
 

رفيع المستوى المتعلقة بالمخاطر في مناطق النزاعات خالل مؤتمر يكاو الالدول تبدي تأييدًا قويًا لمبادرات ا
 سالمة الطيران العالميبشأن 

المنظمة لبرنامج عمل  االيوم دعمه في منظمة الطيران المدني الدوليأكدت الدول األعضاء  - ٢٠١٥فبراير  ٣مونتريـال، 
نترنت على اإل نموذج أولى لقاعدة بيانات إعدادطق النزاعات، بما في ذلك اقتراح امن المخاطر في منتخفيف لالشامل ل

 طق النزاعات.امن العالمية في لمعلومات المخاطر
لسالمة دعمهم لرفيع المستوى االيكاو المؤتمر مشاركًا من المسؤولين الحكوميين ومن الصناعة في  ٨٥٠أكثر من  أكدفقد 

مجلس اآلن  يتولى متابعتها وسوف ،التوصياتالتي حددتها وكالة الطيران التابعة لألمم المتحدة في عدد من ألهداف لالقوي 
 دولة. ٣٦المكون من منظمة الطيران المدني الدولي 

كل دولة تعد بموجب اتفاقية شيكاغو، قائًال: " ليوأبينارد أولومويا رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الدكتور وقد علق 
لدول لالمعلومات على الفور ٕاتاحة تلك أراضيها، و في لطيران المدني ل بالنسبة طق النزاعاتامسؤولة عن تقييم المخاطر في من

أن كًال من الدول  MH17فقدان الطائرة بعد التي شكلناها فرقة العمل ووجدت " وأضاف قائًال: وشركات الطيران األخرى".
في مخاطر التبادل المعلومات بشأن مناطق النزاعات، بما في ذلك تقييم  توسيع نطاقوشركات الطيران يمكن أن تستفيد من 

تبادل يسير ساعد في تيزي عبر اإلنترنت يمكن أن مرك استحداث مصدر كما أن، ًا محدداً اعالتي تشهد نز طق امنإحدى ال
 ."الهدف ذلكالمعلومات الالزمة لتحقيق 

يكاو، موضحًا: إن النموذج األولي التجريبي لقاعدة البيانات هذه على شبكة وصرح السيد ريمون بنجامان، األمين العام لال
حتها فرقة عمل مناطق النزاعات التي شكلتها االيكاو. نترنت أحد أهم الجوانب في استراتيجية تخفيف المخاطر التي اقتر اإل

وأضاف قائًال: والغرض بالنسبة لهذه القاعدة المركزية هو أن تحتضنها االيكاو وأن تكون بمثابة مصدر واحد لعمليات التقييم 
انات تقييم المخاطر التي الحديثة للمخاطر التي تعدها الدول والمنظمات الدولية المعنية. والمهم هو أنها سوف تربط جميع بي

يكاو أي مسؤولية يجري عرضها بالدولة أو المنظمة التي قدمتها، وسوف يوضع اإلطار القانوني المالئم لضمان عدم تحمل اال
 ."قانونية نتيجة للمعلومات التي تقدمها مختلف الدول والوكاالت

ت بدعم المؤتمر مواءمة المصطلحات المستخدمة في وتشمل األولويات األخرى في برنامج عمل مناطق النزاعات والتي حظي
عمليات تقييم المخاطر، وٕاجراء استعراض شامل لما هو موجود من شروط وأشكال للرسائل، والمبادرات التي تقودها الصناعة 

طبيقها لتبادل المعلومات التشغيلية وتوخي المزيد من الشفافية مع المسافرين فيما يتصل بمنهجيات العمل التي يجري ت
 والمرتبطة بالمخاطر في مناطق النزاعات.
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