
 

 

  منظمة الطيران المدني الدولي

  ورقة عمل

AN-Conf/13-WP/121 
6/9/18 

 

  الثالث عشر للمالحة الجوية مؤتمر ال
   ١٩/١٠/٢٠١٨إلى  ٩من  كندا، ال،ـمونتري

  )أاللجنة (

  الناشئةالقضايا من جدول األعمال:  ٥البند 
  (RPAS)عد ُنظم الطائرات الموجهة عن بُ   :٣-٥البند الفرعي 

  ماذا في االسم – عدبُ  عن الموجهة الطائرات ظمنُ 
 )كنداُمقدَّمة من ورقة (

 التنفيذيالموجز 

ظم نُ ضمن بشكل عام باعتبارها المسّيرة إلى الطائرات  ةشار باإلي يقضي ذالالنقل الكندية هيئة تعرض هذه الورقة قرار 
أو المركبات  (UAS)ة هولأغير الم (الطائرات unmanned لطائراتوليس ضمن ُنظم ا، (RPAS) عدلطائرات الموجهة عن بُ ا

 – "unmanned" الطائرات لوصف نوع محدد من RPASاإليكاو مصطلح تستخدم وبينما . )(UAV)ة هولأالجوية غير الم
ن أالمتمثل في المنحى كندا فقد انتهجت هول"، أقليدي "المالطيران التمع الجوي  في المجالجه ادمإذلك النوع الذي يمكن 

 ”unmanned“مصطلح فاستعاضت عن ؛ عدلطائرات الموجهة عن بُ اظم نُ مظلة تندرج تحت  المسّيرةجميع الطائرات 
ات الدولية في التسميات هواالتجا بدون طيارالجمهور للطائرات عموم إلى تصور  واستناداً  .بمصطلح "موجهة عن ُبعد"

نعت  إلىالكندية اتجهت الجهات التنظيمية قد في التكنولوجيا نفسها، وربما األهم من ذلك، االعتبارات الجنسانية، فوالتأمل 
  لقيادتها. مرأةوالالرجل ترحب بتصف تكنولوجيا  بين الجنسين ةمحايدتسمية ب ”unmanned“الطائرات 

 .٤-٣ رقم الفقرةالواردة في  ةالموافقة على التوصي مدعٌو إلىالمؤتمر  :اإلجراء المطلوب

 ةمقدمال - ١

التابع  (RPASP) عدظم الطائرات الموجهة عن بُ نُ فريق خبراء قدمها عمل ورقة ، الحظت ٢٠١٥ شهر ديسمبر في ١-١
نظم /  (RPA) ُبعد، والطائرات الموجهة عن (UAS) ةهولأالطائرات غير المُنظم  / (UA) ةهولأن مصطلحات "الطائرات غير المأ يكاولإل

من جانب  [كانت] تستخدم بالتبادل" ةهولأ، والمركبات الجوية غير الم)مسّيرة(ال ائرات بدون طيارطال، و (RPAS) عدبُ الطائرات الموجهة عن 
.  ومنذ صدور تلك الورقة، ١اإليكاو القواعد القياسية لدىبين اللوائح الوطنية و  وخالفاً  ن يسبب التباساً رجح أ، مما يةأطراف مختلف

 – متنها" ىطيار علوجود دون تحليقها جوًا يراد  ةي طائر أ" لوصف "(unmanned) ةهولأمصطلح "الطائرات غير الماإليكاو استخدمت 
، وما إلى ذلك. ومن ناحية أخرى، تعتبر (unmanned) ةهولأ، والبالونات الحرة غير المالمسّيرةللطائرات عام مصطلح يوفر األمر الذي 

جها في ادمإيمكن  (unmanned) الطائرات غير المأهولةفئة فرعية غير مستقلة من  (RPAS) الموجهة عن ُبعدالطائرات ُنظم اإليكاو 
  .٢"(manned) هولأ"الم التقليدي الطيرانمع المجال الجوي 

