
 

 
 وقعان اتفاقًا للتعاون بشأن االبتكار في الطيراني ث الطيرانو اإليكاو والمنتدى الدولي لبح

 للنشر الفوري 

بهدف االرتقاء بمستوى  ،مونتريال هذا األسبوعوقعت اإليكاو والمنتدى الدولي لبحوث الطيران اتفاقًا جديدًا في  – 7/4/2022، مونتريـال
 التعاون بينهما وتعزيز سبل تبادل المعلومات.

اجتماع رفيع المستوى حضره األمين العام لإليكاو ورئيس المجلس والدول األعضاء في المجلس ورؤساء ضمن فعاليات توقيع االتفاق  ى جر 
بالحاجة إلى إجراء تقييم مستقل لالبتكارات المطروحة على الساحة إلبراز مفهوم الصالح وقد أقّر الطرفان المنتدى الدولي لبحوث الطيران. 

 التغييرات التحّولية التي يشهدها قطاع الطيران. مختلف ظل في وذلك ، وحمايته العام

إليكاو وفي سياق التركيز على االبتكار والتنمية المستدامة في مجال الطيران المدني الدولي على مستوى العالم، تدعو مذكرة التفاهم كاًل من ا
، على أن تشمل مجاالت تعزيز أهداف السالمة واألمن واالستدامة لدى كل من الطرفينمن أجل والمنتدى الدولي إلى التعاون فيما بينهما 

 لتعاون أيضًا إجراء تقييمات علمية لُسُبل االبتكار الجديدة. ا

هو اتفاق وعّلق األمين العام لإليكاو، خوان كارلوس ساالسار، بقوله: "إن االتفاق الجديد الذي أبرمته اإليكاو والمنتدى الدولي لبحوث الطيران 
. كذلك فإن رصد االبتكارات اميكي وفّعال في العمل الذي تقوم به اإليكاوالمشاركة على نحو دينتحّولي في طبيعته، إذ سيتيح للدوائر البحثية 
بشأن تلك ُيعد شرطًا أساسيًا لدعم الدول بصورة فّعالة لدى قيامها بوضع إرشادات دولية جيدًا على صعيد التكنولوجيا والعمليات وفهمها 

 "االبتكارات.

الطيران حول العالم سيساعد القطاع على تحقيق التغييرات الهائلة الالزمة للوفاء بااللتزامات إن النمو المتسارع في أعداد المبتكرين في مجال 
ازدحام المجاالت مسائل ك االستدامة، والتي تشملمن حيث ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع  الحرجة المتعلقة بخفض االنبعاثات

رير الطيران والقدرة على الصمود في وجه األزمات المستقبلية. ومن ثم، سيتسنى للطيران والرقمنة وتحالجوية وإعادة فتح الحدود بين الدول 
 تحقيق السالم والنمو والرخاء للجميع.نحو أن يؤدي دورًا أقوى 

لوقت ذاته كذلك فإن التطور الديناميكي الذي يحدث في مجال الطيران ككل يحمل في جعبته فرصًا هائلًة للمجتمع برمته، إال أنه يفرض في ا
الجديدة الرائدة  مكانياتتحديات تتعلق بعملية وضع القواعد القياسية وتحديات أخرى تواجهها الجهات التنظيمية كي تفهم التكنولوجيات واإل

 فهمًا جيدًا وتضعها في سياقها السليم.

فإن الدعم السبعة عشر التي حددتها األمم المتحدة، هدفًا من أهداف التنمية المستدامة  15وبما أن قطاع الطيران يسهم مساهمًة مباشرًة في 
في  اً مساعد الذي يوفره االتفاق الجديد سيضمن أن تساهم هذه االبتكارات مساهمًة كاملًة في الدور األكبر الذي يؤديه الطيران باعتباره عامالً 

 تحقيق التنمية المستدامة حول العالم.

 



 

 مصادر للمحررين

 اإليكاو واالبتكار
 اإليكاو وأهداف التنمية المستدامة

 معلومات عن اإليكاو
صة التابعة لألمم المتحدة،  لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944أنشأتها حكومات في عام اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِّ

تساعد في إضفاء االتِّّساق على لوائحها  وتوصية دوليةقاعدة  12 000ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  .الدولي
فرصًا  أيضاً كما توفِّر محافل اإليكاو  .ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعليةمالوطنية المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، 

ة للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من قِّبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابع
 .رف بها رسمياً للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنّية بالنقل الجوي المعت
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