
                             
 
 

 مناطق النزاع فيبيان مشترك بشأن المخاطر التي تتهدد الطيران المدني 

، ومنظمة (ACI)إن منظمة الطيران المدني الدولي(االيكاو)، واتحاد النقل الجوي الدولي (االياتا)، والمجلس الدولي للمطارات 
 تها الشديدة الستخدام األسلحة ضد الطيران المدني.(كانسو)، تعرب بصورة مشتركة عن إدانخدمات المالحة الجوية المدنية 

تنا في اإلعراب عن االتابعة لشركة الطيران الماليزية أمر غير مقبول. وترغب منظم MH17إن اسقاط طائرة الرحلة الجوية 
أشكال  أمنأ عد الطيران. وبينما يُ ةالمأساوي ةالحادث هذفي ه قضوا نحبهمخالص تعازيها ألسر الركاب وطاقم الطائرة الذين 

الطائرات المدنية المتجهة إلى مناطق النزاع أو التي شديد القلق إزاء  MH17النقل، فقد أثارت حادثة طائرة الرحلة الجوية 
 درها أو التي تحلق فوقها. اتغ

اء مراجعة عاجلة للمسائل والردود الممكنة الواجب اتباعها. وكخطوة أولى جر إل يحدونا عزم مشتركولقد اجتمعنا اليوم بااليكاو 
 تها الجوية.طيران المدني في مجاالقد تتهدد الي مخاطر أل للتصديفقد ذّكرت االيكاو الدول بمسؤولياتها 

تنا. وُيعد اسة إلى الحصول على المعلومات واالستخبارات التي قد تؤثر على سالمة ركابنا وأطقم طائر ونحن نّقر بالحاجة الما
ال يتضمن لوائح وٕاجراءات  إذالدولي،  على الصعيد بالنسبة للتنسيق ةيتسم بحساسية سياسية شديدبالغ التعقيد  مجاالً هذا 

 االستخبارات.ة جمع الدول الوطني وأنشط بل يشمل أيضا أمن ،الطيران المدني وحسب

اآلن بدور هام في العمل على وجه االستعجال وقدر  تضطلعأن االيكاو  علىقد اتفقت جميع األطراف المشاركة في المناقشة و 
من الهيئات األخرى ضمن األمم المتحدة، من أجل كفالة  ذلك اإلمكان مع دولها األعضاء، وبالتنسيق مع قطاع الطيران وغير

 .المناسبإلى األشخاص المعنيين في الوقت  المطلوبةت وصول المعلوما

 يلي:ما بستقوم قدمًا بدعم من شركاءها في قطاع الطيران مضي تإذ  االيكاووٕان 

ب أمن تتكون من خبراء من الدول ومن قطاع الطيران لتناول جوان على الفورفرقة عمل رفيعة المستوى  إنشاء -
 هذا التحدي، سيما كيفية جمع وتعميم المعلومات بصورة فعالة. ينطوي عليهاالطيران المدني واألمن الوطني التي 

قدر اإلمكان إلى اجتماع خاص لمجلس االيكاو رفع النتائج التي تتوصل إليها فرقة العمل هذه على وجه االستعجال  -
 هذا الشأن.في التخاذ إجراءات 

 :أيضاً  ما يليتناول االيكاو يطالب قطاع الطيران 

 .بشأن المعلومات الضرورية الخاصة بالتهديدات لهيئات الطيران المدني وقطاع الطيراننة و قنوات مأمإتاحة  -
، في القانون الدولي، من مضادة للطائراتالحديثة السلحة األ تصميم وصنع ونشر مُ تحكُ  إجراءاتالحاجة إلى إدراج  -

 المتحدة.خالل األطر المناسبة باألمم 

. ويقف قطاع ٢٠١٥في فبراير  ١٩١تطلب االيكاو عقد مؤتمر رفيع المستوى معني بالسالمة مع جميع دولها األعضاء الـ 
 .ومستخدميهالطيران والحكومات موقفا موحدًا وهم ملتزمون بكفالة سالمة وأمن نظام النقل الجوي العالمي 

 


