
  
 

رئيس مجلس اإليكاو يسلط الضوء على أهمية دور المنظمة في المنتدى العالمي لقادة الطيران المدني في 
 سنغافورة
 للنشر الفوري

، في اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين الحكوميين أليو، الدكتور أولومويا بينارد رئيس مجلس اإليكاو أّكد – ١١/٤/٢٠١٩، سنغافورةو  الـمونتري
األسبوع، على الفوائد التي تحققت على مر التاريخ في مجالي هذا وقادة قطاع النقل الجوي في أحد أبرز المحافل القيادية للطيران المدني مطلع 

اإليكاو في مجال واعد القياسية والسياسات والخطط العالمية االستراتيجية التي وضعتها النقل الجوي واالزدهار العالمي جراء اعتماد الدول الق
دورًا على األسباب التي تجعل دور اإليكاو في تفعيل التشغيل البيني العالمي لُنظم الطيران  بشكل رئيسي في حديثهالطيران المدني، مركزًا 

 .لنقل الجويلمفعم باإلثارة واالبتكار لضمان مستقبل  محورياً 

، الذي تنظمه ٢٠١٩آراءه هذه أمام حشد رفيع المستوى من المشاركين في المنتدى العالمي لقادة الطيران المدني لعام  أليوعرض الدكتور و 
: لنبني الطيراننهضة عقد هذا العام تحت شعار "على المدعوين إليه، وينفيه  تقتصر المشاركةإدارة الطيران المدني في سنغافورة. وهو حدث 

 مع رئيس وزراء سنغافورة، السيد لي هسين لونغ. اليومطرح رئيس مجلس اإليكاو رؤاه هذه أيضا خالل مناقشاته مستقبلنا معًا". كما 

خ الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس اإليكاو ويشّكل بالتالي مناسبًة تدعو للفخر بالتاري ٢٠١٩عام  يصادف" أليووفي هذا الصدد، قال الدكتور 
هذه المناسبة أيضا لنوجه عناية قطاعنا إلى القضايا والتطورات  فينتوقف  لكنناالحافل باألحداث واإلنجازات لقطاع الطيران المدني الدولي، 

ماليين  ذلك بزوغها عالميًا في مجال الطائرات والعمليات الجديدة". واستطرد موضحًا "يشمل اليوماالبتكارات الثورية التي نشهد الناجمة عن 
، فضًال عن األنواع اليومالمسّيرة "الدرون" التي يتم تشغيلها لخدمة أغراض جديدة وغير متوقعة في مختلف أنحاء العالم  الصغيرة الطائرات

  ".ماليو العديدة األخرى من الطائرات التي تحلق على ارتفاعات أعلى أو أدنى وبسرعة أكبر أو حتى أقل بكثير عن تلك التي نتعاطى معها 

 .استباق هذا التطور وتمكينه وتوجيهه تحمل على عاتقها مسؤوليةالمجلس أن اإليكاو، بصفتها مهندسة القواعد القياسية للطيران، رئيس أوضح و 

جعل من النقل  أّكد قائًال "يجب أن نعزز االبتكار بكل أشكاله، ولكن علينا في الوقت ذاته أن نحافظ على التشغيل البيني األساسي الذيو 
تحقيق السلم واالزدهار والنمو االقتصادي في العالم". ومضى يقول "نتحمل، كقادة لقطاع الطيران، مسؤولية جماعية فائقة الجوي قوًة مذهلة في 

ان في القرن الحادي المهرة إلدارة القاعدة التكنولوجية المتزايدة التعقيد لقطاع الطير  العامليناألهمية تتمثل في ضمان توفر عدد كاٍف من 
 والعشرين".

، مشيرًا إلى أن الحل الممكن الوحيد للتصدي لتوقعات نمو اليومبأن النمو الهائل والرقمنة المتسارعة قد غيرا وجه الطيران  أليووأقّر الدكتور 
بها مجالنا الجوي في نظام إدارة الحركة الحركة الجوية بمعدل الضعف، هو إحداث "نقلة نوعية في األساليب التي نتبادل بها المعلومات وندير 

 الجوية للقرن الحادي والعشرين".

لدعم هذا التحول "يمس العديد من األنشطة األخرى" في مجال النقل الجوي، مشددًا على التجاه نحو الرقمنة أن اوأوضح رئيس المجلس كيف 
يتمثل في العثور على "حلول توافقية وعالمية في مجال الطيران يمكن  أن أحد التحديات الرئيسية التي يطرحها هذا التطور بالنسبة لإليكاو
 تطبيقها بصورة عملية لمواجهة التحديات والتطورات المحلية المتباينة".

