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  البروتوكول المكمل التفاقية
  لطائراتاقمع االستيالء غير المشروع على 

  ،هذا البروتوكولان الدول األطراف في 

  بالقلق البالغ بشأن تصاعد األعمال غير المشروعة المرتكبة ضد الطيران المدني في جميع أنحاء العالم؛ تشعرإذ 

تقتضي جهودا متضافرة وسياسات تعاون من جانب يران المدني الموجهة ضد الطبأن أنواع التهديدات الجديدة  تقرواذ 
  ،الدول

اعتماد أحكام إضافية لتلك األحكام الواردة في إتفاقية  ، بغية التصدي بشكل أفضل لهذه التهديدات،أنه يلزم تعتقدواذ 
ال غير ، لقمع األعم١٩٧٠ديسمبر  ١٦ شروع على الطائرات الموقعة في الهاي فيقمع االستيالء غير الم

  المشروعة لالستيالء على الطائرات، وممارسة السيطرة عليها ولتحسين فعاليتها؛

  :قد اتفقت على ما يلي

  المادة األولى
ممارسة  يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم باالستيالء غير المشروع وعمدا على طائرة، أو  -١

بالتهديد، أو باالرغام، أو بأي شكل  السيطرة غير المشروعة على طائرة في الخدمة باستخدام القوة أو
  .آخر من أشكال الترهيب، أو بأي وسائل تكنولوجية

  :يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بما يلي  -٢

  من هذه المادة، ١عليها في الفقرة يهدد بارتكاب جريمة منصوص   )أ(  

في ظل  أو يتسبب بطريقة غير مشروعة ومتعمدة ألي شخص يتلقى مثل هذا التهديد،  )ب(  
  ظروف تشير الى مصداقية التهديد،

  :يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بما يلي  -٣

  .من هذه المادة ١المنصوص عليها في الفقرة  الجريمةأن يحاول ارتكاب   )أ(  
أو أن ينظم جريمة أو يوجه آخرين الرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في   )ب(  

  ذه المادة؛من ه) أ( ٣أو  ٢ أو ١الفقرات 
 ٣أو  ٢أو  ١أو أن يكون شريكا في أي من هذه الجرائم المنصوص عليها في الفقرات   )ج(  

  .من هذه المادة) أ(
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أو أن يساعد بصورة غير مشروعة أو عمدا شخصا آخر للتهرب من التحقيق أو   )د(  
 ارتكب فعال يعتبر جريمة من الجرائم قد شخصالأن ب همع علمالمقاضاة أو العقوبة 

، أو المادةمن هذه  )ج(٣أو ) ب(٣أو  )أ(٣  أو ٢أو  ١نصوص عليها في الفقرات الم
أن هذا الشخص مطلوب القبض عليه من سلطات إنفاذ القانون لمحاكمته على ارتكاب 

 .ه صدر حكم ضده بسبب هذه الجريمةهذه الجريمة أو ألن

الت التالية، بغض النظر عما الحا جرائم، عند ارتكابها عن عمد، تعتبر كل دولة طرف أيضا  -٤
  :من هذه المادة قد ارتكبت فعليا أو تمت محاولة ارتكابها ٢أو  ١ ذا كانت أي منها واردة في الفقرةا

 ٢أو  ١ اب جريمة مذكورة في الفقرةاالتفاق مع شخص أو أكثر من شخص على ارتك  )أ(  
م أحد المشاركين في ، أن يقويشمل، حيث يقتضيه القانون الوطني من هذه المادة، وهذا

  إتيان فعل تأييدا لالتفاق؛
أو المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من األشخاص، يعملون بقصد   )ب(  

 ٢أو  ١ ئم المنصوص عليها في الفقرةمشترك، في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرا
  :هذه المساهمة إما تجرىمن هذه المادة، وعندما 

اإلجرامي العام أو بغرض خاص بهذه المجموعة، حين  بهدف مواصلة النشاط  )١(
الجرائم المنصوص عليها في يتضمن هذا النشاط أو الغرض ارتكاب جريمة من 

  من هذه المادة؛ ٢أو  ١ الفقرة
الجرائم المنصوص عليها في أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب جريمة من   )٢(

  ".من هذه المادة ٢ أو ١ الفقرة

  ثالثةالمادة ال
  :من االتفاقية بما يلي ٢يستعاض عن المادة 

  ٢المادة "
  ".١تتعهد كل دولة طرف بالتشدد في معاقبة الجرائم المنصوص عليها في المادة "

  المادة الرابعة
  :مكررا من االتفاقية ٢يضاف النص التالي بوصفه المادة 

  مكررا ٢المادة "
ها القانونية الوطنية، التدابير الالزمة لتمكين يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ، وفقا لمبادئ  -١  

