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   الرابعة والثالثون الدورة— اللجنة القانونية

  )١٧/٩/٢٠٠٩ – ٩مونتريال، (

  الدورةهذه  في ة المنجزاألعمالتقرير عن   : ٥البند رقم 

  مشروع تقرير عن عمل اللجنة القانونية
  خالل دورتها الرابعة والثالثين
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 الصكوك واحد أو أكثر من صكاللجنة الفرعية الخاصة المعنية بإعداد رير اتقالنظر في   : من جدول األعمال٢البند 
 التي تعالج التهديدات الجديدة والناشئة

وأوضحت المقررة أن .   اتفاقية مونتريالالتعديالت المقترحة علىفي  الخامسةالمادة  اللجنة في تثم نظر  ٨١:٢
من ) ه(الفقرة الفرعية نصت على ذلك  كما ها إلزامي، احدة أسس لالختصاص القضائيمشروع النص قد أضاف ثالث

 الشخصيةحسب  االختصاص القضائي(دولة شخص يحمل جنسية تلك ال ةمي عندما يرتكب الجر، أي)١(المادة الخامسة 
ضد  ةميرتكب الجرت ماعندأي  )٢(المادة الخامسة ن كما نصت على ذلك ان اختيارياخرن اآلاثن واال، )القائمة بالفعل

شخص عديم الجنسية، ، أو )الواقع عليها الفعلالشخصية حسب  االختصاص القضائي(تلك الدولة شخص يحمل جنسية 
االختصاصات القضائية  ةلألمسرح ال يقدم حال وأشارت إلى أن التعديل المقت.  تلك الدولةيكون مقر اقامته المعتاد في اقليم 

، أو حيثما  المزعوملجريمةمرتكب اوجد فيه يومن الناحية العملية، يمكن حل هذه القضية وفقا للمكان الذي .  المتنازعة
  . األدلةيمكن جمع

.  ختياريااالقائمة بالفعل الشخصية حسب  القضائياالختصاص كون ين أن اقترح وفد يسانده أربعة آخرو  ٨٢:٢
 داخل االقليم يمثل المبدأ األساسي في بلدانهم، وأن الجنسية غالبا ما تكون عديمة االختصاص القضائيوتم التطرق إلى أن 

 قد يسهل مسألة القبول الواسع ااالختصاص القضائي اختياري كما أن جعل هذا.  االختصاص القضائي الجنائيالصلة بشأن 
  .للبروتوكول المستقبلي

 وقد قامت . تخفيض الطابع االلزامي لهذا االختصاص القضائيوقد عارضت عدة وفود أخرى اقتراح   ٨٣:٢
بنجاح وليس هناك سبب ألن ال تفعل باالختصاص القضائي  الدولية بادراج هذه القاعدة الخاصة سلسلة من االتفاقيات
، الترحيل يمكن أيضا أن يضعف نظام ياالختصاص القضائي االلزاماضافة إلى ذلك فإن غياب .  صكوك االيكاو ذلك

  .محدثا ثغرة محتملة في اإلطار القانوني

 ، وخلص الرئيس بين قوسين)١(من المادة الخامسة ) ه( الفقرة الفرعية وضعل اقتراح الحق تم رفضو  ٨٤:٢
بشأن اآلراء  حشد توافق وأشار وفد األرجنتين إلى أنه ليس بمقدوره.  دون تغيير) ه(إلى أنه يجب أن تبقى الفقرة الفرعية 

هذا الموضوع في سجالت هذا االجتماع، لينظر فيه الحقا المؤتمر إلى ، وطلب أن تتم االشارة )ه( الفرعية ةالفقر
  .الدبلوماسي في المستقبل

، وبالرغم من وجود تدخل واحد لحذف االشارة إلى الشخص عديم )٢(بالمادة الخامسة وفيما يتعلق   ٨٥:٢
  . دونما أي تغيير)٣(المادة الخامسة واعتمدت اللجنة أيضا . للجنة قررت أن تبقي على النص كما كانالجنسية، فإن ا

.   وتساءلت عن امكانية دمجهمامن المادة الخامسة ٥ و٤ الفقرتينالحظت بعض الوفود التشابه بين   ٨٦:٢
عن بروتوكول ) ٥(ما أخذت الفقرة  بين١٩٧١اتفاقية مونتريال لعام قد أخذت عن ) ٤(قررة أن الفقرة وأوضحت الم
وبما أن بروتوكول مونتريال ينطبق فقط على جرائم معينة في المطارات، ولكن ليس على الجرائم .  ١٩٨٨مونتريال لعام 

المتعلقة باألفعال المرتكبة على متن الطائرة، مثل الذي تم بعض األسس االختصاصية فإن المرتكبة على متن الطائرة، 
وهذا هو السبب الذي ألجله .   ال ينطبق في سياق البروتوكول،)١(من المادة الخامسة ) ج(لفقرة الفرعية تحديده في ا

) ٤(، بينما أشارت المادة الخامسة )١(من المادة الخامسة ) ه(أو ) أ(فقط إلى الفقرة الفرعية ) ٥(تطرقت المادة الخامسة 
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المناقشة، قررت اللجنة أن تطلب إلى لجنة الصياغة أن تفحص ما إذا كان واستنادا إلى هذه ).  ١(إلى كامل المادة الخامسة 
  . من المادة الخامسة٥و ٤هناك أي تكرار غير الزم في الفقرتين 

 بدال عن ،"محكمة" أشار إلى اختصاص )٦(للمادة الخامسة وأشار أحد الوفود إلى أن النص العربي   ٨٧:٢
  .ربي للنص االنجليزيوتقرر مطابقة النص الع".  جنائي"اختصاص 

، والتي ”legislation“ أشار أحد الوفود إلى أن النص الفرنسي استخدم كلمة ،المادة السادسةبالنظر إلى   ٨٨:٢
وتمت الموافقة على ذلك وأن يطبق نفس الشيء على المادة الثانية .  ”loi“ينبغي في الحقيقة تصحيحها باستخدام كلمة 

رأت  ،حاقتروبينما تم تأييد هذا اال).  ١(في المادة السادسة " المحاكمة المشروعة" عبارة واقترح وفد آخر ادخال.  عشرة
وبالتالي .  هذا االنشغال بما فيه الكفايةيزيل  يمكن أن المادة السابعة مكررفي  العادلة كما ورد المعاملة بندوفود أخرى أن 

  .عدا النقطة اللغوية الفرنسية المذكورة آنفا ما أي تغيير، ما دونمن المادة السادسة) ٣(و) ٢(و) ١(الفقرات تم اعتماد 
تم اقتراحه أثناء " تقد أسس" أوضحت األمانة العامة أن االصطالح )٤(بالمادة السادسة وفيما يتعلق   ٨٩:٢

د إلى الحاجة وهذا االقتراح يستن.  " غير تلك الحاالتيكون لديها في"االصطالح االجتماع الثاني للجنة الفرعية ليحل محل 
الوديع أن تقوم باخطار المقترحة حديثا والتي تطلب إلى كل دولة طرف ) ٣(مع المادة الخامسة ) ٤(لمطابقة المادة السادسة 