                                                 
 .١٨/٢٠١٥-١٤ة" ديسمبر هولأالمتعلقة بالطائرات غير الم اإليكاو "استخدام مصطلحات ة العامةمانمن األ ةعمل مقدم ةورق ١
<اسُتخدمت في  “https://www.icao.int/safety/UA/UASToolkit/Pages/FAQ_ar.aspx”مجموعة أدوات اإليكاو الخاصة بُنُظم الطائرات غير المأهولة.  ٢

١٢/٦/٢٠١٨<  
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الطائرات  ةونظرا لحداثة صناع. المسّيرة إزاء مصطلحات الطائرات مختلفاً  كندا نهجاً تبعت ولعدد من األسباب، ا ٢-١
ن ألذلك، و  فقاً و  المسّيرةالمصطلحات المستخدمة لوصف الطائرات ه يجب تكييف نأن كندا تفترض إالتغير، ف سريعة وطبيعتها المسّيرة

إلى  ةشار كندا عن اإلتوقفت أدناه،  ةخرى مشروحالتغيرات التي تحدث في المجتمع المعاصر وفي السياق الدولي. وألسباب أذلك عكس ي
ثم يمكن ومن  .(RPAS)موجهة عن ُبعد ُنظم طائرات " من ذلك مصطلح بدالً واستخدمت ، ”unmanned“بوصفها طائرات المسّيرة الطائرات 

ُنظم  سبيل المثال ىمن هذه الفئة من الطائرات، عل ةللتمييز بين مجموعات فرعيإلى ُنظم الطائرات الموجهة عن ُبعد صفات  ةضافإ
اآللي الخاصة بُنظم الطائرات رج الخط البصري؛ أو قواعد الطيران خا موجهة عن ُبعدالطائرات ال، أو ُنظم موجهة عن ُبعد صغيرة طائرات

 .RPAS (IFR) موجهة عن ُبعدال

 المناقشة - ٢

العامية بأنها اللغة في  ةليه عادإشار لوصف ما يُ  ةمصطلحات مختلفوالمنظمات قاليم تستخدم مختلف البلدان واأل ١-٢
 ،"(unmanned) غير المأهولةطائرات الظم نُ "والمملكة المتحدة مصطلح  األمريكية ". وتستخدم الواليات المتحدة)مسّيرة( بدون طيارة "طائر 

"ُنظم تستخدم أستراليا مصطلح  ،ومن ناحية أخرى ".(unmanned) غير المأهولةالجوية  ةالمركب"في حين تستخدم نيوزيلندا مصطلح 
كما  ،" في اتصاالتها العامةمسّيرةبدون طيار/" ةكلمل العديد من هذه البلدان أيضاً استخدام الرغم من على . و الطائرات الموجهة عن ُبعد"

  .٣ها كاسم أساسيخدمتستفرنسا  نإف ،عالم العامةتستخدمها وسائط اإل
فإن  ،وحدها المسّيرةلتاريخ الطائرات  نظراً ف ،؛ ومع ذلكال أهمية لها بالمرةن اصطالحات التسمية أقد يجادل البعض ب ٢-٢

أمر هام لكي  المسّيرةئة االجتماعية لتكنولوجيا الطائرات وطن التأب جنسانية). وقد اتخذت كندا موقفاً اعتبارات  جلبست( أهميةالتسمية لها 
. ومع تزايد الطلبات المدنية غير المبرريعوقه القلق العام دون أن  ،المسّيرةالطائرات  ةاملة لصناعيحقق االقتصاد الكندي اإلمكانات الك

لتعزيز  "مسّيرة"مصطلح  تستخدم الحملة الكنديةوسوف . " زخماً لخدمة اإلنسان المسّيرةتكتسب رسالة "الطائرات  ،المسّيرةطائرات على ال
  .ةيجابيإرسائل شائع االستخدام ويحمل ا المصطلح ن هذنظرًا أل ،الطائرات الموجهة عن ُبعد ظمالتنظيمية لنُ عم اللوائح ثقيف لدالسالمة والت

