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 ة والثالثونبعالدورة السا –اللجنة القانونية 

 )٧/٩/٢٠١٨إلى  ٤ل، يارمونت(

 النظر في برنامج العمل العام للجنة القانونية  :من جدول األعمال ٢البند 

 )UASالطائرات غير المأهولة (إنشاء فرقة عاملة/مجموعة عمل معنية بنظم 
 من بين أعضاء اللجنة القانونية

 )الصين وٕايطاليا(ورقة مقدمة من 

 الموجز

) توجد قيد االعتماد في RPASن القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بنظم الطائرات الموجهة عن بعد (إحيث 
بشكل تدريجي التشريعات المحلية والمبادئ التوجيهية  رُ صدُ اإليكاو وستصبح سارية المفعول عما قريب، تَ 

). وسيتحّول التشغيل المتكامل لنظم الطائرات الموجهة عن بعد، UASالدولية لتشغيل نظم الطائرات المأهولة (
المدني الدولي وغيرها من على الصعيد الدولي، إلى عملية عادية شيئا فشيئا. وقد صممت اتفاقية الطيران 

نشاء فرقة إعليه، من الضروري  للطائرات المأهولة. وبناءً  لطيران المدني الدولية األخرى خصيصاً اتفاقيات ا
عاملة/مجموعة عمل تعنى بنظم الطائرات غير المأهولة من بين أعضاء اللجنة القانونية بغرض إجراء 

بشأن تفسير تلك االتفاقيات  استعراض شامل التفاقيات الطيران المدني الدولية واسداء المشورة للجنة القانونية
وتنقيحها وتحديثها، مع مراعاة السمات المنفردة لنظم الطائرات غير المأهولة/نظم الطائرات الموجهة عن بعد 

 وغير ذلك من التغييرات الجذرية المتأتية من عمليات تلك النظم.

 مقدمة -١

تج عمله. وتتولى لجنة المالحـة الجويـة والمجلـس بلغ فريق خبراء نظم الطائرات الموجهة عن بعد مرحلة تسليم نوا ١-١
ابتـداء مـن وستدخل حّيز التنفيذ  )RPAS( الخاصة بنظم الطائرات الموجهة عن بعدالدولية استعراض مسّودة القواعد والتوصيات 

 ، إلى عملية مألوفة.عد، تدريجياً ، حيث سيتحّول التشغيل المتكامل لنظم الطائرات الموجهة عن بُ ٢٠٢٢عام 

الفريــق االستشــاري المعنــي بــنظم الطــائرات غيــر المأهولــة علــى تيســير تشــغيل الــنظم األخــرى للطــائرات مل ــــكمـا يع ٢-١
عد في أقاليم معلومات الطيـران علـى الصـعيد غير المأهولة بما يتجاوز عمليات الطرازات المرخصة من الطائرات الموجهة عن بُ 

 يّتسم باالّتساق والتناغم.دولي  يفنو ضمن إطار تنظيمي وذلك الدولي، 
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 مناقشة -٢
تفاقيـات الدوليـة األخـرى فـي مجـال الطيـران المـدني، كان التفاقية الطيران المدني الـدولي ومالحقهـا وغيرهـا مـن اال ١-٢

الفضل في ترسيخ قواعد تشغيل الطائرات المأهولـة علـى الصـعيد الـدولي وصـون قـيم السـالمة واالنتظـام والكفـاءة واالسـتدامة فـي 
 قطاع الطيران المدني الدولي، على مدى العقود الماضية.

عـد لقيـادة عـن بُ لمـن محطـات  عد، يـتم توجيـه الطـائرة انطالقـاً يوجد طيار على متن الطائرة الموجهة عن بُ  حيث ال ٢-٢
)RPS (القيادة والتحكم ) قد يكون مقرها في أي مكان في العالم، عبر وصلة بياناتC2( عليه،  . وبناءً الصناعيقمر باستخدام ال

ســيظهر مقـــدمو خــدمات جـــدد خصيصــا لمحطـــات القيــادة عـــن بعــد ووصـــلة القيــادة والـــتحكم. وســعيا إلـــى مــلء الثغـــرة التنظيميـــة 
الناجمـة عــن السـمات المنفــردة لـنظم الطــائرات غيـر المأهولــة/نظم الطـائرات الموجهــة عـن بعــد وغيـر ذلــك مـن التغييــرات الجذريــة 

 وٕان كــان ذلـــكتلــك الــنظم، مــن الــالزم مراجعــة وتحــديث القواعــد الفنيــة، مثــل القواعــد والتوصــيات الدوليــة  المتأتيــة مــن عمليــات
 غير كاف.

الطيران المدني التفاقية  شامالً  إن ظهور عمليات واسعة النطاق للطائرات المدنية غير المأهولة يتطلب استعراضاً  ٣-٢
ليـة والقواعـد واآلليـات المحـددة الدو  تفاقـاتالطيران المدني لتحديـد مـا إذا كانـت االالدولي وغيرها من االتفاقيات الدولية في مجال 

 تنطبق على نظم الطائرات غير المأهولة. وقد يتعّين إلغاء بعض المعايير السارية أو تنقيحها أو تكميلها. التزال

 اإلجراء المطلوب من اللجنة -٣

 رجى من اللجنة أن تقوم بما يلي:يُ  ١-٣

 هذه واستعراضها؛ لبورقة العم علماً اإلحاطة  )أ 

) ضــــمن اللجنــــة UAS-TF/WGنشــــاء فرقــــة عاملة/مجموعــــة عمــــل معنيــــة بــــنظم الطــــائرات غيــــر المأهولــــة (إ )ب 
القانونيــــة لمعالجــــة التحــــديات القانونيــــة المقترنــــة بالتشــــغيل الــــدولي لــــنظم الطــــائرات غيــــر المأهولــــة/الطائرات 

نونيــة بشــأن تفســير اتفاقيــة الطيــران المــدني الــدولي وغيرهــا مــن الموجهــة عــن بعــد وٕاســداء المشــورة للجنــة القا
 االتفاقيات في مجال الطيران الدولي وتنقيحها وتحديثها؛

 مناقشة أي مسائل ذات صلة حسب االقتضاء. )ج 

 

 

 -انتهى  -


