
 
 

رئيس مجلس اإليكاو: ثمة إرادة سياسية الستكمال استراتيجية النمو الكربوني المحايد 
 مجال الطيران في
 

أليو في الكلمة التي ألقاها في االجتماع شدد رئيس مجلس اإليكاو الدكتور أولوموييوا بينارد  -2/6/2016ودبلن،  ليامونتر
السنوي العام الثاني والسبعين التحاد النقل الجوي الدولي )أياتا( في دبلن اليوم على أن من المفترض أن تعتمد الدول األعضاء في 

عنصرًا أساسيًا في  األمم المتحدة، إّبان الدورة التاسعة والثالثين لجمعيتها العمومية في سبتمبر المقبل، وهي إحدى وكاالتاإليكاو، 
 استراتيجية التخفيف المستمر من انبعاثات الكربون.

وقال الدكتور أليو في كلمته أمام المجتمعين من كبار المسؤولين التنفيذيين لشركات الطيران المنضمة إلى األياتا: "انطالقًا من 
ية احتياجات المجتمع المدني إلى االنتفاع بسفر جوي آمن أهدافنا المشتركة في مجال األداء البيئي للطيران، إننا نستهدف معًا تلب

ومستدام بيئيًا، في وقتنا الراهن وفي زمن األجيال القادمة". وأضاف قائاًل: "إننا نواصل تحقيق تقدم في جميع العناصر التي لدينا 
ا ما زلت أعتقد جازمًا أن هناك إرادة سياسية في سلة التدابير الرامية إلى الحد من انبعاثات الطيران وآثارها على تغير المناخ، وأن

للتوصل إلى حل في الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية فيما يخص التدابير العالمية القائمة على آليات السوق، استكمااًل 
 للتدابير المذكورة".

ضافة إلى االتفاق على الخطة المقترحة بشأن تعويض الكربون والحد من انبعا ثاته في مجال الطيران الدولي، من المتوقع أيضًا وا 
أن تتفق الجمعية العمومية لإليكاو على توزيع األعمال المطلوبة من اإليكاو والدول األعضاء فيها وقطاع الطيران، لكي تكون 

 والتحقق غواإلبال الرصد. ويشمل ذلك إنشاء سجالت، وتحديد متطلبات 2020الخطة جاهزة للتشغيل الكامل بحلول عام 
(MRV( ومعايير وحدة االنبعاثات ،)EUC.) 

وقال الدكتور أليو: "لقد اتفقت الدول األعضاء في اإليكاو على مواصلة مشاوراتها خالل الصيف، من أجل التوصل إلى قدر أكبر 
السوق في الجمعية العمومية". وأعلن قائاًل: من توافق اآلراء وضمان اعتماد القرار الخاص بالتدابير العالمية القائمة على آليات 

للوصول إلى هذه النقطة،  -أي التعاون وتوافق اآلراء  –"وكما هو الحال دائما، اعتمد قطاعنا على مواطن القوة التاريخية لديه 
متنافر وغير فعال من  وسيتعين علينا الحفاظ على أعلى درجات االحترام لهذه القيم في األشهر المقبلة إذا ما أردنا تجنب خليط

 النظم المحلية الخاصة باالنبعاثات".

وتطّرق أيضًا في كلمته إلى أعمال اإليكاو في عدة قضايا هامة أخرى تتصل بالطيران المدني الدولي، وال سيما القضايا المتعلقة 
 بالسالمة، وكفاءة المالحة الجوية، واألمن.

التابعة لشركة مصر للطيران قد  804رهابية األخيرة في مطار بروكسل وفقدان طائرة الرحلة وأشار الدكتور أليو إلى "أن الواقعة اإل
جلبا إلى الواجهة الشواغل المتجددة بشأن عدد من التحديات فيما يخص السالمة واألمن، ومنها على سبيل المثال تحسين العثور 

سوداء، وأمن المنطقة المفتوحة للجمهور في تجهيزات المطارات، على موقع الطائرة التي سقطت والسرعة في استرجاع الصناديق ال
 والتهديدات النابعة من الداخل، وتحسين أساليب إدارة المخاطر".



وسلط رئيس مجلس اإليكاو الضوء في كلمته الرئيسية على أمور أخرى منها التحديثات التي أدخلت على مفهوم العمليات في نظام 
(، الذي يبّين اإلجراءات العالمية التي ينبغي اتخاذها في مجال GADSS) ثة والسالمة في مجال الطيرانالعالمي لالستغااإليكاو 

الطيران لتجنب حاالت اختفاء الطائرات في المستقبل، والتحديثات الجديدة للخطط العالمية التي تضعها اإليكاو، وكالة األمم 
، واحتمال اتفاق الجمعية العمومية على أنه ينبغي لإليكاو أن تضع خطة المتحدة، فيما يخص سالمة الطيران والمالحة الجوية

(، ومختلف تطورات المالحة الجوية ذات الصلة بوحدات حزم التحسينات في منظومة GASePعالمية جديدة ألمن الطيران )
ه قطاع الطيران نحو إدارة المعلومات على صعيد المنظ  (.SWIMومة )الطيران، التي وضعتها اإليكاو، وتوجُّ

 

 موارد للمحررين:
 

لتعزيز تنمية الطيران المدني الدولي على نحو آمن ومنظم في  1944اإليكاو وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة أنشئت في عام 
القياسية واللوائح التنظيمية الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته، ولحماية البيئة، من بين جميع أنحاء العالم. وتتولى وضع القواعد 

العديد من األولويات األخرى. وتضطلع المنظمة بدور منتدى للتعاون في جميع مجاالت الطيران المدني بين الدول األعضاء فيها البالغ 
 دولة. 191عددها 

 
 لالتصال:

 
 كالرك-السيد وليام راينت فيلبين السيد أنطوني

 موظف شؤون االتصاالت رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int  wraillantclark@icao.int 
 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت:  + 1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 

 +1( 514) 409-0705الهاتف المحمول:  +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 
@icao    @wraillantclark 
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