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أللنشر الفوري
من الوزراء والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى في مقر منظمة  2 600اجتمع أكثر من  – 24/9/2019 تلـملونترا

ة الطيران التابعة وكالللجمعية العمومية ل ينانطالق الدورة األربعبمناسبة  اليوم   الـونتريفي م)اإليكاو ( الطيران المدني الدولي 
 .لألمم المتحدة

 ،الدكتور أولومويوا بينارد أليو ،رئيس مجلس اإليكاو بصفة رسميةكل ثالث سنوات مرة ي ُتعقد التأعمال هذه الفعالية افتتح وقد 
ال ـمدة مدينة مونتريعُ  ،كيبيك والسيدة فاليري بالنتيعة طامقرئيس وزراء  ،غوو السيد فرانسوا ل الذي انضم إليه في هذه المناسبة

 .النقل في كندا مايكل كينان نائب وزير ،والسيد

النقل الجوي من جميع أنحاء العالم المشاركين في  قياداتللرئيس أليو الموجهة إلى االفتتاحية  مالحظاتمعرض الفي و 
ضرورة وجود على د شد  الطيران، قطاع االجتماع بما في ذلك الدول والمنظمات غير الحكومية ورابطات النقل الجوي اإلقليمية و 

من  مسلطُا الضوء على أن 2016دورة الجمعية العمومية لعام  خاللالذي اعتمدته الدول  كورسيادعم مرن إلطار عمل خطة 
 .ناكوكبن اتباع نهج عالمي أكثر شفافية ومواءمة مع نتائج مضمونة لمناخ اضم شأن ذلك

بعد مفاوضات للجمعية العمومية األخيرة الدورة في  كورسياخطة  المهم بالنسبة لنا أن نتذكر أنه تم اعتمادمن "وأك د قائاًل: 
صعبة للغاية وتجنب خليط من اإلجراءات الوطنية المرهقة للمشغلين مثل الضرائب التي يمكن أن تعيق االتصال العالمي. 

 مواصلةعلى خالل هذه الدورة لم نؤكد تقدم في مجال الطيران وتغير المناخ إذا وبالتالي سيكون التأثير سلبيا على نتائج ال
 لطيران الدولي."اعن انبعاثات تعويض عالمية للخطة بوصفها  كورسياخطة  إطالق

بأنها ستصادق على برنامج عمل جديد مدته ثالث سنوات العمومية الجمعية  إليكاوذك رت الدكتورة فانغ ليو األمينة العامة لو 
الطيران المدني من خالل وكالة الطيران التابعة لألمم قطاع توافق عالمي جديد بشأن األولويات التي سيتبعها الخروج بلإليكاو و 
 .المتحدة

عالمي للتقدم  حفلكون هدفنا المشترك هنا على مدار األيام القادمة هو ضمان استمرار اإليكاو في العمل كمة: "سيت قائلعلقو 
المتعدد األطراف في مجال الطيران المدني الدولي وتزويدها بميزانية قائمة على النتائج لتحقيق النجاح في تلك المهمة". 

من المشاركين  اً قياسي اً شهدت عددقد هذا العام العمومية لالجمعية ورة دنحن فخورون بأن نشاطركم أن “وأضافت قائلة: 
 ".المعلوماتورقات العمل و ورقات المسجلين باإلضافة إلى تسجيل رقم قياسي من 

  .الطيرانالتركيز على االحتفال بمستقبل فقد تم  ،اإليكاو نشاءالخامسة والسبعين إلالسنوية لذكرى يخل د ل 2019عام ونظرا ألن 
ز على الذي يرك   "منتدى الطيران العالمي"من  ةالخاص طبعتهامن خالل العمومية لجمعية لدورة األربعين للمهدت اإليكاو وقد 

غير لتنقل الحضري و لالوافدين الُجدد شركة تمثل  50حيث عرضت أكثر من معرض االبتكار ما يتصل بذلك من االبتكار و 
 .الطائرات الجديدة والعمليات طرازاتجديدة واسعة النطاق ل اً في مجال الطيران أفكار ذلك من االبتكارات 

خالل دورة والقدرات الجديدة والمثيرة التي عرضها المشاركون إلى األفكار رئيس المجلس، الدكتور أليو شارة في معرض إو 
على العمومية في كلمته االفتتاحية للجمعية د شد  فقد  ،وحظيت بالتقديرالعمومية الجمعية دورة في فترة ما قبل العمومية الجمعية 

يعترف بالقدرة اآلخذة في التوسع السريع في صناعة الطائرات الجديدة أن "تحديد األولويات في مجال البحث والتطوير الحديث 
 ." ةالمدني اتخدمات وأدوار جديدة للمجتمع قديمالمذهلة في تصورها وتصميمها لت



"كيف يجب أن  اً بعمق بل وأيضذه اإلمكانات همن استكشاف ن في المنتدى العالمي للطيران و المشاركوضح كيف تمك ن كما أ
دد للمساعدة الجُ  وافدينسيما عندما يشاركون مع هؤالء الال، منظمي الطيران المدنيه تي توج  األولوية البمثابة يكون االبتكار 

