأن اختصاص المؤتمر بمناقشـة أي مسـألة أو   ١٢مع مراعاة المادة 

ـ ليه يطرح على التصويت قبل مناقشة المسألة أو التصويت على االقتراح أإاعتماد اقتراح أو تعديل مقدم  ديل و التع
  .المعني

  )تعادل األصوات(  ٢٧المادة 
، ما لم يقرر المـؤتمر  الجلسة التالية يف ي، يجرى تصويت ثان على االقتراح المعنذا تعادلت األصواتإ

ويعتبـر   . تعادلـت فيهـا األصـوات    يأثناء الجلسة الت يجراء مثل هذا التصويت الثانإأو اللجنة أو فريق العمل 
  .على أغلبية األصوات يهذا التصويت الثان يلم يحصل ف ذاإاالقتراح مرفوضا 

  )جراءات اللجان بأنواعها وفرق العملإ(  ٢٨المادة 
، علـى  جـراء التغييـرات الالزمـة   إأعاله ، بعد  ٢٧لى إ ١١، تطبق المواد من ١٧مع مراعاة المادة 

بيـة الممثلـين   لك الهيئات تتخذها أغلقرارات تأن ، باستثناء اللجان بأنواعها وفرق العملاللجنة العامة وجراءات إ
تكون فيهـا األغلبيـة    ياالقتراحات أو التعديالت الت يعادة النظر فإحالة  ي، ولكن ليس فالحاضرين والمصوتين

  .١٦تحددها المادة  ياألغلبية الت يالالزمة ه

  )اللغات(  ٢٩المادة 
والفرنسـية والروسـية   والصـينية  بيـة  العراالنجليزيـة و عداد وتوزيع وثائق المؤتمر باللغات إيجرى   )١(

  .واالسبانية
ـ والعربية والصينية ستخدم اللغات االنجليزية ت  )٢( مر مناقشـات المـؤت   يوالفرنسية والروسية واالسبانية ف

لـى اللغـات   إترجمة فورية الست لغة من اللغات  يتلقى بأ يوتترجم الكلمات الت  .واللجنة العامة ولجنة الصياغة
  .يجماعإلما لم يتم االستغناء عن الترجمة الفورية باالتفاق ا، األخرىالخمس 

توفير ترجمـة  الممثل هذه الحالة، يتولى  يوف . قى كلمة بلغة غير اللغات الرسميةممثل أن يل ييجوز أل  )٣(
ت لـى لغـا  إويجوز أن يقوم المترجمون الفوريون لألمانة العامة بالترجمة الفورية   .حدى لغات العملإلى إفورية 

  .فورية المقدمة بلغة العمل األولىلى الترجمة الإالعمل األخرى باالستناد 
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توزع األمانة العامة الوثائق والبيانات المكتوبة المقدمة من المراقبين على الوفود في المؤتمر باللغة التي   )٤(
  .قدمت بها

  )محاضر الجلسات(  ٣٠المادة 
  .ويعتمدها رئيس المؤتمر ت المؤتمرتعد األمانة العامة محاضر جلسا  )١(
  .تقرره الهيئة المعنية ياللجان بأنواعها وفرق العمل بالشكل الذاللجنة العامة وتدون محاضر جلسات   )٢(

  )ليتعديل النظام الداخ(  ٣١المادة 
، بقـرار يتخـذه المـؤتمر    وقت يأ يجزء منه ف ي، أو وقف العمل بأييجوز تعديل هذا النظام الداخل

  .لحاضرين والمصوتينوات الممثلين ابأغلبية ثلثي أص

  )التوقيع على الوثائق(  ٣٢المادة 
  .تعرض الوثيقة الختامية التي تسفر عنها مداولة المؤتمر على الوفود لتوقع عليها  )١(
دولية قد يعدها المؤتمر ويفتح باب التوقيـع عليهـا أن   قانونية يطلب من كل ممثل يوقع على أي وثيقة   )٢(

  .تفويض تاميكون حاصال على 
  .ما وزير الخارجيةإما رئيس الحكومة وإما رئيس الدولة وإصدار التفويض التام إيقوم ب  )٣(

  )الممثل ـ تعريف(  ٣٣المادة 
  .على أنه يشمل أي عضو من أعضاء وفد الدولة "الممثل"، يفهم تعبير ١في هذا النظام الداخلي، باستثناء المادة 

ى ــ انتهـ
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  بالصيغة التي عدلها بها  ١٩٧١لعام لمشروع النص الموحد التفاقية مونتريال 
  مع التعديالت المقترحة من ١٩٨٨لعام لبروتوكول المطارات 

 اللجنة الفرعية الخاصة التابعة للجنة القانونية

  إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،
د سالمة الطيران المدني تعرض سالمة األشخاص والممتلكات للخطر، وتؤثر األفعال غير المشروعة الموجهة ضأن  إذ تعتبر

  تاثيرا جسيما على تشغيل الخطوط الجوية، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدني،
  أن حدوث هذه األفعال يثير قلقها البالغ، وإذ تعتبر
  الئمة لمعاقبة مرتكبيها،أن منع هذه األفعال يقتضي بإلحاح وضع إجراءات م وإذ تعتبر

  :قد اتفقت على ما يلي
  المادة األولى

 :يرتكب أيا من األفعال التالية عمدا وبدون حق قانوني أي شخصيعد مرتكبا لجريمة   -١

يقوم بعمل من أعمال العنف ضد أي شخص على متن الطائرة وهي في حالة طيران، إذا كان من شأن هذا العمل   )أ(
  .رة للخطرأن يعرض سالمة الطائ

أو يدمر طائرة في الخدمة أو يتسبب في إصابتها بتلف يجعلها عاجزة عن الطيران أو يرجح أن يعرض سالمتها   )ب(
  .للخطر

أو يضع بنفسه أو عن طريق غيره، بأي وسيلة كانت، على أي طائرة في الخدمة جهازا أو مواد من شأنها أن   )ج(
لها عاجزة عن الطيران، أو أن تصيبها بتلف من شأنه أن يعرض تدمر تلك الطائرة، أو أن تصيبها بتلف يجع

  .سالمتها للخطر وهي في حالة طيران

أو يدمر أو يتلف تجهيزات وخدمات المالحة الجوية أو أن يعرقل تشغيلها، إذا كان من شأن أي من هذه األفعال   )د(
  .أن يعرض سالمة الطائرات للخطر وهي في حالة طيران

  .ومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سالمة أي طائرة للخطر وهي في حالة طيرانأو يبلغ معل  )ھ(

أو يستعمل طائرة في الخدمة بغرض إحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر خطير بالممتلكات   )و(
  .بالبيئة أو
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مادة الثانية باستثناء الفقرتين حسبما هو معرف في ال(أو يسقط أو يطلق أي سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي   )ز(
أو متفجرات أو مواد مشعة أو مواد شبيهة أخرى من طائرة في الخدمة تتسبب أو يرجح أن )) ٣) (ب(و) ٢) (أ(

  .تتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر خطير بالممتلكات أو بالبيئة

وي أو متفجرات أو مواد مشعة، أو مواد شبيهة أخرى ضد أو يستعمل أي سالح بيولوجي أو كيميائي أو نو  )ح(
طائرات في الخدمة أو على متنها بطريقة تتسبب أو يرجح أن تتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو 

