
 __________________________________________________________________ 
 على متن الطائرةاألجهزة اإللكترونية حمل آخر المستجدات بشأن فرض قيود وطنية على 

 للنشر الفوري

وضع قيود جديدة على األجهزة اإللكترونية التي يمكن  اإليكاوباشر عدد من الدول األعضاء في  – 22/3/2017، الـمونتري
 دول أخرى.المنطلقة من رحالت الركاب الطائرة في حملها على متن 

لدولي الدولية ألمن الطيران في هذا المجال بصورة رئيسية في الملحق السابع عشر باتفاقية الطيران المدني االمتطلبات ترد و 
 .للكشف األمني وجميع أمتعتهمأن ه يجب إخضاع الركاب على  الذي ينص  )اتفاقية شيكاغو(، 

االستعراض الدائم، ولتكييف األحكام ذات  قيدإبقاء مستوى التهديد المحدق بالطيران المدني عن مسؤولية الدول  وفي ضوء
أحكام ف يتكيتعمل على للتهديدات والمخاطر و تقييما مستمرًا  تجري اإليكاوالصلة المتعلقة بأمن الطيران بناء على ذلك، 

 لتهديدات الجديدة والناشئة.من أجل التصدي للملحق السابع عشر ا
. وفي هذا الصدد، بسالمة الطيرانتتعلق شواغل إضافية أسفر عمل اإليكاو بشأن نقل البضائع الخطرة أيضا عن تحديد وقد 

، بما في ذلك األجهزة العمل مع السلطات المعنية في مجال السالمة واألمن بشأن نقل البضائع الخطرة اإليكاوستواصل 
 سجلة، لدعم سالمة وكفاءة وأمن منظومة النقل الجوي.التي تتضم ن بطاريات ليثيوم في األمتعة الم اإللكترونية

ل إلى توازن فع    اإليكاوالسالمة واألمن أولوية دائمة في مجال الطيران العالمي. وفي حين تدعم  يال بين نهجويشك ل التوص 
لدول بتقدير ارهنا المستوى األمثل من التسهيالت  تحقيقواالتصال الدوليين، يبقى مدى التنقل لضمان تسهيل  العالمية المعايير

في األسابيع  المتغيرةودولها األعضاء استعراض بيئة أمن الطيران  اإليكاووستواصل  .اإليكاوذات السيادة األعضاء في 
 المقبلة.
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 مصادر معلومات للمحررين

 صفحة االيكاو الخاصة بالبضائع الخطرة

 صفحة االيكاو الخاصة باألمن والتسهيالت
 

http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Security/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Security/Pages/default.aspx


 

 
 معلومات عن اإليكاو

والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى لتعزيز التطور اآلمن  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  والمنظمة
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