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منظور تحليلي
رؤى خبير بشأن قضايا السياسات اآلنية

إصدار الشهادات للمنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار وأنظمة 
إدارة حركة مرورها

)Kenneth Kuhn( كينيث ُكون

يستعرض هذا المنظور الخيارات لتنظيم المنظومات الجوّية 
الصغيرة بدون طّيار )]small Unmanned Aerial System [sUAS(. وُتعّرف 

اإلدارة الفيدرالية للطيران )]Federal Aviation Administration [FAA( منظومًة 
بدون طّيار على أّنها طائرة يتراوح وزنها بين 0.55 رطاًل و55 رطاًل  جويًة صغيرًة 

)اإلدارة الفيدرالية للطيران ]FAA]، غير مؤّرخ(. في هذا المنظور التحليلي، تشير 
منظومة جّوّية صغيرة بدون طّيار إّما إلى طائرة يتّم توجيهها عن ُبْعد من ِقَبـــل ُمشغِّل 

بشرّي أو إلى طائرة مستقّلة )ذاتّية القيادة(. تجري طائرة مستقّلة )ذاتّية القيادة( عملّيات 
“حيث يدخل الطّيار عن ُبْعد فيها خطة تحليق” لتقوم الطائرة بعدئٍذ بالتحليق بدون 

توجيه بشرّي إضافّي، بحسب اإلدارة الفيدرالية للطيران )اإلدارة الفيدرالّية للطيران 
]2016a ،[FAA(. تشمل اللوائح المحتملة التي ننظر فيها متطّلبات خاّصة بإصدار 

الشهادات لتصميم الطائرات باإلضافة إلى معايير أكثر ابتكاًرا ومرونة مرتكزة على 
المخاطر. إّننا ننظر أيضًا في التحدّيات الفريدة المرتبطة بمراقبة حركة المرور 

الجّوّية )]air traffic control [ATC( بالنسبة لحركة مرور المنظومات الجّوّية 
الصغيرة بدون طّيار. وَنِصف األدوار التي قد تؤّديها اإلدارة الفيدرالية للطيران وُمشغِّلو 

المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار وُمصنِّعوها في المستقبل، وباألخّص فيما 
يتعّلق بسالمة عملّيات المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار وفعاليتها.

الخلفّية 
 )sUAS( كان هناك أكثر من 550,000 منظومة جّوّية صغيرة بدون طّيار
 ،]Lawrence[ مسّجلة في األشهر التسعة األولى من عام 2016 )لورانس

 FAA( وتقدر توقعات اإلدارة الفيدرالية للطيران للفضاء الجوي .)2016
Aerospace Forecast( أّنه سيكون هناك بين 2.75 مليون و4.47 
مليون طائرة ُمسيََّرة يطلقها هواة وبين 0.24 مليون و1.62 مليون طائرة 

 .)2017a ،]FAA[ ُمسيََّرة تجاريًا بحلول عام 2021 )اإلدارة الفيدرالية للطيران
وبحسب تقديرات غولدمان ساكس )Goldman Sachs( )غير مؤرَّخ(، 

سيتّم بيع 7.8 مليون “طائرة بدون طّيار ألغراض تجارّية/لمستهلكي التجزئة” 
بحلول عام 2020. قد يؤّدي نمو حركة المرور الجّوّية الُمرافق إلى نتائج 
غير مرغوب بها، مثل زيادة خطر إصابة الماّرة أو وفاتهم نتيجًة لحوادث 
تحّطم الطائرات. وقد ظهرت بالفعل قضايا مرتبطة بعملّيات المنظومات 

الجّوّية الصغيرة بدون طّيار. وذكرت األخبار أّن اإلدارة الفيدرالية للطيران قد 
تلّقت أكثر من 1,800 تقرير حول “طائرات بدون طّيار منخرطة في نشاٍط 

خطيٍر أو غير مصرَّح به” على مدى فترة 12 شهرًا الماضية )وايتهاوس 
والنجيفين ]Whitehouse and Langevin[، 2017(. كما حدثت حوادث 

بارزة جّدًا بشكٍل خاّص تورطت فيها منظومات جّوّية صغيرة بدون طّيار تحّلق 

http://www.rand.org/pubs/perspectives/PE269.html
http://www.rand.org


2

على مقربٍة بدرجة خطيرة من مطارات مزدحمة، بما فيها مطار سان فرانسيسكو 
الدولي )San Francisco International Airport( ومطار لندن جاتويك 

)London Gatwick Airport( )إيفانجيليستا ]Evangelista[، 2017؛ 
 .)2017 ،]BBC News[ بي.بي.سي نيوز

يمكن أن تحّد اللوائح، واألنظمة واإلجراءات من خطر حدوث عمليات 
المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار دون عتبٍة مقبولة. ُيجري تقريٌر 

منفصٌل صادٌر عن مؤسسة RAND ضمن هذه السلسلة مقارنًة ومقابلًة للوائح 
بخصوص االستخدام التجارّي للمنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار في 

بلدان مختلفة )جونز ]Jones[، سيصدر قريبًا(. ونرّكز في هذا المنظور على 
الواليات المّتحدة وعلى الخيارات للتنظيم المستقبلي لتصاميم المنظومات الجّوّية 

 .)ATC( الصغيرة بدون طّيار ولمستقبل مراقبة حركة المرور الجّوّية
تدير اإلدارة الفيدرالية للطيران الطائرات التقليدّية وذلك إلى حدٍّ كبيٍر 

عن طريق مطالبة الطائرات الحصول على شهادات جدارة جّوّية ومن خالل 
إدارة حركة المرور الجّوّية بنشاط في معظم أنحاء الدولة. وعلى الرغم من 

أّن اإلدارة الفيدرالية للطيران قد أّسست مكتبًا معنيًا بالمنظومات الجّوّية بدون 
طّيار )]Unmanned Aircraft Systems ]UAS( يضّم عددًا صغيرًا من 

الموّظفين للتعامل مع تلك المنظومات والقضايا ذات الصلة، يخشى مكتب 
 U.S. Government Accountability( المساءلة الحكومي األمريكي 

]Office ]GAO( من أّن “الموّظفين الحاليين البالغ عددهم خمسة موّظفين 
في المكتب المعني بالمنظومات الجوّية بدون طّيار ]قد[ يمثل التطور المتسارع 

للتكنولوجيا السريعة عبئًا عليهم” و“قد يواجهون مشاكل أكبر إن لم ]يكن[ 
من الواضح أّي من صالحيات اإلدارة الفيدرالّية للطيران ومواردها سينّظم 

 ،]GAO[ عمليات المنظومات الجّوّية بدون طيار” )مكتب المساءلة الحكومي
2016(. وقد ورد في أحد األخبار الحديثة أّن “إيجاد طريقة لدمج الطائرات 
بدون طّيار بأماٍن في الفضاء الجّوي الوطنّي هو أحد المرتكزات الكبرى التي 

تؤّخر مستقبل التنظيم األمريكي للطائرات بدون طّيار وعمليات التسليم بواسطة 
الطائرات بدون طّيار على نطاق واسع،” وَرَبَط قضية عمليات التسليم بواسطة 
الطائرات بدون طّيار بخطط إدارة ترامب )Trump administration( بشأن 

