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 مقدمةال  - ١

لحماية شركات الطيران اإلسرائيلية بنظم  اتفي خدمدني للنقل الجوي المطائراتها إسرائيل تجهيز قررت حكومة   ١-١
وقد جاء هذا القرار في إطار . (نظم المانبادز) نظم الدفاع الجوية المحمولةمن الطائرات من التهديدات المحتملة هذه 
تسربها إلى جهات غير حكومية، إذ يشن بعضها هجمات ضد الطائرات المدنية مثل ابة لتزايد انتشار هذه األسلحة و االستج

مباسا بكينيا في الدولي في مو  يمن مطار مو إقالعها  التابعة لشركة الطيران اإلسرائيلية آركيا بعد 757الهجوم على طائرة بوينغ 
٢٨/١١/٢٠٠٢.  

  اختيار النظام الدفاعي  -٢
، القادرة على حماية الطائرات التجارية الكبيرة من تهديدات قيد اإلعداداستعرضت حكومة إسرائيل النظم، المتاحة و   ١-٢

النظر في نظم كشف القذائف النشطة والخامدة، وكذلك نظم التدابير المضادة  تم(نظم المانبادز). و  نظم الدفاع الجوية المحمولة
وتلك التي تستخدم التدابير المضادة اإللكترونية الضوئية. وقد تقرر أن  )مشاعلالتي تستخدم المخزونات غير الضرورية (

ة من الناحية التشغيلية داخل بيئة الحركة فعالية والمقبول ةدفاعيالع و ذر أكثر التقدم في أقرب وقت ممكن و  تي تُتاحالنظم ال
التدابير المضادة الموجهة بأشعة ذي يجمع بين أجهزة كشف القذائف النشطة والضوئية و لالنظام ا تتمثل فيالجوية التجارية 

  .الليزر تحت الحمراء
  عقد البرنامج منح  -٣
التدابير المضادة جهاز بها تزويدبيت عقدا من أجل ل،  أبرمت وزارة النقل اإلسرائيلية مع نظم إي٢٠٠٩في حزيران   ١-٣

رية اة على مجموعة متنوعة من طائرات الركاب التجا النوع من األجهز ب هذي. وسيجري تركالموجه بأشعة الليزر تحت الحمراء
الذرع الجوي" في إيس إير في إطار خطة الدفاع الشاملة "وشركة الطيران  آركياوشركة الطيران  الطيران العال ةالتابعة لشرك

  .مجال النقل الجوي
نظام التدابير المضادة متعدد األطياف الموجه ويتمثل النظام الذي وقع عليه االختيار لتشغيل هذا البرنامج في   ٢-٣
ذ يتم تكييف كل نظام من المشابهة، إ C-MUSIC)، وهو أحد األنواع المتزايدة لنظم C-MUSIC شعة دون الحمراء (نظاماألب

لى تكنولوجيا التدابير ستند كل هذه النظم إطائرات الهيلكوبترز. وت صةالنظم الستخدامه في نوع محدد من الطائرات أو منهذه 
. ويقوم شعاع الليزر الناشئ عن هذا النظام بتعطيل مفعول القذائف الموجهة الحمراءتحت األلياف المضادة الموجهة بأشعة 

   .مسارها تغييرنحو الطائرات وبالتالي 

 C-MUSIC نظام  -٤

السلبي المتعلق بالقذائف، وبرج اإللكتروني الضوئي من نظام اإلنذار  C-MUSICتتشكل أهم مكونات نظام   ١-٤
وتوجد جميع الوحدات الرئيسية للنظام في هيكل . Electronics Unit الرئيسي المسمى نظامالو شعة الليزر التشويش/توليد أ

متشابه  C-MUSIC علبة) تم تثبيته في الجزء المنخفض الخلفي للطائرة. و C-MUSICعلبة نحو الخارج ( وجهةمتطابق م
  .بالنسبة لجميع نماذج الطائرة التي ينبغي تجهيزها في إطار هذا البرنامج

ء  اعبأبشكل تلقائي دون تكليف طاقم القيادة ب العملوهذا النظام مصمم لتقليص مدى تفاعله مع نظم الطائرات و   ٢-٤
 أقل من ساعة ةبديل علبةأو إدخال تصليحات وتستغرق عملية إعادة تركيب إلجراء الخدمات  ُعلبويمكن إزالة هذه ال .ةيإضاف
 .وذلك بتركيب غطاء بسيطه العلبة دون هذبلطائرات تشغيل ا. ويمكن واحدة
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   C-MUSIC برنامج ترخيص نظام  -٥

