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المقدمة
تعترب جرمية اختطاف الطائرات املدنية من جررائ العررر ايرديل الرت ن تأرن م لوفرة مرن ر و رد
ظهرت نتيجة للتطور والتقدم يف صناعة الطائرات الت أصر ت وادردة مرن أور وأبررئ وسرائ النقر علر
الررعيدين الرو و والردويل اتسراط الطرائرات ململرات املسرافرين والتتلير لسراعات عديردة يف اورو كران مررن
الط يعررو تو ر و رروط أفعرراا ررد تشررأ ج ررائ وفقررا للقررانون الررو و لدولررة التسررجي مررن ررا ا أن رردد
سالمة وأمن الطائرات املدنيرة وععر سرالمة الركراف وأفرراد الطا رة عرطرة لل طرر ومرن ورجه ا فعراا جرميرة
السر ة أو القت أو اابتزائ أو ايجز غري املشروط أو مح لسالح دون رخرة..اخل.
أما جرمية اختطاف الطائرات حم الدراسة فيقرد هبا أمجاا يرام ر مب رفررده أو باا ررتا مر
الغري برورة غري انونية وورو علر ظهرر رائرة يف دالرة رريان بالسريطرة عليهرا أو تغيرري مسراروا بوجر غرري
رعو أو رانو باسرت دام القروة أو التهديرد هبرا أو الشرروط يف ارتأراف أل فعر مرن ورجا الق ير علر أن
تأون الطائرة امل تطفة أثناء الطريان ( ).

وتقر دروادث اختطراف الطررائرات بتر ثري مررن بواعرل ررل و رد يأررون ال اعرل واطررتا ومعروفرا و ررد مر
باعل رئيسو إىل جانب باعل أخر ثانول و د يأون يف كثري مرن ا درواا وهروا ومرن ال واعرل املعروفرة
ااختطاف لتتقي غرض سياسو وا ورداف السياسرية الرت يسرع امل تطفرون لتتقيقهرا عديردة منهرا مرا
وو واطح للرأل العام كاملطال رة بتقريرر املررري أو مقاومرة اادرتالا أو ااطرطهاد السياسرو عموعرة معينرة
أو اادتجرراع عل ر سياسررة دولررة معينررة أو ورررد أدررداث طرررر بوسررائ النق ر اوويررة لدولررة معاديررة أو مررن
اج حترير بعض املناطلني يف سجون دولة ما.
و ررد يأررون ال اعررل وررو الرغ ررة يف الرررف مررن بلررد معررني لس ر ب مررا و ل ر يف دالررة تعررجر مغادرت ر
بررالطرا املشررروعة و ررد يأررون الس ر ب النقمررة عل ر النيررام السياسررو وااجتمرراعو أو اا ترررادل فيرردعو
امل تطر انر ورررف سر اف سياسررية ويطلررب مرن الدولررة الررت و طر فيهررا الطررائرة أن منتر در اللجرروء
السياسو( ).

كما ميأن أن يأون الدف ا ساسو من خط الطائرة ريا بغيرة ايرروا علر أمرواا املسرافرين أو
املطال ة بفدية من الدولة الت لا عال ة م ا رة بالطائرة امل تطفة مقاب اإلفراع

) )2ينيررر د .ويررث امحررد دسررن الناصرررل_ خط ر الطررائرات_(الط عررة ا وىل _بررريوت_املؤسسررة العربيررة للدراس ررات
والنشررر__1976ص 7_8وأيضررا د.حممررد اعررجوف_خطر الطررائرات يف املمارسررة والقررانون_القرراورة_معهررد ال ترروث
للدراسات العربية_مط عة او الول_ص5
) )2يني ر ر ر ررر د .أس ر ر ر ررامة مر ر ر ر ررطف إب ر ر ر ر رراوي _جرمي ر ر ر ررة اختط ر ر ر رراف الط ر ر ر ررائرات املدني ر ر ر ررة_ب ر ر ر ررريوت_منش ر ر ر ررورات ايل ر ر ر ر ر
ايقو ية_2003ص.17
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عررن ركاهبررا ومالديهررا .أو الفررار مررن العدالررة بعررد ارتأرراف اورميررة أو نتيجررة إصررابة ا ررا

للر عقلررو أو

ادد ا مراض العر ية أو اططراف عا فو( ).

وتأمن أمهية معرفة ا سر اف والردواف ارتأراف جرميرة اختطراف الطرائرات يف أ را تسراعد يف القضراء
عل ر اورميررة أو ايررد منهررا وتعترررب معرفررة ا س ر اف الأامنررة وراء ارتأرراف جرميررة اختطرراف الطررائرات مررن
الوسائ الفعالة ان معرفة الدواف وإ اد ايلوا لا د يساعد يف منعها( ).

وييهر بوطوح مما تقدم أن جرمية اختطاف الطائرات وو مرن موطروعات السراعة وان لرا أمهيرة علر
الرررعيدين العمل ررو و الني رررل ف مهيررة املوط رروط م ررن النادي ررة العمليررة ت رردو لن ررا مررن خ ررالا تأ رراثر د روادث
اختط راف الط ررائرات وامل ررا ر النامجررة ع ررن عملي ررات اختطرراف الط ررائرات أم ررا أمهيت ر م ررن النادي ررة النيري ررة
فتتجل يف ان يثري مسائ انونية ن يت بعد وط دلوا ا عة بش ا ومتف عليها يف اعتم الدويل.

المبحث األول

أركان جريمة اختطاف الطائرات المدنية
اكتم رراا جرمي ررة اختط رراف الط ررائرات املدني ررة اب ررد م ررن تر روافر أركا ررا وال ررت تتمثر ر بت ر روافر العناص ررر
والش رررويت ال ررت نرر ر عليه ررا ااتفا ي ررات الدولي ررة ات الر ررلة هب ررجه اورمي ررة د ررل ميأ ررن تط ير ر الت رردابري
املنروص عليها يف تل ااتفا يات وأركان وجه اورمية تتمث باايت:
 .الركن الشرعي.
 .الركن المادي.
 .الركن المعنوي.

المطلب األول
الركن الش ــرعي

ال ررركن الش رررعو للجرمي ررة و ررو الر ررفة غ ررري املش ررروعة للس ررلو اإلجرام ررو س ر رواء ك رران فع ررال أو امتناع ررا
ولتتقي وجه الرفة يقتضو خضوط السلو لنمب عرمي وعدم خضوع لس ب إبادة( ).
) )3ينير د .ويث امحد دسن الناصرل_خط الطائرات_املرج الساب _ص11_13
) )2د.ع ود السراع _عل ا جرام والعقاف(دراسة حتليلية يف أس اف اورمية)_املط عة الثانية_الأوي _1985ص21
) )2يني ر ررر د.أك ر رررم نشر ر ر ت إبر ر رراوي _القواع ر ررد العام ر ررة يف ر ررانون العقوب ر ررات املق ر ررارن_الط ع ر ررة ا وىل_بغ ر ررداد_مط ع ر ررة
الفتيان__1988ص79
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و ررد نر ر ك ر م ررن اتفا يررات ات الر ررلة جبرميررة اختط رراف الط ررائرات(اتفا ي ررة وكي ررو  2693و اتفا ي ررة
اوررال 2690و اتفا يررة مونرتيرراا ) 2692عل ر أمهيررة انعرردام ا سررا القررانو للفع ر املرتأررب ويتضررح
لر ر م ررن اير رراد ع ررارة(ااس ررتيالء غ ررري الش رررعو علر ر الط ررائرة) إ نرر ر امل ررادة ( )2م ررن اتفا ي ررة او ررال
2690عل (يأون مسملوا جنائيا من كان عل منت الطائرة بطريقة غري مشروعة).
ويتتق وجا العنرر (ااستيالء غرري الشررعو علر الطرائرة) أ ا صردر مرن ر مب لري لر سرلطة إصردار
أو صفة التتأ يف الطائرة أو فرض ر ابت عليها حبيل يرمو إىل سلب القيادة من ائدوا ا صلو.
علي ر فررق ا ررام ادررد ركرراف الطررائرة بسررتب مسدس ر و ورردد بررق الا النررار عل ر ائرردوا ال ررا من ر
الررجواف بالطررائرة إىل اوهررة الررت دررددوا ل ر الراكررب اعترررب ل ر دالررة مررن د رراات ااسررتعماا غررري
الشرعو للقوة وممارسة غري رعية للسيطرة عل الطائرة وبالتايل جرمية اختطاف الطائرة ( ).

ومن مفهوم امل الفرة ا تعتررب جرميرة اختطراف يرام ادرد رجراا ا مرن وورو علر مرنت رائرة رتطفرة برقكراه
امل تط ر ب ررالقوة أو بالتهدي ررد باس ررتعمالا عل ر أع ررادة الس رريطرة علر ر الط ررائرة وإع ررادة ياد ررا إىل ائ رردوا
الشرعو.
أمررا يف دالررة يررام ائررد الطررائرة الررجل يطررري هبررا رالفررا أمررر ر سررائ فان ر ا يعترررب خا فررا وفقررا ل رجه
ااتفا يررات وكررجا ايرراا فيمررا لررو أصرردرت ررركة الط رريان الررت متل ر الطررائرة أوامررر إىل ادررد إف رراد ا مهررا
بترويل يررادة الطررائرة برردا مررن ائرردوا ا صررلو و ررام القائرد املعررني بااسررتيالء علر الطررائرة نر يسررتند علر
أسا انو ولأن املعا ة عل وجه ا فعاا وفقا للقانون الداخلو حت مسم أخر وفقا ملسرؤولية ائرد
الطائرة ( ).

وحتديررد املشررروعية يررت يف طرروء ااتفا يررات الدوليررة الررت تررني املالدررة اوويررة والتش رريعات الو نيررة

وخاصة انون الدولة الت مت تسجي الطائرة فيها ( ).