  .إلحاق ضرر خطير بالممتلكات أو بالبيئة
  :أو ينقل أو يتسبب في نقل أو يسهل نقل ما يلي على متن الطائرة  )ط[(

اد متفجرة أو مشعة مع العلم أن القصد منها أن تستخدم في التسبب في، أو في التهديد أي مو  )أ 
بالتسبب في، بشرط أو بدون شرط، إحداث وفاة أو إصابة أو ضرر جسيم، على النحو الوارد في 
القانون الوطني بغرض إرهاب شعب من الشعوب أو إكراه حكومة أو منظمة دولية على القيام 

 .المتناع عن القيام بهما أو ا بفعل 

أي سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي، مع العلم بكونه سالحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا   )ب 
 .حسب التعريف الوارد في المادة الثانية

أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة أو معدات أو مواد مصممة خصيصا أو معدة لمعالجة   )ج 
شطارية خاصة مع العلم بهدف استخدامها في نشاط تفجيري نووي أو أو استخدام أو إنتاج مواد ان

 .أي نشاط نووي آخر بال ضمانات عمال باتفاق للضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أي معدات أو مواد أو برمجيات أو تقنيات مرتبطة بها تسهم بشكل بارز في تصميم أو تصنيع أو   )د 
 .]جية أو الكيماوية أو النووية بقصد استخدامها لهذا الغرضايصال سالح من األسلحة البيولو

ينقل أو يتسبب في نقل أو يسهل نقل ما يلي على متن الطائرة، مع العلم أن القصد منها أن تستخدم في   )ط[(
أو أي شخص [إحداث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة بأي شخص مدني ] بشرط أو بدون شرط[التسبب في 

، عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو ]أعمال عدائية لحالة نزاع مسلحآخر غير مشترك في 
في سياقه موجها لترويع السكان أو إلرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو االمتناع عن 

  :القيام به
 .أي مواد متفجرة أو مشعة  )أ 

بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا  أي سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي، مع العلم بكونه سالحا  )ب 
 .حسب التعريف الوارد في المادة الثانية

أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة أو معدات أو مواد مصممة خصيصا أو معدة لمعالجة   )ج 
أو استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة مع العلم بهدف استخدامها في نشاط تفجيري نووي أو 

 . ضمانات عمال باتفاق للضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةأي نشاط نووي آخر بال

أي معدات أو مواد أو برمجيات أو تقنيات مرتبطة بها تسهم بشكل بارز في تصميم أو تصنيع أو   )د 
 .]ايصال سالح من األسلحة البيولوجية أو الكيماوية أو النووية بقصد استخدامها لهذا الغرض

يرتكب أيا من األفعال التالية عمدا وبدون حق قانوني، باستخدام أي جهاز أو مواد أو  أي شخصمة يعد مرتكبا لجري  مكرر ١
 :سالح
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أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد أي شخص في مطار يخدم الطيران المدني الدولي، ويتسبب أو قد يتسبب   )أ(
  .بإصابة خطيرة أو بالوفاة

لتجهيزات في مطار يخدم الطيران المدني الدولي أو بطائرة ليست في أو أن يدمر أو أن يلحق ضررا خطيرا با  )ب(
  .الخدمة موجودة في المطار أو يعرقل خدمات المطار

  .إذا كان هذا العمل يهدد أو من المرجح أن يهدد السالمة في ذلك المطار

قي أي شخص لتهديد بمصداقية أو يتسبب بصورة غير مشروعة وعن قصد في تل يهدديعد مرتكبا لجريمة أي شخص   )ثالثا( ١
في   أو ١الفقرة ] من) ح(و) ز(و) و(و) د(و) ج(و) ب(و) أ(الفقرات الفرعية [بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في 

  .مكرر ١ الفقرة

  :بما يليأي شخص يقوم يعد مرتكبا لجريمة   -٢

  .من هذه المادة مكرر ١أو  ١ ينلفقرتالمنصوص عليها في ا المذكورةأن يحاول ارتكاب أي من الجرائم   )أ(
 ١أو  مكرر ١أو  ١أو ينظم جريمة أو يوجه آخرين الرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات   )ب(

  من هذه المادة؛) أ(٢أو  )ثالثا(
 ١  فقراتالمنصوص عليها في ال أو يشرع في ارتكابهافي أي من هذه الجرائم  لشخص يرتكبأو يكون شريكا   )ج ب(

  .من هذه المادة) أ( ٢أو  )ثالثا( ١أو  مكرر ١ أو
أو  مكرر ١أو  ١مع العلم أن أي شخص ارتكب فعال يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات   )د

من هذه االتفاقية، أو أن هذا الشخص مطلوب القبض عليه من سلطات إنفاذ القانون لمحاكمته ) أ( ٢أو  )ثالثا( ١
ارتكاب هذه الجريمة أو ألنه صدر حكم ضده بسبب هذه الجريمة، أو ساعد ذلك الشخص على تفادي التحقيق  على

 .أو تجنب المحاكمة الجنائية أو العقاب

تعتبر كل دولة طرف أيضا الحاالت التالية، اذا تمت بصورة مشتركة أو منفردة، جرائم، بغض النظر عما اذا كانت أي منها   -٣
  :من هذه المادة قد ارتكبت فعليا أو تمت محاولة ارتكابها )ثالثا( ١و مكرر ١و ١قرات واردة في الف
 )ثالثا( ١أو  مكرر ١أو  ١االتفاق مع شخص أو أكثر من شخص على ارتكاب جريمة مذكورة في الفقرات   )أ(

في إتيان فعل تأييدا  من هذه المادة، وهذا يشمل، حيث يقتضيه القانون المحلي، أن يقوم أحد المشاركين) أ(٢ أو
  لالتفاق؛

أو المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من األشخاص، يعملون بقصد مشترك، في ارتكاب جريمة أو   )ب(
من هذه المادة، وعندما تكون ) أ( ٢أو  )ثالثا( ١أو  مكرر ١أو  ١أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

  :اهذه المساهمة متعمدة وتجري إم
بهدف مواصلة النشاط اإلجرامي العام أو بغرض خاص بهذه المجموعة، حين يتضمن هذا النشاط أو   )١(

) أ( ٢ أو )ثالثا( ١أو  مكرر ١أو  ١الغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 
  من هذه المادة؛

 مكرر ١ أو ١نصوص عليها في الفقرات أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب جريمة من الجرائم الم  )٢(
  .من هذه المادة) أ( ٢أو  )ثالثا( ١ أو
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  المادة الثانية

  :ألغراض هذه االتفاقية
تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة اغالق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب ولغاية   )أ(

في حالة الهبوط االضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها النزالهم، و
  .طيران إلى أن تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عنها وعما على متنها من أشخاص وممتلكات

تعتبر الطائرة في الخدمة ابتداء من قيام أفراد الخدمات األرضية أو طاقم الطائرة بتحضير الطائرة لرحلة محددة   )ب(
ع وعشرين ساعة بعد أي هبوط لها؛ وتمتد مدة الخدمة في جميع األحوال مادامت الطائرة في حالة ولغاية أرب

 .من هذه المادة) أ(طيران حسب التعريف الوارد في الفقرة 

  .اإلشارات أو البيانات أو المعلومات أو األنظمة الالزمة لمالحة الطائرة" تجهيزات المالحة الجوية"يتضمن تعبير   )ج(
  )يعاد ترقيمها(  )د(
الكيماويات التي تحدث وفاة أو عجز مؤقت أو تلحق ضرر دائم لإلنسان أو " الكيماويات السامة"يقصد بتعبير  )ھ(

