
  

 

بإنجازاتها في مجال مراقبة  رئيس مجلس اإليكاو اعترافا  تقدير تحصل على شهادات تسع دول 
 أمن وسالمة الطيران

 للنشر الفوري 

نّوه رئيس مجلس اإليكاو، السيد سالفاتوري شاكيتانو، خالل مراسم افتتاح الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية  - 29/9/2022، ـالمونتري
هذه  هامنح من خالللإليكاو هذا األسبوع، بالتقدم الملحوظ الذي حققته تسع دول في تحسين نظم مراقبة أمن وسالمة الطيران فيها، وذلك 

 س مجلس اإليكاو.الدول شهادات تقدير رئي

التنفيذ الفعال للوقوف على مستوى  من الطيرانوأمراقبة السالمة الجوية لتدقيق  يناإليكاو العالمي يامجنُتمنح هذه الشهادات بناء على نتائج بر و 
 ين.المجال ينالصادرة عن اإليكاو في هذ (SARPsللقواعد والتوصيات الدولية )

شهادات اعترافا بالتقدم الذي أحرزته في الثيوبيا وفيجي وهندوراس وسلوفينيا وأوكرانيا إالسنة، قدمت اإليكاو إلى كل من  هذه حفل مراسم يوف
على صعيد أمن الطيران. وحازت كوت  من إنجازاتالدولتان لتنويه بما حققته لكل من صربيا وتونس  قدمتها إلىمجال السالمة، في حين 

 نظرا للتقدم الذي حققته في مجالي السالمة الجوية وأمن الطيران على حد سواء. تينديفوار على شهاد

أحد ُيعد  كما اغتنم رئيس المجلس الفرصة لإلقرار بالمستوى االستثنائي لنيجيريا في تنفيذها الفعال لقواعد اإليكاو بشأن السالمة واألمن، والذي
للدول  المنظمةأهمية مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب" والدعم الذي تقدمه  يبرزأعلى المستويات على الصعيد العالمي، األمر الذي 

 من أجل تنفيذ السياسات والخطط العالمية والقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عنها.

في تحسين وتنسيق اللوائح التنظيمية التي تحكم الطيران  رئيسياا  والتوصيات الدولية من جانب الدول عامالا ُيعتبر التنفيذ الفعال للقواعد هذا، و 
اللذين يشكالن أساس  الطيران العالميوأمن لسالمة  حاسماا  ، مما ُيعد بدوره عامالا دولة 193، والبالغ عددها في مخنلف الدول المدني الدولي

 لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. تحفيز العملعلى  قدرة القطاع

لذلك شكلت مراسم و مع تعطل الطيران العالمي بأسره جراء الجائحة،  توقف منحهافقد ، ةسن في كلوفي حين أّن هذه الشهادات تصدر عادة 
 بالجهود التي تبذلها الدول. الهام لالعترافالعالمي إعادة انطالق هذا البرنامج  2022عام حفل 

 
شهادات تقدير رئيس  (يكاو، قدم رئيس مجلس اإليكاو، السيد سالفاتوري شاكيتانو )الرابع من اليسارعمومية لإلجمعية اللفي الدورة الحادية واألربعين ل

في دولهم بتأسيس نظم مراقبة فعالة بقيام  ا اعترافاا مجلس اإليكاو لممثلي كوت ديفوار وإثيوبيا وفيجي وهندوراس وصربيا وسلوفينيا وتونس وأوكراني
أحد  بالدهر سيريكا )في الوسط(، في ضوء تحقيق اراحضر الحفل وزير الطيران النيجيري، السناتور هادي أبو بكو الطيران. و/أو أمن سالمة مجال 

 .من في العالماألسالمة و لقواعد اإليكاو الخاصة بالأعلى مستويات التنفيذ الفعال 

https://www.icao.int/safety/cmaforum/pages/default.aspx


 معلومات للمحررين
  الدورة الحادية واألربعون للجمعية العمومية لإليكاو

  الركب"مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء 

 معلومات عن اإليكاو
دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها لتحقيق  193هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد  )اإليكاو( منظمة الطيران المدني الدولي

 .المنفعة المتبادلة

يساعد البلدان، من خالل الجهد الدبلوماسي  مه من دعم، وما تضطلع به من دوٍر تنسيقي،، ظل ما تقدّ  1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام 
، لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع د عليها، في التنّقل جّواا بها وُيعتم   قيق شبكة فريدة من نوعها، ُيعتد  المقرون بالجهد الفني، على تح

 .أينما حّطت الطائرات وطارت أنحاء العالم، حفزاا للنمو المستدام، وتعزيزاا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي،

ثر منه ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة، واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمُد، أك
، متوخّيةا رسم مستقبل جديد وُمثير مه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسيةفي أي وقت مضى، على ما تقدّ 

اب للرحالت الدولية. وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء، فتراها توّسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة وأصح
 .مةالة ومستداالمصلحة من األطراف الفنية، هادفةا إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فع  
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