رئيس مجلس اإليكاو :االتبككار في مجال الطيران يطرح فرصا وكحديات
للمشغلين والجهات الكنظيمية
للنشر الفوري

مونكريـال وتبيجين - 2019/5/16 ،في كلمته االفتتاحية اليوم في "منتدى الصين لتطوير الطيران المدني لعام  ،"2019أكد رئيس مجلس
منظمة الطيران المدني الدولي الدكتور أولومويا بينارد أليو على الحاجة إلى سياسات وممارسات تنظيمية جديدة في مجال الطيران حتى يتمكن
القطاع من التفاعل بشكل استباقي مع المبتكرين وتشجيعهم ،بدالا من إعاقة ابتكارهم.
وعلق الدكتور أليو قائالا " :ينعقد منتدى الصين لتطوير الطيران المددني هداا العدام تحدت شدعار "الطيدران الداكي :التطدوير العدالي الجدودة فدي ظدل
در
ثورة علمية وتكنولوجية وصناعية جديدة" – وهو شدعار مناسد للاايدة ويدتتي فدي الوقدت المالئدم تمامد ا ،ال سديما وأن الطيدران أصدب اليدوم عنص ا
أساسي ا في مجتمعنا الدولي.
وأضاف " :إن االبتكارات التكنولوجية ،إاا عوملت على أنها تكمل بعضها البعض ،يمكن أن تسرع إلى حد كبيدر مدن وتيدرة اسدتفادة جميدع البلددان
والشعو من الفوائد االجتماعية واالقتصادية الهامة والمستدامة للنقل الجوي" ،كما أشار إلى " ضرورة إجراء اإلصالحات التنظيمية الالزمدة التدي
تضمن أن يحتفظ الطيران بثقة جمهور المسافرين باعتباره وسيلة النقل األكثر أمان ا وفعالية وموثوقية" .
كمددا أبددرز رئدديس مجلددس اإليكدداو كيددف تمتددد رقمنددة الطيدران ا ن إلددى تقريبد ا كددل مجددال مددن مجدداالت عمددل شددركات الطيدران والمطددارات ،وأن هدداه
االتجاهات تشكل شواغل خطيرة ليس فقط فيما يتعلق بتطور العمليات ،ولكن أيض ا من حيث تهديدات األمن اإللكتروني.
وعرض بإيجاز جهود اإليكاو إلنشاء إطار ثقة قوي بين مرسلي المعلومات الرقمية ومستقبليها ،وشدد بقوة على الحاجة إلى تددري مدوظفي النقدل
الجددوي "وتسددليحهم بالكفدداءات التددي سددتكون مطلوبددة لتشددايل وادارة جميددع ال دنظم والقدددرات الجديدددة فددي قطدداع الطي دران بمهني دة وكفدداءة فددي القددرن
الحادي والعشرين".
وبعد أن أشار إلى أنه من المتوقع أن تظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ منطقة النقل الجوي األسرع نموا في اإليكاو من حيث حركة نقل الركدا
والبضائع حتى عام  2035على األقل ،األمر الاي لن يجل مجرد عدد أكبر من الرحالت الجويدة ولكدن أيضدا مسدتويات أعلدى مدن االنبعاثدات،
وجه العناية إلى " األهمية الكبرى للتكنولوجيات المبتكرة أيض ا بالنسبة لجهودنا الرامية إلى تقليل البصمة البيئية لقطاعنا لصال األجيال القادمة.
ونوه بجهود الصين قائالا " :يؤكد الك على أهمية الجهدود التدي بدالتها الصدين فدي ا وندة األخيدرة للتوسدع فدي األنشدطة المراعيدة للبيئدة فدي قطداع
الطيران ،وأهنئ بلدكم على إظهاره هاه الروح القيادية .كما أتطلع إلى استمرار دعمكم ألنشطة اإليكاو في مجال حماية البيئة".
واختددتم ال ددكتور أليددو باإلشددارة إلددى أن منتدددى الطي دران الدددولي القددادم لايكدداو ومعددرض االبتكددار الدداي سد مدينظم علددى هامشدده قبيددل انعقدداد الجمعيددة
العمومية األربعين للمنظمة في سبتمبر القادم سوف "يركز على االبتكدارات التشدايلية والتنظيميدة اعت ارفد ا باإلمكاندات والتحدديات التدي يطرحهدا هداا
العصر الاي يشهد ابتكارات رائعة في مجال الطيران" ،والك في إطار احتفاالت منظمة الطيران المدني الدولي في عام  2019بالاكرى الخامسة
والسبعين لتتسيسها.
خالل زيارته في بيجين ،التقى الدكتور أليو بمسؤولين رفيعي المستوى وهما مدير الهيئة العامة الصينية للطيران المدني ،السيد فنغ شنالن ،ونائد
وزير خارجية الصين ،السيد لي يوتشنغ ،لمعالجة هاه األمور وغيرها من األمور الهامة في قطاع الطيران المدني في الصين .كما سيقوم بزيارات
إلى عدد من المواقع الفنية ،بما في الك مطار داشنغ الدولي الجديد في بيجين .هاا ،ورافقه طوال الزيارة ممثل الصين في مجلدس اإليكداو ،السديد
يانغ شنجون ،ورئيس المكت اإلقليمي الفرعي لايكاو في آسيا والمحيط الهادئ في بيجين ،السيد رافاييل جيليت.

خالل إلقاء كلمة افتتاحية اليوم في منتدى الصين لتطوير الطيران المدني لعام  2019الاي استضافته الصين في بيجين ،أكد رئيس مجلس اإليكاو الدكتور
أولومويا بينارد أليو أن هناك حاجة إلى سياسات وممارسات تنظيمية جديدة في مجال الطيران حتى يتمكن القطاع من التفاعل بشكل استباقي مع المبتكرين
وتشجيعهم ،بدالا من إعاقة ابتكارهم.
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اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أمنشئت في عام  1944لتعزيز التطور ا من والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء
العالم .وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائ الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،من بين العديد من األولويات األخرى.
والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  193دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
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