
  

 

مسددلوت ات اتتعديالت جديدة تدعم إصددداإ إجاتات إترتنوة ل تلا اإ و وعمل ات اتا ناو و يعتمد مجلس اإليكاو 
 استمناإ اتصالح ل تلا ناوبشأو 

 للنشر الفوري 

د من مالحق اتفاقية شيكاغو عدأحرز مجلس اإليكاو تقدما األسبوع الماضي في اعتماد تعديالت جديدة على  -15/3/2022 ،موةتن دددددال
استمرار  عن مسؤولياتالللطيارين وعمليات الطيران و  إجازات إلكترونيةالدولية الجديدة إلصدار  القواعد القياسية المتعلقة بالسالمة بشأن

 .3/11/2022لتطبيق في ا واجبةاالت، ستصبح القواعد القياسية الجديدة الصالحية للطيران. وفي معظم الح
اإللكترونية التجريبية،  اإلجازاتا جديدة السيييييييت دا  باتفاقية شييييييييكاغو أحكام "إجازة العاملين" – األوللملحق ( على ا178) رقم التعديل ُيدخلو 

 الدول األخرى  تحققتعملية مبسييطة ل ماح بإجرا للسييا بشييكل متيايد. و ي تحدد شييكال موحدا جديد اإليكاوالتي تسييت دم ا الدول األعءييا  في 
 جازة.من اإل

المطبوعة المتداولة  اإلجازاتوسيييييول يقلل التعديل أيءيييييا، من خالل المسييييياعدة في اعتماد اإلجازات اإللكترونية على نطا  أوسييييي ، من عدد 
 التكلفة وفوائد بيئية. وسول يحقق ان فاضا في

أن البلدان التي تعتي   لءيمان ، لدى إعداد  ذه القواعد القياسيية،ليت العناية أيءيا  ُأو يتانو إلى أنه "كاشيسيالفاتوري  اإليكاووأشيار رئيس مجلس 
 ".اإلنترنت است دا ضرورة دون  من اللتحقق مبسطة  ا  أن تء  أيءا نظماإللكترونية  إصدار اإلجازات

 اسيييييت دا  تشيييييمللسيييييالمة اجديدة في مجال  خصيييييائ ُتقترح ، "تشيييييليل الطائرات" – باالتفاقية السييييياد على الملحق خلة المدفي التعديالت و 
 الذي التوعية والتنبيه في حاالت تجاوز حيي السييالمة بالمدر باسييت دا  ج از ، ألج ية اإلنذار باالقتراب من األرض الطائرات األصييلر حجما

مسييتوى خدمات اإلنقاو واإلافا   بمراعاةطيار ال ضييرورة قيا ا بشييأن المدر . كما أن  ناك إيءيياح ال رو  عنوحوادث  وقائ  دل إلى تقليل ي
 .المتوفرة في المطارات

 (Doc 9284) "التعليمات الفنية للنقل اآلمن للبءييائ  ال طرة بطريق الجو"أحكاما شيياملة تتماشييى م   السيياد الملحق  علىوضيي  تعديل رخر و 
 الذي ت ء  لهاإلشرال مستوى نفس البءائ  ال طرة  التي تنقلعمليات اائرات ال ليكوبتر  ق علىالتطبي، مما يءمن التي وضعت ا اإليكاو

في أعالي البحار لعمليات  البديلة في الم ابط التعديل نفسيييييييه إرشيييييييادات جديدة بشيييييييأن اعتبارات ال بو  اآلمن تءيييييييمنالطائرات األخرى. كما 
 اائرات ال ليكوبتر.

صيييييييالحية " – الثامنو  "يل الطائراتعالمات الجنسيييييييية وتسيييييييج" – السييييييياب  ينلملحقعلى االتعديالت اإلضيييييييافية التي اعتمد ا المجلس وتتعلق 
 تسيجيل لمسياعدة الدول في اإلبال  بوضيوح عن نقلوولك ل الطائرات تسيجيل شيط لالشيكل شي ادة موحدة  بإعدادتفاقية باال "الطائرات للطيران

لطيران المتعلقة بتعديل أو للصيييييالحية ا اسيييييتمرار عن الءيييييرورية توزي  المعلومات وضيييييمان(، السييييياب من دولة إلى أخرى )الملحق  اتطائر ال
 الثامن(.)الملحق  اتإصالح الطائر 

 نظا  إخماد الحرائق في مقصيييييورة الشيييييحن المعلومات عنتوافر الشييييير  الجديد لفي الملحق الثامن ب الواردة تتعلق األحكا  الجديدة اإلضيييييافيةو 
 سالمة البءائ . التي ت دد م اارالحدة لت فيف من ل المبذولةالج ود للمساعدة في تحسين 

 



 

 

 مصادإ معلومات تلمحنإ و

 معلومات عو اإليكاو
صة التابعة لألمم المتحدة، أنشأت ا حكومات في عا   ومنذ  .لدعم دبلوماسيت ا بشأن مسائل النقل الجوي الدولي 1944اإليكاو  ي إحدى الوكاالت المت ص ِّ

تسييياعد في إضيييفا  االت ِّسيييا  على لوائح ا الوانية المتعل ِّقة بسيييالمة وأمن  وتوصيييية دوليةقاعدة  12 000ولك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
فرصييا  للمشييورة والمناصييرة ليتم  تشيياار ا م  صيين اع  أيءييا  كما توفِّ ر محافل اإليكاو  .ما أتاح إقامة شييبكة عالمية فعليةموكفا ة وسييعة الطيران وحماية البيئة، 

بيالنقيل الجوي  القرارات في الحكوميات من قِّبيل المجموعيات التيابعية للقطياع والمنظميات غير الحكوميية التيابعية للمجتم  الميدني وغير يا من الج يات المعنيي ة
 .المعترل ب ا رسميا  
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