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   والثالثونالثالثة الدورة –اللجنة القانونية 
  )٢/٥/٢٠٠٨ — ٢١/٤مونتريال، (

   برنامج العمل العام للجنة القانونيةمنالنظر في البنود األخرى   : ٤البند رقم 

   قانون الجو الدوليصكوكاستعراض مسألة التصديق على 

  ) العامةمقدمة من األمانةقة رو(

 ساسيةاأل المعلومات - ١

اسـتعراض مـسألة      "الموضوع المعنـون  ) ٢١/٣/٢٠٠٤-١٥مونتريال،   ( للجنة القانونية  ٣٢ة  أولت الدور  ١- ١
 ويحتفظ الموضـوع بـنفس  .  في برنامج العمل العام الخاص بها٥ األولوية رقم    "  قانون الجو الدولي   صكوكالتصديق على   

 .في الوقت الحاليفي برنامج العمل  الدرجة من األولوية

 للجنة ٣٢منذ الدورة  التي اتخذت اإلجراءات - ٢

ثة بالـدول   يائم حد و ق بهاالى الدول   من المنظمة    رسائل   ثمانيتم ارسال   للجنة القانونية،    ٣٢منذ انعقاد الدورة     ١- ٢
 بمـا فيهـا   ،يهـا  أو انـضمت ال ها أو اعتمدتهاأو قبلت قانون الجو المودعة لدى االيكاو       صكوك  على التي وقعت أو صدقت   

 الى مختلف القرارات التي أصدرتها الجمعية       بصورة خاصة نتباه  االتلك الرسائل    وتلفت .اغوبروتوكوالت تعديل اتفاقية شيك   
 ثـالث وتخبر  .  الدولية لقانون الجوالصكوكالعمومية وحثت فيها الدول المتعاقدة على التصديق بأسرع ما يمكنها على هذه      

البروتوكول الذي يعـدل المـادة   ) ١: (وهيفاذ  حيز النالصكوك الدول بدخول بعض  إلىمن المنظمة   صادرة  رسائل أخرى   
اتفاقيـة كيـب تـاون    ) ٢ (، عـضوا ١٩ إلـى  عضوا ١٥ من اتفاقية شيكاغو لزيادة عضوية لجنة المالحة الجوية من     ٥٦

وحثت تلـك الرسـائل   .  تعديل الملحق الفني التفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية) ٣ (،٢٠٠١وبروتوكول كيب تاون لسنة     
 االتفاقيـة بـشأن تمييـز       إلـى إضـافة   ) ٢(و  ) ١(يضا على التصديق على البروتوكوالت واالتفاقية المذكورة في         الدول أ 

 .على التوالي) ٣(المتفجرات البالستيكية المذكورة في 

على معظم صكوك قانون الجو وهـي       تصديق  لتسهيل قيام الدول بال   ق  أورا اتمجموع القانونية   اإلدارةأعدت   ٢- ٢
كما   .بحيث تطلع عليها الدول المتعاقدة     )icaonet/int.icao.www(موقع االيكاو على شبكة االنترنت العالمية       متاحة حاليا في    

 .أنه تقدم حسب الطلب وتوزع في الندوات القانونية

االدارة القانونية في موقع االيكاو     في صفحة   المنشورة   المعاهدات   ةعوجمفي م توسع  ال، جرى   ٣٢منذ الدورة    ٣- ٢
  .اإليداع األخـرى   قانون الجو بعد القيام بالتحقق لدى جهات         صكوككما نشرت قوائم كاملة اضافية ألطراف        . على الشبكة 

 المتعلقة  اإليداعويتم باستمرار استكمال السجل الموضوع حسب التسلسل الزمني لجميع أنشطة            .  العمل يجري  اذهيزال   وال
 . قانون الجو الدوليوكبصك
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  قانون الجو الدوليصكوكحالة  - ٣

موجزا للتغييرات التي استجدت على الحالة منذ انعقاد الدورة الماضية للجنة القانونيـة فـي   المرفـق  يتضمن   ١- ٣
 . بما فيها بروتوكوالت تعديل اتفاقية شيكاغو، الرئيسية لقانون الجو الدوليالصكوكجميع 

