
 

 

  

 
 لفترة ثالث سنوات الجمعية العمومية لإليكاو تنتخب دوال جديدة للمجلس

 للنشر الفوري 

ن المجلس استكملت اليوم الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها الواحدة واألربعين انتخاب  -4/10/2022 ،مونتريـــــال مجلسها الجديد. ويتكوَّ
 .عضوًا، وهو الهيئة الرئاسية للمنظمة، وُينتخب لفترة ثالث سنوات 36من 

 انتخاب الدول التالية:جرى خاللها ثالثة أجزاء، على جريت عملية االنتخاب وقد أُ 

 الدول التي لها أهمية كبرى في مجال النقل الجوي  -الجزء األول 
 يطاليا*، اليابان*،إأستراليا*، البرازيل*، كندا*، الصين*، فرنسا*، ألمانيا*، 

 المملكة المتحدة*، والواليات المتحدة*.

 الدول التي تقدم أكبر إسهام في توفير تجهيزات المالحة الجوية للطيران المدني الدولي -الجزء الثاني 
 سيك*، نيجيريا*، المملكة العربية السعودية*، سنغافورة*،الهند*، المك، أيسلندامصر*، النمسا، األرجنتين*، 

 .وفنزويال سبانيا*إجنوب أفريقيا*، 

 الدول التي يحقق انتخابها تمثيل جميع المناطق الجغرافية في المجلس -الجزء الثالث 
 ،رومانياجمهورية كوريا*، قطر،  موريتانيا،ماليزيا*، إثيوبيا، غانا، جامايكا، ، *غينيا االستوائية، بوليفيا، شيلي، السلفادور

 .زيمبابوي المتحدة*، و  مارات العربيةاإل

 .عيد انتخابها* تشير إلى الدول التي أُ 

 

 



 

 

 معلومات للمحررين
 

  تنظيم العمل في اإليكاو
 اتفاقية الطيران المدني الدولي

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

 .المتبادلةالمنفعة 

مه من دعم، وما تضطلع به من دوٍر تنسيقي، يساعد البلدان، من خالل الجهد الدبلوماسي ، ظل ما تقد   1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام 
واألعمال في جميع  ، لربط العائالت والثقافاتد عليها، في التنق ل جو اً بها وُيعتم   المقرون بالجهد الفني، على تحقيق شبكة فريدة من نوعها، ُيعتد  

 .أنحاء العالم، حفزًا للنمو المستدام، وتحسينًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما حط ت الطائرات وطارت

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، متوخي ًة رسم مستقبل جديد وُمثير أي وقت مضى، على ما تقد  في 

ع شراكاتها ض من منظومة األمم المتحدة وأصحاب للرحالت الدولية. وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء، فتراها توس 
 الة ومستدامة.مصلحة من األطراف الفنية، هادفًة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فعَّ لا

 لالتصال العام

communications@icao.int  
 @ICAOتويتر: 

 وسائل اإلعالملالتصال من جانب 

 كالرك-رايالنتالسيد وليام 

 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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