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  نشرة صحفية من االيكاو
 

  PIO 02/11  للنشر الفوري

  ومحددة األهداف واستباقيةواضحة  إستراتيجية
  النمو المطرد للنقل الجوي إدارة إزاء

 ٢,٥مـن   في كل سنة عدد الركاب على المستوى العالمي سيرقىخالل العشرين سنة القادمة، ـ  ١٧/٢/٢٠١١ ،مونتريال
، هذا ما أشار إليه األمـين  مليون رحلة ٥٠ من أكثر مليون إلى ٢٦عدد الرحالت من مع ارتفاع ، اتمليار إلى خمسة مليار

  .خالل مؤتمر حفل غداء نظمته غرفة التجارة الفرنسية في كنداالسيد ريمون بنجامان، اليوم، العام لاليكاو، 
قطاع النقل الجوي في إدارة هذا النمو المطرد مع تحسين أمن وسالمة الطيران المدني سيواجه وسيكمن التحدي الهائل الذي 

  . واستدامته
 إسـتراتيجيتنا "أن  علـى الكنديـة   –شركات من دوائر األعمال الفرنسـية  ال، مخاطبا جمعا من رؤساء بنجامانالسيد  وشدد

  ".ومحددة األهداف وعازمةواضحة 
وفي إطار الخطة العالمية للمالحة الجوية، ستلعب االيكاو دور المنسق العالمي لتسهيل تنسيق عدد كبير من البرامج االقليمية 

  .الكبيرة الحجم التي ستنفّذ من طرف الدول خالل العشر سنوات القادمة لتحديث الهياكل األساسية الوطنية للطيران
الطيـران فـي    في قطاع للحوادث الكبيرةتعتبر السبب األول ي الحوادث عند اإلقالع والهبوط في المطارات، والت ولخفض

، نهجا متعدد التخصصات يجمـع األطـراف   األمم المتحدةلمنظمة  وهي وكالة تابعةالوقت الراهن، وضعت منظمة االيكاو، 
  .المعنية الحكومية والمنتمية منها لقطاع الصناعة

طات الطيـران  بين سلطات الطيران المدني وسل المنظمة بوجه خاص جهودها للتشجيع على توثيق عرى التعاونكما ستبذل 
  .كل المنتفعين بالفائدة على ددام أكثر كفاءة للمجال الجوي يعوالعسكري، مما سيفضي إلى استخ

في تقليص مدة االنتظار في مواقع التفتـيش إلـى أدنـى حـد     مثل تغايتنا القصوى ت"ن األمين العام أن وفي مجال األمن، بي
  ".األشخاص مع تقديم أعلى مستوى من الحماية لخصوصيةأكثر احتراما ممكن، وأن تصبح اإلجراءات المستخدمة 

استباقية، من بينها استخدام تكنولوجيات أفضل للكشف عن المواد التي يحظر نقلهـا، وتعزيـز    ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات
االيكـاو،   تنفـذها التدقيق اإللزامية التـي  عمليات ، ومواصلة بشأن األمنوتحسين تبادل المعلومات  ،الدوليةالقياسية القواعد 

  .األمنية نظمهاالموارد لتطوير الى الخبرة أو  تفتقر الىوتقديم المساعدة للدول التي 
عـن األنشـطة    ةتجانال من غازات الدفيئة نسبة ضئيلةوأخيرا، وبالرغم من أن االنبعاثات الصادرة عن الطيران ال تمثل إال 

  .متينة إستراتيجيةقطاع الطيران لدى أن  بنجامانالبشرية، أبرز السيد 
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النمـو   اآليلـة الـى تحقيـق   أهدافنا  نضع نصب أعينناما يهم، قبل أي شيء آخر، هو أن إن  "قائال  بنجامانالسيد  صلُوخَ
من السنة الحالية الـى  بالمائة  ٢بنسبة  سنويا لوقوداورفع كفاءة استخدام  ،٢٠٢٠ سنة ابتداء من العالمية لصفري لالنبعاثاتا

، والتدابير القائمـة علـى األسـواق،    وتحسين العملياتالتقدم التكنولوجي،  يتضمنشامل بناء على نهج وذلك ، ٢٠٥٠ سنة
  ".وأنواع الوقود البديلة المستدامة
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 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو فـي عـام   . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمـة الالزمـة ل  وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم

 لتعـاون محفل ابمثابة  هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ البالغ عددها المتعاقدة دولهابين 

  ـ ىـانته ـ
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