  قانون الجـو   صكوكسريان  بدأ   القانونية   الدورة األخيرة للجنة  صوص أنه منذ    جدير بالمالحظة على وجه الخ     ٢- ٣
 :الدولي التالية

  )٦/١٠/١٩٨٩ ،مونتريال( ]٥٦المادة [شيكاغو اتفاقية تعديل بروتوكول   )أ 

  .١٨/٤/٢٠٠٥ في سريانه أ بد-

 )١٦/١١/٢٠٠١كيب تاون،  (اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة  )ب 

 .، على النحو المطبق على معدات الطائرات٦/٣/٢٠٠٦ في انهاسري أ بد-

 بروتوكول اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات              )ج 
 )١٦/١١/٢٠٠١، كيب تاون(

 .٦/٣/٢٠٠٦ في سريانه أ بد-

ومـن بـين هـذه        .خمسة عشر  ال تعديالتهاة  ل من جم   عشر تعديال  ثالثة تم انفاذ  ،فيما يتعلق باتفاقية شيكاغو    ٣- ٣
للجنـة   ٣٢ومنذ الدورة   . الى كل تعديلانضمام أكثر من مائة طرف على  تعديال    عشر ثالثة حاز   ،التعديالت الخمسة عشر  

 بما يزيد على عشرة تصديقات لكل منها وحظي تعـديل           ٢٢ إلى ١٧من   األرقام   مأما المرفقحظيت التعديالت الواردة في     
 .الذي دخل حيز النفاذ خالل الفترة التي يتضمنها التقرير باثنين وعشرين تصديقا) ١٩رقم  (٥٦المادة 

 يـشبه القبـول   ما  على   الصكوك  بعض ت حصل ، األخرى غير تعديالت اتفاقية شيكاغو     بالصكوكفيما يتعلق    ٤- ٣
 لكل  طرفا ١٥٠ أكثر من    ٣٨ و ٣٧ و ٣٦و ٣٥ و ٢٦المذكورة أمام األرقام    الصكوك  انضم الى   فعلى سبيل المثال،      .العالمي
 ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٤ المذكورة أمام األرقـام      الصكوك التي انضمت الى      األطراف  وحدثت زيادات ملحوظة في عدد     .وثيقة

) ٣٩ رقم( باثنين وخمسين طرفا جديدا، واتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية          ١٩٩٩فقد حظيت اتفاقية مونتريال لعام      : ٤١و
بأربعة وعشرين طرفـا، وصـكوك كيـب تـاون          ) ٣٨رقم  (فا، وبروتوكول قمع العنف في المطارات       بتسعة وثالثين طر  

 .بسبعة عشر طرفا جديدا لكل منها ) ٤١ و ٤٠ رقما(

 إعـداد مثـل  صديق لتعلى ا التشجيع زيادةأجل   وسوف تستمر األمانة في اتخاذ االجراءات االدارية الضرورية من         ٥-٣
 واالسـتمرار فـي     ، الحلقات الدراسية  بما فيها محافل عديدة   في  والنهوض بعملية التصديق     ،يقوتعميم المجموعات الخاصة بالتصد   

 .الى الدولأثناء زياراتهما  كل من رئيس المجلس واألمين العام من جهةلتصديق التركيز على المسائل المتعلقة با

  القانونيةاالجراء المعروض على اللجنة - ٤

 .ورقة العمل هذه علما بالمعلومات الواردة في يرجى من اللجنة القانونية أن تحيط ١- ٤

— — — — — — — —  
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  المرفـق
   قانون الجو الدوليصكوكى حالة التغيرات التي استجدت عل

   للجنة القانونية٣٢منذ عقد الدورة 
  )٢١/٣/٢٠٠٨- ١٥ ،مونتريال(

  ٥/٣/٢٠٠٨الحالة في 

  ات الصلةاتفاقية الطيران المدني الدولي وتعديالتها واالتفاقات ذ  -أ
  ٧/١٢/١٩٤٤ الموقعة في شيكاغو في ،اتفاقية الطيران المدني الدولي  -١

  متعاقدتان جديدتاندولتان   -  
  ) ٤/٤/١٩٤٧ بدأ السريان في ،دولة متعاقدة ١٩٠العدد الكلي للدول المتعاقدة (   

