
  

 

 جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية على االمتثال في مجال التجارب الجوية مجلس اإليكاو يحث  

 للنشر الفوري

جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية  إزاء مواصلة عن استنكاره الشديد  أعرب مجلس اإليكاو اليوم   -6/10/2017مونتريـــــال 
سالمة الطيران المدني على  ا  خطر مما يشكل تهديدا أو بالقرب منها، إطالق الصواريخ الباليستية فوق الطرق الجوية الدولية 

 الدولي.
 

ألحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي، المتثال امجلس اإليكاو جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية على  ففي هذا السياق، حث  
جراءات وقواعد وتوصيات دولية، وذلك لو  الحقا يتصل بها من موم  دا.مجد  المحتملة حدوث هذه األنشطة الخطرة منع ا 
 

اليوم في مقر اإليكاو في  التي انعقدت 212دورته الجلسة األولى من ناء في هذا الشأن وذلك أثر المجلس في البند ــوقد نظ
 ال.ــمونتري

 
هذه بأن الصواريخ التي أطلقتها جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية قد عبرت فوق طرق جوية دولية بدون أن تقدم  وُأحيط علما  

بأنه ردا على هذه  سالمة الطيران المدني الدولي في اإلقليم. كما ُأحيط علما   إزاء كبيرةشواغل  أثارأي إخطار مسبق مما الدولة 
الدولة على االمتثال لألحكام فيها هذه  إلى جمهورية كوريا الشمالية يحث   ُكتبكان رئيس المجلس قد أرسل العديد من ال ئع،الوقا

 .مقررةالدولية ال
 
 واقعةنشاط أو المجاورة بأي  بلدانإليكاو، إخطار الافي  ا  عضو ، بوصفها دولة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبيةُيتوق ع من و 
حب الرماد البركاني ويشمل ذلك أمورا  مثل سُ  .مجاورةعمليات الطيران المدني ال رق أو ل خطرا  على طُ ـــشك  قد تنشأ عن أراضيها ت

 .التجارب الجوية التي قد تؤثر على الطيران المدنيإجراء بركاني على المستوى المحلي أو النفجار الناجمة عن عمليات اال
 

، سالمة المالحة، والذي ُاعتمد في الجمعية العموميةالصادر عن  6-32قرار الوقد استند القرار الذي اتخذه المجلس اليوم إلى 
 .1998عام 

 
 

الطيران المدني الدولي ألغراض  دار اإلعلى مستوى ُنظم قرارات  تخذوي في اإليكاو دولة عضوا   36مجلس اإليكاو من  كونيت 
القرار الذي  بموجبكل ثالث سنوات. وقد أعرب المجلس مر   تها الإليكاو دور فيه الجمعية العمومية د ـــال تعق  في الوقت الذي 

جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية إطالق صواريخ باليستية فوق الطرق الجوية مواصلة اتخذه اليوم عن استنكاره الشديد ل
 سالمة الطيران المدني الدولي.خطيرا على بدون أي إخطار مسبق مما يشكل تهديدا أو بالقرب منها، وذلك لية الدو 



 
 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن 
وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها 

  دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191األعضاء البالغ عددها 

 

 مجلس اإليكاو
 سالمة المالحةالخاص ب الهدف االستراتيجي لإليكاو

 

 :لالتصال
 

 أنطوني فيلبين السيد
 رئيس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int 

 + 1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 
 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 

 icao@ تويتر:

 

 السيد وليام رايالنت كالرك
 االتصاالتموظف شؤون 

wraillantclark@icao.int  

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 

 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 @wraillantclark تويتر:
linkedin.com/in/raillantclark/ LinkedIn: 
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