
  

  منظمة الطیران المدني الدولي
  .icao.intwww: الموقع على اإلنترنت   communications@icao.int برید إلكتروني:

  نشرة صحفیة من االیكاو
 

وثیقة سیاسات جدیدة لالیكاو تركز من جدید 
 على العنایة بضحایا حوادث الطائرات وأسرهم

 ١٩١األعضــاء الـــ دوللمناشــدة الــمجلــس منظمــة الطیــران المــدني الــدولي وثیقــة سیاســات جدیــدة أقــّر  – ٤/٣/٢٠١٣، مونتری""ال
  . ضحایا حوادث الطیران وأسرهم مساعدةعلى إعادة التأكید على التزامها ب

 قــد التابعــة لألمــم المتحــدةو الطیــران المســؤولة عــن شــؤون لمنظمــة هــذه ل لجمعیــة العمومیــةاالجتمــاع الثــاني والثالثــین لقــرار وكــان 
 ٢٨٥ رقـم (الكتـاب الـدوري لالیكـاو مسـاعدة ضـحایا حـوادث الطیـران وأسـرهملاإلرشـادات عنوانهـا إصـدار وثیقـة سـابقة عن أسفر 

حـــوادث الـــذین یتعرضـــون لالكتـــاب الـــدوري علـــى أن المســـاعدة المقدمـــة إلـــى األشـــخاص هـــذا د وشـــدّ  .)٢٠٠١عـــام الصـــادر فـــي 
  .شكیقبل الالطائرات هو واجب إنساني ال 

فیما یتعلق بـإدراج األحكـام ذات الصـلة  منها ما هو منتظرمأن بعض الدول تستجیب بصورة أبطأ وٕاذ أقّر مجلس االیكاو مؤخرًا 
  .العامة إلى مستوى السیاساتاإلرشادات  هذه ، فقد رفع المجلس مستوىالوطنیة في تشریعاتها

أعضـاء مجلـس االیكـاو تشـدیدًا  أضفى ،من خالل هذا القرارمجلس االیكاو، قائًال: " رئیس، روبرتو كوبیه غونزالیسالسید وعلَّق 
رفـع األمـل هـو أن یـؤدي : "وأردف قـائالً  .أقوى على وجوب اضطالع الدول بمسـؤولیاتها بشـأن العنایـة بضـحایا الحـوادث وأسـرهم

أهمیــة ب اإلقــرار التــام ضــمانالتعجیــل باعتمــاد الــدول للتــدابیر الالزمــة و إلــى  مســتوى هــذه المســألة إلــى مســتوى السیاســة الرســمیة
   ".وذویهمضحایا الحوادث الذهنیة والبدنیة والروحیة لالراحة 

خـالل هـذه المـداوالت مـن عـدة  تلقاهـاوشدد السید كوبیه على التقدیر العمیق من جانب مجلس االیكاو للمعلومات والمشورة التـي 
  .المرتبطین بمجموعة أسر ضحایا حوادث الطائرات األشخاص، وبصفة خاصة رابطات لضحایا الحوادث

-30- 

 
لتعزیـز التطـور اآلمـن والمـنظم  ١٩٤٤أنشئت فـي عـام  المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ) هي إحدى الوكاالتیكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال

فضـال عـن وأمنـه وكفاءتـه وانتظامـه، الطیـران سـالمة واألنظمـة الالزمـة لوضـع القواعـد  المنظمـة تتـولىو   فـي شـتى أنحـاء العـالم. الـدولي للطیران المدني
دولـة فـي جمیـع مجـاالت  ١٩١ المتعاقـدة البـالغ عـددها دولهـابـین  لتعاونمحفل ابمثابة  هيو القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  

    الطیران المدني.
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