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مؤتمر الوزاري العالمي السالمة الطيران وأمنه المعتمدة أثناء شأن التعهدات الجديدة ب
 الذي ُعقد في الرياض، بالمملكة العربية السعوديةالمدني لطيران ل
 

سلسلة من الخطوات الرامية  األوسطشرق ال إقليماّتخذت الدول األعضاء في االيكاو من  -1/9/2016، مونتريـال والرياض
مؤتمر الوزاري لإلى تحسين تعاونها وشراكتها بشأن أهداف سالمة الطيران المدني وأمنه وذلك أثناء االختتام الناجح أمس ل

 .الذي ُعقد في الرياض، بالمملكة العربية السعوديةالمدني لطيران لالعالمي 
لمملكة العربية السعودية، وتضمن كلمة بابدعم من االيكاو بواسطة الهيئة العامة للطيران المدني  العالميمؤتمر ال هذا وتم تنظيم

إقليم بلدًا من  54مسؤواًل ُيمثلون  104مؤتمر القد حضر ولينارد أليو، رفيعة المستوى ألقاها رئيس المجلس الدكتور أولومويا ب
 أخرى. وأقاليمالشرق األوسط وأفريقيا 

اإلقليمي والعالمي بشأن أهداف النقل الجوي، وأسفر  على الصعيد ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز مزيد من التعاون واالتساق
قليم الشرق ضمن نتائج أخرى عن إعالن الرياض الجديد بشأن أمن  الطيران والتسهيالت في الهيئة العربية للطيران المدني وا 

تطوير أمن الطيران وتكامله إلى جانب تحقيق ل اإلقليمية مبادراتالمؤكدًا على حاجة الدول إلى تعزيز  ،األوسط التابع لاليكاو
 يالت.تبادل المعلومات والتدريب في مجال األمن والتسهبشأن  التعاون كفاءات جديدة من أجل

تسهيالت المطارات في اسطنبول وبروكسل عن شواغل سفرت الوقائع اإلرهابية األخيرة في ق رئيس المجلس أليو قائاًل "أوعلّ 
، مما ساعد في التشديد على الحاجة إلى هذا اإلعالن في فيما يتعلق بأمن المناطق المفتوحة للجمهور جديدة وبالغة األهمية

 هذا الوقت."
نا العالمية للسالمة والمالحة الجوية بواسطة طوأردف قائاًل "أن االيكاو شرعت في االعتماد على النجاح الهائل الذي حققته خط

وضع خطة عالمية جديدة ألمن الطيران، والتي من المتوقع أن تعتمدها الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثالثين المقبلة 
 ."واتساقًا فيما بين هذه الخطط اإلقليمي والوطني أشكال التخطيط األمنيلمية هامة على جميع ضفي أهدافًا عاوالتي ستُ 

المعمول بها بالفعل بين االيكاو و  المثمرةوفي مجال سالمة الطيران، أّكد رئيس المجلس أليو، إْذ شّدد على الترتيبات التعاونية 
للشرق  الجوية ام اتفاق سريع بشأن منظمة إقليمية جديدة لمراقبة السالمةوالهيئة العربية للطيران المدني، على الحاجة إلى إبر 

 .(MENA RSOO)األوسط وشمال أفريقيا 
... وفي الدكتور أليو إلى أن "نهج مراقبة السالمة اإلقليمية ينص أساسًا على تجميع الموارد من أجل تبادل المكاسب روأشا

 الجويةلسالمة لتلبية األهداف القائمة بموجب الخطة العالمية  علىير من الدول الكث هذا األمر منطقة الشرق األوسط سُيساعد
 الشرق األوسط." -، فضاًل عن األهداف المرتبطة بالمجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية(GASP)التابعة لاليكاو 

من خالل  اجميع أهدافها اإلقليمية والوطنية، سيم لتحقيقوكرر الدكتور أليو أن االيكاو ستدُعم الدول أثناء سعيها للمضي قدمًا 
 وبواسطة مكتب االيكاو اإلقليمي في القاهرة. "مبادرة المنظمة بشأن "عدم ترك أي بلد وراء الركب
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بالمملكة  في الرياض، المدني لطيرانلالوزاري العالمي  بالمؤتمرأليو يخاطب الوفود  رئيس مجلس االيكاو الدكتور أولومويا بينارد
 ي ُاختُتم باألمس باالتفاق على عدد من التعهدات التعاونية الجديدة من أجل سالمة الطيران وأمنه.العربية السعودية، والذ

 

 مصادر للمحررين
 معلومات عن االيكاو

لتعزيز التطور  1944)اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  منظمة الطيران المدني الدولي
اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة 

 191ن األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها الطيران وحماية البيئة، من بين العديد م
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.

 
 المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني
 مكتب االيكاو اإلقليمي بالشرق األوسط

 "مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب
 الخاصة باألمن والتسهيالت أعمال االيكاو

 
 
 التصال:ل

  السيد أنطوني فيلبين
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 كالرك  - تالنالسيد وليام راي
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