
  

 

 إلحياء ذكرى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهمبيان اإليكاو في اليوم الدولي 
 للنشر الفوري 

بمناسبة حلول العشرين من فبراير الذي اختير ليكون "اليوم الدولي إلحياء ذكرى ضحايا حوادث  – 20/2/2023مونتريال، 
 البيان التالي: رئيس مجلس اإليكاو، السيد سالفاتوري شاكيتانو،الطائرات وأسرهم"، أصدر 

ضحايا حوادث الطائرات مع طف "إدراكًا ألهمية الدور الذي تؤديه الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في إبداء التعا
قامت اإليكاو رسميًا بتضمين اتفاقية شيكاغو إلزامًا يفرض على الدول سن  تشريعات ولوائح الة لهم، وذويهم وتقديم المساعدة الفع  

 .الشأنالة في هذا وسياسات فع  
التشريعات والخطط وصياغة كذلك بادرت اإليكاو إلى إعداد دورات تدريبية جديدة لمساعدة المسؤولين داخل الدول على وضع 

تواصل أيضًا جهودها في الترويج للتصديق الواسع النطاق التفاقية مونتريال المالئمة بشأن تقديم المساعدة لألسر المنكوبة، كما 
 على تقديم تعويضات أكثر إنصافًا وتوفير قدر أكبر من الحماية للضحايا.  وتنفيذها، حيث تنص االتفاقية

ذات أولوية في أوساط الطيران  ويظل إبداء االحترام لضحايا حوادث الطيران المدني وللصحة النفسية والبدنية والروحية لذويهم مسألةً 
 االتحاد الدولي ألسر ضحايا تحط م الطائراتممثلي رة والمناشدات من جانب العالمي. ومن خالل االستعانة بالرؤى المتبص  

(ACVFFI".المتفانين، ستواصل اإليكاو الدعوة إلى تحسين الدعم المقدم للضحايا ) 
 

 
 

 معلومات للمحررين
 اإليكاو وضحايا حوادث الطائرات وأسرهم

 اليوم الدولي إلحياء ذكرى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهمنبذة عن 
اليوم الدولي إلحياء ذكرى ضحايا حوادث الطائرات ، قرر مجلس اإليكاو، بوصفه إحدى الهيئات الرئاسية للمنظمة، إقرار 2022في عام 

. وكان الغرض من االقتراح هو تذكير الحكومات وقطاع راتاالتحاد الدولي ألسر ضحايا تحط م الطائ، وذلك استجابة القتراح تقدم به وأسرهم
الرعاية والموارد المقدمة للضحايا وذويهم، وما يحتاجون إليه في أعقاب الحادث من  تحسينلسنويًا بالمسؤولية التي تقع على عاتقهم الطيران 

 في الوقت المناسب.تصلهم معلومات وافية 

https://www.icao.int/Security/FAL/AAAVF/Pages/default.aspx


 معلومات عن اإليكاو
دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها لتحقيق  193هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد  )اإليكاو( المدني الدوليمنظمة الطيران 
 .المنفعة المتبادلة

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

 .أنحاء العالم، حفزًا للنمو المستدام، وتعزيزًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما حط ت الطائرات وطارت
في حقبة جديدة من الرقمنة، واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمُد، أكثر منه ومع الدخول 

مه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخي ًة رسم مستقبل جديد وُمثير في أي وقت مضى، على ما تقد  
ع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة وأصحاب للرحال ت الدولية. وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء، فتراها توس 

 .الة ومستدامةالمصلحة من األطراف الفنية، هادفًة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فع  
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