
 
 

  غير المأهولةطائرات الحلول مبتكرة إلدارة المجال الجوي الخاص بتقديم تدعو إلى اإليكاو 
 وشينغدفي مدينة  2018سبتمبر  14و 13المقرر عقدها يومي ، الثانية 'DRONE ENABLE' ندوة اإليكاو

 الفوريللنشر 

التاكسي ’وحتى خدمات بل  ،خدمات التسليم والتفتيش باستخدام الطائرات غير المأهولة الموجهة عن بعد كادت — 9/4/2018، الـمونتري
اإليكاو بدأت ، ةالوفعَّ  ةمنآلجعل هذه الخدمات و  .للكثيرين منافي المدى القريب  واقعًا ملموساً أن تصبح  ،قيحلذاتي التال‘ الطائر

المحلية نظم على ارتفاعات منخفضة من أجل الالجوية حركة الإدارة تتعلق ب الضرورية لوضع إرشاداتاالستشارية االضطالع باألعمال ب
 .ةهولألطائرات غير المل

ها اتإطالق خدمعلى  وغيرهاكثيرًا مؤسسات األعمال ساعد حول نهج عالمي في هذا الصدد من شأنه أن يالتوافق أن ٕاذ تدرك اإليكاو و 
عقد فقد اتخذت الترتيبات الالزمة لوالسالمة التشغيلية،  في االستثمار ةمستويات مناسبة من الثقبالطائرات غير المأهولة ب التي تستعين

استكشاف حلول  حولالندوة ستتمحور . و 14/9/2018و 13الثانية في مدينة شينغدو الصينية خالل يومي  'DRONE ENABLE'ندوتها 
تطوير  تنسيقعلى  عالمياً للمساعدة الخبراء والمبتكرين من قطاع الصناعة واألوساط األكاديمية والمجاالت األخرى، لعمل مع جديدة، با
 .الطائرات غير المأهولة، ودمج نظم إدارة حركتها بشكل آمن ضمن نظم إدارة الحركة الجوية التقليديةعمليات 

 توسع فيبغرض ال معلومات ىللحصول عل ثانياً  طلباً  أيضاً ، أصدرت اإليكاو نغدويشفي المرتقبة ندوة هذه الطار التحضير لإوفي 
أن باألمر والمعنية طراف المهتمة بوسع األ. و 2017عام األولى في  'DRONE ENABLE'شرعت في إعدادها بعد ندوة التي اإلرشادات 

على الموقع اإللكتروني هول أالطيران غير المالصفحة الخاصة بعبر  2018عام ل اإليكاوالمعلومات الذي أصدرته طلب  تساهم بالرد على
 .www.icao.int/safety/ua :الرابط لإليكاو على

واالبتكارات الجديدة فيما العديد من المقترحات علق رئيس مجلس اإليكاو الدكتور أولومويا بينارد أليو قائًال: "تظهر يوميًا  في هذا السياق،و 
الخبراء جمع أفضل بطبيعتها هي المكان األنسب لاإليكاو "مضيفًا أن ". ةارتفاعات منخفضعلى تشغيلها و  ةهولأيتعلق بالطائرات غير الم

تحقق  ةبطريق إدماج هذه الطائرات بأمان في المجال الجوي الحديث يمكن تحديد كيف والقطاع للعمل معًا على اتمن الحكوم مهوألمع
 "من القطاعين العام والخاص. نمشغليالمجموعة واسعة من  لصالحالصعيد العالمي على  أفضل المنافع

طار إضع تتولى اإليكاو و ن أ، 2016في أكتوبر  لجمعية العمومية لإليكاوالدورة التاسعة والثالثين لخالل ، طلبت حكومات العالم قدو 
كانت اإليكاو تعمل  باإلضافة إلى القواعد القياسية التي ،الوطنيالصعيد المتعلقة بالطائرات غير المأهولة على  ةنشطتنظيمي عملي لأل

 .لهذه الطائراتالدولية لعمليات ا لتنظيم بالفعل على وضعها

تطوير أدوات إلدارة تهدف إلى  ةأنشطبمتعددة  ةإقليميومجموعات  دولٌ تضطلع "أشارت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو قائلة: كما 
طلب إجراء "وما تضطلع به اإليكاو من عمل من خالل ارتفاعات منخفضة، على المجال الجوي الخاص بالطائرات غير المأهولة 

 ".عالمياً  ةسقتكون مت األمن واالستدامة، واألهم من ذلك أنو  بالسالمة تتسم التوصل إلى حلول متناسقةعلى تسهيل سيساعد  "معلوماتال

، ةأو قانونيشغيلية أو ت ة، سواء كانت تقنيوجه المسائل ذات الصلة أفضلعلى ن نحدد أهو الرئيسي في اإليكاو  ن هدفناً إ"وأضافت قائلًة 
 ".على رأس أولوياتناالسالمة بقاء إأن نضمن أيضًا و 

 

http://www.icao.int/safety/ua


 
خالل الفترة  الثانية 'DRONE ENABLE'يجري العمل على تنظيم ندوة  في العام الماضي، 'DRONE ENABLE'اإليكاو االفتتاحية ندوة بعد نجاح 

مع خبراء من قطاع الصناعة واألوساط األكاديمية  استكشاف الحلول،حول هذا العام تمحور تفي مدينة شينغدو الصينية، حيث س 13-14/9/2018
ملكية الصورة: الحركة الجوية التقليدية.  ةدار إولة ودمج إدارة حركتها مع ، فيما يتصل بالتطور القادم لُنظم الطائرات غير المأهوغيرهم من المبتكرين

 فرانكهوفنر / ويكيكومونز.

 مصادر معلومات للمحررين

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

 ني.دولة في جميع مجاالت الطيران المد 192والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 الطائرات غير المأهولة ُنظملمبادرات اإليكاو 

 التصال:ل

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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 كالرك - تالنالسيد وليام راي
 موظف شؤون االتصاالت
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