
 

 ُنـظم الطائراتالجديدة لقواعد القياسية الن بشأمًا مجلس اإليكاو ُيحرز تقد  
 (RPAS)ة عن ُبعد هُموج  ال

 للنشر الفوري

، لةجديدة ومعد    (SARPs)"قواعد وتوصيات دولية" ،222، خالل دورته اعتمد مجلس اإليكاو اليوم -1/3/٢٠٢1 ،مونتريـــــال
هالطائرات ال ُنـظُـمالسالمة الدولية وقابلية التشغيل البيني لبشأن م ام هتقد   إحراز مما ساهم في  .عدة عن بُ ُموج 

 أهميـتعلق و . 26/11/2026من  اً اعتبار وواجبة التطبيق  12/7/2021اعتبارًا من صبح األحكام الجديدة سارية المفعول ستُ و 
ئرات اطلطائرات و اشروط ترخيص  شملاتفاقية شيكاغو، وت" بصالحية الطائرات للطيران" —الثامن  بالملحق هذه األحكام

هالر تالهليكوب  .(RPS) قيادة عن ُبعد"محطات ال"باإلضافة إلى ، عن ُبعدة ُموج 

م على هاأحكام الملحق الثامن هذه بشكل االستعانة اآلن بيتم س"قائاًل:  شاكيتانوسالفاتوري  اإليكاو، السيدق رئيس مجلس وعل  
عن ة هُموج  لطائرات الاللطيران فيما يخص صالحية الوشهادات  طرازإلصدار شهادات ال أساسية‘ دوليةقواعد وتوصيات  ’أنها 
 ."وجميع مكوناتها المطلوبة ُبعد

الطائرات  ُنـظُـمترخيص لالمدى القريب للعلى لبلدان تستخدمها اأن مكن التي يُ  شروطللل ذلك خط أساس ـومضى يقول: "ويشك  
هال هالطائرات المسألة ل المستقب وستتناول األعمال فيعمليات الشحن الدولية أو األعمال الجوية. فيما يخص عد ة عن بُ ُموج  ة ُموج 

 ".المستقبلالحضري في  الجوي تنقلالمتوقعة لل اً مدرات األكثر تقد  القُ  وكذلك ابالرك   نقلالتي ت عن ُبعد

، C2 في الملحق الثامن بأحكام جديدة اعتمدها المجلس بشأن وصالت " الجديدة الواردةالقواعد والتوصيات الدولية"اسُتكملت و 
هالطائرات ال وهي روابط البيانات التي تربط بشأن ، التفاقيةالعاشر با في الملحق، عن ُبعدمحطات القيادة و  عن ُبعدة ُموج 

 الطيف التي يمكن استخدامها حصصالذي يتناول ، لمجلد الخامسعلى ا (90رقم ) التعديلذلك شمل ي. و "اتصاالت الطيران"
هللطائرات ال C2للوصالت  جراءات اتصاالت ُنـظُـمبشأن ، للغاية هو المجلد السادسواعتماد مجلد جديد ، عن ُبعدة ُموج   وا 
هللطائرات ال C2 وصالت  .ُبعدعن ة ُموج 

اإليكاو  ًا "فريق خبراءها حاليعمل على إعداد، والتي يC2الدولية المرتبطة بوصالت والتوصيات ثانية من القواعد الحزمة أما ال
هلطائرات الل ، االتصاالت والمالحة الحالية ُنـظُـموالتوافق مع  واستخدام الطيف تفاصيل التشغيل البينيول فستتنا "عن ُبعدة ُموج 

 .حةتقاسم نطاقات التردد المقتر   بما في ذلك

هالاألحكام المتعلقة بالطائرات  وجوب تطبيق ألنه يتم مواءمة تواريخ اً نظر قائاًل: " شاكيتانوسالفاتوري  قد أكد السيدو   عن ُبعدة ُموج 
 ع الطيراناقطالتعديالت على المالحق األخرى يسمح للحكومات و إدخال قبل الثامن  فإن تقديم الملحق، 2026مع نوفمبر 

