
 

 
 مقرّ ) في يسارال(السابع من رئيس مجلس اإليكاو ، ليوأ نارديبالدكتور أولوموييوا إلى  بلداً  ٢٢ون وقناصل فخريون من قناصل عامً اليوم انضم 

اإليكاو والدور الذي تضطلع به واالستراتيجيات  رسالةالضوء على المستوى  رفيعيالاإليكاو من موظفي  الرئيس وعددٌ  سّلطالمنظمة بمونتريـال. وقد 
ربط الُسبل بين بين التنمية االقتصادية واالجتماعية الدولية المستدامة و  إبراز الصالتص في الوقت ذاته على ، مع الحرِ خالحالية لمكافحة تغير المنا

 الطيران المدني. التي يوفرها

 في مونتريـال السلك القنصلي وفد من اإليكاو تستقبل

بزيارة رسمية  بلداً  ٢٢يمثلون و في مونتريـال  يوجد مقرهمريون ون وقناصل فخْ قام اليوم قناصل عامّ  – ٣/٥/٢٠١٦، ليامونتر
 إلى منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو).

دولة  ١٩١دعى اإليكاو لعقد دورتها التاسعة والثالثين للجمعية العمومية، حيث ستُ  اتاستعدادهذه الزيارة في إطار  ندرجتو 
ر القضايا الهامة مثل تغيّ  معالجةب التي تسمح ستراتجياتاال علىتفاق في هذه الوكالة التابعة لألمم المتحدة إلى اال عضواً 

 أمامليو بكلمة أ بيناردا يو ولومويالدكتور أإليكاو ه رئيس مجلس اتوجّ مجلس اإليكاو. و  وعضوية المنظمةالمناخ وميزانية 
 الطيران المدني ومبادرات المنظمة لمعالجتها. هاواجهيالتحديات الرئيسية التي  وأبرزالحضور 

بحلول عام  ابالرحالت والركّ  عدد من حيث ةالعالمي"من المتوقع أن يتضاعف حجم شبكة الطيران  ليو قائالً أح الدكتور صرً و 
نا ل البدّ هو ما يعني أنه و . سنوياً  مليارات راكب ٦رحلة ونقل أكثر من مليون  ٦٠ تشغيلتوقع في ذلك الحين ، حيث يُ ٢٠٣٠

 بما يتسم بالسالمة واألمن ةتناميهذه الحركة الم يسيرتو  الستيعابرة ـنى األساسية والموظفين المهَ من البُ  كفيما ي روفّ أن ن
علمًا بأنه ي، لمفي االقتصاد العا بقدر أكبر سيساهم النمو المتوقع يعني أن الطيران نإ: "قائالً  أليوالدكتور  واستطردكفاءة"، ال

وبناًء عليه، فإن الخطوات ة تغير المناخ. ذلك مع إيالء االعتبار الواجب لخفض االنبعاثات والتخفيف من حدّ حّقق تأن ي ينبغي
 ".جدول أعمال الدورة المقبلة للجمعية العمومية للمنظمة علىدرجة مُ الهامة الحتواء وخفض انبعاثات الطيران 

ج المنظمة للجيل القادم من موبرناإليكاو لللمالحة الجوية أن الخطة العالمية للسالمة الجوية والخطة العالمية الرئيس  وضحأو 
 رميسية والموارد البشرية، بينما تنى األسالتحديات المقترنة بالبُ مواجهة االطيران تساعد على ين في مجال لمالعا نمهنييال



مستويات  عندالكربون الناجمة عن الطيران المدني الدولي  انبعاثاتمستوى  تثبيتلحماية البيئة إلى اإلجراءات المتخذة 
 .٢٠٢٠ عام

التكنولوجيا  باستخدامانبعاثات الكربون للحّد من بالفعل من أشواط هامة الطيران ّما قطعه : "بالرغم مأنهليو أ رالدكتو  وأوضح
أصبح ) COP/21(ما بعد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف  وتحسين اإلجراءات وبناء القدرات في الدول، فإن عالمَ 

الثالثين للجمعية و تاسعة الدورة اليران والتي سنقترحها خالل انعقاد الط في مجالعلى التدابير القائمة على آليات السوق  يركزّ 
هذا ب يتعهدقطاع رئيسي صبح أول يقول: "وبناًء عليه، فإن قطاع الطيران سيُ مضى سبتمبر المقبل". و شهر العمومية خالل 

 النوع من االلتزام".

 حورمكمونتريـال مساهماتها في تطوير مدينة  لتسليط الضوء على سانحة لإليكاوبمثابة فرصة ت هذه الكلمة أيضا كانو 
 لطيران ولإلعراب عن امتنانها لكندا بوصفها البلد المضيف لهذه الوكالة.نشطة األ

بأن تواجد  الفخركّل ن ونحن فخورو : "استطرد يقول" و الـمونتريفي  دهادرك إدراكًا تاّمًا قيمة تواجُ تُ لإن اإليكاو : "قال أيضاً و 
ما جعل هذه وهو منظمات أخرى في مجال الطيران من جميع أنحاء العالم،  جلبقد ساعد على  ١٩٤٥المنظمة هنا منذ عام 

مما  ،مه من مساعدةدّ ــقـــوما تُ من سخاء حكومة كندا به  ودما تجُ ما تقدير ــــر أيُّ المدني. وٕاننا لنقدً المدينة عاصمة عالمية للطيران 
 إنجاز أعمالنا". على كثيراً نا ـــأعانَ 

بشأن المقبل المستوى  عليو كلمته بتوجيه الدعوى إلى القناصل للعودة إلى اإليكاو للمشاركة في اجتماعها الرفيأواختتم الدكتور 
ودورة الجمعية العمومية لإليكاو  ؛١٣/٥/٢٠١٦إلى  ١١من  ذي سينعقدال ،الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق

 .٧/١٠/٢٠١٦إلى  ٢٧/٩/٢٠١٦من التي ستنعقد 

 
 

 
 

 : معلومات للمحررين
 

الجزائر وبلجيكا وبوليفيا والبرازيل والصين ومصر وٕايطاليا والتفيا وليتوانيا والمكسيك والمغرب ونيبال وبيرو وبولندا  هي ي حضرت هذا اللقاءالبلدان الت
 .وروغوايوٕاسبانيا وسويسرا وتونس وأ االتحاد الروسيوالبرتغال وموريشيوس ورومانيا و 

 
 اجتماع اإليكاو الرفيع المستوى بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق

 الدورة التاسعة والثالثون للجمعية العمومية لإليكاو
 المعلومات عن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوقمزيد من 

 

 :التصالل
 

 كالرك السيد ويليام رايالنت  وني فيلبينتالسيد أن
 مسؤول اإلعالم  رئيس قسم اإلعالم
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