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  افتتاح االجتماع  : من جدول األعمال١البند رقم 

  مكان ومدة االجتماع  ١-١
  .٢١/٢/٢٠٠٨ الى ١٩عقد االجتماع الثاني للجنة الفرعية في مونتريال من   ١-١-١

  الكلمة االفتتاحية   ٢-١
ونقل الى اللجنة   .  ين العام لاليكاو، االجتماع ورحب بجميع المشاركين      افتتح الدكتور الطيب شريف، األم        ١-٢-١

الفرعية تقدير المجلس للتقدم المحرز حتى اآلن، وذكر أن المجلس دعا لعقد هذا االجتماع للنظر في مسألة النقل الجوي غير                    
ك، يجوز للجنة أيـضا أن تنتهـز       وفضال عن ذل  .  المشروع للبضائع الخطرة واألشياء المتصلة بها والهاربين بصفة خاصة        

 الـصكوك  شـكل  فـي  وللنظر ،هذه الفرصة لصقل بعض األحكام في مشروعي النصين اللذين أعدتهما في اجتماعها األول            
  .المقترحة

  جدول أعمال االجتماع  ٣-١
ـ   LC/SC-NET-2-WP/1اعتمدت اللجنة الفرعية جدول األعمال المؤقت الوارد في ورقة العمل             ١-٣-١ ر  دون تغيي

  . بهذا التقرير)١(المرفق بوصفه جدول أعمالها، وهو مقدم في 

  الحضور  ٤-١
وكان المراقبون هم مكتب األمـم المتحـدة        .   مراقبين ٨ عضوا في اللجنة الفرعية و       ١٩حضر االجتماع     ١-٤-١

.  الداخلي للجنة القانونيـة    من النظام    ٢٤ مراقبين آخرين دعتهم اللجنة الفرعية طبقا للمادة         ٧المعني بالمخدرات والجريمة و     
  . بهذا التقرير)٢(المرفق وترد قائمة المشاركين في اللجنة الفرعية في 

  أعضاء المكتب  ٥-١
فيبـو، مـدير االدارة     . وكان األمين هـو الـسيد د      ).  فرنسا(أولسون  . كان رئيس االجتماع هو السيد ت       ١-٥-١

فاينستاين، المستشارة  . وكان األمين المساعد هو السيدة م     .   كنائب له  هوانغ، المسؤول القانوني،  . وعمل السيد ج  .  القانونية
وقدم موظفون آخرون في المنظمة أيضا خدمات الى اللجنـة  .  روني، المسؤول الفني  . وقدم المساعدة الدكتور ك   .  القانونية
  .الفرعية

  الوثائق  ٦-١
  . الفرعية قائمة بالوثائق التي قدمت الى اللجنة)٣(المرفق ترد في   ١-٦-١
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  والهاربين بصفة خاصة مسألة النقل الجوي غير المشروع للبضائع الخطرةالنظر في   : من جدول األعمال٢البند رقم 

 LC/SC-NET-2-WP/2 ورقتـي العمـل   إلـى ن جـدول األعمـال   ـد مـذا البنـي هـر ف ـد النظ ـاستن  ١-٢
وعرضت ورقتـا   .   المقدمة من الهند   LC/SC-NET-2-WP/4 المقدمتين من أستراليا وورقة العمل       LC/SC-NET-2-WP/3 و

عي نصين لتجريم النقل غير المشروع والمتعمد على مـتن الطـائرات المدنيـة              وعلى التوالي مشر   WP/3  و WP/2العمل  
 البحرية وجرى التذكير بأن المنظمة   .   الفارين االرهابيينلألسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية والمواد المرتبطة بها ونقل         

 اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحريـة لتغطيـة هـاتين                ٢٠٠٥الدولية عدلت في عام     
ونظرا ألن النقل الجوي وسيلة مهمة لنقل األشخاص والبضائع، أكدت ورقتا العمل علـى أهميـة االضـطالع       .  الجريمتين

 إسـاءة  استخدام الطيران المدني الدولي لألغراض الـسلمية وأن ال تـصبح             بعمل مماثل في االيكاو للمساعدة على ضمان      
.  رهاب وانتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل        الاستخدام الطيران المدني الدولي تهديدا لألمن العام عن طريق تسهيل أعمال ا           

 والقـانوني والـسياسي   ، نظرا للتشعب الفنيWP/2 على التعديالت المقترحة في ورقة العمل WP/4واعترضت ورقة العمل  
 .الذي تنطوي عليه المسألة

وأيد عدد من األعضاء االقتراح الوارد فـي  .  WP/4 و WP/2نظرت اللجنة الفرعية أوال في ورقتي العمل       ٢-٢
وكانوا يعتقدون أن تجريم النقل الجوي غير المشروع للبضائع الخطرة بصفة  خاصة سيكون متـسقا                .  WP/2ورقة العمل   

، الذي يقر بالحاجة العاجلة ألن تتخذ جميـع    ١٥٤٠ت الدول بمقتضى قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم           مع التزاما 
واعترض عـضو علـى     .  إيصالها لمنع انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل         إضافيةالدول تدابير فعالة    

نظرا ألنها تنطوي على عدد من المسائل المهمة المتصلة بمنع انتـشار  ، WP/2تعديالت المقترحة في ورقة العمل      مشروع ال 
وأعاد هذا العضو الى    .  األسلحة النووية، والتي ال ينبغي أن تعالجها االيكاو بل األمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية              

ب أعضاء آخرون أيضا عن آرائهم أنه ال        وأعر.  األذهان تحفظه القوي الذي أعرب عنه في سياق المنظمة البحرية الدولية          
ينبغي الخروج باألنشطة الجارية عن مسارها، وأنه ينبغي النظر في التأثير الممكن على عمليات التصديق على الصك، وأن                  

  .اتفاقية الهاي أو مونتريال قد ال تكون المقام المثالي لهذا النوع من المسائل
 سـابقة  إتباعأحدهما هو : WP/2ين الممكنين المقترحين في ورقة العمل  ثم نظرت اللجنة الفرعية في الخيار       ٣-٢

 الملحق الثامن عشر باتفاقية الطيران المـدني الـدولي     بإطاراتفاقية قمع األعمال غير المشروعة، واآلخر هو ربط الجريمة          
 غير المـشروع للبـضائع الخطـرة     جريمة النقلإدماج تعين إذوكان رأي اللجنة الفرعية االجماعي أنه ).  اتفاقية شيكاغو (

.   الملحق الثامن عشر باتفاقية شيكاغو     إلى اإلشارةبصفة خاصة في صك لقانون الجو الدولي، فينبغي القيام بذلك عن طريق             
وقد يؤدي ذلك   .  الملحق الثامن عشر لتغييرات من خالل التعليمات الفنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو             ويخضع  

وكـان  .   وثيقة خارجية للتواؤم مع هذه التغييرات الثابتةإلى تعين أن تشير القوانين الجنائية الداخلية       إذاوبات كبيرة    صع إلى
وبناء .  من رأي بعض األعضاء أيضا أن هذا الخيار ال يعالج بقدر كاف المسألة المتعلقة باألشياء ذات االستعمال المزدوج                  

  .اع سابقة اتفاقية قمع األعمال غير المشروعةعلى ذلك، فضلت أغلبية األعضاء إتب
بورقـة  ) أ(المرفـق  (لمـشروعة   عند النظر في مشروع النص الذي يتبع سابقة اتفاقية قمع األعمال غير ا              ٤-٢

  ): من المرفق٥الفقرة " (النقل"، نوقش التعريف التالي لـ )WP/2 العمل
لفعالة، بما في ذلك سلطة صنع القرار، على حركـة  هو الشروع في، أو ترتيب، أو ممارسة الرقابة ا        " النقل""

  ."شخص أو شيء
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واستجالب التعريف البحري قد ال     .  كان عدة أعضاء يعتقدون أن هذا التعريف واسع للغاية وغامض للغاية          
 وعلى سبيل المثال، لـيس    .  وقد ال تنطبق بعض المصطلحات أو قد تحتاج إليضاحها        .  يناسب الوضع المحدد للنقل الجوي    

وتؤدي كلمة  .  ينطبق على متعهدي شحن البضائع أو وكالء البضائع أو آخرين         " الشروع" ما إذا كان اصطالح      حمن الواض 
وفضال عن ذلك، في حين أنه من المفهوم أن الصكوك القانونية لن تنطبق على طائرات الدولة،                .  إلى االلتباس أيضا  " شيء"

د يسبب صعوبات في تطبيق هذه األحكام على طائرات قد تعتبر أو ال تعتبر              فان عدم وجود تعريف موحد لطائرات الدولة ق       
وفـي  .  وكذلك قد يطرح سؤال عما إذا كان التعريف يشمل أيضا محاولة أو مساهمة في ارتكاب جريمـة .  طائرات للدولة 

لى متن طائرة في الخدمـة  أن ينقل ع"من المشروع، ) أ (١هذا الصدد، أشار بعض األعضاء أيضا إلى أنه في مقدمة الفقرة         
لينـارد  . وبالنظر إلى هذه المناقشات، اقترح فريـق برئاسـة الـسيدة ك           .  ضرورية" في الخدمة "، لن تكون عبارة     "ما يلي 

  : بحيث يصبح نصها كما يلي١وتعديل مقدمة الفقرة " النقل"حذف تعريف ) استراليا(
  : متعمد وغير مشروع بما يلييعد أي شخص مرتكبا لجريمة إذا قام هذا الشخص على نحو "
  :"أن ينقل أو يتسبب في نقل أو يسهل نقل ما يلي على متن طائرة )أ

نقل البـضائع  بوردا على سؤال عما اذا كان أي تهديد موثوق به  .  وافقت اللجنة الفرعية على هذا االقتراح       ٥-٢
أييد الرأي أن النص العام المتعلـق بالتهديـد     الخطرة بصفة خاصة سيشكل جريمة أيضا، كان العديد من األعضاء يميلون لت           

  .  الموثوق به بوصفه جريمة ينبغي أن ينطبق أيضا على نقل البضائع الخطرة بصفة خاصة
من مشروع النص المتعلق بنقل المتفجرات أو المواد    ) ١) (أ (١اللجنة الفرعية في الفقرة الفرعية      ثم نظرت     ٦-٢

من اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة فان فعل النقل هذا يـشكل            ) ١) (ب (١ مكرر   ٣وأشير الى أنه في المادة      .  المشعة
لغرض اخافة سكان أو اجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي فعل أو االمتناع عن القيـام      "جريمة فقط عندما يرتكب     

مام اللجنة الفرعية نظرا ألن هذا العنـصر   هذه الجملة بين قوسين مربعين الجتذاب اهت   WP/2ووضع مقدم ورقة العمل     ." به
وأعرب جميع األعضاء الـذين تحـدثوا       .  لم يستخدم في موضع آخر في األحكام الجديدة التي تقترحها هذه اللجنة الفرعية            

بشأن هذا الموضوع عن اعتقادهم أن النص الوارد بين قوسين ينبغي االبقاء عليه بغية تضييق نطـاق الجريمـة المقترحـة        
وال يهدف الـنص    .  ان أن التعديالت التفاقية الهاي أو مونتريال ال تشمل سوى الجرائم ذات الطبيعة األكثر خطورة              ولضم

وعلى .  للمعاقبة على األفعال المتعلقة باالخفاق في الحصول على ترخيص أو اذن مطلوب لنقل المواد القانوني بخالف ذلك                
  .ى حذف القوسين المربعين واالبقاء على النصأساس هذا االعتبار، وافقت اللجنة الفرعية عل

مـن مـشروع    ) ١) (أ (١يمكن حذفه من الفقرة الفرعيـة       " ضرر"ردا على سؤال عما اذا كان اصطالح          ٧-٢
النص، قررت اللجنة الفرعية االبقاء عليه، نظرا ألنه قد تكون هناك أوضاع لم تستخدم المواد فيها للتـسبب فـي وفـاة أو                     

  .  ب في تدمير منشآت مهمة، مثل خزان أو مفاعل نووياصابة ولكن للتسب
من مشروع نص جريمة النقل، أشار أحد األعضاء الـى أن اتفـاق           ) ٣) (١ (١عند مناقشة الفقرة الفرعية       ٨-٢

وقد أبرمت بعض الدول غير األطراف في معاهدة        .  الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية ال ينطبق على كل دولة          
ولـذلك،  .  اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة         ) معاهدة عدم االنتشار  (دم انتشار األسلحة النووية     ع

باتفاق ضمانات مع الوكالـة     "بعبارة  " باتفاق الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية      "اقترحت االستعاضة عن عبارة     
واقترح أعضاء آخرون أنـه مـن       ".  شاملة"عضو آخر عن تفضيله لالبقاء على اصطالح        وأعرب  ".  الدولية للطاقة الذرية  

ونظرا الى هذا، قررت اللجنة الفرعية، في الوقت الراهن، وضع كل من            .  الضروري المزيد من التشاور بشأن هذه المسألة      
  .بين قوسين مربعينالمقترحتين الجملتين 
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.  متعلقة بالتآمر وجرائم المشاركة ستنطبق أيضا على جريمـة النقـل           كانت األحكام ال   إذاتساءل عضو عما      ٩-٢
ووافقت اللجنة الفرعية على العودة لبحث هذه المـسألة فـي      .  وقد تحتاج بعض المسائل لحلها فيما يتعلق بمثل هذا التطبيق         

  ). من هذا التقرير٧-٣انظر الفقرة (وقت الحق على أساس ورقة عمل جديدة يتعين تقديمها 
ولـوحظ أن   .   مـن مـشروع الـنص      ٤ إلى ٢ التعاريف الواردة في الفقرات من       بإيجازناقشت اللجنة الفرعية      ١٠-٢

 مختلف االتفاقيـات  إلىوغيرها تستند " المادة الكيميائية السامة"و " السالح البيولوجي أو الكيميائي أو النووي    "التعاريف المقترحة لـ    
  .ر، ستكون ثمة حاجة لتحقيق التوافق بين هذه التعاريف للحفاظ على االتساقوبناء على المزيد من التشاو.  القائمة

 من مشروع النص، الحظ أحد األعضاء أن معاهدة عـدم االنتـشار تمييزيـة            ٧ و   ٦فيما يتعلق بالفقرتين      ١١-٢
  .قبولهوأي استخدام للغة الواردة في تلك المعاهدة ينبغي تقييمه بعناية فيما يتعلق بمدى .  بدرجة عالية

وأعرب العديد مـن  .  WP/3ثم ناقشت اللجنة الفرعية جريمة نقل الفارين المقترحة على أساس ورقة العمل    ١٢-٢
 اختالفا كبيرا   وأوال وقبل كل شيء، يختلف وضع النقل الجوي       .   مثل هذه الجريمة   إلنشاءاألعضاء عن تشككهم في الحاجة      

وبينما يحدث من وقت .   مراقبة وكشف أمني صارمة إلجراءاتيران  ويخضع ركاب شركات الط   .  عن وضع النقل البحري   
آلخر نقل المهاجرين بصورة غير قانونية جوا، فان الوضع بأي حال ال يقارن من حيث الحجم والتواتر مع وضـع النقـل                      

تعريـف مفهـوم    وثانيا، سيكون من الصعب     .  وبناء على ذلك، توجد قيمة مضافة قليلة لتجريم نقل الفارين جوا          .  البحري
وعلى سبيل المثـال،  .  فقد يشمل أولئك الذين أدانتهم أحكام نهائية، وكذلك أولئك الذين يكونون مجرد مشتبه فيهم      ".  الفارين"

هناك قضية معروفة تماما تمت فيها في الحكم النهائي تبرئة مرتكب الجريمة المدعى به الذي وجهت لـه تهمـة ارتكـاب                      
 كان شخص ما نقل مرتكب الجريمة المـدعى        إذاوسيكون من الصعب تقرير ما      .  ية مونتريال جريمة خطيرة بمقتضى اتفاق   

وثالثا، ينبغي أن تركز االيكـاو علـى أمـن          .  به هذا قبل الحكم النهائي ينبغي مقاضاته جنائيا الرتكابه جريمة نقل الفارين           
مكن معالجتها، مثال، عن طريق المساعدة القـضائية        وتتجاوز مسألة الفارين هذا التفويض وي     .  الطيران المدني في حد ذاته    

  .على أساس ثنائي أو متعدد األطراف
 أنه نظرا ألن اتفاقية قمع األعمـال    إلىوأشير  .  أعرب العديد من األعضاء عن تأييدهم لتجريم نقل الفارين          ١٣-٢

كان يعاقب على نقل الفارين بحرا       إذا تتضمن هذه الجريمة، سيكون من عدم االتساق ومن غير المستصوب            ةغير المشروع 
، يجب على جميع الـدول منـع        ١٣٧٣وطبقا لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم         .  بينما ال يعاقب على نقلهم جوا     

وبالمقارنة مع النقل البحري، سيكون من األصعب على الفارين الـدخول فـي        .  اإلرهابية أو المجموعات    اإلرهابيينحركة  
وقـد  .  وبصفة خاصة، قد يكون الوضع في الطيران العام جديرا باالهتمـام .  ة، ولكن اليزال يمكنهم القيام بذلكطائرة مدني 

 دولـي لتجـريم هـذا    إجراءونظرا لهذا، سيكون من الضروري اتخاذ .  استخدمت طائرات صغيرة أو خاصة لنقل الفارين     
  .الفعل
 جريمة نقل الفارين فـي أعمـال   إدراج االجتماع ال تؤيد لخص الرئيس النقاش فأوضح أن أغلبية كبيرة في      ١٤-٢

 الجريمة،  أدرجت إذاورأى جميع األعضاء الذين أخذوا الكلمة أنه        .  اللجنة الفرعية، ولكن لم يتم بعد التوصل التفاق اآلراء        
 المرحلة ولكنه   وبناء على ذلك، لن يحذف مشروع النص بشأن هذه الجريمة في هذه           .  لإلحكامفان صياغة النص في حاجة      

ولغرض العرض، فان مشروع النص مدرج في الفقـرة         .  سيوضع بين قوسين مربعين للمزيد من بحثه في اللجنة القانونية         
وعالوة على ذلك، فان مشروع األحكام المتعلقـة  .  بهذا التقرير) ٤( من المادة األولى من المرفق ١من الفقرة ) ي(الفرعية  

 مـن المـادة األولـى       ١من الفقـرة    ) ط(خاصة مدرج في الوقت الحاضر في الفقرة الفرعية         بنقل البضائع الخطرة بصفة     
  .ثالثامن المادة الثانية والمادة الرابعة ) ي(و ) ط(والفقرتين 
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اللجنة الفرعية في  صقل بعض األحكام الواردة في مشروعي النصين اللذين أعدتهما   : من جدول األعمال٣البند رقم 
  لوألاجتماعها ا

فـي صـقل نـص اتفاقيـة مونتريـال       هذا البند من جدول األعمال، نظرت اللجنة الفرعية أوال           إطارفي    ١-٣
 مع التعديالت المقترحة من اللجنة الفرعية الخاصـة         ١٩٨٨بالصيغة التي عدلها بها بروتوكول المطارات لعام         ١٩٧١ لعام

  .٦/٧/٢٠٠٧ إلى ٣اللجنة الفرعية لالجتماع الذي عقد من بتقرير ) ٤(التابعة للجنة القانونية، والواردة في المرفق 
" يرجح أن تتسبب في إحداث وفـاة      "بناء على طلب أحد األعضاء، وافقت اللجنة الفرعية على تعديل عبارة              ٢-٣

".  تتسبب أو يرجح أن تتسبب في إحداث وفـاة " من المادة األولى لتصبح ١من الفقرة ) ح(و ) ز(و ) و(في الفقرات الفرعية    
وإعـادة  ) ز(في الفقرة الفرعية    " يطلق"و  " يسقط"ووافقت اللجنة الفرعية أيضا على إزالة األقواس المربعة المحيطة بكلمتي           

