
  

  منظمة الطيران المدني الدولي

  ورقة عمل

LC/34-WP/2-1 
31/7/09 

 

  

   والثالثونالرابعة  الدورة— اللجنة القانونية

  )١٧/٩/٢٠٠٩ ـ ٩مونتريال، (

 واحد أو أكثر من صكاللجنة الفرعية الخاصة المعنية بإعداد رير اتقالنظر في   :٢البند 
  التي تعالج التهديدات الجديدة والناشئةالصكوك

تآمر أو جرائم ال – تفاقية مونتريالالمشروع بروتوكول 
  )ASSOCIATION DE MALFAITEURS ("مينمجر عصبة"

  )استرالياورقة مقدمة من (

 مقدمة - ١

قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدني لتفاقية االالتعديالت المقترحة على من شأن  ١- ١
تعزيز اإلطار فرصة  تيح للدولأن ت ٢٠٠٩في عام  التابعة لاليكاو اللجنة القانونيةها نظر فيستالتي ) اتفاقية مونتريال(

الجرائم غير المكتملة إدراج و. الطيران المدني في مجالالتهديدات الجديدة والناشئة بانوني الدولي من حيث صلته الق
ة الرئيسيللجريمة تخطيط ال تشمل هاولكن ،الرئيسيةجريمة الاألفعال التي ال تشكل االعتراف بالجديدة سيكفل  التبعيةالجرائم و

 المنصوص عليها في  والتعاون الدولي المتبادلةالمساعدةحكام جرائم دولية وتخضع ألوصفها ب ،و المساهمة فيهاأأو تسهيلها 
تجريم بعض األنشطة التي تجري قبل ارتكاب ة  المقترحةجريمة التآمر الجديدمن شأن على وجه الخصوص، و . ١التفاقيةا

 .النقل الجديدة المقترحةجرائم ونتريال، بما فيها في اتفاقية م المحددةمن الجرائم الرئيسية  جريمة أي

 إلى األمام هامةمونتريال بمثابة خطوة اتفاقية  الملحق ببروتوكولالفي جريمة التآمر إدراج ستكون عملية  ٢- ١
على  القانونية الدولية  التعاونتطبيق أحكامو. ةالرئيسيللجرائم الذين يخططون أولئك احتجاز ومحاكمة  امكانيةلضمان 

زيد الفرص المتاحة للمجتمع الدولي للعمل أن يريمة التآمر المقترحة في مشروع التعديالت على اتفاقية مونتريال من شأنه ج
 . المؤامرات اإلجراميةفيالتدخل من أجل في وقت مبكر 

قد و. فعلياأن تكون قد استكملت  أوالرئيسية جريمة  في الالشروع التآمر أن يكون قد تم جريمةال تشترط و ٣- ١
الخاصة التابعة للجنة القانونية والمعنية بإعداد صك واحد أو أكثر من الصكوك التي تعالج التهديدات للجنة الفرعية االحظت 

تشكل عنصرا رئيسيا من عناصر البروتوكول الجرائم غير المكتملة التبعية و الجرائم أن) اللجنة الفرعية( الجديدة والناشئة
 بل ،ة فحسبالرئيسي المجرمين الذين يرتكبون الجرائمبحيث ال تقتصر على اتفاقية مونتريال   نطاقتوسعالمقترح ألنها س

                                                        
تـشمل   هي الجرائم التي     التبعيةالجرائم  و. الجريمة الرئيسية لم يتم تنفيذ    عاقب عليها حتى وإن      التي ي   التمهيدية  هي الجرائم   غير المكتملة  مائلجرا  ١

 . الغيريقوم به الذي ل الرئيسيفعاهمة في الالمس



 - 2 - LC/34-WP/2-1 
 

تساوى وسي . هذه الجرائممثل في التخطيط لمشاركتهم  لالمجرمينالدولية لتجريم ومعاقبة للدول األدوات القانونية وتوفر 
 .في الجرائم الرئيسيةمشاركتهم لفي المساءلة   المجرمينهؤالء

