
  

 

تعافي منظومة النقل الجوي تعطي دفعة قوية ل ةقرارات الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومي
 ا وتعزيز قدرتها على الصمود وتحسينه
 للنشر الفوري 

ة قرارات أساسي ة بشأن  -7/10/2022 - مونتريـــــال النقل الجوي اعتمدتها الدورة الحادية  ت في مجالتسهيالال                                تطر قت عد 
 جائحة فيروس كورونا على قطاع النقل الجوي العالمي.تداعيات واألربعون لإليكاو إلى أبرز 

الجهود  أحدث شهدتو  ، كندا،مونتريال أعمالها اليوم في مقرها في ،التي تنعقد كل ثالثة أعوام ،اختتمت الجمعية العمومية لإليكاوو 
التي بذلتها الدول األعضاء في اإليكاو من أجل التوصل إلى إجماع دبلوماسي حول ميزانية اإليكاو وبرنامج عملها للفترة الثالثية 

                                التركيز على األولوي ات األساسي ة.والذي يشمل المقبلة، 

 بشأن جائحةنتائج مؤتمر اإليكاو الرفيع المستوى "أن  إلى الصددهذا في رئيس مجلس اإليكاو، السيد سالفاتوري شاكيتانو،  وأشار
 المؤتمر توصياتمن خالل  النقل الجوي، ال سيما ت في مجالتسهيالالبشأن إلى اتفاقات للدول األعضاء        ت رجمتفيروس كورونا 

 ".أحكام اإليكاو الجديدة الخاصة بالصحة العامة ، تستند إلى                             تجربة رقمية والتالمسي ة للرك اب ضمانالحاجة إلى  بشأن

الختم                 تتمت ع بمواصفات التي و العالمي،  على الصعيد         دولي ا  للتداول القابلة               شهادات الصح ة  تمادووافقت الدول على التشجيع على اع
 .                                   الرقمي المرئي للمساحات غير المقي دة

على تحقيق  ن                                                                 الرئيسية الصحية التي ت ساعد الدول والجهات المعني ة في قطاع الطيرا اإليكاو قائمة                      الدول أيضا  عن دعمها لوأعربت 
 بهدف، التي يحملها المسافرون شهادات التلقيح وشهادات نتائج االختبار                                                    قدر أكبر من الكفاءة واألمن في عملي ة التحقق من سالمة 

                                                                                       ستدامة النقل الجوي الدولي اآلمن أثناء حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة التي ت ؤث ر على الحفاظ على الصحة وضمان ا
 النقل الجوي. 

حاالت الطوارئ في مجال ل                                        ليكون العالم مستعدا  بشكل أفضل لالستجابة         جديدة                                       الدول على أن تضع اإليكاو استراتيجية   وافقتكما 
الترتيبات التعاونية لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في مجال الطيران برنامج من خالل           ، ال سي ما في المستقبل الصحة العامة

                                وإطارا  إلدارة األزمات بشكل شامل.                                                                 المدني )كابسكا(. وجرى التشديد على أن تشمل هذه االستراتيجية آلية  

دان الدول تبها المرتبطة وخارطة الطريق  (GASeP) إلى أن خطة اإليكاو العالمية ألمن الطيرانالعمومية أشارت الجمعية و               زو 
               ، ت ساهم سياسة الوقت نفسهفاعلية أمن الطيران العالمي لديها. وفي بتعزيز ها ليسمح                            ترسمان لها اتجاها  محددا  و  الشاملة           بالهيكلي ة

ابير الالزمة في مجال أمن من أجل مساعدة الدول على اتخاذ التد المنظمةجهود  توطيداإليكاو الجديدة بشأن دعم التنفيذ في 
 أمن الطيران".  —"الملحق السابع عشر أحكام الطيران بموجب 



خطة اإليكاو تنفيذ والمجموعات اإلقليمية وقطاع الطيران من أجل الدول جهود ببشكل استثنائي لإليكاو الجمعية العمومية وأشادت 
على  أكبرالخطة من أجل التركيز بشكل  ى الحاجة إلى تحديثووافقت علها المرتبطة بالعالمية ألمن الطيران وخارطة الطريق 

 القوى العاملة في قطاع الطيران. وإضفاء الطابع المهني على داء العوامل البشرية واأل

رت الدول اعتماد           ي ن ظ مت الت ندوة اإليكاو بشأن مساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرهمتوصيات وتنفيذ                                     باإلضافة إلى ذلك، قر 
 . في العام الماضي

د على االلتزام العالمي  لقطاع          والفع ال التعافي اآلمن بتمكين                                                                                         وأخيرا ، اعتمدت الجمعية العمومية إعالنا  حول تسهيل النقل الجوي يؤك 
 على الصمود في المستقبل.                                                            الطيران من جائحة فيروس كورونا وجعل قطاع الطيران أكثر قدرة  

 

   

 

 معلومات للمحررين
 أمن الطيراناإليكاو و 

 اإليكاو والتسهيالت
                                          الدورة الحادية واألربعون للجمعية العمومي ة

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

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

، لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع                           د عليها، في التنق ل جو ا              بها وي عتم          ي عتد  قيق شبكة فريدة من نوعها، المقرون بالجهد الفني، على تح
 .                                                                                                  أنحاء العالم، حفزا  للنمو المستدام، وتعزيزا  لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما حط ت الطائرات وطارت

                                                                   في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمد ، أكثر منه ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة، واالبتكارات الجديدة المذهلة 
                                                                                                      مه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخي ة  رسم مستقبل جديد وم ثير                            في أي وقت مضى، على ما تقد  

https://www.icao.int/Meetings/AAAVF2021/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/AAAVF2021/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/security
https://www.icao.int/Security/FAL/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/a41


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