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 لمجنة القانونية التابعة المجنة الفرعية الخاصة 
 مسألة بما في ذلك  المعنية بتحديث اتفاقية طوكيو

 الركاب غير المنضبطين

 الثانياالجتماع 
 2102ديسمبر  7 - 3، يالرمونت

 بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو مشروعالفقرات الرئيسية من منطوق 
 نونية()مقدمة من رئيس المجنة الفرعية القا  

 األولى ةادمال

رتكب عمى متن الطائرات، الموقع عمييا في طوكيو ـالجرائم وبعض األفعال األخرى التي ت   قمع تفاقيةذا البروتوكول ايكّمل ى
ر وتفست قرأ طرا  في البروتوكول، وبناء عمى اتفاق األ. ("االتفاقية"بعبارة ما يمي مشار إلييا فيال) 0693سبتمبر  04بتاريخ 

 .كوثيقة واحدة مع ىذا البروتوكولفاقية االت
التي تخدم  في المطارات قمع أعمال العن  غير المشروعةبروتوكول ىذه المادة شكل المادة األولى من  مشروعتبع ي: مالحظة)

مييا في غير المشروعة الموجية ضد سالمة الطيران المدني، الموقع ع األفعالمل التفاقية قمع الطيران المدني الدولي، المكّ 
األول لمجنة الفرعية  االجتماععنيا عدد من الوفود خالل التي أعرب في ضوء اآلراء . و 0670سبتمبر  23في  مونتريال

المتعمقة باالختصاص و المحددة باستثناء ما يخص الثغرات  تنقيح شاملإلى  أن اتفاقية طوكيو ال تحتاج عموماً  امفادىو 
عالج يتغييرات عمى المصطمحات المستخدمة في اتفاقية طوكيو، مثل دولة "التسجيل"؛ وال دخل ي  ال  مشروعالقضائي، فإن ىذا ال

  تناولتيا المادة السادسة عشرة الحالية.  و التي سبق  مسألة التسميم

 ةمادة الثانيال

 :من االتفاقية مادة الثالثةمن ال 2فقرة التحل الفقرة التالية محل  -0
 :أن تقوم بما يمي كل دولة متعاقدةيتعين عمى  -2"
في  اتالتي ت رتكب عمى متن الطائر  عمى الجرائم اختصاصيا القضائي طبيقيمزم من التدابير لت تتخذ ما أ(

 الحاالت التالية:
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قوانينيا الجنائية عمى متن في مييا المنصوص عجريمة ارتكاب ال عند [وقوع الحادثة ]بوصفيا دولة (0)
 ؛الدولة تمكالطائرة في إقميم 

قوانينيا الجنائية عمى متن في عمييا المنصوص ارتكاب الجريمة  عند ]بوصفيا دولة التسجيل[ (2)
 ؛الدولة تمك المسجمة فيالطائرة 

المادة من  مكرر 0الفقرة في عمييا المنصوص جريمة ارتكاب ال عند ]بوصفيا دولة ىبوط الطائرة[ (3)
 ؛عمى متنيا المزعوم ال يزال الجانيو دولة ك الت في إقميم تمىبطالتي عمى متن الطائرة التاسعة 

المادة من  مكرر 0الفقرة في عمييا المنصوص جريمة ارتكاب ال عند ]بوصفيا دولة المشغل[ (4)
إقامتو الدائم في  محل يوجد مقر عممو أولمشغل دون طاقم بالمؤجرة عمى متن الطائرة التاسعة 

 .الدولة تمك

في  اتلجرائم التي ت رتكب عمى متن الطائر عمى اصاىا القضائي اختصا طبقأيضا أن تلمدولة يجوز  ب(
 الحاالت التالية:

المادة من  مكرر 0الفقرة في عمييا المنصوص جريمة ارتكاب ال عند[ جنسيةالبوصفيا دولة ] (0)
 ؛الدولةتمك  مواطني]من طر  أو[ ضد أحد التاسعة عمى متن الطائرة 