تشملها المادة السادسة أن يوفر أساسا من الشفافية لتحديد أي الدول يمكن أن لالخطار ويمكن .  "أسسته"الذي باالختصاص 
وأن تحذف القوسين المربعين في الفقرة  "تقد أسس"هذا الفهم، قررت اللجنة أن تبقي على االصطالح واستنادا إلى ).  ٤(

 على توصية أحد الوفود، تقرر الحقا بأال تتم وبناء.  "في غير تلك الحاالتيكون لديها "الفرعية فضال عن االصطالح 
عالوة على ذلك، وكما اقترح ).  ٣( إلى المادة الخامسة أيضابل من المادة الخامسة ) ٢(و) ١(االشارة فقط إلى الفقرتين 
 ووجهت لجنة ،"أخطرت " ينبغي أيضا اضافة كلمة"قد أسست "على أنه باإلضافة إلى االصطالحوفد آخر، وافقت اللجنة 

    .الصياغة بدقةالصياغة إلى ضبط 
  . دونما أي تغييرالمادة السابعةاعتمدت   ٩٠:٢

، اقترح أحد الوفود تضمين اشارة محددة إلى اتفاقية فيينا للعالقات لسابعة مكرربالمادة ايتعلق فيما   ٩١:٢
وكان الرأي أن هذه االشارة كانت مهمة في هذا السياق .  ، بالنظر إلى قضيتين أحيلتا إلى محكمة العدل الدوليةالقنصلية

وأشار وفد آخر إلى أن .  ي القنصليةلكفالة الجوانب االجرائية لحقوق االنسان، بما في ذلك الحق في اشعار مسؤول
 ليس هناك حاجة لذكره مرة أخرى  وعليه،)٣(االنشغال بشأن الحماية الدبلوماسية قد تم استكماله مسبقا في المادة السادسة 

  .وعند ذلك تقرر االبقاء على المادة السابعة مكرر دونما أي تغيير.  في المادة السابعة مكرر
 قد عبر عنه في النص العربي بوصفه" تسليم" ذكر أحد الوفود أن اصطالح ة الثامنةالمادوبالنظر إلى   ٩٢:٢

المادة الوارد في " حسب تقديرها"اصطالح حذف واقترح وفد آخر .  "تسليم "وتم االتفاق على تغييره إلى.  "ترحيل"
 وتساءل عما إذا كان هناك أثر للخيار )٣(وأشار وفد ثالث إلى المادة األولى .   ولكن لم تتم الموافقة عليه،)٢(  الثامنة

فقد تقوم دولة " الجرم المزدوج"وبما أن التسليم في العادة يتطلب .  ذلك الحكم على موضوع التسليم بموجب ياالختيار
  .برفض طلب التسليم استنادا إلى فكرة المؤامرة" عصبة مجرمين"لديها نظام 

.  ياغة استطالع امكانية انشاء معايير متكافئة في سياق التسليموعلى ضوء ذلك، طلبت اللجنة إلى لجنة الص  ٩٣:٢
  .)٤(المادة الثامنة في ) ٢(إلى المادة الخامسة االشارة وقررت اللجنة الحقا 
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 ورأى أن مثل هذا "جريمة ذات دوافع سياسية "ف، اقترح أحد الوفود حذالمادة الثامنة مكرروبالنظر إلى   ٩٤:٢
  . وتم االبقاء على المادة الثامنة مكرر كما هي بالتأييدهذا االقتراحيحظى ولم .   التصديقاتالحذف قد يسهل المزيد من

.   دونما أي تغييرإلى الرابعة عشرة) ثالثا(الثامنة من المواد ما عدا المادة الثانية عشرة، اعتمدت اللجنة   ٩٥:٢
باللغة  فضال عن تغيير الكلمات ،)٣(دة الخامسة  تقرر أن تضاف االشارة إلى الماالمادة الثانية عشرةوبالنظر إلى 

  . أعاله٨٨:٢الفرنسية كما تم ذكره في الفقرة 
 متناوال انشاء جرائم موضوعية جديدة ١أبلغ الرئيس اللجنة بأن وفد األرجنتين قد قدم الوثيقة المؤقتة رقم [  ٩٦:٢

  ].هذا األمرظر في نلمعني بجرائم النقل سياوأشارت اللجنة إلى أن الفريق الصغير .   األشخاصبنقلفيما يتعلق 
المقترح، استنادا إلى النص  ١٩٧٠لعام بروتوكول تعديل اتفاقية الهاي وبعد ذلك بدأت اللجنة نظرها في   ٩٧:٢

  .)٥( ، المرفقLC/SC-NET-2الوارد بالوثيقة 
سينطبق اآلن لمادة األولى اوقدمت المقررة إلى اللجنة معلومات أساسية فيما يتعلق بأن نص الجريمة في   ٩٨:٢

وتم توضيح أن . "حالة طيران"خالفا ألن تكون الطائرة في " في الخدمة"على األفعال التي ترتكب عندما تكون الطائرة 
 ساعة بعد ٢٤ وحتى حاالت مثل تحضيرات ما قبل الطيرانلتشمل الفترة الزمنية التي تضبط فيما الجرائم، سيتم توسيعها 

أن من المطلوب حيث أنه لم يعد " بالتهديدات"أوضحت المقررة الحقا أن نص الجريمة قد مدد فيما يتعلق و.  هبوط الطائرة
ن رئيس اللجنة الفرعية القانونية أن وفي استطراد بشأن األسباب وراء االقتراح، بي.  يرتكب التهديد على متن الطائرة

 الجسدي ف الجريمة السيطرة على الطائرة، حتى في غياب العنبوحاالت الممكنة حيثما يحاول مرتكالقصد هو تناول كافة ال
، مثال كأخذ الرهائن في مدرسة والتهديد بقتلهم إذا لم يتبع قائد الطائرة  على متن الطائرةأو استخدام األسلحة النارية

 من المادة ١الفقرة ي ف" أو بالتحكم "اللجنة الفرعية أنه من المناسب اضافة االصطالح رأتولهذا السبب .  يماتهمتعل
 من أجل تناول الحاالت، التي يسعى فيها المجرمون إلى ه تمت اضافت"بأي وسائل تكنولوجية"وأخيرا، التعبير .  األولى

     .ارسال البياناتنظم على طائرة بواسطة االعاقة أو التدخل في آالت الطائرة أو السيطرة 
أوضح ، "االستيالء"و" ممارسة السيطرة"يما يتصل بالفرق بين  تساؤل أثاره أحد الوفود فنوفي اجابة ع  ٩٩:٢

االستيالء على شخص على األرض يقوم باعاقة االشارات دون يحصل عليها  يمكن أن "السيطرة"رئيس اللجنة الفرعية أن 
و تغطية نطاق المقصود من النص هأن  الرئيس أنه ربما كان هناك بعض التداخل بين الفكرتين بيد الحظو.  مادياالطائرة

