
  
 

األمينة العامة لإليكاو تشدد على أولوية السالمة وأهمية االتساق في إدارة المجال الجوي للطائرات غير 
 المأهولة والطائرات المسّيرة

 للنشر الفوري

اختتمت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، سلسلة فعاليات "أسبوع الطيران غير المأهول"  – ١٩/٩/٢٠١٨نغدو، يال وتشـمونتري
تستجيب لمتطلبات اإلدماج اآلمن البتكارات الذي عقدته منظمة األمم المتحدة الخاصة بالطيران، مشّددًة على ضرورة وضع أُطر تنظيمية 

 لعالمية.الطيران غير المأهول ضمن شبكة الطيران ا

، التي ُعقدت هذا العام الموجهة عن ُبعدوقد ضّم "أسبوع الطيران غير المأهول" الذي نظمته اإليكاو الندوة العالمية الثالثة بشأن ُنظم الطائرات 
ى "االنتقال التي ركزت عل "DRONE ENABLE"دمج"، والندوة الثانية لقطاع ُنظم الطائرات غير المأهولة شعار "من االستيعاب إلى ال تحت
 إلى التكامل".  التشتتمن 

مشارك في ندوة ُنظم الطائرات الموجهة عن ُبعد،  ٦٠٠أمام أكثر من  التي ألقتها االفتتاحية الكلمةوفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة ليو في 
 من قطاع الطيران واألوساط األكاديمية والحكومات والمنظمات الدولية، أن "تكنولوجيات وعمليات ُنظم الطائرات وتكنولوجيا الطائرات غير

آالف االبتكارات الجديدة الوافدة إلى قطاع الطيران وكمًا هائًال من المأهولة قد شهدت تطورات سريعة متالحقة خالل األعوام األخيرة، وأفرزت 
 المنتجات والخدمات الجديدة التي يلزم دمجها في إطار شبكة الطيران العالمية".

السالمة ل في مجامخاطر ما تثيره من نّوهت الدكتورة ليو بالفرص الجديدة الناشئة عن هذه التحوالت الجديدة، مؤكدًة في الوقت ذاته على و 
 السكان على األرض.بالنسبة للطائرات والعمليات التقليدية، بما في ذلك  وغيرها

وشّددت في هذا اإلطار على أن "الدول األعضاء في اإليكاو كانت تتوقع هذه التحديات عندما أوعزت إلى اإليكاو بإعداد إرشادات جديدة 
االستفادة من آليات صنع القرار القائمة على التعاون وتوافق اآلراء في اإليكاو من  لتنظيم عمليات داخلية بشكل أساسي. فقد كان هدفها هو

 أجل وضع إرشادات تشغيلية عملية وفعالة يمكن تحويلها إلى لوائح تنظم تشغيل هذه العمليات في أي بيئة حضرية تقريبًا".

تصادية االجتماعية العديدة للطيران غير المأهول يستوجب عمل وأّكدت الدكتورة ليو كذلك على أن تحقيق استفادة قصوى من المزايا االق
 إطار تنظيمي مرن وهيكلي، يأخذ في االعتبار األولوية الراسخة للسالمة في قطاع الطيران. الجهات التنظيمية على بلورة وتنفيذ

وعلى حد تعبيرها فإن "شواغل السالمة، كاالصطدام بطائرة مأهولة، واستخدام طيف االتصاالت دون ترخيص، وحتى التوقعات المتعلقة 
لحكومات اليوم. ا تواجهها جميعها شواغل جسيمةهي بخصوصية المواطنين الذين يقطنون المناطق التي ُيعتزم تشغيل هذه العمليات فيها، 

مع آليات إدارة الحركة الجوية التقليدية، وتصميم المجال الجوي، وقواعد الجو لهذه يجب التصدي لها، كالتشغيل البيني  وهناك مسائل أخرى
 قع وأنواع العمليات المتصلة بإدارة الحركة الجوية للطائرات غير المأهولة".ااألنواع الجديدة من الطائرات، ناهيك عن مو 

 وعرضت الدكتورة ليو أمام الندوة الثالثة لُنظم الطائرات الموجهة عن ُبعد آخر المستجدات عن مساهمات الدول والمنظمات في هذه العملية
التي يتصدرها فريق خبراء ُنظم الطائرات الموجهة عن ُبعد، والتي أفضت نتائجها الرئيسية إلى اعتماد أحكام جديدة في أربعٍة من مالحق 

 ية شيكاغو.اتفاق

"يسّرني جدًا أن أسلط الضوء في هذا الصدد على أن مجلس اإليكاو قد اعتمد في مارس الماضي األحكام الخاصة  وقالت الدكتورة ليو
مية ، وأصبح بمقدور الدول اآلن تطبيقها طوعًا". وأضافت قائلًة "في إطار مبادرتنا المستمرة الرابإجازات الطيارين عن ُبعد في الملحق األول

 إلى "عدم ترك أي بلد وراء الركب" بدأت اإليكاو بمساعدة الدول في التنفيذ الفعال لهذه اإلرشادات الجديدة".