وتتضمن جميع الكيماويات، بغض النظر عن مصدرها . للحيوان من خالل تفاعلها الكيمائي على عمليات الحياة
تصنيعها سواء كان ذلك في مرافق أو مصانع حربية أو األصلي أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عن موقع 

  مواقع أخرى؛
و هي (المواد النووية والمواد المشعة األخرى التي تحتوي على ذرات تتحلل تلقائيا " المواد المشعة"يقصد بتعبير   )و(

النيوترينية  عملية يصاحبها انبعاث نوع واحد أو أكثر من اإلشعاعات األيونية، مثل االلفا والبيتا والذرات
، والتي يمكن أن تحدث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة نتيجة )وإشعاعات الغاما

  .خصائصها اإلشعاعية أو االنشطارية
من  في المائة ٨٠نيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر فيه والبلوتونيوم، ما عدا البلوت" المواد النووية"يقصد بتعبير   )ز(

؛ واليورانيوم الذي ٢٣٣أو النظير  ٢٣٥؛ واليورانيوم المخصب بالنظير ٢٣٣–؛ واليورانيوم٢٣٨–نيوموالبلوت
يحتوي علي خليط من النظائر الطبيعية، ما عدا ما كان منها على شكل خام أو رواسب الخام؛ أو أي مادة تحتوي 

 على مادة أو أكثر من المواد السالفة الذكر؛

اليورانيوم الذي يحتوى على أي من النظيرين " ٢٣٣أو النظير  ٢٣٥اليورانيوم المخصب بالنظير "ير يقصد بتعب  )ح(
أكبر من نسبة تركيز النظير  ٢٣٨أو كليهما بكمية تكون نسبة تركيز مجموع النظيرين للنظير  ٢٣٣أو  ٢٣٥
  .الموجود في الطبيعة ٢٣٨للنظير  ٢٣٥

  :ما يلي" لكيميائي والنوويالسالح البيولوجي وا"يقصد بعبارة   )ط(

 :هي "األسلحة البيولوجية"  )أ

عوامل جرثومية أو بيولوجية أخرى أو سمية بغض النظر عن أصلها أو طريقة إنتاجها من   )١(
 .أنواع وبكميات ليس لها أي مبرر ألغراض وقائية أو حمائية أو أغراض سلمية أخرى

استعمال هذه العوامل أو السميات أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال الغرض منها   )٢(
 .ألغراض عدائية في صراع مسلح
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 :مجتمعة أو منفصلة هي" األسلحة الكيميائية"  )ب(

 :ما عدا ما يهدف إلى ما يلي المواد الكيميائية السامة وسالئفها في  )١(

األغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدالنية أو األغراض   )أ(
 .مية األخرىالسل

األغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة أو األسلحة   )ب(
 .الكيميائية

األغراض العسكرية التي ال تتصل باستعمال األسلحة الكيميائية وال تعتمد على   )ج(
 .استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلة للحرب

قتضيها إنفاذ النظام العام بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على األغراض التي ي  )د(
 .  الصعيد الداخلي

 .مادامت األنواع والكميات متوافقة مع تلك األغراض

الذخائر والنبائط المصممة خصيصا إلحداث الوفاة أو غيرها من األضرار عن طريق ما   )٢(
خواص السامة للمواد الكيميائية السامة ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من ال

 ).١) (ب(المحددة في الفقرة الفرعية 

أي معدات مصممة خصيصا الستعمال ما يتعلق باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة   )٣(
 ).٢) (ب(في الفقرة الفرعية 

 .األسلحة النووية واألجهزة النووية المتفجرة األخرى  )ج(

مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في انتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة  هي أي" السليفة"  )ي
 .ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات. كانت

على المعنى ذاته الوارد في النظام " المادة االنشطارية الخاصة"و " المادة المصدرية"ينطوي المصطلحان   )ي[(
 .]٢٦/١٠/١٩٥للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وضع في نيويورك في  األساسي

  المادة الثالثة
  .في المادة األولى المنصوص عليها المذكورةبتشديد العقوبات على الجرائم  طرف متعاقدةتتعهد كل دولة 

  المادة الرابعة

  .و جمركية أو شرطيةال تسرى هذه االتفاقية على الطائرات المستخدمة ألغراض عسكرية أ  -١

من المنبثقة  )ط(و) ح(و) ز(و) و(و) ھ(و) ج(و) ب(و) أ( ١ في الحاالت المنصوص عليها في الفقرات الفرعية    -٢
  :من المادة األولى، وسواء كانت رحلة الطائرة دولية أو داخلية، ال تسري هذه االتفاقية اال في أي من الحالتين التاليتين ١الفقرة 
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  لمكان الفعلي أو المتوقع القالع الطائرة أو هبوطها واقعا في خارج اقليم دولة تسجيل هذه الطائرة،اذا كان ا  )أ(

  .اذا ارتكبت الجريمة في داخل اقليم دولة غير دولة تسجيل الطائرة  )ب(

من المادة  ١المنبثقة من الفقرة  )ط(و) ح(و) ز(و) و(و) ھ(و) ج(و) ب(و) أ(في الحاالت المنصوص عليها في الفقرات   -٣
من هذه المادة، تسري هذه االتفاقية ايضا اذا كان الجاني أو مرتكب الجريمة المزعوم في  ٢األولى، وبغض النظر عن أحكام الفقرة 
  .اقليم دولة أخرى غير دولة تسجيل الطائرة

) ب(و) أ(في الفقرات  نصوص عليهاالم المذكورةالمشار اليها في المادة التاسعة، وفي الحاالت  األطراف فيما يتعلق بالدول  -٤
من المادة األولى، ال تسري هذه االتفاقية اذا كانت األماكن المشار اليها في  ١المنبثقة من الفقرة  )ط(و) ح(و) ز(و) و(و) ھ(و) ج(و

المادة التاسعة، وذلك ما لم  من هذه المادة واقعة في داخل اقليم دولة واحدة من الدول المشار اليها في ٢المنبثقة من الفقرة ) أ(الفقرة 
  .يكن مكان ارتكاب الجريمة أو مكان تواجد الجاني أو مرتكب الجريمة المزعوم في اقليم دولة أخرى

من المادة األولى، ال تسري هذه االتفاقية اال اذا كانت  ١المنبثقة من الفقرة ) د(في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة   -٥
  .الجوية مستخدمة في المالحة الجوية الدولية تجهيزات وخدمات المالحة

 .من المادة األولى ٢ من هذه المادة على الحاالت المنصوص عليها في الفقرة ٥و ٤و ٣و ٢تسري أيضا أحكام الفقرات   -٦

  )مكرر(المادة الرابعة 

بموجب القانون الدولي، وخاصة  ليس في هذه االتفاقية ما يمس الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات األخرى للدول واألفراد  -١
  .مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون اإلنساني الدولي

ال تسري هذه االتفاقية على أنشطة القوات المسلحة أثناء النزاعات المسلحة، حسبما تُفهم تلك المصطلحات في إطار القانون   -٢
شطة، وال تسري هذه االتفاقية على أنشطة القوات المسلحة لدولة تمارس واجباتها اإلنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظم هذه األن