  ٧/١٢/١٩٤٤ الموقع عليه في شيكاغو في ،اتفاق عبور الخطوط الجوية الدولية  -٢
  ل متعاقدة جديدةدو ٨  -  

  )٣٠/١/١٩٤٥ بدأ السريان في ، دولة١٢٨العدد الكلي للدول المتعاقدة (   
  ٧/١٢/١٩٤٤ الموقع في شيكاغو في ،اتفاق النقل الجوي الدولي  -٣

  ال تغيير في الحالة  -  
  )٨/٢/١٩٤٥بدأ السريان في  ،دولة ١١العدد الكلي للدول المتعاقدة (  

 فـي   آيـرس  موقع عليه في بوينس      ، ثالثي اللغات التفاقية الطيران المدني الدولي      بروتوكول بشأن النص الرسمي     -٤
٢٤/٩/١٩٦٨(  

  ةجديددول متعاقدة  ٤  -  
  )٢٤/١٠/١٩٦٨بدأ السريان في  ،دولة ١٥٠العدد الكلي للدول المتعاقدة (  

ه فـي مونتريـال فـي        موقع علي  ،بروتوكول بشأن النص الرسمي رباعي اللغات التفاقية الطيران المدني الدولي           -٥
٣٠/٩/١٩٧٧  

  يدة جددول متعاقدة ٦  -  
  )١٦/٩/١٩٩٩ بدأ السريان في ،دولة ٨٣ العدد الكلي للدول المتعاقدة(   

فـي مونتريـال فـي      عليه   موقع   ،بروتوكول بشأن النص الرسمي خماسي اللغات التفاقية الطيران المدني الدولي           -٦
٢٩/٩/١٩٩٥  

  ة جديددول متعاقدة ٦  -  
أو مع تحفظ يعقبـه القبـول مـرة أو    القبول  على بدون تحفظ إما توقيعا ٧١يبلغ  من التوقيعات   ي  عدد كل (  

  )الطيران المدني الدولي التفاقية ة الختاميالفقرةولم يبدأ السريان بعد انتظارا لسريان تعديل أكثر، 
 فـي مونتريـال فـي        عليه ع موق ،بروتوكول بشأن النص الرسمي سداسي اللغات التفاقية الطيران المدني الدولي          - ٧

١/١٠/١٩٩٨  
  ة جديددول متعاقدة ٨  -  

أو مع تحفظ يعقبـه القبـول مـرة أو    القبول على  بدون تحفظ إما توقيعا ٥١من التوقيعات يبلغ   عدد كلي   (   
  )الطيران المدني الدوليالتفاقية  ة الختاميالفقرة ولم يبدأ السريان بعد انتظارا لسريان تعديل ،أكثر
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 موقـع عليـه فـي مونتريـال فـي      ،]ا مكـرر  ٩٣ المادة[ل بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي        بروتوكو  -٨
٢٧/٥/١٩٤٧  

  ةديجددول متعاقدة  ٦  -  
  )٢٠/٣/١٩٦١ بدأ السريان في ، دولة١١١ العدد الكلي للدول المتعاقدة(    

  ١٤/٦/١٩٥٤ع عليه في مونتريال في  موق،]٤٥المادة [بروتوكول بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي   -٩
  ةديجددول متعاقدة  ٤  -  
  )١٦/٥/١٩٥٨ بدأ السريان في ، دولة١٣٨ العدد الكلي للدول المتعاقدة(    

 ،]٦١والمادة  ) ه (٤٩ والمادة   ،)أ (٤٨المادة  [بروتوكول بشأن بعض التعديالت التفاقية الطيران المدني الدولي           -١٠
  ١٤/٦/١٩٥٤موقع عليه في مونتريال في 

  ةديجددول متعاقدة  ٤  -  
  )١٢/١٢/١٩٥٦ بدأ السريان في ، دولة١٤١ العدد الكلي للدول المتعاقدة(    

 موقـع عليـه فـي مونتريـال فـي        ،])أ (٥٠المـادة   [بروتوكول بشأن تعديل التفاقية الطيران المدني الـدولي           -١١
٢١/٦/١٩٦١  

  ةديجددول متعاقدة  ٣  -  
  )١٧/٧/١٩٦٢ بدأ السريان في ، دولة١٣٢ قدةالعدد الكلي للدول المتعا(    