) و(فـي الفقـرات الفرعيـة       " خطير/خطيرة"وقررت كذلك أنه ينبغي جعل اصطالح       ".  يسقط أو يطلق  "صياغتهما لتصبح   
  . النصوص األخرىمتوافقا مع  من النص الفرنسي) ح(و ) ز( و
.   من المادة األولى   ١من الفقرة   ) ح(و  ) ز( كان يمكن تضييق نص الفقرتين الفرعيتين        إذاطرح سؤال عما      ٣-٣

لها أثر "  الوفاةإلىمواد قد تؤدي   " كانت عبارة    إذاوفضال عن ذلك، تم التساؤل عما       .  غامضة" مواد شبيهة " أن عبارة    ورئي
 أنه من المستصوب   رئيوعالوة على ذلك،    .  تسبب مرضا مزمنا على األجل الطويل     مكن أن   غير مقيد ليشمل المواد التي ي     

 عندما يقوم بـرش  إجازته، مثل فعل الطيار الذي ينسى تجديد اإلرهابيةاستبعاد قابلية هذه األحكام للتطبيق على األفعال غير      
وفي حين أن هذه األنواع من األفعال       .  وقت الحق  أو الضرر في     اإلصابةمبيدات اآلفات على المحاصيل ويسبب الوفاة أو        
بيد أن بعض األعضاء    .   أو المقاضاة الجنائية   لإلبعاد لنظام دولي    إلخضاعهاقد تكون معاقبا عليها، إال أنها ليست في حاجة          

ح عـضو   وعلى أساس هذه المناقشات، اقتـر     .   في هذه األحكام   اإلرهابي عنصر الدافع    إدخال عن عدم رغبتهم في      واأعرب
مـواد بيولوجيـة أو   "و " مواد كيميائية سامة"لالستعاضة عن عبارتي  " سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي     "استخدام عبارة   

 أن هـذه    يعتقـدون وبينما حظي هذا االقتراح ببعض التأييد، كان مختلف األعـضاء           .  ، وبذلك يضيق نطاق األحكام    "نووية
.   في الـنص إدراجهالذي يتعين " السالح البيولوجي أو الكيميائي أو النووي    "مع تعريف   المسألة سيتعين النظر فيها باالرتباط      

مواد بيولوجية أو "و " مواد كيميائية سامة"و " سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي أو"وبناء على ذلك، تقرر وضع العبارات     
  .جميعها بين أقواس مربعة من أجل المزيد من النظر فيها" نووية

أو " من المادة األولى، اقترح بعض األعـضاء حـذف عبـارة    ١من الفقرة ) ح(يما يتعلق بالفقرة الفرعية     ف  ٤-٣
بيد أن المزيد مـن األعـضاء كـانوا    .  ، نظرا ألن النص يهدف إلى حماية األرواح والممتلكات على متن الطائرات          "بالبيئة

  .وإزالة القوسين المربعين" أو بالبيئة"بقاء على عبارة وقررت اللجنة الفرعية اإل.  يعتقدون أن الضرر بالبيئة ممكن
فـي ظـروف   "من المادة األولى، قررت اللجنة الفرعية اإلبقاء على عبـارة  ) ثالثا (١عند النظر في الفقرة     ٥-٣

المصداقية وكان من المعتقد باإلجماع أنه سيتم تجريم التهديدات ذات          .  وحذف القوسين المربعين  " تشير إلى مصداقية التهديد   
  .فقط
 من المادة األولى، تمشيا مع آخر اتفاقيـات  ٢في الفقرة " عمدا"وافقت اللجنة الفرعية أيضا على حذف كلمة      ٦-٣

 أيـضا،  األمم المتحـدة وتمشيا مع اتفاقيات  .   بشأن اإلرهاب، علما بأن عنصر التعمد مضمن في سياق النص          األمم المتحدة 
أو يكون شريكا في أي من هذه الجرائم المنصوص عليهـا  " من المادة األولى لتصبح   ٢رة  من الفق ) ج(عدلت الفقرة الفرعية    

  ."من هذه المادة) أ (٢أو ) ثالثا (١ مكرر أو ١ أو ١في الفقرات 
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 من المادة األولى فيما يتعلق   ٣، التي اقترحت تعديل الفقرة      LC/SC-NET-2-WP/6قدمت اليابان ورقة العمل       ٧-٣
.   كان المقصود هو تطبيق هذه الفقرة على جريمـة النقـل  إذا، (association de malfaiteurs)"  المجرمينعصبة"بالتآمر أو 

وكان الشعور السائد في اللجنة الفرعية هو أن الفقرة كانت نتيجة الدراسة بعناية في اجتماعها األخير وأنه ال ينبغي أن يعاد                      
 كان ينبغي أو ال ينبغي أن تكون هـذه الفقـرة قابلـة    إذامرحلة الحقة ما وقد يدرس في .  فتح باب النقاش في هذه المرحلة   

  . للتطبيق على جريمة النقل
من المادة الثانية، أحاط األمين اللجنة الفرعية       ) ج(في الفقرة   " تجهيزات المالحة الجوية  "فيما يتعلق بتعريف      ٨-٣

ة ولم يقدم أي اعتراض على هذا التعريف في سـياق اتفاقيـة    علما بأنه تمت استشارة لجنة المالحة الجوية بشأن هذه المسأل         
 األذهان أن حماية المساعدات المالحية من       إلىوأعاد عضو   .  ووافقت اللجنة الفرعية على استبقاء هذا التعريف      .  مونتريال

باألقمار الصناعية فـي    التدخل غير المشروع اعتبرت مهمة عندما ناقشت االيكاو المسائل المتصلة بالنظام العالمي للمالحة              
وجرت الموافقة أيضا على أنه ينبغي جعل       .   على مثل هذه الحماية    إضافيةوسيضفي التعريف المقترح قيمة     .  محافل أخرى 

والحظت اللجنة الفرعية أنه فيما يتعلـق  .  متوافقا مع المادة الثامنة والعشرين من اتفاقية شيكاغو   لالصطالح  النص الروسي   
من المادة الثانية، ينبغي النظر فيها باالرتباط مـع جريمـة    ) ح (إلى) د(دة األخرى في الفقرات الفرعية من       بالتعاريف الجدي 
  ".ةفالسلي"و " سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي"النقل وتعريفي 

فـي  " الجوية تجهيزات المالحة "بعد عبارة   " أو النظم األخرى الالزمة لتشغيل الطائرة     " عبارة   إلدراجنظرا    ٩-٣
 نفـس   إدراج من المادة األولى، اقترح أحد األعضاء ووافقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي              ١من الفقرة   ) د(الفقرة الفرعية   

عن اعتقادهم أن فقرات أخرى من المادة الرابعة في         أيضا  وأعرب بعض األعضاء    .   من المادة الرابعة   ٥العبارة في الفقرة    
 فـي  اإلشـارة وعلى سبيل المثال، ينبغي تقرير ما اذا كـان ينبغـي   .   جرائم جديدةخالإدحاجة الى استعراضها في ضوء   

وفضال عن ذلـك، قـد تحتـاج        .   الجديدة من المادة األولى المتعلقة بجريمة التآمر       ٣ من المادة الرابعة الى الفقرة       ٦ الفقرة
 الطـائرات المـستخدمة ألغـراض       ١ني الفقـرة    وأخيرا، تستث .   جرائم النقل  إدراج الى تعديل اذا تم      ٤ و   ٣ و   ٢الفقرات  

 اعتمدت،  إذاوبالتالي، فان أحكام جرائم النقل،      .  عسكرية أو جمركية أو شرطية فقط ولكنها ال تستثني جميع طائرات الدولة           
سـعة  وقد يتسبب هذا في القلق في البلدان التـي لـديها تعـاريف وا        .  قد ال تكون قابلة للتطبيق على طائرات معينة للدولة        

  .واإلنقاذلطائرات الدولة، بما فيها الطائرات المستخدمة ألغراض البحث 
).  بنـد االسـتثناء العـسكري   (كرر عضو التحفظ الذي أبداه في االجتماع األول بشأن المادة الرابعة مكرر      ١٠-٣

 الدولي عندما تقدم اإلنسانيون  فتح باب النقاش ولكنها دعت المقرر الى تغطية مفهوم القان          إعادةوقررت اللجنة الفرعية عدم     
  .تقريرها الى اللجنة القانونية

بـصيغته التـي أخـضعها    يرد مشروع النص المقترح لتعديل اتفاقية مونتريال، باستثناء البنود الختاميـة،          ١١-٣
  .بهذا التقرير) ٤( المرفقاالجتماع الثاني للجنة الفرعية الخاصة للمزيد من الصقل، بوصفه 

 مع التعديالت المقترحـة مـن اللجنـة         ١٩٧٠اللجنة الفرعية في صقل نص اتفاقية الهاي لعام         ثم نظرت     ١٢-٣
 ٣بتقرير اللجنة الفرعية لالجتمـاع الـذي عقـد مـن            ) ٥( المرفق   بوصفهالفرعية الخاصة التابعة للجنة القانونية، الوارد       

 أعاله فـي سـياق اتفاقيـة       ٦-٣ و   ٥-٣فقرتين  وتقرر أن جميع التغييرات المتفق عليها المذكورة في ال        .  ٦/٧/٢٠٠٧ إلى
.   من المادة األولى من مشروع نص التعديالت التفاقية الهـاي          ٣ و   ٢مونتريال سيتم أيضا التعبير عنها في صقل الفقرتين         

أو " عبـارة  وإضافة، "أو بالتحكم" من المادة األولى، أعرب بعض األعضاء عن تفضيلهم لحذف عبارة ١وفيما يتعلق بالفقرة   
وقـررت  ".  أو بـالتحكم "وأعرب أعضاء آخرون عن تفضيلهم لالبقاء على عبارة      .  في نهاية الفقرة  " بأي وسيلة تكنولوجية  

  .اللجنة الفرعية االبقاء على كل من العبارتين بين قوسين مربعين وترك البت في المسألة للجنة القانونية
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) ب(في الفقـرتين الفـرعيتين   " ضد" على كلمة واإلبقاءبعين  القوسين المر  إزالةوافقت اللجنة الفرعية على       ١٣-٣
  . من المادة الرابعة١من الفقرة ) د( و
نظرت اللجنة الفرعية في اقتراحين بتعديل المادة السادسة من كل من اتفاقية الهاي واتفاقية مونتريال علـى      ١٤-٣