من  41المنصوص عليه في المادة  بالشكل، الصالحية للطيرانالمرتبطة بألحكام لاألطول المطلوبة نية مالز المهلة  مراعاةب
 فاديالكشف والتأنشطة الطيران و عمليات بشأن  اإليكاوسيستمر العمل من خالل ، في غضون ذلكواسترسل يقول: "، االتفاقية

دارة الحركة الجوية و   " .اإلطار التنظيمياألجزاء المتبقية من و  C2 الشروط األخرى لوصالتوا 

 



هالطائرات ال ُنـظُـم"في مؤخرًا ت التطورات التي تحق قت تطلبوقد  "إجازة ) األول الملحقتعديالت طفيفة على إدخال  "عدة عن بُ ُموج 
ة وضوعيأكثر متغييرات إدخال من خالل المطاف في نهاية  اهتعزيز وسيتم ، التفاقيةبا( "قواعد الجو") الثاني ( والملحق"نالعاملي
التي اعتمدها المجلس  األول الملحقالقواعد القياسية السابقة الواردة في  أمابالفعل.  هي قيد اإلعدادوالتي  الثاني الملحق على

 .2022من نوفمبر  اً لتطبيق اعتبار كي تصبح واجبة ا إلصدار إجازات الطيارين عن ُبعد اً تنظيمي هيكالً  فقدمت 2018في عام 

فاقية شيكاغو ملحقًا بات 19ها البالغ عددُ ُيفترض أن جميع المالحق ، اإليكاومن خالل  ةفــثــالمك عمالاأل هستمرار هذوفي ظل  ا
هالطائرات الُنظم " تكامللتحقيق  طفيفةأو  ةهام تعديالالمطاف إدخال تطلب في نهاية ـتــست الحالية طر األ مععد" ة عن بُ ُموج 
 . يت سم بالسالمة واألمن والكفاءةتكامالً  طيران العالميلل

 

الحالية أن جميع المالحق  اإليكاوتتوقع و . على ارتفاعات عالية هة عن ُبعد" الُموج  Perseus Bة من طراز "ث البيئيابحت مركبة األهبط
 لتحقيقالدولي طيران المدني تتعلق باللة ومعد   جديدة  (SARPs) "دولية"قواعد وتوصيات اتفاقية شيكاغو ستتطلب ُملحقاً ب 19بالغ عدُدها ال

 .العالمية الحالية للسالمة واألمن والقدرة وغيرها من أطر الطيرانطر األ الكامل لُنـظم الطائرات الُموج هة عن ُبعد مع التكامل

 
 معلومات للمحررين

 مجلس اإليكاو
 دورات المجلس

ه"الطائرات ال الندوات على شبكة اإلنترنت والمنتديات بشأن  " و"الطائرات غير المأهولة"عن ُبعدة ُموج 
هال"فريق خبراء ُنظم الطائرات    (RPASP) "عن ُبعدة ُموج 

 (UHAD-TF) "لمساعدة اإلنسانية والتنميةغراض اظم الطائرات غير المأهولة ألــعمل نُ  قةفر "
 (AG-UAS) "الفريق االستشاري لُنظم الطائرات غير المأهولة"

 عن اإليكاو معلومات
لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخص  

وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
ما أتاح إقامة شبكة عالمية سالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاوالل خ

لقرارات فرصًا عديدة لتقديم المشورة المتخص صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي اأيضًا وتوف ر محافل المنظمة حقيقية. 
الجهات المعنية المعتر ف بها رسميًا في الحكومات وممث لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 

 في قطاع النقل الجوي.

https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/council.aspx
https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/council.aspx
https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/council_sessions.aspx
https://www.icao.int/safety/UA/Pages/RPAS-and-UAS-Related-Webinars-and-Symposia.aspx
https://www.icao.int/safety/UA/Pages/Remotely-Piloted-Aircraft-Systems-Panel-(RPASP).aspx
https://www.icao.int/safety/UA/Pages/Task-Force-on--Unmanned-Aircraft-Systems-for-Humanitarian-Aid-and-Development-(TF-UHAD).aspx
https://www.icao.int/safety/UA/Pages/Unmanned-Aircraft-Systems-Advisory-Group-(UAS-AG).aspx
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