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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  القانونیةاللجنة 

  األفعال أو الجرائم التي تثیر قلق أوساط الطیران الدولي والتي ال تغطیها وثائق قانون الجو الحالیة  :٤٦البند رقم 

المحرز بشأن األعمال القانونیة المتصلة التقدم عن تقریر 
وتنفیذ اتفاقیة بیجین وبروتوكول غیر المنضبطین بالركاب 

  بیجین
  )رئیس المجلس(مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
وعن غیر المنضبطین تقریر عن التقدم المحرز بشأن األعمال القانونیة المتصلة بالركاب عبارة عن ورقة العمل هذه 

  اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین.تنفیذ 
  :القیام بما یلي الجمعیة العمومیةیرجى عن  اإلجراء:
  ؛لتعدیل اتفاقیة طوكیو في المؤتمر الدبلوماسيأن تشارك مناشدة الدول   أ)

  اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین. على تصدیقالتوقیع و الحث الدول األعضاء على   ب)

األهداف 
  اإلستراتیجیة:

ف االستراتیجي (ب) حیث أنها تقدم معلومات بشأن إعداد معاهدة الهدورقة العمل هذه ب تتصل
هي متصلة كذلك إجراءات في هذا الشأن، و وُیطلب فیها اتخاذ لقانون الجو متصلة بأمن الطیران 

  الخدمات القانونیة والعالقات الخارجیة. –دعم البرامج ب الخاصةدعم التنفیذ  باستراتیجیة
  ال توجد  المالیة: اآلثار

 اتفاقیــة الجــرائم وبعــض األفعــال األخــرى التــي ترتكــب علــى مــتن الطــائرات - Doc 8364الوثیقــة   المراجع:
  )١٩٦٣ ،(طوكیو
 اتفاقیــة قمــع األفعــال غیــر المشــروعة المتعلقــة بــالطیران المــدني الــدولي Doc 9960 - الوثیقــة 
  )٢٠١٠ ،(بیجین

 المكمـل التفاقیـة قمـع االسـتیالء غیـر المشـروع علـى الطـائراتالبروتوكـول  - Doc 9959الوثیقـة 
  )٢٠١٠(بیجین، 
  التقریر عن أعمال الدورة الخامسة والثالثین للجنة القانونیة - Doc 10014 الوثیقة
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معلومات أساسیة عن األعمال القانونیة المتصلة بالركاب  - ١
 الخامسة والثالثینالدورة  انعقادقبل غیر المنضبطین 
 للجمعیة العمومیة

عام العمل البرنامج موضوع في إدراج  ١٤٨، قرر المجلس أثناء جلسته السادسة من دورته ٣/٦/١٩٩٦في  ١- ١
وفي  ائق قانون الجو الراهنة".للجنة القانونیة تحت عنوان "األفعال أو الجرائم التي تثیر قلق مجتمع الطیران الدولي وال تشملها وث

إنشاء مجموعة دراسة تابعة لألمانة العامة من أجل هذا  ١٥١ًا أثناء جلسته السادسة من دورته ، قرر المجلس أیض٦/٦/١٩٩٧
، بعقد غیر المنضبطینولقد قامت هذه المجموعة، التي ُسمیَّت باسم مجموعة دراسة تابعة لألمانة العامة بشأن الركاب  .الغرض

إلى  ٢٥/٩/٢٠٠١ومیة لالیكاو في دورتها الثالثة والثالثین (عدة اجتماعات. ونتیجة ألعمالها، فقد اعتمدت الجمعیة العم
لة كب على متن الطائرات المدنیة (مسأ"إصدار تشریع وطني بشأن بعض االعتداءات التي ُترت ٤-٣٣) القرار ٥/١٠/٢٠٠١

)"، والذي یحدد تشریعًا نموذجیًا وضعته المجموعة. وكذلك، فقد وضعت مجموعة المشاغبینأو غیر المنضبطین الركاب 
  .٢٨٨  في شكل كتاب االیكاو الدوري رقمالمشاغبین أو غیر المنضبطین الدراسة إرشادات بشأن الجوانب القانونیة للركاب 

