المقترحات الكندية بشأن "األجواء اآلمنة" لمساعدة الهيئات التنظيمية والمشغلين
الجويين على تجنب المخاطر في منطاق النزاعات
للنشر الفوري

مونتريـال - ٢0٢0/١٢/8 ،في حديثه اليوم في منتدى "األجواء اآلمنة" بشأن المخاطر التي تتعرض لها الرحالت الجوية المدنية
في مناطق النزاعات ،أكد رئيس مجلس اإليكاو السيد سالفاتوري شاكيتانو أن البلدان قد أيدت مقترحات كندا المسماة "األجواء
اآلمنة" من خالل مجلس اإليكاو ،واتخذت خطوات دبلوماسية جديدة من خالل المنظمة في مجال التخفيف من حدة المخاطر في
مناطق النزاعات.
كما كرر أسفه العميق حيث إن اإلجراءات الدبلوماسية في هذا الصدد "أصبحت ملحة وضرورية للغاية هذا العام بسبب السقوط
المأساوي لرحلة الخطوط الجوية األوكرانية ."PS752
النزعات العسكرية هو موضوع معقد ،وقد وضعته الدول تحت المجهر
وأشار الرئيس إلى أن موضوع الطيران المدني ومناطق ا
من خالل اإليكاو في عام  ،2014بعد اإلسقاط المأساوي لرحلة الخطوط الجوية الماليزية .MH17
وفي ذلك الوقت ،ش ّكلت الحكومات فرقة عمل خاصة من خالل اإليكاو ،حيث قامت بوضع برنامج عمل شامل لمناطق النزاعات
لتنفذه األمانة العامة لإليكاو.
وعلّق الرئيس شاكيتانو قائالً" :أدت عملية مراجعة القواعد القياسية لإليكاو وارشاداتها إلى إصدار تعديالت على خمسة مالحق
منفصلة التفاقية شيكاغو ،والى إعداد أو تعديل العديد من الكتب الدورية المساندة وغيرها من المواد اإلرشادية .وقد أدت أيضاً
إلى النجاح في إعداد دليل اإليكاو الجديد بعنوان ’دليل تقييم المخاطر لعمليات الطيران المدني فوق مناطق النزاعات أو
بالقرب منها‘".
وأشار إلى أن اإليكاو قد بدأت في معالجة مقترحات كندا بشأن "األجواء اآلمنة" بشكل جدي ،وسلط الرئيس شاكيتانو الضوء على
العملية الجارية اآلن لمعرفة رأي البلدان وأن الردود التي ستقدمها سوف تساعد في تحديد الخطوات التالية على المستوى المتعدد
األطراف "وفي تحقيق تركيز أكبر وتحسين النتائج فيما يخص التخفيف من حدة المخاطر في مناطق النزاعات في المستقبل".
"وتضطلع الحكومات والمشغلون الجويون بأدوار رئيسية في ضمان أال تؤدي المخاطر في مناطق النزاعات في المستقبل إلى
خسائر في أرواح المدنيين مرة أخرى ،وسيواصل مجلس اإليكاو واألمانة العامة دعم هذه الجهود وتقديم المساعدة بالنيابة عن

مليارات الركاب كل عام ممن يستحقون ضمان السفر عن طريق أجواء آمنة".

وشكر الرئيس وزير النقل الكندي السيد مارك غارنو على عقد هذا االجتماع ،وأعرب عن امتنان الدول األعضاء في اإليكاو
لكندا على الجهود الحثيثة والحازمة التي تبذلها من أجل تحقيق مبادرة "األجواء اآلمنة".

معلومات للمحررين
معلومات عن اإليكاو

منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشأتها الحكومات في عام  1944لمساعدتها
في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي .ومنذ ذلك الوقت ،اعتمدت الدول أكثر من  12 000قاعدة وتوصية دولية من
خالل اإليكاو ،مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،األمر الذي يسمح به
تحقيق شبكة عالمية حقيقية .وتوفر محافل المنظمة أيضاً فرصاً عديدة لتقديم المشورة المتخصصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل
مع صانعي الق اررات في الحكومات وممثلي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من الجهات المعنية
المعترف بها رسمياً في قطاع النقل الجوي.
اإليكاو والمخاطر التي تواجهها عمليات الطيران المدني فوقها مناطق النزاعات او بالقرب منها
توضيحات بشأن إدارة المجال الجوي
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