
 

 
                       تتيح منبرا  لالتفاق على  ن للجمعية العمومية للجنة الكاكوالدورة الرابعة والعشر 

 أهداف استدامة النقل الجوي وتعافيه وتحديد اإلجراءات الالزمة
 للنشر الفوري 

لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الطيران والدور  الهدف العالمي الطموح الطويل األجل – 30/3/2220، ومونتفيديو مونتريـال
ذين لالالرئيسيين االنبعاثات كانا الموضوعين بشأن المستقبلية في بلوغ أهداف النقل الجوي   وقود الطيران المستدامأنواع ستؤديه الهام الذي 

كا الجنوبية، وذلك ضمن باقة من ير أملمدني في إقليم                                                                          تصد را النقاشات التي دارت األسبوع الماضي بين قيادات اإليكاو وقادة الطيران ا
 الموضوعات األخرى عن استدامة النقل الجوي وتعافيه. 

للمنظمة السيد خوان كارلوس  العام كل من رئيس مجلس اإليكاو، السيد سالفاتوري شاكيتانو، واألمين                             ع قدت مجموعة من االجتماعات مع و 
التي اختتمت أعمالها لجمعية العمومية للجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية )الكاك( لوالعشرين  رابعةال العاديةساالسار، بالتزامن مع الدورة 

  . في مدينة مونتفيديو يوم الجمعة

طلعا الحضور على أحدث المستجدات                           والختامية للجمعية، حيث أ  في الجلستين االفتتاحية كل من رئيس المجلس واألمين العام       تحد ث و 
 لتخطيط ولتحقيق التقدم. صالح اكا الالتينية بالمعلومات الالزمة لير العالمية بقصد إثراء إقليم أم

عن عملية وضع هدف عالمي طويل األجل والدور الذي مة        المقد                                                        موضوع استدامة النقل الجوي، وإضافة  إلى أحدث المعلومات فيما يخص و 
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال ؤوال اإليكاو الدول إلى المشاركة الكاملة في ، دعا مس                                     ي توقع أن يؤديه وقود الطيران المستدام

 .الطيران الدولي )كورسيا(

بل التنسيق بين الحكومات والقطاع                                          األمين العام على األهمية الحيوية لتحسين س  و تعافي قطاع الطيران، شدد رئيس المجلس لأما بالنسبة و 
                                                              أي جوائح أخرى قد تقع مستقبال ، ال سيما فيما يتعلق بإيالء األولوية والقدرة على مواجهة من المرونة الطيران المزيد بهدف إكساب قطاع 

  . ممرات الصحة العامةوإنشاء  اب                                       للحلول الال تالمسية لتسهيل إجراءات الرك  

مات األساسية الهامة لما ينبغي على الدول العمل على تحقيقه في المرحلة الحالية و                                                                                                                           جرى تسليط الضوء على موضوعين ي عتبران من المقو 
 ،، بما في ذلك القائمة الرئيسية للصحةدليل اإليكاو للمفاتيح العامةعد انقضاء الجائحة، وهما المشاركة الكاملة في في سياق الواقع الجديد ب

 .  برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرينوالعمل على تنفيذ 

ها بالتماسك الذي أبداه إقليم أشاد في ،للجنة الكاك، كلمة افتتاحية أمام الجمعية العمومية سالفاتوري شاكيتانوألقى رئيس المجلس، السيد و 
 كا الجنوبية من حيث استجابته التعاونية في التصدي للجائحة حتى اآلن. ير أم

في المئة من مستويات ما  90اب على مستوى اإلقليم إلى حوالي                                                                        عل ق بقوله: "تشير التوقعات حاليا  إلى عودة الحركة الجوية الدولية للرك  و 
                                                                                               . وجزء كبير من هذا النجاح اإلقليمي يمكن أن ي عزى إلى المستويات النموذجية من التعاون الدولي الذي 2022اية قبل األزمة وذلك قبل نه

 كا الالتينية على مدى سنوات عديدة حتى اآلن."ير د منه قطاع الطيران على مستوى أماستفا

فرقة إلى التوصيات التي أصدرتها        جزئيا                                 كا الجنوبية يجب أيضا  أن ي عزى ير لى أن "نجاح تعافي الطيران في أمعرئيس المجلس         ما أك د ك
رتبط هي مسألة ت، و                          ك التوصيات تنفيذا  فعاال  وإلى التعاون النموذجي بين الحكومات والقطاع في تنفيذ تل، عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران

 ".                                مباشرا  بالنجاح في إنعاش الطيران         ارتباطا  
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ن في س   نلإليكاو السيد خوان كارلوس ساالسار ع العام األمينأعرب و                                                    بل إدارة الجائحة عالميا ، وأشار إلى وجود قدر كبير                          سروره إزاء التحس 
 اب في األشهر القادمة.                                   إيجابية للغاية على حجم حركة الرك  آثار من الطلب المتراكم على السفر والسياحة، وهو ما قد تكون له 