ضافية الحصول على عدة شهادات طراز إ ٢٠٠٩في تموز لوب) إ( Elbit System Electro-opticsطلبت شركة   ١-٥
تعلق تتعلق بشهادات الطراز اإلضافية، حيث ت ) طلبات٨ثمانية (توجد . وحتى اآلن، اإلسرائيلية المسجلةلنماذج طائرات النقل 

، 200-767 وينغ، وي300-757 ، وبوينغ900ER-737 ، وبوينغ800-737 نماذج الطائرات التالية، بوينغنموذج من بكل شهادة 
من هذه  . وكل شهادة)ERJ190-200ER )EMB 195 ، وٕايمبرارA320-200وٕايرباص ، 200-777 ، وبوينغ400-747 وبوينغ

لطيران المدني. اإلسرائيلية لهيئة الداخل فرع هندسة صالحية الطائرات للطيران في الشهادات هي بمثابة مشروع مستقل بذاته 
خالل الحصول على شهادة الطراز نموذج يخضع لعملية الترخيص من أول  B737-800من طراز  نموذج الطائرةويعتبر 

مجهزة بعلــــبة ة ـــــــاختبار أول رحلة جويبنجاح روع خطة متقدمة في مجال الترخيص، حيث تم ــــضافية. ويعتبر هذا المشاإل
 .٢٠١٣في حزيران  C-MUSICج ـــرنامـــــــب

  الترخيصمفهوم برنامج   ٢-٥
مبدأ ألغراض الترخيص بوصفه "نظاما غير ضروي" ويجري ترخيصه على أساس  C-MUSICيجري تناول نظام   ١-٢-٥

في مجال الصالحية معمول بها للقواعد الالنظام وتشغيل تركيب امتثال "عدم التدخل". وهذا يعني أن عملية الترخيص ستضمن 
أداء النظام وكفاءته. وتضطلع بهذه المسؤولية وزارة الدفاع اإلسرائيلية. وقد تبث المتعلقة بمسائل وٕان كان لن يقّيم الللطيران، 

على سالمة الطائرة بما في ذلك اآلثار ترك آثارا سلبية ال ت C-MUSICخالل عملية الترخيص أن تركيب وتشغيل نظام 
لى ذلك، فإن عمليات تقييم السالمة، بما في ذلك إضافة إلرات المناولة لديها. باالطائرة أو هياكلها أو قد أجهزةالمحتملة على 

" األشخاص خارج الطائرةثار المحتملة للنظام على "وتقييم سالمة النظام، تشمل اآل C-MUSICتقييم المخاطر التشغيلية لنظام 
  .على متن الطائرةالموجودة وكذلك المواد 

  أساس الترخيص  ٣-٥
القاعدة القياسية الخاصة بصالحية الطائرة يشكل ه اعتبار ب US 14 CFRمن نظام  ٢٥اعتمدت دولة إسرائيل الجزء   ١-٣-٥

 تتحّدد من خاللعلى التغييرات الكبيرة لقطاع الطائرة فت التي تسري أما حالة التعديالللطيران بالنسبة لترخيص طائرات النقل. 
النماذج التي جرى تخضع و  ١٢٨-٢٥نماذج للتعديل رقم لمن ا ز التكميلية، حيث تخضع الفئة األولىتاريخ تطبيق شهادة الطرا

كل نموذج من فيما يتعلق ب. ويجري تعميم خطة منفصلة للترخيص وقائمة مرجعية لالمتثال ١٣٤-٢٥تعديل حديثا للتطبيقها 
  النماذج.  

لطيران اإلسرائيلية لهيئة الصالحية الطائرات للطيران، أصدرت الخاصة بالقواعد القياسية العامة وباإلضافة إلى   ٢-٣-٥
(الديناميكية  ل الهياكلثم غطي بعض المسائلت، C-MUSICبشأن مشروع ترخيص نظام المسائل ورقات د من المدني عد

األجهزة المتعلقة ب يةرشادالمواد اإلوالضجيج الخارجي، وٕاعداد االهتزازات، واالضطرابات، وعبء عمل طاقم القيادة، ، و الهوائية)
  ).DO-254( القابلة للبرمجة االلكترونية

