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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
 اللجنة القانونية

  لتنظر فيها للجنة القانونيةمقدمة مسائل أخرى   :من جدول األعمال ٦٢البند رقم 

  صكوك قانون  تصديقها علىاإلشعار بتوقيع الهند و
  أو انضمامها إليها الدوليالجو 

  )الهند مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
الجو  انونقاالنضمام إلى صكوك  وأ التصديق وأتوقيع لترتبط ورقة المعلومات هذه بوضع الهند بالنسبة ل

  .الدولي

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

تعزيز القانون الذي يحكم  –سيادة القانون  -   Fترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي
  .الطيران المدني الدولي

    :اآلثار المالية

   :المراجع
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 المقدمة - ١

وهو يوم  ٧/١٢/١٩٤٤شيكاغو في  يةالهند عضو مؤسس لمنظمة الطيران المدني الدولي إذ أنها وقعت على اتفاق  ١- ١
 اعتباراوأصبحت االتفاقية سارية المفعول بالنسبة للهند  ١/٣/١٩٤٧وصدقت الهند على االتفاقية في .  إنشاء المنظمة

 التصديقعمليات في و ةدولي يةفي صياغة صكوك قانون جوهرياومنذ ذلك الحين لعبت الهند دورا .  ٤/٤/١٩٤٧ من
جو الدولي والتصديق عليها الوتبرز هذه الورقة موقف الهند بالنسبة للتوقيع على صكوك قانون .  بعدفيما  واالنضمام إليها

  .نضمام إليهاالأو ا

 الوضع - ٢

قائمة  )أ( التذييلوترد في . متعددة األطرافالصدقت الهند أو انضمت إلى معظم صكوك قانون الجو  ١- ٢
ما من بين  صكا ٣٢ إلى باالنضمامأو  إما بالتوقيعالهند  قامتو.  الهند طرفا فيها أصبحت التي ةالدولي يةصكوك القانونالب

وتجدر . االهند أو تنضم إليه اصكا لم توقع عليه ١١تضم قائمة  )ب(التذييل ترد في و . ادولي اقانوني اصك ٤٣ همجموع
من االتفاقيات الحديثة مثل اتفاقية  زيدبم )ب(التذييل الصكوك الواردة في  معظماإلشارة إلى أنه تمت االستعاضة عن 

 ،وهكذا.  طرفا فيها الهند أصبحت، التي ٢٠٠١ لعام واتفاقية كيب تاون وبروتوكول كيب تاون ١٩٩٩ لعام مونتريال
 .ةالدولي يةلصكوك القانونلتحظى الهند بسجل حافل للغاية من االمتثال 

  الجمعية العموميةالمعروض على اإلجراء  - ٣
  . الجمعية العمومية اإلحاطة علما بمضمون هذه الورقةيرجى من  ١- ٣

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )أ(التذييل 
  الدولية لقانون الجولصكوك لوضع الهند بالنسبة 

