مجلس اإليكاو يعتمد تعديالت جديدة تدعم إصددداإ إجاتات إترتنوة ل تلا اإ و وعمل ات اتا ناو واتمسددلوت ات

بشأو استمناإ اتصالح ل تلا ناو

للنشر الفوري

موةتن دددددال -2022/3/15 ،أحرز مجلس اإليكاو تقدما األسبوع الماضي في اعتماد تعديالت جديدة على عدد من مالحق اتفاقية شيكاغو
المتعلقة بالسالمة بشأن القواعد القياسية الدولية الجديدة إلصدار إجازات إلكترونية للطيارين وعمليات الطيران والمسؤوليات عن استمرار
الصالحية للطيران .وفي معظم الحاالت ،ستصبح القواعد القياسية الجديدة واجبة التطبيق في .2022/11/3
وُيدخل التعديل رقم ( )178على الملحق األول – "إجازة العاملين" باتفاقية شي ي يييكاغو أحكاما جديدة السي ي ييت دا اإلجازات اإللكترونية التجريبية،
التي تسييت دم ا الدول األعءييا في اإليكاو بشييكل متيايد .و ي تحدد شييكال موحدا جديدا للس يماح بإج ار عملية مبسييطة لتتحقق الدول األخرى
من اإلجازة.
وس ي ييول يقلل التعديل أيء ي ييا ،من خالل المس ي يياعدة في اعتماد اإلجازات اإللكترونية على نطا أوسي ي ي  ،من عدد اإلجازات المطبوعة المتداولة
وسول يحقق ان فاضا في التكلفة وفوائد بيئية.
وأشيار رئيس مجلس اإليكاو سيالفاتوري شياكيتانو إلى أنه "أُوليت العناية أيءيا ،لدى إعداد ذه القواعد القياسيية ،لءيمان أن البلدان التي تعتي
إصدار اإلجازات اإللكترونية أن تء أيءا نظما مبسطة للتحقق من ا دون ضرورة است دا اإلنترنت".
وفي التعديالت المدخلة على الملحق الس ي يياد باالتفاقية – "تش ي ييليل الطائرات" ،تُقترح خص ي ييائ جديدة في مجال الس ي ييالمة تش ي ييمل اس ي ييت دا
الطائرات األصييلر حجما ألج ية اإلنذار باالقتراب من األرض ،باسييت دا ج از التوعية والتنبيه في حاالت تجاوز حيي السييالمة بالمدر الذي
ي دل إلى تقليل وقائ وحوادث ال رو عن المدر  .كما أن ناك إيءيياحا بشييأن ضييرورة قيا الطيار بمراعاة مسييتوى خدمات اإلنقاو واإلافا
المتوفرة في المطارات.
ووضي تعديل رخر على الملحق السيياد أحكاما شيياملة تتماشييى م "التعليمات الفنية للنقل اآلمن للبءييائ ال طرة بطريق الجو"
التي وضعت ا اإليكاو ،مما يءمن التطبيق على عمليات اائرات ال ليكوبتر التي تنقل البءائ ال طرة نفس مستوى اإلشرال الذي ت ء له
الطائرات األخرى .كما تء ي ي ييمن التعديل نفس ي ي ييه إرش ي ي ييادات جديدة بش ي ي ييأن اعتبارات ال بو اآلمن في الم ابط البديلة في أعالي البحار لعمليات
اائرات ال ليكوبتر.
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وتتعلق التعديالت اإلض ي ي ييافية التي اعتمد ا المجلس على الملحقين الس ي ي يياب – "عالمات الجنس ي ي ييية وتس ي ي ييجيل الطائرات" والثامن – "ص ي ي ييالحية
الطائرات للطيران" باالتفاقية بإعداد شي ادة موحدة الشيكل لشيط تسيجيل الطائرات وولك للمسياعدة الدول في اإلبال بوضيوح عن نقل تسيجيل
الطائرات من دولة إلى أخرى (الملحق الس ي يياب ) ،وض ي ييمان توزي المعلومات الء ي ييرورية عن اس ي ييتمرار الص ي ييالحية للطيران المتعلقة بتعديل أو
إصالح الطائرات (الملحق الثامن).
وتتعلق األحكا الجديدة اإلض ي ييافية الواردة في الملحق الثامن بالش ي يير الجديد لتوافر المعلومات عن نظا إخماد الحرائق في مقص ي ييورة الش ي ييحن
للمساعدة في تحسين الج ود المبذولة للت فيف من حدة الم اار التي ت دد سالمة البءائ .

مصادإ معلومات تلمحنإ و
معلومات عو اإليكاو

اإليكاو ي إحدى الوكاالت المت ِّص صة التابعة لألمم المتحدة ،أنشأت ا حكومات في عا  1944لدعم دبلوماسيت ا بشأن مسائل النقل الجوي الدولي .ومنذ
ولك الحين ،اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  12 000قاعدة وتوصييية دولية تسيياعد في إضييفا ِّ
االتسييا على لوائح ا الوانية المتعلِّقة بسييالمة وأمن
وكفا ة وسييعة الطيران وحماية البيئة ،مما أتاح إقامة شييبكة عالمية فعلية .كما ِّ
توفر محافل اإليكاو أيءييا فرصييا للمشييورة والمناص يرة ليتم تشيياار ا م صييناع
الق اررات في الحكوميات من ِّقبيل المجموعيات التيابعية للقطياع والمنظميات غير الحكوميية التيابعية للمجتم الميدني وغير يا من الج يات المعنيية بيالنقيل الجوي
المعترل ب ا رسميا.
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