
 

 تسعى إلى إيجاد حلول عالمية إلدارة الحركة ألغراض تشغيل الطائرات بدون طيار اإليكاو

 للنشر الفوري

من  أو التاكسي الطائر عما قريب جزءاً  بواسطة الطائرات بدون طيار قد يصبح تسليم المقتنيات -١٥/٥/٢٠١٧ مونتريـال
إعداد ستبدأ في إلى تأمين سالمة وكفاءة هذه الخدمات، أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي اليوم أنها  حياتنا اليومية. وسعياً 

وأنه ستتاح لهذا القطاع  ،مواد إرشادية إلدارة الحركة الجوية على ارتفاعات منخفضة بالنسبة لنظم الطائرات غير المأهولة
ندوة  في إطارهذه القضايا في وقت الحق من هذه السنة بحث ين فرصة تكر واألوساط األكاديمية وغيرهم من المب

“Drone Enable” )كندا خالل في  الـالتي ستنظمها اإليكاو في مقرها بمونتري )التمكين بواسطة الطائرات بدون طيار
 .سبتمبر شهر

للمقترحات واالبتكارات بخصوص  ننا نشهد اليوم تكاثراً إقائال " ،ق مدير إدارة المالحة الجوية، السيد ستيفين كريميروقد علّ 
المؤهلة طبيعيا لتعبئة أفضل  لةأنها الوكااإليكاو وتدرك "أضاف و  ،ارتفاعات منخفضة" علىالطائرات غير المأهولة وتشغيلها 

بطريقة تتيح  هذه المركبات في المجال الجوي للقرن الحادي والعشريناستيعاب ما لدى الحكومات والقطاع لتحديد كيفية 
ون ممن يعملمن جانب طائفة واسعة من المشغلين من الجمهور والقطاع الخاص  على الصعيد العالمي االستفادة المثلى منها

 على استكشاف ما تزخر به هذه المركبات من إمكانات."

شيكاغو) على  اتفاقيةوعادة ما ال ينطبق تعريف عمليات الطائرات العادية المنصوص عليه في اتفاقية الطيران المدني الدولي (
المشكلة ومواكبة وتيرة االبتكار ضائية غير المأهولة ونماذجها بالنظر إلى حجمها وسماتها التشغيلية. ولمعالجة هذه فالمركبات ال

مع المعلومات جميع تل سريع بشكلاإليكاو تعمل على نحو أفضل، سوف  الذي يشهده مجال نظم الطائرات غير المأهولة
 ارتفاعات منخفضة.على المشاكل التي تتصل تحديدا بتشغيل الطائرات غير المأهولة  التركيز على

طلبت منا خالل دولة  ١٩١ا أن الدول األعضاء في منظمتنا وعدده، "نارد أليويالدكتور أولومويا ب ،وقد أكد رئيس المجلس
للجمعية العمومية المنعقدة في شهر أكتوبر الماضي أن ندرس هذه المسألة وأن استجابة اإليكاو لذلك  التاسعة والثالثينالدورة  

أداة إلدارة  شيء مثل ومجموعات إقليمية عديدة اقترحت استحداث ن "دوالً إالنداء تجسدت في هذه األنشطة الجديدة". وقال 
حلول لمسألتي التسجيل وتحديد الهوية وما يتصل  إيجاد إلى جانبمنخفض، علو على لطائرات غير المأهولة لالمجال الجوي 

في تأمين سالمة وأمن واستدامة جميع الحلول ر عملية طلب المعلومات إلى االسهام عبهدف عملنا يبذلك من مبادرات. و 
 ."المطروحة وتوافقها على الصعيد العالمي، وهو األهم

تشغيلية أو قانونية والتأكد من أو كانت فنية سواء بهذا الموضوع ن الهدف العام لإليكاو في تحديد القضايا ذات الصلة كموي
يبدأ  أن هذا اإلطار في وقت أبكر، استطاع القطاععلى ما تم االتفاق لإيالء األهمية القصوى للسالمة. وتدرك اإليكاو أنه ك

 طائرات غير المأهولة بشكل أسرع وهو واثق من مردودية استثماراته.أعماله الخاصة بنظم ال

بندوة ذات الصلة بالنسبة للخبراء والشركات وغيرهم ممن يودون المساهمة في عملية اإليكاو لطلب المعلومات، ترد المعلومات 
”Enable rone“D  اإللكتروني التالي:  الموقععلىicao.int/DroneEnable. 

 

http://www.icao.int/DroneEnable


 

 
Ehang184  تحديد الطرق  ويمكن. على علو منخفضأخرى لطائرة موجهة عن بعد يعتزم استخدامها كتاكسي جوي، أو في عمليات  ةولياأل  أحد النماذج هوالصيني

. وٕاذا استمرت الخطط الحالية على ما هي عليه في اإلمارات العربية المتحدة، فإنها ستشرع في نقل المسافرين من المطار الصعودسلفا من جانب الراكب بمجرد 
 هذه السنة.شهر يوليو الرئيسي إلى وسط مدينة دبي ابتداء من 

 
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  ١٩٤٤اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
ن األولويات األخرى. وحماية البيئة، من بين العديد م تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 مبادرات اإليكاو الخاصة بنظم الطائرات غير المأهولة

  اإليكاو الخاصة ب Enable” “Drone ندوة

 التصال:ل

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠الهاتف الثابت: 
 +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦الهاتف المحمول: 

 @icao تويتر:
 

 كالرك تالنالسيد وليام راي
 موظف شؤون االتصاالت

int.icao@wraillantclark 
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