جنة للرابعة والثالثین ال ةدور أثناء ال ،(IATA) يأشار اتحاد النقل الجوي الدول، ٢٠٠٩ /أیلولوفي سبتمبر ٢- ١
وأیدت اللجنة اقتراح  مشاغبین وركاباغیر منضبطین إلى استمرار االرتفاع الثابت للحوادث التي تتضمن ركابا  القانونیةاالیكاو 

مسألة. ووفقًا لذلك، فقد أعید تنشیط مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة بشأن هذه اللتناول االتحاد إلنشاء فریق عمل 
في  ١٨٨على أساس قرار المجلس الذي اتخذه في جلسته السادسة من دورته  ٢٠١١في أوائل عام غیر المنضبطین لركاب ا

ل، في یااجتماعها األول في مونتر العامة المعاد تنشیطهاالدراسة التابعة لألمانة وعقدت مجموعة  .٢٠٠٩ /تشرین األولأكتوبر
. ولقد حددت عددًا من المسائل ٢٠١١ /٤/١٠إلى  ٣الثاني في باریس في الفترة من واجتماعها  ٣/٥/٢٠١١إلى  ٢الفترة من 

اتفاقیة التي ینبغي التصدي لها، بما في ذلك استعراض البنود القضائیة بموجب غیر المنضبطین القانونیة المتصلة بالركاب 
) من أجل اتساقها مع الممارسة ١٩٦٣، لعام (اتفاقیة طوكیو الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات

الحدیثة، ووضع معاییر وممارسات مشتركة فیما یتعلق بالجرائم وتعزیز التعاون الدولي التساق إجراءات اإلنفاذ، وسلطات قائد 
تعین على واستنتجت مجموعة الدراسة أنه ی (IFSOs).حرَّاس األمن على متن الطائرة  ومركزالطائرة والحصانة ذات الصلة، 

نه ینبغي إعادة هي المحفل المناسب لهذا الغرض، وأ، وأن االیكاو غیر المنضبطینالمجتمع الدولي أن یتصدى لمسألة الركاب 
. ولهذا الغرض، فقد غیر المنضبطینتعدیلها، مع إشارة خاصة إلى مسألة الركاب جدوى بحث و استعراض اتفاقیة طوكیو 

  نص لتحدیث اتفاقیة طوكیو. مشروعتابعة للجنة القانونیة ُتكلَّف بإعداد  أوصت المجموعة بإنشاء لحنة فرعیة
، أثناء جلسته الخامسة من ١٥/١١/٢٠١١جموعة الدراسة، قرر المجلس في وبناًء على توصیة م ٣- ١

یة طوكیو أن یطلب من رئیس اللجنة القانونیة إنشاء لحنة فرعیة خاصة تابعة للجنة القانونیة بغیة استعراض اتفاق ١٩٤  دورته
، أنشأ رئیس اللجنة القانونیة، السید م جینیسون، ٢٠/١٢/٢٠١١. وفي غیر المنضبطینمع إشارة خاصة إلى مسألة الركاب 

 برئاسة الفرعیة، اللجنة وعقدت را (اإلمارات العربیة المتحدة) مقررًا لها.ی. بی) لجنة فرعیة خاصة وعیَّن السید أ(الوالیات المتحدة
  .٢٠١٢ عام في اجتماعین) سنغافورة( نتا. ه. س السیدة

 وتسلیم الجرائم وقائمة القضائیة االختصاصات على مناقشتهاركزت اللجنة الفرعیة  المقرر، تقریر على وبناء ٤- ١
  .طوكیو اتفاقیة تحدیث ومدى الطائرات متن على األمن وحرَّاس الطائرة، قائد وحصانة ،األشخاص

