
 
 

 إدارة السالمة في كيغالي بشأن ندواتالتختتم سلسلة عالمية من اإليكاو 
 للنشر الفوري

إدارة السللةا   لي كييلل لي بروانللدا اليللو  بشلل   سلسلل  للا هالل  وورل ال اللل اإلةليايل   اإليكلل وواصللل   - 22/5/2018ال وكيغ  الي    مونتري 
ا  ج نب الدول األعض ء  ي انظال  الطيلرا  الالدني اللدولي  الجوي سةا  ال الا ئا  على هايي  الاخ طر  ي اج ل هج نالالهشجيع اسهخدا  

 اله ب   لألا  الاهلدة. للوك ل  األ رياي  األة لي  ي 
إدارة السلةا  ال  أجلل الاسل عدة عللى ضلا   أ  عل  هله  النلدوة  نّظانل "لاد أليو، ة ئًة:  دي  بين ر وعّلق رئيس اجلس اإليك و، الدكهور أولواو 

، الجويللل لركللل  ال الاهوّةلللع  لللي نالللولاتةهصللل دي  الك اللل  لو لفوائلللد اتجها عيللل  ل هلايللق اتسلللهيةل األا للللهكللو  لكواللل هك  جللل هةة وةللل درة عللللى 
الركب  يا   هرك أي بلد أو اةهص د أ رياي وراء عد  ينبييو "وأض ف: ا اون  والف  ل  والاسهداا ". الطيرا  اآلان  وال شبك  واواصل  هطوير 

 .تةده ر  ي الاسهابل"ا الاه ل  لهلايق اه  اإلاك ن  ب يه ّلق
اكهبيالل  اإلةليايللي   للي نيروبللي وداكلل ر. وها للل هلله  البلللدا  دى ا هاللدة للل دوللل  48 انظالل  الطيللرا  الاللدني الللدولي للي  أ ريايلل  إةليالل  يضلل ّ و 

 السةا .  ي اج ل اراةب داء األ اهب ين  ا اسهوي    لديا واهنوع  للي ي   اهش ب اجها   بيئ  طيرا  
إدارة السللةا ، هسلل عد انظالل  الطيللرا  الاللدني الللدولي الللدول األ ريايلل  ودول أخللرى علللى  الف  ليلل    للي اجلل لهلله  السلسللل  األخيللرة الل   عبللرو 

الال ئاي  عللى ال  ياكل  هوةلع لدو ل   لي  هخطيطالهلليل و الإلى  الا ئا  على رّد الف ل اإلجراءا الص يد ال  لاي على الهاد   ي هلوتها  ا  
 الشخصلي   الاي ديل   لي اجل ل للدىافل هي  إدارة السلةا  الرئيسلي  ب اللوعيو  هبّصلرال اسهوى السةا . كا  س ها  الندوا   ي هلسي  اج ل

 Doc 9859 - "دليلل إدارة السلةا " الطب   الراب ل  الهلي سهصلدر عّال  ةريلب ال   ي الواردة جديدةالرش دا  اإلاسهكش ف  ،  ضًة ع الطيرا 
 .عبر اإلنهرن (سي هي اع اوةع إلكهروني لهادي  وهب دل الا لوا   الهي )

 ل لاا   لي اجل ل أو دليلل:  اوّة ل  و يال عللى اجلرد وجلود  ياهصلرإدارة السلةا  ت  هنفيله "ال  الاال  الهلهكير بل  وشّدد الرئيس أليو عللى أّنل  
"إ  وأضلل ف:  ."ف ليلل ال والاللوارد الةةالل  لةنهالل ل إلللى ناللج اسللهب ةي ةلل ئ  علللى البي نلل   هللولي ةالل   األاللور وهللو ير الجويلل  هللوسللةا  الإدارة 

 الدول ". ي  ي اي دالاسهوي   السهراهيجي  وطني  للسةا  يجب أ  هكو  انوط  ب على اوهادي  رؤي   الوطني سةا  الالاسؤولي  ع  برااج 
 لي روانلدا، شلا دة رئليس الاجللس  األس سلي  ى هيهي، وةيلر البنلغلالسلفير كة لر  ليالّد  إللىفرصل  الليلو أكيي لي، أهيل  لللرئيس ل ه أ ن ء ةي ر و 

 اراةب  هدةيقاإليك و ال  لاي لبرن اج  " لأللك   والهي ُيا س ا  خةل لالهنفيه الف ّ " ي  اؤخراً   ل ن ء الهي لااه  الدول ب الجديرلهاد  اعهرا ً  ب 
هي، ب إلضل    هي لي وةل  تللق الع السلفير غل إجلراء ان ةشل    ن ئيل   أيض ً  ليوأ(. وك   ا  دواعي سرور الدكهور USOAP) الجوي السةا  

 والنال  ي هوغو. األس سي  ىسيسيلي  أبين  داب ، وةيرة الطيرا   ي غ ن ، والسيد نينس و نو   ، وةير البن  خ ا  السّيدةإلى 
الطيلرا  الالدني ك نصلر هاكلي  للهنايل  الوطنيل ،  الربط الهي يهيل ليو أهاي  أهي، أبرة الدكهور هيوخةل الان ةش   الهي دار  اع السفير غ 

