مجلس اإليكاو يستعرض مسألة التسجيل المزدوج للطائرات في االتحاد الروسي
للنشر الفوري

مونتريـال .-2022/6/28 ،نظر مجلس اإليكاو ،خالل اجتماعه رقم  ،226في المسائل المتعلقة بتشغيل الطائرات ذات التسجيل المزدوج
في االتحاد الروسي.
وتنص المادة  18من اتفاقية شيكاغو على أنه ال يجوز تسجيل الطائرة بشكل صحيح في أكثر من دولة واحدة ،على الرغم من إمكانية تغيير
تسجيلها من دولة إلى أخرى .فعندما تقوم الدولة بتسجيل الطائرة ،يقع على عاتقها عدد من االلتزامات المتعلقة بالسالمة بموجب اتفاقية
شيكاغو ومالحقها .ويثير التسجيل المزدوج للطائرات مخاوف من حيث السالمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها الصالحية الدولية لكل
وترخيص المحطات الالسلكية.
شهادة من شهادات صالحية الطائرات للطيران ا
ومع مراعاة المبادئ القانونية المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو ،وبعد االستماع إلى تقرير شفوي عن االستفسارات التي أجرتها األمانة
عما يرتكبه من مخالفات
العامة لإليكاو فيما يتعلق بالسالمة الجوية في سياق تشغيل الطائرات ،دعا المجلس االتحاد الروسي إلى التوقف فو ار ّ
التفاقية شيكاغو حفاظا على سالمة وأمن الطيران المدني والى إصالح هذه االنتهاكات على وجه السرعة.
كما طلب المجلس من األمين العام اإلبالغ عن هذه المخالفات ،إن لم تُصحَّح بشكل عاجل ،إلى جميع الدول المتعاقدة في اتفاقية شيكاغو،
وفقا للمادة ( 54ي) من االتفاقية ،وقرر كذلك رفع هذه المسألة إلى الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية لإليكاو المقرر عقدها في
سبتمبر وأكتوبر المقبلين لكي تنظر فيها الدول المتعاقدة وفقا للمادة ( 54ك) من االتفاقية.
وطلب المجلس من األمانة العامة لإليكاو كذلك أن تواصل رصد الوضع عن كثب ،وأن تبلّغ المجلس بأي تطورات إضافية.

مصادر للمحررين
معلومات عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد  193دولة على التعاون فيما بينها واستخدام أجوائها بصورة مشتركة
لتحقيق المنفعة المتبادلة.
ومنذ تأسيس اإليكاو في عام  ،1944ظل ما تقدمه من دعم وما تضطلع به من ٍ
دور تنسيقي يساعد البلدان من خالل الجهود الدبلوماسية والفنية
المستدام
على تحقيق شبكة فريدة من نوعها وسريعة ُ
جوا لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع أنحاء العالم حف از للنمو ُ
ويعتمد عليها في التن ّقل ّ
َّ
وتعزي از لالزدهار االقتصادي واالجتماعي أينما حلقت الطائرات.
ومع دخول قطاع النقل الجوي حقبة جديدة من الرقمنة واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وفي تكنولوجيا الدفع بالمحركات ،أصبح اآلن
ومثير
عتمد ،أكثر من أي وقت مضى ،على ما ّ
ُي ُ
تقدمه اإليكاو من دعم بالخب ارت وما تصدره من إرشادات فنية ودبلوماسية لرسم مستقبل جديد ُ
َّ
توسع نطاق شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة ومع الجهات
للرحالت الدولية .وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية هذا النداء ،و ّ
المعنية في المجال الفني ،هادفة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية واتاحة الحلول الفعَّالة وال ُمستدامة.
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