
 

 مناطق النزاعاتبإللكترونية الجديدة الخاصة اقاعدة البيانات النقل الحي للمعلومات عبر تبدأ االيكاو 

النموذج األولي تشغيل خالل األسبوع الماضي منّظمة الطيران المدني الدولي (االيكاو) بدأت  – ١٠/٤/٢٠١٥، ليامونتر
مباشرة لتوصيات الدول بصورة مستجيبة بذلك  ،اإللكترونية بشأن المخاطر الناشئة عن مناطق النزاعاتقاعدة البيانات ل

 متحدة.الوكالة التابعة لألمم الفي شهر فبراير هذه لسالمة الذي عقدته لرفيع المستوى ال المؤتمرتي صدرت خالل الاألعضاء 
 

الصفحة الرئيسية  اإللكترونية الجديدة عبر قاعدة البياناتاالطالع على والجمهور لممثلي الدول وشركات الطيران ويمكن 
من  ستجدّ يما آخر  فإنها ستوفرفيها،  البالغاتومع مرور الوقت، وعندما يتم تسجيل  .لاليكاو موقع اإللكتروني العاملل

 .المسلحة لنزاعاتجّراء االطيران المدني التي يواجهها اطر المحتملة خن المعمعلومات 
 
هو تحسين  المركزيةاإللكترونية قاعدة البيانات "الغرض من  :قائالً  نارد أليويأولومويا ب الدكتور شّدد رئيس مجلس االيكاو،و 

في مجالها الجوي  المدنيالتي يواجهها الطيران  كّل دولة مسؤولة عن تقييم المخاطر ُتّعد فيهالذي القائم  ماإلطار العامستوى 
قاعدة البيانات "ولكن، في حين أّن  :أضاف قائالً و  لدول األخرى وشركات الطيران".إلى اإتاحة هذه المعلومات التسريع بوعن 

يمكن أّنه  وهوي لمسناه ذللتوافق الدولي القوي المسؤوليات الدول األساسية إّال أّنها تستجيب إلى حّد بعيد تغير من تلك ال 
من أجل االرتقاء بمستوى سالمة  مناطق النزاعاتفي  القائمة مخاطرال المقدمة بشأنالمعلومات توسيع نطاق من  االستفادة

 ".شبكة النقل الجوي العالمية
 

وال يجوز سوى للمسؤولين الحكوميين المرّخص لهم تقديم معلومات عن المخاطر وفقًا لإلجراءات التي وافق عليها مجلس 
ا الدول أمّ  ،ة البياناتالدولة التي تقّدم المعلومات لوضعها في قاعد اسمسُيشار بوضوح إلى يكاو. وفي جميع الحاالت، اال

قبل بالموضوع وٕاقرار المعلومات ذات الصلة مراجعة فرصة  أيضاً تُتاح لها سفالمخاطر  عنالمقدمة  معلوماتالمشار إليها في ال
 . على المستوى العامنشرها 

 
للتخفيف من اإللكترونية بشأن مناطق النزاعات من أهم االقتراحات الواردة ضمن االستراتيجية الشاملة قاعدة البيانات وكانت 

إطار بإعداد ًا أوصت فرقة العمل أيضو  .٢٠١٤مناطق النزاعات" خالل عام اإليكاو لالتي اقترحتها "فرقة عمل حدة المخاطر 
 لمعلومات التي تقّدمها الدول.اعن أي مسؤولية قانونية االيكاو ل ـــتحمّ ضمن عدم يقانوني مالئم 
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 الموقع اإللكتروني لمؤتمر االيكاو رفيع المستوى بشأن السالمة  :مصادر للناشرين
 .في االيكاوالتي أصدرتها غرفة األخبار اعات ز البيانات الصحفية السابقة بشأن مناطق الن

 خّطة االيكاو العالمية للمالحة الجوية – مة الجويةخّطة االيكاو العالمية للسال
 

 tcommunications@icao.in :لالتصال
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