 للي اجلل ل الطيللرا   لهخطلليط واتسلله ا رلد أيضلل  علللى ضللرورة هكللريس األهللداف الوطنيلل  ت سلليا   للي الللدول غيللر السلل للي  ا للل روانللدا. وشللدّ 
اإلةليالي، سلواء  لي إةللي  شلرق أ ريايلل  أو ع اللرئيس روانلدا عللى هاويلل  اله ل و  اإلةليالي وشلب  اسلهراهيجي  الدولل  للهنايل  الوطنيل . وشلجّ  ضلا 

 السةا  الجوي  وأال " لاس عدة رواندا على اواصل  هلسي  نظ  اراةب  وراء الركب "عد  هرك أي بلداإليك و  خ رج ، واةهرح النظر  ي اب درة
 النال الجوي. األخرى  ي اج ل هلدي  ال  الطيرا  لديا  وا  لج

علللى الصلل يدي   الطيللرا اجلل ل  للي  الاهوّةللع كبيللرالناللو الان سللب  تسللهي  ب  أس سللي  ىالل جلل  إلللى بنللعلللى   أيضلل أليللو الضللوءالللدكهور  لاللىوأ
اطل ر سل   و  (Rwandair)  شلرك  الطيلرا  الروانديلاسه ا را  لةي دة ةلدرا  نظرًا لا  ة ا  ب  اؤخرًا ا  ، وأ نى على رواندا الاللي واإلةلياي
الجلوي بشلكل  ربط( واللSAATMلنالل الجلوي )ل األ ريايل  الاوللدة سلوقالدعل   عللىسهسل عد  اتسله ا را أ  هه   وأش ر إلىبوغيسيرا الدولي. 

 انطا  الهج رة اللرة األ ريايل  ولريل اا  يشجع  ا ،اله شير شرط اللصول على أع   ي الا رة األ رياي ، وكهلك الهةا  رواندا ب لد  ع ع  إلي ء 
  رياي .أاألشخ ص بشكل ع    ي  هنّال



كيني ، السليدة  اا ل را ق رئيس اجلس انظا  الطيرا  الادني الدولي خةل رلله   ي رواندا عضو اجلس انظا  الطيرا  الادني الدولي وةد 
الهنفيلله ورئلليس خّطلل   ،اوسللى ه ليللدو ( السلليدAFI Planئلليس الخّطلل  الهنفيهيلل  اإلةليايلل  الشلل ال  للسللةا  الجويلل   للي أ ريايلل  )ايرسلي أوري، ور 

سلةا  الطيلرا   لي لشلؤو  ادير ال، ون ئب يك بس هوجوكالسيد  (AFI SECFAL Planاإلةلياي  الش ال  ألا  الطيرا  والهساية   ي أ رياي  )
   س ي  ج لو.ا السيد ب ري ك ش ابو و  يد رياي ، السأيك و  ي   لإل   اإلةليايايك و، السيد ك ه لي  رادو، والادير الاةل  الجوي   ي اإل إدارة

 

 
الا ئا  على  هج نالارواندا اليو  لهشجيع اسهخدا  بالسةا   ي كيي لي   ي اج ل إدارةةلياي    لاي  ا  الندوا  وورل ال ال اإلال ها يك و سلسلواصل  اإل

 ريايي   ي نيروبي وداك ر. أ ن ء ةي رة كيي لي، أهيل  للرئيس ةليايي  األدول  ا هادة  ي اكهبيا  اإل 48ا  ةبل  الجوي سةا  ال هايي  الاخ طر  ي اج ل
 إةرارا ي رواندا، شا دة رئيس الاجلس  األس سي  ىالياي (، وةير البنإلى  هيهي )غالسفير كة ر  لياّد  إلىيس ر( الفرص  ال إلىأعة   ي الصورة ليو )أ

 (.USOAP) الجوي  يك و ال  لاي لهدةيق اراةب  السةا برن اج اإل لأللك   الهي يايسا  "فيه الف  لالهن"رواندا  ي  اؤخرا ب لهاد  الجدير ب ل ن ء الهي لااه 
 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

اآلا  والانظ  له ةية الهطور  1944انظا  الطيرا  الادني الدولي )اإليك و( هي إلدى الوك ت  الاهخصص  اله ب   لألا  الاهلدة، ُأنشئ   ي ع   
البيئ ، ا  بي   للطيرا  الادني الدولي  ي شهى أنل ء ال  ل . وههولى الانظا  وضع الاواعد واللوائح الةةا  لسةا  وأا  وكف ءة وس   الطيرا  ولا ي 

 ي جايع اج ت  الطيرا  الادني.دول    192ال ديد ا  األولوي   األخرى. والانظا  هي با  ب  الفل لله  و  بي  دولا  األعض ء الب لغ عدده  

 اوةع اإليك و اإللكهروني إلدارة السةا 
 اب درا  اإليك و  ي اج ل بن ء الادرا  ضا  لال  عد  هرك أي بلد وراء الركب
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