كيان قانوني يقع ضمن أراضيها أو منظم بموجب قوانينها ليكون مسؤوال عند قيام شخص 
مسؤول عن ادارة ذلك الكيان القانوني أو عن السيطرة عليه، بصفته تلك، بارتكاب جريمة 

مسؤولية جنائية أو مدنية أو أن تكون هذه المسؤولية  ويجوز. ١منصوص عليها في المادة 
  .إدارية
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ويتم تحمل هذه المسؤولية بدون النيل من المسؤولية الجنائية لألفراد الذين ارتكبوا   -٢  
  .جرائم

 ١وإذا ما اتخذت دولة طرف التدابير الالزمة لجعل الكيان القانوني مسؤوال وفقا للفقرة   -٣  
ون الجزاءات الجنائية أو المدنية أو االدارية من هذه المادة، يجب عليها أن تسعى الى كفالة ك

  ."ويجوز أن تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية. المنطبقة جزاءات فعالية وتناسبية ورادعة

  الخامسةالمادة 
  :بما يلي ٣من المادة  ١يستعاض عن الفقرة   -١

  ٣المادة "
يام أفراد الخدمات األرضية أو تعتبر الطائرة في الخدمة ابتداء من قألغراض هذه االتفاقية،   -١  

طاقم الطائرة بتحضير الطائرة لرحلة محددة ولغاية أربع وعشرين ساعة بعد أي هبوط لها؛ وفي 
الرحلة مستمرة الى حين أن تتولى السلطات المختصة المسؤولية  حالة الهبوط االضطراري، تعتبر

  ."عن الطائرة وعن األشخاص والممتلكات التي على متنها
  ".سجل"بكلمة " تسجيل"من االتفاقية، يستعاض عن كلمة  ٣من المادة  ٣الفقرة  في  -٢
  ".المنصوص عليها"بكلمتي " المذكورة"من االتفاقية، يستعاض عن كلمة  ٣من المادة  ٤في الفقرة   -٣
  :بما يلي ٣من المادة  ٥يستعاض عن الفقرة   -٤

مكررة  ٧و ٧و ٦المواد ادة، تسري هذه الممن  ٤و  ٣تين بغض النظر عن أحكام الفقر  -٥
اذا كان ، مهما كان مكان اقالع الطائرة أو مكان هبوطها الفعلي، ١٠ثالثة و ٨مكررة و ٨و ٨و

  ."الطائرة سجلالجاني أو مرتكب الجريمة المزعوم في اقليم دولة أخرى غير دولة 

  المادة السادسة

  :من االتفاقية مكررا ٣يضاف النص التالي بوصفه المادة 

  امكرر ٣المادة "
ليس في هذه االتفاقية ما يمس الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات األخرى للدول   -١

اتفاقية واألفراد بموجب القانون الدولي، وخاصة مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة، و
  .الطيران المدني الدولي، والقانون اإلنساني الدولي

القوات المسلحة أثناء النزاعات المسلحة، حسبما  ال تسري هذه االتفاقية على أنشطة  -٢
تُفهم تلك المصطلحات في إطار القانون اإلنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظم هذه 
األنشطة، وال تسري هذه االتفاقية على أنشطة القوات المسلحة لدولة تمارس واجباتها 

  .دوليالرسمية، بقدر ما تنظمها قواعد أخرى من القانون ال

من هذه المادة تفسيرا يفهم منه أنها  ٢ال ينبغي تفسير األحكام الواردة في الفقرة   -٣
  ".تُبيح األفعال غير المشروعة أو تجعلها قانونية، أو أنها تمنع المقاضاة بموجب قوانين أخرى
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  المادة السابعة

  :من االتفاقية بما يلي ٤يستعاض عن المادة 

  ٤المادة "
ة طرف االجراءات الالزمة لبسط اختصاصها على الجرائم المنصوص تتخذ كل دول  -١

وأي أفعال عنف أخرى ضد الركاب أو الطاقم يرتكبها المجرم المزعوم  ١عليها في المادة 
  :فيما يتعلق بالجرائم في الحاالت التالية

  .الجريمة في اقليم تلك الدولةعندما تُرتكب   )أ(

ة أو على متنها إذا كانت الطائرة مسجلة في الجريمة ضد طائرعندما تُرتكب   )ب(
  .تلك الدولة

الجريمة في طائرة هبطت في اقليم تلك الدولة ومازال مرتكب عندما تُرتكب   )ج(
  .الجريمة المزعوم على متنها

