
  
 

برام الشراكات لإلسراع بوتيرة االبتكاراإليكاو قادة   يحّثون على مراعاة السرعة وا 
 في قطاع الطيران 

 للنشر الفوري

ط قادة اإليكاو الضوء على اعتماد قطاع الطيران بقوة على االبتكار في تعامله مع مسألة التعافي من الجائحة سل   -8/12/2020 ،ـالمونتري
 . الطيران قطاع في االبتكارات من لالستفادة العالمية الندوةوضمان االستدامة مستقباًل، وذلك ضمن فعاليات 

ل "كل ِعقد جديد يحمل إلينا في جعبته فرصًا جديدًة لالبتكار، وأتوقع أن تشك   :قائالً  شاكيتانو سالفاتوري السيد اإليكاو مجلس رئيس أوضح وقد
 ."حو لم يشهده قطاع الطيران من قبلالعشر سنوات القادمة فترًة زاخرًة بالنجاحات والتحديات على ن

تفصيلية أمام الطيران الدولي، ومن المسؤوليات ال"يندهش المبتكرون في أغلب األحيان من نطاق اإلطار التنظيمي العالمي الذي يفتح المجال 
 ."لتقييم ومن ثم إدراجها في نظامناالتي تقع على عاتقهم كي يتسنى إخضاع منتجاتهم وخدماتهم ل

 على تدابير الكشف األمني والصحي والذي ستلمسه كل من الحكوماتوأثره االبتكار ثمرة دت األمينة العامة الدكتورة فانغ ليو على وشد  
تحقيق التعافي التام لقطاع النقل الجوي من جائحة فيروس كورونا، ولتعزيز قدرة القطاع على مواجهة مثل هذه األزمات لوالمسافرين الجويين 

  في المستقبل.  

شبكتنا برمتها أن تكون أكثر قوًة وصمودًا في وجه التهديدات بتفشي  ه بمجرد انقضاء الجائحة، سُيتوقع من"نظرًا ألننا صرنا على دراية بأن
سيلعب االبتكار دورًا محوريًا لذا ، وسُينتظر منها أن تكون أكثر استدامًة من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، جائحة مماثلة في المستقبل

 المقبلة."  في سبل إعادة بناء قطاع الطيران بشكل أفضل خالل األشهر والسنوات

تالمسية وتحّول سالسل وأدى سياق أزمة جائحة كورونا إلى اإلسراع بوتيرة االبتكارات المتعلقة بوسائل فحص الركاب المعتمدة على التقنيات الال
بة طرازات األقدم المسب  التوريد إلى التقنيات الرقمية، عالوة على أمثلة أخرى كثيرة، كما اختار العديد من شركات الطيران إخراج الطائرات من ال

  نبعاثات.تسبب مقدارًا أقل كثيرًا من االلالنبعاثات الكثيفة من الخدمة واستبدالها بطرازات أخرى 

عني جدًا ما الكربون في قطاع الطيران، وقد شج  انبعاثات : "يجب علينا أن نرسم مسارًا طموحًا للتخلص من شاكيتانو سالفاتوري السيدوأضاف 
جديدة المراعية للبيئة وغير ذلك من االبتكارات ًا من مشاركة والتزام خالل فعاليتين نظمتهما اإليكاو للوقوف على التكنولوجيات الوجدته مؤخر 

 الحديثة."

ات والعمليات الطائرات بدون طّيار وغير ذلك من أنواع الطائر ر يتطو حركة الذي يقود و ر وفيما يتعلق بمجال االبتكار الديناميكي السريع التغيّ 
الصفوف فيما يتعلق بالحاجة العالمية الماسة والملحة إلى وضع قواعد ت األمينة العامة على أن اإليكاو تظل في طليعة دالجديدة اليوم، أك  

المناطق  في (UTM) النظم تلك حركة إدارةوافقة من أجل ، فضاًل عن ضرورة وضع حلول مت(UAS) المأهولة غير الطائرات نظمبشأن قياسية 
 (.االستراتوسفير طبقة) الجوي الغالف من العليا الطبقةإلى جانب االستيعاب اآلمن للعمليات دون المدارية وتلك التي تتم في  ،الحضرية

