
  

 

 نتظر إدارة الحركة الجوية العالميةلتي تا ةثير ــوالم   ةالجديد الحقبةبرز رئيس مجلس اإليكاو ي  
 للنشر الفوري

أولومويا بينارد أليو كلمة أمام المؤتمر العالمي السادس إلدارة الحركة ألقى رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور  -7/3/2018ومدريد مونتريـــــال 
أن  موضحًا به إلى الخبراء والقادة المجتمعين الجوية الذي عقدته منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية باألمس في مدريد بإسبانيا حيث توج  

دارة المجال الجوي سيشهدان تغيرات  التي طائرات أكثر من ال اً عددهناك نظرًا ألن : "بالقول السنوات المقبلة، مضيفاً  جذرية خاللتصميم وا 
 ."ديرها اليومأبطأ من تلك الطائرات التي ن  بصورة أسرع أو بشكل أكثر ارتفاعا أو أكثر انخفاضا أو  حلقستدخل الخدمة، وست

ة يدفعنا اليوم لإلقرار بأن  ثمة ثورة في طريقها إلينا بما أن  الطائرات كبير م التكنولوجي من سرعة أليو قائال: "إن  ما يميز التقد  ومضى الدكتور 
ت ة ألغراض متعددة من جهة، والمناطيد والطائرات الموجهة عن ب عد والطائراحضريالمناطق السكنية وال فوقغير المأهولة باتت تحلق 

 من جهة أخرى." مستويات مرتفعةاألجواء على  تعب راألسرع من الصوت أو فائقة السرعة فوق الصوت 

ن ه ج إدارة تدفق الحركة الجوية  هوشد د الدكتور أليو على أن  ما يتصد ر أولويات اإليكاو اآلن فقد ة، يحالأما فيما يتعلق بالعمليات التجارية ال
كاليف تالمن حيث تنطوي على كفاءة لقيام بالمزيد من العمليات التي لإدارة تدفق الحركة الجوية وعود على  التي اعتمدتها دول العالم، مؤكداً 

 .المستهَلــك وقودوالالمخصص الوقت الالزمة و 

: "تعزز إدارة تدفق الحركة الجوية القدرات الحالية لنظام الحركة الجوية عبر تحقيق المزيد من التنسيق الوثيق قائالً  أليوالدكتور وأضاف 
كما يمكن توجيهها أثناء لعمليات اإلقالع والهبوط، وبذلك لن تضطر الطائرات إلى االنتظار في مناطق الدوران المكلفة لدى بلوغها وجهاتها، 

 دة واألحوال الجوية غير المتوقعة بصورة أسرع وأكثر دقة."عن المجاالت الجوية المقي   حاالت الطيران بعيداً 

ينبغي أن تصبح في نهاية  (ADS-B)الحضور إلى حقيقة أن  تكنولوجيا إذاعة االستطالع التابع التلقائي الفضائي  انتباهولفت الرئيس أليو 
، مما سيعطي معنى جديدا لمدى السهولة التي ستتسم بها اإلدارة الحديثة لتدفق على المستوى العالمي حقيقيا لتوجيه الطائراتالمطاف حال  

 هامة تتسم بالكفاءة والحد من االنبعاثات. مزاياذلك  حققالحركة الجوية، كما سي

: "في حين لم نضطلع بعد بمهام تتعلق بتكنولوجيا إذاعة االستطالع التابع التلقائي على المستوى العالمي، سيصبح قائالً وتابع أليو حديثه 
واستقبال قادرا على اعتماد هذه التكنولوجيا، وس تجه ز الكثير من الطائرات التجارية بأجهزة إرسال  2020من الدول واألقاليم بحلول عام  عدد  

 مالئمة."

األفراد المهرة القادرين على إدارة ما يكفي من ضمان ل ككلالنقل الجوي  وساطوشد د الرئيس أليو أيضا على المسؤولية التي تقع على عاتق أ
الخطة العالمية للسالمة إلى أن   القرن الواحد والعشرين، مشيراً هذه التطورات التكنولوجية التي تزداد تعقيدا، والتي تمثل قاعدة للطيران في 

الجهات القائمة بالتخطيط  ةساعدلمتتضمنان مجموعة من األهداف المفيدة  اإليكاوالجوية والخطة العالمية للمالحة الجوية الصادرتين عن 
 الفوائد االقتصادية واالجتماعية لعمليات الطيران الناشئة اليوم.تحقيق تعزيز القدرات االستيعابية للرحالت و التي تتطلع إلى  واالستثمار

، ومما ال شك فيه أن  اإليكاو تتطلع للدور العمل معاً اليوم إذا ما واصلنا اآلفاق الماثلة أمامنا يمكننا بلوغ م الرئيس أليو حديثه قائال: "تختاو 
 ."مشرق الجديد وتحقيق أهدافههذا المستقبل الكيفية رسم  ما يخصه منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية فيقوم بالرئيسي الذي ست

وزير األشغال العامة في إسبانيا، السيد إنييغو خواكين دي ال سيرنا هيرنايز، جتماع بهذا المؤتمر لالانعقاد فرصة اغتنم لرئيس أليو اكما أن 
هذه  بموجبوشركة إينير بوصفها المقدم الرئيسي لخدمات المالحة الجوية في إسبانيا. و  بين اإليكاوأ بِرمت مذكرة تفاهم اعتمدا معًا حيث 

جديدا لتوطيد التعاون بين المنظمتين،  المذكرة إطاراً  تيحإينير في مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"، كما تشركة المذكرة، ستساهم 



االتصاالت والمالحة في مجال متيحة بذلك الفرصة إلعداد برامج التدريب والعمل على تعزيز التعاون على الصعيد المهني والتبرع بمعدات 
 .التي هي بحاجة إلى ن ظمها وتحسين مستواهاالجوية للبلدان 

 

باألمس يتحدث أمام المؤتمر العالمي السادس إلدارة الحركة الجوية الذي عقدته  (رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، )إلى يسار الصورة
إدارة الحركة الجوية العالمية. وبحضور وزير  التطورات الجديدة والمثيرة الناشئة في مجال برز، حيث أمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية في مدريد

الرئيس أليو ووزير األشغال العامة في إسبانيا، السيد إنييغو  اعتمدبومار رودريغيز )إلى يمين الصورة(، -، السيد خوليو غوميزاإسبانيفي  دولةال
 إينير، المقدم الرئيسي لخدمات المالحة الجوية في إسبانيا.شركة للتعاون بين اإليكاو و  طارا  إ تيحاتفاق يوسط الصورة(، خواكين دي ال سيرنا هيرنايز )

 
 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
والمنظم لتعزيز التطور اآلمن  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام 

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 مجاالت الطيران المدني. دولة في جميع 192العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 
 ة وكفاءة المالحة الجويةسعالهدف االستراتيجي لإليكاو فيما يتعلق ب

 وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامةاإليكاو 
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
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