  .الرسمية، بقدر ما تنظم قواعد أخرى من القانون الدولي

من هذه المادة تفسيرا يفهم منه أنها تُبيح األفعال غير المشروعة أو تجعلها  ٢ال ينبغي تفسير األحكام الواردة في الفقرة   -٣
  .أنها تمنع المقاضاة بموجب قوانين أخرىقانونية، أو 

  )ثالثاً(المادة الرابعة 

اتفاقية منع انتشار األسلحة  طراف فيألاليس في هذه االتفاقية ما يمس الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات األخرى للدول   -١
اج، وتخزين األسلحة البيولوجية والسمية، ، وإنتاتفاقية منع تطوير وأ، ١/٧/١٩٦٨الموقعة في واشنطن، ولندن، وموسكو في و النووية

، أو اتفاقية منع تطوير، وإنتاج، وتخزين األسلحة الكيميائية ١٠/٤/١٩٧٢و في الموقعة في واشنطن، ولندن، وموسكووتدميرها 
  ١٩٩٣./١٣/١وتدميرها، والموقعة في باريس في 

من المادة ) ١(من الفقرة  ٣)١(الفقرة الفرعية  اتشمله مادة أو عنصرنقل  جريمة بالمعنى الوارد في هذه االتفاقية، ال يعتبر  -٢
في حال  ،آخر جهاز تفجير نووي أي بقدر ما ترتبط بسالح نووي أو من المادة األولى ١من الفقرة  ٤)١(الفقرة الفرعية  األولى، أو

  :ة النووية عندما يكونة منع انتشار األسلحتحت سيطرة دولة طرف في اتفاقيجرى نقل هذا العنصر أو هذه المادة 
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غير متناقض مع  ، ومن ضمنه ذلك الذي يجري داخل أراضي الدولة الواحدة،هماأو استالم العنصر أو المادة نقل  - أ 
 التزامات الدولة الطرف بموجب معاهدة منع انتشار األسلحة النووية،

لدولة  جهزة التفجير النوويحال كان العنصر أو المادة مخصصة لنظام إيصال أسلحة نووية أو غيرها من أوفي   -ب 
طرف في معاهدة منع انتشار األسلحة النووية، وال يخالف امتالك مثل هذه األسلحة أو األجهزة، التزامات الدولة 

  ].الطرف بموجب تلك المعاهدة

  )ثالثاً(المادة الرابعة 

ألطراف في اتفاقية منع انتشار األسلحة ليس في هذه االتفاقية ما يمس الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات األخرى للدول ا  -١
، أو اتفاقية منع تطوير، وإنتاج، وتخزين األسلحة البيولوجية والسمية، ١/٧/١٩٦٨النووية والموقعة في واشنطن، ولندن، وموسكو في 

حة الكيميائية ، أو اتفاقية منع تطوير، وإنتاج، وتخزين األسل١٠/٤/١٩٧٢وتدميرها والموقعة في واشنطن، ولندن، وموسكو في 
  ١٩٩٣./١٣/١وتدميرها، والموقعة في باريس في 

من المادة ) ١(من الفقرة  ٣)١(بالمعنى الوارد في هذه االتفاقية، ال يعتبر جريمة نقل عنصر أو مادة تشملها الفقرة الفرعية   -٢
ووي أو أي جهاز تفجير نووي آخر، في حال من المادة األولى بقدر ما ترتبط بسالح ن ١من الفقرة  ٤)١(األولى، أو الفقرة الفرعية 

  :جرى نقل هذا العنصر أو هذه المادة تحت سيطرة دولة طرف في اتفاقية منع انتشار األسلحة النووية عندما يكون

نقل العنصر أو المادة أو استالمهما، ومن ضمنه ذلك الذي يجري داخل أراضي الدولة الواحدة، غير متناقض مع   -ج 
 لطرف بموجب معاهدة منع انتشار األسلحة النووية،التزامات الدولة ا

وفي حال كان العنصر أو المادة مخصصة لنظام إيصال أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة التفجير النووي لدولة   - د 
طرف في معاهدة منع انتشار األسلحة النووية، وال يخالف امتالك مثل هذه األسلحة أو األجهزة، التزامات الدولة 

  ١].جب تلك المعاهدةالطرف بمو

  المادة الخامسة

في  المنصوص عليها في المادة األولىاإلجراءات الالزمة لبسط اختصاصها على الجرائم  طرف متعاقدةتتخذ كل دولة   -١
  :الحاالت التالية

  .الجريمة التي ترتكب في إقليم تلك الدولة  )أ(

  .على متن طائرة مسجلة فيهاالجريمة التي ترتكب ضد طائرة مسجلة في تلك الدولة أو   )ب(

  .الجريمة التي ترتكب على طائرة هبطت في اقليم تلك الدولة وما زال مرتكب الجريمة المزعوم على متنها  )ج(

يقع  اماالجريمة التي ترتكب ضد طائرة أو على متنها اذا كانت هذه الطائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر   )د(
 .له اقامة دائمة فيها في غياب هذا المركز واماولة، مركز أعماله الرئيسي في تلك الد

                                                        
 .من المادة األولى ١)١(في صيغتين، وفقاً للصيغتين الواردتين للفقرة الفرعية ) ثالثاً(ترد المادة الرابعة : من األمانة العامة مالحظة ١
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  .عندما يرتكب الجريمة شخص يحمل جنسية تلك الدولة  )ھ(

  :قد تؤسس الدولة الطرف اختصاصها أيضا على أي جريمة ترتكب في الحاالت التالية  -٢

  عندما ترتكب الجريمة ضد شخص يحمل جنسية تلك الدولة؛  )أ(

  شخص عديم الجنسية، يكون مقر إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛عندما يرتكب الجريمة   )ب(

عند التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو االنضمام إليه، يجب على كل دولة طرف أن تقوم بإخطار   -٣
وفي حالة حدوث أي تغيير، يجب أن تقوم   .من هذه المادة ٢الوديع باالختصاص الذي أسسته، بموجب قوانينها الوطنية وفقا للفقرة 

  .الدولة الطرف المعنية بإخطار الوديع فورا

في المادة  المذكورةما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المنصوص عليها  طرف متعاقدةتتخذ كل دولة   -٤ -٢
بموجب المادة  بتسليم هذا الشخص بتسليمهدم قيام الدولة وجود مرتكب الجريمة المزعوم داخل إقليم تلك الدولة وع وفي حالاألولى، 

  .فيما يتعلق بتلك الجرائممن هذه المادة  القابلة للتطبيقللفقرات للفقرة األطراف التي أسست اختصاصها وفقا الثامنة إلى دولة من الدول 

  .ال تستثني هذه االتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني  -٦ -٣

  لمادة السادسةا
التي يوجد الجاني أو مرتكب الجريمة المزعوم في اقليمها أن تحتجزه أو أن تتخذ االجراءات  الطرف المتعاقدةعلى الدولة   -١

ويراعى في االحتجاز واالجراءات األخرى األحكام المنصوص عليها . األخرى الكفيلة ببقائه فيها اذا اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك
تلك الدولة، على أال يتجاوز االحتجاز أو اتخاذ االجراءات األخرى المهلة الضرورية للشروع في المقاضاة أو في اجراءات  في قانون
  .الترحيل