  .واسع من االحتماالت
 مع األخذ بالمثال في "أو بالتحكم "ضرورة الضافة اصطالحوعبر أحد الوفود عن رأي مفاده أن ما من   ١٠٠:٢

أيدت  تالية، توفي مداخال.  "التهديد"حالة الرهائن التي سبق ذكرها، ويكون قد تم تناول هذه الحالة سلفا من خالل فكرة 
 وحذف األقواس المربعة المحيطة بها، بالنظر إلى احتواء أكبر عدد ممكن من "التحكم "بقاء على فكرةوفود عديدة اال

 في النص االنجليزي بكلمة ”constraint“ومع ذلك اقترحت وفود عديدة أن يتم النظر في ابدال كلمة .  الحاالت
“coercion”  . وفيما يخص استخدام اصطالح“coercion”د عما إذا كان التحدث عن  تساءل أحد الوفو“coercion or threat 

thereof”  النظر في وفي هذا السياق أشارت المقررة إلى أنه في صياغة اتفاقية الهاي تم .   بالفعلصياغة صحيحة يعتبر
التفاق وتم ا.   بدال عنها”or by any other form of intimidation“، ولكن وقع االختيار على استخدام ”coercion“كلمة 

  .على احالة هذه النقطة إلى لجنة الصياغة لضمان االنسجام مع االستخدام السابق
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كما تم االتفاق عليه في اللغة التطابق التزام ، وافقت اللجنة على  من المادة األولى٢بالفقرة وفيما يتعلق   ١٠١:٢
  .فيما يتعلق بالبروتوكول المقترح لتعديل اتفاقية مونتريال

  . وتم اعتمادهامن المادة األولى) أ (٣بالفقرة اك تعليقات فيما يتصل ليس هن  ١٠٢:٢
عادة النظر في االبقاء على االشارة ، قدم أحد الوفود طلبا المن المادة األولى) ب) (٣(بالفقرة وفيما يتعلق   ١٠٣:٢

فيما يتصل بهذه المداخلة، رأى  و. محاولة ارتكاب الجريمةورد فيها حيث ال يعقل توجيه شخص ل وما ")أ) (٣("إلى الفقرة 
  .وفد آخر أال حاجة الجراء تعديل على النص حيث أنه من المالئم معاقبة شخص يقوم بتنظيم جريمة أحبطت نهائيا

 ذكر أحد الوفود بأنه قد قدم وثيقة مؤقتة كان قد اقترح فيها أن يعتبر )ج)(٣(بالفقرة الفرعية وفيما يتصل   ١٠٤:٢
.  مزورةهوية ، مثل تزويده بوثائق  الجنائيةاالفالت من المحاكمةعلى  آخر ا أو عاون شخصجرما إذا ما ساعد شخص
رهنا بما يترتب على النظر في النقاط )٥( المرفقن الرئيس أن اللغة ستبقى كما عرضت في وفي تلخيصه لتلك النقاط بي ،

  .ريق الصغير المعني بجرائم النقلالتي أثيرت في الوثيقة المؤقتة رقم واحد فحسب، والتي سيتناولها الف
 ذكر الرئيس بأن اللغة المستخدمة وثيقة الصلة بتلك التي استخدمت ، من المادة األولى٤للفقرة وفي تناوله   ١٠٥:٢

 جرى نقاش مستفيض، اقترح  أنهوحيث.  في البروتوكول المقترح لتعديل اتفاقية مونتريالالمناظر فيما يتعلق بالنص 
  .الصياغة اللجنة على قبول نفس الرئيس، ووافقت

  . دونما نقاشالمادة الثانيةتمت الموافقة على   ١٠٦:٢
يبدو أنها تستعمل مرة واحدة في " في حالة طيران "ن فكرةإ، قال أحد الوفود بالمادة الثالثةفيما يتصل   ١٠٧:٢

بد من   وإذا كان ال.   مطلوبا بالمرةوتساءل هذا الوفد عما إذا كان التعريف.  "في الخدمة" مجمل النص وذلك في تعريف
اقترح هذا الوفد مطابقة التعبير بالنص الموجود في صك تعديل اتفاقية روما لعام " في حالة طيران"االبقاء على تعريف 

 )أ(الفقرة الفرعية   وفيما يتعلق بهذه النقطة، اقترح وفد آخر االبقاء على كل شيء ما عدا الجملة األخيرة في .٢٠٠٩
وعبر وفد آخر عن فكرة أن التعريف .  )ب(الفقرة الفرعية  الذي يظهر في "في الخدمة"ج تلك الجملة مع تعريف ودم

ن الرئيس في موجزه أنه وبي.  ن مناسبا فقط لطائرات الركاب ولكن ليس لطائرات البضائعاك "في حالة طيران"الحالي 
كما أنه .   إلى لجنة الصياغة الجراء التعديالت الالزمة"في الخدمة" واحالة التعريف "في حالة طيران"يمكن ابعاد التعريف 

  .قد ورد في مكان آخر من نص الصك "في حالة طيران"أنيط بلجنة الصياغة التأكد عما إذا كان التعريف 
لمرتكبة ، اعترفت اللجنة بأنه فيما يتعلق بموضوع األفعال ا من المادة الثالثة٤ و٣ بالفقرتينوفيما يتعلق   ١٠٨:٢

بشأن تتم اللجنة مداوالتها ن اتخاذ قرار نهائي فقط بعد أن تخبواسطة األشخاص الذين ليسوا على متن الطائرة بالفعل، يمك
  .  من البروتوكول المقترح لتعديل اتفاقية مونتريال،)٢(من المادة الرابعة ) ب(و) أ(لفقرتين الفرعيتين ا

  .بولها دونما نقاش تم ق من المادة الثالثة٥الفقرة   ١٠٩:٢
 أبلغ الرئيس اللجنة بأن النص المقابل في بروتوكول مونتريال المقترح كان ،بالمادة الثالثة مكررفيما يتعلق   ١١٠:٢

  . على ذلك قررت اللجنة تأجيل النقاشوبناء.  موضوع نظر الفريق الصغير
اش مستفيض فيما يتعلق بالنص المقابل في  أشار الرئيس إلى أنه قد جرى نق،بالمادة الرابعةوفيما يتعلق   ١١١:٢

هذه المناسبة، وافقت اللجنة على النص، مع احالة موضوع ثانوي إلى لجنة الصياغة في و.  بروتوكول مونتريال المقترح
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في حالة ما إذا كانت االختصاص القضائي وفيما يتصل بالنقطة التي أثارها أحد الوفود والتي تقترح النص على .  لمعالجته
فيما يتعلق مفاهيميا كل قد شُاالختصاص القضائي الجريمة موجهة ضد شخص عديم الجنسية، الحظ الرئيس بأن نص 

  .الجريمةبمرتكب 
  . دونما نقاشالمادة الخامسةتم قبول   ١١٢:٢
في  ”legislation“ كلمة االستعاضة عن تم تذكير اللجنة بضرورة  من المادة السادسة١بالفقرة وفيما يتصل   ١١٣:٢

