
 

 

 
   منسقة على الصعيد العالميحلول إيجاد و  المتقدم  للتنقل الجوي   أساسيةبنية توجه الدعوة إلى إرساء اإليكاو  

 للنشر الفوري 

من القطاَعين العام والخاص    المبتكرينإلى    طلبًا جديداً وّجهت منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(    -15/3/2023  ،مونتريـال
  ( DRONE ENABLE)  الطائرات المسّيرة  تمكينالخاصة بمن أجل المشاركة في ندوتها المقبلة    "معلومات"ما لديهم من  لتقديم  

 .2023لعام 

العالمّية    الم قب لحسين الجيل  تتهدف إلى  مفاهيم وحلول جديدة    على تقديم  للحثّ    اً سنوي المعلومات  طلب    ويصدر   من المعايير 
في    ، مع التركيز(AAM)  ( والتنّقل الجوي المتقدمUTM)  الطائرات المسّيرة( ونظم إدارة حركة  UAS)  الطائرات المسّيرة  ألحدث

 .ةة الالزماألساسيعلى البنية   هذا العام

على  المسّيرة    راتالطائ  تمكينندوة   قائاًل: "تركز نسخة هذا العام من  ،سالفاتوري شاكيتانو  اإليكاو، السيدصرح رئيس مجلس  و 
استخدامها للمجتمعات    مع بدءهذه األنواع الجديدة من الطائرات والخدمات الجوية    لتشغيلضرورية  ال  األساسيةالبنية    عناصر

 ."أنحاء العالم شتىواالقتصادات في 

الردود الواردة على    سيتولى فريق من الخبراء العالميين تقييم جميع: "، بالقولساالسارخوان كارلوس    لإليكاو،األمين العام    وأوضح 
لمساهمة في رسم مالمح  ل  تتاح لهم فرصة عظيمةوف  سالذين    المتقدمينبعض    على  ختيار، وسوف يقع االطلب تقديم المعلومات

 المدفوعة بقوة المحركات."الجديد الم ذهل للطائرات المستقبل هذا 

التي    واألدواتالتركيز على المفاهيم    المعلومات، حيث ي طلب من مقدمي  5/2023/ 19هو   المعلومات الموعد النهائي لتقديم  و 
طلب آخر   وثمةمنخفض.  الوالطيف في المجال الجوي    (CNS)  واالستطالعاالتصاالت والمالحة  حيث    نم  متطلباتال  تستوفي

 .دملتنقل الجوي المتقفي مجال االتنسيق و  لتشغيل البينياقابلية  لة المحددة العاملتقديم المعلومات عن األولويات 

 . الرابط  االطالع على تعليمات أكثر تفصياًل من خالل هذا تقديم المعلومات لراغبين في وبوسع ا

 ي لإليكاو المقر الرئيسفي    7/12/2023إلى    5في الفترة من    2023لعام    المسّيرةتمكين الطائرات  الخاصة ب  عقد ندوة اإليكاونستو 
 .كندابفي مونتريال 

  المنظمة العمل من خالل    وهي تواصل  مساعدًة كبيرةً البلدان    أن تساعدهذه  المقدمة في إطار ندوة اإليكاو  المعلومات  ومن شأن 
سعيًا إلى تحقيق  ،  التنقل الجوي المتقدمو   غير المأهولةالطائرات    ظمبن  مواءمة األطر التنظيمية والمواد اإلرشادية المتعلقة    على

تتوفر فيها  بحيث    التنقل الجوي المتقدمو   غير المأهولةدارة حركة نظم الطائرات  إلإيجاد ن ظم متكاملة  تمثل في  المنهائي  الهدف  ال
 .االستخدامسهولة وب على الصعيد العالميتتمتع بإمكانية التشغيل البيني السالمة وتتسم بالكفاءة والفعالية و 
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 للمحررين مصادر 
 اإليكاو والطيران غير المأهول 

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

 .المتبادلة
  ة د الدبلوماسي و ، ظل ما تقدمه من دعم وما تضطلع به من دوٍر تنسيقي يساعد البلدان من خالل الجه1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام  

لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع أنحاء    الجوي العالميعلى تحقيق شبكة فريدة من نوعها ي عتد بها وي عتمد عليها في التنقل    ةالفني و 
 . الطائراتطارت العالم، حفزًا للنمو المستدام وتعزيزًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي أينما 

تكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمد أكثر من  ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة واالب 
أي وقت مضى على ما تقدمه اإليكاو من دعم بالخبراء وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخية رسم مستقبل جديد ومثير 

 الفنية  والهيئاتوسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة  ت  و كي تتمكن من تلبية النداء،  وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها ل.  للرحالت الدولية
 مستدامة.الفعالة و الحلول ال وإيجاد، هادفة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية المعنية
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