
 

 

 العالمي لطیرانل مستدامالتقدم ال جدیدة من أجل رطة طریقاخ علىموافقة للتجتمع العالم دول 
 

 االیكاو)( الدولي الطیران المدني منظمةلالعمومیة ة جمعیلن لو الدورة الثامنة والثالث الیومبنجاح  انطلقت - ٢٠١٣سبتمبر  ٢٤ ،مونتریال
المنظمات و  ةدول ١٩١ االیكاو وعددهاالدول األعضاء في  مندوب یمثلون ١ ٤٠٠ أكثر من، وذلك بمساعدة كل ثالث سنوات عقدالتي تُ 

یون الحكوم وزراءال وسیناقش. الطیران مجال في األمم المتحدة المتخصصة وكالةل ،الطیرانقطاع في الرئیسیة المنظمات العاملة الدولیة و 
العدید  یؤثر توقع أنیُ و ، األسبوعین المقبلین على مدى االیكاو في الحاسمة القضایا العالمیة من عدداالمشاركون  ومسؤولو الطیران المدني

 ةالمتوقع النقل الجويحركة ل المتوقعةالزیادة إدارة على  العالمة في مشغلالجهات الو  لدولبها اتعاون أن ت یمكن یة التيكیفعلى ال امنه
  .٢٠٣٠بحلول عام 

 
التوقعات و مال آلا لضروریأمرا الموثوق و  سریعالقدرة على الوصل الل تظ" قائال: كوبیه غونزالیس روبرتو مجلس االیكاو رئیسأكد و 

رحلة إلى  ١٠٠ ٠٠٠ من قدراتنا توسیعإن " :قائالوأضاف  ،".في جمیع أنحاء العالملشعوب لو لقطاع الطیران االجتماعیة واالقتصادیة 
 المنظومة وكفاءتها سالمةحیث  من، الطیران في مجال المخططین تحدیات كبیرة أمام یطرح عقدینأقل من  في یومیارحلة  ٢٠٠ ٠٠٠
 للمساعدة في إدارة االیكاو إلى في جمیع أنحاء العالم نو والمسافر  الشركاتوتتطلع المحافظة على البیئة. و  ،ةاالقتصادی ها ونجاعتهاوأمن

  ." هنا هإنجاز  دولناترید  ما تحدیداهو وهذا  الخدمة الحالیة مستویات على اتأثیر سلبیدون الب هذه العملیة
 
العمومیة  لجمعیةل الثامنة والثالثینالدورة  في همةات المولویمن األ كونتین سیالمنقح المالحة الجویةو  السالمة العالمیةتي خط ٕاقرارو 

 التي عقدت المستوى ةالرفیعالتشاوریة  األحداث سلسلة من ضمنقطاع الطیران بین الدول و اتین الخطتین فیما ه وقد تم تطویر. لالیكاو
 تطویر لتوجیه على مستوى القطاع األداء التشغیلي أهداف تأكیدعلى  االیكاو عملیةالهذه  وقد ساعدت. ٢٠١١منذ عام  االیكاوفي 

 سالمة من حیث أي تضحیة دونب قدرةال عیإدارة توس الطیرانبها من  توقعیُ الكیفیة التي  في، وهو عنصر أساسي التكنولوجیا في المستقبل
 .بشكل عام الراحة النظام أو

 
المتعلق بالصالت التي  الزخم دفعالعمومیة لمواصلة  لجمعیةتستغل االیكاو فرصة عقد الدورة الثامنة والثالثین لس، أمن الطیران في مجالو 

عوائق و  اختناقات دون خلقشحن الجوي بالالطائرات والركاب و  وضع الدول وقطاع الطیران لمتطلبات تأمین كیفیة بین تحدیدها اآلنیجري 
الجمارك  مع منظمة بشكل وثیق اآلناالیكاو  تتعاون، على وجه التحدیدشحن الجوي الوفیما یخص تدفقات التجارة. و  المسافرراحة لأخرى 
إمدادات الشحن سلسلة  كامل تحكملتسهیالت او  نمة بشأن األفعالحلول  تحقیق لشحن الجوي من أجال صناعة ومجموعات العالمیة
  .الجوي

  
 منا المجال هذ علىأن االیكاو تركز ، منظمتهفي  أمن الطیران فرع سابقا الذي ترأس، ناامجبن ریمونالسید ، لالیكاو األمین العامأكد و 
  .للمسافریناألساسي  تنقلالو  التجارة العالمیةعلى  ةمباشر الالحالیة و  آثارهبالنظر إلى نشاط ال
  

