
 

 

بشأن التنقل في القرن الحادي  2020إسهام األمينة العامة في مناقشات المنتدى االقتصادي العالمي لعام 
 والعشرين وتطبيقات الطائرات غير المأهولة والمجاالت الجوية النظيفة,

 للنشر الفوري

ذ -28/1/2020 ودافوس، مونتريـــــال ظم في دافوس خاطبت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو المنتدى االقتصادي العالمي الذي ن   وا 
والتنقل  (drones)فقد أسهمت في طائفة من جلسات المنتدى االقتصادي العالمي بشأن موضوعات متصلة بالطائرات المسيرة هذا األسبوع، 

الجهود الرامية إلى والتطبيقات الطبية الخاصة بالطائرات غير المأهولة بما في ذلك توفير إمدادات الطوارئ ومراقبة األوبئة و  الحضريالجوي 
 تخفيض انبعاثات الطيران في المستقبل.

العديدة التي أسهمت في اإلنجازات وقد كان الموضوع الرئيسي الذي تم التشديد عليه خالل مشاركتها هو األهمية الحاسمة لفوائد الطيران 
  .التابعة لألمم المتحدة 2030الناجحة التي أحرزتها الحكومات خالل عشر سنوات من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 

، والذي بشأن مستقبل التنقل 2020للمنتدى االقتصادي العالمي لعام  المشرفينوشاركت األمينة العامة لإليكاو في ترأ س اجتماع مجلس 
ناقش في ظل ثالث فئات رئيسية كيفية إرشاد مبادرات القطاع العام والقطاع الخاص للتحول المنتظم إلى نظام إيكولوجي مأمون ونظيف 

جلس إدارة المنتدى االقتصادي العالمي بشأن التنقل الجوي الحضري، فضاًل عن فريق الدكتورة ليو في جلسة م وشامل للجميع. وشاركت
 ."مواصالترة والالطائرات المسي   لمرتبط بالمنتدى االقتصادي العالمي والمعنون "مستقبل التنقل:الخبراء ا

وفي هذه االجتماعات، عرضت الدكتورة ليو معلومات شاملة بشأن ترخيص التاكسي الجوي وغيره من الطائرات غير المأهولة في المناقشات 
ن الطائرات الجديدة مستقبل، وشد دت بصفة عامة على أوشامل للجميع بشأن التنقل في الالتي دارت حول الحاجة إلى نظام إيكولوجي نظيف 

 .وقدرات الطيران التي يجري ابتكارها اليوم تتضمن إمكانية إحداث ثورة في تنقلنا الشخصي والجماعي
ذ أشارت إلى أن ابتكارات الطيران الجديدة هذه خالية بالفعل إلى حد كبير من  ، فقد أشارت في متناول البلدان المتقدمة والناميةاالنبعاثات، و وا 

تأثيرات على طائفة من تطبيقات التنقل الحضري والتجارة اإللكترونية ونماذج ـتسم بة إلى حدِّ كبير وتواعد وجهة وجهة تطورها هيإلى أن 
 .األعمال التجارية

بليون يورو سنويًا  10حاليًا يقدر بأكثر من األوروبي وتشير الدراسات في مجال قطاع الطيران حاليًا إلى أن سوق الطائرات غير المأهولة 
. ونتيجة التأثيرات الهامة واإليجابية المماثلة المنتظرة عند اكتمال 2050بليون يورو في السنة بحلول عام  15، وأكثر من 2035في عام 

، فقد استرعت الدكتورة ليو االنتباه إلى هذه التوقعات وحذرت كذلك بشأن التحديات الخاصة بإدماجها في هذا المجال ت الواليات المتحدةقدرا
 الوطنية.التي ستواجهها الجهات التنظيمية 

داعي لها واإلجراءات  ت التأخير التي الحاالإلى إحالل التوازن بين تعزيز وتوفير االبتكار بدون وتسعى حاليًا الجهات التنظيمية الحكومية 
. ونحن مأمونة وفعالة ومتكافئة، وأطر تنظيمية مستدامة على الصعيد االجتماعي قت الذي تقوم فيه بضمان توفير فرص، في الو الروتينية

يم االستفادة منها جميع البلدان واألقالنشاهد بالفعل أمثلة إيجابية على هذا األمر، غير أننا بحاجة إلى تعزيز جهودنا بشكل أكبر لكي يتسنى ل
 أيما استفادة.

