
 
 

بصفته الرئيس الجديد  اإليكاو) لمجلس ٢١٩( تينالمائ بعد ةعشر  ةالتاسعيفتتح الدورة  شاكيتانو سالفاتوري
 لمجلس المنظمة

 للنشر الفوري

للهيئة الحاكمة  الجديد الرئيس بصفته اإليكاو لمجلس ٢١٩ شاكيتانو الدورة فتتح السيد سالفاتوريأفي األمس،  – ٣/٣/٢٠٢٠ ،الـمونتري
 لوكالة الطيران التابعة لألمم المتحدة.

 بأن يكون على مستوى" التام التزامه وأكد للمجلس، الدول كرئيس له أولتهما اللذين والثقة للدعم متنانها عن شاكيتانو السيد سالفاتوري وأعرب
 التوافق وبناء التعاون روح في الدولي، المدني للطيران والمستدامة واآلمنة السليمة للتنمية بفعالية اإليكاو قيادة دعم ضمان خالل من الثقة هذه
 الجهات المعنية." جميع بين اآلراء في

 وحدات على المتوقع االتفاق هو مناقشته يتم ما أهم سيكون والذي طموح، أعمال جدول الستعراض مارس ٢٠ حتى سيكون المجلس منعقداً و 
 الجوية فيما يتعلق بالرحالت الدولي الطيران مجال في وخفضه الكربون عن للتعويض اإليكاوإطار خطة  في ستدرج التي المؤهلة االنبعاثات

  الدولية.

العمومية  الجمعية بها كلفته الذي النحو على ،اإليكاو أمانة وميزنة عمل برنامج على باإلشراف متعلقة متشعبة سينظر المجلس في مواضيع
 الطيران قطاع اتخذها التي االستجابة تدابير الستعراض تينالمائ بعد ةعشر  ةالتاسع دورته من كما سيستفيد المنعقدة مرة كل ثالث سنوات،

وما ينجم  )COVID-19( كورونا المتعلقة بفيروس للتنسيق اإليكاوأنشطة  ولتحديث دوليًا، قلقاً  التي تسبب العمومية للتصدي للطوارئ الصحية
 .المدني الطيران على قتصاديةاعنه من آثار 

 إلى باإلضافة المدني، للطيران البيئي واألداء والكفاءة والسعة لتحسين مستوى السالمة الحالية للقواعد القياسية تعديالً  عشر ستة مراجعة وستتم
 في ٧٥٢ األوكرانية رقم الدولية الجوية الخطوط لرحلة وقع الذي الحادث أعقاب في اتخاذها الواجب باإلجراءات المتعلقة التطورات من العديد

 .العام هذا من يناير ٨

 عقدها بشأن إحاطة جلسة الحادث خالل لراحة نفس ضحايا صمت السيد شاكيتانو بوقوف المجلس دقيقة ذّكر باألمس، االفتتاحية الجلسة في
 المخاطر بشأن اإليكاو تتخذها أن يمكن مبادرات" اً بقري سيستعرض المجلس أن إلى االنتباه ولفت مباشرة بعد وقوع الحادث، هذا الموضوع

 النزاع." مناطق من المدني الطيران لها يتعرض التي

: النزاع مناطق في المدني الطيران لها يتعرض التي "المخاطر بشأن المجلس إلى جديدة عمل ورقة ستقدم كندا أن أكد ذلك، إلى باإلضافة
 .االجتماع ذلك في حاضرين سيكونون اإليكاو لدى أوكرانيا ممثلي أن إلى مشيراً  ،"المقبلة اإليكاو المأمونة وخطوات األجواء مبادرة

 

 



 
ال، وهي الدورة األولى التي يترأسها رئيس المجلس الجديد، السيد سالفاتوري ـفي مونتري ٢١٩دولة يعقد دورته رقم  ٣٦الذي يضم  اإليكاوباألمس، مجلس 

مارس الستعراض جدول أعمال طموح، والذي سيكون أهم ما يتم مناقشته هو االتفاق المتوقع على وحدات  ٢٠شاكيتانو. وسيكون المجلس منعقدًا حتى 
 يض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي فيما يتعلق بالرحالت الجوية الدولية.للتعو  اإليكاواالنبعاثات المؤهلة التي ستدرج في إطار خطة 

 

 معلومات للمحررين

 اإليكاومعلومات عن 
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي  ١٩٤٤هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  اإليكاو

من  في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين العديد
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٣ت األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها األولويا

 مجلس اإليكاو
 الصادرة عن اإليكاو إطار التعويض عن االنبعاثات ضمن خطة كورسيا

  COVID-19موقع اإليكاو الخاص بفيروس الكورونا

 لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
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