
  
 

لضمان استدامة   تكنولوجيات الرائدةلل  البالغة ةهميال كاو لالبتكار ُيسّلط الضوء على معرض اإلي
 قطاع الطيران وقدرته على الصمود  

 للنشر الفوري 

في تمهيد الطريق الفتتاح الدورة الحادية واألربعين للجمعية    2022"معرض اإليكاو لالبتكار" لعام   ساهم  -27/9/2022  -  مونتريـــــال
، ُمثبتًا بذلك دور التكنولوجّيات الناشئة في ضمان تعافي منظومة النقل الجوي  اليوم لمنظمة اإليكاو التابعة لألمم المتحدة  العمومية  

 .األزماتمرنة في وجه الدولي بطريقة مستدامة و 
 

وأتاحت المجال أمام جهات مشارك    1400أكثر من    ،ثالثة أيامانعقدت في مونتريال على مدى  التي    ،الممّيزةوجذبت هذه الفاعلّية  
وأحدث من الطائرات رائدة  لطرازات معرض نماذج الشمل العالم. حول في قطاع الطيران  ثورًة تكنولوجيةً تقليدية ومستجدة عرضت 

 . الحاضرين كافة مندوبي الحكومات وقطاع الطيران حظيت كّلها بإعجابوالتي الحلول والتكنولوجيات األخرى للنقل الجوي،  
 

إلى التعافي من الجائحة والتغير المناخي والرقمنة  في كلمته االفتتاحية  وأشار رئيس مجلس اإليكاو، السيد سالفاتوري شاكيتانو،  
باتت والتي    ،البتكارلألهمّية الحاسمة للتكنولوجيات والمواد والطرق الجديدة  على ا، وشّدد  بارزة  أولوّياتعتبارها  باواألمن اإللكتروني  

 ته على الصمود.قطاع الطيران المدني وتعزيز قدر  القضاء على االنبعاثات فياليوم من أجل  يةً ضرور 
 

منصة بارزة لالبتكارات والمبادرات  إتاحة  بشكل أساسي إلى    2022"معرض اإليكاو لالبتكار" لعام  وقال الرئيس في هذا الصدد: "يهدف  
  على أن "جائحة فيروس كورونا وّلدت مقترحات لحلول   أّكد ". و على الصمود في المستقبل   قطاع النقل الجوي تعزيز قدرة  التي سُتساهم في  

لكن ال بّد من نهج أكثر  و ن أجل المساهمة في إعادة ربط أنحاء العالم في أعقابها. م أو على مستوى السياسات فنية متعّددة سواء كانت 
ضمان قدرة القطاع  ل   اً ُمسبق   اً شرط وُيعد ذلك  ة لكوارث متعّددة.  المضاعف اآلثار  تجنب  منهجّيًة لتحديد مخاطر الكوارث وإدارتها من أجل  

 ." في المستقبل على الصمود  
 

  المختلفة لالبتكار وعلى   على األوجه   2022"معرض اإليكاو لالبتكار" لعام  التي ُعقدت في إطار    ةاالثنتا عشر حلقات النقاش  ت  ورّكز 
ل  ا نشرها  الدولي صالح  المدني  التنظيمية  وت   ، لطيران  التحديات  إلى  ا واستيعاب  طّرقت  و التنقل  الطيران  واستدامة  الحضري  برامج  لجوي 

موضوعات  والذكاء االصطناعي والعلوم السلوكّية ودعم التنفيذ وبناء القدرات. وُكّرس اليوم الثاني من المعرض بشكل خاص إلى    االحتضان 
 . تجارب سفر مأمونة وسلسة وبال تالمس ُتبّشر ب أمن الطيران والتسهيالت التي  

 
الديناميكّية لتكنولوجيات واألفكار  ابمجموعة    ،كارلوس ساالسارمس، رّحب األمين العام لإليكاو، السيد خوان  أ  يوم  وفي ختام المعرض

المستقبل في  ان  جيل مهنيي الطير   تحفيزضرورة  لتسليط الضوء على    مسابقة االبتكار للشباب  علّية إليها وأطلقا التي تطّرقت الف
 هذه الفاعلية. التي تناولتها األهداف  تحقيقل

 
االبتكار إلى أن "معرض  السيد ساالسار  أشار  السياق،  لتحويل    "وفي هذا  التحديات  العام سّلط الضوء على مجموعة من  لهذا 

وُيعتَبر  ، بالنسبة إلى المبتكرين والجهات التنظيمية على حّد سواء. ملموساالبتكارات في مجال الطيران من مجّرد مفاهيم إلى واقع 
. وأضاف: "ُيشّدد ذلك على  الجوانبعلى هذه  حلقات النقاش  مختلف    ورّكزت  ،الدولما بين    يف مشتركًا    عواملالكثير من هذه ال

طرق    إنشاءمثمر فضاًل عن أهمية  بشكل  المبتكرين  مع  التعاون  الجهات التنظيمية بطرق جديدة ومبتكرة من أجل  أن تعمل  أهمية  
 لتواصل مع مجموعة أكبر من الجهات المعنّية."ل حديثة

https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Competition/Pages/default.aspx


 

   
إلى اليمين( برفقة مندوبة من معرض اإليكاو لالبتكار   - السيد خوان كارلوس ساالسار )في الوسط  ، ن العام لإليكاويالسيد سالفاتوري شاكيتانو )إلى اليمين( واألم ، رئيس مجلس اإليكاو

 .2022لعام 
 

 معلومات للمحررين 
 

   2022"معرض اإليكاو لالبتكار" لعام  
 

 معلومات عن اإليكاو
أجوائها لتحقيق  دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة    193هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد   )اإليكاو( منظمة الطيران المدني الدولي

 .المنفعة المتبادلة
 

مه من دعم، وما تضطلع به من دوٍر تنسيقي، يساعد البلدان، من خالل الجهد الدبلوماسي  ، ظل ما تقدّ  1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام  
لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع   ،د عليها، في التنّقل جّواً بها وُيعتمَ   قيق شبكة فريدة من نوعها، ُيعتد  المقرون بالجهد الفني، على تح

 .أنحاء العالم، حفزًا للنمو المستدام، وتعزيزًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما حّطت الطائرات وطارت
 

النقل الجوي يعتمُد، أكثر منه ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة، واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات  
مه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخّيًة رسم مستقبل جديد وُمثير في أي وقت مضى، على ما تقدّ 

من منظومة األمم المتحدة وأصحاب  للرحالت الدولية. وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء، فتراها توّسع شراكاتها ض
 . الة ومستدامةمصلحة من األطراف الفنية، هادفًة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فع  ال
 

 لالتصال العام 
 

communications@icao.int  
 ICAO@تويتر: 

 
 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم 
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