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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 

  
، قمع األفعال غیر المشروعة المتعلقة بالطیران المدني الدولياتفاقیة تعزیز 

) ٢٠١٠لعام  (اتفاقیة بیجین ١٠/٩/٢٠١٠في  في بیجین المعتمدة
، والبروتوكول المكمل التفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات

  (بروتوكول بیجین) ١٠/٩/٢٠١٠في  بیجینفي  المعتمد

  )الوالیات المتحدة(مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
، اللذان تم اعتمادهما وفتح باب التوقیع علیهما قبل أسبوعین فقط من افتتاح اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین تهدف

وسیع وتعزیز إطار مكافحة اإلرهاب في مجال الطیران المدني العالمي. وسیؤدي تدورة الجمعیة العمومیة، إلى 
صعید العالمي إلى النهوض بشكل كبیر بالتعاون في مكافحة األفعال غیر المشروعة المتعلقة اعتمادهما على ال

ترمي هذه الورقة إلى تشجیع الدول األعضاء كافة بالطیران المدني على اختالف أنواعها ومالحقة الجناة ومعاقبتهم. و 
  والتصدیق علیهما. هذین الصكین الجدیدینعلى توقیع 

  الجمعیة العمومیة اعتماد القرار المدرج في مرفق هذه الورقة.ُیطلب من  اإلجراء:

األهداف 
  اإلستراتیجیة:

الخدمات القانونیة والعالقات  –دعم البرامج  –باستراتیجیة دعم التنفیذورقة العمل هذه  تتصل
  الخارجیة.

  ال توجد  اآلثار المالیة:
  )٨/١٠/٢٠١٠الصادرة عن الجمعیة العمومیة (في  القرارات الساریة المفعول – Doc 9958الوثیقة   المراجع:
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 المقدمة - ١

من التهدیدات الجدیدة  من األطراف تجریم مرتكبي عدد ٢٠١٠وبروتوكولها لعام  ضي اتفاقیة بیجینتتق ١- ١
سالمة الطیران المدني، بما فیها استخدام طائرة كسالح وتنظیم أو توجیه أفعال إرهابیة أو المساهمة فیها بأي والناشئة المتعلقة ب

السعي المشترك للمجتمع الدولي لمنع تعرض الطیران المدني ألفعال  ویعكس هذان الصكان الجدیدانشكل من األشكال. 
التعاون بین الدول مع التركیز في اآلن ذاته على حقوق اإلنسان  لصكانویعزز هذان اإرهابیة ومالحقة من یرتكبها ومعاقبتهم. 

  والمعاملة المنصفة للمشتبه في ضلوعهم في أفعال إرهابیة.
كذلك من الدول تجریم من یقوم بنقل أسلحة بیولوجیة أو كیمیائیة أو نوویة  ٢٠١٠لعام  بیجینوتقضي اتفاقیة  ٢- ١

وصل بین عدم االنتشار ومكافحة اإلرهاب وتضمن التزام المجتمع الدولي م همزة ن مواد. وتشكل هذه األحكابها م وما یتصل
المساعي المبذولة عالمیًا لضمان عدم نقل هذه المواد الخطرة للغایة على متن  االتفاقیةبالتصدي لهما معًا. وستعزز هذه 

  لقانون.الطائرات المدنیة ألغراض غیر مشروعة، ومساءلة من یحاول القیام بذلك بموجب ا
  النقاش - ٢
محل اتفاقیة قمع األفعال غیر المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطیران  ٢٠١٠لعام  ستحل اتفاقیة بیجین ١- ٢

اتفاقیة قمع  ٢٠١٠لعام  یعدل بروتوكول بیجین، كما ١٩٨٨لها لعام ) والبروتوكول المعدل ١٩٧١لعام  المدني (اتفاقیة مونتلایر
وقد حظت االتفاقیات السابقة بتصدیق واسع النطاق ). ١٩٧٠(اتفاقیة الهاي لعام االستیالء غیر المشروع على الطائرات 

الدهر خالل العقود األربعة التي انصرمت منذ اعتمادها. وتشكل  أحكامها عفا علیهب، ولكن العدید من وصمدت أمام الصعا
ادي ضد الطیران المدني تهدیدًا خطیرًا ومستمرًا لسالمة الطیران المدني واالستقرار السیاسي واالقتصالمرتكبة األفعال اإلرهابیة 

 .الجدیدة وبروتوكولها معًا إطارًا أوسع وأقوى ألمن الطیران المدني اتفاقیة بیجین وتؤسس. على الصعید العالمي

عملیات انضمام. أما بروتوكولها  ٣قة وعملیات مصاد ٥توقیعًا و ٢٨حتى اآلن بـ وقد حظت اتفاقیة بیجین ٢- ٢
دخل حیز النفاذ. وقد طرفًا كي ی ٢٢صك منهما انضمام عملیات مصادقة وانضمامین. ویشترط لكل  ٥توقیعا و ٣٠فقد حظى بـ

على  بعد ء التي لم تصدق) یحث الدول األعضا٢٣- ٣٧اعتمدت الدورة السابعة والثالثون للجمعیة العمومیة قرارًا (القرار 
وینبغي أن تحظى االتفاقیة وبروتوكولها على أوسع نطاق ممكن على المبادرة إلى ذلك.  ٢٠١٠وبروتوكولها لعام  فاقیة بیجینات

ما یلیق بها من نجاح إال إذا حصلت على قبول  أن االتفاقیة وبروتوكولها لن تحققمن الدعم في  أسرع وقت ممكن. غیر 
فاذ. وینبغي حث الدول األعضاء مجددًا على التوقیع على االتفاقیة وبروتوكولها مجرد دخولها حیز النبواسع النطاق ولیس 

 والتصدیق علیهما.

- - - - - - -  - - -  
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  المرفق
  

  إن الجمعیة العمومیة،

   ؛٢٠١٠المعنون تعزیز اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین لعام  ،٢٣- ٣٧إلى قرار الجمعیة العمومیة  إذ تشیر

، التذییل (ج)، المتعلق بالتصدیق على الوثائق التي ُأعّدت واعُتمدت ٢٢-٣٧إلى قرار الجمعیة العمومیة  تشیر كذلكوٕاذ 
  ؛برعایة االیكاو

  بأهمیة توسیع وتعزیز النظام العالمي ألمن الطیران من أجل التصدي للتهدیدات الجدیدة والناشئة؛ وٕاذ تسّلم

التفاقیة قمع األفعال غیر المشروعة المتعلقة بالطیران المدني جمیع الدول على دعم وتشجیع االعتماد العالمي  تحث  - ١
(بروتوكول بیجین  والبروتوكول المكمل التفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات) ٢٠١٠(اتفاقیة بیجین لعام  الدولي
  )؛٢٠١٠لعام 

  في أسرع وقت ممكن؛ ٢٠١٠وقیع والتصدیق على اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین لعام الدول على التجمیع  تحث  - ٢

  ؛لى األمین العام تقدیم المساعدة، حسب االقتضاء، في عملیة التصدیق إذا طلبت ذلك إحدى الدولإ تطلب  - ٣

  .٢٣-٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن  -٤

  

  –انتهـى  –


