
 

  بمناطق النزاعات المعنيةتام المناقشات االفتتاحية لفرقة عمل االيكاو تخا
اختتمت منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو( اليوم االجتماع األول الذي استمر لمدة يومين  – 51/7/4152مونتريـال، 

 .مناطق النزاعاتوالناشئة عن لفرقة العمل التي تم تشكيلها على وجه السرعة لبحث المخاطر التي يواجهها الطيران المدني 
لتحديد األدوار واإلجراءات التي  MH17وانعقد اجتماع هذه الفرقة الخاصة في أعقاب إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 

 لمجال الجوي المدني.في اينبغي االضطالع بها لتخفيف المخاطر في مناطق النزاعات 
وافتتح الدكتور ألومويا بينارد أليو، رئيس مجلس االيكاو، اليوم األول لهذا االجتماع وسّلط الضوء فيه على السياق العالمي 

 من الدول وقطاع الطيران. في فرقة العمل شّكلها بالنسبة للمشاركين ي  والتحديات الفريدة التي  MH17المحيط بحادثة الرحلة رقم 
حيث ذا االجتماع أيضًا انتخاب السيد ديفيد ماكميالن، من مؤسسة سالمة الطيران، رئيسًا لفرقة العمل، وشهد اليوم األول من ه

 هذا االجتماع.من قام بعد ذلك بتوجيه المناقشات الم فّصلة عن النتائج المنشودة 
 خاطر الجديدة."نحن نسعى إلى إيجاد إجراءات عاجلة وعملية للتصّدي لهذه المقائاًل: " وصرح السيد ماكميالن

مختلف أنواع المعلومات  تقويممن خاللها للدول العملية التي ناقشتها الفرقة األساليب التي ي مكن اإلجراءات وتضمنت بعض 
تضمنت االقتراحات المعروضة على كما إجراء عمليات تقييم شاملة للمخاطر في مناطق النزاعات.  وتبادلها من أجلالالزمة 

ما فيالتحذيرات بالنسبة لمعايير إصدار  بدقةالمفصلة ة في قطاع الطيران إعداد مجموعة من الشروط نظر الجهات المختلف
 مناطق النزاعات. يخص

األولوية القصوى لقطاع الطيران هي سالمة الركاب والطاقم الذين يعتمدون  إنوشّدد رئيس مجلس االيكاو الدكتور أليو قائاًل: "
على شبكتنا العالمية لنقلهم بصورة سريعة وموثوقة، في أي منطقة في العالم." وأضاف قائاًل: "وبينما ت شّكل الظروف المحيطة 

سبة للدول على وجه الخصوص ولكن أيضًا بالنسبة بالنتحديات م عّقدة للغاية  MH17بفقدان رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 
نني واثق من أن  ،قدمي خدمات المالحة الجوية، فقد شّجعتنا كثيرًا مجموعة األفكار المطروحةلشركات الطيران والمطارات وم   وا 

د في وقت الحق فرقة العمل عندما يعود إلى االنعقا الصادرة عنمجلس االيكاو سوف يستعرض عددًا من االقتراحات الناضجة 
 من هذا العام."

وتهدف االيكاو إلى تقديم  ،أغسطس للدورة الثانية من المباحثات 52و 52وسوف تجتمع فرقة العمل مرة أخرى يومي 
دولة  22 يضمالذي منظمة التابعة لألمم المتحدة و الإدارة لمجلس  502االستنتاجات األولية الصادرة عن المجموعة إلى الدورة 

 .5002في أكتوبر 
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 مصادر معلومات للمحررين :
بشأن مخاطر التي يواجهها الطيران في مناطق  52/7/5002في  والمجلس الدولي للمطارات وكانسو واألياتاالبيان المشترك الصادر عن االيكاو 

 .غرفة أخبار االيكاوفي  57/7/5002وي مكن االطالع على النشرات األخرى المتعلقة بهذا الموضوع والمؤتمر الصحفي الذي انعقد في  .النزاعات
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران  0222طيران المدني الدولي )االيكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد أ نشئت في عام منظمة ال

ية البيئة، وذلك ضمن العديد من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحما
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 020األولويات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بين دولها المتعاقدة البالغ عددها 

 نقطة االتصال:
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