إحراز التقدم بشأن اإلطار  اإليكاوقدت في أكتوبر الماضي، أن تواصل ولقد طلبت الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها األربعين، التي ع  
 ، والتعاون مع جميع الجهات(RPAS)لموجهة عن ب عد التنظيمي للتكامل المأمون لنظم الطائرات غير المأهولة، بما في ذلك نظم الطائرات ا

 وذلك بغية التعجيل باستفادة المجتمعات المدنية من فوائدها. –بما في ذلك تلك التي ال تتعامل بصورة تقليدية مع اإليكاو 
بالفعل في تحديث معاييرها لالستجابة لهذا الطلب، ولقد استضافت أيضًا سلسلة من اجتماعات معنية بتمكين الطائرات  ولقد شرعت اإليكاو

التي جمعت بين المبتكرين الذين ينتمون إلى القطاع الخاص والجهات التنظيمية من القطاع العام للمساعدة  "DRONE ENABLE"المسيرة 
 لة لهذه التحديات. في التوصل إلى حلول عالمية فعا



ع للمنتدى االقتصادي العالمي فريق الخبراء المعني التاب ماإلدالء بمالحظات بشأن الطائرات غير المأهولة أمابوأسهمت الدكتورة ليو أيضًا 
ة الطبية توسيع نطاق جهود المساعدعن ، والذي بحث التحديات الناجمة (Medicines from the Sky)بشأن مشروع "الدواء من السماء" 

 .المستويات اإلقليمية والعالمية كي تغطيالمحلية  (drones)رة الصغيرة والقائمة على الطائرات غير المأهولة والطائرات المسي  
 بواسطة الطائرات غير المأهولة المساعدةاه إلى كون وكالتها قد أعدت إرشادات محددة ومجانية بشأن عت األمينة العامة لإليكاو االنتبواستر 

(U-AID)  في هذا المجال من أجل عمليات المساعدة اإلنسانية والعمليات اإلنمائية، وأنها تدعم بالفعل برنامج األغذية العالمي ومنظمة
الترتيب التعاوني شراكة سيما من خالل  الصحة العالمية وغيرها من الوكاالت بشأن تطبيقاتها المدنية الخاصة بالطائرات غير المأهولة، ال

دارة   .(CAPSCA)أحداث الصحة العامة في مجال الطيران المدني لمنع وا 
زيادة هذه الخدمات وغيرها من الخدمات الجوية للطائرات غير المأهولة تواجه تحديات متنوعة، بما فيها أن ومع ذلك، فقد أشارت إلى 

المطبقة. وشددت هنا على الدور الهام للقطاع  األدوار والمسؤوليات يشوبالمتطلبات التشريعية المتنوعة في الدول، وانعدام اليقين الذي 
ر التوصل إلى توافق في اآلراء فيما بين الدول يسِّ الخاص، مشيرة إلى أن تنسيق وتوحيد الجهود بشأن نظم الطائرات غير المأهولة سي  

 األعضاء باإليكاو.
 عجزالتنظيمية وتلك الخاصة بالسالمة والتأثير الناجم عن الجدد لإلرشادات الجويين وشددت أيضًا على الشواغل المتصلة بامتثال المشغلين 

 التمويل من حيث قدرات التصدي لألوبئة.
يكاو والهوية الرقمية ألحكام اإل ثلةتالمموشاركت الدكتورة ليو أيضًا في المناقشات التي دارت بشأن االبتكارات مثل السفر بدون جوازات السفر 

 أثناء جلسة المنتدى االقتصادي العالمي بشأن خلق مستقبل خاٍل من جوازات السفر. (KTDI)للمسافر المعروف 
الفحص المادي لجوازات السفر والمستهلك للوقت إلى ووافقت أثناء الجلسة على أن إعفاء المسافرين وشبكة السفر بصفة عامة من الحاجة 

 ،مجال أطر الهوية الرقمية، وخاصة عندما يمكنها توفير تحسينات أمنية في نظرًا لحاالت التقدم الحاليةمقبلة يبدو أنها خطوة منطقية 
 (DTC)مبادرة هوية السفر الرقمية ب فيما يتعلقوشددت على أن اإليكاو قد بدأت العمل بالفعل مع المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 

 سنوات عديدة. منذ
واستعمالها جواز السفر اإللكتروني يث اعتماد الكثير من البلدان لققتها بالفعل من حعلى إنجازات اإليكاو التي ح كبيرويقوم هذا العمل بشكل 

 لدليل المفاتيح العامة لإليكاو من أجل ضمان بياناتها الرقمية.
الحكومات أن لتي يجب على البيانات القابلة للتحقق ا يةديرت على أساس استمرار قيمت وأ  وذكرت أيضًا أن الهويات الوطنية الرسمية قد أ  

كأساس رئيسي يمكن  ةهاموثيقة ، سيظل لهذه العملية المستمرة ؤمنها، وأن جواز السفر ذاته، بوصفه المنتوج النهائي الحاليتضعها وت  
 للمواطنين من خالله السعي إلى التسجيل تسجياًل رسميًا في حلول جديدة متعلقة بالهوية الرقمية.