) )2ينيررر د.أمررام دسررنني عط ررا اه_اإلرورراف وال نيرران القررانو للجرمي ررة(دراسررة مقارنررة)_اإلسررأندرية دار املط وع ررات
اوامعية__2004ص 816وأيضا ويث امحد دسن الناصرل_خط الطائرات املرج الساب _ص18
) )2ينيررر د .ع ررد الأرررمي دروي ر _ااسررتيالء غررري املشررروط عل ر الطررائرات والسررفن_حبررل مقرردم إىل كليررة الدراسررات
العليا_دبلوم العلوم اونائية_مركز حبوث الشر ة _اإلسأندرية__1986ص 49نقرال عرن د.أمرام عطرا اه_اإلروراف
وال نيان القانو للجرمية_دراسة مقارنة) املرج الساب _ص.816
) )3ينير د.أسامة مرطف ابراوي _جرمية اختطاف الطائرات املدنية_املرج الساب _ص52
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المطلب الثاني
ألركن المـ ـ ــادي
ال ررركن امل ررادل للجرمي ررة و ررو ال ررجل يتتقر ر بو رروط الس ررلو اإلجرام ررو للج ررا (ا ررا ) ودر رروا
النتيجررة الضررارة لررجا السررلو املأونررة اعتررداء علر در أو مرررلتة فميهررا القررانون وت روافر العال ررة الس ر ية
بني السلو والنتيجة اياصلة( ).

وميأن حبل الركن املادل يف جرمية اختطاف الطائرات وف التقسي ا يت:
 .استعمال القوة أو التهديد باستخدامها.
 .ارتكاب الفعل على متن الطائرة.
 .أن يقع الفعل غير المشروع إثناء الطيران.
 .االستيالء على الطائرة أو السيطرة عليها.

أوال:استعمال القوة أو التهديد باستخدامها:
ويقرررد بررجل أن يررت ااختطرراف أو السرريطرة رمارسررة أفعرراا العن ر طررد ائررد الطررائرة دررل ض ر
ملشريملة ا ررا

يف تغيررري مسرراروا إىل اوهررة الررت ي رراد الوصرروا أليهررا( ) وان مفهرروم العنر يشررم القرروة

املادية وسائر وسائ التهديد واإلكرراه املعنرول وورجا مرا نرر علير املرادة ( )2مرن اتفا يرة اورال إ جراء
فيها (بااستيالء بطريقرة غرري مشرروعة برالعن أو التهديرد برالعن باسرتعماا أل رأ أخرر مرن أ رأاا
اإلكراه عل وجه الطائرات أو ممارسة الر ابة عليها.)...
وا يف أن التهديد باستعماا القوة وو الغالب يف ارتأراف جرميرة اختطراف الطرائرات فرامل تط
يشررهر عررادة سررالدا مررا كمسررد أو ن لررة  ...اخل) يهرردد بر ائررد الطررائرة أو مسرراعده أو ادررد الركرراف أو
د يهدد بنس الطائرة و ل إلكراه ائد الطائرة عل تنفيج ل بتتوي مسار الطرائرة إىل مأران معرني
كم ررا أن امل ررادة ( )2م ررن اتفا ي ررة او ررال  2690ررد أط رراف إىل ل ر ع ررارة (أو ب ر ل ررأ أخ ررر م ررن
أ أاا الت وي ) ووجه الع ارة تشم صور اإلكراه أو اإلرواف املعنول.
كتهديررد ائررد الطررائرة بقتر ادررد أفرراد عائلتر كمررا ميأررن ترررور ااسررتيالء غررري املشررروط عررن رير
الغ ر أو الترردلي برران يقرردم خطابررا بتعين ر ائرردا للطررائرة برردا عررن ائرردوا وإلمأانيررة ك ر ل ر الررب
) )4يني ر ر ر ررر د .د.عل ر ر ر ررو دس ر ر ر ررني ا ل ر ر ر ر _امل ر ر ر رراديف العام ر ر ر ررة يف ر ر ر ررانون العقوب ر ر ر ررات_بغ ر ر ر ررداد_مط ع ر ر ر ررة وئارة التعل ر ر ر رري
العايل__1982ص13
()2ينير د.حممد اعجوف _خط الطائرات يف املمارسة والقانون _املرج الساب _ص124_123
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الر عض يف مررؤمر وكيررو عرردم كرر أو حتديررد وسررائ خطر الطرائرات طررمن املررادة ( )22علر اعت ررار أن
أدأام ااتفا ية ب أن تط مل مآمت ااستيالء غري املشرروط أيرا كانر الوسريلة املسرتعملة و رد عاور
اتفا يررة اوررال  2690الغمرروض الررجل اكتن ر نررمب املررادة ( )22مررن اتفا يررة وكيررو برران نر ر ص ررادة
عل القوة املعنوية بقطافتها ع ارة (ب ل أ أخر من أ أاا الت وي )( ).
ثانيا:ارتكاب الفعل على متن الطائرة:

يقترررر نفررا املررادة ( )2مررن اتفا يررة اوررال  2690عل ر دالررة ارتأرراف الفع ر مررن ر ر مب
يأرون (علر مرنت الطررائرة ) وينط ر نفر الشررريت علر دررالت الشررروط واملشراركة رعررف انر ا ضر أفعرراا
ااسرتيالء غررري القررانو علر الطرائرة أو املشرراركة يف ارتأرراف تلر ا فعراا دأررام اتفا يررة اوررال أ ا ررام
هبا مب من خارع الطرائرة و ررد مرن ورجا اسرت عاد دراات ااسرتيالء غرري الشررعو علر الطرائرة بفعر
يام ائرات دربية بقج ار مدنية عل تغيري مساروا بالقوة( ).
وحنررن نررر أن ااسررتيالء غررري املشررروط عل ر الطررائرة س رواء مت داخلهررا أو خارجهررا فان ر سرروف يعرررض
سالمة الطائرة وما عليهرا مرن أفرراد وأمرواا لل طرر وورجا يعرد ررورا واطرتا يف ااتفا يرة ديرل أن أعمراا
ااعتداء عل سالمة الطائرات ا تقترر عل تل املرتأ ة عل متنها فقط ولأرن رد يوجر ااعترداء إىل
الطائرة من ائرة أخر وكران ا جردر أن يشرتم نرمب املرادة ( )2مرن اتفا يرة اورال  2690علر وراتني
ايالتني.
ثالثا:أن يقع الفعل غير المشروع إثناء الطيران:
نرر املررادة ( )2الفقرررة ( )3مررن اتفا يررة وكيررو  2693علر أن فرررتة الطرريان ت رردأ مررن اللتيررة الررت
يررت فيهررا ط ر الطررائرة ملمررر ال ررويت بينمررا ورد يف الفقرررة ( )3مررن املررادة ( )5ب ررا ت رردأ (مررن ييررة إغررالا
أبواف الطائرة بعرد ركروف املسرافرين إىل ييرة فرتح تلر ا برواف بغررض نرزول دون ا ررتايت تشرغي القروة
احملركرة لق ررالط أو طر ممرر ال ررويت أو الرررعود و رد ا ررر مررؤمر وكيرو برران املقرررود بفررتة الطرريان أن يؤخررج
بنطرراا املررادة ( )2الفقرررة ( )3مررن ااتفا يررة ونررد أن وررجا املفهرروم غررامض ان ع ررارة (تشررغي القرروة احملركررة
للطائرة لق الط حتتم الت وي ررا يقرد هبا الو ر الرجل ت ردأ فير الطرائرة ئيرادة سررعتها يف منترر ممرر
اإل الط مهيدا لق الط الفعلو و د يعو وصوا الطائرة إىل بداية اإل الط ( ).

أمررا اتفا يررة اوررال لسررنة  2690فقررد دررددت فرررتة الطرريان مررن اللتيررة الررت تغل ر فيهررا ك ر أب رواف

الطائرة ا ارجية بعد صعود ك الركاف دل اللتية الت تفتح فيها وجه ا بواف لغرض النزوا.
( )2ينير د .أسامة مرطف إبراوي _جرمية خط الطائرات املدنية_املرج الساب _ص. 53
) )3ينير د.أمام عطا اه _اإلرواف وال نيان القانو للجرمية _دراسة مقارنة)_املرج الساب _ص.817
) )2ينير د.حممد اعجوف _خط الطائرات يف املمارسة والقانون_املرج الساب _ص.125
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والررجل يستش ر مررن وررجا الررنمب ان ر أ ا درردث اختطرراف أو سرريطرة عل ر

العدد األول
ررائرة ر إغررالا مجي ر

أبواهبا ووو وا فة يف املطار فان اورمية ا تعترب جرمية اختطا ف رفهومها الدويل لعدم حتق وجا الشريت
أمرا يف دالررة ال ررويت ااطررطرارل تير الطررائرة يف دالررة رريان إىل أن تتسررل السررلطات امل ترررة املسررؤولية
عنها وعن ا اص واملمتلأات املوجودة عل متنها.
وعلر كر درراا ف ننررا نررجوب مر مررا وررب ألير بعررض الفقر ( ) مررن أن معيررار غلر وفررتح أبرواف

الطررائرة هبرردف اإل ررالط أو النررزوا يعترررب أكثررر د ررة عل ر ا د رواا مررن معيررار تشررغي القرروة احملركررة الررجل
أخرجت بر اتفا يررة وكيرو نر بغلر ا برواف تنتقر السررلطة علر الطررائرة إىل ائردوا و لر درراا تعرطررها
حملاولة اختطاف ووو مائال عل ارض املطار.
رابعا:االستيالء على الطائرة أو السيطرة عليها:

لقد سر القروا أن فعر ااسرتيالء أو السريطرة رب أن يقروم بر ر مب موجرود يف داخر الطرائرة
وا ي رردخ يف رك ررن ااس ررتيالء عل ر الط ررائرة أو الس رريطرة عليه ررا أو عل ر ياد ررا و رررد الت رردخ يف تش ررغي

الطررائرة قررا اتفا يررة اوررال علر أن الترردخ يف تشررغي الطررائرة ضر للمررادة ( )22مررن اتفا يررة وكيررو
كمررا ض ر ل ر عض التش رريعات الو نيررة ومررن أمثلررة وررجا الترردخ أن يقررتت راكررب ر أو متهررو غرفررة
يادة الطائرة( ).
أمررا التهديررد عل ر س ر ي امل رزاح بااسررتيالء عل ر الطررائرة منجانررب ر مب موجررود عل ر متنهررا فان ر
ض ر اتفا ي ررة او ررال لس ررنة  2690فه ررجه ااتفا ي ررة ن ت خ ررج بني ررر ااعت ررار ر ررد م ررن يرتأ ررب جرمي ررة
اختطاف الطائرة أويشرط يف ارتأاف تل اورمية وفضال عن ل يثري التهديد بااسرتيالء علاالطرائرة وان
جاء عل سر ي املرزاح الرجعر والقلر لرد ركراف الطرائرة ومالديهرا ا مرر الرجل رد يرؤدل أىل نترائ حمزنرة
و ررد ن ر رت ع ررن مث ر ر و ررجه اي ر روادث بالفع ر ر ت ر ر خر ك ررري يف ا رردمات اووي ررة الدولي ررة و ل ر ر ررديد ب ررني
الركاف( ).

