
 
 

 رئيس مجلس اإليكاو يحث على التعاون وصوال إلى إدارة منّسقة للمجال الجوي للطائرات غير المأهولة

 للنشر الفوري

إطار تنظيمي متماسك يساعد وجود على أهمية  ،بينارد أليوالدكتور أولومويا أكد رئيس مجلس اإليكاو،  -١٨/٧/٢٠١٧، أبوجاو مونتريـــــال 
بشأن على إدارة الحركة الجوية للطائرات غير المأهولة حول العالم. وجاءت تعليقات الدكتور أليو خالل كلمته االفتتاحية أمام ندوة اإليكاو 

 الطائرات الموجهة عن بعد في أبوجا التي انعقدت باألمس. ُنظم 

بهدف تعزيز خدمات  بدون طيار (درون) الطائراتيو قائال: "عندما نرى أن هناك شركات تفكر في بناء أسطول عالمي من وعلق الرئيس أل
 ."التوصيل لديها، تتضح قيمة توفر العديد من اللوائح التنظيمية الوطنية والمحلية المضبوطة ضمن قواعد دولية منسقة عالميا

 غير المأهولةالطائرات نظم دات التي تشوب هذه المهمة ال سيما من حيث التنوع الكبير في أنواع وفي ذات اإلطار، أكد أليو على التعقي
لفتح ة األولى. وتابع الرئيس أليو قائال: "تواجه الدول ضغوطا متزايدة مرتبوتطبيقاتها، فضال عن الحاجة إلى وضع مسألة السالمة في ال

، يجب أن نتجنب التي قد تنجم عن ذلك تبدو واضحةجتماعية القتصادية وااالفوائد مع أن الو أمام استخدام الطائرات غير المأهولة، الباب 
مستخدمي المجال الجوي متطلبات على النحو الواجب  ال تأخذ في االعتبار الطائرات غير المأهولةلنظم استخدام أطر تشغيلية االستعجال ب

 ."حاليا

 فرصة هامة ومواتية للمشغلين والجهات التنظيمية من أجل توظيف خبراتهمأتاحت جهة عن بعد وُيذكر أن ندوة اإليكاو بشأن الطائرات المو 
عداده. وكانت الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة (أي اإليكاو) قد دعت إفي إطار إدارة المجال الجوي الذي تنوي اإليكاو  للمساهمة

عن المفاهيم الطيران والجهات األكاديمية وسائر أصحاب المصلحة إلى تقديم مقترحات  مؤخرا الحكومات الوطنية والجهات المعنية في مجال
جدوى اعتبارا من الخامس عشر من يوليو، حيث ستقوم المجموعة االستشارية المعنية بنظم الطائرات غير المأهولة بتقييم  المتعلقة بالموضوع

الطائرات غير المأهولة (درون إينيبيل، قطاع ُنظم لل ندوة اإليكاو القادمة المختارة خالالمقترحات . وعقب ذلك، سيتم عرض المقترحات
"DroneEnable.(" 

وفي هذا السياق، أشار الرئيس أليو إلى أن تطبيق األنظمة الالزمة لتشغيل ُنظم الطائرات غير المأهولة سيؤدي على األرجح إلى زيادة 
هذه التحديات، مبرزا بالتحديد لالجهود التي تبذلها اإليكاو في التصدي البشرية، منوهًا باألعباء التي تتحملها الدول على صعيد الموارد 

 التعاون القائم بين اإليكاو واللجنة األفريقية للطيران المدني (لجنة أفكاك) في مجال تفعيل دور صندوق تنمية الموارد البشرية.

ات الطائرات غير المأهولة وٕاسهاماتها في تحسين التنمية االقتصادية عن تفاؤله فيما يخص جدوى عمليكذلك الدكتور أليو أعرب و 
 واالجتماعية في أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم. 

التكنولوجيات تستفيد بالفعل من هذه التي ال شك أن هناك الكثير من المشاريع التجارية والعمليات اإلنسانية : "أليو كلمته قائالالرئيس وختم 
ما المزيد من التقدم واالبتكار سنشهد بالتأكيد ، و الزمنقبل عقد من  تخطر على بالٍ كن توهو ما يتجلى بأشكال لم  فرص،وما تزخر به من 

 ."فعًال أم مجازاً  هناك الكثير ممن يحّلقون بخيالهم عالياً  دام

 



 
حركة الطائرات غير المأهولة، وذلك في إلدارة يشدد على الحاجة إلى توفر إطار تنظيمي عالمي  ،الدكتور أولومويا بينارد أليورئيس مجلس اإليكاو، 

التي انعقدت في أبوجا في  إقليم أفريقيا والمحيط الهندي"-الطائرات الموجهة عن بعدنظم معرض كلمته االفتتاحية أمام "ندوة اإليكاو بشأن 
 الصورة: أريو أكنفنوا. قطالت .١٧/٧/٢٠١٧

 علومات للمحررينم

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 أقليم أفريقيا والمحيط الهندي-ندوة اإليكاو بشأن نظم الطائرات الموجهة عن بعد
 لقطاع ُنظم الطائرات غير المأهولة " ندوة اإليكاو)DRONE ENABLE("درون أينيبيل، 

 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 :لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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