
 

واضحًا بين الدول وقطاع الطيران ًا استراتيجيًا اتفاق حققاإليكاو تُ 
 البارز الرفيع المستوى بشأن السالمةالمؤتمر ح انجإبان 

سالمة، لليكاو) باألمس مؤتمرها الثاني الرفيع المستوى اختتمت منظمة الطيران المدني الدولي (اال – ٦/٢/٢٠١٥، ليامونتر
أعربوا عن دعم قوي وموّحد للتخطيط  الدول األعضاء في المنظمة وقطاع الطيرانمن ًا مشارك ٨٥٠ أكثر من حضرهحيث 

ا هذه الهيئة التابعة لألمم المتحدة لتحقيق السالمة الجوية على واألولويات االستراتيجية في األجلين القريب والبعيد التي حّددته
 العالمي. صعيدال

هما تتبع الرحالت الجوية و في مجال السالمة  ناشئتين تتسمان بتحّد خاصوٕالى جانب التوصل إلى توافق اآلراء بشأن مسألتين 
ى لإسعى اآلن الحدث بوضوح على األهداف التي يُ  فقد أكد هذا ،مناطق النزاعات ناجمة عنالمخاطر الوالتخفيف من حدة 

 يكاو العالمية للسالمة الجوية.تحقيقها في جميع أقاليم العالم في إطار خطة اال

وبأن أداء ًا أساسيًا تنسيقيًا دور ؤدي اآلن يكاو اإلقليمية للسالمة الجوية تبأن مجموعات االًا وأقّر المشاركون في المؤتمر أيض
المنافع يحقق للنقل الجوي و  بالغ األهمية لتحقيق التنمية المستدامةًا مسبقًا ق قطاع الطيران يعتبر شرطالسالمة على نطا

 .في الدول واألقاليماإلنمائية االجتماعية واالقتصادية 

ًا مجدد أكدتقد هو أن الدول األعضاء في منظمتنا من ذلك هم األ" قائًال: وليأ بينارديا ومولأعّلق رئيس مجلس اإليكاو، و 
، تحت بتضافر الجهود وتكثيفها وتنسيقهاعن السالمة الجوية اتي ال يمكن تعزيزها إال مسؤوليتها الجماعية خالل هذا الحدث 

بوضوح مهمتنا ودورنا المتواصلين وما أحرزناه من تقدم ُيبرز ذلك : "إن ل، ومضى يقو الجهات المعنيةجميع بين  قيادة االيكاو،
  ".اً موّحدًا عالميًا تمعمجباعتبارنا تاريخي 

د أعضاء مؤتمر اإليكاو على مكافحة تفشي وباء فيروس اإليبوال في غرب إفريقيا، شدّ لم يُكف عن وفي ظل عالم اليوم الذي 
ذي يقوم به قطاع الطيران في مواجهة حاالت الطوارئ المقترنة بالصحة العمومية وأهمية التعاون بين قطاع دور الاعترافهم بال

 ها.التصدي لحداث الصحة العمومية و ألهب تألـاالطيران وقطاع الصحة العمومية لتخطيط 

 اتلطائر لالمأمون  االستيعابمثل تواصل التركيز عليها يكاو أن رئيسية ينبغي لال اً هناك بنود بأنأقّر أعضاء المؤتمر و 
األحكام المتعلقة ، و ة في الدولالمج االستباقية إلدارة السمواصلة اعتماد النهو بو  ،في المجاالت الجوية المدنية الموجهة عن بعد

وضرورة تزويد  والتطبيق الكامل والسريع للمراقبة التنظيمية للمالحة القائمة على األداء ،بتبادل وحماية المعلومات عن السالمة
 مستويات المراقبة الفعالة للسالمة على المستوى العالمي. ىجميع الدول األعضاء في االيكاو بما يكفي من مساعدة لتحقيق أدن

خالل هذا المؤتمر من نتائج  في ظل ما تحقق: "قائالً  مالحظاته الختامية ،يكاوالسيد ريمون بنجامان، أمين عام اال اختتمو 
 احددتو ًا متينًا ساسوقطاع النقل الجوي العالمي أيكاو اال تأقامخالل المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية، ًا المحققة سابقوتلك 

  ".قادمةالسنوات السعة وكفاءة المالحة الجوية خالل زيادة لسالمة الجوية و تحقيق الًا واضحًا هاتجا
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 مصادر للمحررين
 ٢٠١٥الوثائق والبيانات وغيرها من الموارد المتعلقة بالمؤتمر الرفيع المستوى الثاني بشأن السالمة لعام  مجموعة أدوات تنفيذ المالحة القائمة على األداء

 النشرة الصحفية بشأن مستجدات مناطق النزاعات  –  ة الصحفية بشأن مستجدات تتبع الرحالت الجويةالنشر 
 لوحة تقارير االيكاو اإلقليمية على اإلنترنت – الجويةخطة االيكاو العالمية للمالحة  – الجوية للسالمة العالمية االيكاو خطة

 

____________________________________________________________________________________________________ 
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران  ١٩٤٤دى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام ) هي إحيكاومنظمة الطيران المدني الدولي (اال

ئة، وذلك ضمن العديد من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البي
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩١ويات األخرى.  وهي بمثابة محفل التعاون بين دولها المتعاقدة البالغ عددها األول

 
 communications@icao.intلالتصال: 

http://www.icao.int/meetings/hlsc2015/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Newsroom/Pages/states-recommend-new-flight-tracking-performance-standard-at-ICAO-high-level-safety-conference.aspx
http://www.icao.int/Newsroom/Pages/states-show-strong-support-for-ICAO-conflict-zone-risk-initiatives-at-high-level-global-aviation-safety-event.aspx
http://www.icao.int/publications/Documents/10004_cons_en.pdf
http://www.icao.int/publications/Documents/9750_cons_en.pdf
http://www.icao.int/safety/Pages/Regional-Targets.aspx
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