 وممارسة إدراج بأن شعورها عن الفرعیة للجنةاأعربت  سبق فقد القضائیة، باالختصاصات یتعلق وفیما ٥- ١
 على غیر المنضبط التصرف تزاید من الحد في ستساعد الهبوط ودولة الجوي المشغل دولة من لكل القضائیة االختصاصات

 وتم .هذه مثل قضائیة اختصاصات النص على المستصوب من أنه على عام بشكل الفرعیة اللجنة واتفقت. الطائرات متن
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 القضائیة االختصاصات هذه كانت إذا ما تقریر یتعین والیزال .القضائیة لالختصاصات أخرى نطاقات في أیضا النظر
  .اختیاریة أم إلزامیة ستصبح

 أن غیر الوثیقة، مشروع في القائمة هذه إدراج عدم على الفرعیة اللجنة اتفقت فقد الجرائم، بقائمة یتعلق وفیما ٦- ١
 أعضاء أحد على االعتداء فعل وهما األفعال، من نوعین إلدراج طوكیو اتفاقیة في مكرراً  ١٥ رقم جدیدة مادة اقترحت أغلبیتها
  .عنه بالنیابة أو الطائرة قائد یقدمها التي القانونیة للتعلیمات االنصیاع رفض وفعل الطائرة، طاقم
 یتعلق فیما طوكیو باتفاقیة ١٠ أو ٦ المادة في الصیاغة تغییر یتعین ال أنه إلى الفرعیة اللجنة وخلصت ٧- ١

 في إضافیة أحكام إدراج إلى الحاجة عدم الفرعیة اللجنة ترى ،األشخاص تسلیم بمسألة یتعلق وفیما. الطائرة قائد بحصانة
  .طوكیو اتفاقیة

 الطائرة متن على األمن حراس أن الفرعیة اللجنة الحظت الطائرة، متن على األمن حراس بوضع یتعلق وفیما ٨- ١
 أنه ورئي. الدولیة الجویة الرحالت في متزایدة بصورة نشرهم یتم الیوم ولكن طوكیو، اتفاقیة اعُتمدت عندما موجودین یكونوا لم
 الطائرة متن على األمن حراس بدور یتعلق فیما اآلراء توافق تحقیق بغیة العمل من بالمزید االضطالع الضروري من

  .طوكیو اتفاقیة إطار ضمن وفقا لذلك وحصاناتهم
 ضد الطیران شركات من المحتملة المالیة المطالبات مثل أخرى، مسائل الفرعیة اللجنة ناقشت فقد وكذلك، ٩- ١

 في" وهي الطائرة مثل معینة، مصطلحات تعریف وكذلك الطائرة مسار تحویل حالة في والسیما ،غیر المنضبطین الركاب
  ".طیران حالة
في نهایة األمر قرار بتعدیل اتُخذ نظرت اللجنة الفرعیة في األشكال الممكنة لتعدیل اتفاقیة طوكیو. وٕاذا و  ١٠- ١

ن اتفاقیة ع عوضاً أنه یتعین إجراء مثل هذه التعدیالت عن طریق بروتوكول تكمیلي باللجنة الفرعیة  فقد أوصتاتفاقیة طوكیو، 
وذلك لكي تنظر "بنود منطوق رئیسیة لمشروع البروتوكول لتعدیل اتفاقیة طوكیو"، أعدت اللجنة الفرعیة و جدیدة وقائمة بذاتها. 
 .فیها اللجنة القانونیة

، بالنظر في تقریر عن اجتماع ٢٠/٢/٢٠١٣المنعقدة یوم  ١٩٨وقام المجلس، في الجلسة الثانیة من دورته  ١١- ١
 .٢٠١٣أیار/انونیة في مایوللجنة الق الخامسة والثالثیناللجنة الفرعیة الثاني وقرر عقد الدورة 

  ل التفاقیة طوكیواألعمال المتعلقة بمشروع النص المعدِّ  - ٢
وانعقدت الدورة الخامسة والثالثون للجنة القانونیة وترأسها السید م. ب. جنیسون (الوالیات المتحدة) في  ١- ٢

أعدته اللجنة الفرعیة الخاصة محور البند الرئیسي  الذي نصال. وشكل النظر في ١٥/٥/٢٠١٣إلى  ٦في الفترة من  مونتریال
وركزت اللجنة مناقشتها على االختصاصات القضائیة والجرائم وحراس األمن على متن الطائرات.  على جدول أعمال اللجنة.

