
 
 

 األوروبية األخيرة الزيارةشدد على أولويات النقل الجوي القريبة والبعيدة المدى خالل يرئيس مجلس اإليكاو 

 للنشر الفوري

 بقيادات قطاعو يرئيس مجلس اإليكاو الدكتور أولومويا بينارد أل لتقىااألوروبية األخيرة،  الزيارةخالل  - ٧/٥/٢٠١٩بروكسل وكولونيا وأثينا، 
 المتسارع تقدموال، القطاعفي  المهنيينة والجيل القادم من الطيران وتنمية الموارد البشري في مجال تدريبالالنقل الجوي لمناقشة المسائل المتعلقة ب

النقل الجوي العالمي، والنمو الهائل  وومشغل واآلن منظم هاواجهياالبتكارات في مجال الخدمات الجوية والجوية التي و الجديدة  الطائرات في
 الجوي على مستوى القطاع.خفض انبعاثات النقل لوالرقمنة السريعة للخدمات الجوية والجهود المستمرة 

القادمة لإليكاو  العمومية، بما في ذلك القضايا الرئيسية التي سيتم تناولها في الجمعية من المواضيع طرح الدكتور أليو هذه المواضيع وغيرهاو 
وروبية ومع السيد باتريك كي، المدير في سبتمبر، خالل المناقشات الثنائية مع السيد هنريك هولولي، المدير العام للتنقل والنقل في المفوضية األ

 .الوكالة األوروبية) وغيرهم من كبار المسؤولين في EASA( الجويةسالمة لالتنفيذي للوكالة األوروبية ل

عن وضع منظمة مسؤولة اإليكاو  ةأنه "بصف في الوكالة األوروبية للحاضرينفيما يتعلق بموضوع االبتكار في مجال الطيران، أكد الدكتور أليو و 
يجب أن نساعد و . أن تفسح لها المجال بل وأن توجهها نحو المسار السليمهذه التطورات و  تستبقأن  يهاللطيران، فإنه يتعين عل ةقياسيال القواعد

الجوي قوة نحافظ على قابلية التشغيل البيني األساسية التي جعلت النقل علينا أن على تعزيز االبتكار بجميع أشكاله، ولكن في نفس الوقت 
 "من أجل السالم واالزدهار والنمو االقتصادي في العالم. هائلة

الضرائب  إزاء، وأعرب عن قلقه المعروفة باسم خطة كورسيا للتعويض عن الكربونمبادرة اإليكاو في ركز الدكتور أليو على التقدم الحالي و 
أن هذه التحركات يمكن أن تؤدي في النهاية إلى  من في أوروبا. وحذر هافرضفي  بعض البلدان أو بدأت بالفعل فرضهافي  تفكرالبيئية التي 

 العالمي.على المستوى  الدولية خطة كورسياتنفيذ مبادرة تعوق النجاح في نتائج عكسية 

ا قامت به شطة التيوكالة على األن، أعرب رئيس المجلس عن امتنان اإليكاو للالجويةسالمة للوكالة األوروبية لمع ممثلي امناقشات الخالل و 
وتوفير خدمات لبلدان األوروبية، في ادارة السالمة إل قواعد قياسيةلطيارين التجاريين، ووضع السن  األقصىفي مجاالت مثل تمديد الحد  مؤخراً 

 ".السالمة اتمؤشر  ةدراس "مجموعةفي بمشاركتهم حاليًا اإليكاو  ونساعدي ذينخبراء الوكالة األوروبية ال

، أبرز الدكتور أليو المعدل ٢٠١٩ لعام منتدى هيرميس للنقل الجوي الرفيع المستوىأمام ي وقت الحق في أثينا، أثناء تقديم الكلمة الرئيسية وف
داريين واإل الفنيينوالمتخصصين  نطياريالللجيل القادم من  ذلك الطيران العالمي والتحديات الكثيرة التي يطرحها في الجويةحركة الالحالي لنمو 

الزدهار االجتماعي واالقتصادي العالمي، فإنه يحمل معه تحقيق اللغاية ل إيجابيأنه "على الرغم من أن هذا النمو في التواصل  اً ، مؤكدوالقيادات
سالمة  للحفاظ على وتنظيمهاالركاب بشكل صحيح عدد حجم الرحالت و  في زيادةال تقييم بالنظر إلى ضرورة الكبيرةأيضًا بعض التحديات 