 مـن المـادة   ١أوال نقل الفقـرة  حت ورقة العمل وقد اقتر.   المقدمة من سويسراLC/SC-NET-2-WP/5أساس ورقة العمل   
 في المادة السادسة مـن كـال     وإدراجها)  النووي اإلرهاباتفاقية  ( النووي   اإلرهاباالتفاقية الدولية لقمع أعمال     العاشرة من   
من المـادة    ٢وأشار بعض األعضاء الى أن الفقرة       .  وتتضمن المادة واجب التحقيق عند تلقي معلومات معينة       .  االتفاقيتين

وسـيكون مـن غيـر    .  السادسة من اتفاقيتي الهاي ومونتريال تقتضي بالفعل أن تشرع الدول في التحقيق بـصفة أوليـة             
وبناء على ذلك، قررت اللجنـة الفرعيـة     .   النووي اإلرهاب من المادة العاشرة من اتفاقية       ١ نص الفقرة    إضافةالضروري  

  .لسادسة في شكلهما الحالي من المادة ا٢ و ١ على الفقرتين اإلبقاء
 من المادة  ٤الواردة في الفقرة    " الدول التي يكون لديها، في غير تلك الحاالت، اختصاص        "فيما يتعلق بعبارة      ١٥-٣

لتحل محـل  " التي لديها اختصاص ثابت" استخدام عبارة WP/5السادسة من اتفاقيتي الهاي ومونتريال، اقترحت ورقة العمل      
، نظرا ألنه قد يتعذر على السلطة الداخلية تقرير أي األطـراف            "ديها، في غير تلك الحاالت، اختصاص     التي يكون ل  "عبارة  

التي يكـون  " على عبارة  لإلبقاءغير أن عدة أعضاء أعربوا عن تفضيلهم        ".  يكون لديها، في غير تلك الحاالت، اختصاص      "
 يتـسق مـع     WP/5تغيير الذي اقترحته ورقـة العمـل         أن ال  إلىوأشار آخرون   ".  لديها، في غير تلك الحاالت، اختصاص     

وأخذت اللجنة الفرعية علمـا  .  من اتفاقية اإلرهاب النووي    من المادة العاشرة     ٦اتفاقيات األمم المتحدة األخرى، مثل الفقرة       
  .بهذه اآلراء وقررت وضع خيارين بين أقواس مربعة من أجل المزيد من النظر فيهما

 البنود الختامية، بصيغته التي أخضعها االجتماع       ءمقترح لتعديل اتفاقية الهاي، باستثنا    يرد مشروع النص ال     ١٦-٣
  .بهذا التقرير )٥(المرفق الثاني للجنة الفرعية الخاصة للمزيد من الصقل، بوصفه 
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  صكوكالالنظر في شكل   : من جدول األعمال٤البند رقم 

أحدهما هو اعتماد نصوص موحدة تتضمن األحكام       : تمالينفيما يتعلق بشكل الصكوك الجديدة، أشير الى اح         ١-٤
 وجرى أيـضا تقـديم اقتـراح    . الحالية والجديدة على السواء، واآلخر هو اعتماد بروتوكوالت تضيف األحكام الجديدة فقط    

تمر  سابقة كيب تاون، أي اعتماد نص التعديالت األصلي في شكل بروتوكول، ونص موحد عن طريق قرار من المؤ                  إلتباع
وفي تلك الحالة، تصاغ جميع .   سابقة كيب تاونإتباعغير أن األمين أشار الى أنه قد توجد صعوبات فنية في            .  الدبلوماسي

وفي حالة اتفاقيتي الهاي ومونتريال، فقد تمت صياغتهما بأربع لغـات           .  الصكوك منذ البداية بلغات االيكاو الرسمية الست      
ونظرا لعدم وجـود النـصين األصـليين        .  أن تكون تعديالتهما بست لغات    األمر اليوم   ، ولكن سيقتضي    إبرامهمافي وقت   

  .بالعربية والصينية، فقد يتعين حل بعض المسائل المتصلة بالتعديالت بهاتين اللغتين
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  أي مسائل أخرى  : من جدول األعمال٥البند رقم 

ديد من األعضاء عن اعتقادهم أنه لـن تكـون   فيما يتعلق بالعمل المستقبلي بشأن هذا الموضوع، أعرب الع       ١-٥
وكانـت  .  هناك حاجة الجتماع آخر للجنة الفرعية وأنه يمكن تقديم نتائج أعمالها الى اللجنة القانونية للمزيـد مـن النظـر            

ي غيـر    الى اللجنة القانونية، باستثناء مسألة النقـل الجـو         إلحالتهاالنصوص التي أعدتها اللجنة الفرعية مكتملة بقدر كاف         
ويمكن أن تتداول بشأن هذه المسألة األخيرة وأن تبت فيها هيئة أوسـع  .  المشروع للبضائع الخطرة والهاربين بصفة خاصة    

 نصوص أكثر اكتمـاال     إعدادوأعرب عضو عن تفضيله لعقد اجتماع آخر للجنة الفرعية بغية           .  نطاقا، مثل اللجنة القانونية   
 رئيس اللجنة الفرعية االجتماع مبينا أن قرار عقد اجتماع آخر للجنة الفرعيـة ينبغـي أن                 واختتم.  من أجل اللجنة القانونية   

  . يتخذه المجلس بدال عن أن تتخذه اللجنة الفرعية نفسها
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  )١(المرفق 

  صك اللجنة الفرعية الخاصة المعنية بإعداد
  من الصكوكواحد أو أكثر 

 التي تعالج التهديدات الجديدة والناشئة

  جتماع الثانياال

  )٢١/٢/٢٠٠٨- ١٩مونتريال، (

  جدول األعمال 

  افتتاح االجتماع  : ١البند 

  .مسألة النقل الجوي غير المشروع للبضائع الخطرة والهاربين بصفة خاصةالنظر في   :٢البند 

  ول أل اللجنة الفرعية في اجتماعها اصقل بعض األحكام الواردة في مشروعي النصين اللذين أعدتهما  :٣البند 

  صكوك الالنظر في شكل   :٤البند 

 أي مسائل أخرى  :٥البند 
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  صك اللجنة الفرعية الخاصة المعنية بإعداد
  واحد أو أكثر من الصكوك

 التي تعالج التهديدات الجديدة والناشئة

  االجتماع الثاني

  )٢١/٢/٢٠٠٨- ١٩مونتريال، (
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  )٤(المرفق 

   بالصيغة التي عدلها بها ١٩٧١مونتريال لعام اتفاقية 
   مع التعديالت المقترحة من١٩٨٨بروتوكول المطارات لعام 

 اللجنة الفرعية الخاصة التابعة للجنة القانونية

   الدول األطراف في هذه االتفاقية،إن

مدني تعرض سالمة األشخاص والممتلكات للخطر، األفعال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران الأن   تعتبرإذ
   على تشغيل الخطوط الجوية، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدني،جسيماوتؤثر تاثيرا 

  أن حدوث هذه األفعال يثير قلقها البالغ،  تعتبروإذ

  بيها، مالئمة لمعاقبة مرتكإجراءاتلحاح وضع إأن منع هذه األفعال يقتضي ب  تعتبروإذ

  :قد اتفقت على ما يلي

  المادة األولى

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

 كان من شأن إذايقوم بعمل من أعمال العنف ضد أي شخص على متن الطائرة وهي في حالة طيران،   )أ(
  .هذا العمل أن يعرض سالمة الطائرة للخطر

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

أو يضع بنفسه أو عن طريق غيره، بأي وسيلة كانت، على أي طائرة في الخدمة جهازا أو مواد من   )ج(
ان، أو أن تصيبها بتلف من شأنها أن تدمر تلك الطائرة، أو أن تصيبها بتلف يجعلها عاجزة عن الطير

  .شأنه أن يعرض سالمتها للخطر وهي في حالة طيران
 أو أن الزمة لتشغيل الطائرة،الخرى األنظم الأو أو يدمر أو يتلف تجهيزات وخدمات المالحة الجوية   )د(

 كان من شأن أي من هذه األفعال أن يعرض سالمة الطائرات للخطر وهي في حالة إذايعرقل تشغيلها، 
  .طيران

  .أو يبلغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سالمة أي طائرة للخطر وهي في حالة طيران  )ھ(
 وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو في إحداث يرجح أن تتسبب تتسبب أو طائرة في الخدمة يستعملأو   )و(

  .بالبيئة إلحاق ضرر خطير بالممتلكات أو
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مواد كيميائية سامة أو متفجرات أو ] [لوجي أو كيميائي أو نووي أوسالح بيو[يطلق أي  أو يسقطأو   )ز(
من طائرة ] مواد شبيهة أخرىأو  []أو مواد أخرى قد تؤدي الى الوفاة[ ]مواد مشعة أو بيولوجية أو نووية

 وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر خطير في إحداثيرجح أن تتسبب  تتسبب أوفي الخدمة 
  .و بالبيئةبالممتلكات أ

مواد كيميائية سامة أو متفجرات أو مواد [ ] أوسالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي[ أي يستعملأو   )ح(
ضد ]  أو مواد شبيهة أخرى] [أو مواد أخرى قد تؤدي الى الوفاة []أو بيولوجية أو نووية[ ،مشعة

حداث وفاة أو إصابة بدنية إفي  يرجح أن تتسبب تتسبب أوبطريقة على متنها طائرات في الخدمة أو 
  .بالبيئة خطيرة أو إلحاق ضرر خطير بالممتلكات أو

  ١:أو ينقل أو يتسبب في نقل أو يسهل نقل ما يلي على متن الطائرة  )ط(
أي مواد متفجرة أو مشعة مع العلم أن القصد منها أن تستخدم في التسبب في، أو في التهديد  )١(

 وفاة أو إصابة أو ضرر جسيم، على النحو الوارد في بالتسبب في، بشرط أو بدون شرط، إحداث
القانون الوطني بغرض إرهاب شعب من الشعوب أو إكراه حكومة أو منظمة دولية على القيام بفعل 