.)2017a ،]Glaser[ خصخصة مراقبة حركة المرور الجّوّية” )جليسر“
 Air Commerce Act( 1926 لقــد َفــَرض قانــون التجــارة الجّوّيــة لعــام

of 1926( على الحكومة الفيدرالّية إنشاء مساعدات مالحّية للطّيارين، 
نفاذ هذه اللوائح. تّم اقتراح هذا القانون  َوَوْضع لوائح خاصة بالسالمة، واإ

 )2010 ،]Nolan[ صراحًة من أجل “تعزيز المالحة المدنّية” )نوالن
ويظهر نجاحه بالقيام بذلك بالتحديد جليًا اليوم. ُيْبَذل حاليًا جهٌد مماثٌل 
يرمي إلى تعزيز نشــاط المنظومات الجّوية الصغيرة بدون طّيار. ُتعتبر 

اللوائح المنصوص عليها في القسم 107 الخاصة باإلدارة الفيدرالية للطيران 
 ،]FAA[ اإلدارة الفيدرالية للطيران( )FAA’s Part 107 Regulations(
2016a( اللوائح األّولّية بشأن عمليات المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون 

طّيار. وال تشمل هذه اللوائح حّتى اآلن تفاصيل حول إصدار شهادات الجدارة 
الجّوّية، أو معايير التصميم، أو إدارة حركة مرور المنظومات الجّوّية الصغيرة 

بدون طّيار، إاّل أّن المراقبين، وُمصنِّعي المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون 
طّيار وُمشغِّليها، وآخرين يتوّقعون إجراء تحديثات وتوسيعات على القسم 107 

في السنوات القادمة. وأشار أحد الخبراء المختصين في الموضوع إلى أّنه، 
ومع تزايد حركة مرور المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار، “سيتم تحديد 
عتبة أعلى للموثوقية والقدرة” الخاّصتين بهذه األنظمة، إلى أّن “كيفّية تنفيذها 

ال تزال غير أكيدة.”1 شّكلت اإلدارة الفيدرالية للطيران لجنة استشارية معنّية 
بالطائرات بدون طّيار )Drone Advisory Committee( من أجل مناقشة 

تنظيم عمليات المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار. إّنها ُتجري عددًا 
من االجتماعات في السنة وتساعد على تشكيل اللوائح الخاصة بالمنظومات 
الجّوّية الصغيرة بدون طّيار. تقّدم أيضًا إعالنات حديثة صادرة عن مكتب 

 White House Office of( سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت األبيض 
]Science and Technology Policy ]OSTP( واإلدارة الوطنية 

للمالحة الجوية والفضاء )NASA( إشارات على حشد الزخم في هذا المجال 
المهّم من السياسات العاّمة. 

ومع مضّي هذه الجهود ُقدمًا، سيتّم التركيز بشكٍل خاّص على وضع 
معايير لتصاميم المنظّومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار واحتمالية طلب 
إصدار شهادات الجدارة الجوية. وفي الوقت عينه، من المرّجح أن يطّور 

الُمصنِّعون عددًا كبيرًا نسبيًا من تصاميم المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون 
طّيار بشكٍل سريٍع إلى حّد ما. ويتمّثل جزٌء من جاذبية تكنولوجيا المنظومات 

الجّوّية الصغيرة بدون طّيار بالتكلفة المنخفضة المرتبطة بامتالك مثل هذه 
الطائرات وتشغيلها، وبالتالي، ُيعتبر القطاع عرضًة إلمكانية أن تؤّدي اللوائح 
إلى رفع تكاليف حيازة منظومة جّوّية صغيرٍة بدون طّيار. ويتمّتع الُمصنِّعون 

بالموقع المالئم لتحمُّل أغلبية العبء المترّتب على ضمان سالمة تصاميم 
الطائرات وعلى الحّد بخالف ذلك من التكاليف غير المباشرة والخارجّية 
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المرتبطة بعمليات المنظومات الجوّية الصغيرة بدون طّيار. وعلى الرغم من 
ذلك، تدعو الحاجة إلى مزيٍد من العمل من أجل تطوير إطار عمل تنظيمي 

مالئم، وباألخّص فيما يتعّلق بتعريف المخاطر. 
تعمــل الحكومــة الفيدراليــة والقطــاع علــى وضــع أنظمــة إلدارة حركــة مــرور 

المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار. ويجب أن توّفر هذه األنظمة رصدًا 
دارتها إلى حّد  آليًا لحركة مرور المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار واإ
كبير. سيشّجع التقّدم الُمحرز في هذه المجاالت تطوير قطاع المنظومات 
الجّوّية الصغيرة بدون طّيار مع تأسيس إطار عمل إلدارة التكاليف غير 

المباشرة والخارجّية في الوقت عينه.

تنظيم تصاميم المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون 
 )sUAS( طّيار

 )Civil aviation authorities ]CAAs[( تُنّظم هيئات الطيران المدني
تصميم الطائرات وصيانتها وُتصدر شهادات الجدارة الجّوّية التي تمنح المالكين 
اإلذن لتسيير الطائرات. تضمن معايير الجدارة الجّوّية سالمة عاّمة المواطنين، 

وذلك جزئيًا من خالل الحّد من خطر التصادمات الجّوّية بين الطائرات 
واالرتطام باألرض. وقد اسُتخِدمت هذه المعايير أيضًا من أجل تحقيق أهداف 

أخرى، مثل تنظيم االنبعاثات والضجيج الذي تنتجه محّركات الطائرات.
ال تفرض حّتى اآلن اللوائح المنصوص عليها في القسم 107 بشأن 

عمليات المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار )sUAS( إصدار شهادات 
الجدارة الجّوّية )اإلدارة الفيدرالية للطيران ]2016a ،]FAA(. وقد تطلب هيئة 

الطيران المدني إصدار شهادات لهذه الطائرات أو قد تسمح لتلك الطائرات 
التي تفي تصاميمها بمعايير معّينة فقط بالوصول إلى أجزاٍء ُمراَقَبة من 

الفضاء الجّوّي بدون فرض استخدام شهادات الجدارة الجّوّية. يمكن تعريف 
هذه المعايير مباشرًة من حيث خطر الحوادث أو قد ترتكز إلى مكّونات من 

تصميم طائرٍة ما. وقد ُتصدر هيئة الطيران المدني بداًل من ذلك شهادات 
لُمشغِّلين أو ُمصنِّعين محّددين تسمح بتشغيل أنواع محّددة من الطائرات في 

أجزاء أو فئات معّينة من الفضاء الجّوّي. وغالبًا ما ُتجري الوكاالت التنظيمّية 
تمييزات بين الُمشغِّلين الذين يديرون طائرات ضمن مدى رؤيتهم البصرية 
مقابل أولئك الذين يرغبون في إدارة الطائرات التي تحّلق إلى ما هو أبعد 

من ذلك، وبين عملّيات المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار في المناطق 
المأهولة مقابل عملياتها في المناطق غير المأهولة )جونز ]Jones[، سيصدر 

قريبًا(. باختصار، تتوّفر خيارات متعّددة مّتى تعّلق األمر بإصدار الشهادات 
أو بتنظيم تصاميم المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار بخالف ذلك. 
تعمل اإلدارة الفيدرالّية للطيران )FAA( بمثابة هيئة الطيران المدني 

