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"الطيران للجميع"  حورية للتعاون واالبتكار في توفيراألهمية الم
 للنشر الفوري

لتعزيز التعاون اإلقليمي والتكنولوجيات المتطورة أهمية حاسمة في تحقيق الربط الجوي سيكون  – ١٧/١/٢٠١٩، ومومبايمونتريـال 
لمي المستدام لمجتمعات العالم كافًة، ذلك ما صّرح به رئيس مجلس اإليكاو الدكتور أولومويا بينارد آليو هذا األسبوع في مؤتمر القمة العا

 .للطيران في مومباي، الهند

ك بالدور القيادي الهام الذي تضطلع به الهند في تنمية الطيران، وحّث قادة هذا البلد على تسخير ما لديهم من ونّوه رئيس المجلس كذل
اليوم في قطاع  إقليم آسيا والمحيط الهادئالستيعاب النمو الذي يشهده  موارد وخبرات للمساعدة في تحقيق األهداف األولويات العديدة

 .الطيران

للطيران، شّدد الدكتور أليو على أن النقل  ساعدة على التصدي للنمو المتوقعدور التكنولوجيات الجديدة في الممعرض التركيز على وفي 
ون الجوي اليوم "يقف على شفير تحوالت كبرى من بينها تكنولوجيا الطائرات المسيرة (الدرون) وأنشطة المركبات الهوائية المسيرة ذاتيًا ود

 الكتل". سالسل عن االبتكارات األخرى كالذكاء الصناعي وتكنولوجيات المدارية وفوق الصوتية، فضالً 

وأّكد قائًال "يجب أن نعتنق هذه التحوالت وأن نتهيأ لها من خالل تطبيق بنى أساسية مادية وتنظيمية جديدة للحفاظ على حيوية قطاعنا 
 جتمعات الحديثة".الحتياجات وتوقعات المؤسسات التجارية والم التامةوفعاليته واستجابته 

وما تبذله الهند من جهود  المستدام الزدهار الوطنيلتحقيق اويعكس شعار قمة مومباي "الطيران للجميع" أهمية الربط الجوي المتزايدة 
 حيوية لتعزيز تنمية الطيران لصالح جميع مواطنيها.

ا حدا بالدكتور أليو إلى تشجيع الهند والدول ، مم٢٠٢٥ان في العالم بحلول عام ومن المتوقع أن تصبح الهند ثالث أكبر سوق للطير 
اعد اإليكاو القياسية وٕارشاداتها من خالل التنفيذ المعزز لقو  ، وذلكعلى النهوض بنجاحاتها في مجال تنمية النقل الجوي المشاركةاألخرى 

 لخفض االنبعاثات والتعويض عنها. المتعلقة بسالمة شبكة الطيران وأمنها واستدامتها، بما يشمل استراتيجية خطة كورسيا

خطتا اإليكاو العالميتان لسالمة الطيران وللمالحة الجوية، تقدم وقال في هذا السياق إنه "ال بد من إدارة نمو الطيران بصورة فعالة. و 
تجابة لتحديات النمو بشكل باإلضافة إلى الخطة األخيرة ألمن الطيران، أهدافا واستراتيجيات عالمية لمساعدة الدول األعضاء على االس

 متسق".

وشّدد الدكتور أليو كذلك على أن االلتزام بخطط اإليكاو العالمية يعزز ثقة المستثمرين بالبنى األساسية الكبرى للنقل الجوي وأنشطة 
 البحث والتطوير، مؤكدًا أن "اتساق خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات النقل الجوي ضروري للغاية".

ت لس أثناء رحلته في مومباي التي شملق مدير مكتب اإليكاو اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ، السيد آرون ميشرا، رئيس المجوقد راف
رفيعة المستوى أفضت إلى اتفاق العديد من الدول على تعزيز تعاونها مع اإليكاو ومع بعضها اجتماعات أيضا سلسلة لقاءات وزارية و 

 البعض.

التقليدية في قطاع الطيران، من دان كذلك على دعم اإليكاو في وضع إطار لتعزيز العمل مع الجهات الفاعلة غير واتفق عدد من البل
ُقطعت التزامات رئيسية على صعيد االمتثال لقواعد اإليكاو كما بين التكنولوجيات الناشئة. أجل تحقيق مستوى أفضل من التكامل 
 نظيمي وحماية البيئة.وأحكامها، ال سيما في مجال اإلصالح الت

وضّم الوزراء والمسؤولون الذين اجتمعوا لعقد هذه المناقشات نائب وزير التخطيط والسياسات في أفغانستان، الدكتور محمد قاسم 
زيرة النقل وفاييزاده؛ ووزير الطيران المدني في الهند، السيد سوريس برابو؛ ونائب مدير الطيران المدني في الصين، السيد وانغ زيكينغ؛ وو 

السيد كيو ميو؛ ووزير الطيران  هملديف، السيدة أيشاث ناهوال؛ ووزير النقل في ميانمار، السيد تانت سين مونغ، ونائبلمدني في والطيران ا
األساسية في المدني في نيبال، السيد رابيندرا براساد اديكاري؛ ووزير الدولة للطيران في نيجيريا، السيد هادي سيريكا؛ ونائب وزير البنى 

 بولندا، السيد ميكوالي وايلد.  



 
 رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، يلقي كلمة االفتتاح في مؤتمر القمة العالمي للطيران في مومباي هذا األسبوع.

 
 مصادر معلومات للمحررين

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

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

  مكتب اإليكاو اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
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