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 والثالثون بعةالساالدورة  - اللجنة القانونية
 (7/9/2018إلى  4 ،ليا)مونتر

 استعراض برنامج العمل العام للجنة القانونية :من جدول األعمال 2البند 

اتفاقية شيكاغو والقواعد والتوصيات الدولية على بعض فئات نظم الطائرات  وجوب تطبيقتوضيح 
 الموّجهة عن بعد/نظم الطائرات غير المأهولة

 الجمهورية التشيكية وفرنسا وهنغاريا وبولندا(ورقة مقدمة من )

 معلومات أساسية -1
الطنائرات المسنّيرم منن نظم الطائرات الموّجهة عنن بدند لالمدروفنة اي ناظ بننظم الطنائرات مينر الموهولنة او شهدت  1-1

نظنم الطنائرات الموّجهنة عنن بدند/نظم الطنائرات مينر  ، والمشار إليها فيما يلي في ورقة الدمل هذه بالتسمية المشنتركةدون طيار
القليلنة الما نيةو وتتنيل التكنولوجينات الجديندم العلنول علنى نظنم الطنائرات  تطنوراظ سنريداظ فني السننوات [RPAS/UAS" الموهولة

نظننم الطننائرات ميننر الموهولننة بوسنندار مدقولننة اكعننر وبقنندرات مدنناامو وقنند باتننت نظننم الطننائرات الموّجهننة عننن /الموّجهننة عننن بدنند
ولني  فقنط المهنينين الدناملين  ة الننا عامنومشنّغلة جائيناظ منن جانن   نظم الطائرات مير الموهولنة منتشنرم علنى نطناس واسن /بدد

فنني مجننال الطيننرانو وبننرات فننرف جدينندمع وفنني الوقننت عيننند تعّولننت ملنناطر جدينندم بالنسننبة إلننى الطيننران او ا شننلاف علننى 
 في المستقبل القري و بشكل متاايدومن المرّجل ان يتدّاا هذا التوّجد  ا رض إلى واق و

نظم الطائرات مير الموهولنة شنديدم التننّون منن عينز النوان والعجنمب غ ت تبلن  /نظم الطائرات الموّجهة عن بددو  1-2
النرى   تتجناوا كتلتهنا الكيلنومرام الواعند او عتنى و (؛ RQ-4 Global Hawk كتلتها القلوى عنند اققن ن عشنرات ا طننان )منع ظ 

 (.تجاريا المتوفّرة multi-copters عشرات الغرامات )مع ظ الدديد من المروعيات المتدددم الدواسر
نظنننم الطنننائرات مينننر /تشنننير لنننراعةظ إلنننى نظنننم الطنننائرات الموّجهنننة عنننن بدننند وتت نننّمن اتياقينننة شنننيكامو اعكامنننا 1-3

التوكند ( 2للطيران في المجال الجنو     دولنة ع نو و)اقلاامي إلى الترليف ( 1)الموهولةب فيي المادم العامنة، التي تتطّرس 
و وُتستلدم في المادم العامنة عبارم نظم الطائرات مير الموهولة/الموهولة من نظم الطائرات الموّجهة عن بددعماية الطائرات من 

 نها(ونن"الطائرم بدون طيار" و"طائرم يمكن طيرانها بدون طيار" )على مت
الدمننل علننى و نن  وقنند باشننر كننّل مننن اقيكنناو والميسسننات اققليميننة )معننل ا تعنناد ا وروبنني( والنندول ا ع ننا   1-4

سننبيل  ىنظننم الطننائرات ميننر الموهولننة مننيلراظو فدلنن/واسننتعداز لننوائل تنظيميننة جدينندم ترّكننا علننى نظننم الطننائرات الموّجهننة عننن بدنند
علنننى القواعننند  نظنننم الطنننائرات مينننر الموهولنننة/نظم الطنننائرات الموّجهنننة عنننن بدننندلننندر الدديننند منننن التدننندي ت المتدّلقنننة بننن المعنننال،