 وفيما يتصل بالنص الوارد بين قوسين .  دونما نقاش٣ و٢الفقرتين تمت الموافقة على .  ”loi“النص الفرنسي بكلمة 
  ."أسسته"قرارها السابق االبقاء على تعبيربت اللجنة رذكّ ٤الفقرة مربعين في 

  .المادة السابعة مكرر دونما نقاش وكذلك المادة السابعةتمت الموافقة على   ١١٤:٢
 في النص المقابل في البروتوكول المتقرح الملحق تنظرأنها قد  ذكرت اللجنة ب،بالمادة الثامنةوفيما يتصل   ١١٥:٢

واعتمادا على ما يتمخض عنه هذا الموضوع فإن .   إلى لجنة الصياغةمحددباتفاقية مونتريال، حيث تقرر احالة عنصر 
  .النصوص ستعامل بالمثل

 وافقت اللجنة على التعبير كما ورد في النص المتفق دتين الثامنة مكرر و الثامنة ثالثابالماوفيما يتعلق   ١١٦:٢
  .عليه من قبل المتعلق بالبروتوكول المقترح الملحق باتفاقية مونتريال

  . دونما نقاشالمادتين التاسعة والعاشرةتمت الموافقة على   ١١٧:٢
 في النص الفرنسي بكلمتي ”national law“اق على استبدال كلمتي  تم االتفبالمادة العاشرة مكرريتعلق وفيما   ١١٨:٢
“sa loi”.  
  . دونما نقاشالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرةتمت الموافقة على   ١١٩:٢
وأوضح الرئيس أن خيارا .   الذي ستقترحهشكل التعديالتدعيت اللجنة للتعبير عن رأيها بصدد مسألة   ١٢٠:٢

بروتوكولين، غير أنه سيتعين النظر في مسألة أن هذين البروتوكولين ستكون لهما حجية بست لغات يمكن أن يكون إعداد 
 التعديالت نعاجموسيكون الخيار اآلخر هو إعداد نصين ي.  في حين أن الصكين اللذين انبثقا عنهما اعتمدا بأربع لغات فقط

في إعداد بروتوكولين إلى جانب وتتمثل صيغة مختلفة .   بديلتينمع الصكين اللذين انبثقا عنهما، وهذان سيكونان اتفاقيتين
عيننصين مجم.  

١٢١:٢  وجرى بيان أن صكي .  عين توخيا للتيسيرأبدت عدة وفود تفضيلها العتماد بروتوكولين، مع نصين مجم
 بطريقة أخرى في تلك أخرى أو مشار اليهماالهاي ومونتريال كليهما يردان في قائمة في المالحق المعنية التفاقيات 

وكان .  رى أنه جرائم ارهابية وتعريف الجرائم الواردة في صكي الهاي ومونتريال هو جزء مما كان ي.االتفاقيات األخرى
وأعرب أيضا عن الرأي الذي مفاده .  من المهم أن يستمر الوضوح بشأن ما يستمر تجريمه بموجب تلك الصكوك األخرى

وأعرب أحد هذه .  تين يمكن أن يؤديا إلى اقتضاء نقل صكي الهاي ومونتريالر اتفاقيتين جديدعين لهما أثأن نصين مجم
الوفود بتأييد من وفود أخرى على وجه التحديد أن النصين المجمع لصكي كيب عين ينبغي أن يكونا رسميين، مثل نص مجم

  . في قرار المؤتمر، ويمكن القيام بنفس الشيء في هذه الحالةتاون ورد
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الحظ وفد أنه يمكن أن تنشأ تعقيدات إذا اعتمد بروتوكوالن، نظرا لالختالف في عدد لغات حجية صكي   ١٢٢:٢
  .وما سيكون عليه الحال بالنسبة لهذين البروتوكولينالهاي ومونتريال 

ذلك فمن ول.  أعرب وفد عن رأيه أن التعديالت المقترحة ال تقتصر على مجال محدد ولكنها واسعة النطاق  ١٢٣:٢
ومسألة االحاالت المرجعية لصكوك قانونية دولية أخرى ال ينبغي أن تكون عائقا .  تينالمستحسن اعتماد اتفاقيتين جديد

  . حدثت في سياق اصدار تشريعات داخلية، وسيجد الخبراء القانونيون حالمماثلةنظرا ألن حاالت 
  وهناك أفضليات لكل .اللجنة قرارا بشأن هذه المسألة الرئيس إلى أنه ال حاجة أو اقتضاء ألن تتخذ خلص  ١٢٤:٢

عة في قرار أو خيار، ولكن الرأي السائد هو اعتماد بروتوكولين واالبقاء على الصكين الحاليين وأن تكون النصوص المجم
  .قرارات للمؤتمر الدبلوماسي

وعند .   إلى تقديم تقرير الفريقي االستثناء العسكرببندالفريق الصغير المعني دعا رئيس اللجنة رئيس   ١٢٥:٢
ليست هي المثلى نظرا لعدم استخدامها في البند، الذي ال يعفي أحدا، بل " استثناء"القيام بذلك، أوضح رئيس اللجنة أن كلمة 

بند "أو " بند النشاط العسكري"وربما كان من األفضل التحدث عن .  يحدد أي مجموعة من القوانين تنطبق على أي أنشطة
  ".مسؤولية العسكريةال

 المادة الرابعة ال تصف بصورة سليمة محتوى" سكرياستثناء ع"وافق رئيس الفريق الصغير على أن عبارة   ١٢٦:٢
وأوضح أن الفريق حاول .  مكرر من بروتوكول مونتريال المقترح والمادة الثالثة مكرر من بروتوكول الهاي المقترح

وأكد الفريق على أهمية تكامل مجموعات القوانين األخرى، مثل ميثاق األمم .  لبندتضييق الفجوة القائمة فيما يتعلق با
.   من المادة، اقترح الفريق أن تضاف أيضا اشارة إلى اتفاقية شيكاغوالفقرة األولىوفي .  المتحدة والقانون االنساني الدولي

عقاب القوات المسلحة العاملة إما خارج وإما داخل  من المشروع الحالي أن تؤدي ألن تعفى من ال٢بالفقرة وليس المقصود 
وينبغي ايضاح أن األنشطة العسكرية للدول ممارسة لمهامها الرسمية ستنظمها البروتوكوالت ما لم .  نطاق نزاع مسلح

ل هذا يثبت أن األنشطة ستنظمها اتفاقيات دولية أخرى، غير أن الفريق لم يتوصل إلى اتفاق بشأن الموضع المالئم الدخا
 نص من اتفاقية قمع االرهاب النووي ٣الفقرة ورحب الفريق باالقتراح السابق من سويسرا أن يدخل بوصفه .  التوضيح