  ١٥/٩/١٩٦٢ موقع عليه في روما في ،])أ (٤٨المادة [بروتوكول بشأن تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي   -١٢
  ةديجددول متعاقدة  ٣  -  
  )١١/٩/١٩٧٥ بدأ السريان في ،ة دول١١٤ العدد الكلي للدول المتعاقدة(    

  ١٢/٣/١٩٧١ موقع عليه في نيويورك في ،])أ (٥٠المادة [بروتوكول بشأن تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي   -١٣
  ةديجددول متعاقدة  ٣  -  
  )١٦/١/١٩٧٣ بدأ السريان في ، دولة١٢٨ العدد الكلي للدول المتعاقدة(    

  ٧/٧/١٩٧١ موقع عليه في فيينا في ،]٥٦دة الما[بروتوكول بشأن تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي   -١٤
  ةديجددول متعاقدة  ٥  -  
  )١٩/١٢/١٩٧٤ بدأ السريان في ، دولة١٣٣ العدد الكلي للدول المتعاقدة(    

 موقـع عليـه فـي مونتريـال فـي        ،])أ (٥٠المـادة   [بروتوكول بشأن تعديل التفاقية الطيران المدني الـدولي           -١٥
١٦/١٠/١٩٧٤  

  ةديدجدول متعاقدة  ٤  -  
  )١٥/٢/١٩٨٠ بدأ السريان في ، دولة١٢٦ العدد الكلي للدول المتعاقدة(    

 ،] النص الرسمي الروسـي    إلىالتي تشير    ة الختامي الفقرة[بروتوكول بشأن تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي          -١٦
  ٣٠/٩/١٩٧٧موقع عليه في مونتريال في 

  ةديجددول متعاقدة  ٨  -  
  )١٧/٨/١٩٩٩ بدأ السريان في ،ة دول١١٧ ل المتعاقدةالعدد الكلي للدو(    

 موقع عليه فـي مونتريـال فـي         ،]ا مكرر ٨٣المادة رقم   [بروتوكول بشأن تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي          -١٧
٦/١٠/١٩٨٠  
  ةديجددولة متعاقدة  ١٣  -  
  )٢٠/٦/١٩٩٧ بدأ السريان في ، دولة١٥٣ العدد الكلي للدول المتعاقدة(    
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 موقع عليـه فـي مونتريـال فـي      ،]ا مكرر ٣المادة رقم   [بروتوكول بشأن تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي          -١٨
١٠/٥/١٩٨٤  

  ةديجددولة متعاقدة  ١٢  -  
  )١/١٠/١٩٩٨ بدأ السريان في ، دولة١٣٧ العدد الكلي للدول المتعاقدة(    

  ٦/١٠/١٩٨٩ موقع عليه في مونتريال في ،]٥٦المادة [بروتوكول بشأن تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي   -١٩
  ةديجد متعاقدة ةدول ٢٢  -  
  )١٨/٤/٢٠٠٥بدأ السريان في  ، دولة١٢١ العدد الكلي للدول المتعاقدة(    

 موقـع عليـه فـي مونتريـال فـي           ،])أ (٥٠المـادة   [بروتوكول بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الـدولي           -٢٠
٢٦/١٠/١٩٩٠  

  ةديجدة متعاقدة دول ١٣  -  
  )٢٨/١١/٢٠٠٢بدأ السريان في  ، دولة١٣٤ العدد الكلي للدول المتعاقدة(    

 موقع عليـه    ،]بشأن النص الرسمي العربي    ة الختامي الفقرة[بروتوكول بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي          -٢١
  ٢٩/٩/١٩٩٥في مونتريال في 

  ةديجددولة متعاقدة  ١٣  -  
  ) تصديقا١٢٢ المطلوب ، لم يبدأ السريان بعد، دولة٥٩ للدول المتعاقدةالعدد الكلي (    

 موقع فـي    ،]بشأن النص الرسمي الصيني    ة الختامي الفقرة[بروتوكول بشأن تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي         -٢٢
  ١/١٠/١٩٩٨مونتريال في 

  ةديجددولة متعاقدة  ١٣  -
  ) تصديقا١٢٤ المطلوب ،يبدأ السريان بعد لم ، دولة٤٣ العدد الكلي للدول المتعاقدة(  