 ة،وتنظيمي ةألغراض قانوني ، فإنها،" في اتصاالتها مع الجمهورمسّيرة"مصطلح ستخدام الكندا اختيار الرغم من على  ٣-٢
ثل أحد االعتبارات في هذا القرار في موقف الطيارين العسكريين السابقين الذين .  ويتم(RPAS)ُنظم الطائرات الموجهة عن ُبعد تستخدم 

تعمل بمعزل عن  بدون طيارن الطائرات أألنه يوحي ب ’unmanned‘مصطلح ى هم عليعترض بعضإذ . مسّيرةكانوا يديرون طائرات 
عن المهارة البشرية المطلوبة  " ألنها أكثر تعبيراً "موجهة عن ُبعدتعبير ن هؤالء الطيارين يدافعون عن استخدام إف ،من ذلك اإلنسان؛ وبدالً 

الطائرة في نظام  بدون طيار"ال يوجد شيء ة مريكيقوات الجوية األبالمتقاعد ، فريق ديبوتال وكما قال ديفيد .٤المسّيرةلتشغيل الطائرات 
  .٥"بدون طيار

" واالستعاضة عنه بعبارة unmannedمصطلح "تجاهل ب قراراتخاذ في  هاماً  عامالً  يضاً أالجانب الجنساني يمثل  ٤-٢
للمساواة بين الجنسين من خالل سياساتها  ةولويإيالء األبنشاط على  تواصل السعي حكومة كنداوكما هو معلوم فإن ". موجهة عن ُبعد"

 ةالمساواة بين الجنسين ومشاركاإليكاو مسألة واألمم المتحدة وحتى  (G7)الكبار  ةالسبع ةأبرزت مجموع ،المثلوبوميزانياتها االتحادية؛ 
 .٦ةمستمر  ةهميأذات  ةلأفي مكان العمل باعتبارها مس أةالمر 

                                                 
، ُنظم (RPAs)، الطائرات الموجهة عن ُبعد (UASs)ة ، ُنظم الطائرات غير المأهول(UAVs): المركبات الجوية غير المأهولة يورونافالمذكرة دايسون، (ستيف) " ٣

logspot.com/2014/11/euronavaldyson.b-http://steve-. ٥/١١/٢٠١٤وأكثر من ذلك."  المسّيرة، الطائرات بدون طيار/(RPASs)الطائرات الموجهة عن ُبعد 

vehicle.html-aerial-unmanned-note > ٤/١٢/٢٠١٧اسُتخدم في< 
 .٢٠١٥ ديسمبرتسمية بالغية. مشروع خطاء في أإصابات و  ال تقل بدون طيار":" ستانليس وسارة باشو روبن  ٤

https://www.researchgate.net/publication/280092195_Don%27t_say_drone_Hits_and_misses_in_a_rhetorical_project_of_naming > ُخدم في است
not-are-https://www.suasnews.com/2013/11/we- ٢٥/١١/٢٠١٣اليومية.  خبار الماغووردور"، أنحن لسنا طائرات بدون طيا>؛ اقتراح فني: "٥/١٢/٢٠١٧

drones  تعريف الطائرات بدون طيار في المعجم المهني."  ةعادإفي االسم؟ ذا الهبوط: ما ةمنطق"جاراها ماتسيك، ، جاراها >١٢/١٢/٠١٧٢<اسُتخدم في
١/٩/٢٠١٧ .lexicon-professional-the-in-drones-redefining-name-a-in-whats-zone-phttps://othjournal.com/2017/09/01/dro > اسُتخدم في
١/١٢/٢٠١٧< 

 uavs-theyre-drones-word-the-use-https://shadowproof.com/2013/10/11/dont. ١١/١٠/٢٠١٣. ة "بدون طيار" شادوبروفال تستخدم كلم"جوتزوال، كيفين  ٥
 >٢٩/١١/٢٠١٧اسُتخدم في <

