
  
 

 االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائراتبروتوكول تعديل بدء تطبيق 
 للنشر الفوري

االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال  عديلبروتوكول تتطبيق  ١/١/٢٠٢٠من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من  – ٢٨/١١/٢٠١٩ ،مونتريـــــال
وقد أودعت حكومة جمهورية نيجيريا االتحادية الصك . ٤/٤/٢٠١٤، الذي ُحّرر في مونتلایر في األخرى التي ترتكب على متن الطائرات

 .٢٦/١١/٢٠١٩في  ، الدكتورة فانغ ليو،لدى األمينة العامةالثاني والعشرين للتصديق على البروتوكول 

، وقام بإيداعه وزير الطيران النيجيري، ٢٢/١١/٢٠١٩وقد قام رئيس جمهورية نيجيريا، الرئيس محمد بخاري، بالتصديق على الصك بتاريخ 
 السيد هادي سيريكا. 

، التي ُحررت  في طوكيو األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائراتاالتفاقية بشأن الجرائم وبعض  ٢٠١٤ويعّدل بروتوكول مونتلایر 
يعالج البروتوكول مسألة تصاعد وتيرة الوقائع التي "صرحت األمينة العامة لإليكاو بقولها: ). و ١٩٦٣(اتفاقية طوكيو،  ١٤/٩/١٩٦٣ في

تحسين ملموس على قدرة الدول على توسيع نطاق تنطوي على سلوك غير منضبط ومشاغب على متن الطائرات، وذلك من خالل إدخال 
كذلك على تعزيز البروتوكول وسيعمل  .لكي يغطي دولة المشغل الجوي ودولة الهبوط واألفعال المعنيةالجرائم بشأن ختصاص القضائي اال

ومنحهم الحماية األمن على متن الطائرات حّراس  من خالل االعتراف قانونًا بسلطاتالعالمي على الصعيد أمن الطيران األحكام المتعلقة ب
 "القانونية.

الئحة محدثة بأسماء الدول التي وقعت على البروتوكول أو صدقت عليه أو  بمجموعة معاهدات اإليكاووترد على الموقع اإللكتروني الخاص 
حيز النفاذ، سُيغلق باب التوقيع على بروتوكول  البروتوكول دخولاعتبارًا من تاريخ و  .)www.icao.int/treaty(قبلت به أو انضمت إليه 

 ، ولكن سيبقى المجال مفتوحًا للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو االنضمام إليه.٢٠١٤مونتلایر 

 

 
، الذي ُحّرر في مونتلایر االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات عديلبروتوكول تتطبيق  ١/١/٢٠٢٠يبدأ اعتبارًا من 

 ، الدكتورة فانغ ليو،امة. وقد أودعت حكومة جمهورية نيجيريا االتحادية الصك الثاني والعشرين للتصديق على البروتوكول لدى األمينة الع٤/٤/٢٠١٤ في
 .٢٦/١١/٢٠١٩في  وزير الطيران النيجيري، السيد هادي سيريكا الصك . وقام بإيداع٢٦/١١/٢٠١٩ في
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 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٣دها العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عد

 

 مجموعة معاهدات اإليكاو
  اإليكاو وأمن الطيران

 :لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠الهاتف الثابت: 
 +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦الهاتف المحمول: 

 icao@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 

 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:
 wraillantclark@ تويتر:

LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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