
 

لمجلس لالجمعية العالمية خاللط الضوء على تحديات الطيران في المستقبل سلّ ت لإليكاو األمينة العامة
 ٢٠١٩لعام الدولي للمطارات

 للنشر الفوري

العديدة التي تحققت من خالل  والوفوراتفوائد البلإليكاو،  األمينة العامة، فانغ ليو دكتورةال أشادت – ٣/٤/٢٠١٩، غكون غوهون الـمونتري
 اآلن وكالة الطيران هاتستكشفالتي مجموعة من التطورات الرائدة وناقشت ، (ACI) مجلس المطارات الدوليالو  اإليكاوالتعاون الوثيق القائم بين 

في لمجلس الدولي للمطاراتلالجمعية العامة السنوية خالللمطارات العالمية الشخصيات القيادية ل ت معتحدث ماألمم المتحدة عندل التابعة
 .هونغ كونغ

"ما هو اآلتي في عالم الطيران؟ المستقبل يبدأ ، أال وهو ٢٠١٩لعام  الجمعية العامةومن خالل التركيز على الموضوعات المرتبطة بشعار 
حاليا  هاواجهيالتي  أحيانا والثوريةبل تركز االهتمام العالمي على بعض تطورات الطيران المثيرة للغاية  اإليكاوليو أن  دكتورةال ، أوضحتاآلن"
 .النقل الجوي العالميعالم 

ممتنة  اإليكاوفإن ، نركز على زيادة انتشار عمليات الطائرات بدون طيار أو النقل الفضائي التجاريسسواء كنا " قائلة: ليو دكتورةال تأكدفقد 
 في الوقت الذي ، خاصةالنشطة التي بذلتها على الجهودالنقل الجوي  عالم في والجهات المعنية األخرىوالحكومات لمجلس الدولي للمطاراتل

  وسد هذه الثغرات. في المستقبل فيهواالبتكار  الجوي النقل قطاع نموتعيق توقع الثغرات التي قد فيه إلى نسعى 

أن تعمل باستمرار لتكون في اإليكاوعلىيجبهليو أندكتورةالتأكد، الرقمنةالتوسع في عمليةالشامل للقطاع نحو وفيما يتعلق باالتجاه 
 .الطيران في عالم بتكاراتاال وتيسيرتتحمل مسؤولية توقع فهي ، القواعد القياسيةوضع تقوم بألنها كهيئة ، طليعة هذه التطورات

المية متقاربة يمكن تطبيقها التحديات الرئيسية التي تطرحها هذه الثورة الرقمية كيفية إيجاد حلول ع ضمن منومن ثم، فليو " دكتورةال توقال
الرحالت حجم في اآلن  المتوقعإلى أن الدوافع الرئيسية مثل النمو الهائل  ةمشير ، على التحديات والتطورات المحلية المتباينة" للتغلب اعملي
من العوامل الرئيسية  هي الرقمية األدواتبسبب اعتماد الطيران المتزايد على  اإللكترونيوزيادة مخاطر األمن  الركاب وأعداد وية العالميةالج

 . عند االستجابة لهذه التحدياتسريعا وفعاالالطيران أن يكون  من الضروري هالتي تجعل

 على المنظمة بل، تقييد االبتكارمما قد يؤدي إلى ، اإللزام ا في درجةال ينبغي أن يكون مفرط اإليكاوليو على أن دور  دكتورةال توشدد
 البينيالتشغيل لضمان القدرة على ا آمنو  متيناا اء "بنية قطاعية شاملة توفر أساسمعالجة تحديات قطاع النقل الجوي الرقمي من خالل إنش

 .ملنقل الجوي المستدافي قطاع ا الرقمي

 اإليكاوالذي تواجهه  األساسيوبالتالي فإن التحدي ، معتمدةها محددة و هوياتجهات تكون ا من خالل حقيق هذا األمان حاليوأضافت: "يتم ت
 ."من أجل حماية مجموعات المعلومات الكثيرة المتوفرة اآلن في شبكتنا االعتمادهو مواءمة عملية 

قد اتخذت بالفعل الخطوات األولى في هذا االتجاه في وقت سابق من هذا اإليكاو أنإلى المجتمعين لمطارات ا مديري في حديثها أماموأشارت 
لكي تستكشف الوكالتان ، (ICANN) والمعروفة باسم "شركة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة"عندما وقعت مذكرة تفاهم جديدة مع ، العام
 .لتأمين االتصاالت الرقمية للطيران الالزمجسر الثقة  بناءكيفية معا 

 لمجلس الدولي للمطاراتا أن يكونويسعدنا كثيرا ، إلى األمامتقدم ن ونحن"سيتطلب هذا العمل التشاور المكثف  قائلة: ليو دكتورةال تأشار و 
ا الطريقة التي تساعد بها شجعتني أيض"لقد وأضافت بقولها على تمثيل مصالح واهتمامات مشغلي المطارات أثناء صقل اإلطار العام".  اقادر 

 واألولويات األخرى للطيران اليوم." اإللكترونياألمن لشؤون  فعالالالتنسيق العالمي  ضمان في لإليكاوخطة أمن الطيران العالمية 

زيادة شأن ضرورة توفيربالحكوماتإذكاء وعيبلإليكاواالهتمام الكبيربالتوازي مع تأتيليو باإلشارة إلى أن هذه الجهود دكتورةالتواختتم
هذا التطوير  لمواكبةزمة االستثمارات الالفضال عن ، اآلن في العديد من مناطق العالمة الكفاء وزيادةللشبكة  الطاقة االستيعابية في كبيرة

والتحديث.



أهداف  أهميةحيث أبرزت ، طريق الحريرعن الرابع مؤتمر الفي  للحديثفرصة الا ضليو أي دكتورةأتيحت لل، أثناء وجودها في هونغ كونغو 
التركيز على و  في جني ثمار الربط الجويشراك الدول النامية إلر استراتيجي مفيد للغاية منبك" الحالي في الصين الجديد طريق الحرير برنامج "

.المتحدة األممالتي وضعتها  للتنمية المستدامة السبعة عشرهداف األتطلعاتها لتحقيق 

 

 
 شعارعلى موضوعاتها  تركز فقد العالم. و في آسيا والمحيط الهادئ  ٢٠١٩م خاطب الجمعية العامة السنوية لعاتفانغ ليو  دكتورةلإليكاو ال األمينة العامة

تركز اإليكاو كيف الدكتورة ليو  توأبرز "، المستقبل يبدأ اآلن؟ اآلتي في عالم الطيران"ما هو  :وهو ٢٠١٩الجمعية العالمية للمجلس الدولي للمطارات لعام 
 عام منا، بما في ذلك الحاجة إلى إطار النقل الجوي العالمي حالي ها قطاع واجهيوالمثيرة للغاية التي بل االهتمام العالمي ببعض تطورات الطيران المثيرة 

 في منظومةالجدد وغير التقليديين  الوافدينإشراك واستيعاب  علىوهي تعمل االتصاالت الرقمية للطيران واستجابة أكبر من الهيئات التنظيمية  ألغراضثقة 
 .لطيرانا

 

 معلومات للمحررين مصادر

 اإليكاومعلومات عن 
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام اإليكاو( اإليكاو

ات األخرى. األولوي شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين العديد من
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٢والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 الموقع اإللكتروني عن مستقبل اإليكاو بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة
 يكاو وتطوير الطيراناإل
 وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامةيكاو اإل
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