ويعترررب يف دأر الفاعر ا صررلو للجرميررة الشرري فيهررا وعلر عأر اتفا يررة وكيررو ن حترردد ومررن

مث فريجر ر يف حتدي ررد اا ر ررتا وعناص ررره أىل التشر رريعات الو ني ررة والقواع ررد العام ررة هب ررا وتس ررتلزم ااتفا ي ررة
اماكن مقابلة الشري وجوده عل منت الطائرة أ ا تنط ر أدأرام ااتفا يرة علر الشرري ا رطرو وإ ا

) )2ينير د.أمام عطا اه _اإلرواف وال نيان القانو للجرمية(دراسة مقارنة)_املرج الساب _ص826
) )3ينير ويث امحد دسن ال أر _خط الطائرات_املرج الساب _ص194
) )4ينير د.حممد اعجوف _خط الطائرات يف املمارسة والقانون_املرج الساب _ص.125
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العدد األول

كان ر ااتفا يررة ن تررنمب عل ر التت رريض عل ر ا ط ر فرران ل ر راج ر أىل خضرروط التت رريض دأررام
اا رتا الت د ت خج صورة التتريض أو ااتفاا أو املساعدة وفقا للقواعد العامة( ).

كمررا ميأررن ترررور الشررروط يف اورميررة اختطرراف الطررائرات أ أن ااتفا يررة اسررت دم للتع ررري عررن
الشررروط ع ررارة مطا ررة ا تعطررو مرردلوا حمررددا ووررو (أ ا كرران مثر وررجا العمر علر و ر الو رروط ) ووررجا
علر الرررغ مررن أن الشررروط لر مرردلوا ررانو حمرردد ديررل ا يتروافر أا بلررا نشررايت اوررا مردلررة يعترررب هبررا
عل ا

بادئا يف تنفيج اورمية( ).
ويررر ال ر عض ( ) ان ر ن تأررن ونررا داجررة للررنمب عل ر الشررروط هبررجا املعررف الررجل يررؤدل أىل

اختالف النير يف التفسري ديل ان مجي مياور الشروط تدخ يف نطاا ااتفا ية كأ .

المطلب الثالث
ألركن الم ــعنوي
ا يأف ررو لو رروط اورمي ررة تر روافر ركنه ررا الش رررعو املتمثر ر الفعر ر أو الر ررفة غ ررري املش ررروعة للس ررلو
اإلجرام ر ررو وت ر ر روافر ركنه ر ررا امل ر ررادل املتمث ر ر ر بارتأ ر رراف الس ر ررلو اإلجرام ر ررو (اس ر ررتعماا الق ر رروة أو التهدي ر ررد
باست دامها) ودروا النتيجة الضارة (ااستيالء عل الطائرة أو السريطرة عليهرا) والعال رة السر ية بينهمرا
وإمنا ب أيضا توافر ركنها املعنول بعنرري ا ولية اونائية وا طيملة وا طيملة اونائية.
ويت ررج الررركن املعنررول يف وررجه اورميررة أل جرميررة اختطرراف الطررائرات صررورة القرررد اونررائو الررجل
يقرروم عل ر العل ر واإلرادة فين غررو أن ينررررف عل ر اوررا (فرراعال أصررليا أو رريأا) أىل عناصررر السررلو
اإلجرامو وان يعل بالرفة غري املشروعة للفعر ان اوهر برجل يعرد عرجرا حمرال يف وراا القرانون الردويل
اونائو.

) )5ينير د.حممد اعجوف _خط الطائرات يف املمارسة والقانون_املرج نفس .
) )2وجا و د عرف املشرط العرا و يف انون العقوبات ر  111لسنة  1969الشروط يف اورمية رقتض نمب الفقررة
( )2من املادة ()30من ب ن (ال دءبتنفيج فعر بقررد ارتأراف جنايرة أو جنترة أو ر أو خراف أثرره سر اف ا دخر
إلرادة الفاع فيها) فالشروط ميث املردلة ا وىل يف تنفيج اورمية والترمي عل ارتأاهبا ومردلرة التتضرري للقيرام هبرا وا
تع ترب مردلة التفأري والترمي علر ارتأراف اورميرة رروعا علر ارتأاهبرا وأركران الشرروط وفقرا للرنمب الروارد أعراله ثالثرة
ا وا ال دء يف تنفيج والثا أن يأون بقرد ارتأاف جناية أو جنتة والثالرل أو ر أو خراف ا ثرر سر اف ا دخر
إلرادة الفاع فيها.
) )2ينير د.أمام عطا اه _اإلرواف وال نيان القانو للجرمية(دراسة مقارنة)_املرج الساب _ص826
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كمررا ررب أن تتجر أرادة اوررا أىل فعر ااسررتيالء أو السرريطرة أيررا كرران ال اعررل علر

العدد األول
لر وسرواء

كرران وررجا الرردف جررديا أو عل ر س ر ي امل رزاح أ ان ر ا ف ر مررا يس ر وررجا الفع ر مررن عررر ورعررب بررني
الركرراف و ررب ت روافر رررد خرراص يتمث ر يف اعرراه نيررة اوررا أىل ااسررتيالء أو السرريطرة عل ر الطررائرة فررق ا
كان نيت وو السر ة وسلب ا مواا فال تق اورمية وان كان ميأن أن يشأ الفعلجرمية مستقلة( ).

المطلب الراب ــع
ألركن الدول ـ ـ ــي

ا تعترب جرمية خط الطائرات جرمية دوليرة أا أ ا تروافر الرركن الردويل والرجل يعرو و روط اورميرة
مررن دولررة طررد دولررة أخررر بقرررد املسررا حبسررن سررري الط رريان املررد الرردويل فررال تق ر يف دالررة الط رريان
ال ررداخلو وو ررجا ال ررركن يل ررزم ت روافره ض رروط الفع ر دأ ررام ااتفا ي ررة د ررل وان ن تتت رردث عن ر ااتفا ي ررة
بررادة بتطل ها أن يرتأب الفع من جانرب الشر مب باسر الدولرة ويسراهبا لر أن املسرؤولية اونائيرة
تو ر عررادة علر الشر مب الط يعررو كمررا أن وررجه اورميررة تقر لتتقير أوررداف عامررة وليسر خاصررة كمررا
ينطول الفع املرادل فيهرا علر مسرا بالعال رات اإلنسرانية الدوليرة ومرن ران كر لر أن يقطر بتروافر
الركن الدويل( ).
والراجح وو عدم ا ترار العنرر الدويل عل ارتأاف اورمية من جانب دولة طد دولة أخرر عرن
ري رعاياوا أو أ اص آخرين تدعمه ولأن تتوافر الررفة الدوليرة يف اورميرة أ ا تروافرت ادرد عناصرر
دولية العم اإلروايب( ) وبجل تتتق الرفة الدولية ورمية ااستيالء عل الطرائرات أ ا كران اورا ا
ينتمو ونسية الدولة الت تت عها الطائرة أو ارتأب اورمية يف دولة غري الدولة الرت ينتمرو لرا أو و ر مطرار

ال ررويت واإل ررالط يف دولتررني رتلفتررني بررررف النيررر عمررا أ ا كرران خررط سررري الطررائرة ا صررلو داخلي ررا أو
دوليا.
من ك ما تقدم نتوص أىل أن جرمية اختطاف الطرائرات تعرد جرميرة دوليرة رعرف انر ميأرن القروا
أن اتفا يررة او ررال لس ررنة 2690تط ر عل ر مجي ر د رراات ااختط رراف أو ااس ررتيالء غ ررري املش ررروط عل ر
الطائرات أو حتوي مساروا مهما كان نوط وجنسية الطائرة وا يستثف من ل أا:
 .2عملية ااختطاف الت م من واىل دولة ليس رفا يف ااتفا ية.
) )3ينير أسامة مرطف إبراوي _جرمية خط الطائرات املدنية_املرج الساب _ص 59و د.حممد اعجوف _خط
الطائرات يف املمارسة والقانون_املرج الساب _ص.125
) )2ينير د.أمام عطا اه_اإلرواف وال نيان القانو للجرمية(دراسة مقارنة)_املرج الساب _ص828
) )2ينير د.ع د العزيز حممد أرل_إرواف دويل_الط عة ااوىل_بريوت_دارالعل للماليني__1991ص 200
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العدد األول

 .2اإل الط وال ويت يت يف دولة التسجي .
 .3الطائرات الت (يت حتوي مسراروا فروا ال ترر العرايل املترر برق لي الدولرة الرت ملأهرا أ ا كانر
وررجه الدولررة مررن اس ررتعاد ا برردون أن مررر يف أج رواء دولررة أخررر وإ ا كان ر تنتمررو أىل مؤسسررة
تشررغي مشرررتكة للنق ر اوررول أو وكالررة تشررغي دوليررة مسررجلة مشرررتكا أو دوليررا ا تط ر أدأررام
ااتفا ية أ ا كان أ رالط أو و رويت الطرائرة الفعلرو وا عرني داخر إ لري إدرد الردوا ا عضراء يف
املؤسسة أو الوكالة( ).

