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  والكانسو  یكاواتفاق جدید بین اال
 السالمة الجویة لتعزیز 

روبرتـو كوبیـه السـید ، (االیكـاو) منظمـة الطیـران المـدني الـدوليمجلـس  رئیسكل من وّقع مساء أمس  - ١٢/٢/٢٠١٣، مدرید
مــذكرة تعــاون جدیــدة بهــدف  ،لجیــف بــو الســید ، كانســو)الالجویــة المدنیــة (  منظمــة خــدمات المالحــةلعــام المــدیر الو  ،سغــونزالی

 .  يالعالم على المستوىالسالمة الجویة  تحسین النتائج المحققة في مجال

لتنشیط الحوار حول السالمة الجویة وتعزیز التعاون وتبادل المعلومات في هذا الالزم عمل الإطار معالم ترسم المذكرة الجدیدة  و 
ستسـهل هـذه المـذكرة أیضـا علـى الطـرفین مواصـلة بـرامج التـدریب المشـتركة و .  ین بالنقـل الجـويتـمعنی منظمتینالشأن بین أكبر 

 كما تحددها  نظُم إدارة السالمة.  المخاطرتخفیف  أسالیبلمساعدة مختلف األطراف في تبني  ُمنسقاً و  متخصصاً  وستوفر دعماً 

فــي تحقیــق أعلــى درجــات  یكــاوســو واال"إن وضــع إطــار العمــل هــذا هــو خطــوة مهمــة لمســاعدة الكان :كوبیــه قــائال الســید علــقو 
دول، وهـذه األشـكاَل مـن تبـادل المعلومـات ومـن الـٕان هذه األولویة ال تعرف الحدود بین . و يالعالمعلى المستوى  السالمة الجویة

ي قبـل أن تتسـبب فـ  ومعالجتهـاالمخـاطر مساعي تخفیف المخاطر ضروریُة لمساعدة الدول والُمصّنعین في التعرف ُمسبقا على 
 ." خطیرةأو حادثة  واقعة

تشـجع و رج.  اتؤكد المذكرة على تنامي التعـاون بـین المنظمتـین الجـویتین خـالل السـنوات األخیـرة خاصـة فـي مجـال سـالمة المـدو 
یســمح  عــن الســالمة بنــك معلومــات مشــترك أي –الســالمة الجویــة ب الخاصــة تللمعلومــانمــوذج جدیــد  إعــدادالمــذكرة أیضــا علــى 

 النقل الجوي.  مجال في ةالرئیسی األطرافجمع المعلومات وتحلیلها وتبادلها بین  بتنسیق عملیات

، وذلـك مـن المرتفعـة مـن األصـلالسـالمة الجویـة  بمسـتویات أداءملتـزمتین باالرتقـاء  یكـاوبول علـى أن " الكانسـو واالالسید أكد و 
ٕان مــذكرة التعــاون الجدیــدة هــذه هــي خطــوة لألمــام و  المتــوفرة لــدینا. خبــراتوالمعلومــات الخــالل العمــل المشــترك وتبــادل مزیــد مــن 
شــریكا رئیســیا لهــا وهــي أیضــا نمــوذج حقیقــي وملمــوس یؤكــد توجــه الكانســو نحــو عقــد  یكــاوتعكــس قناعــة الكانســو بــأن یصــبح اال

 جمله." الشراكات واعتزامنا توفیر قیمة حقیقیة من خالل تحسین وتحویل أداء إدارة الحركة الجویة في م

إسـبانیا.   بقبـل انعقـاد المـؤتمر العـالمي إلدارة الحركـة الجویـة فـي مدریـد جرى ُوّقَعت مذكرة التعاون الجدیدة في احتفال خاص وقد 
 هــاالســالمة الجویــة وهــي تؤكــد دور  لتحســین یكــاوالشــراكات التــي تعقــدها اال حلقــة حتــى اآلن فــي سلســلة المــذكرة آخــرتمثــل هــذه و 

 . یةتعاون بصورة بتطویر مجال النقل الجوي  المعنیة على المستوى العالميمم المتحدة ألاوكالة بوصفها 

خـــالل الســـنوات األخیـــرة  إدارة الطیـــران االتحادیـــة األمریكیـــة  یكـــاوومـــن بـــین المؤسســـات التـــي صـــاغت شـــراكات شـــبیهة مـــع اال
 ة لسـالمة المالحـة الجویـة واتحـاد النقـل الجـوي الـدوليوالمفوضیة األوروبیـة ووكالـة السـالمة الجویـة األوروبیـة والمنظمـة األوروبیـ
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لتعزیــز  ١٩٤٤أنشـئت فـي عـام  المتخصصـة التابعـة لألمــم المتحـدة، ) هــي إحـدى الوكـاالتیكـاومنظمـة الطیـران المـدني الـدولي (اال

ســالمة واألنظمــة الالزمــة لوضــع القواعــد  المنظمــة تتــولىو   فــي شــتى أنحــاء العــالم. دوليالــ التطــور اآلمــن والمــنظم للطیــران المــدني
 لتعـاونمحفـل ابمثابـة  هـيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطیران 
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