تحقيق نمو  ىات علي: "بناء قدرات النساء والفت١ ةولوي، األاتيالمتعلقة ببناء قدرات النساء والفتلمجموعة السبعة الكبار لمبادئ التوجيهية ايرجى االطالع على  ٦
البيئة تهيئة "طار إ، في مين العام لألمم المتحدةلألالتابع  أةالمعني بالتمكين االقتصادي للمر  ىالرفيع المستو الخبراء فريق ستدام وشامل ومنصف"؛ وتقرير اقتصادي م
 ."اقتصادياً  أةلتمكين المر 
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تشير تحديدًا إلى أنه حيز  ،ة") دالالت جنسانية قويmannedالنقيض من ذلك "على " (أو unmannedيحمل مصطلح " ٥-٢
أو  policemenفراد الشرطة أو خدمات اإلطفاء بأنهم أأصبح من غير المناسب وصف  ،العقدين الماضيين ىمدعلى . و ٧ذكورحكر على ال

firemen العاملة  ةتعبير عن القو ومن أجل ال ،تحرك نحو الشموليةسياق الل. وفي االرجى ال يشغلها سو  الوظائفن هذه أن ذلك يوحي بأل
  .fire fighterو police officerمثل  ،بين الجنسين ةب محايدلقاأحدثت استُ فقد  ،أةن هذه الوظائف مفتوحة للمر أعلى والداللة 

لقت هذه . وقد ٨الطرق لتحسين المساواة بين الجنسين" ىحدإاللغة تمثل " بأن اللغاتى حدإنصح أحد المدونين بوقد  ٦-٢
من خالل دليل أسلوب مكتب برنامج التاريخ  ٢٠٠٦ عام والفضاء (ناسا) فيالجوية الوطنية للمالحة  ةدار اإل لدىآذانًا صاغية النصيحة 

إلى عدم  ودعا ،بنوع الجنس" ةبرنامج الفضاء غير محدد التي يتضمنهااإلشارات المرجعية ينبغي أن تكون ن "أالتابع لناسا والذي جاء فيه 
بطاقم ( crewedوهي:  ،بين الجنسين ةمحايد ةمصطلحات بديل ،من ذلك بدالً دخلت ناسا، أو . unmanned٩و mannedتين استخدام الكلم

  . ١٠أو القواميس القائمة)فمن الُمالحظ أن وسائل اإلعالم لم تتلق ذلك ( ،. ومع ذلك)بدون طاقم قيادة( uncrewedو )قيادة
 ؛١١العاملة ةمن القو  %٥تبلغ نسبتهن نحو إذ  ،من الطيارين التجاريين في الطيران التقليديمؤثرة  ةقليأتشكل النساء  ٧-٢

نها أوش .١٢وجود تفاوت مماثل بين الجنسينإلى المسّيرة الطائرات  ةصناعمجال لنساء في بشأن ااإلحصاءات المحدودة المتاحة ر وتشي
أة على . وقد ظلت المر (STEM) مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ضمنتقع  مسّيرةال طائراتالشأن بقية قطاع الطيران، فإن 

واالفتقار  التي يهيمن عليها الذكورالعدوانية بما في ذلك التهميش والبيئة  ،ةألسباب عديد في هذا المجال ناقصاً  تمثيالً  ةممثلمر التاريخ 
بارزة تؤكد نبذ  يرسل رسائل، فهو ضاراً ليس استخدام األسلوب اللغوي المحايد بين الجنسين تجدر اإلشارة إلى أن و . ١٣النسائيالتوجيه إلى 

بمركز متميز  يتمتع الرجال تقليدياً  ،. وفي البيئات المهنية التي يهيمن عليها الذكورفرض التبعية على إنجازاتها ودورهاالمرأة و إقصاء 
ن يالحظوا التحيزات نهم األقل احتماال ألأن هذا الوضع المتميز يعني إومع ذلك ف ،تغيير المصطلحاتعلى التالي القدرة ولديهم ب