 اقترحته اللجنة القانونیة.الذي  ١٩٦٣نص بروتوكول اتفاقیة طوكیو لعام  مشروع المرفقویرد في 

، فقد حدث توافق شامل في اآلراء بشأن ضرورة األخذ باختصاص دولة االختصاص القضائيبوفیما یتعلق  ١- ١- ٢
عام  تأییدالهبوط، وقالت معظم الوفود المؤیدة لهذا االختصاص أنها ُتفضل جعل هذا االختصاص إلزامیا. وكان هناك أیضا 

النص النهائي مجّسدا لهذین االختصاصین دون لدولة المشغِّل. ومن ثم، فقد جاء مشروع  االختصاص القضائيلمسألة إدراج 
أقواس معقوفة ضمن المادة الثالثة، وذلك على الرغم من بعض التحفظات التي تم اإلعراب عنها. ویرد في المادة الثالثة، 

  وضمن أقواس معقوفة، النص على اختصاص دولة جنسیة الضحیة أو الجاني المزعوم. 
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ة بتوصیة اللجنة الفرعیة التي دعت فیها إلى عدم وضع قائمة بالجرائم. وبدال وفیما یتعلق بالجرائم، قبلت اللجن ٢- ١- ٢
مكررا من أجل تشجیع الدول على  ١٥من ذلك، اسُتحدثت المادة الثامنة القتراح تعدیل یرد على شكل مادة أخرى هي المادة 

أي جریمة أو فعل من  طائرةالمتن  إجراءات جنائیة أو إداریة مالئمة ضد أي شخص یرتكب علىاتخاذ تدابیر للشروع في 
الجرائم أو األفعال المنصوص علیها في االتفاقیة، والسیما االعتداء على أحد أعضاء الطاقم ورفض اإلنصیاع للتعلیمات 

ظار إجراء المزید من تالقانونیة التي یصدرها قائد الطائرة أو من ینوبه. وما تزال هذه األحكام ترد ضمن أقواس معقوفة بان
  لمناقشات.ا
وفیما یتعلق بحراس األمن على متن الطائرة، استطاعت اللجنة، على الرغم من عدم التوصل إلى توافق بهذا  ٣- ١- ٢

الشأن، أن تضع صیغة نهائیة لخیارین یتعلقان بمهام هؤالء الحراس، وبعض األحكام المتعلقة بحصانتهم. وترد كل هذه األحكام 
  والسابعة. ضمن أقواس معقوفة في المادتین السادسة

وفیما یتعلق بالبنود األخرى المتنوعة، تناولت اللجنة البند العام المتعلق بتعدیل المادة األولى، والتعاریف  ٤- ١- ٢
الواردة في المادة الثانیة، والتعدیالت التبعیة على المادة الخامسة، واالختصاصات المتزامنة في المادة الرابعة، والتعدیالت 

صاص بالمادة التاسعة، ومسألة لجوء شركات الطیران إلى المحاكم ضمن المادة العاشرة. ومازل التبعیة الناجمة عن االخت
  البعض من هذه األحكام یتطلب المزید من الدراسة والنظر.

