
 

  "النبضة الشمسية" مشروع بطائرةرحلة طيران حول العالم ألول  تقدم المساعدةااليكاو 
" وقودًا للطيران "التكنولوجيا الخضراءتحت شعار خاصة حلقة دراسية لعقد  في إطار االستعدادات – 29/8/2102مونتريـال، 

"النبضة مشروع للطيران في قطاع اللعمل كشريك مؤسسي  اتفاقاً  أنها عقدت رسمياً أعلنت االيكاو اليوم ، سبتمبر 01و 9يومي 
 .5102حول العالم في عام الشمسية" 

الدفيئة وغيرها من  اتغاز  انبعاثاتلتقليل الراهن مع هدفها االستراتيجي "النبضة الشمسية" مشروع  وتتماشى شراكة االيكاو مع
من اتفاقية  44المادة  معًا أيضيتماشى نهج متعدد الجوانب. وهذا  باالستناد إلى الطيران المدني الدوليأنشطة من  االنبعاثات

نون تصميم الطائرات ع فيالطيران المدني الدولي التي تنص في جزء منها على تطوير االيكاو ألساليب المالحة الجوية وتشج
 ة.ميوتشغيلها ألغراض سل

، قائاًل: "إن قيادة طائرة تجريبية ومديره التنفيذي والطيار مشروع النبضة الشمسية، أحد مؤسسي أندريه بورشبرغوقد صرح السيد 
مساعدة ال وستمثللم نشهده من قبل. أنه تحد هائل ًا أمر ًا فحسب، ولكنه يمثل أيضًا في هذا العدد الكبير من البلدان ليس صعب

للحصول على تصاريح العبور واإلقالع والهبوط وغير ذلك من الرخص الالزمة من الدول ًا حيويًا االيكاو أمر التي تقدمها 
 األعضاء فيها."

لطاقة الشمسية، خالل فترة ومن المقرر أن تتم سلسلة رحالت طيران مشروع النبضة الشمسية حول العالم، التي تعتمد على ا
. ويجرى حاليًا تحديد مدينة مستضيفة في منطقة الخليج، والتي ستكون محل 5102مدتها خمسة أشهر من مارس إلى يوليو 

. وإلجراء عمليات التحويل بين الطيارين، من المقرر التوقف في النصف الشمالي من الكرة األرضية النهائي اإلقالع والهبوط
 انمار والصين والواليات المتحدة، وفي أي من أوروبا الجنوبية أو شمال أفريقيا.في الهند ومي

ًا ستخدم حاليالتي ت  تلك ، مثل االبتكاريةيا بينارد أليو، رئيس مجلس االيكاو، أن "التكنولوجيات الخضراء و السيد أولومصرح وقد 
 ت حماية البيئة التي تشجعها منظمتنا بقوة." وأضافإجراءامجموعة ضمن ًا رئيسيًا في مشروع النبضة الشمسية، تلعب دور 

المنافع وتحقيق الطموحة إزاء االنبعاثات،  باستمرار في خدمة أهدافه هلما يستطيع قطاعنا أن يحققًا واحد نها تشكل مثاالً إ" قائالً 
 تستطيع الطائرات أن تطير فيه." في أي مكانوذلك ، يشجع الطيران على بلوغهاالتي  اإليجابية للغاية واالقتصادية االجتماعية

النبضة الشمسية مشروع إن "قائاًل لنبضة الشمسية، مشروع ا والطيار في المديرصاحب الفكرة و ، برتران بيكارصرح السيد و 
 لمطاراتوالمجلس الدولي لياتا ، مع األفي قطاع الطيرانسسيين مؤ أن تكون االيكاو من بين شركائنا الًا يسعده كثير 

والكثير من الشركات والوكاالت المرموقة األخرى. وباعتبارها الوكالة الخاصة التابعة لألمم المتحدة المعنية  لواليوروكونترو 
نحن نتطلع تخفيض انبعاثات الطيران،  فيالتقدم يؤدي إلى الذي لالبتكار ًا قويًا مؤيد فضاًل عن كونهابالطيران المدني الدولي، 

 ."5102أهدافنا في عام  تحقيق المساعدة والدعم من االيكاو تجاه على الحصول إلى باستمرار
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 مصادر معلومات للمحررين :
  ""النبضة الشمسيةالموقع اإللكتروني لمشروع 

 مبادرات االيكاو في مجال حماية البيئة
 للطيران"ًا الخضراء وقود ا"التكنولوجيحلقة دراسية تعقدها االيكاو بشأن البيئة بعنوان 
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لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران  0944منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد أ نشئت في عام 

ضمن العديد من دولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البيئة، وذلك المدني ال
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 090األولويات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بين دولها المتعاقدة البالغ عددها 
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http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Meetings/EnvironmentalWorkshops/Pages/GreenTechnology.aspx
mailto:Communications@icao.int
mailto:Communications@icao.int