 على أنها تتغاضى عن أفعال غير مشروعة بخالف ذلك أو تجعلها ٢ بما معناه أنه يجب عدم تفسير الفقرة ٢٠٠٥لعام 
وأكد هذا أن األفعال االجرامية يمكن المحاكمة بشأنها بموجب .  ون آخرأو تمنح المحاكمة الجنائية بموجب قان ةمشروع

  :وفيما يلي المجموعة األولى.  ويقدم الفريق إلى اللجنة مجموعتين من النصوص.  القانون الوطني أو الدولي
لتزامات والمسؤوليات األخرى للدول واألفراد بموجب االال شيء في هذه االتفاقية يؤثر على الحقوق و  -١

القانون الدولي، وخاصة أهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة واتفاقية الطيران المدني الدولي 
  .والقانون االنساني الدولي) ١٩٤٤  شيكاغو،(

نساني الدولي، نزاع مسلح، حسبما تفهم تلك العبارات بموجب القانون االأنشطة القوات المسلحة خالل   -٢
التي ينظمها ذلك القانون ال تنظمها هذه االتفاقية، واألنشطة التي تقوم بها القواعد العسكرية لدولة ممارسة 

  .لمهامها الرسمية، بقدر ما تنظمها قواعد أخرى للقانون الدولي، ال تنظمها هذه االتفاقية
 عن أفعال غير مشروعة بخالف ذلك أو تجعلها  من هذه المادة على أنها تتغاضى٢ال تفسر أحكام الفقرة   -٣

  .مشروعة أو تمنع المحاكمة الجنائية بموجب قانون آخر
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 اليضاح أن األنشطة التي تقوم بها قوات عسكرية لدولة ٢ في مالحظة تفسيرية تتعلق بالفقرة أوصي بالنظر  ١٢٧:٢
  .األنشطة تنظمها اتفاقيات دولية أخرىممارسة لمهامها الرسمية تنظمها هذه االتفاقية، ما لم يثبت أن هذه 

  . من حيث المبدأ هذا النصأفاد رئيس الفريق الصغير بأن جميع أعضائه وافقوا على  ١٢٨:٢
 وأن تكون المالحظة التفسيرية في ٢وأوضح كذلك أن بعض الوفود في الفريق فضلت صياغة أخرى للفقرة   ١٢٩:٢

  :النص، على النحو التالي
التفاقية يؤثر على الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات األخرى للدول واألفراد بموجب ال شيء في هذه ا  -١

شيكاغو، (القانون الدولي، وخاصة أهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة واتفاقية الطيران المدني الدولي 
  .والقانون االنساني الدولي) ١٩٤٤

لك العبارات بموجب القانون االنساني الدولي، أنشطة القوات المسلحة خالل نزاع مسلح، حسبما تفهم ت  -٢
  .التي ينظمها ذلك القانون ال تنظمها هذه االتفاقية

مهامها الرسمية تنظمها هذه االتفاقية، ما لم لاألنشطة التي تقوم بها القواعد العسكرية لدولة ممارسة  مكرر ٢
  .  يثبت أن هذه األنشطة تنظمها اتفاقيات دولية أخرى

 من هذه المادة على أنها تتغاضى عن أفعال غير مشروعة بخالف ذلك أو تجعلها ٢أحكام الفقرة ال تفسر   -٣
  .مشروعة أو تمنع المحاكمة الجنائية بموجب قانون آخر

  .ل النص الوارد أعاله مباشرة الوفود األخرى في الفريق لم تكن في موقف يمكنها من قبومنغير أن عددا 
  .صغير كلمته بشكر جميع أعضاء الفريق على مشاركتهم وتعاونهماختتم رئيس الفريق ال  ١٣٠:٢
الحظ رئيس اللجنة أن هذه المسألة قد نوقشت بصورة مستفيضة في الجلسة العامة وأن الفريق الصغير   ١٣١:٢

وينبغي  الدخال االشارة إلى اتفاقية شيكاغو ١وبناء على ذلك، ينبغي تعديل الفقرة .  قد وافق من حيث المبدأ على النص
  . ومالحظة تفسيرية حسب ما ذكره رئيس الفريق الصغير ينبغي أن تحفظ لينظر فيها المؤتمر الدبلوماسي٣اضافة الفقرة 

١٣٢:٢  ر النص الثاني عن توافق آراء الفريق الصغير، ولكنه قريب من لغة النص الذي تمت الموافقة لم يعب
غير أن هذه المجموعة الثانية من .  لة وفي موضع االقتراح السويسريويكمن االختالف في الفقرة الثانية المعد.  عليه

  .النص ستورد بأكملها في تقرير اللجنة الذي سيشكل جزءا من وثائق المؤتمر الدبلوماسي
١٣٣:٢  وتساءل بشأن الحاجة الدخال مثل هذه اللغة.  ر عن الحل الوسط التامرأى وفد أن اللغة المقترحة ال تعب  .
 مكرر، الحظ الوفد أن اللغة جديدة وال تتضمن اللغة المستخدمة في خمس ٢علق بالمالحظة التفسيرية أو الفقرة وفيما يت

  .اتفاقيات لقمع االرهاب، ولم يكن من الواضح أن الوفد يمكنه االنضمام إلى توافق اآلراء بشأن هذه الصياغة
 لن تتوافر ٢ص البديل للبند العسكري في الفقرة أشار الرئيس إلى أن ترجمة النلدى استئناف االجتماع   ١٣٤:٢

  :قرأ هذا النص البديل على النحو التاليإال في اليوم التالي، ولذلك 
ت بموجب القانون االنساني  أنشطة القوات المسلحة خالل نزاع مسلح، حسبما تفهم تلك العبارا-٢"  -

  . التي ينظمها ذلك القانون وال تنظمها هذه االتفاقيةالدولي



   من جدول األعمال٢تقرير بشأن البند   2-19
 
  

 األنشطة التي تقوم بها القوات العسكرية لدولة ممارسة لمهامها الرسمية تنظمها هذه االتفاقية، - مكرر ٢  -
  ".ما لم يثبت أن هذه األنشطة تنظمها اتفاقيات دولية أخرى

 الذي قدمه رئيسها، المندوب من (LC/34-WP/2-5) تقرير لجنة الصياغةثم شرعت اللجنة في استعراض   ١٣٥:٢
  .ورةسنغاف

، فوافقت على اقتراحات لجنة المادة األولى من ١، الفقرة )اتفاقية مونتريال ()أ(بالمرفق بدأت اللجنة   ١٣٦:٢
ولوحظ أيضا أنه يتعين اعادة النظر في النصين العربي ).  ي(و) ح(و) ز(و) و(الصياغة الواردة في الفقرات الفرعية 

  .  مكرر١والفرنسي للفقرة 
عمدا "، يتعين اضافة عبارة )ثالثا (١ ومكرر ١ته ثالثة وفود أخرى، أنه، كما في الفقرة طرح وفد، أيد  ١٣٧:٢

 من المادة األولى، نظرا ألن هذا الوصف للجرائم الموضوعية يتعين بيانه من جديد بالنسبة ٢إلى الفقرة " وبدون حق قانوني
دة األولى في هذا الصدد متسقة مع الصياغة األصلية في  من الما٢ومع ذلك الحظت المقررة أن الفقرة .  ألنشطتها الجانبية

