
  

 

 مؤتمر اإليكاو الثالث عشر للمالحة الجوية يجتذب الدول لوضع خطة "التحديث الهائل" للنقل الجوي العالمي
 للنشر الفوري

ال اليوم ملتقى نخبة من ـالتابعة لألمم المتحدة، في مونتري شهد مقر منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(، – 9/10/2018ال ـمونتري
 الخبراء الدوليين الذي يمثلون طائفة كبيرة من التخصصات، وذلك لحضور المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية الذي يستمر لمدة عشرة أيام.

الدولي بين الحكومات وقطاع الطيران بهدف معالجة القضايا  الية العالمية البارزة حدثًا محوريًا بالنسبة لسبل التعاونوُتعتبر هذه الفع  
التي ألقاها الرئيسية في كلمته  أولومويا بينارد أليود عليه رئيس مجلس اإليكاو الدكتور أك  ما  و، وهوالتكنولوجيات الناشئة المرتبطة بالطيران

  أمام المؤتمر.
أعتاب مرحلة جديدة تحمل في طياتها بعض التحو الت الهائلة. ويتجلى ذلك في ح رئيس المجلس بقوله: "يقف الطيران اليوم على وقد صر  

، وازدياد انتشار 2035ة ألن تزداد بمعدالت تتجاوز الضعف بحلول عام قل الجوي للركاب والبضائع المهيأنالحركة حجام النمو المذهل أل
طالق أنشطة الطيرانلطائرات تكنولوجيا ا المستقل والطيران في الفضاء الخارجي دون المداري والطائرات األسرع من  الُمسي رة أوتوماتيكيًا، وا 

 "يات سلسلة الكتل أو البلوك تشين.تقنالصوت، فضاًل عن العديد من االبتكارات األخرى مثل تكنولوجيات الذكاء االصطناعي و 
القادمين هو تحديد رؤيتنا الجماعية المشتركة لنظام  على مدى األسبوعين كما عل ق قائاًل: "ومن ثم، فإن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه 

  "بالسالمة وقابلية التشغيل البيني والسالسة.هذا النظام يمتاز  ، على أنلقرن الحادي والعشرينفي اعالمي إلدارة الحركة الجوية 
مستقبلي متطور وقد شدد رئيس المجلس على أن اإليكاو ظلت تدفع الجهات المعنية في مجال الطيران المدني لعقود عدة نحو انتهاج نظام 

إدارة وعمليات الحركة الجوية بحيث تلبي توقعات المجتمعات للمالحة الجوية، مشيرًا إلى أن "المستقبل يطرق أبوابنا اآلن" من حيث تهيئة 
 والمستهلكين، موضحًا أن اإليكاو قد منحت القطاع كل ما يحتاجه كي ينمو ويتطور. الحديثة
ل وذلك من خالل وضع أهداف وغايات محدثة و على أن "اإليكاو قد وف  أيضًا وأك د  متفق رت األدوات التي تحتاجونها لإلسراع بوتيرة هذا التحو 
 ."مالحة الجويةالخطط العالمية للسالمة والأوردناها في  يوالت ،عليها

، سعت فيها إلى لفت كذلك ألقت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو كلمة في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية
تؤدي في كثير من األحيان إلى حجب األثر الفعلي لقرارات انتباه الحاضرين إلى أن جسامة التحديات الفنية التي يواجهها المؤتمر قد 

 التي يمكن أن تغير حياة البشر تمامًا وتحقق النهضة والرخاء لألمم.فيه، و المشاركين 
من  التي تتعلق بالكثيراليات هذا المؤتمر ستجرون نقاشات متعم قة عن مجموعة من الموضوعات خالل فع  وقد عل قت األمينة العامة قائلًة: "

القيمة االجتماعية واالقتصادية للطيران  وجيات الجديدة من شأنها أن ُتحس نة، ومن المهم أن ندرك كيف أن هذه التكنولحديثاالبتكارات ال
الية بالنسبة لكم ولقطاع الطيران بوجه عام، على قدر أكبر بكثير من الكفاءة والفع   انوال شك أن التعاون والتنسيق هنا ينطويع نطاقها. وس  وتُ 

 المتفرقة التي تقوم على مزيج غير متجانس من العناصر والتي قد تختلف من دولة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر." مقارنًة بالحلول 
فية اقدر ما تنطوي على رؤية استشر وأشارت الدكتورة ليو بقولها: "ومن المهم جدًا أن تضع اإليكاو خطة عمل عالمية تتسم بالطابع العملي ب

