
 
 اإليكاو تقدم توضيحات بشأن مناطق النزاعات الدولية

توضيحات القدمت منظمة الطيران المدني الدولي المنظمة اليوم مجموعة من  - 2015أكتوبر  19ال، ـمونتري
تعلق يالدول وشركات الطيران والمنظمات الدولية فيما  اتالذي ينطبق على أدوار ومسؤوليبشأن اإلطار القانوني 

 .الطيران المدني في المجاالت الجوية الوطنية يتعرض لهاالمخاطر التي ب
حاالت على عدد من  أصدرت وكالة األمم المتحدة المتخصصة المسؤولة عن الطيران المدني توضيحات بناء  قد و 

للخطوط التابعة  MH17الرحلة الجوية  حادث بشأنالتفسير التي ظهرت من بعد إصدار التقرير الختامي  سوء
 .الماليزية الجوية

 اتملخص التوضيح
 السيادية في  ةالسلطبفإن الدول وحدها هي التي تمتع  ،بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي اتفاقية شيكاغو

 .مجالها الجوي
 التي تتعرض لها سالمة الطائرات المدنية التي هذه السلطة مسؤولية إصدار نشرات عن المخاطر  تصحب

سحب وقد تشمل هذه التهديدات على سبيل المثال ال الحصر النزاعات المسلحة و . تعمل في مجالها الجوي
طالق  رباتجو انفجارات البراكين  الناتجة عنالرماد   القذائف.الصواريخ وا 

  تقتضيإغالق مجالها الجوي عندما تكون هناك تهديدات محددة علي السالمة  بسلطةا  تتمتع الدول أيضو 
 .مثل هذا اإلجراء اتخاذمنها 

  عنهاغها ي تبل  شركات الطيران مسؤولية تقييم المخاطر العامة في المجال الجوي التو الطائرات  مشغلويتحمل 
 .تسيير رحالتها الجويةبالدول واألطراف األخرى قبل أن تقرر أين ستقوم 

 هامجالجل إغالق أمن السيادة الدول ذات  تجاوز ةسلط اإليكاولدى  ليس طار القانوني،اإل هذا بموجب 
  .نالطيرا اتشرك ةجيه حركتو  أو إعادةالجوي 

  المخاطر في مناطق  ة عملفرقاقترحت "، محددةالمخاطر القائمة في مناطق النزاعات بصفة بفيما يتعلق
مجموعة من التوصيات MH17 الجوية  الرحلةطائرة بعدة فقدان  2014ت في عام التي تشكل "النزاعات
 القائمة.أساليب أكثر فعالية لتبادل المعلومات عن المخاطر  اتباع علىالدول وشركات الطيران لمساعدة 

  191بعد ذلك مؤتمر السالمة الرفيع المستوى الذي عقدته المنظمة )الذي شاركت فيه هذه التوصيات أق ر 
التوصيات وكان من بين  اإليكاو.مجلس ا  في شهر فبراير من هذا العام، ثم اعتمدها رسميدولة عضوا ( 

 للجمهورالمتاحة  األداةهذه  اإليكاودشنت قد و  ،عن المخاطر إلكترونيةإعداد قاعدة بيانات  الرئيسية ضرورة
 من هذا العام. أبريلفي شهر 
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