واعترف وفد بأن القصد هو جزء من الجريمة .  اتفاقيتي مونتريال والهاي، وكذلك االتفاقيات األخرى لقمع االرهاب
 ووافق وفد، أيده وفدان، على أن.  الموضوعية، مما يجعل من غير الضروري ادراج عبارات تشير إليه في هذا النص

فال حالة ، وعليه "المحاولة"ضمن بالفعل في فكرة ولغة ت ولكن من رأيه أنه م٢القصد ضروري لتشكيل جريمة في الفقرة 
ثم خلص الرئيس إلى أن النص سيظل كما هو بالنظر أيضا إلى أن هذه الصياغة ثبت .  ألن يكون منصوصا عليه صراحة

  .نجاحها مع مرور الوقت
فيما يتعلق بالفقرة ).  ج( تمت الموافقة على أنه يتعين التحقق من النص الروسي للفقرة ،المادة الثانيةفي   ١٣٨:٢

، أبدى وفد رغبته في التذكير بأن الدول، "سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي"نظرا الستخدام عبارة المراد حذفها ) د(
ل لمفهوم السالح البيولوجي حسبما يرد في الفقرة بروح التعاون، ينبغي أن تستعد للمؤتمر الدبلوماسي عن طريق تحليل شام

لى المؤتمر ووافق الرئيس على أن الوفد إ.  أيه أن هذا التعريف غير مالئمروكان في ).  ١(من الفقرة ) أ(الفرعية 
ص في الن) ١(وطلب أحد الوفود أيضا اعادة النظر في ترقيم .  ضم خبراء في هذا المجال الفنيالدبلوماسي ينبغي أن ي

  .الفرنسي
من المادة الثانية وتساءل بشأن عدم ادراج الضرر بالممتلكات والبيئة فيها ) ه(عاد أحد الوفود إلى الفقرة   ١٣٩:٢

 رئيس لجنة الصياغة أن لجنة الصياغة لم ترى من المالئم تعديل التعريف، وأوضح.  المادة األولىحيث أنه تم تناوله في 
ن اتفاقية أخرى وأن الضرر بالممتلكات والبيئة هو جزء من الجريمة الموضوعية في هذا بالنظر إلى أن التعريف مأخوذ م

لعدم تأييد إجراء   ونظرا .والحظ الرئيس في استنتاجه أن هذه المسألة سبق أن حظيت باهتمام الجلسة العامة.  البروتوكول
.   الدبلوماسي في المؤتمرهذا سيبحث من جديد، سيظل النص كما هو، على أال يغيب عن األذهان أن )ه (تغييرات للفقرة

  .وبدون تعليقات أخرى، تم قبول المادة الثانية حسبما اقترحتها لجنة الصياغة
 ألنه من ٢في الفقرة " دولة المشغل" ولم تضف لجنة الصياغة فكرة .المادة الرابعةثم انتقلت اللجنة إلى   ١٤٠:٢

فد على أن دولة التسجيل تظل أهم مرجع في هذا السياق ولكنه شدد على ووافق و.  الضروري إجراء مزيد من الدراسة
ضوء أوضاع استئجار الطائرات األجنبية، بما في ذلك دولة المشغل في  اشارة إلى الحاجة إلى مزيد من النظر في اضافة
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من المتوقع احالة نتائجها إلى ووأقر الرئيس بذلك معلنا أن المقررة تطوعت باجراء دراسة عن هذه المسألة .  للنقل الداخلي
  .المؤتمر الدبلوماسي

طرح أحد الوفود كذلك أنه ينبغي حذف االشارة إلى االقالع والهبوط من السطر األول من الفقرة الفرعية   ١٤١:٢
 ٢ وأوضح رئيس لجنة الصياغة أن الحكمة تقتضي عدم إجراء تغييرات في نص الفقرة.   من المادة الرابعة٢في الفقرة ) أ(

وبعد إجراء مشاورات، خلص الرئيس إلى أن المداخلة بشأن الفقرة .  في انتظار استعراض التعديالت المقترحة لنص الهاي
ولعدم وجود تعليقات أخرى على المادة .  هي مسألة لغوية تتعلق بالنص العربي الذي يتعين اعادة النظر فيه) أ(الفرعية 

  .اقترحتها لجنة الصياغةالرابعة، أعلن أنها تم قبولها حسبما 
، أعرب وفد األرجنتين عن رغبته في تكرار رأيه أن بسط االختصاص عندما بالمادة الخامسةفيما يتعلق   ١٤٢:٢

يرتكب الجرائم أشخاص يحملون جنسية احدى الدول ال ينبغي أن يكون الزاميا بل اختياريا، ومن ثم ينبغي نقله من الفقرة 
وسيراعي هذا مبدأ االقليمية السائد في عدد من ).  ج( بوصفه فقرة فرعية جديدة ٢لى الفقرة  إ١من الفقرة ) ه(الفرعية 
واحتج هذا الوفد بأنه ينبغي التأشير على هذه المسألة لمناقشتها في .   الصكوبذلك تسهل عملية التصديق على هذاالدول، 

وفي حين أيدت هذا االقتراح .  ٢قله إلى الفقرة المؤتمر الدبلوماسي عن طريق وضع قوسين مربعين حول النص بمجرد ن
ثالثة وفود أخرى، استرعى أحدها النظر إلى الصعوبات التي يثيرها ازدواج الجنسية في هذا السياق، أشار الرئيس إلى أن 

  .اللجنة ال ينبغي أن تعيد فتح باب النقاش واقترح أن يتم التعبير عن مثل هذه اآلراء في التقرير
 من المادة الخامسة، التي قد ٤في الفقرة " الفقرات القابلة للتطبيق"ساءل وفد بشأن استخدام عبارة ثم ت  ١٤٣:٢

 ٤والحظ وفد آخر ادماج الفقرتين .   واتفق مع وفدان على أن ثمة ما يسوغ ذلك االيضاح. يكون نطاقها واضحا تماما  ال
وطلب الرئيس من .  لتطبيق في المادة األولى تفاديا لتكرارها واقترح أنه يمكن حذف االشارة األولى للفقرات القابلة ل٥و

وبالتالي أبلغ رئيس .  رئيس لجنة الصياغة إجراء مشاورات وابالغ اللجنة القانونية بما يتم التوصل إليه لحل هذه المشكلة
  .   ووافقت اللجنة على هذا الحل ".الفقرات القابلة للتطبيق"لجنة الصياغة بأنه تم العثور على حل بحذف االشارة األولى إلى 

 كما هي، وكذلك التغييرات المادة السادسة من ٤تم قبول التغييرات التي اقترحتها لجنة الصياغة للفقرة   ١٤٤:٢
ن اعادة النظر في النص العربي بغية االشارة إلى بينما تعي" كل من"حذفت عبارة : ٥ باستثناء أنه في الفقرة للمادة الثامنة