بين  ةمحايدأن تتمثل البداية لذلك في استخدام أسلوب لغوي ويمكن  ،بين الجنسينحيز محايد خلق في عام دور  وللرجل. ١٤ةصلأالمت
 .الجنسين

مهن العلوم والتكنولوجيا وفي  ،الفضاء الجويمجال ي موضع ترحاب لالستخدام فإشارات التسمية الشاملة إن  ٨-٢
في  اأكملهالفئات السكانية بفمن المنطقي االستفادة من ائدي الطائرات، للعجز في عدد ق وفي الطيران. ونظراً والهندسة والرياضيات، 

مهن العلوم والتكنولوجيا (و  مسّيرةالطائرات ال ةفي صناعة أادة وجود المر ومن أجل زي. ةمحدود ةمجموعه فرعيمجرد  وليس ،التوظيف
منذ وهو ما يعني البدء في التعليم والممارسات الشمولية  ،الجهود في وقت مبكر أن تبدأيجب  ،بشكل عام)والهندسة والرياضيات 

ة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة المرتبطيعزفن عن البيئة األكاديمية ات يحد األسباب التي تجعل الفتأ. وقد تحدد التصور الذاتي ك١٥الصغر
                                                 

 ٧/٣/٢٠١٣"، سابينز، (Unmanning Space Language)إبعاد الدالالت الجنسانية من لغة الفضاء ". ريغان، مايكل ب-عمان ٧
language-gendered-and-space-https://www.sapiens.org/column/wanderers/outer  ٤/١٢/٢٠١٧<اسُتخدم في< 

neutral-https://www.totaljobs.com/insidejob/gender-توتال جوبس. بين الجنسين في مكان العمل."  ةمحايدكاري. "لماذا يجب عليك استخدام لغة ستان  ٨

workplace-the-in-language  ١٢/٧/٢٠١٨<اسُتخدم في< 
http://www.planetary.org/blogs/emily-. ٥/١٠/٢٠١٥الكواكب.  ةدون بشر." جمعيحلق للبعثات الفضائية التي تاستخدام أسلوب لغوي جديد ". إميلي الكداولال ٩

language.html-new-finding-lakdawalla/2015/10050900 >إبعاد الدالالت الجنسانية من لغة الفضاء ". ريغان، مايكل ب-عمان ؛>٤/١٢/٢٠١٧ اسُتخدم في
(Unmanning Space Language) ،٧/٣/٣٢٠١"، سابينز language-gendered-and-space-/www.sapiens.org/column/wanderers/outerhttps:/  اسُتخدم>

 >٤/١٢/٢٠١٧في 
 الكداولال ١٠
من المستخلصة "النساء العامالت في الصناعات التي يهيمن عليها الذكور: الدروس  :لتونيوبيني رافيرتي هام ،ن هيرتسوغاماري جان رونو جيرمان،  الينماري  ١١

-٤٣٥، ١٥:٤ .٢٠١٢الموارد البشرية،  ةالدولية لتنمي "الطيران في دورات التدريب المختلطة بين الجنسين. اتالتدريب، ومدربتحت  اتالطائرات، والطيار طيارات 
 .DOI)( :70752810.1080/13678868.2012، الُمعّرف الرقمي للوثيقة ٤٥٣

 .٩/٣/٢٠١٨، بيزومانمجلة " الدرون مع طائرات اً عاليالالتي يحلقن النساء  ىعلإنها تسلط الضوء ، شيكاغو. "ٕاينوو  ،تاتياناو موريس، -ووك ١٢
-with-high-flying-women-highlights-strategies/2018/03/she-https://www.bizjournals.com/atlanta/bizwomen/news/profiles

drones.html?page=all > ؛ إحصاءات النقل الداخلي في كندا.١٨/٦/٢٠١٨اسُتخدم في < 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة مهن  ؟ المساواة بين الجنسين في(STEM)عن مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  المرأةتعزف لماذا "ياتسكيف. إيرينا  ١٣

جيا والهندسة مهن العلوم والتكنولو و  مرأةال" كارانشي؛ ب. ٨٨-٧٩الصفحات ، ٢٠١٧ عام . ملحقالمجلة الدولية لتكنولوجيا المعلومات واألمن." في التفيا والرياضيات
 لكسندرا غاردنر،شولتز، أ-؛ غار>١٧/٦/٢٠١٨اسُتخدم في < divide-bridging-stem-and-https://economics.td.com/women ١٢/٧/٢٠١٧ "والرياضيات.