يدتنام ا تعناد ا وروبنني اسنتعداز لنوائل تنظيمينة جديندم ملامنة بشنون نظنم الطننائرات و  اللنادرم عنن اقيكناوووالتولنيات الدولينة 
على جمي  نظنم الطنائرات الموّجهنة عنن ا وروبي نظم الطائرات مير الموهولة ستكون مطّبقة في دول ا تعاد /الموّجهة عن بدد

او وتبنذل دول اع نا  النرى الهند  منن اسنتلدامهر عنن عجمهنا ووانهنا و نظم الطائرات مير الموهولة المدنية بلنر  النظن/بدد
 جهوداظ مماعلةو
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النندورم التاسنندة والع عننين للجمديننة الدموميننة لليكنناو، يشننمل برنننامج الدمننل الدننام للجنننة القانونيننة بنننداظ  اندقنناد ومنننذ 1-5
با ولويننة الدليننا بننين بنننود جنندول ا عمننال ، وهننو يعظننى دراسننة المسننائل القانونيننة المتدّلقننة بالطننائرات الموجهننة عننن بدنند"مدنوننناظ "
 ا لرىو

وقد علل ممعلون عن اقيكاو او هيئات تابدة لها مواد الرى من اتياقية شيكامو بلنورم مينر رسنمية فيمنا يتدلّنس  1-6
 وجو  تطبيسالقانوية اي اظ ب(و كما نظرت اللجنة 29نظم الطائرات مير الموهولة )مع ظ المادم /الطائرات الموّجهة عن بدد بنظم

نظم الطائرات مير الموهولةو ولكن   تت ّمن اّ  من التعلي ت /مواعيس المسيولية الدولية على نظم الطائرات الموّجهة عن بدد
 المذكورم اع ه إرشادات وا عة بشون المسائل القانونية المشار إليها فيما يليو

   طروحةالمشاكل الم -2

 واضحة غير حدود – طائرات غير المأهولة األصغر حجما  نظم ال/م الطائرات الموّجهة عن بعدنظعلى  وجوب التطبيق ( أ)
نظنم الطنائرات ولينة( علنى فئنات مدّيننة منن داتياقية شيكامو )وبالتالي القواعد والتوليات الوجو  تطبيس يبدو  2-1

عامة و  تت ّمن اتياقية شيكامو اّ   اتبدبار  تمير وا لو فالمادم العامنة ليغ نظم الطائرات مير الموهولة/الموّجهة عن بدد
نظم الطائرات الموّجهة عن هاو وفي عين من المرّجل ان تل   وجو  تطبيقمبادئ توجيهية باستعنا  المبادئ الدامة اللالعة ل

الدوليننة  تياقيننة شننيكامو، إّ  اّن المسننولة اقننّل و ننوعاظ نظننم الطننائرات ميننر الموهولننة كبيننرم العجننم المسننتلدمة فنني الننرع ت /بدنند
 عجمننننننننا واللننننننننغيرم جننننننننداظ نظننننننننم الطننننننننائرات ميننننننننر الموهولننننننننة ا لننننننننغر /بالنسننننننننبة إلننننننننى نظننننننننم الطننننننننائرات الموّجهننننننننة عننننننننن بدنننننننند

 اع ه(و 2-1)انظر اليقرم 
ائرات الموّجهننة نظننم الطنن جإدرااو عنندم  دراجالتنني تق نني بنن المدننايير العاسننمة هنني ويبقنى مننن ميننر الوا ننل مننا  2-2

ا سنتلدام او الهند  منن  نمن نطناس تطبينس اتياقينة شنيكاموب منع ظ العجنم او النوان او و  نظم الطائرات مينر الموهولنة/عن بدد
نظنم الطنائرات مينر /و توليية من هذه المداييرو وقد ُيستلدم بدض نظم الطنائرات الموّجهنة عنن بدندا عوما إلى ذلك نون التشغيل
نظنننم طنننائرات مينننر موهولنننة اعترافينننة /( كننننظم طنننائرات موّجهنننة عنننن بدننند2اذج للطنننائرات او عتنننى الدنننا  او )( كنمننن1الموهولنننة )

