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  الوثيقة الختامية
  للمؤتمر الدولي لقانون الجو 

  المنعقد تحت رعاية) المؤتمر الدبلوماسي بشأن أمن الطيران(
  ي الدوليالمدن منظمة الطيران

  ١٠/٩/٢٠١٠ إلى ٣٠/٨من بالصين  بيجينفي 

 ٣٠/٨ة من حكومة الصين من وبدعفي بيجين  بشأن أمن الطيران بلوماسيالدجتمع المفوضون لدى المؤتمر ا
قمع األعمال غير المشروعة ضد سالمة الطيران اتفاقية اعتماد التعديالت التي ُأدخلت على بغرض  ١٠/٩/٢٠١٠ إلى

االستيالء غير المشروع على ؛ واتفاقية ١٩٨٨البروتوكول لعام ببصيغتها المعدلة ) ١٩٧١ة مونتريال لعام اتفاقي(المدني 
  .)١٩٧٠اتفاقية الهاي لعام (الطائرات 
  :ممثلة في المؤتمر وقدمت أوراق اعتماد سليمة ومستوفية للشروطالتالية .... وكانت حكومات الدول  

  
  الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

  األرجنتينجمهورية 
  أستراليا

  جمهورية أذربيجان
  بلجيكامملكة 

  بتسواناجمهورية 
  االتحادية البرازيلجمهورية 
  رونيالكامجمهورية 

  كندا
  جمهورية تشاد

  شيليجمهورية 
  الشعبية الصينجمهورية 
  كوستا ريكاجمهورية 
  كوباجمهورية 

  جمهورية قبرص
  الجمهورية التشيكية

  ركمملكة الدانم
  الجمهورية الدومنيكية

  اكوادورجمهورية 
  العربية مصرجمهورية 

  جمهورية فيجي
  فنلنداجمهورية 

  يةفرنسالجمهورية ال
  جمهورية غامبيا

  االتحادية ألمانياجمهورية 
  الجمهورية اليونانية

  الهندجمهورية 
  جمهورية أندونيسيا

  جمهورية ايران االسالمية
  دولة اسرائيل

  جمهورية ايطاليا

  ابانالي
  كينياجمهورية 

  الكويتدولة 
  جمهورية مدغشقر

  ماليزيا
  ماليجمهورية 

  الواليات المكسيكية المتحدة
  المملكة المغربية

  ناميبياجمهورية 
  الديمقراطية االتحادية نيبالجمهورية 

  هولندامملكة 
  نيوزيلندا

  االتحادية نيجيرياجمهورية 
  النرويجمملكة 

  جمهورية باكستان االسالمية
  بنمارية جمهو

  باراغوايجمهورية 
  الفلبينجمهورية 
  بولنداجمهورية 

  يةالبرتغالالجمهورية 
  قطردولة 

  جمهورية كوريا
  رومانيا

  االتحاد الروسي
  المملكة العربية السعودية

  جمهورية السنغال
  جمهورية سنغافورة

  سلوفينياجمهورية 
  جنوب أفريقياجمهورية 

  اسبانيامملكة 
  السودانجمهورية 
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          لجنة الصياغة  

    )سنغافورة(تان السيدة سيو هواي   :الرئيس  

  الجزائر  :األعضاء  
  األرجنتين
  استراليا

  كندا
  الصين
  كوبا

  الجمهورية التشيكية
  مصر
  فرنسا
  الهند

  اندونيسيا
  اليابان
  كينيا

  المكسيك
  نيجيريا
  رومانيا

  االتحاد الروسي
  المملكة العربية السعودية

  السنغال
  السويد

  االمارات العربية المتحدة
  المملكة المتحدة
  الواليات المتحدة

  
  )االياتا( اتحاد النقل الجوي الدولي

  لمخدرات والجريمةلمكتب األمم المتحدة 
  

          لجنة الديباجة والبنود الختامية  
  )سنغافورة(تان السيدة سيو هواي   :الرئيس  

  الجزائر  :ضاءاألع  
  أستراليا
  بلجيكا

  البرازيل
  رونيالكام
  كندا

  الصين
  مصر
  الهند

  إيطاليا
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  سيكالمك
  نيجيريا
  رومانيا

  االتحاد الروسي
  الواليات المتحدة

اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة فيما يتعلق بالطيران المدني الدولي اعتمد المؤتمر عقب مداوالته نصي 
  .تفاقية االستيالء غير المشروع على الطائراتوالبروتوكول اإلضافي ال

كول المذكورين من طرف الدول المشاركة وتووفي هذا اليوم فتح في بيجين باب التوقيع على االتفاقية والبر
سيفتح باب التوقيع على االتفاقية والبروتوكول المذكورين أمام  ٢٧/٩/٢٠١٠وتقرر أيضا أنه بعد تاريخ . في المؤتمر
  .في مونتريال ل في المقر الرئيسي لمنظمة الطيران المدني الدوليجميع الدو

ويخضع نصا االتفاقية والبروتوكول المذكورين للتحقق منهما من قبل أمانة المؤتمر في إطار تفويض رئيس 
متوافقة المؤتمر خالل مدة تسعين يوما من تاريخه من حيث التغييرات اللغوية الالزمة لجعل النصوص باللغات المختلفة 

  .بعضها مع بعض

اتفاقية (التفاقية االستيالء غير المشروع على الطائرات واعتُمد أيضا في هذا اليوم في بيجين نص موحد 
تيسيرا بالبروتوكول اإلضافي التفاقية االستيالء غير المشروع على الطائرات بالصيغة المعدلة ) ١٩٧٠الهاي لعام 

ويرفق هذا النص، الذي . تفاقية والبروتوكول المذكورين بطريقة يسهل استخدامهالتنفيذ القواعد المنصوص عليها في اال
  .ُأعد بست لغات، بهذه الوثيقة الختامية

  ، فإن المندوبين، وإثباتا لما تقدم

  ،فتها هذا المؤتمر في بيجين وعلى كرم ضيافتهاالحكومة الصين على استض إذ يعربون عن امتنانهم

  الختامية، على هذه الوثيقة وقعوا

أيلول من عام ألفين وعشرة في ستة نصوص ذات /من شهر سبتمبر رفي بيجين في اليوم العاش حررت
حجية باللغات العربية واالنجليزية والصينية والفرنسية والروسية واالسبانية في نسخة واحدة تودع لدى منظمة الطيران 

  .سميا منها إلى كل من الحكومات الممثلة في هذا المؤتمرالمدني الدولي وتسلّم المنظمة المذكورة نسخة معتمدة ر

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المرفق

  )يقدم فيما بعد(

  ـ انتهـى ـ


