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سالمة وأمن الطائرات المدنیة العاملة في مجال  :الموضوع
  جوي متأّثر بنزاع

 التنسیق الوثیق اإلحاطة علما بالحاجة إلى أ) جراء المطلوب:إلا
بین السلطات المدنیة والعسكریة في حالة وجود نزاع مسّلح أو 

 بشكل موّحدتقیید أو حظر احتمال نشوب نزاع مسّلح؛ وب) 
، ألسباب تتعّلق كمإقلیم فوق طیران طائرات الدول األخرى

  عسكریة أو بالسالمة العامة  اتبضرور 

  تحیة طیبة وبعد،

المالئمـة لمباشـرة التنسـیق فـي حـال مشـاركة قـوات عسـكریة  الحكومیـة المدنیة الهیئةبالتوّجه إلیكم بصفتكم أتشرف   -١
  .مسلح والمسؤولة عن اإلشراف على مشّغل (مشغلي) طائرات قد یعمل في مجال جّوي متأّثر بنزاع ،في نزاع

نظــرا للنزاعــات المســّلحة الجاریــة حالیــا فــي أمــاكن عدیــدة، أســترعي انتبــاهكم إلــى احتمــال وجــود مخــاطر جدّیــة و   -٢
تنسـیق وثیـق بـین السـلطات المدنیـة والعسـكریة. وفـي هـذا  قیـامبالنسبة إلـى سـالمة الـرحالت المدنیـة الدولیـة والحاجـة الماسـة إلـى 

د أو أّنه یجوز لكل دولة متعاقدة أن تقّیـ تنّص على (Doc 7300) طیران المدني الدولياتفاقیة المن  ٩الصدد، نذّكركم بأّن الماّدة 
عسـكریة أو بالسـالمة العامـة. ویجـب  اتتحظر بشكل موّحـد طیـران طـائرات الـدول األخـرى فـوق إقلیمهـا، ألسـباب تتعلّـق بضـرور 

وینبغــي حتــى ال تعــاق المالحــة الجویــة بــال ضــرورة.  معقــولین ،عنــد االقتضــاء، أن تكــون مســاحة وموقــع تلــك المنــاطق المحظــورة
واإلجــراءات التــي یتعــّین  عندئــذ إصــدار إعالنــات للطیــارین (نوتــام) أو إخطــارات أخــرى تتضــّمن المعلومــات الضــروریة والنصــائح

  اتخاذها مع تحدیثها الحقا على ضوء التطورات.
ي تشــارك قواتهـا المسـّلحة فــي النـزاع. وتبقـى مســؤولیة وتقـع مسـؤولیة مباشـرة عملیــة التنسـیق علـى عــاتق الدولـة التـ  -٣

لضـمان سـالمة وأمـن عملیـات الطـائرات المدنیـة الدولیـة واقعـة علـى كاهـل الدولـة المسـؤولة عـن تـوفیر  إقامة اإلجراءات الخاصة
  خدمات الحركة الجویة في المجال الجوي المتأثر بالنزاع، حتى في الحاالت التي ال یكون التنسیق فیها قد بوشر أو اكتمل.

تـوفیر خـدمات الحركـة الجویـة تحدیـد الدولـة المسـؤولة عـن یتعـّین علـى باالستناد إلـى جمیـع المعلومـات المتـوفرة، و   -٤
وتحدیـد مـا إذا كانـت تلـك  المدنیـة منطقة النـزاع الجغرافیـة وتقیـیم المخـاطر أو المخـاطر المحتملـة بالنسـبة إلـى عملیـات الطـائرات

  ینبغي تفادیها أو یمكن مواصلتها وفق شروط معّینة.العملیات داخل منطقة النزاع أو عبرها 
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ذّكـر بأّنــه یتعـّین علـى كــّل دولـة إخضــاع مسـتوى التهدیـد المحــدق بـالطیران المـدني ضــمن أراضـیها للمراجعــة أمـا ك  -٥
بنـاء علـى  المستمّرة ووضع وتطبیق سیاسات وٕاجراءات لتكییف العناصر ذات الصلة في برنامجها الوطني ألمن الطیران المـدني

  تجریه السلطات الوطنیة المعنیة. ذلك، باالستناد إلى تقییم للمخاطر األمنیة
، والملحق الخـامس خدمات الحركة الجویة –ترد القواعد القیاسیة الصادرة عن االیكاو في الملحق الحادي عشر و   -٦

دلیــل إجــراءات الســالمة المتعّلقــة مــع تــوّفر اإلرشــادات فــي  األمــن –، والملحــق الســابع عشــر خدمــة معلومــات الطیــران –عشــر 
  الطیــــــرانأمــــــن  دلیــــــلو (Doc 9554) العســــــكریة التــــــي یحتمــــــل أن تشــــــّكل خطــــــرا علــــــى عملیــــــات الطــــــائرات المدنیــــــةباألنشــــــطة 

(Doc 8973 – Restricted) والشـروط المنصـوص علیهـا فـي مالحقهـا،  االتفاقیـة. وینبغي عدم الخلط بـین واجبـات الـدول فـي ظـل
 جهـة، مـن واإلخطارات بالمخاطر الموّزعة ضمن كتـب المنّظمـة مـن جانـب االیكـاو فـي ظـل تلـك الظـروف االسـتثنائیةمن جهة، 

حیث ال یمكن للدول اإلبالغ بصورة تمتاز بالكفاءة عن األخطار المحتملة بالنسـبة إلـى سـالمة عملیـات الطیـران المـدني،  أخرى،
  عالي البحار.أكان ذلك فوق أراٍض تتمّتع بالسیادة أو فوق أ

بـالنظر فـي والتخفیـف مـن المخـاطر المحدقـة الحاجـة لقیـام السـلطات المعنیـة  انتبـاهكم إلـى وأود أیضا أن أسـترعي  -٧
 تفادي مختلف المجاالت الجویة المتأثرة بـالنزاع،الجویون ن و المشّغل بالسالمة واآلثار المحتملة من حیث االكتظاظ في حال قّرر

 (FIRs) فـي أقـالیم معلومـات طیـرانمسـتفیدین مـن مسـارات ردیفـة  لتقییم التي یجرونهـا لمسـتوى المخـاطر،باالستناد إلى عملیات ا
  .مجاورة

  
  .بقبول فائق االحترامسیادتكم  وتفضلوا

  ریمون بنجامان
  األمین العام
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