المبحث الثاني

الطبيعة القانونية لجريمة خطف الطائرات المدنية
يثرري موطروط يعرة جرميرة اختطراف الطرائرات بعرض املسررائ املهمرة الرت مرن طرمنها ور ورو مررن
او ررائ الدوليررة ك أميأررن اعت اروررا مررن او ررائ املسررتمرة ك أترردخ طررمن جرميررة لروصررية ال تررر أو يعرررف
بر(القرصنة) وسنتناوا وجه املسائ الثالث فيما يلو:

المطل ــب االول

خطـف الطائرات من جرائ ــم القانون الدولي
يررجوب الر عض مررن الفقر ( ) أن جرميررة اختطرراف الطررائرات جرميررة مررن جررائ القررانون الرردويل لعرردد
من ااعت ارات تتل مب يف أ ا:
 .2مث اعتداء عل مرلتة اوماعة الدولية كلها ووو الطريان املد .
 .2توافر بعرد ااخترراص الشرام فيهرا كمرا أعطر ااتفا يرات الدوليرة الرت ر ط فيهرا الطرائرة در
املعا ة عل الفع بدا من تسلي الفاع فضال عن املقرتح اليونا بقنشاء حمأمرة جنائيرة دوليرة
ملعا ررة رتطفررو الطررائرات باعت اروررا ج ررائ موجهررة طررد امررن وسررالمة ا رردمات الدوليررة وتضررار
منها الأثري من الدوا.

) )3ينيرع د العزيز حممد أرل_إملرج نفس وايضاً د.أمام عطا اه_املرج الساب _ص828
) )2ينيررر د .حممررد منرررور الررراول_أدأررام القررانون الرردويل املتعلقررة رأافتررة او ررائ ات الط يعررة الدوليررة_القرراورة
_ 1984ص 277نفال عن د.أمام عطا اه_املرج الساب _ص829
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العدد األول

ولع الدف ا ساسو من إطافة وص (الدولية)أىل اورمية الت نرر عليهرا اتفا يرة اورال ورو
حتقير ااختررراص الشررام أو العرراملو عررن وررجه او ررائ لضررمان احملاكمررة عليهررا يف مجي ر ا د رواا و ل ر
ياسا عل اورائ الدولية وخاصة القرصنة ال ترية.
ويررجوب ال ر عض أىل أن جرميررة ااسررتيالء غررري املشررروط عل ر الطررائرات ررد أص ر ت مررن او ررائ الدوليررة
و ل ر بس ر ب دخولررا يف القررانون الرردويل اونررائو العررريف خاصررة وان معي ر التش رريعات العقابيررة يف الررني
القانونيرة الرئيسرية يف العران تعتربورا جرميرة وتعا رب عليهرا كمرا أن الضرمري العرام للردوا و الشرعوف وا فرراد
ررد اسررتقر عل ر إجراميررة وررجه ا فعرراا وطرررورة ا ررا الترردابري القمعيررة للتررد منهررا وخاصررة عل ر املسررتو
الدويل( ).
أا أننررا ا نؤيررد وجهررة النيررر وررجه وسر ب ل ر أن اتفا يررة اوررال ملررا تررزا بعيرردة عررن ااختررراص
العاملو الشام ف ط الطرائرات ا يعرد جرميرة دوليرة أا أ ا تروافر الرركن الردويل بتروافر عنررر مرن عناصرر
الرفة الدولية يف اورمية.
وا يعررو ل ر أننررا ا نؤيررد ااعرراه حنررو اعت ررار وررجه اورميررة مررن اوررائ الدوليررة وإمنررا ننيررر يف ل ر
داليررا يف طرروء الررنمب املوجررود ونررر ان ر ا فتم ر وررجا التفسررري الواس ر ممررا يسررتدعو ترردخال مررن جانررب
الدوا لتعدي ااتفا يات يف وجا الش ن والنمب صرادة عل اعت اروا جرمية دولية لالعت ارين التاليني:
 .2كررون املالدررة اوويررة الدوليررة باتر مثر نشررا ا ديويررا بررني الرردوا وأصر ح املسررا هبررجه املرررلتة
ميث اعتداء عل مياور العال ات الودية التجارية والسياسية وانتيامها.
 .2تس ر ب و ررجه ا فعرراا غ ررري املشررروعة أو رردار للأرامررة اإلنس ررانية واعتررداء عل ر ايق رروا ا ساس ررية
لقنسان.
ومن اودير اإل ارة أىل أن اتفا ية اوال لسنة  2690د ميرزت مرا برني ااعترداءات الرت تقر علر
وسائ النق الداخلو وتل الت تق علر وسرائ النقر الردويل وجعلر مرن ا وىل جررائ داخليرة ضر
للتشريعات الو نية يف دني اعتربت الثانية ات صفة دولية.

) )2ينير د.ع د العزيز ريمر ع د الادل _لقانون الأرويت اوديرد يف ران اوررائ املتعلقرة بسرالمة الطرائرات واملالدرة
اوويررة يف طرروء أدأررام ااتفا يررات الدوليررة املنيمررة للط رريان املررد _ولررة ايقرروا_العرردد ااوا_السررنة التاسررعة عشررر
_1995ص 83نقال عن د.أمام عطا اه_املرج الساب _ص.830
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العدد األول

الرفة الدولية وفقا لوجهرة نيررو علر مأران

ارتأرراف الفع ر فقررد يررت ا عررداد والت طرريط خررارع الدولررة بقرررد خط ر الطررائرة يف ردلررة داخليررة و رررب
ائدوا عل التوج هبا أىل دولة أخر وونا تتوافر الرفة الدولية أيضا ووجا ما نراه ا جدر باإلت اط.

المطلــب الثانــي
خطـف الطائرات من الجرائــم المستـمرة
تقسر او ررائ بررالنير أىل ركنهررا املررادل وعل ر أسررا الررزمن الررجل يسررتغر مررام اورميررة أىل ج ررائ
و تية وجرائ مستمرة فاورميرة الو تيرة ورو الرت تتطراب ييرة أمرام اورميرة مرن ر اورا مر ييرة اكتمراا
عناصرروا املأونررة لررا أل وررو الررت يأررون السررلو اإلجرامرو املأررون لركنهررا املررادل أنيررا وينتهررو يف ايرراا أو
خالا بروة يسرية و د تأون ا ابية تق بسلو أجرامرو ا رايب كالقتر والسرر ة كمرا رد تأرون سرل ية تقر
بسلو إجرامو سل ( ).
أما اورمية املستمرة فهو عل نوعني مستمرة متوالية أل ورو الرت يأرون السرلو اإلجرامرو املأرون
لركنها املادل مستمرا متواليا أما النوط الثا فهو مستمرة ثابتة أل يأرون السرلو اإلجرامرو املأرون لركنهرا
املادل أنيا ي دأ وينتهو يف اياا م استمرار أو دوام أثره أىل أن يزوا أو يزاا( ) وبرالنير أىل أن جرميرة

ااسررتيالء غررري املشررروط علر الطررائرات نررد أ ررا مررن او ررائ املسررتمرة الررت يسررتمر فيهررا النشررايت اإلجرامررو
ااستيالء أو السيطرة فرتة من الزمن و ل وفقا إلرادة اوا ووو تش بجل جرمية ادتجائ الروائن.
وتيهر أمهية دالة ااستمرار برفة خاصة يف النوادو اآلتية:
 .من حيث تناسب شدة العقوبة:
فقد تتناسب دة العقوبة يف اورمية املستمرة م

وا املدة الت يستمر خالا ارتأاف اورمية.

ر ر ال رردين_درو يف الق ررانون اون ررائو ال رردويل_دار النهض ررة العربي ررة_الق رراورة_1977

) )2يني ررر د .ا رررف توفير ر
ص. 200
) )2ينير د.أكرم نش ت ابراوي _القواعد العامة يف انون العقوبات املقارن_املرج الساب ص90
) )3ينير د.حممود نيب دسو _ رح انون العقوبات(القس العام)_القاورة__1962ص. 335
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 .2تطبيق القانون من حيث المكان:
يثري ل مسالة حتديد ااختراص القضائو من ديل املأان داخ الدولة.
ووو مسالة ض للقرانون الرداخلو للدولرة املعنيرة غرري أن الطرائرة امل تطفرة رد ينتقر هبرا امل تطر
يف الغالررب مررن دولررة أىل دولررة أو دوا أخررر و ررد تأررون أو اتأررون دولررة تسررجي الطررائرة أو اختررراص
الدولة الت ط فيها الطائرة م امل تطر وأمرا اخترراص الدولرة الرت يأرون فيهرا املركرز الرئيسرو إلعمراا
مست جر الطائرة أو حم إ امت الدائ أو الدولة الت يأون فيها املته موجودا فيها وترفض تسليم .
 .من حيث تطبيق القانون الجديد:
ا صر أن يسرررل علر او ررائ القررانون النافررج و ر ارتأاهبررا فررق ا صرردر ررانون جديررد بعررد ارتأرراف
اورميررة و ر أن يرر ح ايأر الرررادر فيهررا ائيررا ر القررانون ا صررلح للمررته وعلر العأر مرن لر
يسرل فيما مب اورائ املستمرة القانون اوديد عل ما و ر نفرا ه فيهرا فيمرا أ ا اسرتمرت أىل درني
نفا ه أو بعده فق ا صردر رانون جديرد يشردد العقراف يف أثنراء اسرتمرار اورميرة سرر القرانون اوديرد علر
وجه اورمية بالرغ من أ ا بدأت

نفا القانون اوديد( ).