المسؤولة عن الطائرات الُمسيََّرة في الواليات المّتحدة. وقد أشارت الوكالة إلى أّنه 
“تّم تطوير معايير الجدارة الجّوّية القائمة اعتمادًا على سنواٍت من الخبرة على 

مستوى السالمة التشغيلّية في مجال الطائرات التي يقودها البشر و]بالتالي[ فهي 
قد تكون ُمقيِّّدة جدًا بالنسبة للمنظومات الجّوّية بدون طّيار في بعض المجاالت 
وغير مالئمة في أخرى” )اإلدارة الفيدرالّية للطيران ]FAA[، 2013(. إّن المثال 
المحّدد الذي تذكره اإلدارة الفيدرالّية للطيران هو المتطّلبات الهيكلّية للطائرات 

التي تضمن بقاءها في جميع “ظروف الطقس الُمتَوقَّعة” )اإلدارة الفيدرالّية 
للطيران ]FAA[، 2013(. ثّمة أيضًا المقولة الساخرة ولعلها تكون خياليًة 

بوجوب أن ُيدِخل ُمصنٌِّع حزام أمان في تصميم منظومٍة جّوّيٍة بدون طّيار 
من أجل الوفاء بمعايير إصدار الشهادات الرسمّية. وتدعو الحاجة إلى إجراء 
مزيٍد من االختبارات من أجل تحديد المتطّلبات الهيكلّية المالئمة للطائرات 

بدون طّيار وباألخّص للمنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار. وتعمل اإلدارة 
الفيدرالّية للطيران على وضع لوائح مرتبطة بالقاعدة المقترحة “عملّيات الطائرات 

 Operations of Small( ”الصغيرة بدون طّيار فوق المناطق المأهولة
 White[ البيت األبيض( )Unmanned“ ”Aircraft Over People

House[، 2016(، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه اللوائح ستشمل 
معايير لتصميم المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار أو الستخدامها أو 

لكليهما معًا.

اختبار تصاميم المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار 
)sUAS(

اختارت اإلدارة الفيدرالّية للطيران )FAA( مواقع اختبار منظومات جّوّية بدون 
طّيار )UAS Test Sites( حيث سيتمّكن ُمشغِّلو المنظومات الجّوّية الصغيرة 
بدون طّيار )sUAS( من إجراء التجارب وساعدت في تمويلها )البيت األبيض 
]White House[، 2016(. وقد اقترح الباحثون في اإلدارة الوطنية للمالحة 

 الجوية والفضاء )NASA( منشأًة إضافيًة الختبار المنظومات الجّوّية بدون
 National UAS Testing and Recording( )طّيار وتسجيلها )نوستار 

]NuSTAR[( )كوبارديكار ]Kopardekar[، 2015(، والتي قد ُتعتبر بمثابة 
منّصة اختبار لتقييم تكنولوجيات المنظومات الجّوّية بدون طّيار. قد تسمح 
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هذه المنشأة باختبار رحالت في ظّل “ظروف جّوية” مختلفة وفي سيناريوهات 
تنطوي على مخاطر محتملة متعددة، بما فيها “محاكاة الحيوانات األليفة” 

على األرض )كوبارديكار ]Kopardekar[، 2015(. قد تريد شركات تسليم 
الطرود وغيرها من ُمشغِّلي المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار تسيير 

منظوماتها في ظّل طقٍس قاٍس، إال أّن الطائرات بدون طّيار األصغر حجمًا 
والُمستخَدمة حاليًا ليست ُمجّهزة للتحليق في ظّل ظروٍف مماثلة. قد تساعد 

منشأة مثل المنشأة الوطنية الختبار المنظومات الجّوّية بدون طّيار وتسجيلها 
)نوستار( الُمشغِّلين والجهات التنظيمّية التابعة للحكومة الفيدرالّية في االّطالع 

على قدرات تكنولوجيات المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار وأدائها. 
وُيعتبر هذا األمر مهمًا، علمًا أّن عددًا من هذه التكنولوجيات يعد جديدًا أو 
يتطّور بسرعة. وُيعتبر هذا األمر موازيًا لمجال المركبات األرضّية المستقّلة 

)ذاتّية القيادة(، حيث استنتج الباحثون أّن “االختبار الُمتسارع، واالختبار 
االفتراضي، وأجهزة المحاكاة، والنمذجة الرياضّية، واختبار السيناريوهات 

 Kalra and والدراسات اإلرشادّية” قد تكون ضرورّية )كالرا وبادوك 
.)2016 ،]Paddock[

ُيعتبر جْمع البيانات وتحليلها اهتمامين مشتركين، وقد تساعد الشركات 
الخاّصة في تمويل منشأٍة مثل المنشأة الوطنية الختبار المنظومات الجّوّية 

بدون طّيار وتسجيلها )نوستار(. الِحظ أّنه تّم تأسيس مثل هذه المنشآت 
لدراسة المركبات األرضّية المستقّلة )ذاتّية القيادة(. ُتشّكل منشأة االختبار 
أم سيتي )Mcity Test Facility( في ميتشيجن مثااًل على شراكٍة بين 

القطاعين العام والخاّص من أجل اختبار تكنولوجيات المركبات الموصولة 
 ،]University of Michigan[ والمستقّلة )ذاتية القيادة( )جامعة ميتشيجن

غير مؤرَّخ(. وقد استثمرت خمس عشرة شركة أكثر من مليون دوالر أمريكي 
لكل منها لتمويل تأسيس منشأة أم سيتي. يجب أن تكون تكاليف تأسيس 

دارتها  مثل هذه المنشأة الختبار المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار واإ
منخفضة جدًا بالمقارنة مع التقديرات الحالّية لحجم سوق المنظومات الجّوّية 
الصغيرة بدون طّيار في الواليات المتحدة. ومن المهّم اإلشارة إلى أّن اختبار 

تصاميم المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار سيكون بالضرورة مختلفًا جدًا 
عن اختبار الطائرات األكثر تقليدية. وسيتم التركيز بشكٍل أكبر على اختبار 
البرمجيات والتأكيد على صّحتها، ألّن البرمجيات ستكون مهّمًة بشكٍل خاٍص 

لسالمة عمليات المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار. 
وستشمل البيانات ذات الصلة تقديراٍت كّميًة الحتماالت فشل مكّونات 

محّددة من المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار بطرٍق مختلفة، وللخطر 
الناتج عن ذلك بالنسبة لألشخاص والممتلكات، أرضًا وجّوًا على حّد سواء. 
ستسعى الجهات التنظيمّية للحصول على بيانات مفّصلة بشأن دّقة أنظمة 

المالحة وموثوقّية مكّونات االتصال. ويجب أن يسمح االختبار للمحّللين بتقدير 
الضرر الذي قد يلحق باألشخاص، والحيوانات واألجسام على األرض عندما 

تصطدم طائرة بها مثل اإلشارة إلى كتلة المركبات وسرعتها. وهذه القائمة 
ليست قائمة شاملة، ولكنها من الممكن أن تشير إلى بعض أنواع البيانات 
المفيدة التي يمكن جْمعها من خالل منشأة مثل المنشأة الوطنية الختبار 

المنظومات الجّوّية بدون طّيار وتسجيلها الوطنيين )نوستار(.