 .ما أو االمتناع عن القيام به 

أي سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي، مع العلم بكونه سالحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا حسب  )٢(
 .لتعريف الوارد في المادة الثانيةا

أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة أو معدات أو مواد مصممة خصيصا أو معدة لمعالجة أو  )٣(
استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة مع العلم بهدف استخدامها في نشاط تفجيري نووي أو أي 

] مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةباتفاق شامل للضمانات [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  )٤(
 .ايصال سالح من األسلحة البيولوجية أو الكيماوية أو النووية بقصد استخدامها لهذا الغرض

ينقل أو يتسبب في نقل أو يسهل نقل شخصا آخر على متن طائرة وهو يعلم أن ذلك الشخص قد ارتكب   )ي([
، ويقصد مساعدة ذلك الشخص ٢فعال يشكل جريمة منصوصا عليها في المعاهدات المذكورة في الملحق

  ].في تفادي المحاكمة الجنائية

                                                        
 .  ألغراض التقديم) ي(و ) ط(تين ووردت هنا في الفقر.  لم تقرر اللجنة الفرعية أين تضع األحكام المتعلقة بجرائم النقل: مالحظة من األمانة العامة ١
  :يشمل الملحق المعاهدات التالية٢

 ١٦/١٢/١٩٧٠اتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات، المبرمة في الهاي في  •
 ٢٣/٩/١٩٧١اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني، المبرمة في مونتريال في  •
 الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم اتفاقية منع •

 ١٤/١٢/١٩٧٣المتحدة في 
 ١٧/١٢/١٩٧٩االتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في  •
 ٢٦/١٠/١٩٧٩تفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في فيينا في ا •
بروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل التفاقية قمع األفعال غير المشروعة ضـد سـالمة            •

 ٢٤/٢/١٩٨٨الطيران المدني، المبرم في مونتريال في 
 ١٠/٣/١٩٨٨وتوكول المتعلق بقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، المبرم في روما في البر •
 ١٥/١٢/١٩٩٧االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في  •
  .٩/١٢/١٩٩٩قمع تمويل اإلرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في االتفاقية الدولية ل •
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ال التالية عمدا وبدون حق قانوني، باستخدام أي جهاز أو  يرتكب أيا من األفعأي شخصيعد مرتكبا لجريمة   مكرر ١
 :مواد أو سالح

أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد أي شخص في مطار يخدم الطيران المدني الدولي، ويتسبب أو قد   )أ(
  .يتسبب بإصابة خطيرة أو بالوفاة

ن المدني الدولي أو بطائرة أو أن يدمر أو أن يلحق ضررا خطيرا بالتجهيزات في مطار يخدم الطيرا  )ب(
  .ليست في الخدمة موجودة في المطار أو يعرقل خدمات المطار
  .إذا كان هذا العمل يهدد أو من المرجح أن يهدد السالمة في ذلك المطار

في ظروف تشير إلى مصداقية التهديد، جريمة من الجرائم با لجريمة أي شخص يهدد بارتكاب، يعد مرتك  )ثالثا( ١
  .مكرر ١  أو في الفقرة١عليها في الفقرة المنصوص 

  :بما يليأي شخص يقوم يعد مرتكبا لجريمة   - ٢
  . من هذه المادةمكرر ١ أو ١ ين المنصوص عليها في الفقرتالمذكورةأن يحاول ارتكاب أي من الجرائم   )أ(
 ١ أو ١ات وجه آخرين الرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقريجريمة أو ينظم أو   )ب(

  من هذه المادة؛) أ(٢ أو )ثالثا( ١  أومكرر
 المنصوص عليها في و يشرع في ارتكابهاأ أي من هذه الجرائم في لشخص يرتكب أو يكون شريكا  )ج ب(

 .من هذه المادة) أ( ٢ أو )ثالثا( ١ أو مكرر ١ أو ١ الفقرات

تركة أو منفردة، جرائم، بغض النظر عما اذا تعتبر كل دولة طرف أيضا الحاالت التالية، اذا تمت بصورة مش  - ٣
  : من هذه المادة قد ارتكبت فعليا أو تمت محاولة ارتكابها)ثالثا( ١ ومكرر ١ و١كانت أي منها واردة في الفقرات 

 ١ أو مكرر ١ أو ١االتفاق مع شخص أو أكثر من شخص على ارتكاب جريمة مذكورة في الفقرات   )أ(
لمادة، وهذا يشمل، حيث يقتضيه القانون المحلي، أن يقوم أحد المشاركين في من هذه ا) أ(٢ أو )ثالثا(

  إتيان فعل تأييدا لالتفاق؛
أو المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من األشخاص، يعملون بقصد مشترك، في ارتكاب   )ب(

من هذه ) أ (٢ أو )ثالثا( ١ أو مكرر ١ أو ١جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 
  :المادة، وعندما تكون هذه المساهمة متعمدة وتجري إما

بهدف مواصلة النشاط اإلجرامي العام أو بغرض خاص بهذه المجموعة، حين يتضمن هذا   )١(
 أو مكرر ١ أو ١النشاط أو الغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

  مادة؛من هذه ال) أ (٢  أو)ثالثا( ١
 ١أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات   )٢(

  .من هذه المادة) أ( ٢ أو )ثالثا( ١  أومكرر ١ أو
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  المادة الثانية

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

ولغاية اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها النزالهم، وفي حالة الهبوط االضطراري يستمر اعتبار 
 أن تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عنها وعما على متنها من أشخاص إلىالطائرة في حالة طيران 

  .وممتلكات
دمات األرضية أو طاقم الطائرة بتحضير الطائرة تعتبر الطائرة في الخدمة ابتداء من قيام أفراد الخ  )ب(

لرحلة محددة ولغاية أربع وعشرين ساعة بعد أي هبوط لها؛ وتمتد مدة الخدمة في جميع األحوال 
 .من هذه المادة) أ(مادامت الطائرة في حالة طيران حسب التعريف الوارد في الفقرة 

اإلشارات أو البيانات أو المعلومات أو األنظمة الالزمة لمالحة " تجهيزات المالحة الجوية"يتضمن تعبير   )ج(
  .الطائرة

المواد الجرثومية أو المواد البيولوجية األخرى أو السموم، بغض النظر " المواد البيولوجية"يقصد بتعبير  )د([
  عن مصدرها األصلي أو طريقة إنتاجها؛

الكيماويات التي تحدث وفاة أو عجز مؤقت أو تلحق ضرر دائم " الكيماويات السامة"تعبير يقصد ب )ھ(
وتتضمن جميع الكيماويات، بغض . لإلنسان أو للحيوان من خالل تفاعلها الكيمائي على عمليات الحياة

النظر عن مصدرها األصلي أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عن موقع تصنيعها سواء كان ذلك في 
  مرافق أو مصانع حربية أو مواقع أخرى؛

المواد النووية والمواد المشعة األخرى التي تحتوي على ذرات تتحلل تلقائيا " المواد المشعة"يقصد بتعبير   )و(
و هي 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 )غاماالنيوترينية وإشعاعات ال
  .بالممتلكات أو بالبيئة نتيجة خصائصها اإلشعاعية أو االنشطارية

 في المائة ٨٠البلوتونيوم، ما عدا البلوتنيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر فيه " المواد النووية"يقصد بتعبير   )ز(
؛ ٢٣٣ أو النظير ٢٣٥؛ واليورانيوم المخصب بالنظير ٢٣٣–رانيوم؛ واليو٢٣٨–من البلوتنيوم

واليورانيوم الذي 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؛
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اليورانيوم الذي يحتوى على أي من " ٢٣٣ أو النظير ٢٣٥نظير اليورانيوم المخصب بال"يقصد بتعبير   )ح(
 أكبر من ٢٣٨ أو كليهما بكمية تكون نسبة تركيز مجموع النظيرين للنظير ٢٣٣ أو ٢٣٥النظيرين 

  .] الموجود في الطبيعة٢٣٨ للنظير ٢٣٥نسبة تركيز النظير 
  :٣يما يل" السالح البيولوجي والكيميائي والنووي"يقصد بعبارة   )ط[(

 :هي"األسلحة البيولوجية"  )أ

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

السميات ألغراض أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال الغرض منها استعمال هذه العوامل أو   )٢(
 .عدائية في صراع مسلح

 :مجتمعة أو منفصلة هي" األسلحة الكيميائية"  )ب(

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

األغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدالنية أو األغراض السلمية   )أ (
 .األخرى

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

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

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

 .ما دامت األنواع والكميات متوافقة مع تلك األغراض

الذخائر والنبائط المصممة خصيصا إلحداث الوفاة أو غيرها من األضرار عن طريق ما ينبعث   )٢(
لسامة المحددة في نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية ا

 ).١) (ب(الفقرة الفرعية 

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

 . المتفجرة األخرىالنوويةواألجهزة األسلحة النووية   )ج(

                                                        
".  المادة الـسليفة "و " السالح البيولوجي والكيميائي والنووي"لم تتخذ اللجنة الفرعية أي قرار بعد فيما يتعلق بتعريفي : مالحظة من األمانة العامة ٣

  . فقطالتقديمألغراض ) ي(و ) ط(ويرد هذان التعريفان هنا في الفقرتين 
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 أي مرحلة في انتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة هي أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في" السليفة"  )ي
 ].ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات. كانت

  

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

  المادة الرابعة
  . هذه االتفاقية على الطائرات المستخدمة ألغراض عسكرية أو جمركية أو شرطيةال تسرى  - ١
 ١ المنبثقة من الفقرة )ح(و) ز(و) و(و) ھ(و) ج(و) ب(و) أ(في الحاالت المنصوص عليها في الفقرات الفرعية   - ٢

  :ال في أي من الحالتين التاليتينمن المادة األولى، وسواء كانت رحلة الطائرة دولية أو داخلية، ال تسري هذه االتفاقية ا
اذا كان المكان الفعلي أو المتوقع القالع الطائرة أو هبوطها واقعا في خارج اقليم دولة تسجيل هذه   )أ(

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

 من المادة ١ المنبثقة من الفقرة )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 ٢األولى، وبغض النظر عن أحكام الفقرة 