 ".كما هو معهود منذ وقت طويلوكفاءة شبكتنا 

تنمية الموارد البشرية  ومناهجللطيران  األساسيةتعزيز القدرة التنظيمية وتحديث البنية  ت مسائل مثل"لهذا السبب أصبح أليو قائًال:الدكتور  وأكد
 ".الخطط العالمية لإليكاوو خطط تطوير الطيران الوطنية واإلقليمية بين إلى إعطاء األولوية للمواءمة الفعالة  نحتاج ولذلك ،األهمية ةر بالغو أم

ترو، المدير العام النقل الجوي من الدكتور كوستاس إيشخصية العام في مجال اجائزة هيرميس ل إذ استلمخالل المنتدى، تم تكريم الدكتور أليو و 
ن و معظمهم حاضر و ، ةالممتاز  القياداتالعديد من باليوم  حافلالطيران  عالمأن  إلى الجائزة في خطاب قبول لمنظمة هيرميس للنقل الجوي، مشيراً 

 تقاسم شرف الجائزة مع "ممثلي مجلس اإليكاو المتفانين للغاية، وكذلك مع ب عن سعادتهالدكتور أليو  وأعربهيرميس.  حفل منظمةفي 
 



ديناميكية ال لكي تصبح القوةول األعضاء الذين ساعدوا جميعهم اإليكاو وخبراء الد العامة المالحة الجوية وموظفي األمانة أعضاء لجنةمختلف 
 ".التقدم في السنوات األخيرةوالتي وجهت عملية لنقل الجوي التي نعرفها في قطاع ا

جوية المدنية ) ومنظمة خدمات المالحة الACIلمطارات (لمجلس الدولي ال) و أياتاع رئيس المجلس رؤساء االتحاد الدولي للنقل الجوي (شجّ و 
المنتدى العالمي الخامس  على هامشاإليكاو حاليًا  ه، على المشاركة في معرض االبتكار الذي تنظمكانوا ضمن الحاضرين)، وجميعهم كانسو(

 كل ثالث سنوات.مرة عقد تن قبيل جمعيتها العمومية التي، ٢٣/٩/٢٠١٩عقد في ن) الذي سيIWAF/5للطيران (

 الذي ناقش معه التحديات ،أثناء تواجده في أثينا، التقى الرئيس بالمدير العام لهيئة الطيران المدني اليونانية، السيد كونستانتينوس لينتزيراكوسو 
 .يةالمالحة الجو  عن مؤسسة تقديم خدماتوالتقدم الجيد الذي تم إحرازه فيما يتعلق بإعادة هيكلة وفصل هيئة الطيران المدني  القائمة

من منظمات ومشغلي النقل الجوي األوروبيين، بما في ذلك  عددبزيارات ومحادثات مع رؤساء  المكثفةاألوروبية  زيارتهاختتم الدكتور أليو و 
اع السيد إيمون برينان، ومسؤولون آخرون في القط يوروكونترول، والمدير العام لـهميير ، السيد فلوريان غيSESARـ مؤسسةالمدير التنفيذي ل

 الحكومي للطيران والقطاع الخاص.

 

 
 )باتريك كي (يسار الوسطإلى اليسار: رئيس مجلس اإليكاو د. أولومويا بينارد أليو (يمين الوسط) مع المدير التنفيذي للوكالة األوروبية للسالمة الجوية السيد 

مع  رئيس مجلس اإليكاووعلى اليمين، السيدة سيلفيا غيرير. ل األطلنطي مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشماالسيد لوك تيتجات ومديرة  الوكالة ومدير
المدير العام التحاد النقل الجوي الدولي السيد ألكسندر دي جونياك (الثاني من و هيرميس للنقل الجوي (أقصى اليسار)  مؤسسةترو من االدكتور كوستاس إي

ة للمجلس الدولي العام ةالسيدة أنجيال جيتنز المدير و لنقل في المفوضية األوروبية (الثالث من اليمين) اليسار) والسيد هنريك هولولي، المدير العام للتنقل وا
 السيد جيف بول (أقصى اليمين).كانسو (الثانية من اليمين) والمدير العامة لمنظمة  للمطارات

 
 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء  ١٩٤٤هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  اإليكاو
ت األخرى. والمنظمة هي العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين العديد من األولويا

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٣بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 عن مستقبل الطيران بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإليكاوموقع اإليكاو 

 يكاو وتطوير الطيراناإل

 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
 

 

https://www4.icao.int/icao75
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx


 لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠الهاتف الثابت: 
 +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦الهاتف المحمول: 

 ICAO@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الثابت: الهاتف 

 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:
 @wraillantclark تويتر:
 /linkedin.com/in/raillantclark إن: لينكد
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