وتشكل المادة األولى األجزاء المسّطرة من النص التغییرات التي تقترح اللجنة إدخالها على النص المقّدم من  ٥- ١- ٢
قد توافقت اآلراء داخل اللجنة على أّن النص ناضج بما فیه الكفایة ورأت اللجنة أنه جاهز إلحالته إلى اللجنة الفرعیة. و 

وعرضه على الدول ومن ثم على مؤتمر دبلوماسي. ونظرا ألن اللجنة هي التي أعدت اإلطار المجلس كمشروع نهائي 
كن حلها كلها على مستوى اللجنة، وأّن بعض المسائل األساسي لمشروع البروتوكول، فإّنه من الواضح أّن المسائل ال یم

  المتعلقة بالسیاسات العامة ال یمكن حسمها إال ضمن مؤتمر دبلوماسي. 
  األعمال المقبلة - ٣
للجنة القانونیة في  الخامسة والثالثینفي تقریر الدورة ، ١٩٩من دورته  ١١، في الجلسة نظر المجلس ١- ٣

. وفي ٤/٤/٢٠١٤ى إل ٢٦/٣/٢٠١٤مؤتمر دبلوماسي لتعدیل اتفاقیة طوكیو في الفترة من  وقرر أن یطلب عقد ١٤/٦/٢٠١٣
مواصلة استخدام الضمیرین "هو" و "هي" في من نفس الدورة، اقترح المجلس أن ینظر المؤتمر الدبلوماسي في  ١٢الجلسة 

 .كامل نص البروتوكول المقترح

  تنفیذ اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین - ٤
اتفاقیة قمع األفعال  ١٠/٩/٢٠١٠ُعقد في بیجین، تحت رعایة االیكاو، في  الذي دبلوماسيالمؤتمر لااعتمد  ١- ٤

) (اتفاقیة بیجین)، والبروتوكول التكمیلي التفاقیة قمع االستیالء ٢٠١٠غیر المشروعة المتعلقة بالطیران المدني الدولي (بیجین، 
ول بیجین). واعتمدت الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین ) (بروتوك٢٠١٠غیر المشروع على الطائرات (بیجین، 

والتصدیق علیهما. وحتى  الوثیقتین هاتینلحث جمیع الدول على توقیع  جین وبروتوكو بیجین: تعزیز اتفاقیة بی٢٣-٣٧القرار 
. ووقعت على بروتوكول ثالث دولدول وانضمت إلیها  ٥دولة وصدقت علیها  ٢٧، وقعت على اتفاقیة بیجین ٥/٧/٢٠١٣

دول وانضمت إلیه دولتان. وبغیة مساعدة الدول على االنضمام إلى هاتین المعاهدتین، فقد  ٥دولة وصدقت علیه  ٢٩بیجین 
داریة وُأحیلت إلى الدول بواسطة كتاب من المنظمة ووضعت في مجموعة المعاهدات على اإل مجموعات من المعلوماتُأعدت 

 ع لالیكاو.موقع االنترنت التاب

- - - - - - -  - - -  
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  )أالمرفق (
  المقترح من اللجنة القانونیة ١٩٦٣مشروع نص بروتوكول اتفاقیة طوكیو لعام 

  المادة األولى

الطائرات، الموقع علیها في طوكیو الجرائم وبعض األفعال األخرى التي تُـرتكب على متن بشأن تفاقیة االیكّمل هذا البروتوكول 
(المشار إلیها فیما یلي بعبارة "االتفاقیة"). وبناء على اتفاق األطراف في البروتوكول، ُتقرأ وتفسر االتفاقیة  ١٤/٩/١٩٦٣بتاریخ 

  مع هذا البروتوكول كوثیقة واحدة.