دارة الكم الهائل من مان إسهامات ضوندرك أيضًا أن الذكاء االصطناعي والتعّلم اآللي سيقد  وعّلقت قائلًة: " خمة فيما يتعلق بطرق جمع وا 
لسلة، البيانات الصادرة عن شبكتنا، كما ندرك أيضًا أن هذه التكنولوجيات، إلى جانب اإلمكانيات الهائلة التي أتاحتها قواعد البيانات المتس

 "رته.يمه أو ربما حتى إدايرصد أداء شبكتنا وتقأسلوب ستفضي جميعها إلى تغييرات جوهرية في 



ر قادرة وأّكدت الدكتورة ليو أيضًا على التحديات الماثلة أمام واضعي اللوائح التنظيمية المحلية وما يواجهونه من صعوبات في العثور على كواد
ول إلى تعزيز قدراتها ددعت الكما على فهم واعتماد االبتكارات غير التقليدية التي تنشأ حاليًا في قطاع الطيران واالحتفاظ بهذه الكوادر المؤهلة، 

 وتعديل أساليبها المتبعة في تطوير الموارد البشرية في سياق جهودها لتحديث البنية األساسية للطيران. التنظيمية 

يكاو د قادة اإليكاو فيه على ضرورة اتخاذ إجراءات هامة على المدى القريب، منها االتفاق الذي أبرمته اإلكّ إبرام الشراكات مجااًل آخر أل وشك  
بناء  سهيلعالوة على إقامة منبر استشاري جديد يضم اإليكاو وقطاع الطيران بقصد ت ،(IFAR) الطيران مجال في للبحوث الدولي المنتدىمع 

 عالقات أكثر كفاءًة وفعاليًة مع المبتكرين ورّواد المشروعات في القطاع. 

اإليكاو بتقديم بالمساعدات الموّجهة لدعم تنفيذ أحدث االبتكارات، سواء كان ذلك من تمت األمينة العامة كلمتها بإعادة التأكيد على التزام تواخ
دارة الخبرات المتخص  إتاحة خالل توفير أنشطة التدريب وبناء القدرات أو  صة في المجال أو عن طريق نشر استخدام أدوات وموارد التنفيذ وا 

 المشروعات في إطار برنامج التعاون الفني لديها. 

من خالل االستفادة من جوانب القوة التي لطالما اتسم بها قطاعنا من حيث توافق اآلراء م رئيس المجلس أيضًا كلمته االفتتاحية بقوله: "تتواخ
على االبتكار في مواجهة أحد أعظم التحديات التي واجهها الطيران الدولي من قبل، والخروج منه أكثر صمودًا االعتماد والتعاون، يمكننا 

 واستدامًة."

 من ترةفكفاعلية افتراضية على اإلنترنت في ال الطيران قطاع في االبتكارات من لالستفادة العالمية الندوة ومن المقرر أن تعقد اإليكاو
وم ة عمل تدور فعالياتها في ثالث مناطق زمنية. وقد شارك في افتتاح الندوة صباح اليحلق 11، حيث ستتضمن الندوة 11/12/2020 إلى 8 

، رئيس وزراء كيبيك السيد فرانسوا لوغو، تأكيدًا على الدور الهام الذي تلعبه كيبيك بوصفها اإلقليم الذي يستضيف مقر اإليكاو على أرضه
برازًا لدور كيبيك   .  في العالم باعتبارها أحد أهم مراكز التميز الرائدة في مجال ابتكارات الطيرانوا 

 

  

 

 للمحررينمصادر معلومات 
 معلومات عن اإليكاو

لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشهي إحدى الوكاالت المتخص   (منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو
وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 

سمح به تحقيق األمر الذي يسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاوخالل 
فرصًا عديدة لتقديم المشورة المتخص صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي أيضًا وتوف ر محافل المنظمة شبكة عالمية حقيقية. 

نية المعترف بها الجهات المعالقرارات في الحكومات وممث لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 
 رسميًا في قطاع النقل الجوي.



 

 الطيران قطاع في االبتكارات من لالستفادة العالمية الندوة
  وراء الركبمبادرة اإليكاو عدم ترك أي بلد 
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