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 بيان مشترك

 أن تبادل المعموماتشااليكاو ومؤسسة سالمة الطيران يوّقعان عمى اتفاق تعاون جديد ب

منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو( ومؤسسة سالمة الطيران عمى اّتفاق جديد ُيضفي  اليوم وّقعت  - 0200 نوفمبر 02، مونتريال
 تبادل معمومات ومقاييس سالمة الطيران عمى الصعيد العالمي. عمى التعاونطابعا رسميا عمى خططيما الرامية إلى تعزيز وتوطيد 

الرصد لنتائج سالمة  عمى المزيد من تنّص نظام االيكاو إلدارة السالمة، التي لتكّمل مواد اإلرشاد عمى المبادرة التعاونية الجديدة  وتأتي ىذه
، والتي 0202منذ سنة  وّقعت عمييا االيكاوالجديدة اليامة والكثيرة التي االتفاقات  من بينالطيران وتحميل ىذه النتائج واإلبالغ بيا. وىي 

 تسعى إلى  توسيع نطاق األنشطة التعاونية التي تقوم بيا المنظمة. 

وصّرح السيد روبرتو كوبيو غونزالز، رئيس مجمس االيكاو، بأّن "وضع ىذا اإلطار العام لتعزيز التعاون مع مؤسسة سالمة الطيران يشّكل 
 النوعوىذه  سالمة الطيران ال تعرف الحدود، ذلك أنّ . خطوة ىامة باتجاه مساعدتنا عمى بموغ أعمى مستويات سالمة الطيران عبر العالم

لى التخفيف من حدّ من الجيود  مساعدة الدول وقطاع الطيران عمى  من أجل ة المخاطر ضروريالتعاونية الرامية إلى تبادل البيانات وا 
 وقوع أحداث أو حوادث خطيرة." تمك المخاطر إلىر المتعمقة بالسالمة قبل أن تؤدي التصدي لممخاط

تعزيز االمتثال لقواعد  من أجلأوثق  جعل الييئتين تعمالن بشكلوتيدف مذكرة الّتعاون الموّقعة بين االيكاو ومؤسسة سالمة الطيران إلى 
وىي تشجع عمى تنفيذ أنشطة مشتركة بين المنظمتين في مجاالت تبادل  .ولممواد اإلرشادية ذات الصمةااليكاو وتوصياتيا الدولية 

والمساعدة الفنية. ومن شأن التحاليل المشتركة أن تسّيل عممية تنسيق مقاييس السالمة القائمة عمى المبادرة المعمومات وتحميميا، والتدريب، 
 . في مجال السالمةاالنصاف قواميا والتنبؤ وأن ترّوج لثقافة عالمية 

أصبح ممارسة راسخة في عمى أّن " تبادل بيانات السالمة قد  رئيس مؤسسة سالمة الطيران ومديرىا التنفيذيوشّدد السّيد وليام ر. فوس، 
االستفادة من وشركات الطيران األمريكية. ونحن نسعى إلى  إدارة الطيران االتحاديةبرمة بين االتفاقات التعاونية المُ بفضل الواليات المتحدة 

 ىذه الدروس في تنفيذ ىذا العمل الرائد اليادف إلى مساعدة الدول األخرى عمى وضع نماذج تمبي احتياجاتيا وتراعي قيودىا. أّما االيكاو
 ا عمى االرتقاء بيذه المبادرة إلى المستوى العالمي."ن منيا الشريك األمثل في مساعدتنفإّن رسالتيا ودورىا يجعال

ل إلييا فيما يتعمق يكاو ومؤسسة سالمة الطيران قريبا في تنظيم منتديات إقميمية دورية من أجل تبادل النتائج التي تم التوصّ وستشرع اال
دة األىداف لمتخفيف من حدة وضع استراتيجيات محدّ بالمسائل الناشئة في مجال السالمة، ومن أجل تيسير عممية تحسين التعاون عمى 

 المشاريع التجريبية القادمة. بشأنعدد من الدول مشاورات مع متان حاليا المنظ وُتجريالمخاطر. 
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 : ُيرجى االتصال بالجهات التاليةمزيد من المعمومات اللمحصول عمى 
 السيد أنثوني فيمبين

 االيكاو –منظمة الطيران المدني الدولي 
aphilbin@icao.int  

 6127 -954 (514) 1+ىاتف المكتب: 
 7746-886 (514) 1+الياتف المحمول:  

  

 آن راباتوني السيدة سو
 االيكاو –منظمة الطيران المدني الدولي 

srapattoni@icao.int 

 8221 -954 (514) 1+ىاتف المكتب: 
  1051-212 (514) 1+    الياتف المحمول:

 
 http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspxغرفة أخبار االيكاو: 

  
التطور اآلمن  لتعزيز 0411منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو( ىي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أنشئت في عام 

وأمنو وكفاءتو الطيران سالمة واألنظمة الالزمة لوضع القواعد  المنظمة تتولىو   والمنظم لمطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.
البالغ  األعضاء دوليابين  لتعاونمحفل ابمثابة  ىيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيران.  وانتظامو، 

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 040 عددىا
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