شّددت الدكتورة ليو على التطورات المتالحقة في مجال عمليات  )DRONE ENABLE(وفي كلمتها أمام ندوة قطاع الطائرات غير المأهولة 
 مستشهدًة على ذلك بأمثلة واضحة على الصعيد اإلقليمي. الطائرات الصغيرة غير المأهولة،



في المائة تقريبًا من سوق  ٧٠يستأثر بحصة  DJIإنه "وفقًا للدراسات التي يجريها القطاع، فإن المصّنع الصيني  الشأنهذا  فيوقالت 
ماليين دوالر بالكاد إلى مليار دوالر في الفترة بين  ٤الطائرات الصغيرة غير المأهولة وغير العسكرية اليوم، وأن إيراداته شهدت ارتفاعًا من 

مليار يوان، سنويًا في عام  ٧٨مليارات يورو، أو  ١٠توقع أن تتجاوز قيمتها ". ومضت تقول "أما السوق األوروبية فيُ ٢٠١٥و ٢٠١١عامي 
 ".٢٠٥٠مليار يوان سنويًا بحلول عام  ١٧٨مليار يورو، أو  ١٥، وأن تتجاوز ٢٠٣٥

من الطائرات التي ستعمل جنبًا إلى جنب في  اً كبير  اً أن االتساع المتوقع لقطاع الطائرات غير المأهولة سينتج عددإلى ألمينة العامة ا أشارتو 
مكتظة ومجال جوي مزدحم، مشيرًة إلى أن ذلك سيطرح تحديًا جسيمًا أمام مسؤولي السلطات التنظيمية ومخططي المجال  حضريةمناطق 

 إدارة الحركة الجوية. فيما يخصهة هذا التحدي ستقتضي ُنُهجًا جديدة تمامًا الجوي، وأن مواج

هذا ل التصدييوم يهدف تحديدًا إلى وأّكدت قائلة إن "مفهوم إدارة الحركة الجوية للطائرات غير المأهولة الذي تعكف اإليكاو على بلورته ال
 التحدي".

بدوٍر ريادي في على االضطالع المنظمة  لحثأثناء دورتها التاسعة والثالثين وباإلشارة إلى طلب وجهته الدول للجمعية العمومية لإليكاو 
عرض التطورات تنظيم الطائرات الصغيرة غير المأهولة، قالت الدكتورة ليو إن من المتوقع ها على بلورة ُنُهج دولية متسقة تجاه مساعدت
 ال.ـة في هذا المجال أثناء المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية المرتقب عقده الشهر القادم بمقر المنظمة في مونتريالجديد

وأوضحت قائلة "ستشمل األهداف الرئيسية لهذا المؤتمر مواصلة وضع الحلول التشغيلية واإلرشادات الداعمة لتطوير أنشطة الطيران على 
الحضرية وشبه الحضرية، بما فيها مناطق  . وسُيولى انتباه خاص في هذا الصدد إلى البيئاتةومنسق ةونمأم بصورةانخفاضات مرتفعة 

 المطارات وما حولها".

المأهولة فوق أعالي البحار التي ُتستخدم وحّثت الدكتورة ليو المشاركين على صب جهودهم على الشواغل المتعلقة بعمليات الطائرات غير 
أكثر فأكثر في أنشطة مثل تفتيش منصات النفط والسفن ومراقبة الموارد السمكية والتأكد من االمتثال واألبحاث المتعلقة بالغالف الجوي 

ال فيلزمنا عمٌل كثير وتفكير جريء. واإلنقاذ والعمليات األمنية. وقالت في هذا الصدد "س، فضًال عن عمليات البحث ورصد األحوال الجوية
 للعمليات المأهولة".  المثبت بل النموذجيبساطة اإلطار التنظيمي القائم للطيران نظرًا لسجل السالمة كل يمكننا أن نتجاهل ب

ألفكار والتقنيات الجديدة، دفق مستمر لتواختتمت األمينة العامة لإليكاو كلمتها مؤكدًة أن "في هذا المجال الحيوي االبتكاري وما يشمله من 
 معًا لتحقيق نتائج فعالة". أن يعمالو  بينهما يجب أن يحافظ قطاع الطائرات غير المأهولة والجهات المسؤولة عن تنظيمه على صلة وثيقة

 



 
اإليكاو الثانية لقطاع ُنظم الطائرات غير المأهولة األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، تلقي كلمتها أمام مئات المشاركين خالل الحفل االفتتاحي لندوة 

"Drone Enableواختتمت الدكتورة ليو فعاليات "أسبوع الطيران غير المأهول" الذي تنظمه اإليكاو، وهي وكالة األمم المتحدة نغدو بالصين. ي" في تش
تستجيب لمتطلبات اإلدماج اآلمن البتكارات الطيران رف المستقبل و المتخصصة في شؤون الطيران، مؤكدًة على األهمية الحاسمة لوضع أطر حيوية تستش

 غير المأهول ضمن شبكة الطيران العالمية.

 
 معلومات للمحررين

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

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٢العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 ندوة اإليكاو الثالثة بشأن ُنظم الطائرات الموجهة عن ُبعد
 "DRONE ENABLE"الندوة الثانية لقطاع ُنظم الطائرات غير المأهولة 

 مبادرات اإليكاو في مجال ُنظم الطائرات غير المأهولة
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

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