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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 

 اللجنة القانونیة

  التقریر مشروع نص 
  عن

  من جدول األعمال ٤٦و  ٤٥ین البند
  

 مقدمـة من جدول األعمـال ٤٦و  ٤٥عن البندین  المادة المرفقة
  .القانونیةعلى نظر اللجنة  اعرضهمن أجل 
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  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات ویة المقدمة تقاریر المجلس السن  :من جدول األعمال ٤٥لبند ا

التقاریر السنویة التي قدمها المجلس إلى الجمعیة  من التي أحالتها إلیها الجلسة العامة بالفصولاللجنة  أحاطت  ١-٤٥
فیمـــــا یخـــــص وكـــــذلك اإلضـــــافة  (Doc 10001) ٢٠١٢و (Doc 9975) ٢٠١١و  (Doc 9952) ٢٠١٠العمومیـــــة عـــــن الســـــنوات 

  .(Doc 10001 – Supplement) ٢٠١٣النصف األول من سنة 
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    األفعال أو الجرائم التي تثیر قلق أوساط الطیران الدولي والتي ال تغطیها وثائق قانون الجو الحالیة   :٤٦البند 

التي  A38-WP/109مل التي قدمها المجلس، وورقة الع A38-WP/49نظرت اللجنة في هذا البند على أساس ورقة العمل   ١- ٤٦
وقدمت . یةجمهوریة الدومینكالالتي قدمتها  A38-WP/154الطائرات، وورقة العمل حوادث أسر ضحایا قدمتها الوالیات المتحدة ومجموعة 

ل غیر اتفاقیة قمع األفعاعن التقدم المحرز بشأن األعمال المتصلة بالركاب غیر المنضبطین وعن تنفیذ  اتقریر  A38-WP/49ورقة العمل 
 والبروتوكول التكمیلي التفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات(اتفاقیة بیجین)،  المشروعة المتعلقة بالطیران المدني الدولي

 مشروع نص التابعة لالیكاوقدمت اللجنة القانونیة وفیما یتعلق باألعمال المتصلة بالركاب غیر المنضبطین، . (بروتوكول بیجین)
بر عتُ اوقد  (اتفاقیة طوكیو). تفاقیة بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائراتاالوكول من أجل تعدیل بروتلل

وبناء  إلى مؤتمر دبلوماسي. النص ناضج بقدر كاف وجاهز لكي یقدم إلى المجلس كمشروع نهائي یقدم إلى الدول وفي، نهایة المطاف،
في الفترة من  الـمونتری لتعدیل اتفاقیة طوكیو في ادبلوماسی اعقد مؤتمر یقرر المجلس أن ، التابعة لالیكاو ة القانونیةاللجنأعمال على نتائج 

  .٤/٤/٢٠١٤إلى  ٢٦/٣/٢٠١٤
عتبارها االزمن بعلى مر طوكیو  تفاقیةا صمدتوقد  تفاقیة طوكیو.اوأكدت كل الوفود التي تحدثت على أهمیة تحدیث   ٢- ٤٦

 ىأدعلى وجه التحدید، و  لكن حدثت تغیرات خالل الخمسین عاما المنصرمة.و إطار االیكاو، في عتمدت اتي واحدة من أنجح االتفاقیات ال
 هذه الوثیقة.تحدیث على متن الطائرات إلى ضرورة  حاالت عدم االنضباطجوي والزیادة المصاحبة في عدد التوسع الضخم في النقل ال

 الصدد، باإلشارة تحدیدا إلى عمل المقرر ورئیس اللجنة الفرعیة ورئیس اللجنة القانونیةوأشادت هذه الوفود على مبادرة االیكاو في هذا 
ر عدد ممكن من الدول للمشاركة في المؤتمر بأك ة العمومیة تشجیعیعأنه ینبغي على الجمإلى شارة وقد تمت اإل .التابعة لالیكاو

  مصالح المجتمع الدولي الذي سیتم تمثیله. نطاق تسعاعالیا، مشاركة كان عدد الدول الالدبلوماسي. فكلما 
مركز ، خاصة توافق في اآلراء بشأنها ىتزال تحتاج إل مسائل معینة ال إلى دعم من عدة وفود أخرى،ب، الوفود أحدوأشار   ٣- ٤٦

في هذا رأیها  تقدیم ة العامةألمانل ةالمالحة الجویة التابعإدارة إلى  أن المجلس قد طلب شیر إلىأُ . و على متن الطائراتومهام حراس األمن 
ن تكون تتمكن الدول من أ ى، حتكافالدول قبل انعقاد المؤتمر الدبلوماسي بوقت على ذلك الرأي على عرض  هذا الوفدوشّجع الشأن. 

