
  

 

 وكفاءتها سالمة شبكة الطيران العالميةتعزيز لتتخذ قرارات لإليكاو الجمعية العمومية 
 للنشر الفوري 

توّصلت الجهات القائمة الها يوم أمس، في سياق الدورة الحادية واألربعين لإليكاو، التي اختتمت أعم -8/10/2022 - مونتريـــــال
بتعزيز سالمة تفاقات التاريخّية التي تسمح لها لدى الدول األعضاء في اإليكاو إلى عدد من القرارات واالعلى تنظيم الطيران 

 .وكفاءتهامنظومة النقل الجوي الدولي 

والخطة العالمية للمالحة  (GASPللسالمة الجوية )العالمية من الخطة حدث األ طبعتينالوأقّرت الدول األعضاء بشكل خاص 
 ة(، وهّما خطتان استراتيجّيتان مهّمتان توّجهان إجراءات الدول والتعاون فيما بينها على أساس أهداف الطيران العالميGANPالجوية )
 ات والتحديات.أبرز األولويّ في عالميًا بشكل مّتسق ، مّما يسمح بتحقيق التقّدم للتكنولوجياالطريق وخرائط 

العالمية للسالمة من الخطة حدث الطبعتين األإقرار أن " إلى الصددهذا في رئيس مجلس اإليكاو، السيد سالفاتوري شاكيتانو،  وأشار
( من شأنه أن يقّرب أوساط الطيران من بعضها البعض حول أهداف GANPوالخطة العالمية للمالحة الجوية ) (GASPالجوية )

 يةقابلو العالي واألداء والسالمة واألمن واالستدامة  ةنو مر تتسم بال عالميالجوي النقل منظومة للومسارات مشتركة من أجل تحقيق 
 ".البينيالتشغيل 

ذات األهمية الحرجة للسالمة في مواجهة التهديدات اإللكترونية، وهي لنظم اوشّدد الرئيس قائاًل "إّنني متفائل جدًا بشأن تحصين 
 في الطبعة المقبلة للخطة العالمّية للمالحة الجوية." بارزةأولويًة مسألة تشّكل 

عن مؤتمر اإليكاو الرفيع المستوى بشأن جائحة فيروس كورونا الصادرة كما أشار رئيس المجلس إلى اعتماد توصيات السالمة 
 (.USOAPبرنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية ) تطّوروإقرار  2021انعقد في أكتوبر  الذي

لمساعدة الدول على تنفيذ القواعد المبذولة الجهود وضعتها اإليكاو لتعزيز التي  الجديدة أقّرت الجمعية العمومّية سياسة دعم التنفيذو 
 المالحق التسعة عشر باتفاقية الطيران المدني الدولي.القياسية الدولّية الواردة في 

كة في الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية على شار  م  ودولية منّظمة إقليمّية  57دولة و 184وباإلضافة إلى ذلك، وافقت 
تمويل توفير  خاللمن وذلك الحوادث اإلقليمية للسالمة الجوّية والهيئات المعنّية بالتحقيق في أفضل للمنظمات دعم توفير أهمية 

بشكل فاعل من ألحكام اإليكاو . وي عتَبر هذا التعاون أساسيًا من أجل السماح بامتثال دول عديدة وإقامة أطر قانونية أكثر استدامة
الجوي االجتماعّية  منافع النقلويمكن المجتمعات المدنية من أن تجني المراقبة المحلّية واإلقليمّية  في عّزز ذلككلفة، تحيث ال

 واالقتصادّية.

 



  
 

 معلومات للمحررين
 الجوية سالمةالو اإليكاو 
 والمالحة الجويةاإليكاو 

 الدورة الحادية واألربعون للجمعية العمومّية

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

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

، لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع د عليها، في التنّقل جّواً بها وي عتمَ  قيق شبكة فريدة من نوعها، ي عتد  المقرون بالجهد الفني، على تح
 .ء العالم، حفزًا للنمو المستدام، وتعزيزًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما حّطت الطائرات وطارتأنحا

، أك ثر منه ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة، واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمد 
مه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخّيًة رسم مستقبل جديد وم ثير 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 ومستدامة.ية، هادفًة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فع  المصلحة من األطراف الفن
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