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 المأهولة غير تاالطائر  نظام أدواتتطلق اإليكاو 
 للنشر الفوري
بمناسبة يوم الطيران المدني الدولي، أطلقت وكالة األمم المتحدة للطيران المدني الدولي  – 13/12/2016، مونتريـال

جديدة ألنظمة الطائرات غير المأهولة، بهدف مساعدة المستهلكين والطيارين عن بعد، بصرف النظر عن  أداة)اإليكاو( 
 تهم.امهاراتهم وخبر 

مساعدة لالجديدة  األداة تيحها هذهالموارد التي ت  مت م  لقد ص  : "الدكتور أولومويا بيرنارد أليو قائال اووعلق رئيس مجلس اإليك
أهمية االستهانة بوال ينبغي  ،ومسؤول بشكل آمنتشغيل طائراتهم  في، كان عمرهم أيا  الطائرات غير المأهولة،  أنظمةمشغلي 

مع عمليات تشغيل الطائرات المأهولة  بشكل آمناالعتراف بأن هذه األجهزة هي طائرات وأنه ينبغي دمج استخدامها 
 الموجودة".

 ،، قد يتم تشغيلها عن طريق الخطأالطائرات الموجهة عن بعدالطائرات غير المأهولة، والمعروفة ب أنظمةوبالنظر إلى أن 
دراية أقل، في المطارات وفي مناطق أخرى من المجال الجوي المراقب أو  علىمن قبل طيارين  قانونيةبصورة غير  وغالبا  

اإليكاو لنظام الطائرات غير  أداةوتعتبر  .هذه المسألة الحساس، اتخذت اإليكاو خطوات للتقليل من المخاطر التي تشكلها
 .شكل آمنلتعلم أساسيات تشغيلها ب أكثر من مجرد نقطة انطالق بمثابة المأهولة

بمجموعة كبيرة من الحموالت وأجهزة االستشعار  امع تجهيزه بصور عديدةالطائرات غير المأهولة  أنظمة مكن اليوم تشغيلوي  
 األبحاثض غر لمراقبة البنية التحتية والمحاصيل ول أيضا  ستخدم . وهي ت  العمليات الطارئةاإلنسانية و  عملياتهاأدوار لدعم زيادة 

 والتنمية. المتعلقة بالمناخ األبحاثجغرافية و الالجيولوجية و 
 أنظمةبالنظر إلى اإلمكانات االقتصادية واالجتماعية الهائلة لتكنولوجيا و : "وأشارت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو قائلة

وطريقة استخدامها  ألنظمةدراسة اللوائح المتعلقة بهذه ا، ينبغي المتدخلةالطائرات غير المأهولة، وبالنظر إلى تنوع العوامل 
لتبادل  منصة تكون بمثابةأن  أيضا  ، بل ويمكن معلومات وموارد مفيدة ، ليس فقطقدم أداتنا الجديدةت  و : "بعناية،" وأشارت قائلة

 ".أفضل الممارسات العالمية والدروس المستفادة ونهج الحكم الفعالة

الطائرات غير المأهولة وبالتعاون  ألنظمةمجموعة اإليكاو االستشارية  من قبلالطائرات غير المأهولة  أنظمة أداةوضع تم ولقد 
  .icao.int/rpas عليها على الموقع الحصولويمكن  .مع القطاع والشركاء من الخبراء الدوليين

 

 

http://icao.int/rpas


الطائرات غير المأهولة بمناسبة يوم الطيران المدني الدولي، وقد تم تطويرها من قبل مجموعة اإليكاو  نظمةاإليكاو أل أداةتم اطالق 
 الموقع منعليها  الحصولويمكن الطائرات غير المأهولة بالتعاون مع القطاع والشركاء من الخبراء الدوليين.  نظمةاالستشارية أل
icao.int/rpas. 

 

 مصادر معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهفاءوك هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 اإليكاو وسالمة الطيران
 الطائرات غير المأهولة نظمةاإليكاو أل أداة
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