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 وباراغواي وجمهورية كوريا والسنغال وٕاسبانيا وأوغندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة.والمكسيك ونيبال ونيجيريا وبنما 
 ووقعت على بروتوكول بيجين الدول المشار إليها أعاله باإلضافة إلى الهند وزامبيا.

 تصديقا للدخول حيز النفاذ. ٢٢ن إلى يالمعاهدتكل من  وتحتاج ٦-١

 إجراءات التنفيذ من جانب االيكاو -٢

اتفاقية بيجين وبروتوكول تعزيز  :٢٣-٣٧تمدت الجمعية العمومية خالل الدورة السابعة والثالثين القرار اع ١-٢
على التوقيع والتصديق على اتفاقية بيجين وبروتوكول بيجين في أسرع وقت الذي يحث جميع الدول  ٢٠١٠بيجين لعام 

 االقتضاء، في عملية التصديق إذا طلبت ذلك إحدى الدول األعضاء.لى األمين العام تقديم المساعدة، حسب إ طلبي، و ممكن

، لقد اتخذ األمين العام إجراءات لتنظيم عدد من المناسبات للترويج للصكين كما أعد رزما إدارية للتصديق ٢-٢
 .http://www.icao.int/secretariat/legal/pages/AdministrativePackages.aspxوهي متوفرة على موقع االيكاو الشبكي: 

) وجمهورية كوريا COCESNAوقد اتخذ كل من رومانيا ومؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية ( ٣-٢
 ج لصكي بيجين، في جملة أمور أخرى.وبولندا المبادرة على التوالي لرعاية ندوات االيكاو القانونية للتروي

 األسباب الرئيسية للتصديق -٣

ثمرة الجهود الجماعية التي بذلتها األسرة الدولية لتحديث اإلطار القانوني ألمن الطيران. ومن  هما صكا بيجين ١-٣
التحضيرية عدد من األفعال التي تشكل تهديدات جديدة وناشئة ضد الطيران المدني، بما في ذلك بعض األفعال  خالل تجريم

للجرائم، سيقويان قدرة الدول على الوقاية من ارتكاب هذه الجرائم لمالحقة ومعاقبة أولئك الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم. 
األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب التي اعتمدتها الجمعية العمومية لألمم كما سيساهم الصكان في تطبيق استراتيجية 

 من خالل تحسين نظام المعاهدة العالمية لمكافحة اإلرهاب. ٨/٩/٢٠٠٦المتحدة في 

  االستنتاج -٤
ية تقديم توصية بشأن تسريع الدول التصديق على اتفاقمؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران إلى الدعى يُ  ١-٤

  بيجين وبروتوكول بيجين.

 — انتهى —


