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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  المسائل الناشئة –ة الطیران سالم  من جدول األعمال: ٣١البند رقم 

  البحوث في مجال إدماج نظم الطائرات غیر المؤهولة
  )الوالیات المتحدة مقدمة منورقة (

  التنفیذي الموجز    
دارة الطیـران االتحادیـة فـي ضـمان التـابع إل (الطـائرات غیـر المأهولـة) تتمثل مهمة مكتب إدماج ُنظم الطائرات غیر المأهولة

المهمة والمحافظة في  وألداء هذهبشكل آمن وناجع وحسن التوقیت ضمن منظومة المجال الجوي الوطني.  النُّظمإدماج هذه 
بیانـات تـدعم تطـویر المعـاییر إلـى إدارة الطیـران االتحادیـة  تحتـاجالوقت نفسه على سالمة منظومـة المجـال الجـوي الـوطني، 

الطائرات غیر المأهولة. وتتناول هذه الورقة بالوصف بعـض البحـوث الداخلیـة بواإلجراءات والمنتجات التنظیمیة ذات الصلة 
، وكــذا بعــض شــراكات البحــوث التــي تقیمهــا بهــذا الطــائراتلتحقیــق اإلدمــاج اآلمــن لهــذه ارة الطیــران االتحادیــة التــي تجریهــا إد

  الشأن مع الوكاالت األخرى.
األهداف 
  لسالمة.المتعلق باهدف االستراتیجي بالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  .ال وجود لها  المالیة:

 مقدمةال - ١

تتمّثل مهّمة مكتب إدماج الطائرات غیر المأهولة التابع إلدارة الطیران االتحادیة في ضمان إدماج هذه  ١- ١
وألداء هذه المهمة والمحافظة في الوقت بشكل آمن وناجع وحسن التوقیت ضمن منظومة المجال الجوي الوطني.  الطائرات

جدول زمني متسق مع قانون تحدیث وٕاصالح إدارة الطیران نفسه على سالمة منظومة المجال الجوي الوطني، في إطار 
، تحتاج إدارة الطیران االتحادیة إلى بیانات تدعم تطویر المعاییر واإلجراءات والمنتجات التنظیمیة ذات ٢٠١٢١االتحادیة لعام 

إدارة الطیران االتحادیة  وتتناول هذه الورقة بالوصف بعض البحوث الداخلیة التي تجریها الطائرات غیر المأهولة.بالصلة 
، وكذا بعض شراكات البحوث التي تقیمها بهذا الشأن مع الوكاالت الحكومیة والهیئات الطائراتلتحقیق اإلدماج اآلمن لهذه 

 األخرى.

  المناقشة - ٢

الطائرات غیر المأهولة لها خاصیات تشغیلیة فریدة؛ فهي قد تطیر بأقل سرعة ولكن لها القدرة على أن تظل  ١- ٢
على  الموزعة التي قد تؤثر سلباً  هندستها الهیكلیةسابیع. أما اتصاالتها فقد تشهد تأخیرات بسبب ألألیام أو باستمرار جو في ال

                                                                 
 .http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ95/pdf/PLAW-112publ95.pdf  انظر  ١

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW
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إدراك ما ال یتسنى لهم الطائرات، الموجودین في محطات مراقبة معزولة عن الطائرة،  هذا، وٕاّن قادة هذهمراقبة الحركة الجویة. 
النظر من النافذة إلى الطائرات و لطائرات المأهولة من اإلحساس باالهتزاز أو بضجیج المحركات یدركه الطیارون على متن ا

 األخرى القادمة. 