  التآمرشروع الحالي لجريمةالم - ٢

  : على ما يلياتفاقية مونتريالالملحق ب بروتوكولال من مشروع )ثالثا( األولىالمادة  تنص ١- ٢

 الحاالت التالية، إذا تمت بصورة مشتركة أو منفردة، جرائم، بغض النظر أيضا كل دولة طرفتعتبر  - ٣"
أو قد ارتكبت فعليا  ،من هذه المادة )ثالثا( ١و  مكرر ١  و١الفقرات عما إذا كانت أي منها واردة في 

  :تمت محاولة ارتكابها

 ١و أ مكرر ١و أ ١ في الفقرات مذكورة على ارتكاب جريمة من شخص االتفاق مع شخص أو أكثر   )أ(
في المشاركين أن يقوم أحد ، المحلي القانون يقتضيهحيث وهذا يشمل، ، من هذه المادة) أ (٢ أو )ثالثا(
  لالتفاق؛أييدا ان فعل تيتا

رتكاب افي قيام مجموعة من األشخاص، يعملون بقصد مشترك، في المساهمة بأي طريقة أخرى أو   )ب(
من هذه ) أ (٢ أو )ثالثا( ١و أ مكرر ١و أ ١أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات جريمة أو 

  :إما، وعندما تكون هذه المساهمة متعمدة وتجري المادة

النشاط هذا حين يتضمن ، عةوجم أو بغرض خاص بهذه الم العاماإلجراميالنشاط لة مواصبهدف   )١
 )ثالثا( ١ و مكرر ١و أ ١أو الغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

  ؛من هذه المادة) أ (٢أو 
 ١و أ ١رات ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقفي نية المجموعة لم بعأو مع ال  )٢

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

لمكافحة  من اتفاقية األمم المتحدة الخامسةعلى أساس المادة ) ٣ ()ثالثا( األولىالنص المقترح للمادة يقوم و ٢- ٢
 إطاري جريمة التآمر فبديلين، واحد للتصدي لين محكالنص المقترح يتضمن و. الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

القانون المدني اختصاصات في  "عصبة مجرمين"لتضمين مفهوم  ، وواحد))أ (٣الفقرة الفرعية (ون العام القاناختصاصات 
عاقب يوهو ، الجنائيةلمشاركة من أشكال ا ن كشكل معيالتآمر اعتبارإلى العام نظم القانون وتميل )). ب (٣الفرعية الفقرة (

ارتكاب " مجرمينعصبة "نموذج  قتضيوي. التفاقتأييدا لفعل  إتيانقتضي تض النظم القانونية ، رغم أن بععليه في حد ذاته
 .المسؤولية الجنائيةإقامة المجموعة من أجل أغراض لتنفيذ ) مساهمة( تحضيريفعل 

األخذ في ، وحاولت مشروع النص الحاليعلى  ٢٠٠٧الفرعية في اجتماعها األول في عام وافقت اللجنة و ٣- ٢
 . القانون المحلي إطارجريمة فيالأن تنطبق بها  يمكن ية التيكيفالمختلف النظم القانونية و نالحسبا

 )أ (٣الفقرة الفرعية  ٤- ٢

ويمكن . التي تتبع نظام القانون العامبلدان الفي  وجدت التآمر حسبما جريمة هذه الجريمة على أساستقوم  ١-٤- ٢
ل غير مشروع لن فعبقيام المشتركة في النية وال. غير مشروعشخصين أو أكثر على ارتكاب فعل باتفاق جريمة تعريف ال

  .نية موضع التنفيذلوضع الن أو أكثر اشخصفيجب أن يتفق .  المسؤولية الجنائية عن التآمرإلقامة ةكون كافيت
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  مثليكونأن  المحليحيث يشترط القانون التفاق تأييدا ل  يرتكبفعلالأن بالفقرة الفرعية عنصرا إضافيا تحدد  ٢-٤- ٢
جريمة التآمر االتفاق تقتضي ،  العامالقانونالتي تطبق بلدان ال في بعض هس حقيقة أنوهذا يعك. من الجريمة جزءا هذا الفعل