؛ ٢٠)، ٢(٧، ٢٠١٨العلوم االجتماعية ." العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتفي مهن  أةي للمر "العرض الذاتي االستراتيج ويندي ل. غاردنر
https://doi.org/10.3390/socsci7020020 تكنولوجياعالم .  ٨/٣/٢٠١٧ ".رياضياتالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفي مهن  أةالمر فلنتحدث عن " كوفاكسماندي ؛ 

 >١٣/٦/٢٠١٨اسُتخدم في < stem/391215-in-women-about-talk-https://www.itworldcanada.com/article/letsكندا. المعلومات في 
 كاري ١٤
العلوم دراسة في  انخراطهنو في أنفسهن ثقتهن  ىالحفاظ عل ىات علين يساعد الفتأتطبيق علوم الفضاء الجوي في المدارس االبتدائية ل"هل يمكن  سولبرغمارغوت  ١٥

 . ٤٧٢-٤٦٢صفحات ، ال٢٠١٨ يونيو، ١٤٧العدد  - أكتا أسترونوتيكامجلة ؟" ةعداديعند انتقالهن إلى المدارس اإل
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مام الشعور أ ن تشكل عائقاً أالتحيز الضمني ويمكن  حسب نوع الجنس تعزز ةاللغة التي تكون محددوتجدر اإلشارة إلى أن . ١٦والرياضيات
  .أخرى أكثر شموالً  دراسية مجاالتنحو  هتوجهن يؤدي إلى أيمكن  دخيالً فإحساس المرء بكونه ؛ ١٧باالنتماء

ن أفمن الجدير بالذكر ، والفرنسيةالرسميتان هما اإلنجليزية  نااللغت، حيث ثنائي اللغة ن كندا بلدٌ نظرًا أل ،وأخيراً  ٩-٢
يناظره في  (Unmanned Aircraft System)طائرة غير المأهولة نظام المصطلح ف. ةليزيجناللغة اإلفي ال إلة الجنسانية ال توجد أالمس

 unpiloted aerial)"نظام جوي بدون طيار يترجم إلى الذي و  ،بين الجنسينمحايد ال ”système d’aéronef sans pilote“مصطلح  الفرنسية

system)" .باللغة الفرنسية  ويظل المصطلح الجديد“système d’aéronef télépiloté (SATP)” ناظر للمصطلح "ُنظم الطائرات الموجهة الم
  .عدبُ  نعن الطيار يعمل أيشير إلى ، ولكنه بين الجنسين محايداً " (RPAS)عن ُبعد 

 االستنتاج - ٣

من منظورات  يمنطقالمسّيرة لوصف الطائرات " (RPAS)مصطلح "ُنظم الطائرات الموجهة عن ُبعد ن استخدام إ ١-٣
كما أنه  ات الدولية،هتماشى مع االتجاي، و الطائرات المسّيرة عن ُبعد)يها الناس شغل فكنولوجيا الحالية (التي يفهو يعبر عن التمتعددة. 

