
 
 

 المرتبطةال قوئع  احت اء منع زكيودة إرشودات جدكيدة ل األكيوتو تُـصدران  كياو إلا
 المشوغبكينغكير المنضبطكين    لراوبوب

 للنشر الفوري

فانغ ليو، والمدير العام والرئيس التنفيذي التحاد النقل الجوي  ةيكاو، الدكتور لإل ةالعام ةاألمين تقام – 10/6/2019 ،ولـم نتركي
غير الركاب احتواء بشأن جديدة القانونية اإليكاو الرشادات الرسمي إل صدارباإلونياك، ، السيد ألكساندر دي ج)األياتا( الدولي

 المنضبطين والمشاغبين.

) Doc 10117( "دليل بشأن الجوانب القانونية للركاب غير المنضبطين والمشاغبين" الصادرة عن اإليكاوالجديدة  والوثيقة  

" الطائرات متن على ت رتكب التي األخرى األفعال وبعض الجرائم بشأن االتفاقية تعديل بروتوكول"تماد عال ئيسية  ر  حصيلة   هي
 (.2014 لعام مونتريـال بروتوكول)

الوقائع احتواء و متناسقة بشكل أفضل لمنع المناسبة و تشريع التدابير القانونية العلى مساعدة الحكومات الوطنية هو ئيسي والهدف الر 
 .الرحالت الدوليةمتن على  شاغبينوالم نغير المنضبطيالركاب ب المرتبطة

لسالمة وأمن الطائرات  ا  واضح ا  تهديد غير المنضبطين والمشاغبينل سلوك الركاب ــشك  : "يمكن أن ي  ة  ليو قائل ةالدكتور ت قــعل  قد و 
في فة الضطرابات مكل  سواء  شركات الطيران والركاب على حد  عر ض ذلك يمكن أن ي  كما "ومضت تقول: وطاقم الطائرة والركاب". 

 ."هذه الوقائعاحتواء من أجل تحويل الطائرة ل االضطرار حاالت

غير المنضبط ردع السلوك أما مشترك للحكومات وشركات الطيران،  : "إن تعزيز السالمة هو هدف  قائال   السيد دي جونياك صر حو  
 اليوم   )األياتا( اتحاد النقل الجوي الدولي"يرحب : يقول سلواستر ذلك". لالرئيسي مفتاح الهو فالرحالت الجوية متن على  والمشاغب
. ةالوطني انهيانو بموجب ق غير المنضبطيناإليكاو الجديدة، والتي تهدف إلى مساعدة الحكومات على التعامل مع الركاب بإرشادات 

لتعزيز إجراءات غرامات "فورية" فرض السياسات، بما في ذلك واضعي نظر كي ت عرض على ي العديد من التدابير العملية غط  تو 
 ."اإلنفاذ

العالقات خدمات األعضاء و مدير ، السيد مايكل كومبر، 7/6/2019في  جرى، الذي رشادات الجديدةاإل صدارحضر حفل إوقد 
، يد جون ثاتشيتالسو ؛ باإليكاو جيةلشؤون القانونية والعالقات الخار إدارة االدكتور جيهفانغ هوانغ، مدير و يكاو؛ ، شؤون اإلالخارجية

فرقة العمل والموظف  ؛ والسيد أندرو أوبولوت، أمينغير المنضبطينيكاو بشأن الجوانب القانونية للركاب رئيس فرقة عمل اإل
 .يكاوإلباالقانوني 

أودعت  مابعدو . "2014ال لعام ـبروتوكول مونتري"أكبر من الدول على التصديق على  ا  عددهذا ع منشور الدليل أن يشج  توقع كما ي  
ضفاء الطابع الرسمي على تصديقهما قبل إلآخرين اثنين البروتوكول بلدين قتضي يونيو، ي 5ي فالتصديق ثيقة أوروغواي مؤخرا  و 

 .ةرسميبصورة دخل حيز النفاذ أن ي
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دان حفال  يعق، السيد ألكساندر دي جونياك، )األياتا( فانغ ليو، والمدير العام والرئيس التنفيذي التحاد النقل الجوي الدولي ةيكاو، الدكتور لإل ةالعام ةاألمين

 .(Doc 10117) منضبطين والمشاغبين"دليل بشأن الجوانب القانونية للركاب غير ال"الجديدة وثيقة اإليكاو صدار إل 7/6/2019رسميا  في 

 
 للمحرركين معل موت مصودر

 معل موت عن اإلكياو 
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء  1944هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام  اإليكاو

ت األخرى. والمنظمة هي العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين العديد من األولويا
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 193بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

  إدارة الشؤ ن القون نكية  العالقوت الخورجكية بوإلكياو 

 لالتصول
 فكيلبكين السكيد أنط ني

 رئيس قسم االتصاالت
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