
 
 

 وتنمية انتعاش تدعم 223 الدورة في اإليكاو لمجلس الجديدة القرارات
  قطاع الطيران

 للنشر الفوري

ـــــــــمونتري في مجال الطيران والسياسات العالمية  والناشئة الحديثة التطورات من متنوعة لمجموعة استجابة   - 29/٦/2021 ال،ـ
 آثار من الطيران قطاع انتعاش تسههههههههيل نحو مهما   تقدما   المجلس حقق أمس، تمتاخت   التيو  ،اإليكاو لمجلس 223 ةدور ال خالل

 المتخصصة المتحدة األمم وكالةالنظم اإلدارية المتبعة في  تحسين ونحو الطيران، واستدامة وأمن السالمة تعزيز نحو ،جائحةال
 .المدني لطيرانشؤون ال

فرقة عمل المجلس إلنعاش " توصيات تنفيذ ضمان في فيروس كوروناجائحة للتعافي من آثار  اإليكاو استراتيجية أساس ليتمث  و 
 هيئات من وغيرها العالمية الصهههههحة منظمة مع بالتعاون عدتأ  ومن المعروف أن هذه التوصهههههيات قد . (CART)ان" قطاع الطير 

ت والتحديا ارفوالمع العام السهههههههههههههياق مواكبة أجل من جائحةال طوال ةمسهههههههههههههتمر ها بصهههههههههههههفة تحديث تم وقد والطيران، المتحدة األمم
 التغير. السريعة

 وناقش ،2021 مارس في اعتمادها تم التي ،"الثالثة المرحلة" إرشادات أحدث تنفيذالدورة مسألة  هذه في المجلس استعرضوقد 
 مؤتمرلل اإليكاو اسههههههتعدادات المجلس تناول كما. الذي تحقق خالل الفترة الماضههههههية الزخم زيادة خاللها من يمكن التي الوسههههههائل

 النهوض إلى المؤتمرهذا  يهدفو . من هذا العام أكتوبرشهههههههر  في هعقدتسهههههه الذي فيروس كوروناجائحة  بشههههههأن المسههههههتو  رفيعال
 .فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانتوصيات  تنفيذ خالل من وخاصة ،وتعزيزها للدول الجماعية الجهودب

علما   األعضهههها ، الدول في الطيران لقطاعات األهمية بالغ أمرا   فيروس كوروناجائحة  قبل لما اإليكاو لاعمأ خطة تنفيذ يزال وال
 منو . ، بل زادت من أهميتهاالمجاالت جميع فيالمتاحة  والفرص المخاطر حدة من تخففلم  للجائحة السههههههههههههههلبية بأن اآلثار

 مخاطرل للتصههههههههههههههدي منظمةال أنشههههههههههههههطةالتعديالت األخيرة في  دورةال هذه لمجلسمن جانب ا خاص باهتمام حظيت التي األمور
 اسههههههههههههههتدامة لدعم أ نجزت التيرة األعمال المبشهههههههههههههه   لتكثيف المتحدة األمم وكالةالتي بذلتها  جهودالو  اإللكتروني، األمن وتهديدات
 كورسهههههههههيا خطة ) "الدولي الطيران مجال في وخفضههههههههه  الكربونعن  تعويضال خطة" تنفيذ في زالمحر   التقدم حظي وقد. الطيران
 في (26COP) المناخ تغيربشهههههههأن  والعشهههههههرين السهههههههادساألطراف  مؤتمرلههههههههههههههههههههه  اإليكاو تحضهههههههيرات وكذلك كبير، بتقديرالمتميزة 

  جالسكو. مدينة

 التقدم بتقييم المجلس قامو . 223 للدورة الهامة التركيز محاور أحد التشغيلية لمسائلا بشأن تعاونها في الدول مساعدة كانت كما
 األجوا " الكندية بخصهههههههههههوص مبادرةال على التركيز مع النزاع، مناطق عبر الطيران وأمن سهههههههههههالمة لضهههههههههههمان العمل في زالمحر  
 الطيران، لمعلومات الدوحة إقليم إنشههههههههههها  بشهههههههههههأن المبدأ حيث من قرارالعمل على التوصهههههههههههل إلى  المجلس سهههههههههههه ل كما". اآلمنة