المعايير المحتملة المرتكزة إلى المخاطر
قد يتمّثل أحد االحتماالت لتنظيم تصاميم المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون 
طّيار )sUAS( بأن تصدر اإلدارة الفيدرالّية للطيران )FAA(، التي تعمل 
بمثابة هيئة الطيران المدني )CAA( في هذا البلد، شهادات الجدارة الجّوّية 
للطائرات التي تّم اختبار تصاميمها في منشأة مثل المنشأة الوطنية الختبار 

المنظومات الجّوّية بدون طّيار وتسجيلها )نوستار( )NuSTAR( وتّم فحصها 
من ِقَبل اإلدارة الفيدرالّية للطيران. قد تثير خّطٌة كهذه المخاوف في صفوف 
الُمصنِّعين والُمشغٍّلين من أّن عملية إصدار الشهادات قد تؤّخر االبتكار في 

تصاميم الطائرات وقد تزيد من تكاليف شراء أسطول منظومات جّوّية صغيرة 
بدون طّيار وتشغيله بشكٍل محتمل. وُتعتبر أيضًا مخاوف مكتب المساءلة 

الحكومي )GAO( بشأن النقص في عدد الموّظفين في المكتب المعني 
 FAA’s( بالمنظومات الجّوّية بدون طّيار والتابع لإلدارة الفيدرالية للطيران

 .)2016 ،]GAO[ ( ذات صلة هنا )مكتب المساءلة الحكومّيUAS office
ففي حال كانت الهيئة التنظيمّية المسؤولة تعاني من نقٍص في الموارد، قد 

تتأّخر عمليات إصدار الشهادات بشكٍل إضافّي، وقد يتّم اتخاذ قرارات تنظيمّية 
ال ُتحّسن السالمة العاّمة. من جهٍة أخرى، يمكننا أن نشعر باالطمئنان لفكرة 
أّن أولوّية اإلدارة الفيدرالّية للطيران األساسية هنا ستكون البحث عن الصالح 

ذا كان لإلدارة الفيدرالّية للطيران أن تصدر الشهادات لتصاميم  العام. واإ
المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار، قد يكون من المهّم بالنسبة للوكالة أن 
تعمل مع الُمصنِّعين لضمان أّن عملية إصدار الشهادات تحقق الهدف المرجّو 

منها والمتمّثل في تحسين السالمة العاّمة وأّنها ال تؤدي بشكٍل غير ضروري 
إلى ارتفاع تكاليف الُمصنِّعين. 
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وقد يتمّثل احتماٌل آخٌر في أن تتحّقق اإلدارة الفيدرالّية للطيران، أو ُمصنِّعو 
الطائرات بدون طّيار، أو أطراف ثالثة مستقّلة من أّن تصاميم الطائرات تفي 

بمعايير معّينة فيما يتعّلق بالخطر لدى تسييرها في بيئات معّينة. قد يرّكز مثل 
هذا النظام المرتكز إلى المخاطر بشكٍل أكثر مباشرًة على قضايا مثيرة للقلق 

)ويتجّنب الوضع الهزلّي الذي يجب فيه أن يشمل تصميم منظومة جّوية بدون 
 European( أصدرت الوكالة األوروبّية لسالمة الطيران .)طّيار حزام أمان 

]Aviation Safety Agency ]EASA( عام 2015 وثيقًة حّددت “مقاربة 
مرتكزة إلى المخاطر لتنظيم الطائرات بدون طّيار” )الوكالة األوروبّية لسالمة 

الطيران ]EASA[، 2015(. وتحدد هذه الوثيقة مخاطر السالمة األكثر 
شيوعًا على أّنها مخاطر التصادم الجّوّي بطائرٍة تقل بشرًا، والضرر الالحق 
باألشخاص، والضرر الالحق بالممتلكات، وباألخّص البنية التحتّية )الوكالة 

األوروبّية لسالمة الطيران ]EASA[، 2015(. وتابعت الوكالة األوروبّية 
لسالمة الطيران بإصدار إشعاٍر رسميٍّ لـ“إطار العمل التنظيمي لتشغيل 
الطائــرات بــدون طّيــار” الُمقتــرح والــذي يرتكــز إلــى تقييــم المخاطــر )الوكالــة 

األوروبّية لسالمة الطيران ]EASA[، 2017(. وتعد اإلدارة الفيدرالّية للطيران 
في سبيلها للنظر في مقاربٍة مماثلٍة لتنظيم تصاميم المنظومات الجّوّية 

.)2016 ،]Stevenson[ الصغيرة بدون طّيار )ستيفنسون
تّم طرح فكرة نظام مرتكز إلى المخاطر باعتبارها بدياًل عن الفكرة األكثر 
مباشرًة إلدارة تصاميم المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار بالطريقة نفسها 

التي تتّم بها إدارة تصاميم الطائرات التقليدّية. يرتكز النظام التقليدّي إلى إصدار 
شهادات تُفيد بأّن الطائرات مطابقة لمتطّلبات تصميم معّينة بحسب فئتها. ثّمة 
قيود مفروضة على أبعاد الطائرات وتجهيزاتها. ال يتّم التعبير عن هذه القيود 

من حيث الخطر. 
ثّمة مجموعة موضوعّية ومتنامية من األبحاث حول المخاطر المرتبطة 
باستخدام المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار، ولكن ال تزال هناك بعض 

 )2011( )Lum and Waggoner( الفجوات. يعرض لوم وواجونير
نموذجًا رياضيًا ذا صلة بشكٍل خاّص يقدِّر المخاطر التي تطرحها عملّيات 
المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار باالرتكاز إلى الخصائص الماّدّية 

لتصميــم المنظومــات الجّوّيــة الصغيــرة بــدون طّيــار. ال يحــّدد هــذا النمــوذج 
الضرر الذي تتسبب به الضربات الالحقة بالمباني وتدعو الحاجة إلى اختباره 

والتحّقق منه بشكٍل إضافيٍّ باستخدام أساليب تجريبّية. في نظاٍم مرتكٍز إلى 
المخاطر إلدارة تصميم المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار، يجب تعريف 
جميع المخاطر ذات الصلة وتقديرها باعتبارها إشارة على اإللكترونّيات الجّوّية 

الفضائّية والبيئات التشغيلّية. قد يتوّجب أن تشمل معايير المخاطر ذات 
الصلة إمكانية أن تصطدم منظومة جوّية صغيرة بدون طّيار بطائرات أخرى، 
أو بأشخاص أو بممتلكات على األرض وتقديرات للضرر الذي قد ينتج عن 
ذلك. قد يكون هناك أيضًا معايير مرتبطة بمخاطر أخرى، مثل خطر فقدان 

االتصال بين طّيار عن ُبعد ومنظومة جّوّية صغيرة بدون طّيار أو خطر 
انحراف منظومة جّوّية صغيرة بدون طّيار إلى فضاء جّوي ُمراَقب. تدعو 

الحاجة إلى إجراء تحليٍل إضافيٍّ لدعم تطوير هذه المعايير ونظاٍم فّعاٍل مرتكز 
إلى المخاطر لتنظيم تصاميم المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار. 

