
  

 بشأن الركاب المشاغبینًا جدید مؤتمر االیكاو الدبلوماسي یّسن برتوكوالً 
من الدول  ، شاركت فیه مائة دولةدبلوماسیاً ًا ني الدولي أن مؤتمر أعلنت الیوم منظمة الطیران المد ،٧/٤/٢٠١٤، لیامونتر

الجرائم المرتكبة لتعدیل اتفاقیة طوكیو بشأن  بروتوكوالً ًا میعتمد رسا، قد باالیكاو وتسع مؤسسات ومنظمات دولیة األعضاء
  .١٩٦٣على متن الطائرات والمبرمة في عام 

كان قد تم اإلقرار ا مالبرتوكول الجدید وسیتناول  .طوكیوشّكل البرتوكول الجدید ثمرة جهود أربع سنوات من أجل تحدیث صك 
وقائع التي تتضمن الركاب المشاغبین وغیر المنضبطین على الرحالت الفي تواتر مزعج به في السنوات األخیرة كتصاعد 

  الجویة التجاریة المنتظمة.

ًا كبیر ًا یحسن تحسین طوكیو"إن هذا البروتوكول الجدید التفاقیة  ، رئیس مجلس االیكاو، قائالً  أولومویا بینارد ألیوق الدكتور وعلّ 
تصاصها القضائي على الجرائم ذات الصلة لكي یغطي دولة المشغل الجوي اخ قدرة الدول األعضاء باالیكاو على توسیع نطاق

نطاق اإلقرار القانوني ل الجليّ  توسیعالودولة الهبوط... وسیعمل كذلك على تعزیز توفیر أمن الطیران العالمي بواسطة 
  من اآلن فصاعدًا." (IFSOs) على متن الطائراتمن األ حّراسالقانونیة لكي یشمل  اتوالحمای

ي من سنغافورة رئیسة للمؤتمر. االسیدة تان سیو ه انتخابالذي شهد  مؤتمر االیكاو الدبلوماسيًا مشارك ٤٢٢لقد حضر نحو و 
سون (الوالیات المتحدة)، ونوربیرتو لونجو (األرجنتین)، ولیفرس ینی، أال وهم مایكل جخمسة نواب للرئیس حظت بدعملقد و 

  سعود (المملكة العربیة السعودیة). لآ)، ومعالي األمیر تركي بن فیصل بولنداكوفسكا (ا بولماباسو (جنوب أفریقیا)، ومالجورزات

طلع بها هذا المؤتمر وأننا نشید ضو ترحب بالتحدیات الكبیرة التي أاریمون بنجامان، األمین العام لالیكاو "أن االیكوذكر السید 
 موصولیةتسهیالت والالتنفیذیة ... وأن تعزیز أمن الطیران في إطار تحسین باألعمال الدؤوبة التي قام بها المشاركون والقیادة ال

ًا روتوكول الجدید التفاقیة طوكیو سیشكل اسهامبهو هدف استراتیجي هام من أهداف منظمتنا ... أن هذا ال المتعلقة بالركاب
  في ضمان أمن الركاب وأطقم الطائرات في العالم أجمع."ًا كبیر 

  یرجى من جمیع الدول التوقیع على البروتوكول الجدید والتصدیق علیه.و 

 - 30  -  
  مصادر معلومات للمحّررین:

   :(باللغة اإلنجلیزیة والفرنسیة واالسبانیة) ١٩٦٣نص اتفاقیة طوكیو لعام 
efererences/Tokyo%20Convention.EN.FR.SP.pdfhttp://www.icao.int/Meetings/LC35/R 

  

  :وثائق المؤتمر الدبلوماسي ومصادر أخرى
http://www.icao.int/Meetings/AirLaw/Pages/default.aspx  
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤دى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام ) هي إحیكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال
ئة، وذلك ضمن العدید من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البی

  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١ویات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها األول

 
  

  للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة:
  سو آن راباتونيالسیدة      السید أنثوني فیلبین

  االتمساعدة لشؤون االتص   رئیس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int    srapattoni@icao.int 

  +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢١   هاتف المكتب:     +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠   هاتف المكتب:
  +١) ٥١٤( ٢١٢-١٠٥١الهاتف المحمول:    +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦ الهاتف المحمول:
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