تاريخ التصديق أو   تاريخ التوقيع    
  اإلنضمام

  النفاذتاريخ 

  اتفاقية الطيران المدني الدولي  -١
    ٧/١٢/١٩٤٤شيكاغو،

٤/٤/١٩٤٧  ١/٣/١٩٤٧  ٧/١٢/١٩٤٤  

 ، الخاص بالخطوط الجوية الدولية براتفاق المرور العا  -٢
  ٧/١٢/١٩٤٤شيكاغو،

٢/٥/١٩٤٥  ٢/٥/١٩٤٥  ٧/١٢/١٩٤٤  

 يةتفاقلغات الال الرسمي ثالثي النصبروتوكول بشأن   -٣
  الطيران المدني الدولي

   ٢٤/٩/١٩٦٨ ،يرسآ نسيبو

١(٢٤/٩/١٩٦٨(
 ٢٩/١٢/١٩٦٩  ٢٩/١٢/١٩٦٩  

غات التفاقية لال الرسمي رباعيبروتوكول بشأن النص   -٤
  الطيران المدني الدولي

   ٣٠/٩/١٩٧٧مونتريال، 

١٦/٩/١٩٩٩ ٣٠/٩/١٩٧٧  )٢(٣٠/٩/١٩٧٧  

التفاقية لغات ال الرسمي خماسيبروتوكول بشأن النص   -٥*
  الطيران المدني الدولي 

  ٢٩/٩/١٩٩٥مونتريال، 

١٩/١٠/١٩٩٥  )٢(١٩/١٠/١٩٩٥  -  

التفاقية لغات ال الرسمي سداسيبروتوكول بشأن النص  -٦*
  الطيران المدني الدولي

   ١/١٠/١٩٩٨مونتريال، 

٢/٨/٢٠٠٢  )١(١/١٠/١٩٩٨  -  

  امكرر ٩٣المادة   -٧
   ٢٧/٥/١٩٤٧مونتريال، 

-  ٢٠/٣/١٩٦١  ١٥/١٢/١٩٤٧  

  ٤٥المادة   -٨
  ١٤/٦/١٩٥٤مونتريال، 

-  ١٦/٥/١٩٥٨  ١٩/١/١٩٥٥  

  ٦١و) ه(٤٩، )أ( ٤٨المواد   -٩
  ١٤/٦/١٩٥٤مونتريال، 

-  ١٢/١٢/١٩٥٦  ١٩/١/١٩٥٥  

  )أ(٥٠المادة   -١٠
  ٢١/٦/١٩٦١مونتريال، 

-  ١٧/٧/١٩٦٢  ١٨/١٢/١٩٦١  

  )أ(٤٨المادة   -١١
  ١٥/٩/١٩٦٢روما، 

-  ١١/٩/١٩٧٥  ٦/١٠/١٩٧٠  

  )أ(٥٠المادة   -١٢
  ١٢/٣/١٩٧١نيويورك، 

-  ١٦/١/١٩٧٣  ١٥/٦/١٩٧١  

  ٥٦المادة   -١٣
  ٧/٧/١٩٧١فيينا، 

-  ١٩/١٢/١٩٧٤  ٢١/١٢/١٩٧١  

  )أ(٥٠ ةالماد  -١٤
  ١٦/١٠/١٩٧٤مونتريال، 

-  ١٥/٢/١٩٨٠  ٢٧/٥/١٩٧٥  
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  )، النص الروسياألخيرةالفقرة ( بروتوكول التعديل  -١٥

  ٣٠/٩/١٩٧٧،مونتريال
  

-  ١٧/٨/١٩٩٩  ٣١/١/١٩٨٥  

  امكرر ٨٣المادة   -١٦
  ٦/١٠/١٩٨٠مونتريال، 

-  ٢٠/٦/١٩٩٧  ٥/٨/١٩٩٤  

  ٥٦المادة   -١٧
  ٦/١٠/١٩٨٩مونتريال، 

-  ١٨/٤/٢٠٠٥  ١/٩/١٩٩٢  

  )أ(٥٠المادة   -١٨
  ٢٦/١٠/١٩٩٠مونتريال، 

-  ٢٨/١١/٢٠٠٢  ٩/٧/١٩٩٢  

  )، النص العربياألخيرةالفقرة ( بروتوكول التعديل  -١٩*
  ٢٩/٩/١٩٩٥مونتريال، 

-  ٨/١١/١٩٩٦  -  

  )، النص الصينياألخيرةالفقرة (بروتوكول التعديل   -٢٠*
  ١/١٠/١٩٩٨مونتريال، 

-  ٣/٦/٢٠٠٢  -  

طراف ألبا الطائرات األجنبية تلحقهااتفاقية األضرار التي   -٢١
  األرضالثالثة على 

  ٧/١٠/١٩٥٢روما، 

٢/٨/١٩٥٥  -  -  

   الدولي الجوي النقلقواعد بعض توحيد اتفاقية   -٢٢
  ١٢/١٠/١٩٢٩ ،وارسو

-  ٣(١٥/٨/١٩٤٧  ٢٩/١/١٩٧٠(  

  ١٩٢٩ لعام تعديل اتفاقية وارسو بروتوكول  -٢٣
  ٢٨/٩/١٩٥٥الهاي، 

-  ١٥/٥/١٩٧٣  ١٤/٢/١٩٧٣  

  الدولي  الجوي قواعد النقلبعض اتفاقية توحيد   -٢٤
  ٥/١٩٩٩/ ٢٨مونتريال، 

-  ٣٠/٦/٢٠٠٩  ١/٥/٢٠٠٩  

اتفاقية الجرائم وبعض األفعال األخرى المرتكبة على متن   -٢٥
  الطائرات
  ١٤/٩/١٩٦٣طوكيو، 

-  ٤(٢٠/١٠/١٩٧٥  ٢٢/٧/١٩٧٥(  

  غير المشروع على الطائراتتيالء سالا قمع اتفاقية  -٢٦
  ١٦/١٢/١٩٧٠الهاي، 

١٢/١٢/١٩٨٢  ١٢/١١/١٩٨٢  ١٤/٧/١٩٧١  

اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة   -٢٧
  الطيران المدني،

  ٢٣/٩/١٩٧١مونتريال، 

١٢/١٢/١٩٨٢  ١٢/١١/١٩٨٢  ١١/١٢/١٩٧٢  

غير المشروعة في المطارات  العنفبروتوكول قمع أعمال   -٢٨
تفاقية قمع ال المكمل ،التي تخدم الطيران المدني الدولي

غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران  فعالألا
 ٢٣/٩/١٩٧١في مونتريال في  حرر ، الذيالدولي المدني

  ٢٤/٢/١٩٨٨مونتريال،  والموقع في

-  ٢١/٤/١٩٩٥  ٢٢/٣/١٩٩٥  
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  ،اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها  -٢٩