   قانون الجو الدولي األخرىصكوك  -ب
  ١٩/٦/١٩٤٨ الموقع عليها في جنيف في ،االتفاقية المتعلقة باالعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات  -٢٣

  متعاقدتان جديدتاندولتان   -  
  ) ١٧/٩/١٩٥٣ بدأ السريان في ،٨٩مجمل عدد عمليات التصديق واالنضمام (    

 الموقع عليها في    ،رضباألطراف الثوالث على سطح األ    ها الطائرات األجنبية    لحقاالتفاقية المتعلقة باألضرار التي ت      -٢٤
  ٧/١٠/١٩٥٢روما في 

  ةديجددول متعاقدة  ٣  -  
  )٤/٢/١٩٥٨ بدأ السريان في ،٤٩مجمل عدد عمليات التصديق واالنضمام (    

باألطراف الثوالث علـى سـطح   ها الطائرات األجنبية لحقة المتعلقة باألضرار التي ت بروتوكول بشأن تعديل االتفاقي     -٢٥
  ٢٣/٩/١٩٧٨ موقع عليه في مونتريال في ،٧/١٠/١٩٥٢رض الموقع عليها في روما في األ

  ةديجد متعاقدة دول ٤  -  
  )٢٥/٧/٢٠٠٢ بدأ السريان في ،١٢مجمل عدد عمليات التصديق واالنضمام (    

  ١٢/١٠/١٩٢٩ موقع عليها في وارسو في ،ن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولياتفاقية بشأ  -٢٦
  لم يتغير الوضع  -  
  )١٣/٢/١٩٣٣ بدأ السريان في ،١٥١مجمل عدد عمليات التصديق واالنضمام (    
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بروتوكول بشأن تعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقـل الجـوي الـدولي الموقـع عليهـا فـي وارسـو فـي                      -٢٧
  ٢٨/٩/١٩٥٥ موقع عليه في الهاي في ،١٢/١٠/١٩٢٩

  متعاقدتان جديدتاندولتان   -  
  )١/٨/١٩٦٣ بدأ السريان في ،١٣٦ مجمل عدد عمليات التصديق واالنضمام(    

االتفاقية المكملة التفاقية وارسو بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي يقوم به شـخص آخـر غيـر            -٢٨
  ١٨/٩/١٩٦١قع عليها في غواداالخارا في  المو،الناقل المتعاقد

   دول متعاقدة جديدة٣  -  
  )١/٥/١٩٦٤ بدأ السريان في ،٨٥ مجمل عدد عمليات التصديق واالنضمام(  

لتعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقع          ٨/٣/١٩٧١موقع في مدينة غواتيماال في      بروتوكول    -٢٩
  ٢٨/٩/١٩٥٥ما عدلت بالبروتوكول المبرم في الهاي في ك ١٢/١٠/١٩٢٩عليها في وارسو في 

  لم يتغير الوضع  -  
 ورهنا بشروط ، تصديقا من الدول الموقعة٣٠ المطلوب   ، لم يبدأ السريان بعد    ،انضمامات ٥تصديقات و  ٧(    

  )معينة
 المبرمة في وارسـو فـي    بشأن تعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي١ رقم اإلضافيالبروتوكول    -٣٠

  ٢٥/٩/١٩٧٥ الموقع عليه في مونتريال في ،١٢/١٠/١٩٢٩
  لم يتغير الوضع  -  
  )١٥/٢/١٩٩٦ بدأ السريان في ،٤٨مجمل عدد عمليات التصديق واالنضمام (    

 لتعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمـة فـي وارسـو فـي                 ٢ رقم   اإلضافيالبروتوكول    -٣١
 الموقع عليـه فـي مونتريـال فـي     ،٢٨/٩/١٩٥٥ما عدلت بالبروتوكول المبرم في الهاي في      ك ١٢/١٠/١٩٢٩
٢٥/٩/١٩٧٥  

  لم يتغير الوضع  -  
  )١٥/٢/١٩٩٦ بدأ السريان في ،٤٩مجمل عدد عمليات التصديق واالنضمام (    

