
 

  الجوي  هامجالاألراضي األوكرانية و انتهاك سالمة  اإليكاو يدينمجلس 
 للنشر الفوري 

في التطور اآلخذة في اليوم األوضاع ثالثون التي ُتشك ِّل مجلس اإليكاو الو الست  ناقشت الدول - 25/2/2022ال، ـمونتري
 .اإليكاولمجلس  225لدورة في إطار اذلك خالل اجتماع مقرر كان أوكرانيا، و 

 .الوضع القائموكرانيا على أساس مصلحة الدولة في أأعن ممثل  في جلسة المجلس أيضا  وشارك 

إلى جانب عرض قدمه  ،رئيس المجلس، شاكيتانولفاتوري اسالسيد ي ألقاه هإلى بيان شف الموضوع استنادا  هذا ونظر المجلس في 
التشغيلي سياق البشأن الوضع الممثلين على مستجدات فيه  اأطلعحيث ، إليكاواألمين العام لالسيد خوان كارلوس ساالسار، 

 لطيران.ل

أن  ذلك مجالها الجوي، باعتباردولة عضو في األمم المتحدة وسيادتها، بما في أراضي أدانت دول المجلس انتهاك سالمة قد و 
 )اتفاقية شيكاغو(. "اتفاقية الطيران المدني الدولي"من  األولى تعارض مع مبادئ ميثاق األمم المتحدة والمادةذلك ي

مع شعبها، في توافق مباشر مع  هتضامنعن ، و مؤخرا   في أوكرانيااألوضاع إزاء تطورات بالغ ال هقلقكما أعرب المجلس عن 
 .24/2/2022و 23ه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة يومي يالمشاعر التي أعرب عنها األمين العام لألمم المتحدة في بيان

والعمل  تجنب الخالفات بضرورةعترف )اتفاقية شيكاغو(، التي ت "اتفاقية الطيران المدني الدولي"أشار ممثلو الدول إلى ديباجة كما 
 العالم.في الم ساألمر الذي ُيقيم التعزيز التعاون والصداقة بين األمم والشعوب، بدال  من ذلك على 

في  لدول األعضاءالتزامات امنه، وعلى أو وأكد المجلس كذلك على األهمية القصوى للحفاظ على سالمة الطيران المدني الدولي 
في  هوأمنالطيران المدني ، وحث االتحاد الروسي في هذا السياق على وقف أنشطته غير المشروعة لضمان سالمة هذا الشأن

. في هذا المجالجميع المناطق المتضررة، واحترام التزاماته بموجب اتفاقية شيكاغو وكذلك معاهدات قانون الجو الدولي األخرى 
 إلى حل األزمة من خالل الحوار السلمي والقنوات الدبلوماسية. جميع األطراف المعنية السعيناشد و 

في شرق أوكرانيا في  MH17 الرحلة إسقاط طائرة تسبب فيهااألسف بالمعاناة اإلنسانية التي عميق مع  ر المجلس أيضا  وذك  
 .هذه المأساة أبدا  ال ينبغي أن تتكرر مثل  ه، وأكد أن17/7/2014

ما يتعلق بتحسين الجهود الدولية " التي تقودها كندا فيكثر أمنا  األجواء األدعمه لمبادرة " أكد المجلس مجددا  ، ذاتهوفي السياق 
 الرامية إلى حماية عمليات الطيران المدني فوق مناطق النزاع أو بالقرب منها.

 .في أوكرانيا وتقديم الدعم إلى الدول المعنية األوضاعوطلب المجلس إلى األمانة العامة مواصلة رصد 

 

  



 
دولة  عضوا  تنتخبها الجمعية العمومية لفترة  36ل من العمومية. ويتشك  تها دائمة للمنظمة، مسؤول أمام جمعيدبلوماسية هيئة اإليكاو مجلس 

 .ثالث سنوات
 

 معلومات للمحررين

 إليكاومجلس ا
 توضيحات بشأن إدارة المجال الجوي 

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشالمدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخص ِّ منظمة الطيران 

وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
األمر الذي يسمح به سالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاوخالل 

صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل أيضا  وتوف ِّر محافل المنظمة تحقيق شبكة عالمية حقيقية.  فرصا  عديدة لتقديم المشورة المتخص ِّ
الجهات المعنية ارات في الحكومات وممث ِّلي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من مع صانعي القر 

 المعترف بها رسميا  في قطاع النقل الجوي.
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