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يتعاونان عمى تعزيز معايير السالمة  االيكاو والمجمس الدولي لممطارات
   في المطارات

مػػر رة تعػػاوف مػػف علػػى والمجلػػا الػػدولي للمطػػارات  منظمػػة الطيػػراف المػػدني الػػدولي  االي ػػاو ّقعػػت و ووو  51/6/0250 ،مووونتل
 أجؿ وضع إطار للعمؿ المشترؾ على بلوغ أعلى المستويات المم نة مف السالمة في المطارات عبر العالـ.

وخالؿ حفؿ انتظـ فػي المرػر الرسيسػي لاي ػاو فػي مػونتى  تػولى رسػيا مجلػا اسي ػاو  السػيد روبػارتو  وبيػل دػون ال   والمػديرة 
مر رة التعاوف بيف منظمة الطيراف المديف الدولي والمجلػا على آنجيال ديتن   التوقيع  السيدة العامة للمجلا الدولي للمطارات 

 .تع ي  معايير السالمة في مطارات العالـ مف أجؿالدولي للمطارات 
 تحسيف سالمة الطيراف.لهما دجهو  توحيدوستمّ ف مر رة التعاوف المنظمتيف مف 

 أهداف مذكرة التعاون
  المجلا لتم يف المطارات مف بلوغ االمتيػا  فػي السػالمة  مبػادرة مبادرَة عملية تطوير دعـAPEX  المصػمممة مػف  

 ّضعؼ المتعلرة بالسالمة وتدار ها  أجؿ مساعدة مطارات العالـ على التعّرؼ على أوجل ال

 تنفير مشاريع مشتر ة للمساعدة الفنية؛ 

 االستفادة المتبادلة مف قواعد البيانات؛عبر مة التبادؿ المنتظـ للمعلومات والبيانات المتعلرة بالسال 

 تبادؿ الخبراء وتوفير التدريب؛ 

 .تع ي  التعاوف اسقليمي 

ومػر رة .  مػف بعيػدوالمجلػا الػدولي للمطػارات يعػود إلػى ي ػاو االتاريخ التعاوف بيف ’’ وصّرح السيد روبارتو  وبيل دون ال  بأّف 
التعاوف التي نوقع عليها اليـو توّفر إطػارا لتع يػ  التعػاوف بػيف منّظمتيونػا وتع ػا جهػود االي ػاو المتواصػلة مػف أجػؿ اعتمػاد نهػ  

 ‘‘.في تع ي  السالمةعملي المنحى 
بالنسػػػبة للمجلػػػا اليػػػـو هػػػو يػػػـو هػػػاـ ’’آنجػػػيال ديتنػػػ   المػػػديرة العامػػػة للمجلػػػا الػػػدولي للمطػػػارات  فرػػػد أفػػػادت بػػػأّف أمػػػا السػػػيدة 

التوقيػع علػى مػر رة و . مجػاؿ النرػؿ الجػول العػالميفػي آمنػة  نحػف الػريف نعػّوؿ علػى وجػود منظومػةجميعػا ي او  وبالنسبة لنا الول
تحديد أوجل    التي نساعد بها مطارات العالـ علىAPEXالتعاوف على تطوير مبادرة إشارة االنطالؽ رسيما في يعطي التعاوف 

  وتبػػادؿ المعلومػػات  والتػػدريب  التػػي يجريهػػا النظػػراءعبػػر عمليػػات االسػػتعراق الموقعيػػة  بالسػػالمة وتػػدار ها الّضػػعؼ المتعلرػػة
هػػرا و . 41رواعػػد والتوصػػيات الدوليػػة الػػواردة فػػي الملحػػؽ   والمسػػاعدة الفنيػػة فػػي تطبيػػؽ الإقامػػة هيا ػػؿ إداريػػةوالمسػػاعدة علػػى 

يف سالمة المطارات في العالـ شوطا آخر إلى األماـ. ونحف نشيد بالدور الراسػد التعاوف مع االي او مف شأنل أف يدفع بمسألة تأم
  ‘‘.لسالمةل في التحسيف المستمرالرل تضطلع بل االي او 

 4411منظمػة الطيػػراف المػػدني الػػدولي  االي ػػاو  هػي إحػػدم الو ػػاالت المتخصصػػة التابعػػة لنمػػـ المتحػدة. وقػػد أنشػػست االي ػػاو فػػي عػػاـ 
الطيػراف سػالمة واألنظمػة الال مػة لوضػع الرواعػد  المنظمػة تتػولىو   ور اآلمف والمنظـ للطيراف المدني في شػتى أنحػاء العػالـ.لتع ي  التط

 دولهػابػيف  لتعػاوفمحفػؿ ابمثابػة  هػيو فضػال عػف الرواعػد واألنظمػة الال مػة لحمايػة البيسػة فػي مجػاؿ الطيػراف.  وأمنل و فاءتل وانتظامػل  
 دولة في جميع مجاالت الطيراف المدني. 441 هاالمتعاقدة البالغ عدد
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 مالحظة لممحررين:

لتم يف المطارات مف بلوغ االمتيا  في  الدولي للمطارات مبادرَة المجلاعف للحصوؿ على الم يد مف المعلومات 
 .http://www.aci.aero/apexيرجى  يارة الموقع التالي:    APEXالسالمة  مبادرة 

 

 الدولي للمطاراتنبرة عف المجلا 

ؿ مصالحهـ المشتر ة مثّ المجلا الدولي للمطارات الرل ُيَعدُّ أوؿ رابطة تُ أنشأ مشغلو المطارات عبر العالـ   4444في عاـ 
  التعاوف مع الشر اء الموجوديف على نطاؽ قطاع النرؿ الجول. وبفضؿ المجلا  أصبح قطاع المطارات اليـو موحدا وتع ّ 

في الرأل حوؿ المساسؿ والشوادؿ الرسيسية  ويسير إلى األماـ  هي ؿ قطاعي واحد ردـ التنوع على المستوم اسقليمي. ويعمؿ 
منظمة وهو يريـ أهـّ عالقاتل مع المناقشات التي تدور مع المنظمات الدولية. المطارات في قطاع المجلا على حماية مصالح 

الطيراف المدني الدولي  االي او  التي يتـ في صلبها تداوؿ وتطوير المعايير الدولية بشأف النرؿ الجول. ويتولى المجلا الدفاع 
 ة فيما يتعلؽ بمبادرات السالمة واألمف والبيسة.ووضع الرواعد والتوصيات الدوليعف مواقؼ الدواسر المعنية بالمطارات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن ال   والمديرة العامة للمجلا الدولي للمطارات  السيدة آنجيال ديتن   وهما و رسيا مجلا االي او  السيد روبارتو  وبيل د
 يوّقعاف على المر رة خالؿ حفؿ انتظـ اليـو في المرر الرسيسي لالي او في مونتى

http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx
mailto:cmarcell@aci.aero
http://www.aci.aero/apex

