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 لطيرانفي مجال االسانحة  رصوالفُ الماثلة  التحديات برزتُ و  ميركل المستشارةتلتقي ب إليكاول ةالعام ةاألمين
 برلين في الطيران قمةمؤتمر خالل 

 الفوري للنشر

 رسالة لقاءإل األسبوع هذا من سابق وقت فيبرلين  ليو، فانغ ةالدكتور  ،لإليكاو ةالعام ةاألمين تزار  - ٢٦/٤/٢٠١٨ وبرلين، مونتريـال
 معرض زيارةكذلك لو  برلين، في الطيران مةمؤتمر قفي خبراء إحدى مناقشات أفرقة ال خاللوذلك  الجوي النقلواستدامة  نمو عن مةها

 .ميركل نجيالأ ، السيدةلمانيةاأل المستشارةبرفقة  الجوي برلين

 تأكد ،"الطيران مستقبل دحدّ سيُ  ن"م موضوع عن برلين في الطيران ةقمّ  مؤتمرأعمال التي عقدها فريق الخبراء ضمن  النقاش حلقة خاللو 
شخاص عادل عدد األيُ  أن من المتوقع ،بفترة وجيزة ٢٠٣٠ عامبعد " أنه الدوليينغيرهم من المشاركين و  ياألمانمن  للمشاركين ليو ةالدكتور 

 جاهدين الطيرانيعمل المسؤولون في مجال و " .شخص مليار ٨ اربيق ماأي  ،سكان العالم اليوم عددَ واحد  عام خالل جواً الذين يسافرون 
 المستقبل في الطلب إلدارةالكافية   القدرة امتالك أهمية مدى العالم حكومات ستوعبت أن بمكان هممال ومن .اليوم التحدي هذامواجهة ل

 ."الجوية الحركة على

 ،والناشئة الجديدة التكنولوجيات تطور استمرارفي ضوء  الجوي النقل مجال في تطورما ُيستجّد حاليًا من  لإليكاو ةالعام ةاألمينكما أبرزت 
 ."مضى وقت أيبمقارنًة العتبارات البيئية على نحو يراعي او  أسرعبشكل و  أعلىعلى مستوى "يتم اليوم  والشحن لركابحيث أصبح نقل ا

 حضرية بيئاتإطار  في والخدماتيصال البضائع إل حّلـــقت طيار بدون طائراتظهور فمن ناحية، سنشهد "أكدت األمينة العامة قائلة: و 
 ارتفاعات وعلىتفوق سرعة الصوت  ةسرعب أو فائقة بسرعة الجديدة المداريةدون  الطائراتومن ناحية أخرى، سُتحلق  ".بالسكانمكتظة 

 ."‘المراَقب الجوي المجال’ ُيطلق عليه اآلن اسم مما بكثيرأبعد 

 هذهفمن مهامها أن تتنبأ ب" ،في العالم المدني الطيران معاييروضع  مسؤولة عنبوصفها وكالة اإليكاو  أن على ليو ةالدكتور  تدوشدّ 
 ".ذلك الستيعاب العالمي التنظيمي اإلطارجاهزية  نتضمو  الجديدة التطورات

 ازارتقد و . الجوي برلين معرض افتتاح حفل في ،ميركل أنجيال ، السيدةاأللمانية المستشارة مع مانيازيارتها ألل خالل ليو ةالدكتور  التقتوقد 
لة ما تقوم به ألمانيا من دور قيادي مسأ شوير، أندرياس السيد لدولة،ا في هذه الرقمية التحتيةى والبن النقل وزير معناقشت و  معارضه، معاً 

سعة تتعلق بالتي المستقبلية  والتحديات لطيرانفي مجال ا مستدامةال تنميةللتحقيقًا  االبتكارية في مجال الطيران  تكنولوجياتعلى مستوى ال
مختلف زيارتهم ل خالل قطاع الطيران ممثلي من واسعة مجموعة مع ليو ةالدكتور  التقت كما. وألمانيا يكاواإل بين التعاون وطيدوت رانالطي

 .تي ُأقيمت بهذه المناسبةال المعارض

 والمدير كولسمان، فريدريش يوهان السيد الدولة،هذه  في المدني الطيران عام ومدير لإليكاو ةالعام ةاألمين بين اجتماعات وانعقدت أيضاً 
 الذي الهام الدور في المقام األول على المسؤولين هؤالء مع المناقشات زتوركّ . راندو فون ماتياس السيد األلماني، الطيران التحاد التنفيذي
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في "و ،يكاواإل وبرامج وسياسات معايير تنفيذ في مساهماتا يقدمه من وم قطاع الطيران هيقوم ب

 .الخصوص وجه على الطيران وأمن (CORSIA) " مجال الطيران الدولي

 سينظر التي المقبلة "كورسيا"خطة  معاييريضا إلى شارت أوأ ،إليكاوة لومساهم دعمما تقدمه ألمانيا من ل امتنانها عن ليو الدكتورة وأعربت
 العالمية الخطة" تنفيذمن أجل  الطريق طةير لخ لمتوخىالعتماد اأن تقدم دعمها ل علىألمانيا  عتوشجّ . يونيه شهر في اإليكاو مجلس فيها

 إطار في القدرات وبناء لمساعدةفي مجالي ا يكاواإل مشاريع في والمشاركة ،مقبلال اإلقليمياإليكاو  مؤتمر خالل " الجديدةالطيران ألمن
 .وراء الركب" بلد أي ترك عدم" مبادرة

  



 

 رافقينالمُ  والمسؤولين ميركل أنجيال ، السيدةاأللمانية المستشارةإلى جانب  الجوي برلين عرضخالل زيارتها لمفانغ ليو،  ةالدكتور  ،لإليكاو ةالعام ةاألمين
 .لهما

 
 

 مصادر معلومات للمحررين

 اإليكاومعلومات عن 
 معايير يضع. العالم أنحاء جميع في الدولي المدني للطيران والمنظم اآلمن التطوير لتشجيع ١٩٤٤ عام في المتحدة لألمم تابعة متخصصة وكالة أنشئت
 مجاالت جميع في للتعاون كمنتدى المنظمة تعمل. كثيرة أخرى أولويات ضمن ،البيئة وحماية وقدرته وكفاءته وأمنه الطيران لسالمة ضرورية ولوائح

 .دولة ١٩٢ عددها البالغ األعضاء دولها بين المدني الطيران
 

 )باريس( ينططلاأل وشمالألوروبا  القليمياإليكاو ا مكتب
 الطيران تنميةاإليكاو في مجال  أولويات

 التصال:ل

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

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

 @icao تويتر:
 

 كالرك - تالنالسيد وليام راي
 موظف شؤون االتصاالت

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

 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:
 @wraillantclark تويتر:

  /linkedin.com/in/raillantclark لينكد إين:
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