  .على هذه الدولة أن تشرع فورا في التحقيق بصفة أولية الثبات الوقائع  -٢

ورا بأقرب ممثل معتمد لدولة جنسيته، وتقدم اليه من هذه المادة أن يتصل ف ١بوسع الشخص المحتجز وفقا ألحكام الفقرة   -٣
  .جميع التسهيالت الالزمة لهذا الغرض

التي تكون قد أسست  المشار اليها األطرافشخصا بموجب أحكام هذه المادة، تخطر فورا الدول  الطرفعندما تحتجز الدولة   -٤
، من المادة الخامسـة  ٣و ٢الوديع بموجب الفقرتين  وأسست اختصاصها وأخطرتمن المادة الخامسة  ١الفقرة  بموجب اختصاصها

، وأي دول أخرى يهمها األمر اذا رأت ذلك مناسبا، بواقعة احتجاز ذلك الشخص والظـروف التـي   ودولة جنسية الشخص المحتجز
در فورا إلى موافاة تلك من هذه المادة أن تبا ٢التي تجري التحقيق األولي المذكور في الفقرة  الطرفوعلى الدولة .  استدعت احتجازه

  .بتقرير عن نتائج هذا التحقيق، وأن تبين ما اذا كانت تعتزم ممارسة اختصاصها القضائي األطرافالدول 
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  المادة السابعة

التي لم ترحل بعد مرتكب الجريمة المزعوم الموجود في اقليمها أن تحيل القضية إلى سلطاتها  الطرف المتعاقدةعلى الدولة 
وتتخذ هذه . شروع في المحاكمة، وذلك بدون أي استثناء وبصرف النظر عما اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اقليمهاالمختصة لل

  .السلطات قرارها بنفس الطريقة التي تتبعها وفقا لقانون دولتها ازاء أي قضية عادية خطيرة

  )مكرر(المادة السابعة 

و مقامة عليه دعوى، عمال بهذه االتفاقية، أن يلقى معاملة عادلة، يكفل ألي شخص محتجز أو متخذ ضده إجراءات أخرى أ
بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها، وطبقا لألحكام ذات العالقة في 

  .القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان

  المادة الثامنة

حاالت تقتضي الترحيل بموجب أي اتفاقية ترحيل مبرمة بين الدول  في المادة األولىتعتبر الجرائم المنصوص عليها   -١
بأن تدرج هذه الجرائم في أي اتفاقية ترحيل تعقد مستقبال بوصفها جرائم تقتضي  األطراف المتعاقدةوتتعهد الدول . األطراف المتعاقدة
  .الترحيل

أخرى  طرف متعاقدةالتي تشترط للترحيل وجود معاهدة ترحيل، طلب ترحيل من دولة  الطرف المتعاقدةولة عندما تتلقى الد  -٢
ال ترتبط معها بمعاهدة ترحيل، يجوز لها حسب تقديرها أن تعتبر االتفاقية الراهنة بمثابة السند القانوني للترحيل في حاالت الجرائم 

  .ترحيل رهنا بالشروط األخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي طلب منها الترحيلويظل ال .المادة األولى المنصوص عليها في

في التي ال تشترط وجود معاهدة ترحيل أن تقرر فيما بينها أن الجرائم المنصوص عليها  األطراف المتعاقدةعلى الدول   -٣
  .ولة المطلوب منها الترحيلتقتضي الترحيل في ظل الشروط المنصوص عليها في قانون الد المادة األولى

، تعامل الجرائم المنصوص عليها كما لو كانت قد ارتكبت ال في مكان  األطراف المتعاقدةألغراض الترحيل بين الدول   -٤
 )ھ( و) د(و) ج(و) ب(التي بسطت اختصاصها القضائي طبقا ألحكام الفقرات  األطرافوقوعها فحسب بل وأيضا في أقاليم الدول 

  .من المادة الخامسة ٢والتي بسطت اختصاصها القضائي طبقا ألحكام الفقرة من المادة الخامسة  ١من الفقرة المنبثقة 

من المادة األولى تعامل، لغرض الترحيل  ٣من الفقرة ) ب(و) أ(كل من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين   -٥
 .بين الدول األطراف، على أنها متساوية

  )مكرر(امنة المادة الث

 ١ال يجوز، ألغراض تسليم الجناة أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 
، ال يجوز رفض طلب تسليم الجناة أو المساعدة يوبالتال. جريمة سياسية أو جريمة تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية

المتبادلة على أساس مثل هذه الجرائم لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع  القانونية
  .سياسية
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  )ثالثا(المادة الثامنة 

رت لدى أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، إذا توف جانيليس في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم ال
الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسانيد جوهرية تدعوها إلى االعتقاد بأن طلب التسليم للمجرمين الرتكابهم الجرائم المنصوص 

س عليها في المادة األولى أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بهذه الجرائم، قُدم من أجل محاكمة أو معاقبة شخص ما على أسا
ه، أو ديانته، أو جنسيته، أو أصله العرقي، أو رأيه السياسي، أو نوعه، أو إذا كان امتثالها للطلب سيخل بوضع هذا الشخص ألي جنس

  .سبب من األسباب

  المادة التاسعة

لجوي التي تنشئ فيما بينها مؤسسات التشغيل المشترك للنقل الجوي، أو وكاالت دولية للنقل ا األطراف المتعاقدةعلى الدول 
تشغل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي، أن تحدد فيما بينها بالوسائل المناسبة الدولة التي تمارس االختصاص القضائي 
وتأخذ صفة دولة تسجيل الطائرة ألغراض هذه االتفاقية، وعلى هذه الدولة أن تخطر بذلك منظمة الطيران المدني الدولي لتفيد بذلك 

  .راف في هذه االتفاقيةجميع الدول األط

  المادة العاشرة

طبقا للقانون الدولي والقانون الوطني بأن تتخذ اإلجراءات المعقولة لمنع وقوع الجرائم  األطراف المتعاقدةتتعهد الدول   -١
  .المنصوص عليها في المادة األولى

في المادة األولى، تبادر الدولة  المذكورة ليهاالمنصوص ععندما تتأخر الرحلة الجوية أو تنقطع بسبب ارتكاب إحدى الجرائم   -٢
وجد في إقليمها الطائرة أو الركاب أو الطاقم إلى تسهيل استمرار رحلة الركاب والطاقم بأسرع ما يمكن، كما تالتي  الطرف المتعاقدة

  .تبادر بدون إبطاء إلى إعادة الطائرة وبضائعها إلى أصحاب الحق القانوني في حيازتها

  حادية عشرةالمادة ال

كل منها إلى األخرى أقصى قدر من المساعدة بشأن اإلجراءات الجنائية المتخذة إزاء هذه  األطراف المتعاقدةتقدم الدول   -١
  .وفي جميع الحاالت يظل قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة هو القانون المنطبق. الجرائم

اللتزامات التي تفرضها أي معاهدة أخرى ثنائية كانت أو متعددة األطرف تنظم من هذه المادة با ١ال مساس في أحكام الفقرة   -٢
  .حاليا أو مستقبال، كليا أو جزئيا، تبادل المساعدات في المسائل الجنائية

  المادة الثانية عشرة

 –قانونها الوطني وفقا ل –تعتقد أن احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة األولى سترتكب، تقوم  طرف  متعاقدةكل دولة 
من  ٢و  ١ الفقرتين الفقرةفي  المنصوص عليها المشار اليهابابالغ أي معلومات لديها عن ذلك إلى الدول التي ترى أنها من الدول 

