
 
 

قوة األداء  المدني للطيران األوروبية للجنةخالل الجلسة العامة السادسة والثالثين ُيبرزان اإليكاو  مسؤوال
 لنموتقترن باتحديات نشوء ن ااألوروبي في الطيران ويتوقع

 للنشر الفوري

 السادسة والثالثين العامة الجلسةفي للمنظمة  العامة األمينةاإليكاو و  شارك كل من رئيس مجلس - ١٢/٧/٢٠١٧ غوستراسبور مونتريـــــال 
بفرنسا، حيث تم تناول موضوعات عدة منها نمو الحركة الجوية بوتيرة متسارعة  غالتي ُعقدت بمدينة ستراسبور  المدني للطيران األوروبية للجنة

 وٕادماج الطائرات بدون طّيار (درونز) في المجال الجوي بأمان والرحالت الجوية التجارية إلى الفضاء والذكاء االصطناعي. والتحديات الناشئة 

رئيس مجلس اإليكاو الكلمة الرئيسية أمام ممثلي الحكومات األوروبية وقادة قطاع النقل الجوي، سّلط فيها  أليو بينارد أولوموياوقد ألقى الدكتور 
 الضوء على مكانة القارة األوروبية باعتبارها واحدة من أكثر أسواق النقل الجوي تحررًا وتكامًال في العالم. 

ضطلع بنقل نصف ركاب العالم المسافرين دوليًا، إال يمن مستويات عالية في السالمة واألمن بينما  هبلغلما أوروبا كذلك فقد أثنى على إقليم 
د على أن النمو المتوقع يطرح تحديات في هذا الصدد، وأن باستطاعة الدول ومشغلي الطائرات على حد سواء االستفادة من التخطيط نه شدّ أ

ن زيادة أعداد الرحالت الجوية م محققةالالمزايا االقتصادية واالجتماعية  من الستفادة أكثر، بينما تسعى لالعالمي الشامل الذي تقوم به اإليكاو
  في المجال الجوي ذي السعة المحدودة. 

 اتخاذها الجوي لديها قلنة األهم التي يجب على الحكومات الساعية إلى تحديث وتوسيع نطاق منظومة الو وأشار الدكتور أليو بقوله: "إن الخط
لدينا استراتيجيات وخطط وبرامج واتفاقات ذات نطاق عالمي، بما و . التعاون عن كثب مع اإليكاو وتعزيز مستويات امتثالها لقواعد اإليكاو يه

اإليكاو العالميتين خطتي أهمية يكفل وضع قواعد قياسية جديدة للطيران المدني تعالج ما ُيستجد من تحديات. وأود أن أشدد تحديدًا على 
 للسالمة والمالحة الجوية." 

على التقدم الذي أحرزه المجلس مؤخرًا فيما يخص القواعد القياسية  يناألوروبيالمسؤولين كذلك أطلع رئيس مجلس اإليكاو الحاضرين من 
د الطريق ـمهّ ت هي الخطة التي، و ٢٠٢١ن عام اعتبارًا م اعمل بهلبالتعويض عن االنبعاثات في إطار خطة كورسيا، المقرر أن يبدأ االمرتبطة 

 حة الجوية في أكتوبر المقبل. لقرارات التي ستُتخذ في مؤتمر اإليكاو الثالث عشر للمالا أمام

جديدًة لتعزيز التوافق وقابلية التشغيل البيني على الصعيد العالمي، وٕاجراء البحوث بشأن التقنيات  أساليباليوم  كشفوأضاف قائًال: "نست
لُنُهج المتعددة اتباع اإلى كي نجعل عمليات النقل الجوي دائمًا أكثر سالمًة وأمنًا وكفاءًة ومراعاًة للبيئة، كما سنظل ندعو الجديدة واالبتكارات 

 " .األكثر تحررًا ونؤّيد مبدأ السماء المفتوحة، وهي مسائل حيوية للغاية لبناء شبكة عالمية ميّسرة بحق

"إن الفوائد الكثيرة والمتنوعة التي يثمر عنها النقل الجوي تتسم إجماًال بأهمية حاسمة بالنسبة ألهداف التنمية المستدامة في كل ومضى يقول: 
وتحسين مستوى الرخاء الذي تنعم به الشعوب والشركات محليًا، يتعين على الدول أن تقطع على نفسها كن لتحقيق تلك الفوائد الدول، ول

 ".قواعد اإليكاو القياسية وسياساتها العالمية بكفاءةالتزامات بتحديث وتوسيع نطاق الطاقة االستيعابية للنقل الجوي لديها وأن تحرص على تنفيذ 

روبا مينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، في كلمتها االفتتاحية، على أن النسبة المئوية من الحركة الجوية العالمية التي تديرها أو وأكدت األ
 اإلجمالي المحلي الناتجيبلغ مردودها على و ، مليون فرصة عمل في أنحاء اإلقليم ١١,٩نشأ عنها نحو ي المائة في ٢٧تبلغ و في الوقت الحالي 