ذ و  إلى دورة سياسات مجلس إدارة المنتدى االقتصادي العالمي بشأن األجواء النظيفة بالنسبة للغد، فقد شددت قدمت الدكتورة ليو مالحظاتها ا 
بشأن على اإلطالق سيما من حيث توفير أول استراتيجية عالمية خاص والقطاع العام، على أهمية توافق اآلراء الذي ظهر بين القطاع ال

وتتكون االستراتيجية من سلة من التدابير المخصصة للتحسينات التشغيلية واالبتكارات التكنولوجية  االنبعاثات بالنسبة لكامل قطاع الطيران.
خطة كورسيا التابعة لإليكاو في إطار في التطور بشكل سريع والتي يجري تنفيذها اآلن. وهي تشمل أيضًا حلول التعويض بالفعل اآلخذة 

، 2021النقل الجوي نحو النمو الكربوني المحايد. واعتبارًا من عام مجال التقدم في ء إحراز أثنابعض الثغرات  التغلب علىالتي ستساعد في 
في المائة من انبعاثات الحركة الجوية الدولية بموجب إطار التعويض لخطة كورسيا التابعة لإليكاو. وفي هذا الشأن، أكدت  70فهي ستغطي 

 خطة كورسيا وغيرها من اإلنجازات الرئيسية.االنبعاثات في إطار حيح في تحقيق وحدات األمينة العامة على أن اإليكاو تتبع المسار الص
ذ أشارت الدكتورة ليو إلى أن االنبعاثات الناجمة عن الرحالت الجوية الدولية تشكل  فقط من تأثيرات غازات الدفيئة الناجمة عن  ٪1.3وا 

عما كانت عليه الطائرات النفاثة  ٪70ات فعالية أكبر من حيث استخدام الوقود بنحو النشاط البشري اليوم في السنة، وأن الطائرات الحديثة ذ
م دفع األولي، فقد شددت على أنه باإلضافة إلى االبتكارات التكنولوجية المتواصلة التي يجري تحقيقها اليوم بشأن هياكل الطائرات وتقنيات نظ

. ٪80ن احتمال تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وقود الطائرات النفاثة بنحو الطائرات، فإن أنواع الوقود المستدام البديلة تتضم
 في هذا المضمار بمزيد من التنسيق بين القطاعين الخاص والعام بشأن المضي في تطوير واستخدام وقود الطيران المستدام.طالبت و 
 



بين  يجب علينا القيام بذلك بطريقة ال تؤدي إلى الفصليًا بشأن استدامة الطيران الدولي حيث أننا نسعى إلى العمل عماًل مجدقائلة  وأردفت
 العالم اليوم. فيرفاهية عليها الكثير من  والتي يعتمدا بكٍد من أجل الجمع بينهعملت أجياله  عجيبعالم متنوع بشكل 

 ةتدى االقتصادي العالمي، بمناقشة هذه المسائل مع المفوضوقامت الدكتورة ليو، في اجتماعات ثنائية عديدة أجريت على هامش المن
ر المؤتم ة، السيدة أدينا لوانا فاليان ورئيسة للنقلاألوروبي ةالخاص بالبنى التحتية والطاقة، صاحبة السعادة أماني أبو زيد، والمفوض ةاألفريقي

، السيدة كلير بيري أونيل. وأجرت األمينة العامة (COP 26)ر المناخ بشأن تغياإلطارية ألمم المتحدة السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية ا
واد مشاورات مع المديرين التنفيذيين لمطارات هامة وغيرهم من القادة في مجال الطيران واألعمال التجارية ذات الصلة بالطيران، بمن فيهم ر 

 تكنولوجيا الطيران الناشئة.

 

 
الدكتورة فانغ ليو المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس هذا األسبوع، فقد أسهمت في طائفة من جلسات المنتدى  إذ خاطبت األمينة العامة لإليكاو

والتنقل الجوي الحضري، والتطبيقات الطبية بالنسبة للطائرات غير المأهولة بما  (drones)رة سي  االقتصادي العالمي بشأن موضوعات متصلة بالطائرات الم  
نشاء مستقبل خاٍل من جوازات السفر والجهود الحالية والمقبلة بشأن تخفيض انبعاثات الطيران. كافحةمدادات الطوارئ ومفيها تقديم إ  األوبئة، وا 

 
 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو

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. 193ات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها العديد من األولوي

ICAO and UN Agenda 2030 for Sustainable Development 
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