  الليزر في إطار عملية الترخيصالقائمة على أشعة  ةالسالم  ٤-٥
القائمة سالمة اللة خالل المراحل المبكرة من مشروع الترخيص بأن مسألطيران المدني اإلسرائيلية لهيئة القرت أ  ١-٤-٥

شعة الليزر ضرورية لنجاح عملية الترخيص والقبول الالحق لعلمية تشغيل الطائرات المعّدلة في العمليات الدولية. ونظرا على أ
لمالحة وبالتالي في البيئة قابل لأشعة الليزر في المجال الجوي الالقائمة على طاقة لتخطيط للمصمم ل C-MUSICألن نظام 

أشعة القائمة على سالمة اللة بوجه خاص على مسأ لطيران المدنياإلسرائيلية لهيئة الت المباشرة للمطارات المدنية، فقد ركز 
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في  يفكر مقدم الطلب، من خالل ورقة مسائل،  جعل هيلة مثلى لعرض هذه المسأالليزر. وأوضحت هذه الهيئة أن الطريقة ال
في عادة ما ُيؤخذون الذين كاب وطاقم القيادة الطائرة، إلى جانب الر  شعة الليزر على األشخاص خارجاآلثار المحتملة أل

شعة حليال معمقا على أمسائل، أجرى مقدم الطلب تفي إطار االستجابة لورقة الو في عمليات تقييم سالمة الترخيص.  االعتبار
يف مخاطر وشكلت نتائج هذا التقرير أساسا لتصن شخاص والمواد.وما قد ُتخّلفه من آثار على األ C-MUSICالليزر في نظام 

وّجه هذا التقييم قد . و لطيران المدنياإلسرائيلية لهيئة الفي إطار تقييم المخاطر التشغيلية الذي اعتمدته  شعة الليزر المحتملةأ
تكون الليزر عندما أشعة على السالمة وهو ما يحول دون انتشار طاقة  C-MUSICالتخفيف من حدة آثار نظام تدابير تصميم 

 نظامإطار شعة الليزر في آلثار أالركاب  أو، فال يتعرض طاقم القيادة جورض. أما عندما تكون في الاألالطائرة على سطح 
C-MUSIC  في نظام المتاحة شعة الليزر مادامت أالطائرة. و  فيلنظام ضع هذا انظرا لموC-MUSIC  تعمل في األطوال

شخاص من الُمستبعد أن يتعرض طاقم القيادة أو األفدة، بالعين المجر يمكن رؤيتها شعة الحمراء التي ال تحت األالموجية 
     أو اإلصابة بالعمى، سواء على سطح األرض أو في الجو. لحاالت اإلغواءاآلخرين لخطر 

طيران المدني، سرائيلية للهيئة اإلالطار عملية الترخيص التي تقوم مع تحليالت السالمة الجارية في إ وبالموازاة  ٢-٤-٥
-Cوبعد إجراء عملية تقييم معمقة على نظام  .)SIIسرائيل (في مؤسسة القواعد القياسية في إلتقييمه  C-MUSIُعرض نظام 

MUSIنظام  ؤكد أن، أصدرت هذه المؤسسة شهادة تتخفيف من آثاره على السالمةال ، بما في ذلكC-MUSI  ُمنصّنف ي 
  .خدام العادي) وفقا للقواعد القياسية المعترف بها دوليافي جميع حاالت االست ة(والمأمون ١منتوجات الليزر من الفئة 

  الخطط المستقبلية  -٦

فيما ضافية بالكامل وفي انتظار إنجاز مشروع شهادة الطراز اإل ٢٠١٤الثاني من عام  اعتبار من مطلع الربع  ١-٦
(مثل شركة الطيران ة بهذه المعدات زّوداإلسرائيلية المالطائرات الجوية التجارية  دأُيتوقع أن تبالنماذج األولية للطائرات،  يخص

  .الدولية الجوية العال وشركة الطيران آركيا وشركة الطيران إيس إير) رحالتها
ضافية أن ُينِجز بعد سنتين عملية شهادة الطراز اإللطيران المدني اإلسرائيلية لهيئة الفرع الهندسي التابع لل ويتوقع  ٢-٦

  .ذج الطائرات الواردة أعالهيع نمامفيما يخص ج

  اإلجراء المعروض على الجمعية العمومية  -٧

  الجمعية العمومية مدعوة إلى اإلحاطة علما بمضمون هذه الورقة.  ١-٧

   –انتهــى  –