كيف على أن أرى معرض االبتكار خالل  خاصوجه ب تشجعتلقد . و تنمية التطور المذهل الذي يشهده الطيران اآلنعلى 
 ذي يراعي االعتبارات البيئيةالطيران الفي مجال حلول يجاد للغاية إلقصوى الطيران اليوم أولوية الُمبتكرون في مجال يولي 

 ."الخالية من االنبعاثات
ذ و  نضطلع، جميعًا، " :قائالً أفاد العالم فقد لفت أقاليم حركة النقل الجوي ال يزال جيدا في جميع  إلى أن نمو  الرئيس أليو أشار ا 

األساس إلدارة مسؤولية بالغة األهمية لضمان وجود عدد كاٍف من الموظفين المهرة ، بقادة في مجال الطيران بوصفنا
 ."عشرينالو  حاديالقرن الخالل  لطيرانافي مجال الذي يزداد تعقيدًا  التكنولوجي

 وراء"عدم ترك أي بلد إطار مبادرة على المساعدة وبناء القدرات في  تركيز اإليكاو بصورة أفضل ه كيف حق قكما أقر بأن 
 شددو قبل خمس سنوات  إطالق هذه المبادرةلدول األعضاء في اإليكاو منذ اأمن المة و سعلى مستويي ة هاممكاسب الركب" 

شهدت انخفاض األفريقية قد . وأن القارة 2017و 2016سفر عن أي وفيات في عامي فريقيا لم يُ أعلى أن النقل الجوي في 
 .فترة الثالث سنوات السابقةمقارنة بفي المائة  40بنسبة  ةمعدل الحوادث السنويمتوسط 

المدير العام للطيران المدني في جامايكا  ،سينغ-السيد ناري ويليامز 2019عام  فعالياتالذي يحضرون انتخب المندوبون و 
 .العمومية رئيسا للدورة األربعين للجمعية

الفع الة بشأن الموضوعات ذات التداعيات العالمية بما في ذلك  اتإدارة عملية صنع القرار على سينغ -سيساعد السيد وليامزو 
االتجاهات والتوقعات تأييد يران وسعة وكفاءة المالحة الجوية واألمن و العالمية لسالمة الطاإليكاو الجديدة للخطط  تنقيحاتال

البيئية لإليكاو واالتفاق على أن اإليكاو ينبغي أن تواصل تعزيز الفوائد االجتماعية واالقتصادية الهامة للنقل الجوي واألهداف 
الواقع االفتراضي ألساليب التدريب الجديدة على كنولوجيات تاستحداث حتى و بل التحتية الجديدة  ىذات الصلة لتطوير البن

 الطيران.
دولة  36النتخاب مجلس المنظمة الجديد المؤلف من  فرصةً للدول األعضاء في اإليكاو العمومية الجمعية دورة  شكلكما ست
 .2022-2019للفترة 
وفي اتخاذ القرارات الجريئة  التي شهدت دورةستكون الالعمومية لجمعية الدورة لإلى أن "هذه مشيرًا الرئيس أليو مالحظاته واختتم 

والمسافرين األعمال شركات و قاليم لتحسين رؤيتنا حول كيف يمكن أن يقدم النقل الجوي خدمات أكبر للدول واأل الوقت المناسب
روح  في إطارالعالم منا و ما يتوقعه في هذا العمل مع مراعاة  مضيعلى ال أود أن أشجعكمو في السنوات المثيرة القادمة. 

 ".ديباجة اتفاقية شيكاغو
والتفاهم بين دول  ةالصداقأواصر المساعدة على تكوين وحفظ الطيران المدني الدولي  واصلمن أجل أن يوذلك واختتم قائاًل: "

 والسالم والرخاء العالميين". وشعوب العالم وتعزيز األمن
 



 ،إليكاوارئيس مجلس  ،الدكتور أولومويوا بينارد أليومن قبل  24/9/2019 في لجمعية العمومية لإليكاوأعمال الدورة األربعين ل افتتاح
نائب وزير النقل في كندا  ،والسيد مايكل كينان ،كيبيكمقاطعة رئيس وزراء  ،غوو والسيد فرانسوا ل ،األمينة العامة لإليكاو ،ليو فانغ ةالدكتور و 

 )أقصى اليمين(. الـمونتريمدينة مدة عُ  ،)أقصى اليسار( والسيدة فاليري بالنتي

أمصتدرأمعللومت أولمحرران
أمعللومت أعنأاإلاكتلو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي  1944ُأنشئت في عام اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، 
ديد من في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البيئة، من بين الع

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 193ولها األعضاء البالغ عددها األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين د

 لإليكاو العمومية عيةجملل األربعون دورةال
 مراسيم في تقديمه تم ،يكاوإلل والسبعين الخامسة السنوية الذكرى بمناسبة eHang المسّيرة الطائرات وضوا أل ض  عر عن فيديو
 العمومية لجمعيةل األربعين الدورة افتتاح

 اإليكاو عن الصادرة السوق آليات على القائمة العالمية دابيرالت
 

 والتصتل:

 اوسادأأنطلونيأفالبان

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

 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 
 ICAO@تويتر: 

أاوسادألوواتمأرااالن أكالرك
 موظف شؤون االتصاالت

illantclark@icao.intwra  
 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 wraillantclark@تويتر: 
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