
  
 

السابعة  الدورة أمام التي ألقاها الرئيسية ةكلمال فيرئيس مجلس اإليكاو يبرز حلوال لتحديات النقل الجوي 
الجوية لكترونيات سالمة الحركةإلالتحاد الدولي لرابطات لجمعية العامة ل واألربعين  

 للنشر الفوري

على مسائل النمو  ركز فيها وّجه رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، رسالة مطلع هذا األسبوع -٨/١١/٢٠١٧مونتريـــــال 
لكترونيات سالمة الحركة إلالتحاد الدولي لرابطات أمام الجمعية العامة التي ألقاها الرئيسية  ةكلمالواالبتكار والشراكات، وذلك في معرض 

 ال.ـيدورتها السابعة واألربعين المنعقدة في مونتر في  الجوية

على أن تضعوا ُنصب أعينكم القدرة التحويلية التي يتمتع بها ، العاما هذ وأنتم تفتتحون دورةأوّد أن أشجعكم، " قائالً وخاطب أليو الحاضرين 
نمو الطيران، خصوصا عدد الطرق المباشرة بين الوجهات المحددة يرتبط  نإ" في جميع أنحاء العالم"، مضيفا الناستحسين حياة في الطيران 

 ارتباطا وثيقا باآلثار االجتماعية واالقتصادية اإليجابية الناجمة عن هذا الربط."

الجهات المعنية ّن القصد المشترك لجميع بأ الجوية لكترونيات سالمة الحركةإ العاملين في مجالوذّكر الدكتور أليو األفراد الحاضرين من 
رغم  أو تحسينهأداء شبكة النقل الجوي المّتسم بالسالمة واألمن والكفاءة  الحفاظ علىمجال النقل الجوي عالميا يجب أن يصب في كيفية ب

 الذي تشهده هذه الشبكة. الكبير والمتواصلالنمو 

وتحديث  في السعي إلى وضعتوحيد جهود القطاع لبعزيمة جّبارة في السنوات األخيرة  اإليكاو عملتمن هذا المنطلق " قائالً وأردف أليو 
أهداف شاملة تتكامالن في تحديد المالحة الجوية و  الجويةسالمة لل تينالعالمي اإليكاو تيخط" أن " مؤكدابعض الخطط االستراتيجية المحورية

 ذات الصلة." مساعينانسيق ترمي إلى توجيه وت

في ديسمبر  )GANIS(بأّن اإليكاو ستنظم الندوة العالمية الثانية لصناعة المالحة الجوية االتحاد الدولي من  اضرينالحالدكتور أليو  وذّكر
 التي يجري التخطيط لها.المداوالت المقبل، مؤكدا أّن مشاركتهم في الندوة سيعود بالفائدة على 

المالحة تنفيذ و  الطيران لسالمة األولىالندوة  قبلمباشرة سُتعقد الندوة العالمية الثانية لصناعة المالحة الجوية " السياق أنفي هذا أليو  وأّكد
للتوصل إلى سنسعى جاهدين " " مضيفاوالمالحة الجوية بصورة مستفيضة الجوية الخطط العالمية للسالمة هماخاللالجوية، وسنستعرض 

داء التي تم تحديدها نا على تحسين األداء التشغيلي لمنظومة المالحة الجوية، وال سيما الثغرات في األتساعدماألساليب المناسبة ل بعض
 بالفعل."

في كثير من المجاالت الرئيسية خصوصا في مجال التحاد الدولي اوأعرب أليو عن تقديره للنتائج الملموسة التي أثمر عنها تعاون اإليكاو و 
واضحا في  ابدمر الذي التدريب، مؤكدا أّن استدامة الطيران مهّددة اليوم على عدة جبهات في ضوء النقص المتوقع في األفراد المهرة، األ

 الستدامة عمليات النقل الجوي على المدى البعيد. ضرورةالسنوات األخيرة، ولذلك باتت مسألة تنمية الموارد البشرية 

الطيران، برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال  إنشاء"لقد تمثلت أبرز استجابات اإليكاو في  يقولومضى الرئيس أليو 
)NGAP( باإلضافة إلى مكتب التدريب العالمي على ، التحدي هذا لمواجهةلمساعدة في تنسيق وتوحيد األعمال على صعيد قطاع الطيران ل

القائمين على التقييم للتدريب و دليل اإليكاو ل كبيردعم ما يقدمه االتحاد من معربا في اإلطار ذاته "عن امتنان اإليكاو ل ")GAT(الطيران 
 لكترونيات سالمة الحركة الجوية."للعاملين في إالكفاءة 

جميع الدول بمقدور اإليكاو تسعى حاليا من خالل مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" إلى التأكد من أّن  إن قائالختم الرئيس أليو كلمته و 
لى فوائد النقل الجوي بالتساوي، وهي من األولويات التي تشير إلى الجهود التي تبذلها اإليكاو في سبيل مساعدة الدول على عصول حال

أّن عمليات النقل الجوي اآلمنة والموثوقة تتيح للدول فرصة تحقيق العديد من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة  حقيقةاالستفادة من 
 .٢٠٣٠الواردة في إطار خطة عام 



، جميع البلدانفي كون لها آثار دائمة على السالم واالزدهار تالتي س تحقيق هذه األهداف إلىفي الوقت الذي تسعى اإليكاو "وأضاف قائًال 
في  الجهات المعنيةوسائر االتحاد الدولي التعاون المميز القائم بين اإليكاو و  بفضلالمزيد من التقدم إحراز ن من دواعي تقديرنا أن نترقب فإ

 القطاع."

مما يساعدنا كثيرا في وضع القواعد  ،الطيرانالتي يقدمها قطاع "ستظل الدول األعضاء ممتنة للمساهمات االستباقية  وخلص أليو قائال
 وأعضائهنتطلع إلى توطيد أواصر التعاون مع االتحاد الدولي ونحن ، على صعيد التخطيط العالميالقياسية وبناء القدرات وترتيب أولوياتنا 

 ."اآلن وفي المستقبل
 

 
مطلع هذا التي ألقاها الرئيسية  ةكلمالفي معرض على مسائل النمو واالبتكار،  ركز فيهاوّجه رسالة ئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، ر

 ال.ـدورتها السابعة واألربعين المنعقدة في مونتريفي  الجوية لكترونيات سالمة الحركةإلالتحاد الدولي لرابطات األسبوع أمام الجمعية العامة 
 

معلومات للمحررين 

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة 

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١لتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل ل

 ٢٠١٧ديسمبر  – )GANIS/SANIS(ندوتا اإليكاو العالميتان 
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

لالتصال :

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
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