
 

 

 للطيران الدوليًا كبير ًا تقدمًا محقق 222يختتم أعمال الدورة  اإليكاومجلس 
 للنشر الفوري

الطابع الرسمي بذلك  مضفيا  ، 222عقدت في إطار الدورة انالتي اجتماعاته اإليكاو مجلس اختتم  - 22/٣/2٠2١ ،الـــــــــــمونتري
لتصدي للجائحة العالمية الراهنة والتعويض عن فيما يخص اعلى التقدم الكبير الذي تحقق بصدد التطورات في مجال النقل الجوي 

 .االنبعاثات والمساواة بين الجنسين ونظم الطائرات الموجهة عن بعد، باإلضافة إلى العديد من المواضيع األخرى
وفعال على  متناغمبشكل الجائحة لمساعدة البلدان المختلفة في التصدي والتعافي من األعمال المتواصلة اآلن م المجلس في اهوس

، وقرار عقد "قطاع الطيرانفرقة عمل إنعاش "اعتماد إرشتتتتتتتادات المرحلة الثالثة األخيرة الصتتتتتتتادرة عن المستتتتتتتتوى العالمي من خ ل 
 شهر أكتوبر المقبل. مؤتمر وزاري بشأن الجائحة في

لوحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار مجموعة من البرامج اإلضتتافية والبيئة، اتفق المجلس على  االستتتدامة يوفيما يتعلق بموضتتوع
 ةالطيران العتبارها مؤهلأنواع وقود  استتتتتتتتتتتدامةوعلى معايير جديدة لتقييم مستتتتتتتتتتتوى الستتتتتتتتتتتخدامها في إطار الخطة  كورستتتتتتتتتتياخطة 

 كورستتتتيا لخطةفي إجراء عملية المراجعة الدورية األولى ا  المجلس أيضتتتت وشتتتترع. كورستتتتيافي المرحلة القادمة من خطة الستتتتتخدامها 
الجمعية العمومية لعرضتها على نظر  كورستياخطة تحستينات والتعدي ت الممكنة لتنفيذ الإلى اعتماد مجموعة من  تفضتيوالتي قد 
 .2022واألربعين المقرر عقدها في عام  في دورتها الحادية لإليكاو

الطائرات الموجهة عن بعد في  نظم الستيعابمهد الطريق ت التيالتعدي ت على م حق اتفاقية شيكاغو ا  وتحقق تقدم كبير أيض
قرار هيكل جديد ألنشطة المنظمة  لنقل الجويلالدولي  ياإلطار التنظيم إع ن جديد بشأن اعتماد و  في مجال األمن اإللكترونيوا 

التابعة للمجلس للتشاور مع لهيئة الجديدة ل االفتتاحيعقد االجتماع و اإليكاو رئاسية في الالمساواة بين الجنسين في الهيئات الفنية و 
 الطيرانصناعة  اتمؤسس

ابتداء  من شتتتتتتهر  لإليكاوا  جديدا  عاما  مينأوتعيينه  ستتتتتتاالستتتتتتارانتخاب المجلس للستتتتتتيد خوان كارلوس ا  أيضتتتتتت 222وشتتتتتتهدت الدورة 
 أغسطس في هذا العام عندما يحل محل الدكتورة فانغ ليو من الصين.

اإلجراءات الدبلوماستتتتتتتتية المتعلقة بالنزاع بين قطر والمملكة العربية الستتتتتتتتعودية واإلمارات ا  ، توقفت رستتتتتتتتميوخ ل هذه الدورة أيضتتتتتتتتا  
 نتيجة إلع ن الع .الدول األطراف المعنية العربية المتحدة ومصر والبحرين، وذلك بناء  على طلب 

 الشتتتتتتتتتتتتكاوىالنظم اإلدارية والستتتتتتتتتتتتلوك األخ قي في اإليكاو، بما في ذلك إجراءات معالجة  ما يخصفيا  أيضتتتتتتتتتتتت ملموس وتحقق تقدم
عادة هيكلة اللجان والمجموعات التابعة للمجلواعتماد   س.اإلطار العام لإليكاو بشأن إدارة المخاطر المؤسسية وا 

عندما القياستتتتتتتية وغير ذلك من المستتتتتتتؤوليات اإلدارية للمنظمة  عدمستتتتتتتؤول عن اعتماد القوا مجلس اإليكاوهذا، ومن المعروف أن 
وهو يتكون من الممثلين خارج دورة االنعقاد.  193 التتتتتتتتتتتكون الجمعية العمومية الكاملة للوكالة التي تتشكل من الحكومات الوطنية 

 الجمعية العمومية لإليكاو لفترة تبلغ ث ث سنوات. ادولة تنتخبه 36اء من الدبلوماسيين والسفر 
 

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Council-approves-new-pandemic-response-and-recovery-measures-.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Council-makes-progress-on-new-remotely-piloted-aircraft-system-RPAS-standards.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Council-makes-progress-on-new-remotely-piloted-aircraft-system-RPAS-standards.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/Juan-Carlos-Salazar-of-Colombia-appointed-new-Secretary-General-of-ICAO-.aspx
https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/council.aspx
https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/council.aspx


 

 
 

 معلومات للمحررين مصادر
 معلومات عن اإليكاو

صة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشأتها م أنشطتها لمساعدتها في  1944الحكومات في عام نظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصِّ
مما يستتاعد وتوصتتية دولية من خ ل اإليكاو،  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من  .الدبلوماستتية الخاصتتة بشتتؤون النقل الجوي الدولي

أيضتتتا  وتوفِّر محافل المنظمة  .قيقيةما أتاح إقامة شتتتبكة عالمية حمفي مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة بستتت مة وأمن وكفاءة وستتتعة الطيران وحماية البيئة، 
صتتتة والدعوة لقطاع الطيران من خ ل العمل مع صتتتانعي القرارات في الحكومات وممثِّلي صتتتناعة الطيرا ن والمنظمات فرصتتتا  عديدة لتقديم المشتتتورة المتخصتتتِّ

 قطاع النقل الجوي.الجهات المعنية المعتَرف بها رسميا  في غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 
 جائحة فيروس كورونا بشأنالبوابة اإللكترونية لإليكاو 

 اإليكاومجلس 
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communications@icao.int 

 @ICAO تويتر:

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم
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