
 
 

 عن إدارة سالمة المجال الجوي تتوضيحا
 للنشر الفوري

يكاو في إغالق أو تقييد المجال اإلدور  خصاآلن فيما ي اعدم الدقة الذي يجري تداولهحاالت في ضوء  - ١٣/١/٢٠٢٠ل، ـامونتري
يكاو هي المسؤولة عن اإل، فإن الدول األعضاء في "اتفاقية الطيران المدني الدولي"ح أنه بموجب د الوكالة أن توضّ الجوي العالمي، توّ 

 .أراضيها ناشئة فوقلمدني الضد الطيران ا التنسيق والنشر المناسبين لألنشطة الخطرة

يسمح لجميع الطائرات المدنية الدولية بما ي خطر تفاديًا ألالسلطات الوطنية قبل فترة كافية جانب  منر نشهذا النبغي أن يتم يكما 
 .تها بعيدًا عن هذه المناطقمسارابالتخطيط ل

ما يتاح من ا باستخدام جميع المسارات لديهتقييم للمخاطر على طول شبكات عمليات واظب على إجراء شركات الطيران أن تُ تعّين على يو 
 .معلومات

فقد جرى شركات الطيران، و لحكومات بالنسبة ل، عن اإليكاو على نطاق واسع ةالصادر  رشاديةوالمواد اإلة أما فيما يخص القواعد القياسي
االتفاقية وغيرها بمرفقات ال، بما في ذلك في ٢٠١٤في عام  MH17 الطائرة ةالدروس المستفادة من حادث ِقبع اً حديثإعدادها تحديثها أو 

 ة أدناه.واردمن الوثائق ال

 
 لة: االتفاقية المعدّ مالحق 

 " من الملحق السادس "تشغيل الطائرات" الطائرات - الجزء األول "النقل الجوي التجاري الدولي
 الملحق الثالث عشر "التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات"

 الملحق الخامس عشر "خدمات معلومات الطيران" 
 الملحق السابع عشر "األمن"

 التي تم تعدليها أو إعدادها:األدلة والمواد اإلرشادية 
 )Doc 9756( ، الجزء األولالطائرات" ووقائع حوادث في التحقيق وثيقة اإليكاو "دليل -
 )Doc 9859السالمة" ( إدارة وثيقة اإليكاو "دليل -
 )Doc 9962الطائرات" ( ووقائع حوادث في التحقيق بشأن جراءاتواإل السياسات وثيقة اإليكاو "دليل -
 )Doc 9971الجوية" ( الحركة لتدفق التعاونية اإلدارة ليلد"وثيقة اإليكاو  -
 )Doc 10084منها" ( بالقرب أو النزاعات مناطق فوق المدنية الطائرات لعمليات المخاطر تقييم وثيقة اإليكاو "دليل -
 )Doc 10108( (مقيدة النشر) الطيران" أمن مجال في العالمي المخاطر سياق وثيقة اإليكاو "بيان -

 ٢٠٢٠زمع إدخالها في عام التعديالت األخرى المُ 
 "اعتماد التعديالت على الملحق الحادي عشر "خدمات الحركة الجوية

 " من الملحق السادس "تشغيل الطائرات"الطائرات -اعتماد التعديالت على الجزء األول "النقل الجوي التجاري الدولي
المدنية  الطائرات رحالت على خطرا تشكل أن يحتمل التي العسكرية باألنشطة المتعلقة السالمة تاإجراء وثيقة اإليكاو "دليل -

 ) Doc 9554واإلرشادات بشأن التعاون المدني والعسكري في مجال إدارة الحركة الجوية (

 



 

 

 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٣العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 للسالمة الجوية إليكاوموقع ابرنامج 

 لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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