  وحكومة كندا. ة الكبارالسبع ةاألمم المتحدة ومجموعالحالية لمنظومة ولويات األدعم يامل للجنسين، و ش
، إذ تمثل بشكل بالغ ناقصاً  تمثيالً المسّيرة في قطاع الطائرات  ةممثلأة ن المر إلإلحصاءات المحدودة المتاحة، ف وفقاً  ٢-٣

المرتبطة الصناعات أوساط في مجاالت الطيران األخرى وفي مؤثرة  ةقليأن النساء يشكلن إالمثل، فوبفي المائة من المشغلين.  %٥نحو 
جعل ين أيمكن  ’unmanned‘االبتعاد عن المصطلحات التي تستخدم مصطلح و ككل. م والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بمهن العلو 

 أولئك الذينبوكذلك بالمرأة  اً وترحيب بشكل عام) أكثر شموالً المسّيرة (ومجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مجال الطائرات 
  .١٨أخرىتوجهات جنسانية لديهم 

)، ذكرت ٢٠١٨في إشارة إلى القمة العالمية لمراعاة نوع الجنس في مجال الطيران التي عقدتها اإليكاو (أغسطس  ٣-٣
 اً دعمو  ١٩لقد حان الوقت للعمل على ذلك!""المساواة بين الجنسين هي الشيء الصحيح والشيء الذكي الذي يتعين القيام به. اإليكاو أن 

رأت . وقد ’unmanned‘النظر في استخدامها لمصطلح اإليكاو ودولها األعضاء ن تعيد تستصوب أذه الورقة هفإن لمساواة بين الجنسين، ل
إذا كان هذا المصطلح ال يروق فومع ذلك،  ،(RPAS)طائرات موجهة عن ُبعد  باعتبارها unmannedإلى كل الطائرات أن تشير كندا 
في نهاية المطاف الطائرات المسّيرة المستقلة في المستقبل، فثمة خيارات أخرى أن تشمل  بسبب الرغبة فييكاو ودولها األعضاء لإل

شامل مصطلح آخر يمكن وضع "، ولكن قد (ununcrewed)"بدون طاقم قيادة  موجودة ومحايدة بين الجنسي. فوكالة ناسا تستخدم مصطلح
األمل معقود على أن ن يعزز استخدامه في أماكن أخرى. و أفي المحافل الدولية  بين الجنسينن اعتماد مصطلح محايد أ. ومن شللجنسين

حاليًا ومستقبًال الجنسانية  التوصل إلى تسمية تتسع للناس من كافة األنواعالنقاش و  ةثار إإلى  بين الجنسينيؤدي إدماج هذه اللغة المحايدة 
 .هولةأغير الم في قطاع الطائراتللمشاركة 

 التوصية التالية:ى إلى الموافقة عل ن المؤتمر مدعوُ إفي ضوء ما تقدم، ف ٤-٣

 ماذا في االسم؟ –ُنظم الطائرات الموجهة عن ُبعد  – xx/٣-٥التوصية 

لبيئة نظرًا للوصف الطيران بدون طاقم،  ”unmanned“يعيد المؤتمر النظر في استخدام اإليكاو للمصطلح  أن
  االجتماعية والتكنولوجية الراهنة.

  -انتهى  -
                                                 

، ٢٠١٨العلوم االجتماعية ." العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتفي مهن  أة"العرض الذاتي االستراتيجي للمر  ويندي ل. غاردنر لكسندرا غاردنر،شولتز، أ-غار ١٦
 https://doi.org/10.3390/socsci7020020؛ ٢٠)، ٢(٧

، ""مجلة علم النفس التربوي ."في مجال الهندسة هاوٕانجاز أة وعالقاتها المر  ةتحويل تجربفاتر" "مناخ  للتخفيف منموجزان  نوالتون وآخرون "تدخالبليت، الكدوالال،  ١٧
 ٢٠١٥مايو ، ٤٨٥- ٤٦٨، الصفحات n2، ١٠٧العدد 

 ٧/١١/٢٠١٥اإللكتروني،  Slateموقع  ."لغة القيادة الذكوريةس في فيل بليت "در  ١٨
/manned_spaceflight_time_to_change_the_language.htmlhttp://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2015/10/07 > ٤/١٢/٢٠١٧اسُتخدم في< 

اسُتخدم في < https://www.icao.int/Meetings/AviationGenderSummit/Pages/default.aspx" الطيران.مجال نوع الجنس في لمراعاة  ةالعالمي ةالقم" ١٩
٢٤/٧/٢٠١٨< 


