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  قانون الجوبشأن  يلوالمؤتمر الد
  )١٠/٩/٢٠١٠إلى  ٣٠/٨، بيجين(

  بشأن أمن الطيراناألشكال الممكنة للصكوك التي تعتمد في المؤتمر الدبلوماسي 

  )األمانة العامة ورقة مقدمة من(

  مقدمة  -١
ية قمع األفعال التفاق، عند نظر اللجنة في مشروع التعديالت ٢٠٠٩للجنة القانونية في  ٣٤خالل الدورة   ١-١

والتفاقية قمع االستيالء غير المشروع علـى  ) اتفاقية مونتريال( المدني الطيرانغير المشروعة الموجهة ضد سالمة 
وتيسـيرا  .  استنتاجات محـددة  إلىنوقشت أشكال الصكوك المعدلة ولكن لم يتم التوصل ، )اتفاقية الهاي( الطائرات

فريق غير رسمي للمضي فـي   إنشاءلدبلوماسي في بيجين، اقترحت األمانة العامة لمناقشة هذه المسألة أثناء المؤتمر ا
مصر وفرنسا وسـنغافورة والواليـات   وستراليا والصين أوكان الفريق يتألف من ممثلين من . استكشاف الحل الممكن

).  سنغافورة(و هواي تان وترأست مناقشات الفريق غير الرسمي السيدة سي.  المدني للطيرانالمتحدة واللجنة األفريقية 
  .وترد في ورقة العمل هذه مناقشات الفريق

  شكل التعديالت التفاقية مونتريال  -٢
كـان يعتبـر   الذي عند الصياغة األصلية لتعديالت اتفاقية مونتريال، كانت في شكل بروتوكول تعديل،   ١-٢

لى أن التعديالت المقترحة ستعدل أحكام اتفاقية وبعد مزيد من الدراسة، تركز االهتمام ع.  أسهل طريقة النجاز المهمة
كما أن التعديالت المقترحـة  .  تعديل إلىالذي يحتاج أيضا  *١٩٨٨مونتريال وكذلك األحكام التي أضافها بروتوكول 

وفضال عن ذلك، فإن .  التي ينظر فيها المؤتمر الدبلوماسي في بيجين موسعة من حيث الموضوع والنطاق على السواء
فاقية القائمة وبروتوكول تعديلها األول اعتمدا بأربع لغات رسمية لاليكاو، في حين أن التعديالت الجديدة المقترحة االت

، فإن خيار بروتوكول ثان لتعديل االتفاقية وبروتوكولهـا  ولهذه األسباب.  ينبغي أن تشمل النسختين العربية والصينية
  .تعمليناألول قد ال يكون أفضل حل أو أيسر حل للمس

سيتم اعتماد توصية الفريق غير الرسمي، مع مراعاة قرار المؤتمر الدبلوماسي، كاتفاقية قائمة بذاتها في   ٢-٢
ومن .  والتعديالت الجديدة المقترحة في المؤتمر الدبلوماسي ١٩٨٨بيجين، ستدمج اتفاقية مونتريال وبروتوكولها لعام 

ضـد سـالمة   الموجهة لقمع األفعال غير المشروعة  ٢٠١٠فاقية عام الممكن أن يعرف هذا الصك الجديد بوصفه ات
وسيذلل هذا أيضا الصعوبة فيما يتعلق بالنسخ .  واتفاقية بيجين في شكلها المختصر) ما شابه ذلك وأ(الطيران المدني 

  .اللغوية، نظرا ألن الصكوك الجديدة ستعتمد بست لغات
الفريق غير الرسمي أيضا عددا من المسائل ذات الصـلة فـي   عند مناقشة النهج المذكور أعاله، حدد   ٣-٢

أوال، قد تكون أحكام معينة في البنود الختامية ضرورية لبيان أن االتفاقية الجديدة ينبغي أن .  اعتماد اتفاقية قائمة بذاتها

                                                   
التفاقية قمع األفعال غير المشروعة التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل  في المطاراتأفعال العنف غير المشروعة بروتوكول قمع   *