المتعلقة بالنقل الجوي  ف وااللتزام بأهدافنا المشتركةأضاف: "السبيل الوحيد لالستفادة من ذلك هو االستمرار في إبداء التكاتو 
 االقتصادي." والتعافي

، وهو ما يتيح بدوره لدول 2022أوضح قياديا اإليكاو أن الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية لإليكاو ستبدأ أعمالها في شهر سبتمبر و 
 عدد من الموضوعات المتنوعة المتعلقة بالسالمة الجوية وأمن الطيران واستدامته. في الزخم العالمي فيللمشاركة         حيوية                   لجنة الكاك فرصة  

من الممكن أن يتحقق ذلك من خالل استعراض مختلف المبادرات والبرامج القائمة على االبتكار والتي فتحت الباب أمام تطوير االبتكار و 
تي أبرمتها دول لجنة الكاك والتقدم الذي أحرزته في إطار الدورة الرابعة في مجال الطيران على مستوى اإلقليم، عالوة على االتفاقات ال

 والعشرين من جمعيتها العمومية.

كا الجنوبية؛ ير دير مكتب اإليكاو اإلقليمي في أمكل من السيد فابيو رباني، م أوروغوايإلى زيارتهما افق رئيس المجلس واألمين العام في ر 
 . تب اإليكاو اإلقليمي في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيملفين سينترون، مدير مكوالسيد 

السيد فرانسيسكو  ،مع كل من وزير الشؤون الخارجيةزيارة إلى أوروغواي محادثات ثنائية                                              ذلك شملت االجتماعات الوزارية التي ع قدت ضمن الك
داتوك سيري الدكتور وي كا                                                   فة. كما ع قد اجتماع أيضا  مع وزير النقل الماليزي، باستيلو، ووزير الدفاع، السيد خافيير غارسيا، بالدولة المضي

 ، الذي حضر اجتماع اللجنة. سيونغ

 النواب الرسميين لكل من قطر وسنغافورة وجمهورية كوريا. بكا الجنوبية، و ير دة سلطات الطيران المدني بدول أم                      مسؤوال اإليكاو أيضا  بقااجتمع و 

 

 
إلى أوروغواي األسبوع  تهماللمنظمة السيد خوان كارلوس ساالسار، في زيار  العام اإليكاو، السيد سالفاتوري شاكيتانو، واألمينرئيس مجلس 

       ووج ها  لجمعية العمومية للجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية )الكاك(لوالعشرين  رابعةالعادية الالماضي، حيث شاركا في فعاليات الدورة 
ملفين سينترون، مدير مكتب اإليكاو اإلقليمي في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة كلمات أمام الحضور. من اليسار إلى اليمين: 

 اإليكاو؛ عام أمينالسيد خوان كارلوس ساالسار، مانة وزارة الشؤون الخارجية في أوروغواي؛ أ؛ دييغو إسكودير، مدير عام الكاريبي
وزارة الشؤون الخارجية في أوروغواي؛ فرانسيسكو باستيلو، وزير الشؤون الخارجية ب؛ مدير عام الشؤون السياسية أريناسونزاليس ردو غريكا

 كا الجنوبية.ير ر مكتب اإليكاو اإلقليمي في أمديفابيو رباني، م، رئيس مجلس اإليكاو؛ و سالفاتوري شاكيتانوفي أوروغواي؛ 
 يلصورة مهداة من وزارة الشؤون الخارجية في أوروغواا



 مصادر للمحررين

 كا الجنوبيةير اإلقليمي في أممكتب اإليكاو 
 مكتب اإليكاو اإلقليمي في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي

 معلومات عن اإليكاو
صة التابعة  لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام                                           اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخص  

                                    تساعد في إضفاء االت  ساق على لوائحها  وتوصية دوليةقاعدة  12 000ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  .الدولي
      فرصا         أيضا                          كما توف  ر محافل اإليكاو  .ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعليةمحماية البيئة،                                                     الوطنية المتعل  قة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران و 

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

 لالتصال العام
int.communications@icao  

 @ICAOتويتر: 

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم
 كالرك-السيد وليام رايالنت

 المسؤول اإلعالمي

int.wraillantclark@icao 

 +1 (514) 954-6705الهاتف الثابت: 

 +1 (514) 409-0705الهاتف المحمول: 

  @wraillantclarkتويتر: 

 com/in/raillantclark.linkedin/: نالنكد
 

http://www.icao.int/SAM
http://www.icao.int/nacc
mailto:communications@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/

