
 
 

النقل الجوي قطاع الدول المشاركة في الجمعية العمومّية لإليكاو ُتقّر بالدور الحاسم الذي يلعبه 
إرساء و  والتنمية المستدامة على الصعيد العالميالسياسات االقتصادية تحقيق التقدم في في 

 معزز قانونيإطار 
 للنشر الفوري 

في الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومّية لإليكاو التي انعقدت المشاركة اّتخذت الحكومات  -19/10/2022 - مونتريـــــال
في سياساتها وخططها االستراتيجّية وتعزيزه  الجوي  الربطبدور قرار اإلمن أجل  جديدة   في وقت سابق من هذا الشهر، خطوات  

ا بالدور الحاسم الذي يلعبه قطاع منهعترافا  وذلك ا ، على الصعيد العالميلتحقيق التنمية المستدامة لعبه يوالتشديد على الدور الذي 
 لتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.ا تحفيزفي نقل الجوي ال

اإلقرار في  كبيرساهمتم بشكل قد ال شّك في أّنكم : "كلمته الختاميةفي رئيس مجلس اإليكاو، السيد سالفاتوري شاكيتانو،  وقال
وتطوير عملّيات  تحرير الخدمات الجوّيةزيادة قوي لتحقيق التعافي االقتصادي وشّددتم على الحاجة إلى  ُمحّفزكالطيران قطاع ب

 ".األزماتأوقات في  مدادات الالزمة وربط كافة أنحائهباإل عالمناالشحن الجوي حرصا  على تزويد 

ة بشكل رسمي بالحاجة إلى أطر استثمارية طويلة دول 184الجمعية العمومية وعددها كة في شار  كما أقّرت الدول األعضاء المُ 
اإليكاو بشكل منفصل إلى  داعية  وخدمات المالحة الجوية على الصعيد العالمي، الُبنى األساسية للطيران األجل من أجل تحديث 

 األجنبي في شركات الطيران".وهي "اتفاقية االستثمار اتفاقية جديدة وضع تقّدم بشأن المواصلة إحراز 

من بشكل أكبر ير الخدمات الجوية في كافة أقاليم العالم تحر الدعوة إلى من أجل إليكاو فرصة  سانحة  لالجمعية العمومية  وشّكلت
المفروضة من خالل فتح أسواق النقل والسفر وإلغاء القيود  هاعلى تحّمل تكاليفالقدرة و الخدمات الجوّية  إلى الوصول توسيع سبلأجل 

 .لتوفير الحماية

 خطةبتنفيذ أعادت الجمعية العمومية التأكيد على التزامها ي، وبالنسبة إلى القرارات األخرى الخاصة بالتنمية المستدامة للنقل الجو 
 فيوبقوة ُيساهم  ا  الطيران قطاع اعتبار قطاعودعمت الجهود المتواصلة من أجل  2030األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الدول إلى إقامة عالقة واضحة بين خطط التنمية دعت فيه حول هذا الموضوع  ا  ُمنّقح ا  قرار الجمعية العمومية لإليكاو وأصدرت 
إلى حشد تأييد الجمعية دعو . كما تمن جهة أخرى  ةالطيران المدني الوطنيلديها من جهة وسياسات وخطط واستراتيجيات الوطنية 

، ال سّيما من خالل الصغيرة الناميةوالدول الجزرية  حليةنموا  والبلدان النامية غير السا الطيران في البلدان األقلقطاع أكبر لتطوير 
 تعزيز التعاون والمساعدة في مجال التنمية.