  ١/٣/١٩٩١مونتريال، 
  ١٥/١/٢٠٠٠  )٦و ٥(١٦/١١/١٩٩٩  -

 ،على المعدات المنقولة الضمانات الدوليةاتفاقية   -٣٠
  ١٦/١١/٢٠٠١كيب تاون، 

-  ١/٧/٢٠٠٨  )٧(٣١/٣/٢٠٠٨  

بشأن لة وقنلمعدات الملالدولية  الضماناتتفاقية البروتوكول   -٣١
  ،معدات الطائرات التي تخصالمسائل 

  ١٦/١١/٢٠٠١كيب تاون، 

-  ١/٧/٢٠٠٨  )٨(٣١/٣/٢٠٠٨  

  سارسات – كوسباس الدولياتفاق البرنامج   -٣٢
(COSPAS-SARSAT)،  ،١/٧/١٩٨٨باريس  

-  ٩(٢٣/٥/١٩٩١  ٢٣/٤/١٩٩١(  

 ،امتيازات الوكاالت المتخصصة وحصاناتها اتفاقية  -٣٣
٢١/١١/١٩٤٧  
  ٢١/٦/١٩٤٨، )الملحق الثالث(التطبيق على االيكاو   -

-  ١٠/٢/١٩٤٩  ١٠/٢/١٩٤٩  

  غير ساري المفعول *
  مالحظات

 .تحفظ بالنسبة للقبول معتم تنفيذه   - ١

 .فظ بالنسبة للقبولتح بدونتم تنفيذه   - ٢

تم قبول االتفاقية ( ، أنها تعتبر نفسها ملزمة باتفاقية وارسو٢٩/١/١٩٧٠مذكرة مؤرخة  في أعلنت حكومة الهند  - ٣
 ).أن تصبح الهند دولة مستقلةقبل  ٢٠/١١/١٩٣٤من قبل المملكة المتحدة في 

 .من اتفاقية طوكيو ٢٤حكومة الهند نفسها ملزمة بالفقرة األولى من المادة ال تعتبر : تحفظ  - ٤

 .من اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية ١١ال تعتبر حكومة الهند نفسها ملزمة بالفقرة األولى من المادة : تحفظ  - ٥

 .أن الهند دولة منتجة للمتفجرات البالستيكية ،من االتفاقية ١٣إعالن، وفقا للفقرة الثانية من المادة   - ٦

من ) ١( رقممن الفقرة ) أ(الفقرة الفرعية  بموجبإلى االتفاقية، أصدرت الهند تصريحات  انضمامها وعند  - ٧
من  )٢(رقم  والفقرة  ٥٣و ٥٢و ٤٠والمواد  ٣٩من المادة ) ١( رقمالفقرة من ) ب(والفقرة الفرعية  ٣٩ المادة
 .تفاقية كيب تاونمن ا ٥٤المادة 

والفقرة  ٣٠من المادة ) ١(أصدرت الهند تصريحات بموجب الفقرة الفرعية  ،وعند انضمامها إلى االتفاقية  - ٨
 .من بروتوكول كيب تاون ٣٠من المادة ) ٣(والفقرة الفرعية  ٣٠من المادة ) ٢(  الفرعية

 .قطاع األرضيللاالشتراك مع البرنامج بصفة مقدم خدمات   - ٩

 ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ 
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  )ب( التذييل

  التي لم توقع عليها الهند أو لم تنضم إليها ة القانونيةصكوك الدوليالقائمة 

 ٧/١٢/١٩٤٤الدولي، شيكاغو،  اتفاق النقل الجوي  - ١

 ١٠/٥/١٩٨٤، مونتريال، امكرر ٣المادة   - ٢

 ١٩/٦/١٩٤٨الطائرات، جنيف،  علىاتفاقية االعتراف الدولي بالحقوق   - ٣

 ٢٣/٩/١٩٧٨، مونتريال،  ١٩٥٢البروتوكول الخاص بتعديل اتفاقية روما لعام   - ٤

قل اغير النبطريق الجو الذي ينفذه شخص  الدولي لنقلا قواعد بعض توحيدبشأن التفاقية وارسو  المكملةاالتفاقية   - ٥
 ١٨/٩/١٩٦١المتعاقد، غواداالخارا، 

، غواتيماال ١٩٥٥ سنةبروتوكول الهاي ل بصيغته المعدلة بموجب ١٩٢٩بروتوكول تعديل اتفاقية وارسو لسنة   - ٦
  ٨/٣/١٩٧١سيتي، 

 ٢٥/٩/١٩٧٥، مونتريال، ١بروتوكول إضافي رقم   - ٧

 ٢٥/٩/١٩٧٥ ، مونتريال،٢ بروتوكول إضافي رقم  - ٨

  ٢٥/٩/١٩٧٥، مونتريال، ٣بروتوكول إضافي رقم   - ٩
 ٢٥/٩/١٩٧٥، مونتريال، ٤بروتوكول مونتريال رقم   -١٠

 ـى ـنتهـ ا