  .المادة الخامسة
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  المادة الثالثة عشرة

طبقا لقانونها الوطني بأي  إلى ابالغ مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بأسرع ما يمكنها طرف متعاقدةتبادر كل دولة 
  :معلومات لديها عما يلي

  ظروف الجريمة  )أ(

  من المادة العاشرة ٢االجراء المتخذ طبقا للفقرة   )ب(

االجراءات المتخذة ازاء الجاني أو مرتكب الجريمة المزعوم، وال سيما نتائج أي اجراء من اجراءات ترحيله أو   )ج(
  .أي اجراءات قضائية أخرى

  ابعة عشرةالمادة الر
أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية وتتعذر تسويته بالتفاوض يحال إلى  طرفين متعاقدتينأي نزاع ينشأ بين دولتين   -١

وما لم يتمكن أطراف النزاع من االتفاق على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ . التحكيم بناء على طلب من هذه الدول
ع إلى التحكيم، جاز ألي طرف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدمه وفقا لدستور هذه طلب احالة النزا

  .المحكمة
وال تلتزم . عند التوقيع أو التصديق على هذه االتفاقية أو االنضمام اليها يجوز للدولة أن تعلن عدم التزامها بالفقرة السابقة  -٢

  .التي أعربت عن التحفظ الطرف المتعاقدةخرى بالفقرة السابقة ازاء الدولة األ األطراف المتعاقدةالدول 
قدمت تحفظا طبقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت، وذلك بتوجيه اخطار إلى  طرف متعاقدةيجوز ألي دولة   -٣

 .حكومات االيداع

ى ــ انتهـ
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  مع التعديالت المقترحة من ١٩٧٠اتفاقية الهاي لعام 
  للجنة القانونية

  مقدمة

  ان الدول األطراف في هذه االتفاقية،

 طيران حالةاألفعال غير المشروعة لالستيالء على الطائرات أو لممارسة السيطرة على الطائرات وهي في أن  اذ تعتبر
على تشغيل الخطوط الجوية، وتزعزع ثقة شعوب العالم في يعرض سالمة األشخاص والممتلكات للخطر، ويؤثر تأثيرا خطيرا  الخدمة

  سالمة الطيران المدني،

  أن حدوث هذه األفعال يثير قلقها البالغ، واذ تعتبر

  أن منع حدوث هذه األفعال يقتضي بالحاح وضع اجراءات مالئمة لمعاقبة مرتكبيها، واذ تعتبر

  :قد اتفقت على ما يلي

  المادة األولى

 :أي شخص يقوم بأي من األعمال التالية على متن أي طائرة وهي في حالة طيران") الجريمة"ستدعى فيما بعد (مة يعد مرتكبا لجري

االستيالء على الطائرة، أو ممارسة السيطرة عليها، أو محاولة ارتكاب أي أفعال من هذا القبيل على نحو غير   )أ(
  .ل آخر من أشكال الترهيبمشروع، بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة، أو بأي شك

  .العمل شريكا مع شخص يرتكب أي أفعال من هذا القبيل أو يحاول ارتكابها  )ب(

ممارسة السيطرة غير المشروعة على   يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم باالستيالء غير المشروع وعمدا على طائرة، أو  -١
  .ام، أو بأي شكل آخر من أشكال الترهيب، أو بأي وسائل تكنولوجيةطائرة في الخدمة باستخدام القوة أو بالتهديد، أو باالرغ

، أو يتسبب بطريقة مصداقيةيطلق تهديدات ذات  أي شخص ،١من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة  يعد مرتكبا لجريمة  -٢
  .جريمة بارتكاب ألي شخص بتلقي تهديدات ذات مصداقية، غير مشروعة ومتعمدة

  :يمة أي شخص يقوم بما يلييعد مرتكبا لجر  -٣
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  .من هذه المادة ١المنصوص عليها في الفقرة  المذكورةأن يحاول ارتكاب أي من الجرائم   )أ(

) أ( ٣أو  ٢ أو ١أو أن ينظم جريمة أو يوجه آخرين الرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات   )ب(
  من هذه المادة؛

  .من هذه المادة) أ( ٣أو  ٢أو  ١ذه الجرائم المنصوص عليها في الفقرات أو أن يكون شريكا في أي من ه  )ج(

من ) أ(٣أو  ٢أو  ١مع العلم أن أي شخص ارتكب فعال يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات   )د(
ب هذه هذه االتفاقية، أو أن هذا الشخص مطلوب القبض عليه من سلطات إنفاذ القانون لمحاكمته على ارتكا

الجريمة أو ألنه صدر حكم ضده بسبب هذه الجريمة، أو ساعد ذلك الشخص على تفادي التحقيق أو تجنب 
 .المحاكمة الجنائية أو العقاب

تعتبر كل دولة طرف أيضا الحاالت التالية، اذا تمت بصورة مشتركة أو منفردة، جرائم، بغض النظر عما اذا كانت أي منها   -٤
  :من هذه المادة قد ارتكبت فعليا أو تمت محاولة ارتكابها) أ( ٣أو  ٢أو  ١واردة في الفقرات 

من هذه المادة، ) أ( ٣أو  ٢أو  ١االتفاق مع شخص أو أكثر من شخص على ارتكاب جريمة مذكورة في الفقرات   )أ(
  ؛وهذا يشمل، حيث يقتضيه القانون المحلي، أن يقوم أحد المشاركين في إتيان فعل تأييدا لالتفاق

أو المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من األشخاص، يعملون بقصد مشترك، في ارتكاب جريمة أو   )ب(
من هذه المادة، وعندما تكون هذه المساهمة ) أ( ٣أو  ٢أو  ١أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

  :متعمدة وتجري إما

رض خاص بهذه المجموعة، حين يتضمن هذا النشاط أو بهدف مواصلة النشاط اإلجرامي العام أو بغ  )١(
  من هذه المادة؛) أ( ٣أو  ٢أو  ١الغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

أو  ٢ أو ١أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات   )٢(
  .من هذه المادة) أ( ٣

  نيةالمادة الثا

  .المنصوص عليها في المادة األولى الجرائم الجريمةبالتشدد في معاقبة  طرف متعاقدةتتعهد كل دولة 

  المادة الثالثة

  ألغراض هذه االتفاقية،  -١

تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة اغالق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب على متنها   )أ([[
وفي حالة الهبوط االضطراري يجب اعتبار الطائرة في .  التي يفتح فيها أي باب منها لخروجهم ولغاية اللحظة

حالة طيران إلى أن تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عنها وعمن على متنها من أشخاص وعما عليها من 
 ]].ممتلكات

]]  
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ضية أو طاقم الطائرة بتحضير الطائرة لرحلة محددة تعتبر الطائرة في الخدمة ابتداء من قيام أفراد الخدمات األر  ]])ب(
وتمتد مدة الخدمة في جميع األحوال مادامت الطائرة في حالة ولغاية أربع وعشرين ساعة بعد أي هبوط لها؛ 
الرحلة  وفي حالة الهبوط االضطراري، تعتبر  .من هذه المادة) أ(طيران حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية 

