
  

 

 بتكارات في مجال إدارة المجال الجوي للطائرات المسّيرةاإليكاو توجه الدعوة لتقديم اال
 للنشر الفوري 

لمعلومات تقديم المبدعين من القطاَعين العام والخاص لالدعوة إلى ا (اإليكاو) منظمة الطيران المدني الدوليوّجهت  -13/٥/2022مونتريـــــال 
في الحلول والمعايير العالمّية  منالقادم الجيل  تحسينبهدف  سُتعقدي ، التالطائرات المسّيرة حول نظم ةالمقبل ندوتهالمشاركة في امن أجل 

 والتنّقل الجوي في المناطق المتقدمة(، UTM) الطائرات غير المأهولة إدارة حركة نظمنظم (، و UAS) ةالطائرات غير المأهولمجاالت نظم 
(AAM.) 

مة المساه 2022المشاركين في وُيطلب من  ،أقصىكحّد  15/7/2022المعلومات حتى تقديم طلبات  الجولة األخيرة منالردود على وُتقَبل 
، أو إدارة حركة نظم الطائرات غير المأهولةنظام عملّيات نشلللللر ما تم مؤخرًا من على أسلللللا   همممارسلللللاتأفضلللللل أحدث تجاربهم و  إما بتقديم
 .الطائرات غير المأهولة إدارة حركة نظمالالزمة لنظام بيانات بالأفكار ومقترحات جديدة تتعّلق طرح من خالل 

 .من خالل هذا الرابطاالطالع على تعليمات أكثر تفصياًل المعلومات تقديم في للراغبين في المشاركة ُيمكن و 

الطائرات  بشأن نظماإليكاو  ندوة"الحكومات والمبدعين يتوّقعون من بقوله إن ، ساالسار، السيد خوان كارلو  لإليكاوعام المين األوقد عّلق 
، للطائراتالنماذج القادمة ج دمعلى كيفية هو  في الوقت الحاضللللللرالتركيز كما إن  ،حلول عالمّيةب تزويدهم (DRONE ENABLEالمسللللللّيرة )

 .بطريقة مأمونة المحدودالفضاء الجوي ، في غير مأهولة وأمأهولة  كانتسواء 

بشللللللللللللللأن نظم الطائرات اإليكاو  ندوةألغراض المعلومات تقديم  طلبعلى الواردة ردود الكافة تقييم دولّيين الخبراء من المجموعة وسللللللللللللللتتولى 
اآللية غير المأهولة  طائراتحيث تؤدي المسلللتقبل المالمح  المسلللاهمة في رسلللم ةفرصللل سللليجري اختيار بعل المشلللاركين ومنحهمو  ،المسلللّيرة

في التجارية المجتمعات والمؤسللللللسللللللات دورًا في خدمة الطائرات الناشللللللجة والجديدة وغير ذلك من أشللللللكال الجوي ت التاكسللللللي اخدمو  التشلللللل يل
 األعوام المقبلة."

 ، كجزء مناإليكاوفي مقر  16/11/2022إلى  14من في الفترة  (DRONE ENABLEبشلأن نظم الطائرات المسلّيرة ) اإليكاو ندوةنعقد تسلو 
 .لمدة عام كاملالطيران غير المأهول التي تجريها اإليكاو في مجال نشطة من األ ةسلسل

( DRONE ENABLEبشللأن نظم الطائرات المسللّيرة )اإليكاو  ندوةمن أجل المعلومات تقديم طلبات وتجدر اإلشللارة إلى أن الردود الواردة على 
من أجل تنسلليق المواد اإلرشللادّية واألطر التنظيمية الخاصللة اإليكاو أن تسللاعد الدول بشللكل كبير على مواصلللة عملها من خالل من شللأنها 

 التشلللللل يل البينيإمكانية والتي تتمتع بذات الكفاءة والفعالية  بهدف نشللللللر هذم النظم اآلمنةوذلك إدارة حركتها، نظم بالطائرات غير المأهولة و 
 .عالميًا وبسهولة التعامل معها

 

https://www.icao.int/Meetings/DRONEENABLE2022/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/DRONEENABLE2022/Documents/RFI.pdf
https://www.icao.int/Meetings/DRONEENABLE2022/Documents/RFI.pdf


 
وذلك لنظم الطائرات غير المأهولة اآلمن في مجموعة واسعة من المسائل الخاصة بالتنفيذ اإليكاو ستنظر و . قيامها بتسليم البضائعأثناء  غير مأهولةطائرة 
حتى للمشاركة في الندوة المعلومات تقديم طلبات وتقبل . (DRONE ENABLE 2022) 2022 المقبلة حول الطائرات المسّيرة لعاماإليكاو ندوة في 
 كحد أقصى. 15/7/2022
 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
 .دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها لتحقيق المنفعة المتبادلة 193تابعة لألمم المتحدة تساعد هي وكالة  )اإليكاو( منظمة الطيران المدني الدولي
، ظل ما تقدمه من دعم، وما تضطلع به من دوٍر تنسيقي، يساعد البلدان، من خالل الجهد الدبلوماسي المقرون بالجهد 1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام 

نمو ة فريدة من نوعها، ُيعتدَّ بها وُيعتمد عليها، في التنّقل جّوا، لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع أنحاء العالم، حفزًا للالفني، على تحقيق شبك
 .المستدام، وتعزيزًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما حّطت الطائرات وطارت

لجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمُد، أكثر منه في أي وقت ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة، واالبتكارات ا
ت الدولية. وتعمل مضى، على ما تقدمه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدرم من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخّيًة رسم مستقبل جديد وُمثير للرحال

ا لكي تتمكن من تلبية النداء، فتراها توّسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة وأصحاب المصلحة من األطراف الفنية، هادفًة اإليكاو على تجديد ذاته
 .إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فعالة ومستدامة

 
 2022 خاللالطائرات غير المأهولة نظم بشأن  اإليكاوفعالّيات 
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