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نارد أليو )في الوسط( مع ممثل الواليات المتحدة لدى االيكاو السفير مايكل لوسون )اليمين( ومديرة إدارة يعمى اليسار، رئيس مجمس االيكاو الدكتور أولومويا ب

الصورة عمى اليمين الفريق الفني  فييران التابع لوكالة ناسا. ويظهر راهام )عمى اليسار( في مركز أرمسترونج لبحوث الطغالمالحة الجوية في االيكاو السيدة نانسي 
 الكامل لاليكاو مع من عاونهم من مسؤولين من إدارة الطيران الفيدرالية ووزارة الدفاع األمريكية ووكالة ناسا.

 4102لعام تقصي الحقائق لااليكاو رئيس المجمس الدكتور أليو عمى رأس بعثة 
 ظم الطائرات الموجهة عن بعدن  و دون المداري جي الخار الفضاء  بشأن

نارد أليو، الدكتور أولومويا بي ،كان رئيس مجمس منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو( – 4102ديسمبر  01ل، يامونتر
في األسبوع  التي قامت بيا االيكاو في الواليات المتحدةو تقصي الحقائق لرفيعة المستوى الالخاصة الفنية بعثة العمى رأس 

قادرة عمى استباق األمور بخصوص االيكاو  أن تظلضمان لعمى دعوة من إدارة الطيران الفيدرالية األمريكية  بناءً  الماضي
 الخارجي الطيران في الفضاء الجديد المتمثل فيمجال الالطائرات الموجية عن بعد و ب المرتبطةالتطورات التنظيمية 

 المداري. دون
س أليو في ىذه البعثة إلى الواليات المتحدة ممثل الواليات المتحدة لدى االيكاو، السفير مايكل لوسون، ومديرة وانضم إلى الرئي

راىام، فضاًل عن السيدة ليسمي كاري والسيد يوري فّتاح، وىما خبيران من غإدارة المالحة الجوية في االيكاو السيدة نانسي 
 ات الموجية عن بعد ورحالت الفضاء دون المداري.الخبراء الفنيين في االيكاو بشأن الطائر 

الطائرات الموجية عن بعد بفضل األعمال الجارية حاليًا في إطار ب الخاصةوقد قطعت االيكاو شوطًا كبيرًا في المواد اإلرشادية 
المجال. وخالل  ، وىو فريق فني يتألف من حوالي مائة خبير دولي من مختمف الدول والصناعات في ىذا(RPAS)فريق خبراء 

أرمسترونج لبحوث الطيران  زالشق الخاص بالطائرات الموجية عن بعد من ىذه الزيارة، ُدعي مسؤولو االيكاو إلى زيارة مرك
خبراء وكالة ناسا ووزارة الدفاع  قدم ليمفي قاعدة إدواردز لمقوات الجوية، حيث  (ناساالفضاء الخارجي األمريكية )التابع لوكالة 

دارة الو  ستيعا  الرحالت الموجية عن بعد سواًء العن الطريقة التي تعمل بيا الواليات المتحدة آخر المعمومات طيران الفيدرالية ا 
 كانت مدنية أو عسكرية في عمميات الطيران التجاري والطيران العام.

الطائرات الموجية عن بخاصة مبحوث اللناسا أيضًا عروضًا تفصيمية عن طائرتي إيكانا وجموبال ىوك وكالة وقدم مسؤولو 
بما في  –الجوي  الغالفعممية وإلجراء البحوث عن  ألغراضلمغاية  المثيرة لالىتمامبعد، والتي تقوم حاليًا بعدٍد من البعثات 

 مغالف الجوي لألرض.ل عودتوناسا في الوقت الفعمي بعد وكالة فضائي تابع ل مكوكيكانا عمى متابعة إ طائرةذلك قدرة 
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دون المداري من ىذه الزيارة، أجرى مسؤولو االيكاو جولة لميناء موىابي لمفضاء، الخارجي الشق الخاص بالفضاء  أما في
بارية دون المدارية، كما حصموا عمى وحصموا عمى معمومات من خبراء إدارة الطيران الفيدرالية عن كيفية تنظيم الرحالت االخت

وًأجريت بعض  ،(Spaceport)معمومات مثيرة لالىتمام من السيد ستيوارت ويت، وىو المدير التنفيذي لييئة ميناء الفضاء 
المذين  Virgin Galacticو  XCORن وقوف الطائرات من جان  فريقي كالمناقشات بشأن المسائل التنظيمية وجوالت ألما

و الرئيس أليو دعوة لعدد من الخبراء من يعمالن ف إللقاء كممة في ندوة الفضاء  المضيفيني ىذه المجاالت الجديدة لمغاية. ووجَّ
والجدير  ،(81-02/3/0282) (UNOOSA) مكت  األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجيمع  االيكاو التي تنظمياالجوي 

 .قبموىاة قد جيت إلييم الدعو بالذكر أن كل الخبراء الذين وُ 
سوف تتطور وعمى األرجح سوف تتوسع الخارجي وشدد الرئيس أليو قائاًل: " إن ىذه المجاالت الجديدة لمعمميات في الفضاء 

بشكل مطرد خالل القرن القادم." وأضاف قائاًل : "وعمى ىذا الضوء، ستسعى االيكاو إلى استباق األمور بداًل من مجرد العمل 
، مع توفير الدعم الفعال ليذه االبتكارات الشيقة التي تحدث في ىذه الالزمةعداد القواعد التنظيمية إلبعد وقوع األحداث 
 المجاالت الجديدة.

ونعر  عن امتنانا البالغ إلدارة الطيران الفيدرالية عمى مساعدتيا لنا في األسبوع الماضي، وعمى وجيات النظر اليامة التي 
ء الذين قابمناىم خالل زيارتنا القصيرة. وسوف تتطمع االيكاو اآلن إلى مواصمة الحوار مع ىذه طمعنا عمييا العديد من الخبراأ

القواعد القياسية الدولية والمواد اإلرشادية، مع العمل باستمرار عمى الحفاظ عمى  في سياق مراعاة أولوياتياالدوائر لضمان 
 ."نظمة والدور الذي تؤديوالم ةرسال في إطارة وكفاءة الطيران المدني الدولي مسال
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 :المصادر لممحررين

لطائرات الموجية عن بعد في وندوة االيكاو بشأن ا ؛0282الفضاء الخارجي في مارس  بشأن مكت  األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجيو ندوة االيكاو 
   5102 مارس
 ؛ Virgin Galactic لـ اإللكترونيالموقع ؛  XCORلـ   اإللكترونيالموقع 

 كالة ناسامعمومات عن جموبال ىوك التابع لو ؛  Predator Bو   Ikhanaمعمومات عن 
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____________________________________________________________________________________________________ 
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم لمطيران  8411متخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو( ىي إحدى الوكاالت ال

ئة، وذلك ضمن العديد من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنو وكفاءتو وسعتو وحماية البي
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 848ىي بمثابة محفل التعاون بين دوليا المتعاقدة البالغ عددىا األولويات األخرى. و 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.icao.int/meetings/space2015/Pages/default.aspx
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