  .ى حين أن تتولى السلطات المختصة المسؤولية عن الطائرة وعن األشخاص والممتلكات التي على متنهامستمرة ال

 .يجب أال تطبق هذه االتفاقية على الطائرات المستخدمة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو الشرطية  -٢

تكبت الجريمة على متنها أو مكان هبوطها موجودين يجب أال تطبق هذه االتفاقية اال اذا كان مكان اقالع الطائرة التي ار  -٣
 .خارج اقليم دولة تسجيلها، بصرف النظر عما اذا كانت رحلة هذه الطائرة دولية أو داخلية

في المادة الخامسة، يجب أال تطبق هذه االتفاقية اذا كان مكان االقالع ومكان الهبوط  المنصوص عليها المذكورةفي الحاالت   -٤
طائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة موجودين داخل اقليم نفس الدولة وكانت هذه الدولة من ضمن الدول المشار اليها في الفعلي لل
 .تلك المادة

من هذه المادة، يجب تطبيق المواد السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة بصرف النظر  ٤و ٣على الرغم من أحكام الفقرتين   -٥
  .ئرة أو مكان هبوطها الفعلي اذا وجد الجاني أو مرتكب الجريمة المزعوم في اقليم دولة غير دولة تسجيل الطائرةعن مكان اقالع الطا

  )مكرر(المادة الثالثة 

ليس في هذه االتفاقية ما يمس الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات األخرى للدول واألفراد بموجب القانون الدولي، وخاصة   -١
  .والقانون اإلنساني الدولي الطيران المدني الدولي، ، واتفاقيةاألمم المتحدة مقاصد ومبادئ ميثاق

ال تسري هذه االتفاقية على أنشطة القوات المسلحة أثناء النزاعات المسلحة، حسبما تُفهم تلك المصطلحات في إطار القانون   -٢
هذه االتفاقية على أنشطة القوات المسلحة لدولة تمارس واجباتها اإلنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظم هذه األنشطة، وال تسري 

  .قواعد أخرى من القانون الدولي هاالرسمية، بقدر ما تنظم

من هذه المادة تفسيرا يفهم منه أنها تُبيح األفعال غير المشروعة أو تجعلها  ٢ال ينبغي تفسير األحكام الواردة في الفقرة   -٣
  .مقاضاة بموجب قوانين أخرىقانونية، أو أنها تمنع ال

  المادة الرابعة

وأي  المنصوص عليها في المادة األولياالجراءات الالزمة لبسط اختصاصها على الجرائم  طرف متعاقدةتتخذ كل دولة   -١
  :أفعال عنف أخرى ضد الركاب أو الطاقم يرتكبها المجرم المزعوم فيما يتعلق بالجرائم في الحاالت التالية

  .ة التي ترتكب في اقليم تلك الدولةالجريم  )أ(

  .على متنها إذا كانت الطائرة مسجلة في تلك الدولة ضد طائرة أوالجريمة التي ترتكب   )ب أ(

  .طائرة هبطت في اقليم تلك الدولة ومازال مرتكب الجريمة المزعوم على متنها فيالجريمة التي ترتكب   )ج ب(
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على متنها اذا كانت هذه الطائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر اما يقع  ضد طائرة أوالجريمة التي ترتكب   )د )ج(
 .مركز أعماله الرئيسي في تلك الدولة، واما له اقامة دائمة فيها في غياب هذا المركز

  .عندما يرتكب الجريمة شخص يحمل جنسية تلك الدولة  )ھ(

  :الحاالت التالية قد تؤسس الدولة الطرف اختصاصها أيضا على أي جريمة ترتكب في  -٢

  عندما ترتكب الجريمة ضد شخص يحمل جنسية تلك الدولة؛  )أ(

  عندما يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية، يكون مقر إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛  )ب(

أن تقوم بإخطار  عند التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو االنضمام إليه، يجب على كل دولة طرف  -٣
وفي حالة حدوث أي تغيير، يجب أن تقوم .  من هذه المادة ٢الوديع باالختصاص الذي أسسته، بموجب قوانينها الوطنية وفقا للفقرة 

  .الدولة الطرف المعنية بإخطار الوديع فورا

صوص عليها في المادة األولى في حال ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المن طرف متعاقدةتتخذ كل دولة   -٤ -٢
بموجب المادة الثامنة إلى دولة من  بتسليم هذا الشخص بتسليمهوجود مرتكب الجريمة المزعوم داخل إقليم تلك الدولة وعدم قيام الدولة 

  .من هذه المادة ٢أو الفقرة  ١للفقرة  المنصوص عليها المذكورةالدول األطراف التي أسست اختصاصها وفقا 

  .ال تستثني هذه االتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني  -٥ -٣

  المادة الخامسة

التي تنشئ فيما بينها مؤسسات مشتركة للنقل الجوي أو وكاالت تشغيل دولية تشغل  األطراف المتعاقدةيجب على الدول 
وسائل المالئمة الدولة التي تمارس االختصاص القضائي على كل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي، أن تحدد فيما بينها بال

طائرة وتأخذ صفة دولة التسجيل ألغراض هذه االتفاقية، ويجب على هذه الدولة أن تخطر بذلك منظمة الطيران المدني الدولي لتفيد 
  .هذه المنظمة جميع الدول األطراف في هذه االتفاقية بذلك

  المادة السادسة

التي يوجد الجاني أو مرتكب الجريمة المزعوم في اقليمها أن تحتجزه أو أن تتخذ  األطراف المتعاقدةلدولة يجب على ا  -١
ويجب أن يتم هذا االحتجاز وغيره من االجراءات .  االجراءات األخرى الكفيلة ببقائه فيها اذا اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك

 .تجاوز المهلة الضرورية للشروع في المقاضاة الجنائية أو اجراءات الترحيلاألخرى وفقا األحكام قانون تلك الدولة بدون 

  .يجب على هذه الدولة أن تشرع فورا في التحقيق األولي الثبات الوقائع  -٢

من هذه المادة ليتصل فورا بأقرب ممثل معتمد لدولة  ١يجب تقديم المساعدة إلى الشخص المحتجز وفقا ألحكام الفقرة   -٣
  .جنسيته
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 دولة تسجيل الطائرة، والدولة المشار اليهاعندما تحتجز الدولة شخصا بموجب أحكام هذه المادة، يجب عليها أن تخطر فورا   -٤
وأسست اختصاصها وأخطرت دولة االيداع من المادة الرابعة،  )ج( ٢و ١الدول األطراف التي أسست اختصاصها بموجب الفقرة 

أخرى يهمها األمر اذا  أطراف، وأن تخطر أيضا أي دول ودولة جنسية الشخص المحتجز رابعةمن المادة ال ٣و ٢بموجب الفقرتين 
 الطرفويجب على الدولة .  احتجاز هذا الشخص احتجازهرأت ذلك مناسبا، بواقعة احتجاز ذلك الشخص والظروف التي استدعت 

المذكورة بنتائج هذا التحقيق  األطرافر فورا إلى ابالغ الدول من هذه المادة أن تباد ٢التي تجري التحقيق األولي المذكور في الفقرة 
  .وأن تبين ما اذا كانت تعتزم ممارسة اختصاصها القانوني