المطلب الثالث
خطـف الطائرات من قبيل القرصـنة
أن اورميررة لروصررية ال تررر عرف ر منررج رررون عديرردة و ررد اسررتقر القررانون العررريف عل ر معا ررة وررجه
اورميررة واعت اروررا طررد اإلنسررانية ومررن مث ف ر ل دولررة مررن دوا العرران أن تق ر ض عل ر لررروص ال تررر
أو جنسررية الطررائرة أو السررفينة أو

(القرصررنة) وإخضرراعه لقضررائها اونررائو بررررف النيررر عررن جنسرريا
مأان و وط اورمية.
وملررا كانر جرميررة القرصررنة تنطررول علر ترردخ غررري مشررروط عررن رير العنر أو التهديررد يف وسررائ

املواصررالت الدوليررة ولتشرراب جرميررة اختطرراف الطررائرات لررا يف وررجه ايالررة فقررد كان ر ونررا حمرراوات مررن
اج اعت ار جرمية اختطاف الطائرات جرمية رصنة.

) )2ينيررر د.أكرررم نش ر ت اب رراوي _القواعررد العامررة يف ررانون العقوبررات املقررارن_املرج ر السرراب ص 90و د.أمررام عطررا
اه_إرورراف وال نيرران القررانو للجرميررة(دراسررة مقارنررة)_املرج ر السرراب _ص 832وويررث امحررد دسررن ال أررر _خط ر
الطائرات_املرج الساب _ص197_196
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وررجا و ررد عرف ر جرميررة القرصررنة ب ررا ك ر اعتررداء مسررلح يق ر يف عرررض ال تررار يف مركررب يسرراب
ا اص بقرد النهب والسلب وا ط وس ا

اص املوجودينعليها أو ا مرين معا( ).

علي ر أن احملرراوات الررت ت ررجا لوص ر عمليررات ااسررتيالء غررري املشررروط عل ر الطررائرات بالقرصررنة
اوويررة حترراوا أن تط ر القواعررد ا اصررة بالقرصررنة ال تريررة عل ر وررجه ا فعرراا فالقرصررنة ال تريررة بوصررفها
جرميررة دوليررة لررا أركا ررا ا اصررة الررت دررددوا العرررف الرردويل وأ ررارت أليهررا اتفا يررة جنير  2651عررايل
ال تار يف املادة ( )25الت عرفتها ب ا (أل عم من أعماا العن غري املشرروط أو ااسرتيالء أو النهرب
أ ا ارتأب غراض خاصة وكان موجها طد سفينة أو ائرة أخر طد ما حتمل مرن أ ر اص أو أمرواا
و ل أ ا و العم يف أعايل ال تار أو يف مأان ا ض اختراص دولة من الدوا).
ومن النمب أعاله ميأن أمجاا عناصر جرمية القرصنة يف ا يت:
 .2أن جرمية القرصنة ترتأب لتتقي إغراض خاصة ات اب ا ترادل.
 .2لأو تأون ا فعاا غري املشروعة لا صفة القرصنة ابرد أن تأرون موجهرة مرن مالدرو أو ركراف
سفينة أو ائرة خاصة طد سفينة أو ائرة أو طد ما حتمل من أ اص وأمواا.
 .3إل فع للتتريض أو تسهي إل فع غري مشروط مقرون بالعم يشأ أيضا جرمية رصنة.
و ررد أ ررارت ااتفا ي ررة أع رراله أن جرمي ررة القرص ررنة باعت ارو ررا جرمي ررة دولي ررة ضر ر لالختر رراص الع رراملو أو
الش ررام دي ررل يأ ررون لأ ر دول ررة الق ر ض عل ر الس ررفينة أو الط ررائرة القرص ررانية د ررل ل ررو ن تأ ررن رف ررا يف
ااتفا ية وعل ل فالرغ ة يف اعت ار جرائ ااستيالء غري املشرروط علر الطرائرات مرن ير القرصرنة ورو
تط ي م دأ ااختراص الشام أو العاملو بالنس ة لجه اورائ بالنير أىل خطور ا ووو نفر الرغ رة الرت
كانر وراء املنرراداة باعت اروررا وررجه ا فعرراا تشررأ جرميررة دوليررة كمررا يسر اإل ررارة .ولأررن رقارنررة عناصررر
جرمية القرصنة م ما يس و اوطتناه عن عناصر اختطاف الطائرات نالدظ الفروا اآلتية:
 .2أن جرميررة القرصررنة ا ترتأررب أا يف أعررايل ال تررار أو يف مأرران ا ض ر اختررراص أل دولررة
( ) عل ر عأ ر جرميررة اختطرراف الطررائرات الررت تق ر غال ررا داخ ر درردود دولررة مررا و ع ر يف
ال تار العالية فان ال ويت يت يف دولرة معينرة لط يعرة اورميرة املسرتمرة تعتررب اورميرة مرتأ رة يف دولرة
ال ويت.
) )2ينيررر د.علررو الرررادا أبررو وير _القررانون الرردويل العررام_الط عررة الرابعررة_اإلسررأندرية_دار النشررر الثقافررة _2691
_ص364
) )2ينير د.أكرم نش ت ابراوي _القواعد العامة يف انون العقوبات املقارن_املرج الساب ص 90و د.حممرد اعرجوف
_املرج الساب _ص88
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 .2أن جرمية القرصنة تفرتض و وط أفعاا العن من ا أو ركراف السرفينة أو الطرائرة ا اصرة طرد
سررفينة أو ررائرة أخررر علر خررالف جرميررة اختطرراف الطررائرات الررت يشرررتيت اكتمالررا أن يأررون
ا ا عل منت الطائرة.
 .3أن الرردف مررن ارتأرراف جرميررة اختطرراف الطررائرات يف الغالررب نتيجررة ل واعررل سياسررية وممررا تقرردم
نتوص إىل أن جرمية خط الطائرات جرمية ائمة بجا ا وليس من ي القرصنة.
أن الغايررة مررن وراء حماولررة أجرراء القيررا كانر ترجر أىل دداثررة التجرررمي الرردويل طر الطررائرات
ولعرردم أمأانيررة القيررا فقررد مت التو ي ر عل ر اتفا يررة وكيررو  2693ومررن مث اتفا يررة اوررال 2690ولقررد
امتررائت ااتفا يررة ا خرررية رزايررا ا وجررود لررا يف واعررد القررانون الرردويل العررريف أو ااتفا يررة ا اصررة جبرميررة
القرصنة( ) وتتمثل باالتي:

 .2ألزمر املررادة الفقرررة ( )2مررن املررادة ( )6مررن اتفا يررة اوررال الرردوا اإل رراف يف ااتفا يررة تسررلي
خاص رتطفو الطائرة أو حماكمته .
 .2ألزم ر املررادة ا ررا مررن اتفا يررة اوررال الرردوا املتعا رردة جبمي ر الترردابري املالئمررة إلعررادة السرريطرة
عل الطائرة امل تطفة أىل ائدوا.
 .3كمررا ألزمر املررادة نفسررها مررن اتفا يررة اوررال لسررنة  2690الرردوا املتعا رردة عل ر أعررادة الطررائرة

ومحولتها أىل من ل اي يف ديائ ا انونا.
وخالصررة مررا تقرردم انر ملررا كانر جرميررة القرصررنة ميررزت باختراصررها العرراملو باعت اروررا جرميررة دوليررة
ومن ا مهية رأان أن جرمية اختطاف الطائرات ا تقر خطرورة عرن جرميرة القرصرنة ولرجا نرر أن ترفر أىل
مراف اورائ الدولية.

المبحث الثالث
عقوبة جــريمة خطف الطائرات المدنيــة
مررن خرررائمب القاعرردة اونائيررة أ ررا تأ ررون مررن جهررة رترررة ومقرتنررة جب رزاء حم رردد ومترررفة بر ررفة
العمومية دل حتق الغاية من صدوروا والت تتمث يف م اورمية املعينة ولجا فران أل رانون أو اتفا يرة ا
تقرتن بعقوبة حمددة ت ق بدون فعالية يف مأافتة اورمية علي فان جرمية اختطراف الطرائرات كر ل جرميرة
أخرر ابررد ولرن تقرررتن جبرزاء أو عقوبررة أا ملرا أمأررن مأافتتهرا علير سرنتناوا يف وررجا امل ترل ال تررل يف
) )2يني ررر د .د.دس ررني إب ر رراوي ص ررا _اورمي ررة الدولي ررة _دراس ررة حتليلي ررة تط يقي ررة_الط ع ررة ااوىل_الق رراورة_1979
ص 208نقال عن د.أمام عطا اه _املرج الساب _ص834
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عقوبررة جرميررة اختطرراف الطررائرات عل ر املسررتو الرردويل وسن رررمب ل ر املطلررب ا وا يف دررني رررمب
الثا ل تل وجه العقوبة عل مستو التشريعات الداخلية.