  .المزعوم في اقليم دولة أخرى غير دولة تسجيل الطائرة
) ب(و) أ( في الفقرات المنصوص عليها المذكورةلتاسعة، وفي الحاالت فيما يتعلق بالدول المشار اليها في المادة ا  - ٤
 من المادة األولى، ال تسري هذه االتفاقية اذا كانت األماكن المشار اليها ١ المنبثقة من الفقرة )ح(و) ز(و) و(و) ھ(و) ج(و

دة من الدول المشار اليها في المادة التاسعة،  من هذه المادة واقعة في داخل اقليم دولة واح٢المنبثقة من الفقرة ) أ(في الفقرة 
  .وذلك ما لم 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 ١المنبثقة من الفقرة ) د(في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة   - ٥
  . الجوية الدوليةفي المالحة مستخدمة أو النظم األخرى الالزمة لتشغيل الطائراتكانت تجهيزات وخدمات المالحة الجوية 

 من المادة ٢  من هذه المادة على الحاالت المنصوص عليها في الفقرة٥ و٤ و٣ و٢تسري أيضا أحكام الفقرات   - ٦
 .األولى

  )مكرر(المادة الرابعة 
تفاقية ما يمس الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات األخرى للدول واألفراد بموجب القانون الدولي، ليس في هذه اال  - ١

  .وخاصة مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون اإلنساني الدولي
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ي ال تسري هذه االتفاقية على أنشطة القوات المسلحة أثناء النزاعات المسلحة، حسبما تُفهم تلك المصطلحات ف  - ٢
إطار القانون اإلنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظم هذه األنشطة، وال تسري هذه االتفاقية على أنشطة القوات 

  .المسلحة لدولة تمارس واجباتها الرسمية، بقدر ما تنظم قواعد أخرى من القانون الدولي
  

  ٤)ثالثا(المادة الرابعة [

 وااللتزامات والمسؤوليات األخرى الواردة في معاهدة عدم انتشار ليس في هذه االتفاقية ما يمس الحقوق  - ١
، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسلحة ١/٧/١٩٦٨األسلحة النووية، المحررة في واشنطن ولندن وموسكو في 

 واتفاقية ١٠/٤/١٩٧٢والسمية وتدمير تلك األسلحة، المحررة في واشنطن ولندن وموسكو في ) البيولوجية(البكتريولوجية 
، ١٣/١/١٩٩٣حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، المحررة في باريس في 

 .للدول األطراف في هذه المعاهدات

و من المادة األولى أ) ٣)(أ(١ال يعد جريمة في معنى هذه االتفاقية القيام بنقل شيء أو مادة تغطيها الفقرة   - ٢
من المادة األولى، بقدر تعلقها بسالح نووي أو جهاز متفجر نووي آخر، إذا كان هذا الشيء أو هذه المادة ) ٤)(أ(١الفقرة 

 :تنقل من أو إلى أراضي دولة طرف في معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية أو تحت رقابة تلك الدولة فيما يلي

 بما في ذلك داخل الدولة، لشيء أو مادة ال يعارض التزامات تلك النقل أو التلقي الناتج على هذا النحو،  )أ(
 .الدولة الطرف بموجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

 لسالح نووي أو جهاز متفجر نووي آخر إيصالإذا كان الهدف هو استخدام الشيء أو المادة كنظام   )ب(
 تتعارض حيازة هذا السالح أو الجهاز مع لدولة طرف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وال

 .]التزامات الدولة بموجب المعاهدة

  المادة الخامسة
  : الالزمة لبسط اختصاصها على الجرائم التاليةاإلجراءات طرف متعاقدةتتخذ كل دولة   - ١

  . تلك الدولةإقليمالجريمة التي ترتكب في   )أ(
  .أو على متن طائرة مسجلة فيها الدولةالجريمة التي ترتكب ضد طائرة مسجلة في تلك   )ب(
الجريمة التي ترتكب على طائرة هبطت في اقليم تلك الدولة وما زال مرتكب الجريمة المزعوم على   )ج(

  .متنها

                                                        
 .لم تتخذ اللجنة الفرعية أي قرار بعد بشأن اعتماد هذه المادة، وهي واردة هنا ألغراض التقديم فقط:  مالحظة من األمانة العامة٤
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الجريمة التي ترتكب ضد طائرة أو على متنها اذا كانت هذه الطائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر اما   )د(
 .في تلك الدولة، واما له اقامة دائمة فيها في غياب هذا المركزيقع مركز أعماله الرئيسي 

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

 أو قبوله أو الموافقة عليه أو االنضمام إليه، يجب على كل دولة طرف أن ٥عند التصديق على هذا البروتوكول  - ٣
وفي حالة حدوث أي .  هذه المادة من ٢تقوم بإخطار الوديع باالختصاص الذي أسسته، بموجب قوانينها الوطنية وفقا للفقرة 

  .تغيير، يجب أن تقوم الدولة الطرف المعنية بإخطار الوديع فورا
 الفقرات ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المنصوص عليها في طرف متعاقدةتتخذ كل دولة   -٤ - ٢

إذا كانت هذه الفقرة تتعلق بتلك الجرائم، وفي حال  من المادة األولى، ٢ والفقرة )ثالثا( ١ و)ج(و) ب(و) أ( ١الفقرتين 
 بموجب المادة الثامنة بتسليم هذا الشخص بتسليمهوجود مرتكب الجريمة المزعوم داخل إقليم تلك الدولة وعدم قيام الدولة 

  . من هذه المادة٢أو  ١ الفقرتين الفقرة في المنصوص عليها المذكورةإلى دولة من الدول 
 ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المنصوص عليها في طرف متعاقدة كل دولة تتخذ  -٥ مكرر ٢

 من المادة األولى، اذا كانت هذه الفقرة تتعلق بتلك الجرائم، ٢ من المادة األولى والفقرة )ثالثا( ١و مكرر ١ الفقرتين الفقرات
  هذا الشخصبتسليم بتسليمه وعدم قيام الدولة أي من الدول لدولةتلك اوفي حالة وجود مرتكب الجريمة المزعوم داخل إقليم 

  . من هذه المادة٢أو الفقرة ) ھ( أو) أ(١  في الفقرةالمنصوص عليها المذكورة من الدول لدولةبموجب المادة الثامنة 
  .ال تستثني هذه االتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني  -٦ - ٣

  السادسةالمادة 

 التي يوجد الجاني أو مرتكب الجريمة المزعوم في اقليمها أن تحتجزه أو أن تتخذ الطرف المتعاقدةعلى الدولة   - ١
ويراعى في االحتجاز واالجراءات األخرى . االجراءات األخرى الكفيلة ببقائه فيها اذا اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك

على أال يتجاوز االحتجاز أو اتخاذ االجراءات األخرى المهلة الضرورية األحكام المنصوص عليها في قانون تلك الدولة، 
  .للشروع في المقاضاة أو في اجراءات الترحيل

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

                                                        
كحل بديل، يمكن اعتماد الصياغة     و. اذا ما اتخذ القرار باعتماد النصين الموحدين لالتفاقيتين       " بروتوكول"ينبغي تغيير كلمة    : مالحظة من األمانة    ٥

 يجـب أن تبلـغ      ٢أي دولة طرف قد أسست اختصاصها بحسب ما تنص عليه الفقرة            : "الواردة في بروتوكول قمع األعمال غير المشروعة أي       
  ]."الوديع[واذ قامت هذه الدولة الطرف بعد ذلك بنقض هذا االختصاص، يجب عليها ابالغ ]. الوديع[
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ل معتمد لدولة جنسيته،  من هذه المادة أن يتصل فورا بأقرب ممث١بوسع الشخص المحتجز وفقا ألحكام الفقرة   - ٣
  .وتقدم اليه جميع التسهيالت الالزمة لهذا الغرض

التي يكون لديها، في غيـر  [ المشار اليهاعندما تحتجز الدولة شخصا بموجب أحكام هذه المادة، تخطر فورا الدول              -٤
ودولـة جنـسية    خامسة،   من المادة ال   ٢و   ١ بموجب الفقرتين  ]التي تكون قد أسست اختصاصها    [] تلك الحاالت، اختصاص  

، وأي دول أخرى يهمها األمر اذا رأت ذلك مناسبا، بواقعة احتجاز ذلك الشخص والظروف التي استدعت              الشخص المحتجز 
 من هذه المادة أن تبادر فورا إلى موافاة تلك الدول           ٢وعلى الدولة التي تجري التحقيق األولي المذكور في الفقرة          .  احتجازه

  .ذا التحقيق، وأن تبين ما اذا كانت تعتزم ممارسة اختصاصها القضائيبتقرير عن نتائج ه
  المادة السابعة

 التي لم ترحل بعد مرتكب الجريمة المزعوم الموجود في اقليمها أن تحيل القضية الطرف المتعاقدةعلى الدولة 
اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إلى سلطاتها المختصة للشروع في المحاكمة، وذلك بدون أي استثناء وبصرف النظر عما 

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

  )مكرر(المادة السابعة 
يكفل ألي شخص محتجز أو متخذ ضده إجراءات أخرى أو مقامة عليه دعوى، عمال بهذه االتفاقية، أن يلقى 

عادلة، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها، وطبقا معاملة 
  .لألحكام ذات العالقة في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان

  المادة الثامنة
 المتعاقدة أي اتفاقية ترحيل مبرمة بين الدول تعتبر الجرائم المنصوص عليها حاالت تقتضي الترحيل بموجب  - ١

 بأن تدرج هذه الجرائم في أي اتفاقية ترحيل تعقد مستقبال بوصفها جرائم األطراف المتعاقدةوتتعهد الدول . األطراف
  .تقتضي الترحيل

 متعاقدةولة  التي تشترط للترحيل وجود معاهدة ترحيل، طلب ترحيل من دطرفلا المتعاقدةعندما تتلقى الدولة   - ٢
 أخرى ال ترتبط معها بمعاهدة ترحيل، يجوز لها حسب تقديرها أن تعتبر االتفاقية الراهنة بمثابة السند القانوني طرف