  المادة السابعة

التي لم ترحل مرتكب الجريمة المزعوم الموجود في اقليمها أن تحيل القضية إلى سلطاتها  الطرف المتعاقدةيجب على الدولة 
ويجب أن تتخذ هذه .  ي المحاكمة، وذلك بدون استثناء وبصرف النظر عما اذا كانت الجريمة ارتكبت في اقليمهاالمختصة للشروع ف

  .السلطات قرارها بالطريقة التي ستتبعها وفقا لقانون دولتها ازاء أي جريمة عادية خطيرة

  )مكرر(المادة السابعة 

ة عليه دعوى، عمال بهذه االتفاقية، أن يلقى معاملة عادلة، يكفل ألي شخص محتجز أو متخذ ضده إجراءات أخرى أو مقام
بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها، وطبقا لألحكام ذات العالقة في 

  .القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان

  المادة الثامنة

حالة تقتضي الترحيل بموجب أي معاهدة ترحيل مبرمة  الجرائم المنصوص عليها في المادة األولى الجريمةأن تعتبر يجب   -١
في أي اتفاقية ترحيل تعقدها مستقبال  الجرائم الجريمةبأن تدرج هذه  األطراف المتعاقدةوتتعهد الدول .  األطراف المتعاقدةبين الدول 

 .رحيلتقتضي الت جرائم جريمةبوصفها 

أخرى  طرف متعاقدةالتي تشترط للترحيل وجود معاهدة ترحيل طلب ترحيل من دولة  الطرف المتعاقدةعندما تتلقى الدولة   -٢
 الجريمةلم ترتبط معها بمعاهدة ترحيل، يجوز لها حسب تقديرها أن تعتبر هذه االتفاقية الراهنة بمثابة السند القانوني للترحيل بسبب 

ويظل الترحيل رهنا بالشروط األخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي طلب منها .  عليها في المادة األولىالجرائم المنصوص 
  .الترحيل

الجرائم المنصوص عليها  الجريمةاألطراف التي ال تشترط معاهدة الترحيل أن تقرر فيما بينها أن  المتعاقدةيجب على الدول   -٣
  .ل بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي طلب منها الترحيلتقتضي الترحي في المادة األولى

، كما لو كانت قد ارتكبت ال في األطراف المتعاقدة، ألغراض الترحيل بين الدول كل من الجرائم الجريمةيجب أن تعامل   -٤
 )ھ(و) د(و) ج(و) ب( ١ الفقرات الفقرةمكان وقوعها فحسب بل وأيضا في أقاليم الدول التي بسطت اختصاصها القانوني طبقا ألحكام 

  .من المادة الرابعة ٢وبسطت اختصاصها القانوني طبقا للفقرة من المادة الرابعة 
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ألغراض تسليم  ١من المادة  ٤لفقرة من ا) ب(و ) أ(تعامل بالمثل الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين   -٥
  .المجرمين فيما بين الدول األطراف

  )مكرر(ة الثامنة الماد

 ١ال يجوز، ألغراض تسليم الجناة أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 
، ال يجوز رفض طلب تسليم الجناة أو المساعدة يوبالتال. جريمة سياسية أو جريمة تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية

نونية المتبادلة على أساس مثل هذه الجرائم لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع القا
  .سياسية

  )ثالثا(المادة الثامنة 

ا توفرت لدى أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، إذ جانيليس في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم ال
الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسانيد جوهرية تدعوها إلى االعتقاد بأن طلب التسليم للمجرمين الرتكابهم الجرائم المنصوص 

أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بهذه الجرائم، قُدم من أجل محاكمة أو معاقبة شخص ما على أساس  ١عليها في الفقرة 
ه، أو ديانته، أو جنسيته، أو أصله العرقي، أو رأيه السياسي، أو نوعه، أو إذا كان امتثالها للطلب سيخل بوضع هذا الشخص ألي جنس

  .سبب من األسباب

  المادة التاسعة

لوقوع، من المادة األولى، أو كلما كان على وشك ا )أ( ١في الفقرة  المنصوص عليها المذكورةكلما وقع أي فعل من األفعال   -١
جميع االجراءات المالئمة العادة السيطرة على الطائرة إلى قائدها المشروع أو للمحافظة على  األطراف المتعاقدةيجب أن تتخذ الدول 

 .سيطرته عليها

قمها التي فيها الطائرة أو ركابها أو طا الطرف المتعاقدةفي الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة، يجب أن تقوم الدولة   -٢
بتسهيل استمرار رحلة الركاب والطاقم بأسرع ما يمكن عمليا، وأن تبادر بدون ابطاء إلى اعادة الطائرة وبضائعها إلى أصحاب الحق 

  .القانوني في حيازتها

  المادة العاشرة

جنائية المتخذة ازاء كل منها إلى األخرى أكبر قدر من المساعدة بشأن اإلجراءات ال األطراف المتعاقدةيجب أن تقدم الدول   -١
في المادة الرابعة، ويجب في جميع  المنصوص عليها المذكورةوغيرها من األفعال  الجرائم المنصوص عليها في المادة األولى الجريمة

  .الحاالت أن يطبق في جميع األحوال قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة

اللتزامات التي تفرضها أي معاهدة أخرى ثنائية أو متعددة األطراف تنظم من هذه المادة با ١يجب أال تمس أحكام الفقرة   -٢
  .حاليا أو مستقبال، كليا أو جزئيا، تبادل المساعدات في المسائل الجنائية
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  )مكرر(المادة العاشرة 

ات لديها أي دولة طرف تعتقد أن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة األولى سترتكب، يجب عليها إبالغ أي معلوم
  .من المادة الرابعة، وذلك وفقا لقانونها الوطني ٢و ١عن ذلك إلى الدول األطراف التي تعتقد أنها من الدول المذكورة في الفقرتين 

  المادة الحادية عشرة

مدني ، طبقا لقانونها الوطني، وبأسرع ما يمكنها إلى ابالغ مجلس منظمة الطيران الطرف متعاقدةيجب أن تبادر كل دولة   
  :الدولي بأي معلومات تتوفر لديها بشأن ما يلي

 .ظروف الجريمة  )أ(

 . االجراءات المتخذة طبقا ألحكام المادة التاسعة  )ب(

االجراءات المتخذة ازاء الجاني أو مرتكب الجريمة المزعوم، وال سيما نتيجة أي اجراء من اجراءات ترحيله أو   )ج(
  .االجراءات القانونية األخرى

  ة الثانية عشرةالماد

أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية وتتعذر تسويته بالتفاوض، يجب أن  طرفين متعاقدتينأي نزاع ينشأ بين دولتين   -١
وما لم يتمكن أطراف النزاع من االتفاق على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من .  يحال إلى التحكيم بناء على طلب أي منها

 .الة النزاع إلى التحكيم جاز ألي طرف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدمه وفقا لدستورهاتاريخ طلب اح

ومن ثم ال .  عند التوقيع أو التصديق على هذه االتفاقية أو االنضمام اليها يجوز للدولة أن تعلن عدم التزامها بالفقرة السابقة  -٢
 .التي أعربت عن هذا التحفظ الطرف المتعاقدةاألخرى ملزمة بالفقرة السابقة ازاء الدولة  األطراف المتعاقدةتصبح الدول 

قدمت تحفظا وفقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت، وذلك بتوجيه إخطار إلى  طرف متعاقدةيجوز ألي دولة   -٣
  .حكومات اإليداع

  ـ انتهـى ـ
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