
 

 
 تقديم الدعم لضحايا حوادث الطائراتفي نهج دولي مشترك الدعوة لتطبيق ندوة اإليكاو األولى حول 

 للنشر الفوري 

الدولية حول تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطائرات عقدت اإليكاو اليوم أولى ندواتها  – 1/12/2021إسبانيا،  ،بالماس سالو  مونتريـال
 هم الرعاية والعالج.  حوأسرهم، فأتاحت بذلك منبرًا هامًا لتعزيز أواصر التعاون الدولي نحو من

والتنقل في  وتستضيف إسبانيا الفعالية التي تستمر لمدة ثالثة أيام، والتي من المقرر أن يحضرها ويشارك فيها كل من األمينة العامة للنقل
وا، وممثل إسبانيا في مجلس اإليكاو، ير إسبانيا، السيدة ماريا خوزيه رالو، ورئيس هيئة الطيران المدني في إسبانيا، السيد راؤول مدينا كاباي

غران  الس بالماس ديلحكومة جزر الكناري والمجلس األعلى في سيحضر االجتماع أيضا كبار الشخصيات كما السيد فيكتور م. أغوادو. 
 .اإليكاوار، ومسؤولون وخبراء آخرون في سخوان كارلوس ساالالسيد ، لإليكاوكناريا، وكذلك األمين العام 

يكاو، السيد سالفاتوري شاكيتانو، كلمة الترحيب بالحاضرين، أشار فيها إلى أن "إبداء االحترام لضحايا حوادث الطيران وألقى رئيس مجلس اإل
الذهنية والبدنية والروحية لذويهم لهي مسألة تتسم باألهمية القصوى لإليكاو، ونحن نسعى جاهدين كي تتفهم الدول المدني وضمان الصحة 

 احتياجاتهم وتلبيها."

، في كلمته االفتتاحية إلى أن "السالمة الجوية هي في األساس جهد جماعي هائل، إال أن هذا وأشار األمين العام لإليكاو، السيد ساالسار
 ضمان حقوق ضحايا الحوادث وأسرهم في أعقاب وقوع أحداث مفجعة من هذا القبيل."لالتعاون ذاته البد من توجيهه 

سياسات اإليكاو وثيقة " 2013ألسر الضحايا، ونشرت في عام أصدرت اإليكاو للمرة األولى إرشاداتها بشأن تقديم المساعدة  2001في عام 
وقد القى الموضوع اعترافًا رسميًا به من جانب الدول في مشفوعًة بالدليل المصاحب.  بشأن تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم"

إلى هذه المسالة في جلسة خاصة في إطار المؤتمر  ، كما تم التطرق 2016و 2013في  اللتين ُعقدتا دورتي الجمعية العمومية التاليتين
 . 2018الثالث عشر للمالحة الجوية الذي ُعقد في 

(، ACVFFI) لدولي ألسر ضحايا تحّطم الطائراتاالتحاد اوفي مطلع هذا العام عقد مجلس اإليكاو اجتماعًا آخر حول هذا الموضوع مع 
قاعدة قياسية متكاملة إطار أوصى فريق خبراء التسهيالت باإليكاو مؤخرًا بتجميع التوصيات المتعلقة بهذا الموضوع في وفي تطور آخر، 

 ، لضمان توافر قدر أكبر من االمتثال والتوافق على الصعيد العالمي. تصدرها اإليكاو

 على إعداد دورة تدريبية لمساعدة الدول على وضع وإصدار التشريعات وعالوة على الندوة التي تجري فعالياتها هذه األيام، تعكف اإليكاو حالياً 
 واللوائح والخطط المالئمة فيما يخص تقديم المساعدة ألسر الضحايا. 

ا حايوأعلن السيد شاكيتانو أيضًا أثناء الندوة أن مجلس اإليكاو قد وافق مؤخرًا على إعالن العشرين من فبراير يومًا دوليًا إلحياء ذكرى ض
 حوادث الطيران. 

من أجل إيالء األولوية لهذه المسائل على الصعيد الدولي، وأعرب لدولي االتحاد االتي قدمها وأقر مسؤوال اإليكاو كالهما باإلسهامات القيمة 
 عن خالص تقدير اإليكاو لحكومتي إسبانيا وجزر الكناري على استضافتهما لهذه الفعالية. 

 



 

التي ، و 1/12/2021في إسبانيا يوم  دي غران كنارياافتتاح فعاليات ندوة اإليكاو حول تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم في الس بالماس 
منديز، رئيس مجلس والسيد أنطونيو موراليس  ،دي غران كنارياحضرها )من اليسار إلى اليمين( السيد أغسطو هيدالغو ماكاريو، عمدة مدينة الس بالماس 

؛ والسيد خوان اإليكاوالسيد فيكتور م. أغوادو، ممثل إسبانيا الدائم لدى مجلس و يل فيكتور توريس، رئيس حكومة جزر الكناري؛ جغران كناريا؛ والسيد أن
سبانيا؛ والسيد إفي  تخطيط المدنيوزارة النقل والتنقل واليه رالو، األمينة العامة للنقل والتنقل في ز ؛ والسيدة ماريا خو يكاوإللار، األمين العام سكارلوس ساال

في عضو المهندس و وال JK5022الطائرة والسيد رافاييل فيدال رودريغيز، الناجي من حادث ، رئيس هيئة الطيران المدني في إسبانياراؤول مدينا كاباييرو، 
 JK5022 ضحايا حادثرابطة 

 مصادر للمحررين
 ندوة عن تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم

 معلومات عن اإليكاو

صة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام  ومنذ  .ئل النقل الجوي الدوليلدعم دبلوماسيتها بشأن مسا 1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِّ
تساعد في إضفاء االتِّّساق على لوائحها الوطنية المتعلِّقة بسالمة وأمن  وتوصية دوليةقاعدة  12 000ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 

فرصًا للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع  أيضاً يكاو كما توفِّر محافل اإل .ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعليةموكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، 
بالنقل الجوي  القرارات في الحكومات من قِّبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنّية

 .المعترف بها رسمياً 

https://www.icao.int/Meetings/AAAVF2021/Pages/default.aspx
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