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  جدیدةأحكام أمنیة  ضافةإلتوسیع نطاق التعاون بین االتحاد األوروبي واالیكاو 

التابعـة لالتحـاد األوروبـي ومنظمـة الطیـران المـدني الـدولي (االیكـاو) فـي اجتمعت اللجنة المشتركة  – ١٨/٣/٢٠١٣، مونتریال
   ًا.مذكرة التعاون المبرمة بینهما مؤخر في إطار المقر الرئیسي لالیكاو الیوم من أجل اعتماد ملحق جدید بشأن أمن الطیران 

، األمـــین العـــام لالیكـــاو، علـــى أن "هـــذا الملحـــق األمنـــي الجدیـــد یضـــیف الطـــابع الرســـمي علـــى ریمـــون بنجامـــانوقـــد شـــدد الســـید 
والخبـــرات الالزمـــة التعـــاون بـــین االتحـــاد األوروبـــي واالیكـــاو، مثـــل تبـــادل المعلومـــات األمنیـــة  نطـــاق فیهـــایتوســـع المجـــاالت التـــي 

االجتمـاع مـع  هـو الـرئیس المشـارك لهـذا بنجامـان.  وقـد كـان السـید "منیة المحددةعن تمویل بعض المبادرات األ ، فضالً احةالمت
  لطاقة والنقل في المفوضیة األوروبیة.لشؤون اماتیاس رویتي، المدیر العام  السید

ًا واالیكـاو قـد اعتمـدت ملحقـ، كانت اللجنة المشتركة التابعة لالتحاد األوروبي ٢٠١١وخالل االجتماع األول الذي انعقد في عام 
ترتیبـات العمـل بـین االتحـاد األوروبـي واالیكـاو ًا مذكرة التعاون بین الطرفین.  وحددت أیض إلىبالسالمة الجویة وأضافته  اً خاص

لتـي عـن األعمـال ا عـن الحـوادث والوقـائع.  وبنـاء علـى المناقشـات التـي جـرت خـالل االجتمـاع األول، فضـالً  اإلبـالغفي مجـال 
علـــى ًا المشـــاركون مـــن االتحـــاد األوروبـــي واالیكـــاو فـــي اجتمـــاع الیـــوم أیضـــمـــن حیـــث المبـــدأ فـــي غضـــون ذلـــك، اتفـــق  أُنجـــزت

االیكــاو فــي مجــال و الجهــود التــي یبــذلها االتحــاد األوروبــي تعزیــز مجمــوعتین أولیتــین مــن ترتیبــات العمــل التــي وضــعت مــن أجــل 
  مراقبة السالمة.تدقیق 

الطــابع الرســمي علــى األولویــات الخاصــة بــأمن وســالمة الطیــران  إضــفاءوبــالرغم مــن تركیــز اللجنــة المشــتركة فــي البدایــة علــى 
بالنسبة للمنظمتین، إال أن كال الطرفین قد أعرب عن تأییده القوي الیوم لمواصلة هذا التعاون وتوسیع نطاقه فـي مجـاالت أخـرى 

  الحركة الجویة. إدارة مجال تغطیها مذكرة التعاون، وال سیما فيي من المجاالت الت
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لتعزیـز التطـور اآلمـن والمـنظم  ١٩٤٤أنشئت فـي عـام  المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ) هي إحدى الوكاالتیكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال

عـن  فضـالً 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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