
 

اتفاقات جديدة مع اللجنة الفنية الالسلكية للطيران والمنظمة األوروبية لمعدات الطيران  تبرماإليكاو 
 لطيران الدوليلالقياسية  قواعدالاتساق  لتعزيز ة للمهندسين اآلليين وشركة أرينكالمدني والجمعية الدولي

 للنشر الفوري

أكبر بين  اتساقأبرمت اإليكاو اليوم اتفاقات جديدة بشأن تبادل المعلومات الفنية لتحقيق  – 12/12/2017مونتريـال 
بها كل من اللجنة الفنية الالسلكية  تضطلعاألعمال ذات الصلة التي و قواعدها القياسية الدولية الخاصة بالطيران الدولي 

 والجمعية الدولية للمهندسين اآلليين (EUROCAE)والمنظمة األوروبية لمعدات الطيران المدني  (.RTCA Inc)للطيران 
(SAE International) وشركة أرينك (ARINC) .لألنشطة الصناعية 

حيث ُأقيمت  (GANIS/2)على هامش ندوة اإليكاو العالمية الثانية لصناعة المالحة الجوية  األربعتم التوقيع على المذكرات و 
في مجاالت نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع  للقطاع شراكات جديدة هدفها المساعدة في وضع قواعد قياسية أكثر تكامالا 

دارة الحركة الجوية.   وا 

وانضم إليها في هذه المناسبة  ، باسم اإليكاو،االتفاقاتهذه الطابع الرسمي على  ،األمينة العامة، الدكتورة فانغ ليو وقد أضفت
اللجنة الفنية الالسلكية للطيران، كل من رئيس المنظمة األوروبية لمعدات الطيران المدني، السيد فرانسيس شوبيرت، ورئيسة 

في الجمعية الدولية للمهندسين اآلليين، السيد دافيد أليكسندر، والمدير  الجوي ة مارغريت جيني، ومدير قواعد المجالالسيد
 ل روكويل.رينك لألنشطة الصناعية، السيد مايكأالتنفيذي لشركة 

للجهود  جداا  االتفاقات الجديدة سيكون مفيداا قائلة: "إن  تبادل المعلومات الذي أتاحته هذه في هذا الصدد حت الدكتورة ليو وصر  
كثيراا ما ميزة تم التي تبذلها اإليكاو من أجل إعداد قواعد ناضجة وشاملة للطيران المدني الدولي، إذ تؤدي هذه القواعد أدواراا 

مع  حكام اإليكاو التي تتماشى تماماا مما يؤكد على أهمية أ ،لتحقيق األهداف العالمية للمالحة الجوية دعماا  يكمل بعضها اآلخر
 .في هذا المجال" الجدد من جهود حثيثة شركاؤناما يبذله 

لى جانب  األعمال التي تقوم بها الوكاالت الهامة المسؤولة عن وضع القواعد التي تؤثر على عمليات الطيران الدولي،  تنسيقوا 
 السرية وحقوق الملكية الفكرية. بشروطتتناول هذه االتفاقات الجديدة بعض الجوانب المساعدة المرتبطة 

 ات معززة على التشغيل المتبادلليو، "إن  ما حققته هذه االتفاقات الجديدة من قدر الدكتورة  على حد تعبيرولكن األهم من ذلك، 
 ."سالمة الطيران واستدامته وكفاءته على صعيدالقطاع  أداء في تحسينسيسهم بشكل مباشر 

هذا األسبوع على أن يليها مباشرة انعقاد ندوة  الحقاا  2017حة الجوية لعام وستختتم ندوة اإليكاو العالمية الثانية لصناعة المال
 .(SANIS) لسالمة الطيران وتنفيذ المالحة الجويةاألولى من نوعها اإليكاو 



 

 كٍل من: برفقة، باسم اإليكاو، الطابع الرسمي على اتفاقات جديدة بشأن تبادل المعلوماتوسط الصورة( ) األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليوفت أض
بية لمعدات رئيس المنظمة األورو في الجمعية الدولية للمهندسين اآلليين، السيد دافيد أليكسندر؛ و  الجوي مدير قواعد المجال )من اليسار إلى اليمين(

رينك لألنشطة أاللجنة الفنية الالسلكية للطيران، السيدة مارغريت جيني، والمدير التنفيذي لشركة الطيران المدني، السيد فرانسيس شوبيرت؛ ورئيسة 
 ل روكويل.الصناعية، السيد مايك

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 الطيران المدني.دولة في جميع مجاالت  191العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 قدرة وكفاءة المالحة الجوية
 (GANIS/2)ندوة اإليكاو لصناعة المالحة الجوية 

 لالتصال
 فيلبين السيد أنطوني

 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int 

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 wraillantclark@تويتر: 

 /linkedin.com/in/raillantclark:لينكدن 

 

https://www.icao.int/airnavigation/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/airnavigation/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/GANIS-SANIS/Pages/default.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
mailto:aphilbin@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/