دولي المبرمـة فـي وارسـو فـي          لتعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي ال        ٣ رقم   اإلضافيالبروتوكول    -٣٢
 وفـي مدينـة غواتيمـاال فـي     ٢٨/٩/١٩٥٥ما عدلت بالبروتوكولين المبرمين في الهاي فـي    ك ١٢/١٠/١٩٢٩
  ٢٥/٩/١٩٧٥ الموقع عليه في مونتريال في ،٨/٣/١٩٧١
  انسحابان  -  
  ) تصديقا٣٠ المطلوب ، لم يبدأ السريان بعد، تصديقا٢١(    

لتعديل االتفاقية بشأن توحيد بعض قواعد     ،  ٢٥/٩/١٩٧٥موقع عليه في مونتريال في      ال ٤بروتوكول مونتريال رقم      -٣٣
ما عدلت بـالبروتوكول المبـرم فـي الهـاي فـي      ك ١٢/١٠/١٩٢٩النقل الجوي الدولي المبرمة في وارسو في   

٢٨/٩/١٩٥٥  
  متعاقدتان جديدتاندولتان   -  
  )١٤/٦/١٩٩٨ي  بدأ السريان ف،٥٤مجمل عدد عمليات التصديق واالنضمام (    

  ٢٨/٥/١٩٩٩ المحررة في مونتريال في ،اتفاقية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي -٣٤
  ةديجددولة متعاقدة  ٥٢  -

  )٤/١١/٢٠٠٣في  بدأ السريان ، تصديقا٨٦ اتمجمل عدد التصديق(  



LC/33-WP/4-4  
Appendix A-5 

 

هـا فـي طوكيـو فـي      الموقـع علي ،اتفاقية الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على مـتن الطـائرات           -٣٥
١٤/٩/١٩٦٣  

  ةديجد دول متعاقدة ٧  -  
  )٤/١٢/١٩٦٩ بدأ السريان في ،١٨٣مجمل عدد عمليات التصديق واالنضمام (    

  ١٦/١٢/١٩٧٠ الموقع عليها في الهاي في ،اتفاقية بشأن قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات  -٣٦
  ةديجددول متعاقدة  ٥  -  
  )١٤/١٠/١٩٧١ بدأ السريان في ،١٨٢يق واالنضمام مجمل عدد عمليات التصد(    

  ٢٣/٩/١٩٧١ الموقع عليها في مونتريال في ، سالمة الطيران المدنياألفعال غير المشروعة ضداتفاقية قمع   -٣٧
  ةديجددول متعاقدة  ٦  -  
  )٢٦/١/١٩٧٣ بدأ السريان في ،١٨٥مجمل عدد عمليات التصديق واالنضمام (    

 مكمل التفاقية   ،ع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي           بروتوكول بشأن قم    -٣٨
موقع عليه في   و ،٢٣/٩/١٩٧١ سالمة الطيران المدني المبرمة في مونتريال في         األفعال غير المشروعة ضد   قمع  

  ٢٤/٢/١٩٨٨مونتريال في 
  ةديجددولة متعاقدة  ٢٤  -  
  )٦/٨/١٩٨٩ بدأ السريان في ،١٦٢ واالنضمام مجمل عدد عمليات التصديق(    

  ١/٣/١٩٩١في مونتريال في وقع عليها  الم،تفاقية بشأن تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفهااال  -٣٩
   ةديجددولة متعاقدة  ٣٩  -  
  )٢١/٦/١٩٩٨ بدأ السريان في ،١٣٧مجمل عدد عمليات التصديق والموافقة واالنضمام (    

  ١٦/١١/٢٠٠١ في صالح الدولية في المعدات المنقولة الموقعة في كيب تاوناتفاقية الم  -٤٠
  دولة متعاقدة جديدة ١٧  -  
  )على النحو المطبق على معدات الطائرات ١/٣/٢٠٠٦بدأ السريان في  ١٩ تتصديقاعدد المجمل (    

فـي   معدات الطائرات، الموقعة     بروتوكول اتفاقية المصالح الدولية في المعدات المنقولة بشأن المسائل التي تخص            -٤١
  ١٦/١١/٢٠٠١ في كيب تاون

  دولة متعاقدة جديدة ١٧  -  
  .)١/٣/٢٠٠٦بدأ السريان في ، ١٩ تتصديقاالمجمل عدد (    

  — انتهى —


