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  لقانون الجو يلوالمؤتمر الد
  )١٠/٩/٢٠١٠إلى  ٣٠/٨،  بيجين(

  "من العدالة نقل الهاربين"جريمة  لتحل محل ]ENCUBRIMIENTO[" اإلخفاء"جريمة  إستحداث

  )ورقة مقدمة من جمهورية األرجنتين(

  

كول المطارات بروتوب بصيغتها المعدلة ١٩٧١تفاقية مونتريال لعام ال المعدلتضمن مشروع البروتوكول   -١
، الذي عرض على اللجنة القانونية لاليكاو للنظر فيه في دورتها الرابعة والثالثين وصفا لجريمة محددة، وهي ١٩٨٨لعام 

وإثارة  إشكاليةاألكثر  األركانأحد  الىهذا المفهوم االبتكاري للقانون الجنائي  وبسرعة تحول. ١النقل غير القانوني للهاربين
عن اعتراضها على إدراجه  صراحةأعربت وفود عدد من الدول  إذة التعديل المقترح إدخاله على االتفاقية للجدل في مسود
  .في النص النهائي

("...  غير المحددة األساسيلفعل اطبيعة ) أ: (المفهوم إدراج وكانت هناك ثالثة اعتراضات رئيسية على  -٢
مع ما ينجم عن ذلك من صعوبات أمام ، من العدالة هاربغامض لكلمة والمصطلح ال") ينقل، يتسبب في نقل، أو يسهل نقل

شارة اإل) ب(النظم القانونية المختلفة؛  ويتماشى مععلى تعريف مقبول من قبل جميع األطراف  الدول فيما يتعلق بالموافقة
وخلط وعدم الدقة و؛  استطرادالت أدت، الى حاقيل إنها التي وخرى، األدولية القانونية الصكوك الالى الجرائم المذكورة في 

ن مثل اإلياتا بشأن الصعوبات العملية التي طرحها المفهوم على شركات واغل التي أعرب عنها بعض المراقبيالش) ج(
  .هذه الجريمة وقت ارتكابالطيران التي ستكون عاجزة عن تحديد 

جريمة نقل  إدراجء بشأن ما اذا كان ينبغي توافق في اآلراالعدم توفر  وإذ أشار رئيس اللجنة القانونية الى  -٣
، فقد اقترح إنشاء فريق عامل مصغّر لمعالجة مسألة جرائم النقل والسعي للحصول أم ال في النص كتابة من العدالة الهاربين

الى أنه  الرئيسوأشار . ١- ١على التوالي من المادة  )ي(و) ط(واردة في الفقرتين ال إحدى الجرائمعلى توافق اآلراء بشأن 
أي اتفاق، فإنه سيتعين  يتحققمن غير المحتمل جدا أن تتوصل اللجنة الى توافق في اآلراء بشأن نقل األشخاص وأنه اذا لم 

حكم وينبغي للفريق العامل أيضا النظر في اقتراح . المؤتمر الدبلوماسي اتخاذ قرار بشأن كيفية عرض المسألة على
وعالوة على ذلك، كان ينبغي على الفريق تحديد ما اذا . مطلقا ال بأس له وإن لم يكنا الذي لقي دعم بالموافقة أو الرفض

  .الحرص الواجبكانت جريمة نقل األشخاص ستصبح مقبولة أكثر اذا ما تم ادراج إشارة الى 
                                                        

يتسبب في نقل أو يسهل نقل أو ينقل، "شخص  أياستعرضته اللجنة القانونية  من المشروع الذي ١-١من المادة ) ي(تجرم الفقرة الفرعية    ١
أن ذلك الشخص قد ارتكب فعال يشكّل جريمة منصوصا عليها في المعاهدات المذكورة في وهو يعلم شخص آخر على متن طائرة أثناء الخدمة 

  ).٨ضافة رقم اال." (، ويقصد مساعدة ذلك الشخص في تفادي المحاكمة الجنائية٢الملحق 
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 وفود ألمانيا واألرجنتين وأوستراليا وكندا والصين ومصر الى جانبالى الفريق العامل  الرئيس وانضم  -٤
  .والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد الروسي والهند واليابان ولبنان وجنوب أفريقيا تحت رئاسة رئيس اللجنة الفرعية

من  جريمة نقل الهاربينعن  به بهدف تسهيل مناقشة هذه المسألة، قدمت األرجنتين اقتراحا بديال لالستعاضةو  -٥
 عنالجنائية  المالحقةالى شخص يسعى الى الهروب من  التي تقدمغطي جميع أشكال المساعدة تأوسع نطاقا  بجناية العدالة

وبهذا المقياس، يشكل مثل هذا الفعل جريمة في حد ذاتها وبالتالي هذه هي الجريمة التي . الجرائم بموجب االتفاقية ىحدإ
  .ينبغي أن يحاكم ويعاقب عليها الشخص

 من العدالة نقل الهاربين ١-١من المادة ) ي(جنة القانونية حذف الفقرة الفرعية قبلت الل ،وبناء على ذلك  -٦
  :على النحو التالي ١عنها بفقرة ثانية جديدة من المادة  واستعاضت

  :أي شخص أيضا جريمة إذا كان هذا الشخصيرتكب   -٢"  
مكررا  ١و امكرر ١و ١ت في الفقرا منصوصا عليهاعلى علم بأن شخصا قد ارتكب فعال يشكل جريمة )  د(  

من قبل سلطات إنفاذ القوانين على  اجنائي لمالحقتهالمادة، أو أن شخصا مطلوب من هذه ) أ(٢أو الفقرة  ثانيا
الشخص على الهروب من ساعد هذا حكم الرتكابه مثل هذه الجريمة أو  صدر عليهمثل هذه الجريمة أو 

  ."أو العقاب المالحقة وأاجراءات التحقيق 
  :تميز هذا المشروع الجديد بالمزايا التاليةي  -٧

  ؛من العدالة بل يدرجهاجريمة نقل الهاربين  المالحقة عنأوال، إنه ال يستبعد   )أ  
من الجرائم  ارتكب أياوعالوة على ذلك، إنه يغطي جميع أشكال المساعدة المقدمة الى أي شخص   )ب  

يقينا قانونيا أكبر وحماية للمصالح التي يقصد من  بالتالي ويتيح بموجب االتفاقية التي تُعاقب عليها
  االتفاقية الدفاع عنها؛

 تجنب ، بالتالي،تمبمجال أنشطة االيكاو و صلة لهااالشارة الى اتفاقيات دولية أخرى ال  تحذف  )ج  
  ؛وأتيح، مرة أخرى، قدر أكبر من اليقين القانوني ،المذكورة آنفا المنازعات

أكثر  الصياغة والمفهوم األساسي في مختلف النظم القانونية للدول المختلفة أصبح إدراج وأخيرا،  )د  
كشريك القانون المدني و الدول التي تعتمدفي  كإخفاءولذكر مثالين فقط، يمكن تعريف الجريمة . سهولة

  .القانون العام الدول التي تعتمدفي  بعد الفعل
جريمة نقل ليحل محل  المبيناعتماد المفهوم  الى حد كبير المستصوبفإننا نعتقد بأنه سيكون من  ،وبالتالي  -٨

قبوال أوسع نطاقا وأسرع للنص الجديد التفاقية  دون أدنى شك وسيدعم ،سيعزز اليقين القانونيهذا و. من العدالة الهاربين
  .١٩٧١  مونتريال لعام

  ـ انتهـى ـ


