
  

  االیكاو توّضح مسؤولیات الدول الناجمة عن مناطق النزاع

أصدرت منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) كتاب منظمة الیوم، لتذكیر السلطات المعنیة في  – ٢٤/٧/٢٠١٤مونتریـال، 
باألحكام الدولیة التي ُتحّدد مسؤولیات الدول فیما  دولة، ١٩١والبالغ عددها  ،الموقعة على اتفاقیة الطیران المدني الدولي الدول

  أّثر بالنزاع.یتعلق بسالمة وأمن الطائرات المدنیة العاملة في المجال الجوي الُمت
لقد قّررت االیكاو إصدار كتاب " قائًال: ،وشّدد الدكتور أولومویا بینارد ألیو، رئیس مجلس المنظمة التابعة لألمم المتحدة

الحذر  ینبغي توخيأننا نرى أنه المنظمة هذا ردًا على بعض االلتباس الناشئ عن هذه األحكام والمسؤولیات التي ُتحّددها... و 
التي تتمّتع بصفة مراقب لدینا، بمنظمتنا ومع المنظمات المقررة  أكبر من الوضوح واالتساق مع الدول األعضاءضمان قدر ل

، سّیما أن هذه األمور ال تزال تُثار في المناقشات العامة في أعقاب تحطم في هذا الشأن بشأن إطار العمل الدولي المنطبق
  بصورة مأساویة".MH17 طائرة الرحلة 

على أّنه ینبغي عدم الخلط بین واجبات الدول ومعلومات السالمة  في التشّدیدكتاب المنّظمة الصادر عن االیكاو  یمضيكما 
عملیات الطائرات  تتهّددمن وقت إلى آخر حین یتّم استرعاء انتباه المنّظمة إلى مخاطر محتملة  بتعمیمهاالتي تقوم االیكاو 

المخاطر المحدقة بالسالمة واآلثار المحتملة من لى الحاجة لقیام السلطات المعنیة بالنظر في المدنیة. ویسترعي االنتباه أیضا إ
  في حال قّرر المشّغلون تفادي مختلف المجاالت الجویة المتأثرة بالنزاع. هاوالتخفیف من حیث االكتظاظ

، بما في MH17الرحلة  طائرة اة إسقاطشّكل إصدار هذا الكتاب اإلجراء األخیر ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها االیكاو غدویُ 
ذلك التنسیق مع مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وٕارسال خبراء للمساعدة في التحقیق في الحادث وجلسات اإلحاطة 

   المقّدمة إلى الدول األعضاء في مجلس االیكاو. المنتظمة
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام 
م. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البیئة، وذلك ضمن العدید من المدني الدولي في شتى أنحاء العال

  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١األولویات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها 
_____________________________________________________________________________ 
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