بین  الكامنة هذه االختالفاتل بحوث من أجل تحصیل الفهم التاموتحتاج إدارة الطیران االتحادیة إلى إجراء  ٢- ٢
منظومة المجال الجوي الوطني. بشكل آمن داخل  اً ضمان طیرانهما معذلك بغیة مأهولة والطائرات غیر المأهولة و الطائرات ال

ات لإلجراء الطائراتهذه  استیفاءق من التحقّ الطائرات غیر المأهولة، غرضه للبحوث في مجال  شامالً ًا برنامج تنفذوهي 
 المسائل التالیة:المساعدة على وضع المعمول بها في هذه المنظومة، و 

الزمة لترخیص الطائرات غیر المأهولة وطیاریها وأفراد طاقمها وتكنولوجیاتها المعاییر والعملیات ال  )أ 
 الداعمة؛

السیاسات والمواد اإلرشادیة والكتب الدوریة التوجیهیة بشأن استخدام التكنولوجیات المتطورة في إثبات   )ب 
داخل منظومة االمتثال للوائح التنظیمیة والعمل في الوقت نفسه على تشغیل الطائرات غیر المأهولة 

 المجال الجوي الوطني؛

لضمان سیر آمن لعملیات الطائرات غیر المأهولة، بما في  الحد من المخاطراإلجراءات واستراتیجیات   )ج 
ذلك التعامل مع حاالت الطوارئ، والتفاعل اآلمن مع كل أنواع حركة الطیران ضمن جمیع فئات المجال 

 الجوي.

ومنها مركز ولیام ج. هیوز ، ابع إلدارة الطیران االتحادیة من مرافق اإلدارةویستفید برنامج البحوث الداخلیة الت ٣- ٢
والقدرات الواسعة المتاحة لدى الدوائر الصناعیة واألكادیمیة من أجل  ني، ومن الخبراتالمد الفضاء الجويالتقني ومعهد طب 

أو تخطط ًا حالیاالتحادیة مواجهة التحدیات الرئیسیة القائمة ضمن العدید من مجاالت التركیز. أما البحوث التي ُتجریها اإلدارة 
 :فیوجد من بینهاإلجرائها 

بالتخلي لكشف وتفادي االصطدام، والتي لها عالقة العراقیل التي تواجه ترخیص وظائف اعرف على التّ   )أ 
 التكنولوجیات واإلجراءات؛یار في "الكشف وتفادي االصطدام" واالستعاضة عنها بوظائف الط عن

للتصاریح ًا تقییم المشاكل التشغیلیة ذات الصلة بعدم قدرة الطائرات غیر المأهولة على االمتثال بصری  )ب 
 حركة الجویة؛والتعلیمات الصادرة عن مراقب ال

تقییم المشاكل التشغیلیة ذات الصلة باألحداث الطارئة التي تواجهها الطائرات غیر المأهولة كفقدان   )ج 
 واالبتعاد عن المسار، وٕانهاء التحلیق؛السیطرة، وانقطاع االتصاالت مع مراقب الحركة الجویة، 

المأهولة التي یحددها النظام العالمي تقییم المشاكل التشغیلیة ذات الصلة بمسارات طیران الطائرات غیر   )د 
لتحدید المواقع ومواءمتها مع متطلبات منظومة المجال الجوي الوطني الساریة فیما یتعلق بتخطیط 

 الطیران والتوجیه المالحي؛

 تحدید ما یالئم للطائرات غیر المأهولة من معاییر فصل االضطراب الظلي؛  )ه 

 بنفس المدرج في المطارات؛ن معاییر الفصل تحدید ما یالئم للطائرات غیر المأهولة م  )و 

الطائرات غیر المأهولة وذلك خالل مراحل الطیران التي یكون فیها في االتصال بتقییم زمن االنتظار   )ز 
 عامل الزمن حاسما؛

إجراء تقییمات للعامل البشري ضمن عملیات الطائرات غیر المأهولة وذلك لتحدید المتطلبات من   )ح 
 ب الطیارین وأفراد الطاقم، وتوزیع المهام بین اإلنسان واآللة؛محطات الّتحكم، وتدری
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 تحدید أصناف الطائرات غیر المأهولة؛  )ط 

ظم لجمع البیانات الخاصة بصیانة الطائرات غیر المأهولة وٕاصالحها واستمرار سالمتها استحداث نُ   )ي 
 التشغیلیة؛

فئة بهذا الشأن على جراء تحلیالت كمیة إلتطویر قدرات ومنهجیات في مجال نمذجة البیئة والطاقة   )ك 
 مختارة من عملیات الطائرات غیر المأهولة ضمن منظومة المجال الجوي الوطني.