نهج أكثر شمولّية  من أجل تحقيق المساواة بين الجنَسْين في تطبيق قرار الجمعية العمومية المنقَّح حول شهد وباإلضافة إلى ذلك، 
على وقطاع الطيران والجهات المعنّية كافة  فيها اإليكاو والدول األعضاء من جانبها كال  من الدول  وحّثت. قاطعا  تأييدا   قطاع الطيران

 من حيث متوازنةلديها عاملة القوى كي تكون الموارد البشرية في مجال ال هاإجراءات مكّثفة في سياساتاتخاذ طموح أكبر و  عناإلعراب 
 .لتحقيق هذه األهداف إضافّيةوتخصيص موارد للحّد من الفجوة بين الجنَسْين ياس تحديد أهداف وغايات قابلة للقلالجنَسْين و 

 الجمعية العمومّية بأهمية عمل أقّرتأساسيا  لتحقيق أهداف النقل الجوي الحالية العديدة،  سيشّكل عامال  الذي  إلى االبتكار وبالنسبة
أكبر في عملّية إعداد  كفاءةآليات تعاون جديدة من أجل تحقيق إقامة على الحاجة إلى  توشّدد ،اإليكاو المتواصل في هذا المجال



دعم التنفيذ المبكر واالبتكار. كما سّلطت الضوء على دور اإليكاو في دعم جهود الدول األعضاء  و بهدفالقواعد القياسّية لإليكا
 .هاوتطبيقاالبتكارات  اعتمادتسهيل  بهدفمن أجل تسهيل عملّيات الترخيص والتدقيق 

التنقل الجوي  في مجال المعنيةدعت الجمعية العمومية اإليكاو إلى النظر في العمل مع الهيئات الحكومّية وباإلضافة إلى ذلك، 
قطاع خارطة طريق "بمحتوى كما أبدت الجمعية ترحيبا  . األطرافنهج متعّدد إذ سيتطلب األمر وضع  ،في المناطق الحضرية

 .إيالئها األولويةطلبت من اإليكاو النظر في إعداد األنشطة الواردة في خارطة الطريق و و ، "لبشأن أجواء المستقب الطيران

 ااتفاقية الطيران المدني الدولي ومالحقهبموجب وفي المجال القانوني، دعت الجمعية العمومية الدول األعضاء إلى احترام واجباتها 
إنجازات اللجنة القانونّية لإليكاو في وأشادت بقطاع الطيران المدني الدولي م لنظَّ المُ التطوير اآلمن و ضمان الالزمة لواإلجراءات 

 .الدولي بشأن القانون الجوّ معاهدة  20أكثر من  إعداد
حيث سنحت الفرصة لسبع دول إليداع صكوك  ،ناجح أثناء الجمعية العموميةمعاهدات اإليكاو بشكل الفعالية الثانية لوُنظمت 

ُنظمت هذه الفاعلّية و  عملّية إيداع. 11 تسجيل ، معجهة إيداع لهااإليكاو التي ُتعتبر  الدوليالجّو المصادقة على معاهدات قانون 
 مي للطيران المدني".بناء النظام القانوني العال –ن للجنة القانونية باإليكاو يالذكرى السنوية الخامسة والسبع"موضوع تحت 

 

 
 

 معلومات للمحررين

 الجوي  والتنمية االقتصادية للنقلاإليكاو 

 الدورة الحادية واألربعون للجمعية العمومّية

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

 .المتبادلة
مه من دعم، وما تضطلع به من دور  تنسيقي، يساعد البلدان، من خالل الجهد الدبلوماسي المقرون تقدّ  ، ظل ما 1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام 

، لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع أنحاء العالم، د عليها، في التنّقل جّوا  بها وُيعتمَ  قيق شبكة فريدة من نوعها، ُيعتد  بالجهد الفني، على تح
 .دام، وتعزيزا  لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما حّطت الطائرات وطارتحفزا  للنمو المست

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

منظومة األمم المتحدة وأصحاب المصلحة من  الدولية. وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء، فتراها توّسع شراكاتها ضمن
 .الة ومستدامةالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فعَّ األطراف الفنية، هادفة  إلى تقديم رؤية ع

https://www.icao.int/sustainability/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/a41


 لالتصال العام
communications@icao.int  

 @ICAOتويتر: 

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم
 كالرك-رايالنتالسيد وليام 

 اإلعالميالمسؤول 

wraillantclark@icao.int 

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 

 +1( 514) 409-0705الهاتف المحمول: 

  @wraillantclarkتويتر: 

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

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

