
  
 

 كامل في مجال الطيرانتالتفاق الجديد بين اإليكاو و"المنتدى الدولي للبحث في مجال الطيران" لتعزيز الا
 للنشر الفوري

تقييم الهدف إلى تسريع وزيادة اتفاقًا جديدًا ي (IFAR)  "الطيرانفي مجال بحوث لالمنتدى الدولي لأبرمت اإليكاو و" – 9/11/2020، الـمونتري
 .الطيرانالجديدة في مجال بتكارات االت و كنولوجياتالفعال لل

في أحدث  انرـ ستنظ   لتينوال" الطيرانفي مجال بحوث لالمنتدى الدولي لاإليكاو و" االتفاق على إنشاء مجموعتين جديدتين من خبراءهذا  نص  وي
، األولى تهابعد سن، من المجموعتين وستقوم كل مجموعةالطيران. مجال نقل الجوي الحضري والذكاء االصطناعي في ـالت تاالبتكارات في مجاال

ضفاء الطابع الرسمي على  ستنتاجاتستستخدم المنظمتان اال" و الطيرانفي مجال بحوث لالمنتدى الدولي لبإبالغ اإليكاو و"  مساهماتاللتبسيط وا 

 .الطيران الدوليمجال اإليكاو و إلى  "الطيرانفي مجال بحوث لالمنتدى الدولي ل"المقبلة المقد مة من 
اإليكاو من خالل  أنشطةمن دعم  "المنتدى الدولي للبحوث في مجال الطيران" أوساطمكن هذا التعاون الجديد سي  : "قائلةً  وقد صرحت الدكتورة ليو

على التفاعل مع عمليات  هازيادة قدرتعلى بدورها  اإليكاو عملوست، ةالفني رصوالف  للتحديات الحالية المجاالت بشأن وافقية تال ئهاآرا بادلت
 ".واالستفادة منها "المنتدى الدولي للبحوث في مجال الطيران" وتوقعات

دة والدفع والذكاء االصطناعي والتصنيع الطاقة المتجد  مصادر و ذاتية التشغيل الطائرات المتعلقة بليو كيف أن التطورات  ةكتور الد وضحتأكما 
 .الطيران اليوم شكلر يتغيتعمل على العديد من التطورات المثيرة  غيرها منم الذاتي و ـوالتحك  تل ـوسلسلة الك   ضافي والبيانات الضخمةاإل

شد دت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة و ، الطيرانفي مجال بحوث للمنتدى الدولي لالحادي عشر ل قمةمؤتمر التم التوقيع على االتفاق خالل وقد 
دعم بشكل مباشر القرار الذي اعتمدته البلدان على أن الشراكة الجديدة ت   2020لعام الفعالية عبر اإلنترنت  أمامكلمتها الرئيسية في معرض  ليو

 .(2019) للجمعية العمومية لإليكاو ةرة األخير و خالل الدبشأن االبتكار 
والتخطيط  قواعدوضع الب مرتبطةنا المهام  تقييم وتطوير بإليكاو لالعامة مانة األ على أن تقومبشأن االبتكار القرار  نص  يقت الدكتورة ليو قائلًة: "ــوعل  

لسالمة واألمن والكفاءة واالستدامة في ا من حيثلألداء التقليدية  جوانبالوتعزيز حماية واصلنا حتى لو ، اتالتغيير  االستراتيجي لمواكبة سرعة
 ".النقل الجويمجال 

لمواجهة التحديات العالمية الحالية.  اإليكاوعلى العمل مع  اوتصميمهالباحثين ي ألوساط قيادالدور المالحظاتها باإلشادة ب ةالعام ةاألمينتمت ختاو 
 الطيرانفي مجال بحوث للمنتدى الدولي لالثاني عشر ل قمةخالل مؤتمر العرض ست   والتي، نتائج مجموعتي الخبراءكبيرة إزاء ها الت عن آمالــل ــقوع

 .العام المقبل خالل
الرخاء تحسين وضمان  وحماية كوكبنا العالمعبر تحسين مستويات المعيشة أداة لهي بمثابة  موالتزاماتك مأفكارك إن: "قائلةً  ليو ةالدكتور وصرحت 
وتتطلع اإليكاو إلى ، من أي وقت مضىأوثق صلة بالواقع قوة وأهمية الشراكات ، أصبحت فيروس كوروناأزمة  بسببومضت تقول: "للجميع". 

 ."الطيرانفي مجال بحوث لالمنتدى الدولي ل"ثمرة مع ة وم  متينعالقة إقامة 

 



 
 

 معلومات للمحررين مصادر

  اإليكاو عبر اإلنترنت في مجال الطيران  سلسلة ندوات
 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 اإليكاومعلومات عن 
، وهي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، لدعم دبلوماسيتها في مسائل النقل الجوي الدولي. 1944أنشأت الحكومات منظمة الطيران المدني الدولي في عام 

، مما يساعد على مواءمة لوائحها الوطنية المتصلة بسالمة ويكاقاعدة قياسية وتوصية من خالل اإل 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت البلدان أكثر من 
يتشاطرها فرصًا للمشورة والدعوة التي يمكن أن  يكاواإلإقامة شبكة عالمية حقيقية. كما تتيح منتديات  فضي الىيو وحماية البيئة،  سعتهالطيران وأمنه وكفاءته و 

وغيرها من الجهات المعنية في مجال النقل الجوي المعترف غير الحكومية ظمات المجتمع المدني والمن قطاع الطيران مجموعات صانعو القرار الحكوميون مع
 .بها رسمياً 
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