المطلب االول
عقوبة االختطاف على المستـوى الـدولي
كانر ر أوىل ا طر روات لقمر ر جرمي ررة اختط رراف الط ررائرات علر ر املس ررتو ال رردويل اتفا ي ررة وكي ررو
ا اصة باورائ وا فعاا الت ترتأب عل منت الطائرة مث اتفا يرة اورال لسرنة  2690مث اتفا يرة مونرتيراا
لس ررنة  2692أا أنن ررا سنقتر ررر كالمن ررا عل ر اتف ررا يت وكي ررو واو ررال دون اتفا ي ررة مونرتي رراا لع رردم حب ررل
ا خرية بشأ جاد عقوبة وجه اورمية.
أوال:اتفاقية طوكيو لسنة
اتسررم وررجه ااتفا يررة رسررل سررل فيمررا ررمب االتزامررات الررت تقر علر عررائ الرردوا يف رران
مجي ر او ررائ ال ررت ترتأررب عل ر م ررنت الطررائرات رررا يف ل ر جرميررة اختط رراف الط ررائرات ال ررت أف ررردت ل ررا
ااتفا يررة مررادة وادرردة فقررط ووررو املررادة ( )22مررن ااتفا يررة( ) فالدولررة الررت يوجررد املررته يف إ ليمهررا أن
تت ج تدابري ادرتائية مهيدا حملاكمت جنائيا أو تسليمه و أبعاده ووجه التدابري تتل مب را يلو:
 .توقيف المتهم احتياطيا:
للدولة الت و ط الطائرة فوا أراطريها تو ير املرته ادتيا يرا لضرمان بقائر يف إ ليمهرا أ ا رأت
وجه الدولة أن اليروف تقتضو ل ووجا ما أ رارت ألير الفقررة ( )2مرن املرادة ( )23مرن ااتفا يرة و رد
تأتفو باستجواب وإ الا سراد أ ا ت كدت من عدم ث وت التهمة طده.
 .قيام الدولة المذكورة بإجراء تحقيق فوري وأولي بغية التثبت من وقوع الحادث.
 .محاكمة المتهم جنائيا وفقا إلحكام التشريعات الوطنية لدولة الهبوط.
وون ررا ن ررر كم ررا و ررب بع ررض الفقر ر ( ) أن و ررجه ااتفا ي ررة ررد توس ررع يف مفه رروم ااختر رراص

اونررائو فسررمت لدولررة ال ررويت رمارسررت مر كررون أن اورميررة ن حترردث أو تق ر يف نطرراا إ ليمهررا اوررول

) )2ينير د .أسامة مرطف ابراوي _خط الطائرات _املرج الساب _ص66
) )2ينير د.حممد اعجوف_خط الطائرات يف املمارسة والقانون_املرج الساب _ص229
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كمررا أن ااتفا يررة ن تررورد الررنمب عل ر عقوب رات معينررة ون تررنمب عل ر دررد أدى أو أعل ر للعقوبررة وجعل ر
ا مر مرتو للسلطة التقديرية للدولة الت حتاكم ( ).

وممررا يالدررظ عل ر وررجه ااتفا يررة أن تررر حتديررد تقرردير العقوبررة للق روانني الو نيررة دون حتديررد ايررد
ا دى لررا ررد يسرراعد يف ائديرراد تل ر اورميررة عررن ري ر تغيررري مس ررار الط ررائرة أىل دولررة اتس ر تش رريعا ا

اونائية بالشدة.
ثانيا:اتفاقية الهاي لسنة

:

كان ابرد مرن أ راد الترزام دويل يعراس مسرالة العقوبرة الرجل أخفقر فير اتفا يرة وكيرو والرجل ظهرر

و ررجا القر ررور يف ائدي رراد مع رردات جرمي ررة اختط رراف الط ررائرات و ررد داولر ر اتفا ي ررة او ررال معاو ررة و ررجا
القرررور وكان ر مسررالة العقوبررة موط ر منا شررة يف مررؤمر اوررال و ال ر بعررض الرردوا بتشررديد العقوبررة
وتشر ي جرميررة اختطرراف الطررائرات جبررائ ااعتررداء علر اييرراة كجرميررة إبررادة اوررن ال شرررل.و ررد توصررل
الدوا يف اية ا مر أىل صيغة تلزم الدوا املتعا دة بالقضاء عل جرمية اختطاف الطرائرات املدنيرة بفررض
عقوبررات مشررددة أ تررنمب املررادة ( )2مررن اتفا يررة اوررال علر (تتعهرردك دولررة متعا رردة بران ععر اورميررة
معا ا عليها بعقوبات مشددة) أن ورجه ااتفا يرة حتررص علر ت كيرد رغ رة املشررط الردويل يف أنرزاا العقوبرة
يف ا ا

وعدم إتادة الفرصة ل كو يفل من العقاف:

 .2وإ ا ن ترغررب الدولررة يف حماكمت ر فعليهررا تسررليم وفقررا لقواعررد التسررلي الررت فررددوا التش رري الررو و
والت تنمب عليها معاوردات التسرلي الرت تأرون دولرة ال رويت رفرا فيهرا واتفا يرات التسرلي الدوليرة الرت ا
عيررز عررادة تسررلي اعرررمني السياسرريني فالدولررة املتعا رردة الررت تسررتق ا ررا بعررد و ررويت الطررائرة أو تلقررو
القر ض علير بعررد فررار مررن دولرة ال ررويت ملزمررة بررالق ض علير وحماكمتر دسررب وانينهررا الداخليررة وا يعفر
من وجا اإللزام أا أ ا وافق عل تسليم أىل دولة أخر ات اختراص ومرلتة( ).

وممررا يالدررظ عل ر العقوبررات املشررددة ال روارد كروررا يف نررمب املررادة ( )2مررن اتفا يررة اوررال أ ررا ن
حتدد أل وص لا وتر أمر تقديروا للتشرريعات الو نيرة فقرد يرر مشررط يف دولرة مرا أن مردة  4سرنوات
كعقوبررة وررو رادعررة بينمررا يررر مشرررط أخررر أن عقوبررة اإلعرردام وررو املناس ر ة لررجه اورميررة ا طرررية أن وررجا
الت اين الجل د فدث من ان أن يشج جرائ اختطاف الطرائرات حبيرل يغرري ا را مسرار الطرائرة
امل تطفة أىل دولة ا تعا ب عل مث وجه اورمية بعقوبات رادعة.
( )2ينير د.حممد اعجوف_خط الطائرات يف املمارسة والقانون_املرج الساب _ص226
) )3ينير ررر د .أسر ررامة مرر ررطف اب ر رراوي _خط ر ر الطر ررائرات _املرج ر ر السر رراب _ص 66و د.حممر ررد اعر ررجوف_خط ر ر
الطائرات_املرج الساب _ص162
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ون تعاس اتفا ية مونرتيراا لسرنة  2692ورجا القررور وكلفر املرادة ( )3منهرا سرلطة الدولرة املتعا ردة علر
تقدير العقوبة م ا رتايت تشديدوا( ).

المطلب الثانـي

عقـوبة االختطاف على مستوى التشريعات الوطنــية
تعترررب جرميررة اختطرراف الطررائرات مررن اوررائ اوديرردة الررت ظهرررت نتيجررة للتقرردم والتطررور وأخررجت
و ررجه الي رراورة تتزاي ررد خ ررالا الس ررتينات مم ررا أد بع ررض ال رردوا أىل إع ررادة الني ررر يف تشر رريعا ا و وانينه ررا
الداخلية لقم وجه اورمية.
أما يف غري وجه الدوا (إل الت ا تعا ب علر جرميرة اختطراف الطرائرات كجرميرة مسرتقلة) فريمأن
تط ي ر اإلدأررام املتعلقررة برراورائ العاديررة الررت وردت يف ر ا نررروص يف ررانون العقوبررات والررت ترردخ
ط ررمن أفع رراا اختط رراف الط ررائرات ك رراورائ ال ررت تق ر عل ر ا ر اص ( ا ط ر وااعت ررداء ..اخل ) أو
ا مواا ( السلب ..اخل )أو ااعتداء عل سالمة النق ووسائ املواصالت العامة.
وعل أل داا أن التشريعات الو نية يف معاوتها اختطاف الطائرات د تن ثالثة را:
الطريقة االولى :إصدار قانون جديد يعاقب صراحة مختطفي الطائرات:
ومررن وررجه الرردوا الررت عاو ر مشررأل اختطرراف الطررائرات بقررانون خرراص جديررد مسررتق اململأررة
املتتردة ديرل صرردر رانون اختطرراف الطرائرات اانليررزل لسرنة 2692بغرررض تنفيرج اتفا يررة اورال لسررنة
2690و ررد نرر املررادة ()2منر علر تعرير وررجه اورميررة ب ررا ( كر ر مب علر مررنت ررائرة يف دالررة
رريان يسررتويل علر الطررائرة أو ميررار السرريطرة عليهررا باسررتعماا القرروه أو التهديررد مررن أل نرروط كرران يعترررب
مرتأ اً جرمية اختطاف الطائرات أيا كان جنسيت وأياً كان دولة تسجي الطائرة).
و ررد د ررددت الفق رررة ( )2م ررن امل ررادة ( )2عقوب ررة ارتأ رراف و ررجه اورمي ررة أو التتر رريض أو املس رراعدة عليه ررا
بالسر ررجن مر ررد ايير رراة اآل ان ر ر ن ير ررنمب عل ر ر أن الشر ررروط جرمير ررة تسر ررتت العقر رراف كمر ررا فعل ر ر اتفا ير ررة
اوال( ).

وعاور ر امل ررادة ( )2م ررن و ررجا الق ررانون اور ررائ ال ررت ترتأ ررب وتأ ررون مر رراد ة ورمي ررة ا طر ر ب رران
جعلتها جرائ مستقلة دون املسا بعقوبة اختطاف الطائرات.