  المادة الثانیة

  ا یلي:من المادة األولى من االتفاقیة بم ٣ستعاض عن الفقرة یُ  - ١
  ألغراض هذه االتفاقیة: -٣"

أبوابها الخارجیة بعد صعود الركاب إلیها  جمیعمنذ لحظة إغالق  في أي وقت تعتبر الطائرة في حالة طیران  ) أ(
تعتبر اللحظة التي یتم فیها فتح أي من تلك األبواب بغرض إنزالهم. وفي حالة الهبوط االضطراري،  ولغایة

تتولى فیه السلطات المختصة المسؤولیة عن الطائرة وعن األشخاص  حتى الوقت الذيالرحلة متواصلة 
 / [؛] ].[ والممتلكات على متنها

تختاره خصیصا وتدربه وتصرح له ] / [شخصًا] حكومیاً  موظفاً [یعني " "حارس األمن على متن الطائرة (ب)[
تفاق أو ترتیب ثنائي أو متعدد ، طبقًا الحكومة دولة التسجیل بأن یكون في الطائرةأو  ،دولة المشغل حكومة

لغرض حمایة لغرض حمایة تلك الطائرة ومن على متنها من أفعال التدخل غیر المشروع.] / [أو  [ / ].[األطراف
  ]] والممتلكات .من على متنها من األشخاص  وأتلك الطائرة سالمة 

 للمشغل"دولة المشغل" تعني الدولة التي یقع فیها المقر الرئیسي ألعمال المشغل، أو مقر إقامته الدائم إذا لم یكن   (ج)[
   / [؛ ].هذا المقر الرئیسي [

 "]"دولة التسجیل" تعني الدولة التي دونت الطائرة في سجلها.  )د([

  المادة الثالثة

  یلي:ُیستعاض عن المادة الثالثة من االتفاقیة بما 
  تتمتع دولة التسجیل بصالحیة ممارسة اختصاصها القضائي على الجرائم أو األفعال المرتكبة على متن الطائرة.  -١"
  تتمتع أي دولة أیضا بصالحیة ممارسة اختصاصها القضائي على األفعال أو الجرائم المرتكبة على متن الطائرة: -مكرر  ١
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الطائرة التي ُترتكب على متنها الجریمة أو ُیرتكب على متنها الفعل في إقلیمها بصفتها دولة الهبوط، عندما تهبط   أ)
  والشخص الذي یدعى ارتكابه للجریمة أو للفعل الیزال على متنها؛

طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى على متن بصفتها دولة المشغل، عندما ُترتكب الجریمة أو ُیرتكب الفعل  [و]  ب)
مقر یكون  ، إذا لم یكن للمستأجر هذا المقر الرئیسي،أو في تلك الدولة سي ألعمالهمستأجر یكون المقر الرئی

  [؛  / إقامته الدائم في تلك الدولة [.]
و] [عندما ُترتكب الجریمة أو ُیرتكب الفعل من جانب أحد مواطني تلك الدولة أو ضد أحد مواطني تلك [   ج)

  الدولة].
 [واألفعال]اختصاصها القضائي بوصفها دولة التسجیل على الجرائم  إلقامةتتخذ كل دولة متعاقدة ما یلزم من التدابیر   - ٢

  المرتكبة على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة.
ُمرتكبة على تتخذ كل دولة متعاقدة أیضا ما یلزم من التدابیر إلقامة اختصاصها القضائي على الجرائم [واألفعال] ال - مكرر ٢

  متن الطائرات في الحاالت التالیة:

الفعل] في إقلیمها والشخص الذي  بصفتها دولة الهبوط، عندما تهبط الطائرة التي ُترتكب على متنها الجریمة [أو  أ)
   ُیدعى ارتكابه للجریمة [أو للفعل] الیزال على متنها؛

على متنها الجریمة [أو الفعل] طائرة مؤجرة بدون طاقم  بصفتها دولة المشغل، عندما تكون الطائرة التي ُترتكب  ب)
رئیسي، یكون المقر هذا الإلى مستأجر یكون المقر الرئیسي ألعماله في تلك الدولة، أو اذا لم یكن للمستأجر 

  مقر إقامته الدائم في تلك الدولة.
اختصاصها القضائي على الجرائم [واألفعال] تتخذ كل دولة متعاقدة أیضا ما یلزم من التدابیر إلقامة یجوز أن  - ثالثا ٢[

من جانب أحد مواطني تلك الدولة أو ضد أحد على متن طائرة الُمرتكبة على متن الطائرات عندما ُترتكب جریمة [أو فعل] 
  مواطني تلك الدولة].

