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 التسجيل فيما يخص اتفقات الطيراننظام ترفع مستوى اإليكاو 
 للنشر الفوري
الجديد اإللكتروني إلطالق الرسمي لنظام التسجيل عن افانغ ليو  ةكتور الد ،إليكاول ةالعام ةاألمين تأعلن – 1/10/2020مونتريـــــال  

  .(WAGMAR) طيرانالترتيبات و فاقات لإليكاو فيما يخص ات
نشحححر ا.  تسحححن ى تى ي اإليكاوطيران مع ها للاتفاقاتلزمة بموجب اتفاقية شحححيكابو بتسحححجيل ححححححححححححححححالبلدان م  إن "قائلًة: ليو  دكتورةال توأوضححح 

مسحححححتوليات مراقبة السحححححالمة في لالضحححححطال  بالخدمات الجوية والن"ل الجوي أو ترتيبات اتفاقات ذلك شحححححمل يمكن أن ي  مضحححححت ت"ول: "و 
 .ات وطائرات الر الت العارضةطائر ال تأجير سياق

 م في ت سينهسأن ي   نبغيوي تشغيل الوظيفياالستخدام والمن  يث تسهيل كبيرة إلى األمام  زةً ححححححقف لكترونياإل WAGMARيمثل نظام و 
أو  عدادالتسحححححححححححححجيل ال الية وا  عمليات على إدارة  سحححححححححححححتكون الدول قادرةً ، فمثالً في مجال الطيران.  لجهات المعنيةالعديد من الكفاءات ل

 .األطراف األخرىلدى بشكل أوتوماتي التغييرات عن بالغ اإلو  تفاقاتتعديل اال
جميع  لزم ت ححححححي تال السادسلمل ق ة لالجديد"اعدة ال"ياسية تلبية الأيضًا على الدول والمشغلين أن يساعد  WAGMARمج ومن شأن برنا
. 5/11/2020من  اً اعتبار وذلك ، لالتفاق اً وجز نها محعلى متبأن ت مل  اً مكرر  83المادة بموجب  تفاقاال في إطار مستخدمةالطائرات ال

النظام من بواسطة مسجلة ال تفاقاتالااالتفاق  ذا لجميع الطائرات بموجب وجز موتوماتي لاأل عدادالتسجيل الجديد باإل سيسمح نظامو 
 .في الدول المعنيةبل جهات االتصال ق  
د اوي  ، إليكاوموقع العام لالعلى متا ًا الموقع  يكونس، اً ر أخيو   لعلومات التسجيمعامة الناس بلدول والمشغلين ومفتشي السالمة و ححححححححححححححححححححزو 

 .األساسية
ال"درة على من أجل استيعاب وقابلة للتطوير   ديثةنية حالجديد باستخدام ب   WAGMARنظام  إعداد: "ل"د تم قائلةً  ليو دكتورةال توأكد

منصة دمج مع ححم    ذا النظام  كما أنت ت"ول: "طرد". واستلكترونياألمن اإلالصارمة في مجال الجديدة و شروط اإليكاو التنبت وااللتزام ب
 ائد كبيرة في المست"بل".و فيعود على قطا  الطيران بوس( DNA) "الطيران في مجال اإليكاوشبكة بيانات "

 

 

 ترتيباتو فاقات لإليكاو فيما يخص اتالجديد اإللكتروني فانغ ليو عن اإلطالق الرسححححححححححححححمي لنظام التسححححححححححححححجيل  ةكتور إليكاو، الدل ةالعام ةاألمين تأعلن
 نبغيوي تشغيل الوظيفياالستخدام والمن  يث تسهيل كبيرة إلى األمام  زةً حححححححححححقفوي شكل  ذا النظام اإللكتروني الجديد (. WAGMAR) الخدمات الجوية

دارة عحححححححدادإالمسححححححححححححححتولحححححححة عن  لجهحححححححات المعنيحححححححةالعحححححححديحححححححد من الكفحححححححاءات ل م في ت سححححححححححححححينهسححححححححححححححأن ي   .طيرانالترتيبحححححححات اتفحححححححاقحححححححات و  وا 
 

https://dna.icao.int/WAGMAR


  
 

 معلومات للمحررينمصادر 

 معلومات عن اإليكاو
 شتى في الدولي المدني للطيران والمنظم اآلمن التطور لتعزيز 1944 عام في أ نشئت المت دة، لألمم التابعة المتخصصة الوكاالت إ دى  ي اإليكاو
. األخرى األولويات من العديد بين من البيئة، و ماية الطيران وسعة وكفاءة وأمن لسالمة الالزمة واللوائح ال"واعد وضع المنظمة وتتولى. العالم أن اء

 .المدني الطيران مجاالت جميع في دولة 193 عدد ا البالغ األعضاء دولها بين للتعاون م فل بمثابة  ي والمنظمة

  للتسجيل WAGMAR نظام
 بشأن فيروس كورونا المستجداإليكاو بوابة 

 التصال العام:ا

 communications@icao.int 

 @ICAOتويتر: 

 :لالتصال من جانب وسائل اإلعالم

 كالرك -لسيد وليام رايالنت ا

 موظف شتون االتصاالت
wraillantclark@icao.int 

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 

 +1( 514) 409-0705الهاتف الم مول: 

  @wraillantclarkتويتر: 

 linkedin.com/in/raillantclark/: لنكدن
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