من المهّم أيضًا اإلشارة إلى أّنه وفي حين يمتلك مصنعو الطائرات 
حافزًا طبيعّيًا لجْعل تصاميم منظوماتهم الجّوّية الصغيرة بدون طّيار آمنة، 

قد يكونون أيضًا مهتّمين بالحّد من تكاليف التصنيع وبضمان الموافقة على 
استخدام تصاميم المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار التي طّوروها. يمكن 

أن يدفع ذلك بالُمصنِّعين إلى المبالغة في تقدير سالمة طائراتهم في حال 
السماح لهم بـ“إصدار شهادات ذاتّيًا”. وبالتالي، من المهّم تعريف الخطر 

بشكٍل مالئٍم وبطريقٍة شّفافة؛ بالفعل، قد يكون من المنطقّي أن يكون هناك 
أطراف ثالثة مستقّلة مسؤولة عن اختبار تصاميم الطائرات والتحّقق منها. 
أّما في حال انتقالنا باتجاه نظاٍم مرتكٍز إلى المخاطر يتحقق فيه ُمصنِّعو 

المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار أو أطراف ثالثة مستقّلة من تصاميم 
الطائرات، ستكون البيانات من مواقع اختبار المنظومات الجّوّية بدون 

طّيار ومنشآت مثل المنشأة الوطنية الختبار المنظومات الجّوّية بدون طّيار 
وتسجيلها )نوستار( )NuSTAR( مفيدًة في عملية التحقق. 

قد يرّكز نظاٌم مرتكٌز إلى المخاطر لتصميم 
)sUAS( المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار 
بشكٍل أكثر مباشرًة على قضايا مثيرة للقلق، 

 مثل مخاطر التصادم الجّوّي، والضرر الالحق
 باألشخاص، والضرر الالحق بالممتلكات، وباألخّص

البنية التحتّية. 
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تتوّفر هنا فرصة لتحمُّل القطاع أغلبية العبء الذي قد يقع بخالف ذلك 
على عاتق اإلدارة الفيدرالية للطيران )FAA(: بالتحديد، من خالل اللجوء 

إلى خبرة الُمصنِّعين في تصميم الطائرات. في حال اعتماد نظاٍم مرتكٍز إلى 
المخاطر، يمكن أن ُينِتج حوافز للبحث والتطوير، باإلضافة إلى مختبٍر طبيعّي 

للتجريب الذي ما كان ليوجد في حال استخدام متطّلبات تصميم صارمٍة بداًل 
من ذلك. على الرغم من ذلك، ُيعتبر التحّدي التقني الذي يعترض تطوير 

نماذج الخطر والتحّقق منها هائاًل ويجب عدم التغاضي عنه. 
ومن المهّم اإلشارة إلى أّن عملّيات المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون 

طّيار ستتعدد. سيستخدم بعض الُمشغِّلين الطائرات من أجل رصد المحاصيل 
الزراعية أو البنية التحتية في مناطق نائية، في حين سيريد آخرون تسليم 

الطرود في بيئات حضرّية. فبداًل من وجود مجموعٍة واحدٍة من معايير 
الجدارة الجّوّية إلصدار الشهادات أو معياٍر واحٍد مرتكٍز إلى المخاطر، قد 
يتطّور نظام يتمّتع بالمزيد من الفوارق الدقيقة. في حال تمّكن ُمشغِّل من 

الوفاء بمتطّلبات معّينة أو ضمان مستوى معّين من السالمة، باالرتكاز إلى 
نوع تكنولوجيات المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار الُمسَتخَدمة وكيفية 
استخدام الُمشغِّل لها على حّد سواء، قد ُيسمح لذلك الُمشغِّل بالوصول إلى 
جزٍء معّيٍن أو فئٍة معّينٍة من الفضاء الجّوّي. مثاًل، قد توجد مجموعة واحدة 

من المعايير لتسيير منظومة جّوّية صغيرة بدون طّيار بما يتجاوز مدى الرؤية 
البصرية، وأخرى لتسيير منظومة جّوّية صغيرٍة بدون طّيار فوق األماكن 

المأهولة، وأخرى لتسيير منظومة جّوّية صغيرٍة بدون طّيار في الفضاء الجّوي 
الذي يخدم حركة المرور الجّوّية لغير المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون 

طّيار. قد تتطلب بعض العمليات شهادات جدارة جّويّة صادرة عن اإلدارة 
الفيدرالية للطيران، في حين قد تتطّلب أخرى مجّرد رخصة أو التحّقق من 

أّنها تفي بمعايير معّينة. يبدو أّن مكتب التكامل المعني بالمنظومات الجّوّية 
 FAA’s UAS Integration( بدون طّيار والتابع لإلدارة الفيدرالّية للطيران

Office( ينظر بالتحديد في مقاربة كهذه. إّنه يشير إلى رغبة في “توسيع 
ّنما  نطاق القسم 107 ليشمل معايير للتسيير فوق أشخاٍص غير مشاركين” واإ

أيضًا في “توسيع نطاق القسم 107 لتيسير العمليات على ارتفاٍع منخفٍض 
.)2016 ،]Lawrence[ من خالل إصدار شهادات الجدارة الجّوّية” )لورانس
يتوّقع المحّللون أن تكون المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار مجّهزة 

بأنظمة استشعاٍر وتفاٍد تسمح لها بتفادي العقبات، بما في ذلك الطائرات 
األخرى، بشكٍل موثوٍق وآلي. يمّول البيت األبيض )White House( واإلدارة 

الوطنية للمالحة الجوية والفضاء )NASA( بحثًا من أجل تحديد “معايير 
 White[ لتكنولوجيات الكشف والتفادي والقيادة والسيطرة” )البيت األبيض

House[، 2016(. سيحدد وجود أنظمة االستشعار والتفادي وغيابها 
وسماتها مخاطر تصادم الطائرات بدون طّيار الواحدة باألخرى أو بأجسام 

أخرى. ومع تطوير أنظمة االستشعار والتفادي، سيكون من المهم اختبارها، 
وباألخــّص فــي حــال اعتمــاد الوطــن نظامــًا مرتكــزًا إلــى المخاطــر إلصــدار 

شهادات الجدارة الجّوّية.
إّن اســتخدام المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار محظوٌر حاليًا في 

مناطق معّينة، بما في ذلك المناطق التي تقع على مقربٍة من المطارات 
المزدحمة. يمكن حجب شهادات الجدارة الجّوّية عن المنظومات الجّوّية 

الصغيرة بدون طّيار التي ال تشتمل على أنظمة تضمن عدم تحليق الطائرات 
عبر مناطق محددة. يمكن توحيد هذه األنظمة من خالل اللوائح، كما يحّدد 
TSO- القانون بشأن المعايير التقنية الخاص باإلدارة الفيدرالية للطيران رقم

 )FAA Technical Standard Order TSO-C166b( C166b
 automatic( المعايير ألجهزة البّث الخاّصة بتقنّية المراقبة التابعة التلقائية 
]dependent surveillance-broadcast ]ADS-B(. ال يوجد حاليًا 
مجموعة مقبولة دوليًا من المعايير لتكنولوجيات “رسم السياج الجغرافي”، 

على الرغم من أّنه يتم اإلعالن عن المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار 

سيحدد وجود أنظمة االستشعار والتفادي وغيابها وسماتها مخاطر تصادم الطائرات بدون طّيار 
الواحدة باألخرى أو بأجسام أخرى. ومع تطوير أنظمة االستشعار والتفادي، سيكون من المهم 