  "اختصاص جنائي وفقا للقانون الوطني.أي  ال تحول هذه االتفاقیة دون ممارسة   - ٣

  عةالمادة الراب

  مادة الثالثة مكرر من االتفاقیة:ُیضاف ما یلي بوصفه ال
بصورة أخرى،  علمتفي حالة إخطار إحدى الدول المتعاقدة، التي تمارس اختصاصها القضائي بموجب المادة الثالثة، أو إذا "

[یجوز ، الجرائم أو األفعالبصدد نفس  قضائیةإجراءات  تتخذ أو مالحقةأن هناك دولة متعاقدة أخرى أو أكثر تجري تحقیقا أو 
  "الدولة المتعاقدة أن تجري ما یلزم من مشاورات مع الدول المتعاقدة األخرى بهدف تنسیق إجراءاتها. ]هذه علىلهذه] / [

  الخامسةالمادة 
  من المادة الخامسة. ٢ُتحذف الفقرة 

  المادة السادسة[
  یلي: من المادة السادسة من االتفاقیة بما ٢ُیستعاض عن الفقرة 
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  )١الخیار رقم (
، عندما تكون لدیه أسباب معقولة لالعتقاد أن شخصا ارتكب، طائرةالمن على متن األحارس  وأقائد الطائرة یجوز ل  -١["

من المادة األولى، أن یفرض على مثل هذا  ١أو على وشك أن یرتكب، على متن الطائرة، جریمة أو فعًال مشارًا إلیه في الفقرة 
  ما یلي:تقیید الحركة تكون ضروریة ل بما فیهامعقولة  الشخص تدابیر

 ؛حمایة سالمة الطائرة أو األشخاص أو الممتلكات على متنها )١
 ؛أو لحفظ حسن النظام واالنضباط على متن الطائرة )٢
  من تسلیم هذا الشخص إلى السلطات المختصة أو إنزاله وفقًا ألحكام هذا الفصل. الطائرة قائدأو لتمكین  )٣

لقائد الطائرة أن یطلب قیام أعضاء آخرین من طاقمها أو أن یصّرح لهم بمساعدته في تقیید حركة أي شخص یجوز   - ٢
لزام في ذلك. كما إ، ویجوز له أن یطلب المساعدة من الركاب أو أن یصّرح لهم بتقدیمها دونما تهیكون له الحق في تقیید حرك

م، بدون ذلك التصریح، باتخاذ اجراءات وقائیة معقولة عندما تتوافر أو أي من الركاب أن یقو  یجوز ألي من أعضاء الطاقم
لحمایة سالمة الطائرة أو األشخاص اإلجراء كان من الواجب اتخاذه بصورة فوریة لدیه أسباب معقولة تدعوه لالعتقاد أن ذلك 

  ]"أو الممتلكات على متنها.
  )٢الخیار رقم (

ه أسباب معقولة لالعتقاد أن شخصا ارتكب، أو على وشـك أن یرتكـب، علـى مـتن ، عندما تكون لدیقائد الطائرةیجوز ل  -١["
 بمــا فیهــامــن المـادة األولــى، أن یفـرض علــى مثـل هــذا الشـخص تــدابیر معقولـة  ١الطـائرة، جریمــة أو فعـًال مشــارًا إلیـه فــي الفقـرة 

  ما یلي:تقیید الحركة تكون ضروریة ل
 ؛الممتلكات على متنهاحمایة سالمة الطائرة أو األشخاص أو  )١
 ؛أو لحفظ حسن النظام واالنضباط على متن الطائرة )٢
  أو لتمكینه من تسلیم هذا الشخص إلى السلطات المختصة أو إنزاله وفقًا ألحكام هذا الفصل. )٣