الجريمة ضد طائرة أو على متنها اذا كانت هذه الطائرة مؤجرة عندما تُرتكب   )د(
ركز أعماله الرئيسي في تلك الدولة، واما له بدون طاقم إلى مستأجر اما يقع م

 .اقامة دائمة فيها في غياب هذا المركز

  .عندما يرتكب الجريمة شخص يحمل جنسية تلك الدولة  )ھ(

أيضا على أي جريمة ترتكب في الحاالت  طرف اختصاصه كلؤسس ي يجوز أن  -٢
  :التالية

  ة؛عندما ترتكب الجريمة ضد شخص يحمل جنسية تلك الدول  )أ(

عندما يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية، يكون مقر إقامته المعتاد في إقليم   )ب(
  تلك الدولة؛

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم   -٣
في حال وجود مرتكب الجريمة المزعوم داخل إقليم تلك الدولة  ١المنصوص عليها في المادة 

إلى دولة من الدول األطراف التي  ٨تسليم هذا الشخص بموجب المادة وعدم قيام الدولة ب
  .فيما يتعلق بتلك الجرائم من هذه المادة للفقرات المنطبقةأسست اختصاصها وفقا 

  ".ال تستثني هذه االتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني  -٤
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  المادة الثامنة

  :ة بما يليمن االتفاقي ٥يستعاض عن المادة 

  ٥المادة "
التي تنشئ فيما بينها مؤسسات مشتركة للنقل الجوي أو  األطرافيجب على الدول 

وكاالت تشغيل دولية تشغل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي، أن تحدد فيما 
بينها بالوسائل المالئمة الدولة التي تمارس االختصاص القضائي على كل طائرة وتأخذ 

التسجيل ألغراض هذه االتفاقية، ويجب على هذه الدولة أن تخطر بذلك  صفة دولة
منظمة الطيران المدني الدولي لتفيد هذه المنظمة جميع الدول األطراف في هذه االتفاقية 

  ".بذلك

  المادة التاسعة

  :من االتفاقية بما يلي ٦من المادة  ٤يستعاض عن الفقرة 

  ٦المادة "
صا بموجب أحكام هذه المادة، يجب عليها أن تخطر عندما تحتجز الدولة شخ  -٤

، وأسست ٤من المادة  ١فورا الدول األطراف التي أسست اختصاصها بموجب الفقرة 
، وأن تخطر أيضا أي ٤من المادة  ٢ خطرت دولة االيداع بموجب الفقرةاختصاصها وأ

والظروف دول أخرى يهمها األمر اذا رأت ذلك مناسبا، بواقعة احتجاز ذلك الشخص 
ويجب على الدولة الطرف التي تجري التحقيق .  التي استدعت احتجاز هذا الشخص

من هذه المادة أن تبادر فورا إلى ابالغ الدول األطراف  ٢األولي المذكور في الفقرة 
  ".المذكورة بنتائج هذا التحقيق وأن تبين ما اذا كانت تعتزم ممارسة اختصاصها القانوني

  المادة العاشرة
  :من االتفاقية )مكرر( ٧ما يلي بوصفه المادة يضاف 

  )مكرر( ٧المادة "
يكفل ألي شخص محتجز أو متخذ ضده إجراءات أخرى أو مقامة عليه دعوى، عمال 
بهذه االتفاقية، أن يلقى معاملة عادلة، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا 
لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها، وطبقا لألحكام ذات العالقة في القانون 

  ".لقانون الدولي لحقوق اإلنسانالدولي، بما في ذلك ا
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  المادة الحادية عشرة
  :من االتفاقية بما يلي ٨يستعاض عن المادة 

  ٨المادة "
حالة تقتضي الجرائم المنصوص عليها في المادة األولى يجب أن تعتبر   -١

وتتعهد الدول .  الدول األطرافالترحيل بموجب أي معاهدة ترحيل مبرمة بين 
جرائم في أي اتفاقية ترحيل تعقدها مستقبال بوصفها الجرائم  ههذ بأن تدرجاألطراف 

 .تقتضي الترحيل

التي تشترط للترحيل وجود معاهدة ترحيل طلب الطرف عندما تتلقى الدولة   -٢
أخرى لم ترتبط معها بمعاهدة ترحيل، يجوز لها حسب تقديرها طرف ترحيل من دولة 

الجرائم المنصوص ند القانوني للترحيل بسبب أن تعتبر هذه االتفاقية الراهنة بمثابة الس
ويظل الترحيل رهنا بالشروط األخرى المنصوص عليها في .  عليها في المادة األولى

  .قانون الدولة التي طلب منها الترحيل
يجب على الدول األطراف التي ال تشترط معاهدة الترحيل أن تقرر فيما بينها   -٣