اختبارها، وباألخّص في حال اعتماد الوطن نظامًا مرتكزًا إلى المخاطر إلصدار شهادات الجدارة الجّوّية.
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تكلفة امتالك منظومة جّوية صغيرة بدون طّيار، والتي تتراوح بين 4,000 
دوالر أمريكي و50,000 دوالر أمريكي، بحسب نوع الطائرة )فاستشك ويونغ 

]Vascik and Jung[، 2016(. ومــع نمــّو حركــة المــرور علــى قنــوات 
البيانات ذات الصلة، تظهر مخاوف بأّن جودة تلك القنوات ستتدهور. لقد 

أشــار أحد المنشــورات إلى احتمال حصول “فقدان خطير للرســائل بســبب 
حركة المرور المتنامية على القناة على التردد 1090 ميغاهرتز” )ستروماير 

وآخرون ].Strohmeier et al[، 2014(. يطرح احتمال عدم تلّقي 
اتصاالت نظام مراقبة حركة المرور الجّوّية )ATC( أو اتصاالت الطائرات، 
وبالتالي عدم التصّرف بناًء عليها، إشكاليًة بشكٍل خاص بالنظر إلى أّنه يتم 

توجيه المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار عن ُبعد. وفي حال فقدان 
الرسائل التي تِصُف موقع طائرة وسرعتها، ستزيد صعوبة إدارة مسار الطائرة 

وضمان تجنُّب الطائرة للمخاطر، بما فيها طائرات أخرى. 
وفي فعالية حديثة، أّيد ممّثلو القطاع استخدام تكنولوجيات االتصال 

البديلة، باستثناء الحاالت “غير العادّية” حيث قد يكون التنسيق مع طائرات 
أكبر أو أنظمة مراقبة حركة المرور الجّوّية التقليدّية ضروريًا.2 لم يبُد أن 
الممّثلين يشعرون بالقلق بشكٍل خاص حيال قضايا إدارة الطيف الترّددي، 

لألغراض الشخصّية من إنتاج دي.جي.آي )DJI( على أّنها مجّهزة بمثل 
هذه التكنولوجيا )ليسوينج ]Leswing[، 2015(. ستكون متطّلبات تكنولوجيا 
رسم السياج الجغرافي فريدًة للمنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار وسيشّكل 

وضع المعايير تحّديًا تقنيًا جديدًا بالنسبة لإلدارة الفيدرالية للطيران والشركاء في 
القطاع، بغّض النظر عن إطار العمل التنظيمي.

من الضرورّي أن يكون لمنظومة جّوّية صغيرة بدون طّيار تعمل في 
دارتها  بيئٍة حضرّية أجهزة تسمح لنظام مراقبة حركة المرور الجّوّية )ATC( واإ
برصد عمليات الطائرة بسهولة. في حال قيام اإلدارة الفيدرالّية للطيران بإدارة 
شهادات الجدارة الجّوّية، يمكن تحديد المعايير ألجهزٍة كهذه. وفي حال وافق 
القطاع على الوفاء بالمعايير المرتكزة إلى المخاطر، يتوّجب على الباحثين 
تحديد كيفّية استخدام هذه األجهزة للحّد من المخاطر بأسلوٍب يمكن الدفاع 

عنه وشّفاف. إّنه من مصلحة الُمصنِّعين ضمان إمكانّية تعّقب طائراتهم 
دارتها من ِقَبل أنظمة مراقبة حركة المرور الجّوّية التي سيعتبرها الُمشغلون  واإ

أدوات مفيدة من أجّل الحّد من الخطر. 

قضايا مرتبطة بأجهزة البّث الخاّصة بتقنّية المراقبة 
 )ADS-B( التابعة التلقائية

يفترض الكثيرون أنه سيتم استخدام تكنولوجيات أجهزة البّث الخاّصة بتقنّية 
المراقبة التابعة التلقائية )ADS-B( لتعّقب عملّيات المنظومات الجّوّية 

الصغيرة بدون طّيار )sUAS( وأّن أجهزة البّث الخارجّية الخاّصة بتقنّية 
المراقبة التابعة التلقائية )ADS-B Out( يجب أن تكون مطلوبة في تصاميم 

المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار. تشمل هذه األجهزة عمومًا جهاز 
استقبال للنظام العالمّي لتحديد المواقع )GPS( وجهاز ُمرسل ُمستجيب 

بأسلوب أس )Mode S transponder( مع رسائل دورّية موّسعة، باستخدام 
رابط بيانات على ترّدد يساوي 1090 ميغاهرتز )MHz(، أو جهاز إرسال 

واستقبال عالمّي محمول جّوًا )Universal Airborne Transceiver( ينقل 
البيانات على تردد يساوي 978 ميغاهرتز. تبّث الطائرات الُمجّهزة بأجهزة بّث 

خارجّية خاّصة بتقنّية المراقبة التابعة التلقائية معلومات عالية الدّقة وعالية 
التكامل بشأن الموقع، والسرعة، وتحديد الهوّية. وتساوي التكلفة الحالّية لنظام 
أجهزة بّث خاّصة بتقنّية المراقبة التابعة التلقائية، بما في ذلك جهاز استقبال 
للنظام العالمّي لتحديد المواقع وجهاز ُمرسل ُمستجيب حوالي 2,000 دوالر 

أمريكي )يو أفيونيكس ]uAvionix[، غير مؤرَّخ(. إّنه مبلٌغ كبيٌر بالمقارنة مع 

لقد أظهرت األبحاث أّنه من السهل جدًا 
استخدام أجهزة الراديو الُمَعرَّّفة برماجيًا من 

أجل االضطالع بالغمر، وقرصنة األجهزة وغيرها 
من الهجمات اإللكترونّية على األنظمة التي 

تعتمد على رسائل أجهزة البّث الخاّصة بتقنّية 
المراقبة التابعة التلقائية )ADS-B(. يمكن أن 

يستخدم ُمهاجٌم أجهزة البّث الخاّصة بتقنّية 
المراقبة التابعة التلقائية أو رابط بيانات آخر من 
أجل إصدار األوامر، األمر الذي يمّكنه من مراقبة 

طائرة وحّتى تحطيمها عمدًا.
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مع اإلشارة إلى أّن األبراج الخليوية الحديثة قد تتيح االتصاالت المستمّرة، 
والموثوقة، واآلمنة، ال سّيما في المناطق الحضرّية.3 لقد اختبرنا جميعًا انقطاعًا 

عرضيًا لمكالمة أو زرنا منطقة كانت خدمة االتصال الخليوي فيها ضعيفة، 
األمر الذي يطرح األسئلة بشأن القدرة على استخدام األبراج الخليوّية لرصد 

نشاط المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار في مختلف أنحاء الواليات 
دارته. المّتحدة واإ

ُتراود ُممّثلي القطاع وآخرين مخاوف إزاء أمن أجهزة البّث الخاّصة بتقنّية 
المراقبة التابعة التلقائية وروابط البيانات األخرى. فقد أظهرت األبحاث أّنه 

من السهل جدًا استخدام أجهزة الراديو الُمعرَّفة برماجيًا من أجل االضطالع 
بالغمر، وقرصنة األجهزة وغيرها من الهجمات اإللكترونّية على األنظمة 