ة شراكات بحوث مع وكاالت حكومیة أخرى. وهي تشترك مع وزارة عدّ ًا قیم إدارة الطیران االتحادیة أیضوتُ  ٤- ٢
ة إدماج الطائرات غیر المأهولة، والتي یتمثل هدفها في تقییم مالمح طیران جریها هذه األخیرة لمسألاالختبارات التي تُ  الدفاع في

 الطائرات غیر المأهولة التابعة لوزارة الدفاع، بما في ذلك وضع إجراءات موحدة بشأنها.

مع اإلدارة الوطنیة للمالحة الجویة والفضاء (ناسا) في التعاون على تذلیل ًا أیض االتحادیة وتشترك اإلدارة ٥- ٢
في المتاحة لهما  توتستفید اإلدارة االتحادیة وناسا من الموارد والخبراالطائرات غیر المأهولة.  بإدماجعوبات المتعلقة الص

الطائرات غیر المأهولة في منظومة المجال الجوي الوطني. وتعمل جهود التعاون بینهما  تحّقق إدماجتنسیق برامج البحث التي 
تساعد صناع القرارات التي وصیات) حلیالت، والتّ قة، والخوارزمیات، والتّ بیانات الموثّ على وضع مجموعة من األدلة (كال

الرئیسیین على وضع السیاسات واإلجراءات والمعاییر وصیاغة اللوائح التي تتیح إدماج هذه الطائرات بأمان في تلك المنظومة. 
ائرات غیر المأهولة، والكشف وتفادي االصطدام، والتكامل اتصاالت الطبحوث الرئیسیة فمن بینها مسألة أما مجاالت تركیز ال

 بین اإلنسان والنظم اآللیة، والترخیص.

بشكل آمن في إدماج الطائرات غیر المأهولة  في MITREمع مؤسسة ًا وتشترك اإلدارة االتحادیة أیض ٦- ٢
والحلول التشغیلیة والخاصة بالنظم التقنیة لهذا منظومة المجال الجوي الوطني الحالیة والمقبلة، وفي وضع المعاییر والسیاسات 

لبحوث الطائرات غیر المأهولة، ولدیها مجال تركیز خاص على هذه الطائرات ًا النوع من الطائرات. وتكرس المؤسسة جهد
لبرامج البحثیة یشمل كل األنشطة التي تقوم بها اإلدارة االتحادیة ووزارة الدفاع لتذلیل صعوبات اإلدماج، وذلك بالتعاون مع ا

االستشعار/الكشف وتفادي االصطدام، ووضع مسائل تشمل  فهيالقائمة التي تركز على المجال. أما مجاالت التعاون الرئیسیة 
معاییر الطائرات غیر المأهولة، وتحدید مواطن ضعف أمن الفضاء اإللكتروني لمنظومة المجال الجوي الوطني الناجمة عن 

لطائرات، والصعوبات التقنیة والتشغیلیة التي تواجه مراقبي الحركة الجویة، واالعتبارات التشغیلیة استحداث هذا النوع من ا
والداعمة للتخطیط االستراتیجي للمجال الجوي. وستساعد هذه األعمال تحدید تعریف اإلدماج الطائرات  المتعلقة بهذهالفریدة 

 تي ینبغي ضبطها من أجل التسییر اآلمن لعملیات الطائرات غیر المأهولة.الهیاكل البوكذا الشروط المتعلقة بالبنیة التحتیة و 

من أجل ضمان التعاون على  والتوصیات واالستنتاجات هذه الشراكات البحثیة تبادل خطط البحوثسّهل وتُ  ٧- ٢
. لطائرات غیر المأهولةإدارة وتذلیل الصعوبات الكبرى التي یواجهها قطاع الطیران ككل بالوالیات المتحدة فیما یتعلق بإدماج ا

والمهارات البحثیة القدرات  االستفادة منلشركاء ازدواجیة البحوث التي ال داعي لها، وهو یتیح ل لذلك، فإّن هذا النهج یقّلل من
 المتاحة لدى الوكاالت بهذا الخصوص.

  –انتهى  –