، في حد ذاتها جنائيبالضرورة كون يل أن فعلهذا ال ليسو.  لالتفاقتأييدا'  سافرفعل'وجريمة بين المتآمرين على ارتكاب 
 وقوعمن أجل  فعل سافر اثباتوإن لم يشترط ، حتى في الواقعو. ةالجنائيالخطة يز تعزغرض منه يكون الولكن يجب أن 

 أن  ولكن قبل،قد حدثت بعد االتفاق السافرة أو األفعالالسافر بعض الحاالت التي يكون فيها الفعل طرأ ، قد تجريمة التآمر
جلسة أثناء إثبات ما حدث في ر على جهة االدعاء غالبا ما يتعذ ،في الواقع ،إلى أنهيعزى ذلك و. التآمربتهمة ترفع قضية 

 .سرية بين متآمرين

 )ب (٣الفقرة الفرعية  ٥- ٢

ارتكاب ب، مشتركبقصد تعمل ، مجموعة قيام بمساهمة الفرد في تُعنىبل ، قرة الفرعية باالتفاقالفهذه  ىال تعن ١-٥- ٢
 يعتبرلن  لمجموعة لالمشترك غرضالبطحي الس العلممجرد ولكن  . مساهمةالأن يقدم يجب على الشخص المعني و. جريمة

دون الموافقة مهمة تحضيرية الرتكاب الجريمة، القيام بون هذه الجريمة أولئك الذين يقبلتشمل على سبيل المثال، ف. مساهمة
  .زمع تنفيذهاالمشاركة مباشرة في الجريمة المعلى 

، أو للمجموعة العام اإلجراميو الغرض النشاط أب العلم: لمعلمسألة ا ل بديلينشرطينالفقرة الفرعية وتحدد  ٢-٥- ٢
 ٢ أو )ثالثا( ١و  أ مكرر ١و أ ١الفقرات من الجرائم المنصوص عليها في ارتكاب جريمة محددة في نية المجموعة ب العلم

 .بعض النظم القانونيةالشروط في اختالف ليظهر هذا ان و. األولىمن المادة ) أ(

 "كيشرال" ٦- ٢

الذي يشمله سلوك البعض الشك يكتنف و. في عدد من االتفاقيات الدوليةحاليا  "شريكال "مصطلحيستخدم  ١-٦- ٢
مصطلح  فقد يشمل، المحلي القانون  إطار في التآمر جريمةانطباقمدى ورهناً ب ،الحاالتفي بعض ف. 'كيشرال'لح مصط

إدراج جريمة التآمر و. المقترحة التآمر  التي يمكن أن تشملها جريمةهاأو بعض  السلوك جوانب جميع،شمليأو ال ' شريكال'
  .بصورة شاملة  جميع الدول األطرافتغطيهمكتمل ال يعني أن السلوك غير ةالمقترح

 تطبيق جريمة التآمر على جرائم النقل المقترحة - ٣

١- ٣ المقترحة بشأن النقل غير المشروع ألسلحة الدمار الرئيسيةالتآمر على الجرائم  جريمةتطبق قترح أن ي 
 . الطائرات المدنيةعلى متن للفارين غير المشروع لنقلاالشامل و

اتفاقية  الملحق ببروتوكولالمن مشروع ) ي(و) ط) (١ (األولىالمادة (النقل المقترحة جرائم ومن شأن  ٢- ٣
 المتعمد  النقلتجريمعلى  الدول األطراف حثلتنسيق عن طريق إلى ادعوة مجلس األمن  تلبيةساعد على تأن ) مونتريال

  : لما يليوعالمشروغير 

  ؛مدنيةة طائرووية والمواد ذات الصلة على متن األسلحة البيولوجية والكيميائية والننقل   )أ