للركاب في المائة من عدد المقاعد المتاحة  ٤٠ألن الناقالت الجوية منخفضة التكلفة مسؤولة عما يزيد عن نظرًا مليار يورو. وأضافت: " ٧٣٥
 بين اعتدال أسعار النقل الجوي واستدامته." أوروبا حاليًا، ربما يجدر بنا أن نعترف بالعالقة القائمةافرين في سالم

أن على و أداء السالمة لطالما كان أحد العوامل التي تساهم في نمو قطاع النقل الجوي في أوروبا ونجاحه، كذلك شددت الدكتورة ليو على أن 
. "إنني أثمن اإلسهامات السالمة مراقبة تدقيقتحسين التنسيق في هذا المجال قد ساعد دول أوروبا على تحقيق نتائج باهرة في أنشطة اإليكاو ل

لتحقيق تلك  )يوروكنترول( الجوية المالحة لسالمة األوروبية المنظمة) و EASA( الجوية للسالمة األوروبية الوكالةالتي تلقتها اإليكاو من القّيمة 



 فهي تضرب مثاًال إيجابيًا للتنسيق المعزز في أنحاء اإلقليم." ،النتائج

الدكتورة ليو  وضحتلبناء القدرات في إطار خطة كورسيا والتي تعتزم األمانة العامة لإليكاو االضطالع بها، أ وفي إشارة إلى األنشطة المقبلة
عليها االلتزام بها معًا ضمانًا لتلبية أهداف خطة كورسيا وغاياتها، وأنني أحث الدول  جبوالجهات المعنية يالطيران قطاع الدول و إن " قائلًة:
تدريب ’وبية على االضطالع بدور قيادي في هذه المبادرات. ومن بين جهود المساعدة المبكرة التي تحتاج إلى دعمكم دورات األور 

 على تنفيذ خطة كورسيا التي ستعقدها اإليكاو هذا الخريف في مقر المنظمة."  ‘المدربين

لبلوغه وهو تحقيق قدر أكبر من التوافق  المدني للطيران األوروبية اللجنةدف الذي تسعى هكما أشادت األمينة العامة وأعربت عن تأييدها لل
، وشّددت بقوة على أهمية الحفاظ على وتيرة تنفيذ اإلقليم لخطة اإليكاو العالمية فيما بين الدول األوروبية بشأن أولويات سياسات النقل الجوي

 ).GASePألمن الطيران (

، صار حتميًا أن تقوم دولكم بتخطيط وتوجيه اأمن الطيران وسبل التصدي لهالمحدقة بشهده التهديدات تالذي وعّلقت بقولها: "في ضوء التطور 
إلقليم أوروبا وأمريكا الشمالية، والحرص  الطيران ألمن العالمية اإليكاو خطةطة طريق ريما تقتضيه خفي ضوء التقدم التعاوني الذي تحققونه 

 على أن تظل أولوياتكم الوطنية متوافقة مع أحكام هذه الخطة." 

 اللجنةالعقود السالفة، شهدنا أيضًا تطّور الدور الذي أدته خالل  وفهاصفبينما كانت أوروبا توّحد واختتمت األمينة العامة كلمتها قائلًة: "
عزيزها وعالقتها باإليكاو. وٕانني على ثقة من أن المستويات الحالية الجديرة باإلعجاب للتنسيق والشراكة من الممكن ت يالمدن للطيران األوروبية

 وكافة الدول واألقاليم." المدني للطيران األوروبية اللجنةلصالح كل من اإليكاو و  أكثر

 لويس السيد، الشمالية وأمريكا أوروبا إلقليم اإلقليمي المديربرفقة و  فرنسا، في اإقامتهم فترة خالل ،اإليكاورفيعا المستوى ب نمسؤوالال عقدو 
 السيدو  األوروبية، المفوضيةفي  إدارة الحركة والنقلب العام المدير هولولي، هنريك السيدكل من  مع ثنائية اجتماعات ألميدا، دي فونسيكا

 كيفن والسيد كوريا، جمهوريةفي  الطيران سالمة لسياسة العام المدير كيم، سانغدو والسيد أوكرانيا،في  التحتية ىالبن وزير أوميليان، فولوديمير
 .سنغافورة في المدني الطيران لهيئة العام المدير شوم،

 
 إلى التجارية الجوية والرحالت بأمان الجوي المجال في) درونز( طّيار بدون الطائرات إدماجالمرتبطة ب الناشئة والتحديات الجوية الحركة نموتسارع وتيرة 

 الدكتور اإليكاو مجلس رئيس من كلعات التي تم تناولها في ستراسبور بفرنسا، حيث حضر و كانت من بين أبرز الموض االصطناعي والذكاء الفضاء
 .٣٦ دورتها في المدني للطيران األوروبية للجنة العامة الجلسة ، الدكتورة فانغ ليو (على اليمين)للمنظمة العامة واألمينة(على اليسار) أليو  بينارد أولومويا

 

 معلومات للمحررين

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

المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين العديد للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى 
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٢من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 



 المكتب اإلقليمي ألوروبا وأمريكا الشمالية
 إطار اإليكاو للتعويض عن الكربون في إطار خطة كورسيا

 مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب
 المستدامة للتنمية الطيران وأهداف األمم المتحدة

 :لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 قسم االتصاالترئيس 

aphilbin@icao.int 
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 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int  
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