التي تعتمد على رسائل أجهزة البّث الخاّصة بتقنّية المراقبة التابعة التلقائية 
)ستروماير وآخرون ].Strohmeier et al[، 2014(. يمكن أن يستخدم 
ُمهاجٌم أجهزة البّث الخاّصة بتقنّية المراقبة التابعة التلقائية أو رابط بيانات 
آخر من أجل إصدار األوامر، األمر الذي يمّكنه من مراقبة طائرة وحّتى 

تحطيمها عمدًا. سيتّم الحّد من هذه المخاوف بعض الشيء من خالل وضع 
نظام إدارة حركة مرور المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار الذي ُيعتبر 

قادرًا على التأشير على أنماط حركة المرور غير العادّية تلقائيًا. فمثاًل، 
يمكن أن يرسل نظام إدارة حركة مرور منظومات جّوّية صغيرة بدون طّيار 
إشعارًا إلى الُمشغِّلين عندما ُيتوقَّع أن تحّلق طائرات عبر مناطق ال يصرح 
لها باستخدامها. قد يسمح هذا اإلشعار للُمشغِّلين أو المسؤولين الحكوميين 

بتعطيل هجوٍم ما.

رصد حركة مرور المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون 
طّيار )sUAS( وإدارتها

 Air Navigation Service( دة لخدمات المالحة الجّوية  توّفر الجهات المزوِّ
 )ATC( خدمات مراقبة حركة المرور الجّوّية )Providers ]ANSPs[
دارتها للطيارين وجهات النقل الجّوي. تلعب اإلدارة الفيدرالية للطيران  واإ

دة لخدمات  )FAA( دور هيئة الطيران المدني )CAA( ودور الجهة المزوِّ
المالحة الجّوية على حّد سواء في الواليات المّتحدة، وهو ترتيب غير اعتيادّي 

إلى حدٍّ ما. 

نظام مراقبة حركة المرور الجّوّية )ATC( الحالي
يعتمد نظام مراقبة حركة المرور الجّوّية )ATC( الحالي على مراقبين بشريين 
في أبراج المطارات ومنشآت أخرى يرصد كّل واحد منهم مواقع عدد قليل من 

الطائرات. يقّدم الطّيارون ومنّظمو شؤون النقل في مراكز عمليات الخطوط 
دة لخدمات  الجّوّية خطط التحليق وتعديالت خطط التحليق للجهات المزوِّ
المالحة الجّوّية )ANSPs(، مع إبالغ هذه المنّظمات بمسارات الطائرات 
الُمخَطط لها. يجوز أن يطلب المراقبون من أولئك الطّيارين اّتباع مسارات 
معّينة وتبديل المسار مع ظهور مشكالت، ضامنين باألخّص عدم اقتراب 

الطائرات البّتة أكثر من أميال بحرّية قليلة الواحدة من األخرى أو من العقبات. 
يتواصل المراقبون بانتظاٍم مع الطّيارين وفيما بينهم — مثاًل، من أجل إدارة 
التسليم اآلمن للمسؤولّية من أحد المراقبين إلى آخر مع انتقال الطائرة من 

إحدى المناطق الجغرافّية إلى أخرى. يحافـظ المراقبـون على توعية باألوضاع 
السائدة، البعض على مستوى تكتيكي واآلخر على مستوى استراتيجي، بشأن 
موارد أنظمة النقل الجوي والمعلومات ذات الصلة، مثل بيانات توّقع الطقس. 

وفي مثاٍل على ذلك، انظر في دور مراقب في برج مطار. يسمح هذا 
الشخص لمركبات الدعم األرضي في المطار والطائرات بالتقّدم على مدّرج، 

ضامنًا امتثال المركبات األرضّية والطائرات للسياسات، واإلجراءات، وتعليمات 
اإلفراج. سيوّجه المراقب الطائرات على مدّرجات مطار محّددة، وسيضمن إزالة 
الجليد عن الطائرات عندما تتطّلب ظروف الطقس ذلك، وسَيُصفُّها في ترتيٍب 

معّيٍن من أجل استخدام مدّرج اإلقالع بالطريقة األكثر فعالية. ويضمن المراقب 
الوفاء بمعايير الفصل الزمني بين دّوامات طرف الجناح بين الرحالت القادمة 

والمغاِدرة. وتتم إدارة كّل ذلك في المقام األّول باستخدام االتصال الصوتي. 
ثّمة أدوات متعّددة تّم تطويرها أو هي في طور التطوير من أجل مساعدة 
المراقبين، أو مكننة مهام معّينة قد يقوم بها المراقبون بخالف ذلك، أو تحسين 
السالمة والفعالّية. فمثاًل، إّن الطائرات الحديثة مجّهزة بأجهزة استشعار الُقرب 

وأنظمة لتجّنب التصادمات الجّوّية الوشيكة والتي تعمل بشكٍل مستقلٍّ عن 
 Traffic( مراقبة حركة المرور الجّوّية، مثل نظام تجّنب التصادم الجّوي 

]Collision Avoidance System ]TCAS(. وقد تم تصميم نظام تجّنب 
التصادم الجّوي في األساس من أجل

 )1( تقديم االستشارة المرئية للطيارين حول عرض الوضع األفقّي في 
حال وجود حركة مرور في الجوار القريب )نطاق يمتّد إلى ما يتجاوز 

ذلك الذي يحّدد الخطأ التشغيلي للمراقبين(؛ )2( إنذارهم بصريًا وسمعيًا 
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في حال كان تصادٌم ممكٌن وشيكًا )بافتراض أّن الطائرتين تبقيان على 
المسار نفسه(؛ وفي نهاية المطاف، ومتى كان ذلك ضروريًا، )3( إصدار 

استشارة بشأن القرارات الواجب اّتخاذها تكون مفّصلة )مرئية وسمعية(، 
إلرشاد الطّيار حول مناورة عمودّية من أجل تجّنب التصادم المحتمل 

 .)1998 ،]National Research Council[ المجلس الوطني لألبحاث(

ستنّفذ نسٌخ حديثٌة معّينٌة من نظام تجّنب التصادم الجّوي استشارات 
معّينة تلقائيًا، ولكن على وجه العموم، يبقى الطّيارون مسؤولين عن ضمان 
سالمة الطائرات التي يقومون بتسييرها. وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أّن نظام 
تجّنب التصادم الجّوي يعمل بمثابة نوٍع من نظاٍم آمن من التعّطل أو نظام 
تحّقق من السالمة يتم اللجوء إليه باعتباره الحّل األخير ولم تكن النّية منه 
البتة أن يحّل محّل مراقبة حركة المرور الجوّية أو أن يكون األداة الوحيدة 

الُمســتخَدَمة للقضاء على خطر التصادمات الجّوّية. وقد يكون من غير 
الممكن استخدام نظام تجّنب التصادم الجّوي أو أي أداة أخرى تّم تطويرها 

حّتى تاريخه من أجل تنسيق حركة المرور على مدرج مطار مزدحم أو 
إدارتها أو رصدها بشكٍل كامٍل وتام.

