
  

  

 

 في مجال نظم المعلومات الجغرافیة ESRI شركةمن  رفیعة المستوىجائزة االیكاو تفوز ب
منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) التي وقع علیها االختیار لنیل  ESRIهنأت الیوم شركة  – ١١/٧/٢٠١٣یغو، یسان د

شخص  ١٤ ٠٠٠. وقد ُمنحت باألمس هذه الجوائز بحضور ESRIالتي تمنحها شركة  ٢٠١٣لعام جوائز اإلنجاز الخاص 
  في سان دییغو بوالیة كالیفورنیا. ESRIلشركة  نتفعینلملالدولي مؤتمر الخالل 

المرموقة في إطار االعتراف باستخدام هذه المنظمات لبرنامج  ESRIوتم ترشیح آالف المنظمات عبر العالم لنیل جائزة 
ArcGIS  منظمات یوجد ثالث العالم الذي نعیش فیه. واالیكاو واحدة من للنهوض بمستوى في مجال نظام المعلومات الجغرافیة

  .إنجازاتهاب ESRIشركة من  ًا لهااعتراف ٢٠١٣خالل حفل عام الجائزة  مقرها الرئیسي في كندا واختیرت لنیل هذه
العترافها بأعمال إدارة  ESRIببالغ االمتنان لشركة تشعر االیكاو  أن: "ب ،بنجامانالیكاو، السید ریمون لعام المین األ وقد صرح

االیكاو  فریق، والسیدة موروسكي هنییلسید جیلبیر الل المتفانیة جهوداله بالخصوص بوالبد أن أنو في هذا الشأن المالحة الجویة 
. واستطرد قائال: "إن أدوات نظم المعلومات إلیها التي توصالالمبتكرة النتائج و  ،المتخصص في مجال نظم المعلومات الجغرافیة

أهداف الدول ومشغلي النقل الجوي من  لتحقیق عدد كبیرالجغرافیة التي تستطیع االیكاو إتاحتها اآلن تنطوي على مزایا عملیة 
  في جمیع أنحاء العالم".

التـي تسـاعد الجمهـور علـى اإللكترونیـة  ) مـن الخـرائط والتطبیقـاتhttp://gis.icao.int/galleryاالیكاو مجموعة كبیرة ( وتوجد لدى
ة لتوضیح المواضیع الشائكة، بما في ذلـك التغییـرات روائیلمسائل واالتجاهات المتعلقة بالطیران. وتستخدم خرائط اإلدراك الجید ل

التي تطرأ سنة بعد سنة على تدفقات الحركة في العالم وتصـمیم الطـرق الجویـة وتطویرهـا والتقـدم المحـرز فـي تطبیـق اإلجـراءات 
  ).نموذج أوليالنقل الجوي ( عبرالمنقولة التشغیلیة والتخفیف من حدة االنبعاثات العالمیة والتنبؤات المتعلقة بانتشار الفیروسات 

م المعلومـات الجغرافیـة یتـیح ألوسـاط الطیـران العالمیـة إمكانیـة االطـالع بسـرعة االیكاو الخاص بنظموقع  وتجدر اإلشارة إلى أن
 واتخاذ القرارات. بالمكانالوعي  عّززعلى البیانات المكانیة الموثوقة التي ت

جمیــع األجهــزة والبــرامج  الســتخدامه فــي ArcGISعــّد برنــامج أُ قــائال: "میلــر  ألــیكسفــي كنــدا  ESRIشــركة فــرع وقــد صــرح رئــیس 
ت وعباسـتو التكنولوجیة تقریبا، وهو یساعدنا على استخدام المعلومات الجغرافیة بشكل أسرع لحـل المشـاكل المطروحـة". مضـیفًا: "

ة واالنفتـاح والتعـاون وٕانجـاز أعمـال ممتـازة فـي في بلوغ مستویات جدیدة من الكفـاءواستفادت منه  ArcGISاالیكاو قدرات برنامج 
  وساط نظم المعلومات الجغرافیة"ألتحدید معاییر جدیدة 

http://gis.icao.int/gallery
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، یرجى زیارة الموقع ٢٠١٣لعام  في مجال نظم المعلومات الجغرافیة ESRI لالطالع على القائمة الكاملة بأسماء الفائزین بجائزة

 .esri.com/sag: التالي
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاوالمدني الدولي (االمنظمة الطیران 
البیئة، وذلك ضمن العدید من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة 

  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١األولویات األخرى.  وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها 

 
  

  للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة:
  السید أنثوني فیلبین

  التالقائم بأعمال رئیس قسم االتصا
aphilbin@icao.int 

   +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢٠ هاتف المكتب: 
  +١) ٤٣٨( ٤٠٢- ٨٨٨٦ الهاتف المحمول:

  
  

  سو آن راباتونيالسیدة 
  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت

srapattoni@icao.int 
  +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢١ هاتف المكتب:

  +١) ٥١٤( ٢١٢- ١٠٥١الهاتف المحمول:  
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