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 عدم وجود أي قيود على النقل الجوي

  
 

المنظمة الدولية للطيران  الصادر عن المشترك بالبيان) اياتا(االتحاد الدولي للنقل الجوي  رحب - )جنيف( 2011مارس  19
العالمية المنظمة و العالمية ومنظمة الصحة، لمنظمة البحرية الدوليةوا، الذرية الوآالة الدولية للطاقة بالنيابة عن) ايكاو(المدني 

أي  ال توجد بأنه منظمات الخمس وأآدت .في اليابان عمليات النقل الجوي استمرار سالمةوالذي أشار إلى  ،لألرصاد الجوية
 .ناريتاو هانيداما في ذلك ، باليابان الرئيسية فيعلى الطيران المدني في المطارات  عمليات النقل الجوي قيود على

 
تعد السالمة أولى أولوياتنا، فإذا لم تكن أمنة فسنعمل : "وفي هذا السياق، قال جيوفاني بيسنياني، المدير العام والرئيس التنفيذي

قة الطاوإن البيان المشترك الصادر عن منظمات األمم المتحدة الخمسة الرئيسية في النقل الجوي ، و. على إيقاف الرحالت
 ." والصحة واألرصاد الجوية دالله على سالمة النقل الجوي في اليابانالنووية، والنقل البحري 

 
آما أآدت المنظمات إلى عدم وجود  .القادمين من اليابان الرآاب تدعو إلى فحص صحية آما أشار البيان إلى عدم وجود أسباب

وإن لم تدعو إليها منظمة األمم . في بعض المطارات اآتشافها تم التي اإلشعاع مستوياتتعلقة بارتفاع صحية مأي أخطار 
ولعدم وجود أي تنسيق بين . اليابانالرحالت الجوية القادمة من لرآاب والمتحدة، تقوم عدد من الدول بتنفيذ برامج فحص ل

نشرها على الموقع اإللكتروني على متابعة تطوراتها و) اياتا(الحكومات حول هذه التدابير، يعمل االتحاد الدولي للنقل الجوي 
 . www.iata.org/japan‐measuresالتالي 

 
الموضوعة  لكن المعايير العالمية. إن المزيج من الكوارث التي تضرب اليابان اليوم لم يسبق لها مثيل: "وأضاف بيسنياني
 العالمية ذه الهيئاتإرشادات هلذا يجب علينا إتباع . جميع األطراف المعنية سالمةحماية وضعت لالمتبعة  وأفضل الممارسات

 وان الوضع في اليابان يتطور. وشرآات الشحنوالمسافرين ، وموظفيها، هذه الصناعةل اإلرشادات أفضل لتقديم المخولة
فستلتزم الصناعة وفي حال تغيرت األوضاع . لنقل الجوينصيحة اليوم هو استمرار عمليات اوباستمرار، تتم مراقبته و بسرعة

 ." بالشفافية في توفير المعلومات واإلرشادات للنقل الجوي
 

إن الروابط الجوية الفعالة تعد ذات أهمية آبرى في الوقت الحالي، ويعمل أعضاء االتحاد الدولي للنقل الجوي : "وأضاف
ل إمدادات اإلغاثة والمعدات والناس إلى اليابان فضال عن ربط األسر بصورة مستمرة  على مواجهة التحديات في إيصا

 ." المتضررة جراء هذه المأساة
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 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ 
 مصطفى الشيخلي 

 مدير أول عالقات عامة 
 مجموعة فور آوميونكيشنز 

  70 33 985 55 971+: هاتف



 corpcomms@iata.org: البريد اإللكتروني
 
 

 
 : مالحظة للمحررين

 
 

 من النقل الجوي العالمي % 93شرآة طيران والتي تمثل حوالي  230اياتا  –يمثل االتحاد الدولي لنقل الجوي  •
 للتعرف على أخر أخبار الصناعة   http://twitter.com/iata2pressيمكن متابعتنا على تويتر  •
يمكن اإلطالع على البيان الصادر على الرابط  •

 eleases.aspxhttp://www2.icao.int/en/NewsRoom/Pages/NewsR :التالي
 
 


