
 

 قة بقاعدة البياناتل اإلجراءات المتعل  مجلس اإليكاو يعد  
 الخاصة بمناطق النزاعاتالدولية 

قاعدة  بعة بصددالمت   جرااا اإلمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( على تعديل مجلس  اتفق - 8/7/2016، ليامونتر
 بعد  ةر مقر   عملية المراجعة التي كان  على إثر د  ُاع ا  تقرير  هتقييمبعد هذا القرار أتي الخاصة بمناطق النزاعا . وياإليكاو بيانا  

 .المذكورة قاعدة البيانا من العمل ب  سنة واحدة

المعلوما   هذه نشرلن تُ و بمناطق النزاعا ،  التي تتعلق تحديدا   تلكقاعدة البيانا  على  فيالمعلوما  المنشورة اآلن وستقتصر 
 .جري فيها النزاعيالتي  دولالمعلوما  عن المخاطر من طرف التقديم  عند على الفور إل  

 لدولةسيادي جوي  بمجال  فيما يتعلق المرتبطة بمناطق النزاعا   التحذيرا دول بنشر دولة من اللا  يضأالمسموح من  وسيظل  
 .المعنية ةغة والدولالف بين الدولة المبل  ل يوجد أي خ   عندماأخرى، 

على الطيران  أمن وسالمةالتي تهد د المخاطر من  التحذيرا مواقعها اإللكترونية الوطنية  علىر ـنشُ ـفي أن ت   ق  وتحتفظ الدول بالح
 اإللكترونية لتلك صفحا ية إلى الالمؤد  تشمل الوصال  مذكورة لوسيجري اآلن تعديل قاعدة بيانا  اإليكاو الالمستوى العالمي، 

 الدول.

أو التهديدا  عن المخاطر  الحيوية لتبادل المعلوما لديها من الطيران ألالستفادة من شبكة جهة التصال  أيضا   وتواصل الدول
 .يةاألمن

ما زال  ملتزمة أن الدول األعضاا في اإليكاو هو  المهمقائال : "أليو ا بينارد و يالدكتور أولومو  ،رئيس مجلس اإليكاوأوضح قد و 
 وأد سالمة وأمن عمليا  الطيران المدني في مجالتها الجوية السيادية تهد   قدأي مخاطر  باإلبالغ على وجه السرعة عن

إدخال  األخيرة أن تساعدنا علىومن شأن هذه القرارا  تلك المرتبطة بمناطق النزاعا "، ومضى يقول: " هاضة، بما فيالمفو  
تزويد مشغلي تهدف في نهاية المطاف إلى التي و الدول األعضاا، التي تستخدمها ساليب تبادل المعلوما  على أأخرى تحسينا  

 ".ةجويلرحال  الالتشغيلي ل تخطيطالب ضمن شبكاتها الخاصةالمعلوما  المتكاملة  صادرالنقل الجوي بم

الجها  بما يسه ل، قدر اإلمكان، على الدول و وسيلة أكثر فعالية  إيجاداألخيرة الصادرة عن المجلس ى من هذه التعديال  ُيتوخ  و 
 وتحديثها.مناطق النزاعا  في مخاطر العلى مصادر تقييم الحصول وجمهور المسافرين المعنية في مجال الطيران المدني 
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 موارد للمحررين:
لتعزيز تنمية الطيران المدني الدولي على نحو آمن ومنظم في جميع أنحاا  1944وكالة متخصصة من وكال  األمم المتحدة أنشئ  في عام  اإليكاو

ألولويا  ديد من االعالم. وتتولى وضع القواعد القياسية واللوائح التنظيمية الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفااته وسعته، ولحماية البيئة، من بين الع
 دولة. 191األخرى. وتضطلع المنظمة بدور منتدى للتعاون في جميع مجال  الطيران المدني بين الدول األعضاا فيها البالغ عددها 



 
 التصال:للحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى ا

 كالرك -  النالسيد وليام راي د أنطوني فيلبينالسي
 التصال موظف شؤون  رئيس قسم التصال 
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