
  

 

 من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية غير المعلنة صواريخ الدين عمليات إطالق مجلس اإليكاو ي  
 للنشر الفوري 

جمهورية ، مواصلة 226جلساته التي عقدها هذا األسبوع ضمن أعمال الدورة أدان مجلس اإليكاو، في إحدى  -3/6/2022 - مونتريـــــال
فادحًا تشّكل تهديدًا خطيرًا لسالمة الطيران المدني الدولي وخرقًا  ال تزال غير المعلنة التيعملّيات إطالق الصواريخ كوريا الشعبية الديمقراطية 

على احترام أحكام اتفاقية مرة أخرى الدولة المعنية . وحث المجلس 2321و 2270و 1718 رقم التابع لألمم المتحدةلقرارات مجلس األمن 
 .الصادرة عن اإليكاو الساريةالطيران المدني الدولي واالمتثال للقواعد القياسية والتوصيات الدولية 

 يكاو الستة والثالثين، أنعن الدول األعضاء في اإل ندبلوماسييوالمؤلف من ممثلين للمنظمة الهيئة الرئاسية باعتباره كما كرر مجلس اإليكاو، 
سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وطلب  ،الديمقراطيةمع جمهورية كوريا الشعبية األنشطة الفنية كافة تفادي  لإليكاوالعامة  األمانة على

 مواصلة مراقبة الوضع عن كثب واالبالغ عن أي تطورات.العامة المجلس من األمانة 

في  العمومية المرتقبةربعين للجمعية الدول األعضاء في اإليكاو كافة أثناء الدورة الحادية واألجميع  عرض المسألة على عنايةقّرر المجلس و 
 .( من اتفاقية الطيران المدني الدوليك-54للنظر فيها وفق المادة  العامسبتمبر من هذا 

 

 
 

دولًة عضوًا تنتخبها الجمعية  36من المجلس ويتشكَّل  مسؤول أمام جمعيتها العمومية.وهو هيئة دبلوماسية دائمة للمنظمة، هو مجلس اإليكاو 
  العمومية لفترة ثالث سنوات.

 

 معلومات للمحررين

 مجلس اإليكاو

 

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


 معلومات عن اإليكاو
دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها لتحقيق  193هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد  )اإليكاو( منظمة الطيران المدني الدولي

 .المنفعة المتبادلة
، ظل ما تقدمه من دعم، وما تضطلع به من دوٍر تنسيقي، يساعد البلدان، من خالل الجهد الدبلوماسي 1944م ومنذ تأسيس اإليكاو في عا

، لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع المقرون بالجهد الفني، على تحقيق شبكة فريدة من نوعها، ُيعتدَّ بها وُيعتمد عليها، في التنّقل جّواً 
 .للنمو المستدام، وتعزيزًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما حّطت الطائرات وطارتأنحاء العالم، حفزًا 

ثر منه ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة، واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمُد، أك
مه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخّيًة رسم مستقبل جديد وُمثير في أي وقت مضى، على ما تقدّ 

اب للرحالت الدولية. وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء، فتراها توّسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة وأصح
 .الة ومستدامةة، هادفًة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فعَّ المصلحة من األطراف الفني
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