یجوز لقائد الطائرة أن یطلب قیام أعضاء آخرین من طاقمها أو أن یصّرح لهم بمساعدته في تقیید حركة أي شخص   - ٢
لزام في ذلك. كما إالركاب أو أن یصّرح لهم بتقدیمها دونما  من ون له الحق في تقیید حركته، ویجوز له أن یطلب المساعدةیك

أو أي من الركاب أن یقوم، بدون ذلك التصریح، باتخاذ  طائرةالمن على متن األحارس أو  یجوز ألي من أعضاء الطاقم
أسباب معقولة تدعوه لالعتقاد أن ذلك اإلجراء كان من الواجب اتخاذه بصورة فوریة  اجراءات وقائیة معقولة عندما تتوافر لدیه

  ]"لحمایة سالمة الطائرة، أو األشخاص أو الممتلكات على متنها.

المادة السابعة[   
  ُیستعاض عن المادة العاشرة من االتفاقیة بما یلي:

عد قائد الطائرة، أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها، أو أي راكب، أو بالنسبة لإلجراءات التي تتخذ وفقًا لهذه االتفاقیة، ال ی"
أو الشخص الذي تسّیر الرحلة لحسابه، مسؤوًال في أیة دعوى للطائرة المالك أو المشّغل ، أو أي حارس أمن على متن الطائرة

  ]"ترفع بسبب المعاملة التي یتعرض لها الشخص الذي اتخذت االجراءات حیاله.
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  ثامنةالمادة ال[

  ُیضاف ما یلي بوصفه المادة الخامسة عشرة مكرر من االتفاقیة:
ُتشَجع كل دولة متعاقـدة علـى أن تتخـذ مـن التـدابیر مـا قـد یكـون ضـروریًا لبـدء إجـراءات جنائیـة أو إداریـة مالئمـة ضـد   -١"

  األولى، وخاصة:من المادة  ١أي شخص یرتكب على متن طائرة جریمة أو فعًال مشارًا إلیه في الفقرة 
  االعتداء البدني أو التهدید بارتكاب مثل هذا االعتداء على أحد أعضاء الطاقم؛  أ)

رفض اتباع تعلیمات قانونیة أعطاها قائد الطائرة أو أعطیت بالنیابة عنه لغرض حمایة سالمة الطائرة أو   ب)
 األشخاص أو الممتلكات على متنها.

فــي تشــریعها الــوطني تــدابیر  ]أو تبقــى[فــي هــذه االتفاقیــة علــى حــق كــل دولــة متعاقــدة فــي أن تــدخل  ءال یــؤثر أي شــي  -٢[
  .]"  ] مالئمة للمعاقبة على األفعال غیر المنضبطة والمشاغبة التي ترتكب على متن الطائرة.

  المادة التاسعة

  من المادة السادسة عشرة من االتفاقیة بما یلي: ١ُیستعاض عن الفقرة 
الجرائم المرتكبة على متن الطائرات كما لو كانت قد ارتكبت  ُتعتبرألغراض تسلیم األشخاص بین الدول المتعاقدة،   -١"

اختصاصها القضائي وفقا  تقیمعلیها أن  یتوجبلیس فحسب في مكان وقوعها بل أیضا في أراضي الدول المتعاقدة التي 
  ".]ثالثا من المادة الثالثة ٢اختصاصها القضائي وفقا للفقرة  امتأقمكرر من المادة الثالثة، والتي  ٢و ٢للفقرتین 

  المادة العاشرة[

  ُیضاف ما یلي بوصفه المادة الثامنة عشرة مكرر من االتفاقیة:
 ةالطائر  عندما یقوم قائد الطائرة بإنزال أو تسلیم شخص طبقا ألحكام المادة الثامنة أو التاسعة على التوالي، ال یجوز منع مشّغل"

  ] "هذا اإلنزال أو التسلیم.لنتیجة  الطائرة من الحصول من هذا الشخص على تعویض عن أي أضرار تكبدها مشّغل

  –انتهــى  –