على تفادي المحاكمة الجنائية  الفارالشخص أن يساعد هذا نوي  يحيثمدنية ة  على متن طائرفارنقل   )ب
 .االتفاقيات المذكورة إحدى منصوص عليها فيجريمة خطيرة الرتكابه 
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البيولوجية  للمواد مشروعاللنقل غير لالذين يخططون  أولئكجريمة اب رتكباإدانة   التآمرجريمةفل كست ٣- ٣
 ،وبالمثل. قد حصلت فعالالرئيسية ت الجريمة بصرف النظر عما إذا كان ، وذلكمدنيةة طائرمتن على والكيميائية والنووية 

 إحدى منصوص عليها فيجريمة لفي ارتكابه به تبه مشخطة لمساعدة شخص  توافر إعداد أيضا التآمرجريمة ستكفل 
 .، فتعتبر أن الجريمة قد ارتكبت حتى لو لم تتحقق هذه الخطةالعدالة من أجل الهروب من االتفاقيات المذكورة

العالقة الوثيقة بين اإلرهاب الدولي والنقل غير المشروع للمواد إلى  ١٣٧٣  رقممجلس األمنقرار  أشار ٤- ٣
من ة المقترحجريمة التآمر أن تحديد و. فتاك أثر لها يكون أن يحتمل من المواد التي وغيرهايميائية والنووية البيولوجية والك
 والذي إلى العدالةأي شخص  تقديملكفالة  جميع الدول الخطوات الالزمة اتخاذب وجوب قرار مجلس األمن شأنه أن يدعم

قرارا مجدداً وأكد . أو في دعم األعمال اإلرهابيةاد لها أو ارتكابها أو اإلعديشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها 
 خطر حصول اإلرهابيين على األسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية تنامي  أن١٥٤٠ رقم و١٤٥٦  رقممجلس األمن

الجرائم إدراج و. المواد هذه على المفروضة الضوابطيتطلب تشديد  ،فتاك أثر لها يكون أن يحتملوغيرها من المواد التي 
اإلطار القانوني الدولي الذي يسمح يوفر التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة إلى جانب أحكام غير المكتملة الجرائم والتبعية 

 .الطيران المدني الدولي مجال بفعالية أكبر فيأن تطبق لقرارات مجلس األمن 

 وتعريف النقلجريمة التآمر  - ٤

١- ٤ لم يأو نقل ي الشخص بأنيوصف السلوك ، بدال من ذلكف.  في مشروع البروتوكول"النقل "مصطلحف عر
أن  ألنه يضمن ،وضع تعريف دقيقبدال من هذا النهج وقد تم تفضيل  . نقل على متن طائرةالسهل ينقل أو السبب في يت

 .ذات الصلة الفعاألكاملة من المجموعة الالجرائم تشمل 

ليست لكنها . النقل جريمة نه كأشكال غير مكتملة مأو تسهيللتسبب في النقل اجرائم أن ترى بعض الدول قد  ٢- ٤
دراجها في إل كافية من الخطورة على درجةالتي تسبب أو تسهل النقل ال فعاعتبرت األفقد . مكتملةالغير جرائم من البالفعل 

في جريمة رئيسية تمويل اإلرهاب أصبح  كماو. في مشروع البروتوكولكجريمة رئيسية   اعتبارهاوبالتالي، "النقل"تعريف 
 . تشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليينبأنها  مجلس األمن اعترفخطيرة عمال أثمة ، فاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاباالتف

 الحال بالنسبة لجميع الجرائم كما هو ، تسهيلهأو على جرائم التسبب في النقلبالمساواة جريمة التآمر نطبق ت ،لذلكو
 . في اتفاقية مونتريال الواردةاألخرى الرئيسية

تجريم سلوك األفراد الذين يوافقون على نقل المواد البيولوجية والكيميائية ة جريمة التآمر المقترحومن شأن  ٣- ٤
 الذين تجريم سلوك األفرادستقوم بكما .  المذكورةالجرائم الواردة في االتفاقياتالرتكابهم ين المطلوبين الفارأو والنووية 

