الرقمية "إلعادة بناء قطاع الطيران بحيث يصبح
أهمية االبتكارات
ّ
األمينة العامة لإليكاو تشير إلى ّ
القمة العالمية لالتحاد الدولي لالتصاالت
أفضل مما كان" إثر جائحة كوفيد ،19-خالل ّ

للنشر الفوري

العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،في الكلمة التي ألقتها اليوم أثناء االفتتاح الرسمي لألسبوع
شددت األمينة
مونتريـالّ – 2020/9/7 ،
ّ
أن تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تكتسي
للقمة
ّ
العالمية لمجتمع المعلومات ( )WSISللعام  ،2020على ّ
األخير من المنتدى الرقمي ّ
أهمية حاسمة بالنسبة إلى دور الطيران في بلوغ أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة على الصعيد العالمي وطريقة إعادة بناء النقل الجوي
ّ
بحيث يصبح أفضل مما كان إثر جائحة كوفيد.19-
حسن قدرات قطاعنا كمحفّز
وأشارت الدكتورة ليو إلى ّأنه "من شأن الرقمنة المتزايدة للنقل الجوي تعزيز الكفاءات والقدرات األساسية التي ت ّ
الجوية الممتثلة
أن الخدمات
بأهمية
االقتصادية وعلى صعيد االستدامة" .وأضافت قائلة" :ويتّسم هذا األمر
للمنافع االجتماعية و
ّ
ّ
ّ
خاصة إذ ّ
ّ
العالمية سعياً وراء تحقيق  15من أهداف التنمية المستدامة الـ .17
تحسن أصالً النتائج
ّ
لألحكام الصادرة عن اإليكاو والترابط الدولي ّ
مشددةً أيضاً على الدور الحاسم الذي ستضطلع
جراء داء كوفيدّ ،19-
ّ
ولخصت الدكتورة ليو التدمير الالحق بالترابط الجوي العالمي حالياً من ّ
الرقمية في تعافي النقل الجوي إثر الجائحة.
به القدرات
ّ
الرقمية والقائمة
فإن الحلول
ّ
وقالت الدكتورة ليو" :سواء تحدثنا عن تكنولوجيات جديدة بالكامل ،أو عن تطبيقات جديدة لتكنولوجيات متوفرةّ ،
على الواقع المعزز ( )ARوالذكاء االصطناعي ( )AIباتت متاحة اآلن لتمكيننا من إجراء الكشف األمني المسبق على الركاب والبضائع على
الصحية واألمنية ،وبكفاءة أعلى وبقدر أق ّل من االضطراب" .وأضافت" :كما ّأنها ترسي
أي وقت مضى ،لك ّل من المخاطر
ّ
نطاق أوسع من ّ
ستؤدي إليها نظم الطائرات غير المأهولة ) (UASمن حيث
التحوالت التي
أسس الجيل القادم من الطائرات ذاتية التشغيل والطائرات
ّ
ّ
المسيرة و ّ
مدنية واالجتماعية وتطبيقات أخرى كثيرة".
التنقل الشخصي والتجارة اإللكترونية والخدمات ال ّ
السيما و ّأنهما سيضطلعان بدور غاية
أي وقت مضى ّ
وكررت الدكتورة ليو اإلشارة إلى ّ
أن اإليكاو تحتضن االبتكار والرقمنة اليوم أكثر من ّ
ّ
تنفك تتزايد.
في
األهمية في طريقة إعادة إطالق قطاعنا وتعافيه باتباع مسار أكثر استدامة ،وبوتيرة ال ّ
ّ
للتوصل إلى قدر أكبر من المرونة واالستجابة والكفاءة حيث يتعلّق األمر بتقييم التكنولوجيات الناشئة
وعلّقت الدكتورة ليو قائلةً" :إننا نعمل
ّ
الفعال في المضي قدماً في
مهم من رسالتي إليكم اليوم يفيد ّ
بأنه يمكنكم االعتماد علينا لنكون شريككم الملتزم و ّ
ووضع القواعد بشأنها ،وجزء ّ
جميع المسائل المتعلّقة باالبتكار" .وأضافت" :معاً يمكننا تحقيق إنجازات هائلة ،وستواصل اإليكاو االعتماد على شراكة االتحاد الدولي
نتقدم مع ًا نحو مستقبل رقمي أكثر اخض ار اًر واستدامةً وابتكا اًر لألجيال القادمة".
لالتصاالت ورؤيته فيما ّ

العالمية
للقمة
شددت األمينة
ّ
ّ
العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،في الكلمة التي ألقتها اليوم أثناء االفتتاح الرسمي لألسبوع األخير من المنتدى الرقمي ّ
ّ
أهمية حاسمة بالنسبة إلى دور الطيران في بلوغ أهداف
تكتسي
االتصاالت
و
المعلومات
تكنولوجيات
أن
على
،
2020
للعام
)
WSIS
(
المعلومات
لمجتمع
ّ
ّ
األمم المتحدة للتنمية المستدامة على الصعيد العالمي وطريقة إعادة بناء النقل الجوي بحيث يصبح أفضل مما كان إثر جائحة كوفيد.19-

مصادر معلومات للمحررين
الخاصة بكوفيد19-
منصة اإليكاو
ّ
ّ
تقرير فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران
معلومات عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشئت في عام  1944لتعزيز التطور اآلمن والمنظم
للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم .وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،من بين
العديد من األولويات األخرى .والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  19٣دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
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