
 
 

 اإليكاو في مجال مبادرات خالل من ٢٠٣٠ عام بحلول الطيران مجال في وفيات حدوث عدم إلى الدول تهدف
 والمساعدة  القدرات وبناء االستراتيجي التخطيط

 للنشر الفوري

 ليو، فانغ الدكتورة طتسلّ  الجمعة، يوم مساء يكاولإل العمومية للجمعية األربعين الدورة أمام الختامية كلمتها في -٨/١٠/٢٠١٩ ،مونتريـــــال
 الجوية المالحة سعةو  الطيران بسالمة صلة ذات العالم حكومات جانب من حاسمة جديدة موافقات عدة على الضوء يكاو،لإل العامة األمينة

 في خفض تحقيق في أساسية ستكون التيوللمالحة الجوية  الجوية لخّطتي اإليكاو العالميتين للسالمة الجديدة التنقيحات" ذلك في بما وكفاءتها،
 الطائرات عمليات جانب إلى الجديدةالقرن الحادي والعشرين  وعمليات طائرات ٕادماجو  اعتماد وٕادارة الجوية الرحالت المتأتية عن نبعاثاتاال

 . "التقليدية

 برامج وتعزيز التشغيلية، المخاطر في المستمرة بالتخفيضات تتعلق منفصلة غايات تحقيق سيكون األهداف هذه مفتاح أن ليو ةالدكتور  توأضاف
 .المتسمة بقدر أكبر من السالمة الجوية الخدمات لدعم مناسبة أساسية بنية وٕانشاء ،القطاع برامج وتوسيع ،المراقبة وقدرات وطنيةال السالمة

 على ركزت التي والمعارض للطيران العالمي المنتدى خالل سمعناها التي الممتازة الرؤى السياق هذا في أيًضا رنقدّ  أن وينبغي"وتابعت قائلة: 
 ".الجمعية انعقاد عشية يكاواإل نظمتها والتي االبتكار

 الطيرانفي قطاع  وفياتحدوث عدم  في يتمثل جديد عالمي هدف لتحقيق بالسعي" يكاواإل فتكلّ  قد الدول أن على أيًضا ليو ةالدكتور  تدأكّ و 
 التعاون تعزيز على سيساعد مما" العام هذا )GASOS( جويةال سالمةال لمراقبة جديد عالمي نظام اعتماد تم أنهمضيفًة  ،"٢٠٣٠ عام بحلول

 ".الحوادث في والتحقيق وٕادارتها جويةال سالمةال مراقبة مجال في بقدراتها يتعلق فيما الدول من العديد ومساعدة السالمة مجال في

 جديدال عالميال نظامال نهج منافع على فيها دتشدّ  العمومية يكاواإل جمعيةل أثناء الدورة األربعين مواقف عديدة عن إقليمية هيئات وقد أعربت
 .التقييم فترة خالل لمستها تيال )GASOS( جويةال سالمةال لمراقبة

 بعد تحديثه سيتم والذي ،)USOAP( الجوية السالمة مراقبة لتدقيق العالمياإليكاو  لبرنامج العشرين السنوية الذكرى ٢٠١٩ عام يصادفو 
 .المدني لطيرانل المراقبة الفعالة بشأن وعالمي وطني منظور إلنشاء األولى الوسيلة باعتباره مكانته على والحفاظ فعاليته زيادة أجل من الجمعية

 القدرات بناء من حيث اإليكاو أولويات تحديد في المتأصلة والقيمة للنطاق الواضح دعمها عن للجمعية العمومية األربعون الدورة أعربت كما
 من ذلك وغير والتدريب الفني للتعاون العديدة البرامج أو ،أتّمت للتّو عامها الخامس التي" عدم ترك أّي بلد وراء الركب" مبادرة خالل من سواء
 .حالياً  تقّدمها المنّظمة التي األخرى المساعدة لأشكا

المهنيين  من القادم الجيل لبرنامج جديد زخم ريتوفب اإليكاو لضرورة قيام الجمعية هذه في تأييدكم برؤية سررت لقد"وشّددت الدكتورة ليو قائلًة: 
 في المتوقع النقص مع للتعامل فعالة أدوات تقديم على قادرة وشاملة وطموحة جديدة استراتيجية خالل من )NGAP( الطيران العاملين في مجال

 ".الجوي النقل المهنيين في مجال عدد

 على والحفاظ تحقيق في يكاواإل قدمتها التي القيمة للمساهمات تقديرها عن أيًضا أعربت الوطنية الحكومات إلى أنّ  الصدد هذا فيأشارت و 
 ".الطيران على لتدريباإليكاو ل برامج خالل من الطيران مجال في العاملينبالنسبة إلى  كفاءاتال أرفع مستوى من"

 الجمعية، انعقاد فترة خالل الموقعة الجديدة االتفاقات من مجموعة خالل من النمو في الفني لتعاونلاإليكاو  برنامج استمر الواقع، فيو 
 إلى تهدف جميعها كانتو . الدولية والمنظمات األعضاء الدول من المدني الطيران سلطات مع الثنائية االجتماعات من العديد إلى باإلضافة

 .للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو واالمتثال القدرات وبناء الفني التعاون تعزيز

 القوانين وتحديث الجو قانون معاهدات تنفيذ على الدول قدرة تعزيز إلى الحاجة إلى يكاواإل انتباه األعضاء الدول لفتت القانوني، المجال فيو 
غير  الركاب قضايا إدارة في لمساعدتها تطويرها تم لو ممتنة تكونس التي تفصيالً  األكثر اإلرشادات على كذلك الضوء وألقت الوطنية، واللوائح

 .المشاغبينو  المنضبطين

 



 
 جويةال سالمةلل تينالعالمي يكاواإل تيلخط جديدة تنقيحات الدول تأقرّ  الجمعة، يوم مساء أعمالها اختتمت التي يكاوإلل العمومية جمعيةلل أثناء الدورة األربعين

 والعشرين الحادي لقرنا وعمليات طائرات ٕادماجو  اعتماد وٕادارة الجوية الرحالت المتأتية عن نبعاثاتاال خفض تحقيق في ةأساسي ستكون الجوية لمالحةلو 
 ناسا: الصورة. التقليدية الطائراتعمليات  جانب إلى الجديدة

 
 معلومات للمحررين مصادر

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

اية البيئة، من بين العديد من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٣األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

   مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب

 لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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