
 

 
 ۱ الصفحة  لألشخاص المصرح لهم بذلك الّ إسمح باالطالع عليها لتوزيع وال يُ دة اهذا التقرير مقيّ  فيالمعلومات المقدمة 

 

  تقرير رسمي عن أفعال التدخل غير المشروع
 

 فعل من أفعال  عنتقرير 
 المشروعالتدخل غير 

 □نهائي      □الجزء األول:     أولي 
 

 التدخل غير المشروع في أقرب وقت ممكن بعد إيجاد حّل لفعل ه إلى االيكاوعادتملء التقرير األولي وإ  نبغيي

 
   ................................ تاريخ التقرير:  .......................... :لتقريرتي تقدِّم االدولة ال 
 (اليوم/الشهر/السنة)   
 

 علفمحاولة ارتكاب  فعل تم بنجاح المشروعالتدخل غير فعل الجزء الثاني: نوع  
أسلحة الدفاع باستخدام  وم(مثال عملية تخريب أو هج طيرانالهجوم على طائرة أثناء ال أ)

 □ □ )المانبادزالجوي المحمولة (
 □ □ الطيران (بما في ذلك الطائرة على األرض) تجهيزاتمن  ذلك غيرأو  هجوم على مطارال ب)
 □ □ طائرةال مشروع علىاستيالء غير  ج)
 □ □ طائرة كسالح (بما في ذلك نظم الطائرات الموجهة عن بعد)الهجوم باستخدام  د)
 □ □ يرانسالمة الطهّدد ــإلكتروني ي هجوم ه)
 □ □ أعالهيِرد ذكرها أفعال أخرى لم  أي و)

 
  ةمعلومات عن الرحل الجزء الثالث: معلومات عامة

     :تاريخ الواقعة
 ]اليوم/الشهر/السنة[ 

    تاريخ المغادرة:
 (اليوم/الشهر/السنة)   

    ...... عدد الركاب:

  ...........  :وما إلى ذلك)الدولة،  أو (المطار هاحدوثمكان 
 
   

 ........................... رقم الرحلة:
 

 ...................... :الجوي المشغل

 ...... الطاقم: فرادعدد أ
 

 : ...على الطائرةعدد حراس األمن 

 ........ الواقعة:بدء وقت 
 )ساعة ٢٤ وفقًا لنظام –بالتوقيت المحلي ( 

 عارضة □ منتظمة □
 محلية □ دولية □

   : ............ناةعدد الجُ 
 

 ساليب المستخدمة:األسلحة/األ
 متفجرات □ ة:أسلحة ناري □
 في الجزء الرابع)ُتحدَّد أخرى (مواد  □
 ال توجد □

 
  ......... انتهاء الواقعة:وقت 

 )ساعة ٢٤وفقًا لنظام  –بالتوقيت المحلي (              

   ............ مطار المغادرة:
 (االسم/الدولة)  

    ....... الطائرة: طراز
 
 

   ..... دولة التسجيل:

  ............ مطار الوصول:
 (االسم/الدولة) 

 
  .......... ة:مقصودجهة الوِ ال

 :دوث الواقعةحمكان 
 على األرض □
 أثناء الطيران □

 

 )Doc 8966 الوثيقة( الـمن اتفاقية مونتري ١٣المادة و  ) Doc 8920الوثيقة ( من اتفاقية الهاي ١١والمادة  ١٧غ بموجب أحكام الملحق شروط اإلبال



  

 لألشخاص المصرح لهم بذلك الّ إسمح باالطالع عليها دة التوزيع وال يُ المعلومات المقدمة فى هذا التقرير مقيّ  ۲ الصفحة
 

 المحتملةف ـالضع نقاط الجةعمواإلجراءات المتخذة لوصف الواقعة الجزء الرابع: 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
ـــيُ  [ ـــوالجُ  تجهيــزاتمــن التفاصــيل، بمــا فــي ذلــك المعلومــات عــن الخســائر والممكــن أكبــر قــدر  تقــديمرجى ـ وراء وقــوع  ُمالبســاتوالناة واألســلحة المســتخدمة ـ

  ]إذا لزم األمر ذلكخالية أخرى  رجى استخدام صفحةـيُ و وكذلك أي إجراءات تصحيحية مؤقتة أو دائمة تُتخذ على إثر الواقعة.  ،جرحى وأوفيات 
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   ..................................................................................................................................  
 التوقيع 
 
  .........................................................  
 االسم 
 
  .........................................................  
 الوظيفة 
  
   .........................................................  
 اإلدارة  

 /الجرحىالوفياتعدد 

 جهات أخرى   ناةالجُ     الطاقم فرادأ ابـالركّ   

 وفياتال
 الجرحى

 ............     ........  ......   ...............   
 
 ............  ........  ......   ...............   
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