ويظل الترحيل رهنا بالشروط األخرى المنصوص عليها في قانون . للترحيل في حاالت الجرائم المنصوص عليها فيها
  .الدولة التي طلب منها الترحيل

 التي ال تشترط وجود معاهدة ترحيل أن تقرر فيما بينها أن الجرائم المنصوص األطراف المتعاقدةى الدول عل  - ٣
  .عليها تقتضي الترحيل في ظل الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها الترحيل

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

 . من المادة الخامسة١ المنبثقة من الفقرة )ھ( و
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  )مكرر(المادة الثامنة 
ادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها ال يجوز، ألغراض تسليم الجناة أو المساعدة القانونية المتب

، ال يجوز رفض طلب يوبالتال.  جريمة سياسية أو جريمة تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية١في المادة 
 جريمة تتعلق تسليم الجناة أو المساعدة القانونية المتبادلة على أساس مثل هذه الجرائم لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو

  .بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية

  )ثالثا(المادة الثامنة 
 أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، إذا جانيليس في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم ال

عتقاد بأن طلب التسليم للمجرمين الرتكابهم توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسانيد جوهرية تدعوها إلى اال
أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بهذه الجرائم، قُدم من أجل محاكمة األولى  المادةالجرائم المنصوص عليها في 

و إذا كان  شخص ما على أساس جنسه، أو ديانته، أو جنسيته، أو أصله العرقي، أو رأيه السياسي، أو نوعه، أأو معاقبة
  .امتثالها للطلب سيخل بوضع هذا الشخص ألي سبب من األسباب

  المادة التاسعة
التي تنشئ فيما بينها مؤسسات التشغيل المشترك للنقل الجوي، أو وكاالت دولية للنقل  الطرف المتعاقدةعلى الدول 

الوسائل المناسبة الدولة التي تمارس الجوي تشغل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي، أن تحدد فيما بينها ب
االختصاص القضائي وتأخذ صفة دولة تسجيل الطائرة ألغراض هذه االتفاقية، وعلى هذه الدولة أن تخطر بذلك منظمة 

  .الطيران المدني الدولي لتفيد بذلك جميع الدول األطراف في هذه االتفاقية

  المادة العاشرة
 المعقولة لمنع وقوع اإلجراءاتطبقا للقانون الدولي والقانون الوطني بأن تتخذ  األطراف المتعاقدةتتعهد الدول   - ١

  .الجرائم المنصوص عليها في المادة األولى
 الجرائم المنصوص عليها في المادة األولى، تبادر إحدىعندما تتأخر الرحلة الجوية أو تنقطع بسبب ارتكاب   - ٢

 تسهيل استمرار رحلة الركاب والطاقم إلى الطائرة أو الركاب أو الطاقم هاإقليمالتي يوجد في  الطرف المتعاقدةالدولة 
  . أصحاب الحق القانوني في حيازتهاإلى الطائرة وبضائعها إعادة إلى إبطاءبأسرع ما يمكن، كما تبادر بدون 

  المادة الحادية عشرة
 الجنائية المتخذة اإلجراءاتعدة بشأن  األخرى أقصى قدر من المساإلىكل منها  األطراف المتعاقدةتقدم الدول   - ١

  .وفي جميع الحاالت يظل قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة هو القانون المنطبق.  هذه الجرائمإزاء
 من هذه المادة بااللتزامات التي تفرضها أي معاهدة أخرى ثنائية كانت أو متعددة ١ال مساس في أحكام الفقرة   - ٢

  . مستقبال، كليا أو جزئيا، تبادل المساعدات في المسائل الجنائيةاألطرف تنظم حاليا أو
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  المادة الثانية عشرة
 وفقا لقانونها –تعتقد أن احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة األولى سترتكب، تقوم  طرف  متعاقدةكل دولة 

 الفقرةفي  المنصوص عليها المشار اليهاول  الدول التي ترى أنها من الدإلى بابالغ أي معلومات لديها عن ذلك –الوطني 
  .من المادة الخامسة ٢و  ١ الفقرتين

  المادة الثالثة عشرة
 ابالغ مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بأسرع ما يمكنها طبقا لقانونها إلى طرف متعاقدةتبادر كل دولة 

  :الوطني بأي معلومات لديها عما يلي
  ظروف الجريمة  )أ(
   من المادة العاشرة٢المتخذ طبقا للفقرة االجراء   )ب(
، وال سيما نتائج أي اجراء من اجراءات مرتكب الجريمة المزعوماالجراءات المتخذة ازاء الجاني أو   )ج(

  .ترحيله أو أي اجراءات قضائية أخرى

  المادة الرابعة عشرة
ق هذه االتفاقية وتتعذر تسويته بالتفاوض أو أكثر حول تفسير أو تطبي طرفين متعاقدتينأي نزاع ينشأ بين دولتين   - ١

وما لم يتمكن أطراف النزاع من االتفاق على هيئة التحكيم في غضون .  التحكيم بناء على طلب من هذه الدولإلىيحال 
 محكمة العدل الدولية بموجب إلى التحكيم، جاز ألي طرف أن يحيل النزاع إلىستة أشهر من تاريخ طلب احالة النزاع 

  .دمه وفقا لدستور هذه المحكمةطلب يق
. عند التوقيع أو التصديق على هذه االتفاقية أو االنضمام اليها يجوز للدولة أن تعلن عدم التزامها بالفقرة السابقة  - ٢

  .التي أعربت عن التحفظ الطرف المتعاقدةاألخرى بالفقرة السابقة ازاء الدولة  األطراف المتعاقدةوال تلتزم الدول 
قدمت تحفظا طبقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت، وذلك بتوجيه  طرف متعاقدةألي دولة يجوز   - ٣

 . حكومات االيداعإلىاخطار 
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   مع التعديالت المقترحة من١٩٧٠  لعاماتفاقية الهاي
  اللجنة الفرعية الخاصة التابعة للجنة القانونية

  مقدمة

  ه االتفاقية،ان الدول األطراف في هذ
 حالةلالستيالء على الطائرات أو لممارسة السيطرة على الطائرات وهي في األفعال غير المشروعة أن  اذ تعتبر

يعرض سالمة األشخاص والممتلكات للخطر، ويؤثر تأثيرا خطيرا على تشغيل الخطوط الجوية، وتزعزع  الخدمة طيران
  ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدني،

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

  :قد اتفقت على ما يلي

  المادة األولى
أي طائرة وهي في حالة أي شخص يقوم بأي من األعمال التالية على متن ") الجريمة"ستدعى فيما بعد (يعد مرتكبا لجريمة 

 :طيران

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

  .يل أو يحاول ارتكابهاالعمل شريكا مع شخص يرتكب أي أفعال من هذا القب  )ب(
ممارسة السيطرة غير  يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم باالستيالء غير المشروع وعمدا على طائرة، أو  - ١

أو بأي ، ،أو بالتهديد، أو بأي شكل آخر من أشكال الترهيب] ، أو بالتحكم[ المشروعة على طائرة في الخدمة باستخدام القوة
  .وسائل تكنولوجية

جريمة من الجرائم ] في ظروف تشير إلى مصداقية التهديد،[تكبا لجريمة أي شخص يهدد بارتكاب، يعد مر  - ٢
  .١المنصوص عليها في الفقرة 

  :بما يلي] عمدا[يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم   - ٣
  .من هذه المادة ١رة  المنصوص عليها في الفقالمذكورةأن يحاول ارتكاب أي من الجرائم   )أ(
 ٢  أو١م المنصوص عليها في الفقرات وجه آخرين الرتكاب جريمة من الجرائيجريمة أو ينظم أن أو   )ب(

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

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

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

  لالتفاق؛
أو المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من األشخاص، يعملون بقصد مشترك، في ارتكاب   )ب(

تكون من هذه المادة، وعندما ) أ( ٣ أو ٢ أو ١جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 
  :هذه المساهمة متعمدة وتجري إما

بهدف مواصلة النشاط اإلجرامي العام أو بغرض خاص بهذه المجموعة، حين يتضمن هذا   )١(
) أ( ٣ أو ٢  أو١النشاط أو الغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

  من هذه المادة؛
 ١  من الجرائم المنصوص عليها في الفقراتأو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب جريمة  )٢(

  . من هذه المادة)أ( ٣ أو ٢ أو

  المادة الثانية
  .الجرائم الجريمةبالتشدد في معاقبة  طرف متعاقدةتتعهد كل دولة 

  المادة الثالثة
  ألغراض هذه االتفاقية،  - ١

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

 أن تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عنها وعمن على متنها من إلىاعتبار الطائرة في حالة طيران 
 .أشخاص وعما عليها من ممتلكات

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

  .من هذه المادة) أ(الطائرة في حالة طيران حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية 
 .تطبق هذه االتفاقية على الطائرات المستخدمة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو الشرطيةيجب أال   - ٢

يجب أال تطبق هذه االتفاقية اال اذا كان مكان اقالع الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها أو مكان هبوطها   - ٣
 .ه الطائرة دولية أو داخليةموجودين خارج اقليم دولة تسجيلها، بصرف النظر عما اذا كانت رحلة هذ

في المادة الخامسة، يجب أال تطبق هذه االتفاقية اذا كان مكان االقالع  المنصوص عليها المذكورةفي الحاالت   - ٤
ومكان الهبوط الفعلي للطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة موجودين داخل اقليم نفس الدولة وكانت هذه الدولة من 

 . اليها في تلك المادةضمن الدول المشار

 من هذه المادة، يجب تطبيق المواد السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة ٤ و٣على الرغم من أحكام الفقرتين   - ٥
 في اقليم دولة مرتكب الجريمة المزعومبصرف النظر عن مكان اقالع الطائرة أو مكان هبوطها الفعلي اذا وجد الجاني أو 

  .غير دولة تسجيل الطائرة
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  )مكرر(المادة الثالثة 
ليس في هذه االتفاقية ما يمس الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات األخرى للدول واألفراد بموجب القانون الدولي،   - ١

