
 

لبحث كيف يمكن لشبكة المالحة الجوية أن تستوعب النمو المتوقع واالبتكارات عالم التجمع خبراء اإليكاو 
 في المستقبل المختلفة في قطاع الطيران 

 للنشر الفوري

من الخبراء من  بمجموعة كبيرةرئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، اليوم  رحب -١١/١٢/٢٠١٧ ،مونتريـالمقر اإليكاو، 
 .)GANIS/2(في اإليكاو لبدء الندوة العالمية الثانية لصناعة المالحة الجوية قطاع الطيران و  الحكومات

ونحن نجتمع هنا هذا األسبوع سعيا أكد الرئيس قائال:"، من الزمن أسبوع طوالالمنظم على هامشها والمعرض فعاليات الندوة  افتتاح وفي
عات االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات والشركات في كل مكان، يجب أن طلالتعلى النحو الواجب تلبي بحيث لتجديد شبكة النقل الجوي 
هج انمالمفاهيم والإلى األمام ولتخطي  المالحة الجوية بعض الخطوات الجديدةأجهزة  المسؤولون عن تخذكي يلنعترف بأن الوقت قد حان 

 ".جدواهاالموروثة التي فقدت اآلن الكثير من 

 مأهولةالوالطائرات غير الموجهة عن بعد  الطائرات تشغيلل نتيجةوالثورة الجارية حاليا  لمتعدد الوسائالليو إلى أن النقل أوأشار الدكتور 
، مشددا على أن الحلول التي سينظر فيها الخبراء الحاضرون والذي يزيد عددهم عن الرحالت الجويةتمثل تحديات جديدة وقوية إلدارة 

بتحقيق التكامل التام بين األنظمة الجوية  أيضا عليها أن تسمحالنمو المرتقب للحركة الجوية، بل  مجردتستوعب  أالخبير، يجب  ٦٠٠
 سقة لمراقبة الطيران.، بما في ذلك المطارات، في إطار بنية أساسية واحدة ومنواألرضية

العملية  وهذه، أيضا وأساليب العملتوسع العمليات التقليدية فحسب، بل تؤدي إلى وأضاف قائال:"إن االبتكارات في هذه المجاالت ال 
نهج موال )SWIM(من خالل إدارة المعلومات على مستوى المنظومة  المرتكز على المعلومات والذي يتحققالتحول  وتيرة عالشاملة تسرّ 

 خلدوست "على المسار القائم "التشغيل تطبيق مفهوم ة في نهاية المطافتتيح هذه البيئة المتطور وس .)CDM(التعاوني في اتخاذ القرارات 
االستفادة من  علىواألعمال. وهي ستساعدنا أيضا  للعديد من األنشطةبالنسبة  الهامةعلى العمليات  الالزمةالتحسينات الكثير من 

 تعاون بين اإلنسان واآللةوتحقيق ال المستقلةعمليات ال وستمكن من تنفيذالطيران واستدامة البيئة، وأمن سالمة التحسينات المهمة في مجال 
 ".بمزيد من الفعالية

 من مجموعة وجود باإلضافة إلى ،، والذي تحقق من خالل اإليكاوأليو أن التنسيق العالمي المعهود في قطاع الطيران أوضح الرئيسكما 
 .ثورة المالحة الجوية القادمة على الصعيد العالمي لتنظيم األساسية من األمور، القائمة على األداءالمعايير 

وتقدم رؤية استراتيجية  المنشود، األداءو مة تلك المعايير ءتعمل على موا )GANP( "إن خطة اإليكاو العالمية للمالحة الجوية وأضاف قائال:
 شاملة وعملية للطيران".

التقليدي للطيران،  النطاقأليو المشاركين في الندوة العالمية لصناعة المالحة الجوية على التفكير على نطاق أوسع بكثير من  وحث الرئيس
في ت الجوية التي تربط بين المجتمعات واألعمال التي ستنجم عن الطرق الدولية والرحال الهائلةمشيرا إلى الفوائد االجتماعية واالقتصادية 

 كل مكان.

وذلك ألن المغامرة كانت دائما جزءا مهما من روح  روح المغامرة لديكم،نبحث أيضا عن والتخيل، ولكننا  اإلبداع نريد منكم"نحن  وقال:
 الطيران".

على تحديات السالمة والتنفيذ التي قد  تركز خاصة ي أعقاب ندوة ندوة اإليكاو العالمية لصناعة المالحة الجوية هذا العام ف ويجري تنظيم
 .االبتكارات العالمية الجديدة لعديد من الدول واألقاليم عندما تعتمد منظومة النقل الجوي بعضا هاتواجه

عملية التجديد تنظيم وتحسين الجوية األهداف الرئيسية والشاملة لخطتي اإليكاو العالميتين للسالمة والمالحة  ومن" وعلق الرئيس أليو قائال:
 وأضاف: ".وتحسين اللوائح التنظيميةاإلجراءات تنسيق و  بين مختلف األجهزةالتشغيل البيني  االرتقاء بمستوى من خالل ، وذلكهذه

أن توجهنا نحو ساسية األيمكن لهذه الموارد االستراتيجية العالمية  في استكشاف كيف"ولذلك، سوف تساعدنا ندوتنا عن السالمة والتنفيذ 
 ."هو آتمل مع ما اععلى التأيضا جاهزة وقادرة و ، الوقت ذاتهفي  موجهة ومجديةجديدة تكون  يةاستراتيجيات تنفيذ



 
 العالمية الندوة لبدء اإليكاو في الطيران قطاعو  بمجموعة كبيرة من الخبراء من الحكوماتحب رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، ر 

الطائرات غير المأهولة وغيرها من مجاالت في مجال المتوقع على النمو واالبتكار وشدد الرئيس أليو  .)GANIS/2( الجوية المالحة لصناعة الثانية
 األمام إلى الجديدة الخطوات بعض الجوية المالحة أجهزة عن المسؤولون يتخذ لكيقطاع النقل الجوي المتوقعة حاليا، وأكد أن الوقت قد حان 

 .جدواها من الكثير اآلن فقدت التي الموروثة والمناهج المفاهيم ولتخطي

 مصادر للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  ١٩٤٤اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٢والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 )GANIS/2( الجوية المالحة لصناعة الثانية العالمية الندوة
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 :التصالل
 أنطوني فيلبين

 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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