تقتضي الترحيل بالشروط المنصوص ادة األولى الجرائم المنصوص عليها في المأن 
  .عليها في قانون الدولة التي طلب منها الترحيل

، كما األطراف، ألغراض الترحيل بين الدول كل من الجرائميجب أن تعامل   -٤
األطراف لو كانت قد ارتكبت ال في مكان وقوعها فحسب بل وأيضا في أقاليم الدول 

) د(و) ج(و) ب(الفرعية  الفقراتلقانوني طبقا ألحكام بسط اختصاصها االمطلوب منها 
التي بسطت اختصاصها القانوني طبقا ألحكام المادة الرابعة من  ١الفقرة من ) ھ(و

  .من المادة الرابعة ٢الفقرة 
من ) ب(و) أ(تعامل بالمثل الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين   -٥

  ."ض تسليم المجرمين فيما بين الدول األطرافمن المادة األولى ألغرا ٤الفقرة 

  عشرة الثانيةالمادة 
  :من االتفاقية )مكرر( ٨يضاف ما يلي بوصفه المادة 

  )مكرر( ٨المادة "
ال يجوز، ألغراض تسليم الجناة أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من 

سية أو جريمة تتعلق بجريمة جريمة سيا األولىالجرائم المنصوص عليها في المادة 
، ال يجوز رفض طلب تسليم الجناة أو يوبالتال. سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية

المساعدة القانونية المتبادلة على أساس مثل هذه الجرائم لمجرد أنه يتعلق بجريمة 
  ."سياسية أو جريمة تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية
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  عشرة ةالثالثالمادة 
  :من االتفاقية )ثالثا( ٨يضاف ما يلي بوصفه المادة 

  )ثالثا( ٨المادة "
أو بتقديم المساعدة  جانيليس في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم ال

القانونية المتبادلة، إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسانيد جوهرية 
بهم الجرائم المنصوص عليها في قاد أن طلب التسليم للمجرمين الرتكاتدعوها إلى االعت

تعلق بهذه الجرائم، قُدم من أجل ب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يأو طلالمادة األولى 
محاكمة أو معاقبة شخص ما على أساس جنسه، أو ديانته، أو جنسيته، أو أصله العرقي، 

إذا كان امتثالها للطلب سيخل بوضع هذا الشخص ألي أو رأيه السياسي، أو نوعه، أو 
  ."األسبابهذه من 

  عشرة الرابعةالمادة 
  :من االتفاقية بما يلي ٩من المادة  ١يستعاض عن الفقرة 

  ٩المادة "
من المادة  ١في الفقرة المنصوص عليها كلما وقع أي فعل من األفعال   -١

جميع االجراءات المالئمة األطراف دول األولى، أو كلما كان على وشك الوقوع، تتخذ ال
 ".لمحافظة على سيطرته عليهالالعادة السيطرة على الطائرة إلى قائدها المشروع أو 

  عشرةالخامسة المادة 
  :من االتفاقية بما يلي ١٠من المادة  ١يستعاض عن الفقرة 

  ١٠المادة "
ن المساعدة كل منها إلى األخرى أكبر قدر ماألطراف يجب أن تقدم الدول   -١

الجرائم المنصوص عليها في المادة األولى بشأن اإلجراءات الجنائية المتخذة ازاء 
ويجب في جميع الحاالت أن  . في المادة الرابعةالمنصوص عليها وغيرها من األفعال 

  ".يطبق قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة
  عشرة السادسةالمادة 

  :من االتفاقية )مكرر( ١٠يضاف ما يلي بوصفه المادة 

  )مكرر( ١٠المادة "

أي دولة طرف تعتقد أن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة األولى سترتكب، 
يجب عليها إبالغ أي معلومات لديها عن ذلك إلى الدول األطراف التي تعتقد أنها الدول 

  ".لوطنيمن المادة الرابعة، وذلك وفقا لقانونها ا ٢و ١المذكورة في الفقرتين 
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  عشرة السابعةالمادة 
" دولة طرف"بعبارتي " دول متعاقدة"و" دولة متعاقدة"يستعاض عن جميع االشارات في هذه االتفاقية إلى   -١
  .على التوالي" دول أطراف"و

لذلك "و" ذلك الشخص"بعبارتي " له أو لها"و" هو أو هي"يستعاض عن جميع االشارات في هذه االتفاقية إلى   -٢
  .على التوالي "الشخص

  عشرةالثامنة المادة 
إن نصي االتفاقية باللغتين العربية والصينية المرفقين بهذا البروتوكول، يشكالن مع نصوص االتفاقية باللغات 