نعقاد ایة قبل وفي هذا الصدد، ذكر أحد الوفود أن حكومته بصدد تنظیم حلقة دراسیة للدول األفریق .على النحو المالئممّطلعة ومستعدة 
  .آسیا والمحیط الهادئخر عن خطة إلستضافة حلقة دراسیة في إقلیم آالمؤتمر الدبلوماسي، وذلك بغرض نشر المعلومات. كما أعلن وفد 

لدولة  ختصاصإقامة اال. وتم التأكید على أهمیة المسائل الرئیسیة التي ناقشتها اللجنة القانونیةعن أحد الوفود وتحدث   ٤- ٤٦
وفود وكررت  لمعالجة هذه المسألة.بند ، لكنها لم تنطوي على دولة التسجیل اختصاصطوكیو  تفاقیةأقامت اوبینما ودولة المشغل.  الهبوط

على متن وفیما یتعلق بمسألة حراس األمن . وقع أینماالسلوك غیر المنضبط  المقاضاة في حالةكید على ضرورة أبالتاألمر  اهذ ىأخر 
رح أن ، اقتُ وفقا لذلكو . خاصین بها ، فإن وجودهم قد أصبح حقیقة في الحیاة المعاصرة، لكن لیس لدى كل دولة عضو حراس أمنالطائرات

أكبر قدر من المعلومات لكي تیسر مناقشة هذا الموضوع في المؤتمر  على متن الطائراتنشر حراس األمن تقوم بالدول التي  فرو ت
إلى في هذا الشأن وأن یضع وثیقة تعد مقبولة إلى التوافق في اآلراء المؤتمر الدبلوماسي یتوصل أن  قود علىواألمل معالدبلوماسي. 

  كبیر.   حد
 تفاقیةال یأن تدعو الجلسة العامة الدول األعضاء إلى المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي لتعدبجماع إلوتوصي اللجنة با  ٥- ٤٦

  طوكیو.
دولة  ٢٩ت عّ ، وق٢٥/٩/٢٠١٣ ىالعامة تقریرا مفاده أنه حت ة بیجین وبروتوكول بیجین، قدمت األمانةوفیما یتعلق باتفاقی   ٦- ٤٦

و انضمت إلیه صدقت علیه أدولة و  ٣١وقعت على بروتوكول بیجین دول، و  على اتفاقیة بیجین وصدقت علیها أو انضمت إلیها ثماني
رهاب في اإل العام لمكافحة طاراإل هاتین الوثیقتین توسعان وتعززانأن على  WP/109ورقة العمل  وتم التأكید مرة أخرى فيدول.  سبع

 WP/154وتصدق علیهما. وشجعت كذلك ورقة العمل أن توقع  على مجال الطیران المدني العالمي وبالتالي شجعت كل الدول األعضاء
  .الجنائیة أو تشریعاتها هاقوانینفي هاتین الوثیقتین  الواردة في الجرائمعقوبات ضد  إدراجالدول األعضاء على 
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إجراءات فوریة أیضا تخذت افحسب، لكنها في بیجین أن دولها لم تشترك في المؤتمر الدبلوماسي وفود وصرحت عدة   ٧- ٤٦

قبل وتصدق علیهما في المستالوثیقتین اللجنة أن دولها بدأت عملیة التصدیق وستوقع على  عدد أكبر من الوفود . وأبلغعلیهماللتصدیق 
 مستوى، وهو األمر الذي اعتبر بمثابة النفاذتصدیقا من أجل دخولها حیز  ٢٢ تطلبتالوثیقتین كل وثیقة من أحد الوفود أن  كرذو القریب. 

. وأكد وفد آخر، وأیدته وفود أخرى، على ضرورة أن تنظم العددهذا إلى مزید من الجهود للوصول ال. ووفقا لذلك، ال بد من بذل عال
  التصدیق في كل مؤتمر تعقده االیكاو. مسألةذكر تُ رح أن . واقتُ هاتین الوثیقتینللنهوض بحلقات عمل وحلقات دراسیة االیكاو 

للدعوة إلى قد نالت الدعم الكامل من الوفود المنبثقة عن الجمعیة العمومیة أن اللجنة القانونیة  النقاش قائال ولخص الرئیس  ٨- ٤٦
  اعتماد القرار التالي:ب أن توصي الجلسة العامة على اللجنة واتفقتل بیجین. بیجین وبروتوكو  اتفاقیة تعزیز

    
  ٢٠١٠: تعزیز اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین لعام ٤٦/١القرار 

  العمومیة، الجمعیة إن
  ؛٢٠١٠تعزیز اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین لعام  بعنوان: ٢٣-٣٧إلى قرار الجمعیة العمومیة  تشیر إذ
المتعلـــق بالتصـــدیق علـــى الوثـــائق التـــي ُأعـــدت  ٢٢-٣٧قـــرار الجمعیـــة العمومیـــة مـــن  المرفـــق (ج)إلـــى  ذلككـــ تشـــیرو 

   واعتمدت تحت رعایة المنظمة؛
  بأهمیة توسیع نطاق نظام أمن الطیران العالمي وتعزیزه لمواجهة المخاطر الجدیدة والناشئة؛ تعترفو 

  تقرر ما یلي:
التفاقیـة قمـع األفعـال غیـر المشـروعة المتعلقـة بـالطیران االعتماد العالمي  جمیع الدول على دعم وتشجیع تحث  -١

والبروتوكــول المكمــل التفاقیــة قمــع االســتیالء غیــر المشــروع علــى ) ٢٠١٠(اتفاقیــة بیجــین لعــام  المــدني الــدولي
  )؛٢٠١٠(بروتوكول بیجین لعام  الطائرات

فـي أسـرع وقـت  ٢٠١٠بیجـین وبروتوكـول بیجـین لعـام الـدول علـى التوقیـع والتصـدیق علـى اتفاقیـة جمیـع  تحـث  -٢
  ممكن؛

  ؛في عملیة التصدیق إذا طلبت ذلك إحدى الدول مساعدةما یلزم من إلى األمین العام تقدیم تطلب   -٣
  .٢٣-٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن   -٤

  

  – انتهى –


