
 

 لينلهيئات التنظيمية والمشغ  مساعدة ال" اآلمنة"األجواء  بشأن الكنديةمقترحات ال
  اتالنزاع اقمنطفي مخاطر التجنب الجويين على 

 للنشر الفوري

المخاطر التي تتعرض لها الرحالت الجوية المدنية  بشأن" اآلمنةفي حديثه اليوم في منتدى "األجواء  - 8/١٢/٢0٢0ال، ـمونتري
"األجواء  المسماة دت مقترحات كنداأن البلدان قد أي   شاكيتانو يسالفاتور أكد رئيس مجلس اإليكاو السيد ، اتفي مناطق النزاع

في مخاطر ال حدة في مجال التخفيف منالمنظمة واتخذت خطوات دبلوماسية جديدة من خالل ، اإليكاو" من خالل مجلس اآلمنة
 .مناطق النزاعات

 السقوطة وضرورية للغاية هذا العام بسبب "أصبحت ملح   في هذا الصدداإلجراءات الدبلوماسية  حيث إنكما كرر أسفه العميق 
 ."PS752 المأساوي لرحلة الخطوط الجوية األوكرانية

 الدول تحت المجهروضعته قد و ، هو موضوع معقد ةالعسكريعات االنز  وأشار الرئيس إلى أن موضوع الطيران المدني ومناطق
 .MH17 بعد اإلسقاط المأساوي لرحلة الخطوط الجوية الماليزية، 2014في عام  اإليكاوخالل  من

مناطق النزاعات لوضع برنامج عمل شامل ب قامتحيث  ،كاواإليمن خالل فرقة عمل خاصة الحكومات  شّكلت، في ذلك الوقتو 
 .لإليكاو األمانة العامة ذهلتنف  

رشاداتها إلى إصدار تعديالت  إليكاوالقواعد القياسية ل عملية مراجعة تقائاًل: "أد شاكيتانو ق الرئيسوعلّ  خمسة مالحق على وا 
لى ، منفصلة التفاقية شيكاغو  أيضاً  توقد أدالمواد اإلرشادية. وغيرها من  المساندةالكتب الدورية أو تعديل العديد من إعداد وا 

و أني فوق مناطق النزاعات دليل تقييم المخاطر لعمليات الطيران المد’بعنوان  الجديد اإليكاوالنجاح في إعداد دليل إلى 
 ."‘منها بالقرب

الضوء على  شاكيتانوط الرئيس وسل  ، ي" بشكل جد  اآلمنةقد بدأت في معالجة مقترحات كندا بشأن "األجواء  اإليكاووأشار إلى أن 
متعدد التساعد في تحديد الخطوات التالية على المستوى وف ها سمالتي ستقد   ردودالوأن رأي البلدان العملية الجارية اآلن لمعرفة 

 ."في المستقبلمناطق النزاعات فيما يخص التخفيف من حدة المخاطر في "وفي تحقيق تركيز أكبر وتحسين النتائج  األطراف

إلى مناطق النزاعات في المستقبل في مخاطر الضمان أال تؤدي  فيرئيسية لون الجويون بأدوار وتضطلع الحكومات والمشغ  "
بالنيابة عن  ةمساعدتقديم الجهود و هذه الدعم  األمانة العامةو  اإليكاووسيواصل مجلس ، مرة أخرى خسائر في أرواح المدنيين

 ".آمنةأجواء  السفر عن طريقضمان  ونيستحق ممناب كل عام مليارات الرك  

 اإليكاووأعرب عن امتنان الدول األعضاء في ، االجتماعوشكر الرئيس وزير النقل الكندي السيد مارك غارنو على عقد هذا 
 ."اآلمنةجواء األتحقيق مبادرة " التي تبذلها من أجلوالحازمة  الحثيثةجهود العلى كندا ل
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 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشهي إحدى الوكاالت المتخص   (الدولي )اإليكاومنظمة الطيران المدني 

وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
األمر الذي يسمح به سالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، عد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة بمما يسا، اإليكاوخالل 

فرصًا عديدة لتقديم المشورة المتخص صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل أيضًا وتوف ر محافل المنظمة تحقيق شبكة عالمية حقيقية. 
الجهات المعنية الحكومات وممث لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من  مع صانعي القرارات في

 المعترف بها رسميًا في قطاع النقل الجوي.

 الطيران المدني فوقها مناطق النزاعات او بالقرب منها والمخاطر التي تواجهها عملياتاإليكاو 
 توضيحات بشأن إدارة المجال الجوي
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