
  
 

 مه اإليكاو لتسريع وتيرة انتعاش الطيران على نحو مأمونزيادة الدعم الذي تقد  
 وآمن ومستدام

  للنشر الفوري

حرز تقدم كبير نحو تنفيذ خطط اإليكاو العالمية للسالمة واألمن واالستدامة، والقواعد القياسية والمواد أ   -4/7/2022 -واستنبول مونتريـــــال
 ، وذلك خالل ندوة اإليكاو العالمية لدعم التنفيذ المنعقدة في األسبوع الماضي. من جانب الحكومات اإلرشادية

ا، على استكشاف س بل التوفيق بين السياسات واالستراتيجيات ز هذا الحدث، الذي استضافته المديرية العامة للطيران المدني في تركيوقد رك  
وهو ما يكفل شمولية واستدامة  ؛رهاعبوالمبادرات واألنشطة الحكومية الرامية إلى إنعاش قطاع الطيران من خالل ترسيخ الشراكات مع اإليكاو و 

 المتواصل.ومرونة انتعاش الخدمات الجوية وجني الفوائد من تطور النقل الجوي الحيوي و 

السيد خوان كارلوس واألمين العام لإليكاو، السيد إنفر إسكورت، في تركيا،  البنية التحتيةو وزير النقل  نائب   بمالحظات استهاللية وافتتح الندوة
وسنغافورة، السيد س أسواران، وشارك أيضًا وزراء يغاس دابرو، كل من أنغوال، السيد ريكاردو في ساالسار. كما تناول الكلمة وزيرا النقل في
 ونواب وزراء من نيجيريا والعراق وزيمبابوي.

لت في أولوياتها من إعداد القواعد القياسية وتقديم المساعدة ذات الصلة وبناء القدرات، إلى نهج أكثر وأفاد األمين العام: "إن هذه الوكالة تحو  
 يذ بشكل شمولي في صوغ القواعد القياسية والممارسات والسياسات الجديدة منذ المراحل األولى للدراسة."تكاماًل يتعامل مع جوانب دعم التنف

والموارد البشرية  البنية التحتيةو فالعديد من الدول األعضاء في اإليكاو تفتقر إلى التمويل األساسي الالزم لتطوير مؤسسات الطيران المدني 
األمين العام، في هذه السياق، تفاصيل األولويات الرئيسية للمنظمة وهي في مرحلة التحول نحو التركيز على وعرض  المؤهلة والحفاظ عليها.

 القائم على االحتياجات، وتوسيع نطاق الشراكات في مجالي التمويل والخبرة، والدفع باالبتكار. النهج دعم التنفيذ: اعتماد

ت برم  وأ   ات بين اإليكاو والجهات المعنية بالطيران من شأنها أن تسهم في بلوغ تلك األهداف.عدد من االتفاقإلى وتم التوصل، خالل الندوة، 
 ذلكتعميم أنشطة دعم التنفيذ، بما في  من أجلمذكرات تفاهم مع المجلس الدولي للمطارات ومع سلطة الطيران المدني الدولي للمملكة المتحدة 

 .)iPacks( لتي أعدتها اإليكاومجموعات أدوات التنفيذ ا

برم اتفاق مع هيئة الطيران المدني القطرية من أجل إعداد منصة لإلسهام في برنامج وسعيًا إلى معالجة األولويات في مجال الموارد البشرية، أ  
يران مجال الطمركزًا إضافيًا من مراكز التدريب في  18عتماد حفل ااإليكاو للتدريب على المساواة بين الجنسين. وأقيم، على هامش الندوة، 

  .TRAINAIR PLUSالمدني كأعضاء في شبكة التدريب المتقدم 

وية للحوار التفاعلي م من جانب المنظمة ضمن ركيزة التنفيذ، إلى إعطاء األولعية للدعم المقد  تعمد إدارة التعاون الفني، في إطار رؤية تطل  سو 
دراك االحتياجات واألولويات. وستوجه اإليكاو تركيزها نحو البرامج والمشاريع والم نتجات مع الدول من أجل تعميق الوعي باألوضاع المتغيرة وا 

 يز جهود إقامة الشراكات.ول سعيًا إلى تعز مكن من فرص حشد الموارد لصالح الدوغيرها من األنشطة القائمة على النتائج، مستفيدة، أقصى ما ي

https://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/iPACK.aspx


 
 .28/6/2022يوم  ،2022لعام تنفيذ دعم الافتتاح الندوة العالمية لاألمين العام لإليكاو السيد خوان كارلوس ساالسار في 

 

 معلومات للمحررين

 التعاون الفني لإليكاو إدارة
 "دم ترك أي بلد وراء الركبع"مبادرة اإليكاو 

 معلومات عن اإليكاو
ة مشتركة بصور دولة على التعاون فيما بينها واستخدام أجوائها  193منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد 

 .لتحقيق المنفعة المتبادلة
مه من دعم وما تضطلع به من دوٍر تنسيقي يساعد البلدان من خالل الجهود الدبلوماسية والفنية ، ظل ما تقد  1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام 

ستدام ت واألعمال في جميع أنحاء العالم حفزًا للنمو الم  د عليها في التنق ل جو ًا لربط العائالت والثقافاسريعة وي عتم  و على تحقيق شبكة فريدة من نوعها 
 .قت الطائراتوتعزيزًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي أينما حل  

اآلن  أصبح، بالمحركات تكنولوجيا الدفعفي حقبة جديدة من الرقمنة واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران و النقل الجوي  قطاعومع دخول 
رسم مستقبل جديد وم ثير لوما تصدره من إرشادات فنية ودبلوماسية  تعتمد ، أكثر من أي وقت مضى، على ما تقد مه اإليكاو من دعم بالخبراي  

الجهات ومع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة  نطاق توس عو النداء، هذا ن من تلبية وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمك   .للرحالت الدولية
تاحة  المجال في المعنية  ستدامة.م  الفع الة و الحلول الالفني، هادفًة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية وا 

 لالتصال العام

communications@icao.int  
 @ICAOتويتر: 

 من جانب وسائل اإلعالم لالتصال

 كالرك-رايالنتالسيد وليام 

https://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
mailto:communications@icao.int
https://twitter.com/icao


 المسؤول اإلعالمي

wraillantclark@icao.int 

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 

 +1( 514) 409-0705الهاتف المحمول: 

  @wraillantclarkتويتر: 

 linkedin.com/in/raillantclark/: نا-لنكد
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