 نمحصّ "في سعينا لضمان وضع  المجلس قائالً رئيس فقد شّدد على مخاطر متزايدة تتعلق باألمن اإللكتروني،  تنطوي الُنظم الرقمية ولما كانت
إرساء هندسة قطاعية  في للنقل الجوي في الفضاء اإللكتروني، ال يتمثل هدفنا في فرض برامج الحماية األمنية التي ينبغي استخدامها، وٕانما

هويات مأمونة للتشغيل البيني الرقمي المستدام في مجال النقل الجوي. ولتحقيق هذا الهدف، ال بد من إنشاء نظام لتبادل ال تؤسس لقاعدةشاملة 
 الموثوقة بين مرسلي المعلومات الرقمية ومتلقيها".

أن اإليكاو بدأت بالفعل البحث عن أساليب العتماد الهوية الرقمية وأن الحلول المرتقبة ستكون متسقة مع دور اإليكاو إلى  أليووأشار الدكتور 
ووفورات لجميع الجهات المعنية باالتصاالت الرقمية في مجال كذلك أوجه كفاءة جديدة  تيحالتاريخي في مجال الطيران المدني العالمي، وست

 النقل الجوي.



ويقع العبء علينا  ةعميق اتمن تغير  القطاعوأضاف رئيس المجلس قائًال "إن هذه التكنولوجيات الجديدة واالبتكارات تفتح أعيننا على ما يشهده 
 جميعًا، كقادة لقطاع الطيران، لضمان إدارة هذا التغيير على النحو السليم".

في قطاع الطيران ونتصدى لما يرتبط بها من مخاطر،  والعديدة"إذا لم نعمل بشكل هادف على إدماج التكنولوجيات الوافدة الجديدة وحّذر قائًال 
لجيل الذي يليه إلى اينقل  مجيلنا الجيل األول الذي ل منيجعل ، و نقل الجويالتي هي قوام الالمة فإن ذلك قد يؤدي إلى تدهور مستوى الس

الذي لطالما سعينا جاهدين لتحقيقه معًا، والذي يحقق ما ال يحصى من الفوائد في مجاالت الربط والسلم  بينياً المجال الجوي الواحد والمترابط 
 ".عالمياً  واالزدهار

 حول في سبتمبر القادم لذين سُيعقدانكلمته موجهًا عناية القادة المجتمعين إلى منتدى ومعرض اإليكاو للطيران العالمي ال أليور واختتم الدكتو 
 االبتكار، مؤكدًا أن المنتدى سيتناول مواضيع تهم المشّغلين والجهات التنظيمية معًا. محور

لعالم المتقدم وحده، فالبلدان النامية ستحصد فوائد كبرى من االبتكارات التي ستساعدها وشّدد كذلك على أن االبتكار ينبغي أال يكون أولوية ل
 .القديمةعلى تخطي العديد من الُنظم والُنهج 

ا الحراك وقال في هذا الصدد "إن التطبيقات الجديدة الالمتناهية للطائرات المسّيرة في المجتمعات المدنية النائية والنامية تشهد بوضوح على هذ
 ".ناالعالم والقطاع تغيرات متسارعة من حول يشهدكل على التجارب والممارسات القديمة في حين يتّ الواعد وتدل على أن ليس بوسع أحدنا أن 

 

 
مصافحًا رئيس وزراء سنغافورة، السيد لي هسين لونج. وقد سنحت للقائدين الفرصة لتبادل اآلراء بشأن  أليورئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد 

واألسباب التي تجعل االستثمارات في التعليم والتدريب والبنى التحتية  ،مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بنمو النقل الجوي في إقليم آسيا والمحيط الهادئ
نبية واآلثار االقتصادية المادية أمرًا فائق األهمية في سياق سعي الدول إلى الحفاظ على ما تتمتع به حاليًا من نتائج إيجابية للغاية على مستوى التجارة األج

كذلك على الدور الهام للتكنولوجيات الحديثة المبتكرة في التصدي  أليووأّكد الرئيس  .وسبل تعزيز هذه النتائجاالجتماعية بفضل الربط الجوي فيما بينها، 
 في منتدى قادة الطيران المدني الذي نظمته إدارة الطيران المدني في سنغافورة  كلمتهمحاور أهم للشواغل المتعلقة بالسعة والكفاءة، وكان ذلك أحد 

 وزارة االتصاالت والمعلومات في سنغافورة). (الصورة مقدمة من

 

 

 



 معلومات للمحررين مصادر

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

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

 بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الطيرانعن مستقبل  وقع اإليكاو اإللكترونيم
 اإليكاو وتطوير الطيران

 وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامةاإليكاو 

 لالتصال:

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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 ICAO@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
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