 مكرر 0الفقرة في عمييا المنصوص جريمة ارتكاب ال عندتاد[ ]بوصفيا دولة مكان اإلقامة المع (2)
المعتاد  توشخص عديم الجنسية يوجد مكان إقاممن طر  المادة التاسعة عمى متن الطائرة من 
 .تمك الدولةفي 

 :من االتفاقية المادة الثالثةإلى  مكرر 2برقم  ةتضا  فقرة جديد -2
جريمة  يشكلالمادة التاسعة من  مكرر 0الفقرة في  منصوص عميوفعل أي  أن دولة متعاقدةتقرر عندما  -مكرر 2"

عندما  جريمةعمى ىذه الختصاصيا القضائي ا طبقوانينيا الجنائية، يجوز ليذه الدولة المتعاقدة أيضا أن توفقا لق
 (2( و )0)ب( ) (2)( والفقرة 4( و )3أ( )) 2عمى متن الطائرة في أي حالة من الحاالت الواردة في الفقرة  ت رتكب
 ".الثالثةالمادة من 

المادة  عمىيا خالاإلضافات الجديدة المقترح إد مكرر 2 الفقرةب( و ) 2 ( والفقرة4إلى )( 2أ( )) (2) اتالفقر تمثل : مالحظة)
اتفاقية نة من المادة الثامشكل إلى حد ما . وتتبع واالختياريةالتي تتناول مسألة االختصاصات اإللزامية و  من االتفاقية، الثالثة
تعديالت. والفكرة ىنا ىي إدخال بعض ال(، مع 2101، )بيجين المتعمقة بالطيران المدني الدولي ةفعال غير المشروعاألقمع 
الجرائم الخطيرة التي عمى ( أو جرائم تشكل أنيا يتقررما ألفعال )عندعمى ااالختصاص القضائي  وجودينص عمى  بند إضافة

ذا كانت المجنة الثانية الحالة فيأو تسميمو  في الحالة األولى إلى إنزالو من الطائرةط المعني الشخص غير المنضب عرضت . وا 
من المادة التاسعة. أما إذا  مكرر 0لزامي، يمكن توسيع نطاق الفقرة اإلقضائي الختصاص اال توسيع نطاقالفرعية ترغب في 

من المادة الثامنة. وال  مكرر 0، فيمكن تقميص حجم ىذه الفقرة ونقل جزء من محتواىا إلى الفقرة ذلك عكسرغب في تكانت 
لجرائم األخرى عمى أساس عمى ااختصاصيا القضائي  ممارسة منأي تغيير من ىذه التغييرات الدول المتعاقدة  منعينبغي أن ي

 .(( من المادة الثالثة الحالية3)الفقرة 
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 المادة الثالثة

 من االتفاقية: المادة الثامنة إلى مكرر 0 ةضا  الفقر ت

قد تندرج األفعال التالية ضمن نطاق األفعال التي ولكن دون الحد من طابعيا العام،  0ألغراض الفقرة  -مكرر 0 "
 إلى اإلنزال من الطائرة: تّعرض مرتكبيا

 ؛آخر شخص دض بالقول، أو بالفعل سواء التيديد، أو الترىيب أو ديالجس االعتداء ( أ
 ؛ممتمكات أي تدمير أو تم  في اً عمد التسبب ( ب
النظام حسن ب ويخل الثمالةمن ؤدي إلى حالة بما ياستيالك المواد المؤثرة عمى العقل،  ( ج

 واالنضباط؛
 ؛الطائرة سالمة ييدد قد نحو عمى آخر مكان أي في أو المياه دورة في التدخين ( د
 ؛الطائرة متن عمى بالسالمة المتعمقة جيزةاأل من غيره أو الدخان عن الكش  بجياز العبث ( ه
 ".محظورا تشغيمو يكون عندما محمول لكترونيإ جياز أي تشغيل ( و

التي تخضع لالختصاص و األقل خطورة، أو األفعال الجديدة إلى سرد عدد من الجرائم  مكرر 1الفقرة تيد   مالحظة:)
مكان اإلقامة المعتاد. ويشمل مصطمح "األفعال" في ىذا السياق، جنسية ودولة الاالختياري لدولة اليبوط ودولة المشغل ودولة 

