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 للمدراء العامین للطیران المدني في منطقة الشرق األوسط خامساالجتماع ال
DGCA-MID/5 

 
 )۲۰۱۹نوفمبر  ٦ – ٤(الكویت 

 
 أمن وتسھیالت الطیران  : سادسالبند ال

 ۲۰۱٤بروتوكول مونتریال 

 (مقدمة من اإلتحاد العربي للنقل الجوي)

 موجز

 تمّ  الذي ۲۰۱٤ مونتلایر بروتوكول یقدمھا التي الفوائد الورقة ھذه تعرض
 ،المشاغبین المسافرین مع للتعامل ۱۹٦۳ لعام طوكیو اتفاقیة تعدیل بموجبھ

 نحو العمل إلى األوسط الشرق إقلیم في المدني الطیران سلطات دعووت
 .بعد بذلك تقم لم حال في البروتوكول إلى اإلنضمام

 

 المقدمة .۱
 

بعض بسبب قضائیة المالحقة الكبیر من المسافرین المشاغبین  عددٌ  یتفادى ۱٫۱
في العام  ولذلك اتفقت الدول على بروتوكول جدید ،۱۹٦۳لعام  في معاھدة طوكیو الثغرات
 .۲۰۱٤ّمي ببروتوكول مونتلایر سُ  ومعاھدة طوكیعّدل بموجبھ تُ  ۲۰۱٤

 
 مشاغب سلوك ۸٬۷۰۰ من أكثر تسجیل عن األیاتا أعلنت، ۲۰۱۸خالل عام  ۱٫۲
  .الطائرة متن على
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 المناقشة .۲
 

ل الفوائد التي یجلبھا البروتوكول الجدید للحكومات وشركات الطیران تتمثّ    ۲٫۱
 والمسافرین بما یلي:

 
ختصاص القضائي للحكومات بحیث ال تكون محصورة بدولة توسیع نطاق اإل )أ

 إلى دولة الھبوط أیضاً. تسجیل الطائرة فقط بل تمتدّ 
 ھي األفعال الممنوعة على متن الطائرات المعنیة بالبروتوكول.توضیح ما  )ب
الناتجة عن  تكالیفلل طلب تعویٍض بشركات الطیران  بحقّ  اإلعتراف )ج

  ین.مشاغبال ینمسافرالتصرفات 
 

 أبرز التطورات فیما یخص البروتوكول   ۲٫۲
 

 على المستوى العالمي
 

األربعون الجمعیة العامة و الجمعیة العامة التاسعة والثالثون تبنّت كلٌّ من )أ
على المصادقة على بروتوكول ت الدول األعضاء حثّ لإلیكاو قراراٍت 

 .۲۰۱٤ للعام مونتلایر
لحین تحضیر ورقة العمل ھذه، وصل عدد الدول التي صادقت على  )ب

بروتوكول یحتاج لدولة، مع العلم أّن ا ۲۱البروتوكول حول العالم إلى 
 التنفیذ.دولة لیدخل حیّز  ۲۲لمصادقة 

 
 على مستوى المنطقة

 
یدعو  ۲۰۱٦و ۲۰۱٤ ینقرارین في العام ى مجلس وزراء النقل العربتبنّ  )أ

 فیھما الدول العربیة للمصادقة على البروتوكول.
والمصادقة على أعاله  ۲٫۲٫۱٫۲ ، المذكورة في النقطة۲۱تشمل الدول ال )ب

 ومصر. البحرین والكویتاألردن والبروتوكول أربع دوٍل عربیة وھي 
باإلضافة إلى ھذه الدول، قامت ثالث دول عربیة بتوقیع البروتوكول ولكن 

 لم تصادق علیھ بعد وھي اإلمارات العربیة المتحدة والسودان وقطر.
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 توصیاتال .۳

 اإلتحاد العربي للنقل الجوي اإلجتماع إلى: یدعو  ۳٬۱

جني ل ۲۰۱٤بروتوكول مونتلایر على  لمصادقةلتوقیع واتشجیع الدول ل )أ
 ؛ الفوائد التي یوفّرھا للدول وشركات الطیران والمسافرین

 
المناسبة لضمان التفعیل  تفاقاتاإل وعقد وطنیة تشریعات صداردعوة الدول إل )ب

 و؛المناسب لممارسة السلطة القضائیة التي یمنحھا لھا البروتوكول
 

لى ة عمشاغب اتحیال عواقب ارتكاب تصرف العامةرفع التوعیة دعوة الدول ل )ج
  .متن الطائرات

  

 
 -أنتھى  -

 

 


