اإليكاو تُـرحب بــفـــ ّك القيود المفروضة على المجال الجوي في منطقة الخليج
للنشر الفوري

حدة القيود
مونتريـــــال – ٢٠٢1/1/7 ،رح ـبت منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) باإلعالن هذا األسبوع عن التخفيف من ّ
المفروضة على المجال الجوي في منطقة الخليج.
ك القيود السابقة المفروضة على المجال الجوي في منطقة
وقد علّـق رئيس المجلس ،السيد سالفاتوري شاكيتانو قائالً" :من شأن فـ ـ ّ
الخليج أن تساعد على ضمان تحسين الفوائد االجتماعية واالقتصادية الهامة للربط الجوي الدولي بين جميع البلدان المعنية".
واستطرد قائالً" :يتمثل دور اإليكاو في العمل مع الدول ذات السيادة وفيما بينها لتوفير أجواء أكثر انفتاحاً حول العالم ومواصلة
تحسين سالمة الطيران وأمنه واستدامته".
كما رحـبت األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو بالتطورات الجديدة في منطقة الخليج ،حيث أشارت إلى أن األمانة العامة
لإليكاو ،بفضل مكتبها اإلقليمي في القاهرة ،قد أسرعت بإنشاء طـرق للطوارئ من أجل ضمان سالمة وانتظام الرحالت الدولية
من والى قطر عندما تم فرض القيود ألول مرة.
وأوضحت قائلةً" :لقد كنا مـمتـّنـيـن لالضطالع بهذا الدور الهام عندما جرى االتصال بنا" ،ومضت تقول" :وللمساعدة على أن
يتسم بالسالمة واألمن والكفاءة قدر اإلمكان أثناء فرض القيود".
يبقى النقل الجوي الدولي في المناطق المتضررة ّ

معلومات للمحررين
المزيد بشأن مجلس اإليكاو
الدول األعضاء في اإليكاو
الرد على األسئلة المتكررة
االمتثال لالتفاقية و ّ
معلومات عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشأتها 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 ،ما أتاح إقامة 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.
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