) )4ينير نمب املادة ( ) 3من اتفا ية مونرتياا لسنة 2692
) )2ينير ررر د .أسر ررامة مرر ررطف اب ر رراوي _خط ر ر الطر ررائرات _املرج ر ر السر رراب _ص 66و د.حممر ررد اعر ررجوف_خط ر ر
الطائرات_املرج الساب _ص162
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و ررد أدسررن املشرررط الأررويت صررنعاً بعرردم تعرردي وررجه التعريفررات وا خررج هبررا كمررا وردت يف اتفررا يت
اوررال ومونرتيرراا أ انر مررن رران وررجا أن ل ر دالررة مررن التجرران بررني التش رريعات الو نيررة ا مررر الررجل
يساعد عل عدم إفالت وناة من العقاف حبجة اختالف التعريفرات الرواردة يف التشرريعات الداخليرة ورررا
أد أىل نشوء عرف دويل فيما يتعل هبجه اورمية م مرور الو .
ونر ر املررادة ( )3مررن القررانون الأررويت عل ر العقوبررات املقررررة عل ر ااسررتيالء غررري املشررروط عل ر
الطائرات الجل يت باست دام القروة أو التهديرد هبرا وتأرون العقوبرة اير املؤبرد أو املؤ ر الرجل ا يقر
عرن عشرر سرنوات فر ن ا ررتن ااختطراف بادتجرائ ر مب أو أكثرر أىل غرري اوهرة الررت كران متجهراً أليهررا
تر ح العقوبة اي املؤبد أو املؤ الجل ا يق عن عشر سنوات.
أ

وتشرردد العقوبررة أ ا نررت عررن ااختطرراف جرررح ر مب أو إصررابت ب ر وترردمري ررائرة أو أيرراا
حبيل تأون العقوبة وو اإلعدام أو اي املؤبد واإلعدام إ ا نت عن اورمية موت إنسان.
كمرا نررمب القررانون أيضررا علر عقرراف كر ر مب يأررون عاملراً بوجررود مشررروط ارتأرراف اورميررة ون

ي لررا عنهررا بالسررجن مرردة ا تتجرراوئ ور سررنوات أو بغرامررة ا تتجرراوئ وسررة أاف دينررار أو بررالعقوبتني
معا و وئ تشديد العقوبة أ ا ارتأ يف ئمن ايرف أو يف دالة إعالن اإلدأام العرفية.
ومن الردوا الرت أصردرت درديثاً رانون يعا رب علر جرميرة اختطراف الطرائرات دولرة طرر أ صردر
القانون ر ر  25لسرنة  2002بشر ن الطرريان املرد الرجل نرمب يف ألفقرره ( )5مرن املرادة ( )64منر (يعرد
مرتأ راً ورميررة ااعتررداء علر الطررائرات أل ر مب يرتأررب عمررداً أو يشرررط يف ارتأرراف أو يأررون رريأاً
لشر مب يقرروم بررالقوة والتهديررد باسررتعماا القرروة أو بر ل صررورة مررن صررور اإلكرراه بااسررتيالء علر ررائرات
ووو يف دالة ريان أو السيطرة عل ياد ا).
ووفقر راً للم ررادة ( )209تأ ررون العقوب ررة اإلع رردام أو اير ر املؤب ررد إ ا ترت ررب علر ر الفعر ر م رروت ر ر مب
والس ررجن م رردة ا تتج رراوئ عش ررر س ررنوات يف دال ررة ااختط رراف أو الس رريطرة عليه ررا وا ر ر أدأ ررام و ررجا
القانون بتو ي أل عقوبة ا د ينمب عليها انون العقوبات أو أل انون أخر( ).
الطريقة الثانية :تعديل قانون العقوبات ليتضمن جريمة اختطاف الطائرات:

ومن الدوا الت سع لتعدي انو ا العقايب دولة مررر وكران القرانون ر ر  21لسرنة  2612ورو
الجل يعف حبماية وسالمة الطريان املد أا ان ن ينمب صررادة جرميرة اختطراف الطرائرات وان كران يعرد
ك مرن يقروم عمرداً أو دون وجر در مشرروط بعمر مرن أعمراا العنر طرد ر مب علر مرنت رائرة يف
) )2يني ر ررر د.ف ر ر امح ر ررد أل ن ر ررا_اإلرو ر رراف ال ر رردويل ومس ر ررؤولية ر ررركات الط ر رريان_الط ع ر ررة ااوىل_ااس ر ررأندرية_منش ر ر ة
املعارف_ 1994ص 13نقال عن أسامة مرطف ابراوي _املرج الساب _ص76_ 75
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دالررة رريان أ ا كرران مررن ر ن وررجا العم ر أن يعرررض سررالمة وررجه الطررائرة لل طررر يعررده مرتأ راً ورميررة

يعا ب عليها القانون.
أا أن املشرط املررل ورغ ة من ملعاورة ورجا القررور اصردر يف عرام  2662القرانون ر ر  69لسرنة
 2662ا رراص بتعرردي بعررض نررروص ررانون العقوبررات واإلج رراءات اونائيررة بقطررافة م رواد خاصررة جبرميررة
اإلرورراف( ) ومررن تل ر املررادة ( )11ا اصررة جبرميررة اختطرراف وسرريلة مررن وسررائ النق ر أ نر ر عل ر

(يعا ررب باإل ررغاا الش ررا ة املؤ ت ررةك م ررن اختط ر وس رريلة م ررن وس ررائ النق ر او ررول أو ال ررربل أو امل ررائو
معرطاً سالمة من هبا طر.)...
أن وجا النمب رد جراء مطلر وواسر مرن ديرل املضرمون فرال يشررتيت أن تأرون ورجه السريطرة أو
ا ط من داخر الطرائرة أو خارجهرا ون فردد فررتة معينرة فيجروئ ان يأرون ا طر أثنراء الطرريان أو ر

اإل الط( ).

وتشدد العقوبة لتر ح عقوبة اإل غاا الشا ة املؤبدة يف ا دواا التالية:

 .2إ ا است دم اوا اإلرواف كوسيلة لتتقي سيطرت عل وسيلة النق (الطائرة).
 .2أ ا نش عن فعر ااختطراف جرروح أو فقرد أدرد العينرني أو عاورة مسرتدمية يسرتتي بر ورا أو
اوروح الت ينش عنها مرض أو عجز عن اإل غاا الش رية مدة تزيد عل عشرين يوماً.
 .3أ ا رراوم اور ررا ب ررالقوة أو العن ر ر السر ررلطات العام ررة أثنر رراء ت دير ررة وظيفته ررا يف اسر ررتعادة الطر ررائرة
امل تطفة وس ب التشديد وو مح ا ا للرطوخ وامر السلطات امل ترة.
و تكـون العقوبـة اإلعــدام إشا نشـا عــن االختطـاف مـوت شــخ

سـواء أكــان داخـل الطــائرة

أو خارجها.
الطريقة الثالثة :عدم الن

على جريمة اختطاف الطائرات باعتبارها تنطوي على جرائم مختلفة:

) )2ينير د.حممد حممود سعيد _جرائ اإلرواف _الط عة ااوىل_القاورة_دار الفأر العريب__ 1995ص_81
عرفر ر امل ررادة  86م ررن ررانون ر ر ر  97لس ررنة  1992املع رردا الق ررانون ر ر ر  28لس ررنة ( 1981اإلرو رراف) ب نر ر (كر ر
است دام للقوة أو العن أو التهديد أو الرتوي يلج ألي اوا تنفيجا ملشروط إجرامو فردل أو مجاعو هبدف اإلخالا
بالنيام العام أو تعريض سالمة اعتم وأمن لل طر أ ا كان من ن ل إيرجاء ا ر اص أو ألقراء الرعرب بيرنه أو
تعريض ديا ودريا وأمنه لل طر)
) )3ينير أسامة مرطف ابراوي _املرج الساب _ص82
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ومررن الرردوا الررت ن تررردر انونراً بشر ن جرميررة اختطرراف الطررائرات لررو تعرردي انو ررا اونررائو أو

العقررايب دولررة السررودان أ ن يتضررمن القررانون اونررائو السررودا لسررنة  2662الررنمب علر جرميررة اختطرراف
الطائرات كجرمية مستقلة ائمة حبد ا ا وبالرغ من ل فقد تنطول وجه اورمية عل عدة أفعاا غري
مشروعة أ وفقاً لجا القانون د تشأ :
.جريمة الحرابة:

تررنمب املررادة ( )299مررن القررانون اونررائو السررودا لسررنة  2662عل ر ان ر (يعررد مرتأ راً جرميررة
ايرابة من يروب العامة أو يقط الطري بقرد ارتأاف جرميرة علر اوسر أو العررض أو املراا رريطة أن
يق الفع :
أ .خارع العمران يف الرب أو ال تر أو اوو أو داخ العمران م تعجر الغوث.
ف .ب ست دام السالح أو أل أداة صاية لقيجاء أو التهديد بجل ).
أن وجه املادة تشرتيت حتق عنرر الرو ة للعامرة أو طر الطرير وورجا العنررر متروافر ومتتقر يف
جرمية اختطاف الطائرات فالرو ة تريب ك ركاف و ا الطائرة ب تتعد أىل ويه أيضا.
 .2جريمة االعتداء على الحرية الشخصية:

ررد تنطررول جرميررة اختطرراف الطررائرات علر جرميررة ا طر املنررروص عليهررا يف املررادة ( )292مررن

ر راً ب ر ن يرغم ر أو يغري ر ب ر ل ريقررة مررن
القررانون اونررائو السررودا والررت تررنمب عل ر ان ر (مررن ط ر
را ا داط عل أن يغادر مأاناً بقرد ارتأاف جرمية بااعتداء عل ل الش مب أو دريت ).
فر ن ا ررا عمومراً يرررغ كر ركرراف الطررائرة باإلطررافة أىل ا مهررا علر تغيررري مأرران ال ررويت أىل
مأان أخر وبعد ل يت دجزو كروائن بقرد حتقي مطال وعقوبرة ا را السرجن مردة ا تتجراوئ
عشر سنوات أو بالغرامة أو العقوبتني معا وتعترب وجه العقوبة مناس ة وفقراً للقرانون ايرايل بشر ن اختطراف
الطائرات.
 .الجرائم الواقعة على النفس والجسم:

ررد ينررت عررن اختطرراف الطررائرات تعرررض الركرراف ل ررا اوس رري أو امل رروت علي ر فا ررا يعترررب
را نتيجرة راجترة لفعلر فمرن طر
مسؤاً عن تل ا فعاا وان ن يأن اصداً أدرداث تلر النترائ
ررائرة مسررت دماً أسررلتة أو م رواد متفجرررة يعل ر أو يفرررتض ب ر العل ر أن مررن ر ن ل ر أن يعرررض ديرراة
الركاف لل طر وكجا اياا رن ي مر ائد الطائرة بتغيرري مسراروا أىل دولرة مرا مر أخطراره بعردم تروفر الو رود
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الالئم للوصوا أىل تل الدولة فق ا سقط ونت عن ل وفاة بعض الركاف ف ن ا طر يعتررب مرتأ راً
جرمية القت العند املنروص عليها يف املادة ( )232من القانون اونائو السودا لسنة .) (2662
 .جريمة اإلرهاب:

نر املادة ( )244من القانون اونائو السودا عل ان يعد مرتأ ا جرمية اإلرواف ك من :
ديرده أو محلر علر أن

 .2يتوعرد غرريه باإلطررار بر أو بر ل ر مب أخرر يهمر أمرره اصرداً برجل
يفع ماا يلزم انوناً أو ا يفع ما وئ ل انونا.
 .2تردر من دركة أو حتفيز اصداً بجل اسرتعماا القروة اونائيرة أو عاملراً بادتمراا أن يلقرو لر

يف روط أل مب داطر أن يو أن يستعم مع القوة اونائية.
ومررن ااسررتعراض السرراب لنررروص القررانون اونررائو السررودا لسررنة  2662يستش ر لنررا أن
وجا القانون ن يتعرض أىل جرمية اختطاف الطائرات بشأ واطح أا ان عاوها باعت ارورا تشرأ أفعراا
غررري مشررروعة يف ررأ ج ررائ مرك ررة ا تناسررب عقوبتهررا م ر خطررورة وررجه اورميررة ورررا تس ر مررن أط ررار
وإثر ررارة الرعر ررب والفر ررزط وا

للركر رراف وررر ررا املر رروت يف أدير رران أخر ررر وتعطي ر ر للنق ر ر اور ررول وتر رروتر يف

العال ات بني الدوا( ).

الخاتم ــة
يستش مما تقدم ان رغ وجود اتفا يات دولية تتعلر جبرميرة اختطراف الطرائرات املدنيرة (اتفا يرة
وكيررو _2693اتفا يررة اوررال _2690اتفا يررة مونرتيرراا )2692وباإلطررافة أىل اإلجرراءات الو ائيررة الررت
تت ررجوا ال رردوا يف املط ررارات أا أن ظ رراورة اختط رراف الط ررائرات املدني ررة مل ررا ت ررزا مس ررتمرة مر ر تزاي ررد ع رردد
الطائرات ومست دميها ا مر الجل د يؤدل أىل مضاعفة ا طرار النامجة عن وجه اورمية.
) )2ينير أسامة مرطف ابراوي _املرج الساب _ص82
) )2ينير أسامة مرطف ابراوي _املرج الساب _ص82
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لذا ومـن اجـل القضـاء علـى جريمـة اختطـاف الطـائرات المدنيـة أو علـى األقـل التقليـل منهـا يتطلـب
األتي:

 .2أن عر رردم الت ر رزام العدير ررد مر ررن الر رردوا باانضر ررمام أو املرر رراد ة عل ر ر ااتفا ير ررات املتعلقر ررة جبرمير ررة
اختطرراف الطررائرات يتطلررب أن تواص ر اومعيررة العامررة لام ر املتترردة جهودوررا يررل الرردوا
ا عضرراء الررت ن ترررادا عل ر تل ر ااتفا يررة باإلس رراط يف اانضررمام أليهررا باعت ررار وررجه اورميررة
رلة ب من اإلنسانية ولي ونا دوا رعزا عن تعرض ائرا ا لجه اورمية.
 .2إص رردار اتفا ي ررة جدي رردة تع رراس القر ررور ال ررجل انت رراف ااتفا ي ررات الدولي ررة الثالث ررة املتعلق ررة جبرمي ررة
اختطرراف الطررائرات والررجل وطررح مررن خررالا املمارسررة العمليررة وعلر وجر التتديررد فيمررا يتعلر
بتتديررد العقوبررة املالئمررة والرادعررة لررجه اورميررة وعرردم تررر تقررديروا للرردوا ا رراف ا مررر الررجل
يقررود أىل اخررتالف وت رراين او رزاءات مررن دولررة خررر ووجررود عقوبررات ا تتناسررب م ر خطررورة
وجه اورمية.
 .3توديد اإلجراءات الو ائية يف املطارات وتقريرر درد أدى لرا عرن رير عقرد اتفا يرة دوليرة تتنراوا
أو اإلجرراءات الو ائيرة فيمرا يتعلر بتفتري الركراف وايقائرب ر الررعود أىل الطرائرة وإغرالا
ال رراف املررؤدل أىل كابينررة القيررادة والت كيررد مررن وويررة العرراملني يف املطررار برررفة مسررتمرة ووط ر
اير ا اص...اخل من اإلجراءات الو ائية.
 .4عقررد معاورردة دولي ررة جديرردة لتس ررلي رتطف ررو الطررائرات وجوبي ررا أ ا ن ي ررت حم رراكمته يف ال ل ررد
الجل يوجدون في م عدم ا خج بال واعل والدواف يف ااعت ار أيا كان الردواف و لر لسرد
النقمب الجل ورد يف اتفا ية اوال لسنة .2690

أما بخصوص موقف المشرع العراقي من جريمة اختطاف الطائرات المدنية فيالحظ عليه األتي:

 .2ن ي ررنمب املش رررط العرا ررو يف ررانون العقوب ررات ر ر ر  222لس ررنة  2696عل ر ر جرمي ررة اختط رراف
الطررائرات املدنيررة كجرميررة مسررتقلة وان كرران ررد أورد عرردة إدأررام تتعل ر بتتديررد درراات س رريان
علر ر اور ررائ ال ررت ترتأ ررب علر ر م ررنت ررائرة عرا ي ررة أم أجن ي ررة يف إ ل رري العر رراا او ررول أو أينم ررا
وجدت الطائرة.
 .2ص ر رردا العر ر رراا علر ر ر اتفا ي ر ررة منر ر ر ااس ر ررتيالء غ ر ررري الق ر ررانو علر ر ر الط ر ررائرات (اتفا ي ر ررة او ر ررال
لس ررنة )2690بق ررانون التر رردي امل ررر  229لس ررنة  2692و ررد تض ررمن و ررجه ااتفا ي ررة مجل ررة
التزامرات علر كر دولررة متعا ردة منهررا مرا ررمب وجروف ا ررا اإلجرراءات الررت رد تأررون طرررورية
لت سرري اختراصررها يف جرميررة اختطرراف الطررائرات أو أل فع ر أخررر مررن أفعرراا العن ر ا خررر
املرتأ ررة مررن ر امل تطر طررد ركرراف الطررائرة أو مالديهررا رررا لر عال ررة جبرميررة اختطرراف الطررائرة
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أا ان ن يرد نمب دستورل يف العراا يف ن كيفية تنفيج املعاودات أو ااتفا يات الرت صرد ها
الع رراا وي رردو أن ا مررر جررر عل ر إدخرراا التعررديالت التش رريعية الالئمررة لوط ر االتزامررات الررت
نر عليها املعاودات أو ااتفا يات موط التنفيج داخ العراا.
 .3مت و ررجا الت رردخ بقص رردار ( ررانون الطر رريان امل ررد ر ر ر 241لس ررنة 2694ا ل ررجل ن ررمب يف امل ررادة
( )216من عل أن (تط أدأام القوانني املرعية واملعاودات وااتفا يات الدولية املنيمرة أليهرا
الدولررة فيمررا يتعلر برراورائ وا فعرراا الررت ترتأررب طررد امررن وسررالمة الطرريان املررد ) فاملشرررط ونررا
يأ ررون ررد أم ررر ع ررن ري ر ر و ررجا ال ررنمب الواس ر ر بتط ي ر ر إدأ ررام اتفا ي ررة او ررال  2690لقم ر ر
اختطرراف الطررائرات فجرميررة اختطرراف الطررائرات ومررا يرتأررب مررن أفعرراا العنر علر الطررائرة طررد
ا اص را ل عال ة بتلر اورميرة يردخ طرمن مرا يتعلر براورائ وا فعراا الرت ترتأرب طرد
امن وسالمة الطريان املد .
 .4كما ويوجد نمب املادة ( )2مرن رانون الطرريان املرد لسرنة  2694الرجل يرنمب علر أن أدأرام
وجا القانون ا تسرل (يف نطاا سريان اتفا ية دولية نافرجة يف العرراا أ ا تضرمن ورجه ااتفا يرة
أدأاما رالفرة دأامر ) علير ف نر عنرد التنرائط برني اتفا يرة اورال  2690وبرني رانون الطرريان
املد تنفج أدأام تل ااتفا ية وا تسرل أدأام وجا القانون امل الفة لالتفا ية.
 .5وبن رراء عل ر م ررا تق رردم نوص ررو ب ر جراء تع رردي عل ر ررانون العقوب ررات العرا ررو ر ر ( )222لس ررنة
 2696يقضو بقيالع جرمية اختطاف الطائرات املدنية طمن تضاعي القرانون ااخرريه وحتديرد
أركا ررا و رررو ها وعقوبته ررا عل ر ط رروء أدأ ررام اتفا ي ررة او ررال لس ررنة  2690م ررن اج ر تودي ررد
ا دأام بني القانون وااتفا ية املجكورة.
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Abstract
The crimes which threaten the security of air transport
The airplanes which carry people face kidnapping actions
done by a person or group of people and changing their
directions. The motive of the kidnapping may be political or
sometimes personal. In either way the kidnapping is described as a
criminal act which is contrary to the international legality and this
is the legal basis of the crime and the kidnapper will be criminally
responsible. The kidnapping act is fulfilled when the kidnapper is
on the airplane and when he changes the direction of it. Since the
airplane kidnapping is an act which must be punished on, the
kidnapper must be arrested and judged according to the article (2)
from the convention of Lahay for the year 1970.
The contracting state must make a vow to make the crime be
punished on, and if the state on which the airplane has land
doesn’t want to judge the kidnapper, it must surrender him to the
state which wants to judge him according to the rules of criminals
surrendering.
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