  .وخاصة مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون اإلنساني الدولي
عات المسلحة، حسبما تُفهم تلك المصطلحات في ال تسري هذه االتفاقية على أنشطة القوات المسلحة أثناء النزا  - ٢

إطار القانون اإلنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظم هذه األنشطة، وال تسري هذه االتفاقية على أنشطة القوات 
  .المسلحة لدولة تمارس واجباتها الرسمية، بقدر ما تنظم قواعد أخرى من القانون الدولي

  المادة الرابعة
  : االجراءات الالزمة لبسط اختصاصها على الجرائم التاليةطرف متعاقدةكل دولة تتخذ   -١

  .الجريمة التي ترتكب في اقليم تلك الدولة  )أ(
  .أو على متن طائرة مسجلة فيها  طائرة مسجلة في تلك الدولة]ضد[الجريمة التي ترتكب   ) بأ(
لدولة وما زال مرتكب الجريمة المزعوم على الجريمة التي ترتكب على طائرة هبطت في اقليم تلك ا  ) جب(

  .متنها
 طائرة أو على متنها اذا كانت هذه الطائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر ]ضد[الجريمة التي ترتكب   ) د)ج(

 .اما يقع مركز أعماله الرئيسي في تلك الدولة، واما له اقامة دائمة فيها في غياب هذا المركز

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

صديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو االنضمام إليه، يجب على كل دولة طرف أن تقوم عند الت  - ٣
وفي حالة حدوث أي .   من هذه المادة٢بإخطار الوديع باالختصاص الذي أسسته، بموجب قوانينها الوطنية وفقا للفقرة 

  .فوراتغيير، يجب أن تقوم الدولة الطرف المعنية بإخطار الوديع 
 ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المنصوص عليها في المادة طرف متعاقدةتتخذ كل دولة   -٤ - ٢

 بموجب بتسليم هذا الشخص بتسليمه حال وجود مرتكب الجريمة المزعوم داخل إقليم تلك الدولة وعدم قيام الدولة فياألولى 
  . من هذه المادة٢أو  ١ ةفي الفقر المنصوص عليها ورةالمذكالمادة الثامنة إلى دولة من الدول 

  .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  األطراف المتعاقدةيجب على الدول 

ة للتسجيل المشترك أو الدولي، أن تحدد فيما بينها بالوسائل المالئمة الدولة التي تمارس االختصاص تشغل طائرات خاضع
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القضائي على كل طائرة وتأخذ صفة دولة التسجيل ألغراض هذه االتفاقية، ويجب على هذه الدولة أن تخطر بذلك منظمة 
  بذلك . في هذه االتفاقيةالطيران المدني الدولي لتفيد هذه المنظمة جميع الدول األطراف

  المادة السادسة
 في اقليمها أن تحتجزه أو أن مرتكب الجريمة المزعومالتي يوجد الجاني أو  األطراف المتعاقدةيجب على الدولة   - ١

ويجب أن يتم هذا االحتجاز وغيره من .  تتخذ االجراءات األخرى الكفيلة ببقائه فيها اذا اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك
الجراءات األخرى وفقا األحكام قانون تلك الدولة بدون تجاوز المهلة الضرورية للشروع في المقاضاة الجنائية أو اجراءات ا

 .الترحيل

  .يجب على هذه الدولة أن تشرع فورا في التحقيق األولي الثبات الوقائع  - ٢
ه المادة ليتصل فورا بأقرب ممثل معتمد  من هذ١ الشخص المحتجز وفقا ألحكام الفقرة إلىيجب تقديم المساعدة   - ٣

  .لدولة جنسيته
دولة تسجيل الطائرة، والدولة عندما تحتجز الدولة شخصا بموجب أحكام هذه المادة، يجب عليها أن تخطر فورا   - ٤

المادة  من )ج( ٢ و ١الفقرتين بموجب  ]أسسته[ اختصاص ]، في غير تلك الحاالتٍ، [يكون لديهاالدول التي  المشار اليها
، وأن تخطر أيضا أي دولة أخرى يهمها األمر اذا رأت ذلك مناسبا، بواقعة احتجاز ودولة جنسية الشخص المحتجزالرابعة، 

ويجب على الدولة التي تجري التحقيق األولي .   هذا الشخصاحتجازب احتجازهذلك الشخص والظروف التي استدعت 
 ابالغ الدول المذكورة بنتائج هذا التحقيق وأن تبين ما اذا كانت تعتزم إلىر فورا  من هذه المادة أن تباد٢المذكور في الفقرة 

  .ممارسة اختصاصها القانوني

  المادة السابعة
القضية   الموجود في اقليمها أن تحيلمرتكب الجريمة المزعومالتي لم ترحل  الطرف المتعاقدةيجب على الدولة 

مة، وذلك بدون استثناء وبصرف النظر عما اذا كانت الجريمة ارتكبت في  سلطاتها المختصة للشروع في المحاكإلى
  .ويجب أن تتخذ هذه السلطات قرارها بالطريقة التي ستتبعها وفقا لقانون دولتها ازاء أي جريمة عادية خطيرة.  اقليمها

  )مكرر(المادة السابعة 
عوى، عمال بهذه االتفاقية، أن يلقى يكفل ألي شخص محتجز أو متخذ ضده إجراءات أخرى أو مقامة عليه د

معاملة عادلة، 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
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  المادة الثامنة
 المتعاقدةحالة تقتضي الترحيل بموجب أي معاهدة ترحيل مبرمة بين الدول  الجرائم الجريمةر يجب أن تعتب  - ١

في أي اتفاقية ترحيل تعقدها مستقبال بوصفها  الجرائم الجريمةبأن تدرج هذه  األطراف المتعاقدةوتتعهد الدول .  األطراف
 .تقتضي الترحيل جرائم جريمة

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

ها في قانون الدولة التي طلب منها ويظل الترحيل رهنا بالشروط األخرى المنصوص علي.  الجرائم الجريمةللترحيل بسبب 
  .الترحيل

تقتضي  الجرائم الجريمةالتي ال تشترط معاهدة الترحيل أن تقرر فيما بينها أن األطراف  المتعاقدةيجب على الدول   - ٣
  .الترحيل بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي طلب منها الترحيل

، كما لو كانت قد األطراف المتعاقدة، ألغراض الترحيل بين الدول الجرائمكل من  الجريمةيجب أن تعامل   - ٤
 الفقرةارتكبت ال في مكان وقوعها فحسب بل وأيضا في أقاليم الدول التي بسطت اختصاصها القانوني طبقا ألحكام 

  .من المادة الرابعة )ھ( و )د(و) ج(و) ب( ١ الفقرات

  )مكرر(المادة الثامنة 
الجناة أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها ال يجوز، ألغراض تسليم 

، ال يجوز رفض طلب يوبالتال.  جريمة سياسية أو جريمة تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية١في المادة 
م لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة تتعلق تسليم الجناة أو المساعدة القانونية المتبادلة على أساس مثل هذه الجرائ

  .بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية

  )ثالثا(المادة الثامنة 
 أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، إذا جانيليس في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم ال

لتسليم أسانيد جوهرية تدعوها إلى االعتقاد بأن طلب التسليم للمجرمين الرتكابهم توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها ا
 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بهذه الجرائم، قُدم من أجل محاكمة أو ١الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

، أو رأيه السياسي، أو نوعه، أو إذا كان امتثالها معاقبة شخص ما على أساس جنسه، أو ديانته، أو جنسيته، أو أصله العرقي
  .للطلب سيخل بوضع هذا الشخص ألي سبب من األسباب

  المادة التاسعة
 من المادة األولى، أو كلما كان على )أ( ١الفقرة  في المنصوص عليها المذكورةكلما وقع أي فعل من األفعال   - ١

 قائدها إلىجميع االجراءات المالئمة العادة السيطرة على الطائرة  رافاألط المتعاقدةوشك الوقوع، يجب أن تتخذ الدول 
 .المشروع أو للمحافظة على سيطرته عليها

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

  . أصحاب الحق القانوني في حيازتهاإلى
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  المادة العاشرة
 الجنائية اإلجراءات األخرى أكبر قدر من المساعدة بشأن إلىكل منها  األطراف المتعاقدةيجب أن تقدم الدول   - ١

في المادة الرابعة، ويجب في جميع الحاالت  المنصوص عليها المذكورةيرها من األفعال وغ الجرائم الجريمةالمتخذة ازاء 
  .أن يطبق في جميع األحوال قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة

 من هذه المادة بااللتزامات التي تفرضها أي معاهدة أخرى ثنائية أو متعددة ١يجب أال تمس أحكام الفقرة   - ٢
  .ليا أو مستقبال، كليا أو جزئيا، تبادل المساعدات في المسائل الجنائيةاألطراف تنظم حا

  )مكرر(المادة العاشرة 
 سترتكب، يجب عليها إبالغ أي األولى دولة طرف تعتقد أن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة أي

، وذلك وفقا الرابعة من المادة ٢ و ١ين معلومات لديها عن ذلك إلى الدول التي تعتقد أنها من الدول المذكورة في الفقرت
  .لقانونها الوطني

  المادة الحادية عشرة
 ابالغ مجلس منظمة الطيران إلى، طبقا لقانونها الوطني، وبأسرع ما يمكنها طرف متعاقدةيجب أن تبادر كل دولة   

  :المدني الدولي بأي معلومات تتوفر لديها بشأن ما يلي
 .ظروف الجريمة  )أ(

 . اءات المتخذة طبقا ألحكام المادة التاسعةاالجر  )ب(

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

  المادة الثانية عشرة
أو تطبيق هذه االتفاقية وتتعذر تسويته بالتفاوض، أو أكثر حول تفسير  طرفين متعاقدتينأي نزاع ينشأ بين دولتين   - ١

وما لم يتمكن أطراف النزاع من االتفاق على هيئة التحكيم في غضون .   التحكيم بناء على طلب أي منهاإلىيجب أن يحال 
وجب طلب  محكمة العدل الدولية بمإلى التحكيم جاز ألي طرف أن يحيل النزاع إلىستة أشهر من تاريخ طلب احالة النزاع 

 .يقدمه وفقا لدستورها

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

 .التحفظ

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

  ـ انتهـى ـ