فنني بدننض البلنندان كيلومرامننا عتبننة  25عننوالى  يشننكّل العننّد البننال لألشننغال الجويننة فنني غن مدنناظو وعنن وم علننى ذلننك، فنني عننين قنند 
ّن ا مر قد   يكون كذلك في بلدان الرىو فدلى سبيل المعال، لن تديني لنظام من اللوائل التنظيمية اكعر مرونة او تشدداظ، إّ  ا

نظننم الطننائرات ميننر الموهولننة التنني   يتجنناوا /اللننوائل التنظيميننة الناشننئة فنني ا تعنناد ا وروبنني نظننم الطننائرات الموّجهننة عننن بدنند
ن اسُتلدم 25وانها  عبتنت الامةو وفني الوقنت عينند، جبات مُ او قواعد و  وجو  تطبيس مراض ترفيهية( من  تكيلومراما )عتى وا 

نظننم الطننائرات ميننر الموهولننة التنني   تتجنناوا كتلتهننا عننند اققنن ن /نظننم الطننائرات الموّجهننة عننن بدنندد عتننى بدننض الدراسننات اّننن
 لطيران المدني )مع ظ التشويش على معّرك الطائرم النياعة(وعلى ا كبيرب دة كيلومرامات قد تتسب  بلطر 

نظنم الطنائرات مينر /ما سبس بمسولة ما إذا كان ينبغي اعتبار )جمي ( نظنم الطنائرات الموّجهنة عنن بدندويرتبط  2-3
المنبعقنة عنن  وجنو  تطبينس الواجبناتاتياقية شيكاموع وقد يكون لذلك تبدات عملية لطيرم من عينز  بموج "طائرات"  الموهولة

ج  ا متنان وامكرراب إلى اّ  عّد ينطبس  3على سبيل المعال، المادم  المادم العامنة ولكن اي اظ مواد الرى في اتياقية شيكاموو
نظننم /نظننم الطننائرات الموّجهننة عننن بدنندتهدينند سنن مة الطننائرات علننى  موواجنن  عنندعننن اسننتلدام ا سننلعة  ننّد الطننائرات المدنيننة 

ائرات الموهولنةب عماينة ا شنلاف مامناظ فني عالنة الطنت)وفئاتها( ام  ؟ والغنرض منن هنذا العظنر وا نل  الطائرات مير الموهولة
اللنغيرمو  نظم الطائرات مينر الموهولنة/نظم الطائرات الموّجهة عن بددعلى متن الطائرمو ولكند قد يكون معّل تشكيك في عالة 

 تكنولوجيات واجهام "مكافعة الطائرات المسّيرم عن بدد" الناشئةووقد تكون هذه مسولة عملية جداظ في سياس 
 لة بشنننننننون منننننننا إذا كننننننننان البدننننننند النننننننندوليرتبط بهنننننننذه المسننننننننوينننننننإلنننننننى ذلننننننننك، هنننننننناك تسنننننننايل غلننننننننر باق نننننننافة  2-4

المواد ذات الللة )مع ظ المادتنان العامننة والعالعنة مكنررا( منن  لوجو  تطبيس امسبق ا)المشاركة في الم عة الجوية الدولية( شرط
ينبغي تو يل طريقة تعديد جنسية و وبالتالي، الموهولة نظم الطائرات مير/نظم الطائرات الموّجهة عن بدداتياقية شيكامو على 
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قند   يكنون بد نها مسنّج  رسنميا عنندما لنغيرم العجنم،  سنيما  نظنم الطنائرات مينر الموهولنة/نظم الطائرات الموّجهنة عنن بدند
 في المادم السابدة عشرم من اتياقية شيكاموو نلوف عليدالموفس المدنى 

اتياقينة شنيكاموو وينبغني  وجو  تطبينسة إلى مبادئ توجيهية تيسيرية بشون عدود وفي هذا السياس، هناك عاج 2-5
ان يكيننل التيسننير اللننعيل سنن مة الطيننران النندولي، مننن جهننةع وتينناد  المتطلبننات المغاليننة فنني اللننرامة واللنندوبة، مننن ناعيننة 

