
  

 

 بشأن  2019المنتدى االقتصادي العالمي  أمامرؤى هامة  طرحاألمينة العامة لإليكاو ت
 أولويات أمن الطيران العالمي واالبتكار واالستدامة 

 للنشر الفوري

بشأن أولويات أمن الطيران العالمي أبرزت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو رؤى هامة  - 31/1/2019 ودافوس، مونتريـــــال
طائفة واسعة إطار في دافوس بسويسرا، حيث أدلت بإسهاماتها في الذي ُعقد  2019أمام المنتدى االقتصادي العالمي  واالبتكار واالستدامة

  رفيعة المستوى.الالنقاش حلقات من 

"يبين لها بوضوح أن اإليكاو تسير على الدرب السليم في دافوس وانطالقًا من مجمل خبراتها، أشارت الدكتورة ليو إلى أن المنتدى هذا العام 
ومد  على رسم مالمح مستقبل الطيران اً يعكفون حاليممن من حيث اتباعها لنهج استباقي في تحديد الكثير من المبتكرين في القطاع الخاص 

 ."جسور التعاون معهم

كالطائرات الجديدة العديد من االبتكارات في ضوء : "إن النقل الجوي اليوم يقف على مشارف حقبة جريئة ومثيرة، قائلةً  وأضافت الدكتورة ليو
دقيقًا  ي يجري تعديلها تعديالً الت بدون طيار )درونز( والتاكسي الطائر وعمليات التشغيل المستقلة، والكثير من التقنيات واإلمكانيات األخرى

النظام العالمي يسير وألن اإليكاو هي وكالة األمم المتحدة المسؤولة عن تنسيق شؤون الطيران فيما بين الدول بحيث على مستوى العالم. 
هذه لصورة ديناميكية متطورة بب يتقدم باالستناد إلى الحلول التي تمت مواءمتها عالميًا، البد وأن تمتلك اإليكاو القدرة على التجاو و لدينا 

 من أن تعوقه."  في تطوير النظام العالمي للنقل الجوي بدالً كي تسهم  ةيددالتكنولوجيات الج

مما مهد كذلك أدلت األمينة العامة لإليكاو بتصريحات هامة عن المنظمة وعن الطيران العالمي في دافوس من خالل المالحظات الخاصة 
سماء "، و"األمن في عالم السفر"، و"تعزيز األمن اإللكتروني في قطاع الطيران": تناولتمنفصلة في المنتدى،  قاشحلقات نالطريق لثالث 

 . "نظيفة من أجل الغد

الذي استعرض "مبادرة نظام التنقل"، التابع للمنتدى العالمي االقتصادي و وشاركت األمينة العامة أيضًا كرئيس مشارك للمجلس اإلشرافي 
كعضو في المجلس العالمي التابع للمنتدى والذي رّكز جهوده هذا العام على الطائرات بدون طيار )درونز( والمجال الجوي في وأيضًا 

 . المستقبل

المحاورين الرئيسين الذي استعرضوا أحدث كواحدة من وأخيرًا شاركت الدكتورة ليو مع المسؤولين في القطاع وصناع القرار في دافوس 
 "السيارات الطائرة" و"التصميم من أجل اللوجيستيات الجوية الجديدة."حلقتي النقاش  ضمنالتطورات 

األعمال ومنهم السيد يورغن ستوك، األمين العام وخالل زيارتها إلى دافوس، التقت الدكتورة ليو بعدد كبير من كبار الشخصيات وقادة 
والمعلوماتية والطاقة  ساسيةمفوض البنية األالدكتورة أماني أبو زيد، و ، ي لالتصاالتالتحاد الدوللإلنتربول، والسيد هولين زاو، األمين العام ل

 ، والسيد غويام فوري، رئيس شركة إيرباص للطائرات التجارية، والسيد مارك ألين، شركة بوينغ الدولية.    والسياحة في االتحاد األفريقي

 



 
Image copyright WEF / Jakob Polacsek  

"التصميم من أجل بعنوان "السيارات الطائرات" و 2019تطرح رؤى اإليكاو في حلقتي نقاش بالمنتدى االقتصادي العالمي  األمينة العامة لإليكاو
"يبين لها بوضوح أن اإليكاو تسير  دافوس في . وانطالقًا من مجمل خبراتها، أشارت الدكتورة ليو إلى أن المنتدى هذا العاماللوجيستيات الجوية الجديدة"

من حيث اتباعها لنهج استباقي في تحديد الكثير من المبتكرين في القطاع الخاص ممن يعكفون حاليًا على رسم مالمح مستقبل الطيران  على الدرب السليم
 ومد جسور التعاون معهم."

 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944ألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة ل

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

  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  
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