 .١٩٨٨فبراير  ٢٤، الموقعة في مونتريال في ١٩٧١سبتمبر  ٢٣الموجهة ضد سالمة الطيران المدني المحررة في مونتريال في 
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 إذان من المستصـوب  ، وثانيا، سيكو١٩٨٨وبروتوكول عام تسود بين أطراف االتفاقية الجديدة على اتفاقية مونتريال 
  .ركز المؤتمر الدبلوماسي على تعديل االقتراحات المقدمة من اللجنة القانونية

  شكل التعديالت التفاقية الهاي  -٣
اتفاقية الهاي، على خالف اتفاقية مونتريال، لم يتم تعديلها قط، ولذلك لـن تنطـوي علـى تعقيـدات       ١-٣

وعالوة على ذلك، فان التعديالت المقترحـة التفاقيـة   .  الت المتعددة التي تواجه بالنسبة التفاقية مونتريالالبروتوكو
أنها يقل نطاقها عن التعديالت المقترحة التفاقية مونتريال وقد يبدو أنها أنسب  إالالهاي، في حين أنها تحديثات هامة، 

فإن الصعوبة فيما يتعلـق بالنسـخ   وبالتالي، .  لغات رسمية لاليكاو واعتمدت اتفاقية الهاي أيضا بأربع.  لبروتوكول
وفيما يتعلق بمسألة .  اللغوية المذكورة أعاله بالنسبة التفاقية مونتريال ستظل قائمة أيضا في عملية تعديل اتفاقية الهاي

ـ  النسخ اللغوية، يمكن أن يتضمن البروتوكول  يني التفاقيـة الهـاي،   حكما للمنطوق يثبت أن النصين العربـي والص
فيما بين األطراف فـي البروتوكـول   بصورتهما الواردة في المرفق، يعتبران النصين األصليين باللغتين المذكورتين 

  .لالتفاقية المعدلة في الوثيقة الختامية باللغات الست جميعهاوقد ينظر أيضا في التعبير عن النص المتكامل   .الجديد

  بة لسريان الصكينعدد التصديقات المطلو  -٤
لكي يسري تصديقات  ١٠الحظ الفريق غير الرسمي أن كال من اتفاقية الهاي واتفاقية مونتريال تتطلب   ١-٤

االتفاقية الدولية لقمع الصك المعني، في حين أن بعض االتفاقيات األحدث لألمم المتحدة بشأن مكافحة اإلرهاب، مثل 
تتطلب  الدولية لقمع تمويل اإلرهاب واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي الهجمات اإلرهابية بالقنابل واالتفاقية

  .  المؤتمر الدبلوماسي إلىوكان من رأي الفريق أنه ينبغي تقديم هذه المعلومات .  تصديقا ٢٢

  جهة اإليداع  -٥
واقتـرح  .  ضروريا اليوميداع، مما قد ال يكون إلكل من اتفاقية الهاي واتفاقية مونتريال ثالث جهات   ١-٥

  .  يداع لكال الصكين اللذين يتم اعتمادهما في بيجينأنه ينبغي أن تكون االيكاو جهة اإلالفريق غير الرسمي 

  فترة التسعين يوما للتحقق من النسخ اللغوية للصكين  -٦
تمثلت في أنـه   قةأن ممارسة االيكاو في المؤتمرات الدبلوماسية السابيود الفريق غير الرسمي مالحظة   ١-٦

بعد إبرام االتفاقية أو البروتوكول، تتاح فترة تسعين يوما لغرض التحقق من نسخ لغوية معينة لالتفاقية أو البروتوكول 
  .وعادة ما تحدد األمانة العامة النسخ اللغوية النهائية ويوافق عليها رئيس المؤتمر.  من وجهة نظر تحريرية

  االستنتاج  -٧
واعتماد ؤتمر الدبلوماسي في اعتماد التعديالت التفاقية مونتريال في شكل اتفاقية قائمة بذاتها قد ينظر الم  ١-٧

  .لصيني األصليين التفاقية الهايالتعديالت التفاقية الهاي في شكل بروتوكول، سيتضمن في مرفقه النصين العربي وا

  — انتهى —