السیاحة وغیرها من  وتنشیطلتوسیع األسواق ا أساسیعنصرا الطیران  ظلالماضیة، سبعین "على مدى السنوات القائال:  ناامجبنوشدد السید 
االبتكارات التكنولوجیة الحدیثة، إلى جانب تحسین تبادل البیانات  إن"واستطرد قائال: . كن من أركان العالم"الفرص االقتصادیة في كل ر 

تحسین ب للُمستقبلالتوحید القیاسي و أن یسمح لنا الدور القیادي یمكن فرصة حیث خلقت أكثر فعالیة، بصورة المخاطر  اتتقییم دعمبما ی
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ولویاتنا القوي أل تأییدنناشد دولنا الالركاب والتجارة. ولذلك، فإننا  تدفقاتبشكل كبیر فعالة لدینا في حین یسهل الراسخة و المستویات األمن 
  حتى نتمكن من االستمرار في هذا العمل". العمومیة في هذه الجمعیةالحالیة خططنا و 

  
التي یتسبب فیها دفیئة غازات الفي المائة من انبعاثات  ٢ بنسبة مرارا وتكرارا أن الطیران یسهم فقط االیكاو، أكدت ةفي مجال البیئو 

  .بسبب الرحالت الجویة الدولیةیكون في المائة،  ١.٣، أو عددالعالمي كل عام وأن ما یقرب من ثلثي هذا ال على الصعید اإلنسان
  
، یجري ذلكتحقیق  لومن أج. ٢٠٢٠اعتبارا من عام  محایدي اللكربونالقطاع النمو  اعالمی اطموح ابقا هدفادول المنظمة سقد حددت و 

التحسینات التشغیلیة وأنواع الوقود البدیلة والتكنولوجیات الجدیدة وتحسین وعي الحكومات یشمل تنفیذ مجموعة واسعة من التدابیر بما 
مواد د عداللطائرات، وإ  لثاني أكسید الكربونجمیع هذه الجبهات من خالل وضع معیار إحراز تقدم في وتقوم االیكاو بالتخطیط. عملیات و 

التدابیر القائمة على السوق یقوم على مقبول عالمیا حل وضع التقدم في إحراز لتحسینات التشغیلیة ودعم لإرشادیة بشأن الفوائد البیئیة 
  البیئة. ها في مجالمن مبادرات على سبیل المثال ال الحصرللرحالت الدولیة، 

  
وتعاونت مع الدول لتحسین بناء القدرات بشكل ملحوظ، مما أدى إلى وضع منظمة الالجمعیة العمومیة الماضیة، شاركت انعقاد منذ و 

دعم تنفیذ  لمن أج المحتمللتمویل لشراكات باالیكاو كما ترتبط الدول.  قبل من ثاني أكسید الكربونانبعاثات خفض خطط عمل ألنشطة 
  خطة العمل.

  
طائرة فال" وأضاف قائال: خفض انبعاثاته ال مثیل له على مدى العقود القلیلة الماضیة". بشأن"لقد كان سجل الطیران  بقوله: نااموشدد بنج

على مستوى القطاع نستمر نحن و عقد الستینات  في المائة في استهالك الوقود مما كانت علیه في ٨٠قل عن نسبة ال تأكثر كفاءة ب الیوم
طابق هذا أن یصناعة رئیسي آخر في القطاع ي ال یمكن ألو سعة من الجهود. االنبعاثات من خالل مجموعة وافي مجال في تحسین أدائنا 

  السجل".
  
ومقاعد . االیكاوفي  ٢٠١٦عام  إلى غایة االیكاوفي مجلس  مقاعد الدولانتخابات لتحدید  على مدى األسبوعین المقبلینأیضا تجري سو 

  كل ثالث سنوات.مرة ي تعقد تتها العمومیة الجمعیدورات الیكاو في الفترة بین لالهیئة التنفیذیة تشكل مقعدا  ٣٦ البالغ عددها المجلس
  
  أكتوبر. ٤ إلى غایةسبتمبر  ٢٤من الممتدة في الفترة  لالیكاو العمومیةلجمعیة ل الثامنة والثالثونالدورة جري وت
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 وضع وتتولى  .العالم أنحاء جمیع في الدولي المدني للطیران والمنظم اآلمن بالتطور للنهوض ١٩٤٤ عام في ، المتحدة لألمم تابعة متخصصة وكالة وهي االیكاو، أنشئت
 مجاالت جمیع في للتعاون كمنتدى المنظمة وتعمل  .أخرى عدیدة أولویات بین من الطیران، مجال في البیئة وحمایة والقدرة والكفاءة واألمن للسالمة الالزمة واألنظمة القواعد
 .دولة ١٩١ وعددها فیها األعضاء الدول بین المدني الطیران
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