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 2022لعام  معرض اإليكاو لالبتكار
 26/9/2022إلى  24في مونتريـال، كندا، من 
 

إضافية عن معرض اإليكاو لالبتكار و ، تقدم هذه النشرة معلومات عملية 2/6/2022المؤرخ M 18/1.1 تبعًا لكتاب المنظمة  -1
 ، حول موضوع "االبتكار إلكساب منظومة الطيران المدني الدولي القدرة على الصمود". وسيعقد هذا الحدث في الفترة 2022لعام 
 ، مباشرًة قبيل انعقاد الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية.26/9/2022إلى  24من 

تلط. وسيضم سلسلة من األفرقة التي سيتبادل خاللها ممثلو الدول والمنظمات الدولية وأوساط سيقام المعرض في شكل مخ -2
األوساط األكاديمية ومنظومة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية اآلراء بشأن التحديات والفوائد والفرص التي القطاع الخاص، و الطيران و 

يمكن االطالع على قائمة المتحدثين المؤكدين هنا و بة من استيعابها وتنفيذها. تتيحها االبتكارات، فضال عن الخبرات المكتس
 list.aspx-Pages/speakers/2022https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair . 

مجموعة من التكنولوجيات واألفكار الجديدة التي يجري تطبيقها، أو  لتسليط الضوء علىوسينظم معرض فعلي في مقر اإليكاو  -3
and-Pages/Sponsorship/2022https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair- التي يمكن تطبيقها، في قطاع الطيران.

Exhibition.aspx. 

برنامج أنشطة المعرض أيضا حوارات سكاي توك، التي تشكل فرصة للدول والصناعة ومنظمة الطيران المدني الدولي شمل وسي -4
عضاء في اإليكاو في إحراز تقدم في تحقيق أهداف المنظمة االستراتيجية )السالمة، لتقديم معلومات هادفة عن الدعم المقدم إلى الدول األ

 ، واألمن والتسهيالت، والتنمية االقتصادية، وحماية البيئة(.سعة وكفاءة المالحة الجويةو 

سبتمبر. وتمكن المسابقة  26وسيتم إطالق مسابقة عالمية تحت شعار "االبتكار والقدرة على الصمود في مجال الطيران" في  -5
 من تقديم المفاهيم واألفكار التي يمكن أن تدعم العمليات المرنة لقطاع الطيران، عبر األهداف االستراتيجية لاليكاو.

 والموقع اإللكتروني التالي:  2022/19EBلكترونية النشرة اإلمراجعة ، يرجى ولالطالع على شروط الدخول إلى كندا -6

.aspx-Information-Entry-and-Visa-Pages/Canadian/2022https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair. 

 ويمكن االطالع على البرنامج التفصيلي والمعلومات العامة اإلضافية والتسجيل عبر اإلنترنت على الموقع الشبكي التالي:  -7
Pages/default.aspx/2022https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair. 
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