
  
 

اآلمن  التعافيمع االتحاد األوروبي من أجل تحقيق  اإليكاوتعاون 
 ستدام للطيران      والم  

 للنشر الفوري 

، وزيادة التعاون من أجل تقديم المساعدة للدول في ي النقل الجوي األوروبي والعالميقطاع تعافي كان موضوع -15/3/2022 ،مونتريـــــال
، من بين بشأن دعم التنفيذ المقدم إلى الدولالتي وافق عليها مجلس اإليكاو األسبوع الماضي  الجديدة اإليكاولدعم سياسة  األقاليمجميع 

عقد في مقر انواالتحاد األوروبي الذي  اإليكاوين بلمذكرة التعاون الموضوعات الرئيسية التي تم استعراضها خالل اجتماع اللجنة المشتركة 
 .10/3/2022في  اإليكاو

هنريك  السيد ،لمفوضية األوروبية للتنقل والنقلار والمدير العام لسخوان كارلوس ساال لإليكاو السيدشارك في رئاسة االجتماع األمين العام و 
ورئيس مكتب االتحاد األوروبي في مونتريال  االتحاد األوروبي اإليكاو من فيلون الدائمون للدول األعضاء                       ، وحضر االجتماع الممث  هولولي

 .وكالة السالمة الجوية التابعة لالتحاد األوروبيو واالتحاد األوروبي مسؤولون آخرون من اإليكاو و 

في الطيران المدني.  والوقائعحوادث الفي مجال اإلبالغ عن  كال الطرفيناعتمدت اللجنة ترتيبات عمل جديدة تهدف إلى دعم وتعزيز أنشطة و 
قوم اإليكاو والدول لت (ECCAIRS) "نظم اإلبالغ عن الحوادث والوقائع يقالمركز األوروبي لتنس"على وجه التحديد باستخدام أداة  ذلكيتعلق و 

 األخرى الالزمة بيانات المجموعة من تقديم ، إلى جانب "التحقيق في حوادث ووقائع الطيران" — الثالث عشرالملحق أحكام  األعضاء بتنفيذ
وهو أمر ضروري البيانات تحقيق زيادة كبيرة في مستوى الربط بين  استخدام هذه األداة المشتركة إلىأن يؤدي  وينبغي. السالمةفي مجال 

 .في وقت المبكر في مجال السالمةللتمكن من اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

بشكل خاص مساهمات مهمة فيه األعضاء  حيث قدمت الدول، قبل وأثناء الجائحة اإليكاوإلى  مهمةارد قدم االتحاد األوروبي خبرات ومو و 
 حظيتو سجالت أسماء الركاب.  وبشأنالصحية في مجال الطيران ظهور األمراض بشأن  خبراء التسهيالت لدى اإليكاو فريقلمجموعات عمل 

 .بتقدير كبير اإللكترونيإليكاو في مجال األمن ل ااعمأ مساهمات خبراء االتحاد األوروبي في  أيضا

لتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران لخطة اإليكاو "تنفيذ  تشملالتعاون في مجاالت  توطيدوشدد أعضاء اللجنة كذلك على أهمية 
 .مشاريع التعاون والمساعدة الدولية وتنفيذ المستدامونشر وتمويل وقود الطيران  " )خطة كورسيا(الدولي

الدورة الحادية واألربعين  خاللالبيئة  مجال فيطويل األجل         طموحا                             قطاع الطيران الدولي هدفا   تبنيفكرة طت هذه المناقشات الضوء على     سل  و 
من  "بشأن الهدف الطموح الطويل األجلحوارات الطيران العالمية المقبلة " سيكون النعقاد، والتي 2022يكاو في سبتمبر عمومية لإلجمعية اللل

من حيث بناء  أهمية خاصة بالنسبة لها 22/7/2022إلى  20رفيع المستوى في الفترة من اليكاو واجتماع اإل 8/4/2022إلى  28/3/2022
 .الالزم لها الزخم

 



 

، هنريك هولولي السيد ،لمفوضية األوروبية للتنقل والنقليمين( والمدير العام لعلى ال)ار سخوان كارلوس ساال لإليكاو، السيداألمين العام 
 .10/3/2022بمناسبة اجتماع اللجنة المشتركة في مقر اإليكاو في 

 
 مصادر معلومات للمحررين

 
 ألوروبا وشمال األطلنطي إليكاوالمكتب اإلقليمي ل

 

                  معلومات عن اإليكاو
صِِِّّّة التابعة لممم المتحدة، أنشِِِّّّأتها حكومات في عام                                                  لدعم دبلوماسِِِّّّيتها بشِِِّّّأن مسِِِّّّائل النقل الجوي الدولي.       1444                                                                              اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِِِّّّ  

                                                             تساعد في إضفاء االت  ساق على لوائحها الوطنية المتعل  قة بسالمة                    قاعدة وتوصية دولية     12     000                                                  ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
                     صِّرة ليتم  تشِّاطرها مع                                                                                                                             وأمن وكفاءة وسِّعة الطيران وحماية البيئة، مما أتاح إقامة شِّبكة عالمية فعلية. كما توف  ر محافل اإليكاو أيضِّا  فرصِّا  للمشِّورة والمنا

                                                                                             لتابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعني ة بالنقل   ف                                           صِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّنفاع القرارات في الحكومات من ق بل المجموعات ا
  .                         الجوي المعترف بها رسميا  

 لالتصال العام:
communications@icao.int 

 @ICAO       تويتر: 

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم:

     كالرك -                  السيد وليام رايالنت
               المسؤول اإلعالمي

 wraillantclark@icao.int 

  + 1  (    614 )     464 -    5706               الهاتف الثابت: 
  + 1  (    614 )     404 -    0706                 الهاتف المحمول:

  @wraillantclark   :     تويتر

 linkedin.com/in/raillantclark/ :لينكدإن
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