  ".الترحيل"وليس " مالتسلي"
، اختتمت اللجنة القانونية نظرها في المرفق )أ( في المرفق المادة الثانية عشرةدون تعليقات أخرى على   ١٤٥:٢

 في الفقرة ”coercion“، مع مالحظة أن االصطالح )ب(وتم أيضا قبول التغييرات في المرفق .  لتقرير لجنة الصياغة) أ(
  . بالفرنسية”constrant“كون أن يمن المادة األولى ينبغي ) ١(

أوضح الرئيس، ووافقت اللجنة على تكليف األمانة العامة بأن تقوم بطريقة مالئمة بنقل التغييرات التي   ١٤٦:٢
  .  للتطبيقأجريت في اتفاقية مونتريال إلى نص اتفاقية الهاي متى كان ذلك قابال 

قل قد أكمل عمله، ودعا رئيس الفريق، مندوب فرنسا، إلى ثم أوضح الرئيس أن الفريق المعني بجرائم الن  ١٤٧:٢
الشاغل المعرب عنه بصدد توسع مفرط في التجريم في مجال سبق ) ١(: ه التقرير بشاغلين رئيسيين هماونو.  تقديم تقريره

فكرة أن ) ٢(أن تعين فيه على الصناعة التعامل مع التزامات تنظيمية صارمة واحتمال محاكمات جنائية ال مبرر لها و
 ال تركز على سالمة النقل بالمعنى الدقيق ٢٠٠٥جرائم النقل الواردة في بروتوكول قمع األفعال غير المشروعة لعام 
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وبما أن بعض الدول ترى أن هذا ينبغي معالجته .  تهدف لخدمة أهداف عديدة، مثل منع انتشار األسلحة النوويةللعبارة بل 
والحظ الرئيس أنه .   أعده الفريق يرمي إلى تعزيز هدف النهوض بسالمة الطيران المدنيخارج االيكاو، فإن النص الذي

مع ذلك ستهدد ثقة الجمهور في الطيران المدني في حالة استخدام مجموعة ارهابية للطائرة لغرض نقل مواد خطرة من 
 جرائم النقل عندما ترتبط ارتباطا وثيقا ورأى الفريق أن من المنطقي والمالئم ادراج.  أجل فعل غير مشروع في المستقبل

وأوضح أن النهج المتصور هو اضافة جرائم معرفة في فاتحة المادة ينبغي أن يكون النقل غير المشروع .  بأمن الطيران
ومع مراعاة خصوصية النقل الجوي، خرج الفريق عن لغة بروتوكول قمع األفعال غير المشروعة لعام .  مرتبطا بها

  . إلى أنه ال يعتبر من الضروري اقتباس جميع المفاهيم التي توجد في السياق البحري نظرا٢٠٠٥
  :كما يلي) ١(من المادة األولى ) ط(كان النص البديل الذي اقترحه الفريق للفقرة الفرعية   ١٤٨:٢

  :كما يلي) ٣(و) ٢(و) ١) (ط(١سيكون نص المادة األولى، الفقرة   )١
سهل نقل األشياء التالية على متن طائرة مع العلم أنها ستستخدم لتسهيل فعل ينقل أو يتسبب في نقل أو ي"

 أو ألي شخص[ في وفاة أو اصابة بدنية جسيمة ألحد المدنيين ]بشرط أو بدون شرط[القصد منه التسبب 
ذا الفعل، بحكم  عندما يكون الغرض من مثل ه،]دورا نشطا في عداوات في وضع نزاع مسلح يؤدي ال

أو سياقه هو ارهاب شعب من الشعوب أو اكراه حكومة أو منظمة دولية على القيام بفعل ما أو طبيعته 
  :االمتناع عن القيام به

  . أي مواد متفجرة أو مشعة-١
 أي سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي، مع العلم بكونه سالحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا حسب -٢

  .انيةالتعريف الوارد في المادة الث
أو مواد مصممة خصيصا أو معدة لمعالجة أو  خاصة أو معدات انشطارية أو مادة مصدرية أي مادة -٣

مع العلم بهدف استخدامها في نشاط تفجيري نووي أو أي نشاط [استخدام أو انتاج مواد انشطارية خاصة 
  ].ريةنووي آخر بال ضمانات عمال باتفاق للضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذ

أو  أي معدات أو مواد أو برمجيات أو تقنيات مرتبطة بها تسهم بشكل بارز في تصميم أو تصنيع -٤
  ].مع العلم بقصد استخدامها لهذا الغرض[ية أو النووية ن األسلحة البيولوجية أو الكيميائايصال سالح م

  : سيكون نصها كما يلي)ي(ي التعاريف بموجب المادة الثانية ستضاف ف  )٢

نفس المعنى الذي يعطيه لهاتين العبارتين النظام " مادة انشطارية خاصة"و" مادة مصدرية" لعبارتييكون   )ي(
  . ٢٦/١٠/١٩٥٦األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المحرر في نيويورك في 

  .من المشروع الحالي) ثالثا(ستحذف المادة الرابعة   )٣
 أيد أحد الوفود التوصل إلى حل ممكن للمشكلة، كرر مداخلته السابقة أوضح رئيس الفريق أنه في حين  ١٤٩:٢

اقترح الوفد تعريفا منقحا فيما .  بطريقة مالئمة أكثر" السالح البيولوجي أو الكيميائي أو النووي"بصدد الحاجة إلى تعريف 
  :يلي نصه
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"تابع لألمم المتحدة رقم ف في قرار مجلس األمن الأي مادة متصلة بسالح دمار شامل حسب ما هو معر
ألطراف ذات ات المتعددة اـالمواد والمعدات والتكنولوجيا المشمولة بالمعاهدات والترتيب): ٢٠٠٤ (١٥٤٠

 اقات اجراءات الرقابة على التصديرأو المدرجة في قوائم اتف[لصلة، أو المدرجة في قوائم الرقابة الوطنية ا
، ] ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائفZangerوويين ولجنة زانجر متعددة األطراف، أي مجموعة الموردين الن

تي يمكن استعمالها من أجل تصميم األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل ايصالها، أو من أجل ال
  ."استحداثها أو انتاجها أو استعمالها

ن أن   وأعرب وفد عن مشاعره األولى، فبي.دعا رئيس اللجنة القانونية الوفود إلى التعليق أو رد الفعل  ١٥٠:٢
وبشأن النقطة المتصلة باقتباس .  االقتراح يتضمن نهجا جديدا ال يزال ذلك الوفد في حاجة للنظر فيه بمزيد من التفصيل

 ٩، الحظ الوفد أن ذلك البروتوكول اجتذب حتى اآلن ٢٠٠٥اللغة من بروتوكول قمع األفعال غير المشروعة لعام 
 ١٩٩٩وفي نفس االتجاه، ينبغي توخي بعض الحذر في اقتباس اللغة من اتفاقية قمع تمويل االرهاب لعام .   فقطتصديقات