  .االنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية، نصوصا متساوية في الحجية باللغات الست

  عشرةالتاسعة المادة 

اف في هذا البروتوكول، تقرأ وتفسر االتفاقية وهذا البروتوكول معا كصك واحد ويعرف باسم فيما بين الدول األطر
  .٢٠١٠اتفاقية الهاي المعدلة ببروتوكول بيجين لعام 

  العشرونالمادة 

من جانب الدول المشاركة في المؤتمر  ٢٠١٠أيلول /سبتمبر ١٠يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في بيجين في 
وبعد .  ٢٠١٠أيلول /سبتمبر ١٠آب إلى /أغسطس ٣٠المنعقد في بيجين في الفترة من  بشأن أمن الطيرانماسي الدبلو
البروتوكول مفتوحا لجميع الدول بمقر منظمة الطيران المدني  هذا ، يكون باب التوقيع على٢٠١٠أيلول /سبتمبر ٢٧

  .ثة والعشرينحتى دخوله حيز النفاذ وفقا للمادة الثالفي مونتريال الدولي 

  المادة الحادية والعشرون

ويجب ايداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة .  يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة  -١
  .لدى األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، الذي يعين بموجب هذه المادة كجهة االيداع

وكول أو قبوله أو الموافقة عليه من جانب أي دولة غير طرف في االتفاقية أثر يكون للتصديق على هذا البروت  -٢
  .أو قبولها أو الموافقة عليها ٢٠١٠التصديق على اتفاقية الهاي المعدلة ببروتوكول بيجين لعام 

االنضمام من هذه المادة  ١يجوز ألي دولة ال تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه وفقا للفقرة   -٣
  . وتودع صكوك االنضمام لدى جهة االيداع.  إليه في أي وقت

  المادة الثانية والعشرون

 : عند تصديق كل دولة طرف على هذا البروتوكول أو قبولها له أو موافقتها عليه أو انضمامها إليه

من  ٢للفقرة  يجب عليها اخطار جهة االيداع باالختصاص الذي أسسته بموجب قانونها الوطني وفقا  )أ(
، وأن تخطر جهة االيداع ٢٠١٠المادة الرابعة من اتفاقية الهاي المعدلة ببروتوكول بيجين لعام 

  .  فورا بأي تغيير
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من المادة األولى من اتفاقية  ٣من الفقرة ) د(يجوز لها أن تعلن أنها ستطبق أحكام الفقرة الفرعية   )ب(
وفقا لمبادئ قانونها الجنائي المتعلقة باعفاءات األسرة  ٢٠١٠الهاي المعدلة ببروتوكول بيجين لعام 

  .من المسؤولية

  والعشرونالثالثة المادة 
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم األول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق أو   -١

  . القبول أو الموافقة أو االنضمام الثاني والعشرين لدى جهة االيداع

البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد ايداع صك التصديق  هذا بالنسبة ألي دولة تصدق على  -٢
البروتوكول حيز النفاذ في اليوم األول من الشهر الثاني  هذا أو القبول أو الموافقة أو االنضمام الثاني والعشرين، يدخل

  . ديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامهاالذي يلي تاريخ ايداع مثل هذه الدولة صك تص

  .بمجرد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ تقوم جهة االيداع بتسجيله لدى األمم المتحدة  -٣

  والعشرونالرابعة المادة 
  .يجوز ألي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول باخطار مكتوب لجهة االيداع  -١

  .خ تسلم جهة االيداع لالخطاريصبح النقض نافذا بعد سنة من تاري  -٢

  والعشرونالخامسة المادة 
البروتوكول وجميع الدول الموقعة على هذا  هذا تقوم جهة االيداع في الوقت المناسب باخطار جميع الدول األطراف في

اريخ البروتوكول أو المنضمة إليه بتاريخ كل توقيع وتاريخ ايداع كل صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام وت
  .دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، وبالمعلومات األخرى ذات الصلة به

  .  قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب األصول، بتوقيع هذا البروتوكولاثباتا لذلك، 

لصينية أيلول من عام ألفين وعشرة باللغات العربية واالنجليزية وا/بيجين في اليوم العاشر من شهر سبتمبرفي  حرر
والفرنسية والروسية واالسبانية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وتسري هذه الحجية عند تحقق أمانة المؤتمر 

يظل هذا .  تحت سلطة رئيس المؤتمر في غضون تسعين يوما من هذا التاريخ من توافق النصوص بعضها مع بعض
دولي، وتسلم صور معتمدة منه لجهة االيداع ولجميع الدول البروتوكول مودعا في محفوظات منظمة الطيران المدني ال

  .المتعاقدة في هذا البروتوكول
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