
 

 
سم                         مستقبل الطيران الذي يت  ل                         االبتكار والتعاون مفتاح                            رئيس مجلس اإليكاو يؤك د أن 

 باالستدامة والقدرة على الصمود 
 للنشر الفوري 

فيروس  رفيع المستوى بشأنالمؤتمر اإليكاو الذي حققه " هائلالشارة إلى النجاح معرض اإلفي  – 26/11/2021 ،وبروكسل مونتريـال
قادة الطيران األوروبيين إلى مواصلة االبتكار والتعاون كوسيلة كبار مسؤولي  والسيد سالفاتوري شاكيتان ،دعا رئيس مجلس اإليكاو، "كورونا

 الجائحة.التعافي من لمواجهة التحديات المترابطة لتغير المناخ و 

المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية )يوروكنترول( و  اللجنة األوروبية للطيران المدنيخالل "الندوة المشتركة بين الته في بروكسل م رس    قد  و 
 السادسة والخمسين للمجلس المؤقت لليوروكنترول. الدورةالنعقاد التالي  خالل اليومنوفمبر و  24في  " وذلكالذكاء االصطناعيبشأن 

إن " ، ومضى يقول:للغاية"      م شجع وهو أمر الجهات المعنية، من التعاون من جميع     ا  : "لقد شهدنا مستوى ممتاز       قائال   وشاكيتانالسيد  ح     وصر  
ز فهمنا الطويل األمد                                                         ر بشكل مختلف عما كان عليه الحال في الماضي. كما أنه يعز  التفكي    ا  منا جميعيتطلب الجائحة مرحلة سيناريو ما بعد 

 ".لنجاحنا المشتركعنصران أساسيان  ينل الطيران العالمي بأن التضامن والتعاون اإلقليميفي مجا

أنه ليس وثيقة من رغم وبالالطيران وقدرته على الصمود.  تحقيق تعافي قطاعالطريق ل (HLCC)اإلعالن الوزاري للجنة رفيعة المستوى مهد    ي  و 
ر و  حزمالتضامن والروح  عكسيأنه      إال  ،    ا  لزمة قانون   م    رسالة سياسية قوية إلى المجتمع الدولي واالقتصاد العالمي.       ي مر 

تعمل اإليكاو على ، ة في توافق اآلراء بشأن تعافي قطاع الطيران العالمي في التركيز على االبتكار. ولدعم ذلكهامل أحد الجوانب ال      يتمث  و 
 وإعادة تقييم كيفية تفاعلها مع االبتكار والمبتكرين. الطيرانقطاع مواءمة جهود المنظمة وإصالحاتها مع احتياجات الدول و 

تناول المسائل المتعلقة و ، حقبة جديدة من االبتكار في تصميم وتشغيل الطائرات ظهورمرحلة قطاع الطيران في  كون ستجابة لل ا    شك  هو ما يو 
 التكامل. لتحقيق نهج شامل عيقتضي اتباو                     أعمق وأكثر ترابطا  شكل بالسالمة واألمن والكفاءة واالستدامة ب

توقع أن تكون قادرة على اجتياز مسارات سريعة وعفوية في بيئة مزدحمة    ي  والتي ، أشار رئيس المجلس إلى مثال الطائرات المستقلةقد و 
 لقدرات إدارة المجال الجوي في المستقبل. ةأساسي دعامةك (AI) "الذكاء االصطناعي"وتتطلب اعتماد 

الرئيسية رص    ف  التحديات و المواجهة  ساعد علىبنجاح، مما آليات التعاون اإلقليمي  اعتمادنموذج أوروبي و  بلورةإلى  وشاكيتانسيد ال شارأو 
        التصد ي و في مجال الطيران  ةستداماالمن و األسالمة و ال ستوياتجميع م علىوذلك ، والسياسي فنين الصعيديالنقل الجوي على الالمتعلقة ب

 ألزمات الناشئة.ل

ج السالمة لتوفير "قدرات و رئيس أهمية إعطاء األولوية لتطور نهأوضح ال، التعافي نحولطيران                 المسار المعق د ل                        في سياق التطل ع إلى قطع و 
 ".الموارد تقاسمو  طيدالو تعاون سم بال   ت  ــتبيئة  داخلككل إدارة المخاطر الهيكلية وعلى مستوى النظام 

دف ه بشأن تحديد ةالتحضيرياإليكاو ل اعمأ ال سيما في سياق ، لرئيس في بروكسلاآخر لدعوة           ا  هاما  االستدامة البيئية موضوعلت        قد شك  و 
        أوال  في  اإليكاومجلس  حيث سينظر، 22/7/2022إلى  20عقد من                         باجتماع رفيع المستوى ي                    ت ـتوج هذه األعمالطموح طويل األجل. وس

 الحادية واألربعين.دورتها  يفالجمعية العمومية لإليكاو                     نتائجه ثم ت عرض على 

 

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/AR/Ministerial-Declaration-of-the-High-level-Conference-on-COVID-19.aspx


 
 

 مصادر للمحررين
 ألوروبا والشمال األطلنطياإلقليمي كتب اإليكاو م

 معلومات عن اإليكاو
صة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام  دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي لدعم  1944                                                                              اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخص  

                                    تساعد في إضفاء االت  ساق على لوائحها  وتوصية دوليةقاعدة  12 000ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  .الدولي
      فرصا         أيضا                          كما توف  ر محافل اإليكاو  .ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعليةم                                                                 الوطنية المتعل  قة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، 

ة                                                                                                                             للمشورة والمناصرة ليتم  تشاطرها مع صن اع القرارات في الحكومات من ق بل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابع
 .                                                                         للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعني ة بالنقل الجوي المعترف بها رسميا  
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