 ين المطلوبينالفارأو  نقل المواد البيولوجية والكيميائية والنووية فيأو التسهيل  تسبباليوافقون على ارتكاب جرائم 
 الرتكاب تخطيطجريمة التآمر على اتفاق أو تنطبق ، على سبيل المثالو.  المذكورة في االتفاقياتالجرائم الواردةالرتكابهم 

 :ةالتالي السلوك فئات

عن ، على سبيل المثال، ينالفارأو وفير التمويل الالزم لنقل المواد البيولوجية والكيميائية والنووية ت  )أ
  ؛تأجير طائرة وأ المطار، إلىتسليم المواد  وأ، سفرشراء تذكرة طريق 

، على سبيل المثال، عن طريق تزوير وثائق السفر أو فرد في التهرب من سلطات الهجرةمساعدة   )ب
  ؛مسؤولي الهجرةتقديم رشوة لأو الهوية، 

  ؛ المطارفي الكشف البيولوجية والكيميائية والنووية من قبل آليات الكشف عن المواد تعذّرضمان   )ج
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حاملي ، عن طريق ، على سبيل المثالينالفارأو البيولوجية والكيميائية والنووية تسهيل نقل المواد   )د
  . في المطار من العاملينمأو غيرهالمتعاونين  األمتعة

ل تقديم المساعدة للتدخل في سه أن يجديدة من شأنهالبروتوكوالت ال بموجب ةتطبيق آليات التعاون القانونيو ٤- ٤
  النقلجرائمتسعى الذي مجال الفي  بالغة أهميةيكتسب ذلك و . الفار أو أن يتم نقل المادة المعنية، قبل مراحل المبكرةهذه ال

ن عن إنفاذ القانون والمسؤول يحتاجالبيولوجية والكيميائية والنووية،  للمواد  غير المشروعالنقلعند التعامل مع ف. إلى تنظيمه
 .التدخل في أقرب وقت ممكنلهم إمكانية  أن تتاح إلى

. قائمة الجرائم الجنائية في بعض الدوله شملتقد التآمر المقترحة والسلوك الذي ستقوم بتجريمه جريمة  ٥- ٤
 والتعاون الدولي  المتبادلةلمساعدةحكام اهذا السلوك أيضا أليخضع أن على  في البروتوكول تآمرالإدراج جريمة سيضمن و

على منع ومعاقبة النقل ا  الكامل لعزمهاإلنفاذ للدول تتيحس نقلباالقتران مع جرائم الجريمة التآمر المقترحة و. في االتفاقية
 . المذكورةالجرائم الواردة في االتفاقياتالرتكابهم ين المطلوبين الفار وةغير المشروع للمواد البيولوجية والكيميائية والنووي

 الخالصة - ٥

م تجر  التي االتفاقيات الدوليةإعداد عند  التآمرجريمةه من المستصوب ذكر سلم الدول منذ فترة طويلة بأنت ١- ٥
هذه الجريمة في إدراج والقدرة على  نية، فقد كان من الصعب تحقيق ذلك بسبب اختالف النظم القانوومع ذلك . نة معيأفعاالً

 من ، وذلك إلى أقصى حد ممكنالفاتتختلك اال إلى استيعابالحالي النص المقترح ويسعى .  بصورة فعالةالقانون المحلي
 قيام في مساهمة فرد إما، ولالتفاقان فعل تأييدا يإت إما ،القانونية المحلية هانظمتقتضي اخلي للدول التي خيار دإتاحة خالل 

االتفاقية ة الواردة في الجرائم الرئيسيعلى   التآمرتطبيق جريمةو. مجموعة، تعمل بقصد مشترك، في ارتكاب جريمة
تعاون حكام الألهذه الجريمة خضع ت، وسفي ارتكاب جريمةيساهمون أولئك الذين يخططون أو احتجاز أو محاكمة ضمن يس

جريمة التآمر الخاص بنص  الأخذ بعين االعتبارت اللجنة بأن استرالياوصي وت . التفاقيةفي االدولي والمساعدة المتبادلة 
  .الرئيسية على الجرائم اوتطبيقه

 ـ انتهـى ـ