قائمة الجرائم، فإن  فيبعد  بتألن المجنة الفرعية لم ت ". ونظراً الجرائمو "غير  "الجرائم"ب( من المادة األولى،  0وفقا لمفقرة 
ذا رأت المجنة الفرعية أنو ادالص 222قائمة الكتاب الدوري رقم  تستند إلى مكرر 0القائمة الواردة في الفقرة  ر عن االيكاو. وا 

المة يدد س)د( و )ه( و )و( ألنيا قد ت مكرر 0ينبغي اعتبار بعض ىذه األفعال جرائم خطيرة )مثال األفعال الواردة في الفقرة 
     (.من المادة التاسعة مكرر 0رر نقل ىذه الجرائم إلى الفقرة يجوز ليا أن تقالطائرة(، ف

 عةالمادة الراب

 :خطيرةتعتبر األفعال التالية جرائم ولكن دون الحد من طابعيا العام،  مكرر 0ألغراض الفقرة  -مكرر 0 "

 أداء في تدخالً يشكل  الفعل ىذا كان إذا الطائرة طاقم أعضاء أحد ضد التيديد أو االعتداء ( أ
 .ميامو أداء عمى قدرتو من يقمل أو لميامو عضو الطاقم

 الطائرة طاقم من عضو أي أو الطائرة قائد يصدرىا التي لمشروعةا التعميمات اتباع رفض ( ب
 أو الطائرة متن عمى ممتمكات أي أو شخص أي سالمة أو الطائرة سالمة لتأمين عنو بالنيابة
 .الطائرة متن عمى النظام واالنضباطحسن ب ويخل

 ؛آخر ي ضد أي شخصجسدالعن  ال ( ج
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 االعتداء الجنسي ( د

 [."نة الفرعيةتضيفيا المج جرائم أخرىأي ] ( ه

عمييا  مارسي   أنينبغي التي الجديدة إلى سرد عدد من الجرائم الخطيرة  مكررمن المادة التاسعة  1الفقرة تيد   مالحظة:)
لدولة اليبوط ودولة المشغل. وتستند ىذه القائمة إلى بعض الجرائم الواردة في الكتاب الدوري  اإللزامي االختصاص القضائي

وص  الجرائم الخطيرة الواردة في وتجدر اإلشارة إلى أن جرائم خطورة. أكثر الااليكاو، والتي تعتبر  الصادر عن 222رقم 
 .(222الوص  الواردة في الكتاب الدوري  تماماً ال يتبع من المادة التاسعة  مكرر 0الفقرة 

 المادة الخامسة

 من االتفاقية: المادة العاشرة إلى 2باعتبارىا الفقرة لتالية ا ة" وتضا  الفقر 0قم "عمى أنيا الفقرة ر الفقرة الحالية  يتم ترتيب

األمن عمى متن الطائرة ]أحد الركاب[ ]أحد أعضاء طاقم الطائرة[  حارس، يعتبر 0الفقرة  ألغراض تطبيق  -2"
 ]قائد الطائرة[."

 مالحظات:)
يا إدراج مكانقدر ما تحدد ب الطائرة متناألمن عمى  حارسل التي ت منح الحصانة عن تفاصيل مشروعال اىذترد في ال  )أ(

 ألمن عمى متن الطائرة.حارس ايتعمق بحصانة  بندة من الضروري إدراج فرعيفي المعاىدة، إذا رأت المجنة ال
في   ىذه الحصانةفي المادة العاشرة الحالية سواء كانت الواردة لحصانة ا أي تعديل لمسألة  مشروعال اىذ يتضمنال  )ب(

 أو "ضرورية ومتناسبة". "عمى تقّمب األىواء وال تنطوي تعسفيةغير "معقولة" أو "يا ىي حصانةحالة تعديم
 
 .(ىذه المسائلفي المجنة الفرعية تبت ينبغي أن و 
 

 -انتهى  -


