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رفع المفوضیة األوروبیة اسم هذه الدولة األفریقیة من قائمة األطراف االیكاو تثني على موریتانیا بمناسبة 
  الخاضعة للمراقبة في مجال السالمة

بالتقّدم الباهر الذي أحرزتـه موریتانیـا فـي تـذلیل الصـعوبات التـي واجهتهـا فـي مجـال اعتراًفا منها  – ٢٠/١٢/٢٠١٢، مونتریال
، اعتبـارا مـن ةدتـه مـؤخرا منظمـة الطیـران المـدني الـدولي(االیكاو)، قامـت المفوضـیة األوروبیـأكّ هو تقّدم مراقبة السالمة الجویة، و 

ین لهـــذه الدولـــة األفریقیـــة مـــن قائمـــة المراقبـــة فـــي مجـــال مطلـــع هـــذا الشـــهر، بشـــطب أســـماء النـــاقلین الجـــویین المرخصـــین التـــابع
  السالمة.

بالتقــّدم الــذي أحرزتـه موریتانیــا فیمــا یتعلـق بمســألة الســالمة، والــذي أفضـى إلــى اتخــاذ المفوضــیة  أّیمـا إشــادةولقـد أشــادت االیكــاو 
تعمـل عـن كثـب مـع الـدول  ،ان المـدنيلشـؤون الطیـر المتخصصـة مؤسسـة األمـم المتحـدة وهـي مـا فتئـت، باعتبارهـا . لهذا اإلجراء

مبـادرات بنـاء و بـرامج التـدقیق  بواسـطة، وذلـك لـدى هـذه الـدولاألعضاء فیهـا مـن أجـل تحسـین مسـتویات مراقبـة السـالمة الجویـة 
  . المرسومةالقدرات ذات األهداف 

مـا أحـرزه هـذا البلـد مـن تقـّدم فـي تؤكـدا ل، ٢٠١٢بعثتـا الّتحقـق المنّسـقتان، اللتـان أجرتهمـا االیكـاو فـي موریتانیـا فـي عـام  وجاءت
  إعادة فتح األجواء األوروبیة في وجه شركات الطیران التابعة لموریتانیا.ولتفسحا المجال مباشرة أمام اآلونة األخیرة، 

مـؤخرا نتـائج ممتـازة وقال السید روبرتو كوبیه غونزالز، رئیس مجلس االیكاو، إّنه "من دواعي غبطتنـا أن تكـون موریتانیـا قـد أحـززت 
لتوجیهــات اإلیكــاو  الفعلــيفــي المائــة مــن التنفیــذ  ٧٠فــي مجــال الســالمة. فهــي قــد عملــت جاهــدة فــي األشــهر األخیــرة لتحّقــق نســبة 

تعـود  اآلن أنالتحسـینات  وبوسـع هـذهالمتعلقة بمراقبة السالمة. وقد أفضى ذلك إلى إدخال تحسینات هائلة على سـالمة منظومتهـا، 
  إلى الوجهات واألسواق المعنیة". في الوصول المواعیدباشرة على المسافرین والسیاح ودوائر األعمال الذین یعتمدون على بمنافع م

الشـركاء العـالمیین فـي مجـال سـالمة وتابع السید كوبیه كالمه لیؤكد من جدید التزام منظمته الكامل بالتنسیق والتعاون عن كثـب مـع 
. وأفــاد بــأّن االیكــاو تعمــل حالیــا علــى االســتمرار فــي تعزیــز هــذه الســالمة، ومــن بیــنهم المفوضــیة األوروبیــة، وذلــك مــن أجــل الطیــران

المزیـد مـن الشـمول فـي تبـادل تـوخي وهـي تسـعى إلـى التشـجیع علـى توسیع حافظتها من الشراكات االستراتیجیة في مجال السـالمة، 
  المي ألنشطة المساعدة الفنیة بهذا الشأن.معلومات السالمة وتحسین التنسیق الع

الدول األعضاء في االیكاو، من یواجه منها تحدیات مماثلة، إلى  وشّدد السید ریمون بنجامان، األمین العام لالیكاو، على "أّننا ندعو
سـالمة منظومـة النقـل الجـوي لمـا یمكـن إنجـازه مـن تحسـینات فـي وقـت وجیـز نسـبیا. إّن  االنظر إلى موریتانیا باعتبارها مثـاال واضـح

ا للــدول التــي تواجــه تحــدیات هــي الهــدف االســتراتیجي الــذي تسترشــد بــه المنظمــة، ومثــال موریتانیــا ینبغــي أن یكــون نبراًســالعــالمي 
  مماثلة."

أّن م كـــاالس، نائــب رئـــیس المفوضــیة األوروبیــة لشـــؤون النقــل، مـــن یورّحــب الســید بنجامـــان أیضــا بمــا أعلـــن عنــه مـــؤخرا الســید ســی
علـى بنـاء القـدرات الفنیـة بالمسـاعدة البلدان المدرجـة فـي قائمـة مراقبـة السـالمة  تزویدالمفوضیة "... مستعدة لبذل كل جهد من أجل 

  ب على الصعوبات في مجال السالمة وذلك بأسرع األوقات وأنجع السُّبل".التغلّ على واإلداریة و 
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لتعزیــز  ١٩٤٤أنشـئت فـي عـام  المتخصصـة التابعـة لألمــم المتحـدة، (االیكـاو) هــي إحـدى الوكـاالتمنظمـة الطیـران المـدني الـدولي 
ســالمة واألنظمــة الالزمــة لوضــع القواعــد  المنظمــة تتــولىو   فــي شــتى أنحــاء العــالم. الــدولي التطــور اآلمــن والمــنظم للطیــران المــدني

 لتعـاونمحفـل ابمثابـة  هـيو الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.   فضال عن القواعد واألنظمةوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطیران 
  دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني. ١٩١  المتعاقدة البالغ عددها دولهابین 

  