والحظ هذا الوفد كذلك أن االقتراح يمكن أن يغير النهج .  نظرا ألن التعاريف الواردة فيها اعتمدت ضمن إطار محدد للغاية
ورأى هذا الوفد ".  الضمانات الشاملة"لذرية بقدر ما أنها لم تعد يشار إليها باسم المتبع ازاء ضمانات الوكالة الدولية للطاقة ا

  .األطراف في معاهدة منع االنتشارأن هذا من المحتمل أن يكون اخالال بالتزامات الدول 
أعرب وفد آخر، عضو في الفريق، عن شعوره أنه كانت توجد موافقة واسعة النطاق داخل الفريق على   ١٥١:٢

وأوضح الوفد أن بعض الدول تفضل االحتفاظ بالنص القديم للجنة القانونية، مع مراعاة االقتراحات .  اج جرائم النقلادر
وفي رأي هذا الوفد، كان النص .  المقدمة خالل المناقشة، في حين كان آخرون يفضلون ربط جرائم النقل بغرض ارهابي

وحذر الوفد من أن .   نهج وأفضل طريقة لكي تعالج االيكاو هذه المسألةالصادر عن اللجنة القانونية الفرعية يمثل أفضل
.  م نقلهاد سيجرب استخدام األسلحة البيولوجية أو الكيميائية أو النووية ولكنه ال يجرذلك سيكون مضلال إذا كان النظام الجدي

وفي رأي هذا الوفد، .   الكامل خلف النقلوسيكون االقتراح الجديد فريدا إذ أنه سيقتضي المعرفة بصدد الدافع االرهابي
  .ينبغي أن تشمل الجريمة أيضا األوضاع التي يكون النقل فيها ألغراض الكسب المالي

أضاف وفد إلى الشعور األول المعرب عنه، فأوضح أنه الزال يعتقد أن مسألة نقل المواد الخطر هي   ١٥٢:٢
وفد آخر أن االقتراح الوارد في التقرير تناول أوجه الخلل الرئيسية التي وأوضح .  مسألة منع انتشار غير مرتبطة بالطيران

.  رعى النظر بصورة مالئمة للفرق بين مسألتي منع االنتشار واالرهابجرى االعراب عنها بصدد مسألة النقل وأنه است
  .وأعرب هذا الوفد عن تأييده التام لالقتراح

  .قصده االتيان بنتيجة تحظى بالتأييد باالجماعالحظ أحد الوفود أن الفريق لم يكن   ١٥٣:٢
.  قدم رئيس الفريق غير الرسمي بعد ذلك إلى اللجنة ايضاحات بصدد التغييرات التي أدخلت على النص  ١٥٤:٢

ع فاتحة المادة من ، وس)١(من المادة األولى ) ط(والنص، لدى مقارنته بنص اللجنة القانونية الفرعية في الفقرة الفرعية 
ودعا إلى الربط بين مرتكب الجريمة والجماعة ) ٤(إلى ) ١(ل ادخال عنصر مشترك سابق للفقرات الفرعية من أج

  .االرهابية
، أوضح رئيس الفريق غير الرسمي أن الفقرتين الفرعيتين )٤(إلى ) ١(فيما يتعلق بالفقرات الفرعية من   ١٥٥:٢

، بشأن LC/SC-NET/2للوثيقة ) ٤(هان أن النص الوارد في المرفق وأعاد إلى األذ. قد أخذتا من النص القديم) ٤(و) ٣(
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كان لدى مرتكبها معرفة بأن المادة المصدرية  يدل ضمنيا على أنه سيتم تجريم الجريمة فقط إذا ،"اقتضاء المعرفة"مسألة 
ليا بصورة ابات عورأى الفريق أن هذا سيضع على عاتق سلطة المقاضاة الجنائية عبء اث.  ستستخدم في تصنيع سالح

نت المعرفة ضع هذا العنصر بين قوسين مربعين ألنه ينبغي أن ينظر المؤتمر الدبلوماسي فيما إذا كاوقد و.  غير متكافئة
  .تزال مطلوبة  ال

، الحظ رئيس الفريق غير الرسمي أنها مأخوذة من بروتوكول قمع "مادة مصدرية"فيما يتعلق بتعريف   ١٥٦:٢
جديدة للمادة الثانية، سوف ) ي(وأوضح أن هذا النص يمكن ادراجه كفقرة فرعية .  ٢٠٠٥عة لعامة األفعال غير المشرو

وأوضح المندوب كذلك أن االتحاد الروسي . من المشروع الحالي) الثاث( االبقاء على المادة الرابعة ، في نظر الفريق،متحتّ
  .يروتم ايراده في التقر، )٤(اقترح نصا بديال للفقرة الفرعية 

في رأي أحد الوفود، كان اقتراح الفريق يعبر عن قدر من التأييد الدراج جرائم النقل بالنظر إلى أنها   ١٥٧:٢
ورأى الوفد أنه ال يزال .  ولذلك ينبغي استرعاء نظر المؤتمر الدبلوماسي إلى االقتراح.  رت على سالمة الطيران المدنيأثّ

ي عما إذا كان يتعين اتباع نهج واسع أو ضيق واقترح تقديم كال النصين للنظر قرارا سياسيا ليتخذه المؤتمر الدبلوماس
وكان لكال الخيارين .  نقل فيما يتعلق بالمواد الخطرة واألسلحةوأعرب وفد آخر عن تأييده الدراج جرائم ال.  فيهما

وكان من رأي وفد آخر .  لوماسيمحاسنهما وعيوبهما وأوضح الوفد أنه ينبغي عرض الخيارين على المجلس والمؤتمر الدب
وكان من رأي هذا الوفد أنه يمكن تقديم االقتراحين معا، وقد يتيح التفكير من .  ريا يبدو أن االقتراحين متعارضين جذأنه ال

 وأيد عرض الصيغة وأيد وفد آخر ادراج جرائم النقل.  ادراج وجهتي النظريد من جانب المجلس والمؤتمر الدبلوماسي دج
 وبينما أعرب وفد آخر عن ادراكه للسياق األوسع الذي دارت فيه  .يدة بين قوسين مربعين على المؤتمر الدبلوماسيالجد

  .عنى به االيكاوالمناقشة، أوضح أن تجريم أسلحة الدمار الشامل في حد ذاته ينبغي أن تُ
ارض أحد هذه الوفود كررت بعض الوفود اعتراضها على ادراج جرائم النقل كمسألة سياسية، وع  ١٥٨:٢

  .صراحة ادراج اللغة المنصوص عليها في االقتراح الدخالها في مشروع البروتوكول عن طريق قوسين مربعين
١٥٩:٢  بشأن ن أنه ال يوجد توافق آراء الحظ رئيس اللجنة القانونية أن وضع نص ما بين قوسين مربعين يبي

م النص إلى المؤتمر الدبلوماسي، وعارض أحد الوفود احالته إلى المؤتمر  واسع النطاق لتقديوأوضح أنه يوجد تأييد.  النص
 .الدبلوماسي