 رايان برحلة المحيطة األحداث في لإليكاو العامة األمانة بقيادة الحقائق لتقصي تحقيقعملية ال عن ناتجا   مؤقتا   تقريرا   واستعرض
 تبدأ والتي للمجلس، القادمة دورةال فيعن   تقرير صدور المتوقع ومن جاريا ، التحقيق هذا يزال وال. بيالروس في ٤٩٧٨رقم  إير
 .13/٩/2021 في

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/AR/ICAO-Council-approves-new-pandemic-response-and-recovery-measures-.aspx
https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx
https://ukcop26.org/


 أدا  في االسههتمرار على الوكالة قدرة ضههمان على وأعمالها اإليكاوفي تحسههين النظم اإلدارية المتبعة في  زالمحر   التقدم يسههاعدو 
المرحلة األخيرة من األعمال المؤدية إلى وضههههههههههههههع إطار عام جديد  بمثابة هذه المجلس دورة كانتو . وفعالية بكفا ة أنشههههههههههههههطتها
قرار اإليكاو، في لألخالقيات  ،فيما يخص النظم اإلدارية قرارات عدةوالتوصهههههههههههههههل إلى  ،2020 لعام لإليكاو المالية البيانات وا 

 .الفرعية وهيئات  المجلس لجان تنظيم بإعادة المتعلقة القرارات وخاصة

السههههههههتعراض األعمال التي قامت بها  للمجلس الفرصههههههههة ،ليو فانغ ةالدكتور  ،لإليكاو ةالعام ةلألمين الثانية المدة نهاية أتاحت كما
 مجلس رئيس وأعرب. بصههههفة عامة لإليكاو االسههههتراتيجية واألهداف بصههههفة خاصههههة األهداف هذهمن أجل تحقيق  العامة األمانة
 التي اإلنجازات وعلى المدة، نهاية في تقريرها ة علىالعام ةألمينل المجلس امتنان عن شهههههههههاكيتانو، سهههههههههالفاتوري السهههههههههيد اإليكاو،
 مهام ،سهههههاالسهههههار كارلوس خوان السهههههيد الجديد، العام األمين سهههههيتولىهذا، و . للمنظمة قيادتها من السهههههت السهههههنوات خالل حققتها
 .1/٨/2021 في منصب 

التي  مسؤولياتالغير ذلك من و  عن المنظمةالقواعد القياسية الصادرة  اعتماد عن مسؤول اإليكاو مجلسوتجدر اإلشارة إلى أن 
 ممثلين منالمجلس  تألفيو . خارج دور االنعقاد وطنية حكومة 1٩3 من المكونة للوكالة العمومية الجمعية عندما تكون تتحملها

 للجمعيةالحادية واألربعون  الدورة عقدنسههههههههههتو . سههههههههههنوات ثالث لمدة يكاولإل العمومية الجمعية اتنتخبه دولة 36 من دبلوماسههههههههههيين
 .الدورة هذه في المجلس أنشطة بين من أيضا   لها االستعدادات وكانت ،٧/10/2022 إلى 2٧/٩/2022 من لإليكاو العمومية

 

 
 

 مصادر للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1٩٤٤اإليكاو هي إحد  الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام 

قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفا  االتِّساق على لوائحها  12000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
ا  يضا  فرصالوطنية المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفا ة وسعة الطيران وحماية البيئة، ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية. كما توفِّر محافل اإليكاو أ

ة للمشورة والمناصرة ليتم  تشاطرها مع صن اع القرارات في الحكومات من ِقبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابع
 .للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعني ة بالنقل الجوي المعترف بها رسميا  

https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/council.aspx


 البوابة اإللكترونية لإليكاو بشأن جائحة فيروس كورونا
  مجلس اإليكاو
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