
 

عن مناطق  الناشئةللتصدي للمخاطر  فوريةالجرااا  اإل مجموعة من ُتحّدداليكاو لتابعة فرقة عمل 
 ا النزاع

التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي اجتماعها  اتفرقة العمل المعنية بمناطق النزاعأنهت  – 62/8/6102مونتريـال، 
 .ومشروعين عاجلين شامالا  عملبرنامج ، حيث وضعت خالل فترة أسبوعين الثاني، الذي دام يومين

ن الهيئات العاملة في القطاع والتي ومجموعة كبيرة م الذي اتفقت عليه الدول والمنظمات اإلقليميةوالهدف من المشروع األول 
إلجراء  تحسين نظام النشرات الموجهة للطيارين )النوتام( الموجود حالياا  يةهذه هو بحث كيفّشكل معاا أعضاء فرقة العمل ت  

 .الناشئة عن مناطق النزاعاتالمخاطر شأن بالعاجلة والحساسة  لمعلوماتل والمشغلين الجويين بين الدول لتبادلعملية ا
لمعلومات نظام مركزي جديد للتبادل الفوري ل المشروع الثاني، فستتواله مجموعة من الهيئات الشريكة لإليكاو بهدف إقامة أما

 .عن المخاطر الناشئة عن مناطق النزاعات
فرقة العمل السيد ديفيد ماكميالن على "أن هذه الدورة التي دامت يومين كانت إيجابية بشكل خاص السيما وأنها وقد شّدد رئيس 

المشروعين المحددين اللذين سنشرع فيهما هذين . وكان هناك توافق كبير في اآلراء على عالجت أهدافاا تطرح تحديات جسيمة
ستساعد و للغاية.  ، وأنا واثق أنه سيكون بوسعنا أن نعرض على مجلس االيكاو مجموعة من المقترحات الناضجة والعمليةاآلن

المنطقة أو لهم قّ عن شركة الطيران التي ت في ضمان سالمة الركاب المدنيين وأعضاء الطواقم، بغض النظرهذه التوصيات 
 " .التي يتوجهون إليها
رقم قد د عيت إلى االنعقاد على وجه السرعة في أعقاب إسقاط الطائرة الماليزية أثناء الرحلة التابعة لاليكاو وكانت فرقة العمل 

MH17 المخاطر المحدقة بالطيران  حدة وتنقيح اإلجراءات بغرض التخفيف من. ويتمثل هدفها الرئيسي في تحديد األدوار
 .اتالمدني في المجاالت الجوية فوق مناطق النزاع

عما أحرزته من تقدم  ناهيك، فرقة العملإلى انعقاد نارد أليو قائالا: "إن دعوة االيكاو يلومويا بو وعّلق رئيس االيكاو الدكتور أ
تحدي الهام ومتعدد التخصصات"، وأضاف هذا الالدول وقطاع الطيران برفع  التزامرائع وكبير لحد اآلن، ي بّين بوضوح مدى 

قائالا: "إن األولوية االستراتيجية القصوى ألوساط الطيران هي سالمة منظومة النقل المدني الجوي الدولي، وعمل هذه الفرقة 
والتخفيف من حّدتها في نهاية  على نحو أفضل اتي ساعدنا في إدراك المخاطر المحدقة بالركاب والطواقم في مناطق النزاع

 المطاف".
تعتزم ولكن من المحادثات  جديدةإلجراء جولة في شهر ديسمبر مرة أخرى  اتسوف تجتمع فرقة العمل المعنية بمناطق النزاعو 

 .3002التي ست عقد في أكتوبر  المنظمة مجلسل 302عمال الفرقة خالل الدورة األولية ألنتائج ال تقديمااليكاو 
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 مصادر معلومات للمحررين :
بشأن مخاطر التي يواجهها الطيران في مناطق  32/7/3002في  والمجلس الدولي للمطارات وكانسو واألياتاالبيان المشترك الصادر عن االيكاو 

 .غرفة أخبار االيكاوفي  37/7/3002وي مكن االطالع على النشرات األخرى المتعلقة بهذا الموضوع والمؤتمر الصحفي الذي انعقد في  .النزاعات

____________________________________________________________________________________________________ 

http://www.icao.int/Newsroom/Pages/Joint-Statement-on-Risks-to-Civil-Aviation-Arising-from-Conflict-Zones.aspx
http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx


لمنظم للطيران لتعزيز التطور اآلمن وا 0222منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد أ نشئت في عام 
ئة، وذلك ضمن العديد من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البي

 .االت الطيران المدنيدولة في جميع مج 020األولويات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بين دولها المتعاقدة البالغ عددها 
____________________________________________________________________________________________________ 

 نقطة االتصال:
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