 الرىو
 الخاص من جانب إحدى الدول األعضاء الترخيص ( ب)
نظم لن اتياقية شيكامو مستندم لراعة إلى مبندا إلندار إعندى الندول ا ع نا  ترليلناظ تبدو المادم العامنة من  2-6

الندول مالبناظ منا تلندر  ،ولكنن، عمليناظ  1وعلنى اسنا  فنرد  ومللنف نظنم الطنائرات مينر الموهولنة/الطائرات الموّجهة عن بدد
نظنننم ع او تسنننمل لنننبدض فئنننات الموهولنننةنظنننم الطنننائرات مينننر /نظنننم الطنننائرات الموّجهنننة عنننن بدننندتنننراليف طويلنننة ا مننند لطينننران 

بننالطيران بنندون اّ  تننرليف علننى اقطنن سو وعو نناظ عننن ذلننك، ف ّنهننا  نظننم الطننائرات ميننر الموهولننة/الطننائرات الموّجهننة عننن بدنند
نظنم عملينات منن  "الميتوعنة" ةيلنّل بالنسنبة إلنى منا ُيسنّمى باليئنستدتمد فقنط علنى اعكنام ملللنة فني التشنري  )وا منر عينند 

 في التشري  الناشئ ل تعاد ا وروبي(و نظم الطائرات مير الموهولة/الطائرات الموّجهة عن بدد
نظنم الطنائرات /نظنم الطنائرات الموّجهنة عنن بدندوباق افة إلى ذلك، قد تكون م  منة الناعينة الدولينة لتشنغيل  2-7

 اع ه(و 4-2مير وا عة اي اظ )انظر على سبيل المقارنة إلى اليقرم  مير الموهولة
جبنات المنبعقنة عنن امتسس من  الو  6-2من المستعسن ان يجر  لراعةظ توكيد اّن النهج المشار إليد في اليقرم  2-8

 المادم العامنة من اتياقية شيكامو )او تو يل ميا  ا تساس، ما لم يكن متوفراظ(و

   خالصةال -3
اتياقية شيكامو والقواعند والتولنيات  وجو  تطبيسس ب، هناك مسائل قانونية ميتوعة فيما يتدلّ في  و  ما تقّدم 3-1

نظنم الطنائرات الموّجهنة ّف )ا( ،  سنّيما فيمنا يلننظنم الطنائرات مينر الموهولنة/نظم الطنائرات الموّجهنة عنن بدندالدولية المتدّلقة ب
 لغيرم العجم و) ( طبيدة الترليف بموج  المادم العامنةو نظم الطائرات مير الموهولة/عن بدد

على تبدات عمليات وتقت ي التو يلو ومن شنون ذلنك التو نيل تعسنين  الميتوعة وقد تنطو  هذه المسائل  3-2
 اليقين القانوني وبالتالي إفادم كّل من الدول ا ع ا  واقيكاو والميسسات او المنظمات اققليمية وميرها من ا طرا  المدنيةو

 المعروض على اللجنة القانونية اإلجراء -4
 للقيام بما يليبلجنة القانونية ال ُتدعى

 عالدمل هذه المبينة في ورقةالمسائل القانونية ب اظ لذ علما  ( ا

 عإبدا  الرا  بشونها (  

اّ  إجننننرا ات تراهننننا  ننننرورية لتو ننننيعها )مننننع ظ، مباشننننرم دراسننننة تجريهننننا إدارم الشننننيون القانونيننننة  اتلنننناذ ( ج
 والد قات اللارجية او إنشا  فرقة عمل ملللة(و

 -انتهى  -

                                                                 
 ذلنننك لشنننروط وطبقنننا الدولرررة تلررر  مرررن خررراص بتررررخيص اال متداقننندم دولنننة اقلنننيم فنننوس بدونننند تطينننر ان طينننار بننندون طيرانهنننا يمكنننن طنننائرم  ى يجنننوا  " 1

 "والترليف


