
  
 

بالنسبة لسالمة وأمن  )R&D(لبحث والتطوير صوى لُيبرز األهمية القُ  بتكاراتاللمعرض اإليكاو االفتتاحي 
 واستدامة الطيران

 للنشر الفوري

 اأولوموي الدكتور يكاواإل مجلس رئيس أبرز ،اليومَ  الـمونتريفي  بتكاراتاللإليكاو ل ضمعرِ  لأوّ افتتاح  سياقفي  – ٢٢/٩/٢٠١٩، الـمونتري
 سالمة وأمن واستدامة الرحالت الجوية.ستمرار البالنسبة  الجديدة للتكنولوجياتصوى قُ ال األهمية أليو بينارد

 لقد" قد رّكز بوجه خاص على المسائل البيئية فقد صّرح قائًال: وٕاذ أشار الدكتور أليو إلى أن مؤتمر قـّمة األمم المتحدة للعمل من أجل المناخ
واصل القيام بذلك ي أن وعليه العالمية المجتمعاتالجديدة من  توقعاتالو  الجديدةكنولوجيات التمواكبة  على قدرته فضلب وازدهر ناقطاعُ  نجح
 ."اليوم

 لجمعيةخالل الدورة األربعين ل ةمقبلال مناقشاتناوبفضل  لمناخبشأن ا المتحدة األمم ةقمّ مؤتمر و هذا  بتكاراتاال معرض بفضل: "قائالً  وشّدد
 مجتمع أنمفادها  العالم إلى قويةتمرير رسالة و  اإليكاو في األعضاء لدولتستند إليه اكثر تماسكًا أ أساساً  معاً  دركنُ  أن يمكننا ،العمومية
 الطويلاألجل  في النبعاثاتاعلى مستوى طموحًا  أكثر أهداف تحقيق نحو بتكارواال لتعاونإلقامة ا التاريخيةيستفيد من قدرته  الدولي الطيران

 ."الدولي لطيرانألغراض ا

ذين ال دد،الجُ  ينوافدال من العديد جانب إلى التقليديقطاع الطيران  فيوزنًا  الشركاتبر أك من بعضاً  بتكاراتالاإليكــاو ل معرضوقد استقطب 
 المتطورة لمنتجاتهم األولية النماذج كانتو . تي تعمل بالطاقةال الجوية والعملياترحالت لل تصورنا كيفيةإعادة بلورة على بعضهم  عملي

 من أجل استعراضها. النقل، وزراء فيهم بمن التنظيمية، اتاديوالق األعمال اتاديق على معروضة

 ةويالرحالت الجو  لطائراتالجديدة لقدرات ال: "إن الً ئقا المستوى وأصحاب األعمالالحاضرين من المسؤولين رفيعي إلى الدكتور أليو قد توّجه و 
 واالزدهار البقاء على شعوبها ومساعدة الحديثة المجتمعات دعم كيفيةللغاية عن  جديدة أطر تقديم على بالقدرةــِعــُد تَ  اليوم تحقيقها يتم التي
ِجُد بوادر فإنني أ لذلك"ومضى يقول:  ،"هذه ممساعيكنضمام إلى االرص على كل الحِ  حريصةٌ  يكاواإل في األعضاء الدول أن المفهوم ومن
 عن حاتاقتر ا بل وأيضاً  ،فحسب الطائراتجديدة على مستوى ونماذج  طرازاتو ات على مستوى المعدّ  جديدةأساليب  هناشهد نال إذ  عةمشجّ 
 سلسلةبو  االصطناعي الذكاءتتعلق باستحداث أساليب جديدة  خالل من الطيرانلبرمجيات في مجال األساسية لدعامة المستوى  تحسين كيفية

 ".وكفاءة فعالية أكثر بشكل ممعك فاعلالت أجل من االبتكار التنظيمية للجهات يمكن كيف الحاالت، بعض في وحتى ،كتل البيانات

دورة لا انطالقلذين يسبقان الخالل اليومين  للطيران الخامس عالميالاإليكاو  منتدى مع بالتزامن بتكاراتالل اإليكاو معرضتنظيم  يجريو 
 .الطيران ن في مجالمسؤوليال من ٣ ٠٠٠ أن يحضر أعمالها نحو المتوقع من حيث لإليكاو موميةالع جمعيةاألربعين لل

 .٢٣/٩/٢٠١٩ فيأعماله  وسيختتم المعتمدة اإلعالم وسائل أمام مفتوح بتكاراتاال معرضتجدر اإلشارة إلى أن و 

 



 
 خارج مقّر اإليكاو. ٢١٦مركبتها الجوية الذاتية من طراز  EHangعرض شركة تالصورة أعلى الصفحة: 
ي لخدماتها المزمعة فيما يخص التاكسي فتراضلواقع االعن اتجرية ب بتكاراتمعرض االالمشاركين في  Uber Elevateشركة زّود تالصورة وسط الصفحة: 

 الجوي.
 .ما لديها من تكنولوجيا الطائرات المسّيرة (درون) Bell Textronالصورة أدنى الصفحة: تقدم شركة 



 

 معلومات للمحررين مصادر

 يكاومعلومات عن اإل
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام يكاومنظمة الطيران المدني الدولي (اإل

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٣ات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها العديد من األولوي

 اتمعرض اإليكاو لالبتكار 
 منتدى اإليكاو العالمي للطيران

 لالتصال:

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

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

 ICAO@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 

 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:
 wraillantclark@ تويتر:

 /linkedin.com/in/raillantclark لينكد إن:
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