 تعمل على تحقيق أفضل استفادة من جميع الموارد المتاحة." و متطلعة، 
في مؤتمر اإليكاو الثالث عشر للمالحة الجوية طائفة واسعة من البنود تشمل السياسات واألهداف المنق حة المرتبطة وسيستعرض المشاركون 

لخطة والمراجعات األخرى  ،ة، وأدوات جديدة لدراسات الحالة تتعلق بمشروعات تحديث البنية األساسيةبخطة اإليكاو العالمية للسالمة الجوي
وتأييد الدول إلطار الثقة الدولي الذي يهدف إلى تعزيز أمن النقل الجوي الرقمي مستقباًل ومتطلباته، فضاًل  ،العالمية للمالحة الجويةاإليكاو 

 نهج عالمي جديد للتعاون الفع ال من حيث التكلفة في مجال السالمة. وضع عن 
 



وقد اعتمدت كل هذه المداوالت على الندوات المسبقة التي أتاحت للجهات التشغيلية في القطاع توفير المشورة والمعلومات التي أفضت إلى 
 وضع توصيات نهائية عملية يتولى المؤتمر تقييمها. 

باإلشارة إلى أن مجلس اإليكاو قد أصدر سلسلًة من التوصيات في اجتماعه االستراتيجي خارج المقر كلمته االفتتاحية  واختتم الرئيس أليو
من بينها كيف يمكن لإليكاو أن تقود قطاع الطيران بشكل أفضل كي يتجاوب بشكل عدة . وقد تناولت هذه التوصيات مسائل 2018عام 

ي دينامي فع ال مع التغييرات المتنامية التي تحدث حاليًا وستستمر خالل العقود المقبلة، مع اإلشارة إلى التركيز على قطاع الفضاء الجو 
يكاو على مستوى القطاع ككل لالستثمار في الجيل الجديد من المهنيين كذلك رك ز رئيس المجلس على الدعوة التي أطلقتها اإلالتجاري. 

 ، نظرًا للحاجة إليهم لتشغيل وقيادة النظام الحديث للنقل الجوي خالل السنوات المقبلة.العاملين في مجال الطيران وتطويره
سبعة من الدول األربع عشرة المؤهلة للحصول على كذلك شارك الدكتور أليو في مراسم احتفالية خاصة حيث قام بتسليم األوسمة لممثلي 

، وقد ُدعوا للصعود م في مجال مراقبة السالمة على مدى العام الماضيمن تقد  هذه الدول شهادات رئيس مجلس اإليكاو تقديرًا لما أحرزته 
 .لتسل م األوسمة إلى المنصة

 ما يربوالمؤتمر ، ويستضيف 19/10/2018إلى  9تستمر فعاليات مؤتمر اإليكاو الثالث عشر للمالحة الجوية في الفترة من و 
 منظمة دولية.  32دولًة عضوًا في اإليكاو و 112مشارك من  1000على 

 
ليوم أمام مؤتمر اإليكاو الثالث عشر للمالحة الجوية، وهو حدث ُيعقد مرة ايلقي الكلمة االفتتاحية صباح  أولومويا بينارد أليورئيس مجلس اإليكاو الدكتور 

مشارك  1000واحدة كل عشر سنوات ويجتذب المتخصصين الفنيين في مجالي المالحة الجوية والسالمة. وقد أك د رئيس المجلس للحضور وعددهم نحو 
، وتزايد 2035بحلول عام التحوالت الهائلة منها تضاعف عدد الرحالت الجوية  على أن الطيران اليوم يقف على أعتاب مرحلة تحمل في جعبتها بعض

طالق أنشطة الطيران المستقل والطيران في الفضاء الخارجي دون المداري والطائرات األسرع من الصوت،  ،انتشار تكنولوجيا الطائرات الُمسي رة أوتوماتيكياً  وا 
 تكنولوجيات الذكاء االصطناعي وتقنيات سلسلة الكتل أو البلوك تشين. فضاًل عن العديد من االبتكارات األخرى مثل

 رينمعلومات للمحر  

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
 الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بينللطيران المدني 

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 192العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 



 الموقع الرسمي للمؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية
 اإليكاو وتنمية قطاع الطيران

 نهج اإليكاو في العمل

 لالتصال:

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + 1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 
 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 

 ICAO@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 wraillantclark@ تويتر:

  /linkedin.com/in/raillantclark:نلينكد إ
 

https://www.icao.int/Meetings/anconf13/Pages/default_ar.aspx
https://www.icao.int/Meetings/anconf13/Pages/default_ar.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/about-icao/pages/how-it-works.aspx
https://www.icao.int/about-icao/pages/how-it-works.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
mailto:aphilbin@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
https://www.linkedin.com/in/raillantclark/

