مجلس اإليكاو يعرب مجدداً عن قلقه إزاء اختبارات الصواريخ التي تجريها جمهورية
كوريا الشعبية الديمقراطية

للنشر الفوري

يحث مجلس اإليكاو جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية على االمتثال ألحكام اتفاقية الطيران المدني
مونتريـال – 2022/3/15 ،مرة أخرى ّ
الدولي (اتفاقية شيكاغو) وااللتزام بقواعد اإليكاو القياسية وتوصياتها الدولية ،وذلك إثر إصرار كوريا على إجراء اختبارات الصواريخ في
المجال الجوي الدولي.
وينتظر من جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية ،باعتبارها إحدى الدول األعضاء باإليكاو ،أن تُبلغ الدول المجاورة بأي نشاط أو حادث يقع
ُ
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الناتجة عن االنفجارات البركانية المحلية أو االختبارات الجوية التي قد تؤثر على الطيران المدني.
وقد أعرب مجلس اإليكاو ،باعتباره الهيئة الرئاسية للمنظمة ،مجدداً عن قلقه إثر وقوع األحداث األخيرة التي انطوت على إطالق صواريخ
دون سابق إنذار ،مما قد يشكل خطورًة بالغ ًة على الطيران المدني الدولي .كذلك تُعد هذه االختبارات تحدياً صارخاً لق اررات مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة رقم  1718و 2270و.2321
وفي سياق القرار الذي اتُخذ مؤخ اًر ،طلب المجلس من األمانة العامة مواصلة رصد الوضع عن كثب.

مصادر للمحررين
مجلس اإليكاو
معلومات عن اإليكاو
ِّ
المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشأتها حكومات في عام  1944لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي
اإليكاو هي إحدى الوكاالت
ّ
ِّ
الدولي .ومنذ ذلك الحين ،اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  12 000قاعدة وتوصية دولية تساعد في إضفاء االتّساق على لوائحها

الوطنية المتعِّّلقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،مما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية .كما ِّّ
توفر محافل اإليكاو أيضاً فرصاً
للمشورة والمناصرة ليتم تشاطرها مع َّ
صناع الق اررات في الحكومات من ِّقبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة
ّ
المعنية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً.
للمجتمع المدني وغيرها من الجهات
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