يعمل نظام تجّنب التصادم الجّوي على نطاٍق زمنّي قصيٍر نسبيًا، ساعيًا 
إلى تجّنب كارثٍة وشيكة. في المقابل، انظر في الجزء من نظام مراقبة حركة 
المرور الجّوّية الذي ُيعرف بتسمية إدارة تدّفق حركة المرور الجّوّية. تعتمد 

إدارة تدّفق حركة المرور الجّوّية على رؤيٍة أكثر استراتيجيًة بكثير وأفق 
تخطيط طويل نسبيًا مّدته ساعتان إلى 24 ساعة تقريبًا. يجوز أن يطلب 

مديرو حركة المرور، بما فيهم الموّظفون في مركز مراقبة إدارة تدّفق حركة 
المرور الجّوية الوطنية، أن تتجّنب جهات النقل الجّوّي التحليق عبر مناطق 
معّينة متى وحيث تكون ظروف الطقس سيئة أو أن تضبط جداول الرحالت 
الزمنّية من أجل تجّنب حاالت اختالل التوازن بين العرض-الطلب الُمتَوقََّعة.

وتجدر اإلشارة إلى أّن الفضاء الجّوّي في الواليات المّتحدة ينقسم إلى فئات 
مختلفة مع أشكاٍل مختلفٍة من خدمات مراقبة حركة المرور الجّوّية المعروضة. 

ُيعتبر الفضاء الجّوّي من الفئة G ذا صلة بشكٍل خاص في سياق نشاط 
المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار ويشمل الفضاء الجّوي الواقع عند أقّل 

من 1,200 قدم فوق مستوى األرض، وليس على مقربٍة من مطاٍر له برج 
مراقبة )اإلدارة الفيدرالّية للطيران ]2016c ،]FAA(. إّن الفضاء الجّوّي من 

الفئة G هو فضاء جّوّي غير ُمراَقب، ما يعني أّن اإلدارة الفيدرالية للطيران “ال 
تملك الصالحّية وال المسؤولية لمراقبة حركة المرور الجّوّية” )اإلدارة الفيدرالّية 

.)2016c ،]FAA[ للطيران
ينّفذ الطّيارون والُمشغِّلون على حّد سواء، أو المنّظمات التي تسّير 

طائرات تديرها جهة مزّودة لخدمات المالحة الجّوّية، توجيهات مراقبي حركة 
المرور الجّوّية. ويتمّتع الُمشغِّلون ببعض المرونة، وباألخّص متى تعّلق 

األمر بمجال إدارة تدّفق حركة المرور الجّوّية االستراتيجي نسبيًا. ثّمة ُطرق 
متعددة لضبط جداول الرحالت الزمنّية من أجل القضاء على حاالت اختالل 

التوازن بين العرض-الطلب الُمتَوقََّعة، وبموجب نموذج صنع القرارات التعاوني 
الحالي، تســاعد جهات النقل الجّوّي التجارّية الكبيرة على وضع مســوّدة 

لسياسات إدارة تدّفق حركة المرور مع اإلدارة الفيدرالّية للطيران. 
ال يدير مراقبو حركة المرور الجّوّية حاليًا حركة مرور المنظومات الجّوّية 

الصغيرة بدون طّيار بالطريقة التي يديرون بها حركة مرور جهات النقل 
الجّوّي. ويعود السبب في ذلك إلى حدٍّ كبيٍر إلى أّن حركة مرور المنظومات 

الجّوّية الصغيرة بدون طّيار تنشط في المقام األّول في الفضاء الجّوي من الفئة 
G. ال يمكن للُمشغِّلين التحليق في فئات أخرى من الفضاء الجّوي إال في حال 
الحصول على الموافقة المسبقة من اإلدارة الفيدرالّية للطيران. إّن القيود هي في 

الواقع أكثر صرامًة مما قد يشير إليه ذلك: يتوّجب على الُمشغِّلين التجاريين 
إبقاء طائراتهم ضمن مدى رؤيتهم البصرية في جميع األوقات، وتسيير 

طائراتهم تحت 400 قدم فوق مستوى األرض، وتسيير طائراتهم بسرعات 
أقّل من 100 ميل في الساعة، وتسييرها خالل النهار، وعدم تسييرها فوق 

فساح المجال للطائرات التي يقودها طيار ما لم يكن لديهم تنازل  األشخاص، واإ
 .)2017b ،]FAA[ من ِقَبل اإلدارة الفيدرالّية للطيران )اإلدارة الفيدرالّية للطيران

وتوّجب على مراقبي حركة المرور الجّوّية، في بعض الحاالت، إعادة توجيه 
حركة مرور جّوّية أخرى حول منظومة جّوّية صغيرة بدون طّيار تعمل في 

منطقة غير مالئمة. 

التحّديات التي تطرحها حركة مرور المنظومات الجّوّية 
)sUAS( الصغيرة بدون طّيار

الِحظ أّن اللوائح الحالّية تُقّيد استخداماٍت متعددًة ممكنًة لتكنولوجيات المنظومات 
الجّوّية الصغيرة بدون طّيار )sUAS( أو ُتحّظرها. وُيعتبر تسليم الطرود 

التجارّية بواسطة المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار غير عملّي حيث ال 
تستطيع المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار التحليق فوق األشخاص ويجب 

التحّكم بها من ِقَبل طّيار يحافظ على مراقبٍة لمدى الرؤية البصرية. وتكون 
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التطبيقات الزراعّية أيضًا محصورًة بمتطلبات مدى الرؤية وبالقيود المفروضة 
على أبعاد الطائرات المسموح بها. وتطرح عمليات تفتيش األبراج الخليوّية 

وبنى تحتّية أخرى تحّديات عندما ال تستطيع المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون 
طّيار التحليق على أكثر من 400 قدم فوق مستوى األرض، ومن جديد، 

بسبب متطلبات مدى الرؤية البصرية. يحّث القطاع اإلدارة الفيدرالّية للطيران 
)FAA( على التخفيف من القيود المفروضة على استخدام المنظومات الجّوّية 

الصغيرة بدون طّيار. يصف ويست )West( )2015( المعايير الحالية لإلدارة 
الفيدرالّية للطيران على أنها “ُمَقيَِّدة جدًا” و “غير صديقة لألعمال”، ُمّدعيًا أّن 

“شركات أمريكية متعددة، تعيقها اإلدارة الفيدرالية للطيران، قد نقلت عمليات 
طائراتها بدون طّيار إلى الخارج.” وقّدرت إحدى الدراسات أّن السماح بإجراء 
عمليات بما يتجاوز مدى الرؤية البصرية قد يتيح النمو على المدى القصير 

على مستوى “قطاعات األعمال، بما في ذلك فحص خطوط األنابيب والسكك 
الحديدّية، والبناء، والتطبيقات البحرية” وقد يدفع بنمو سوق خدمات المنظومات 
 Vascik[ الجّوّية الصغيرة بدون طّيار بأكثر من 30 في المئة )فاستشك ويونغ
and Jung[، 2016(. قد يزيد السماح بالرحالت فوق المناطق المأهولة سوق 

عمليات فحص أبراج االتصاالت بواسطة المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون 
طّيار بأكثر من 600 في المئة إلى أكثر من 30,000,000 دوالر أمريكي في 

العام في 2020 )فاستشك ويونغ ]Vascik and Jung[، 2016(. وال يوّفر 
المؤّلفون بيانات كّمّية حول حجم سوق تسليم الطرود أو أسواق أخرى التي ال 

تكون ممكنة إال ما إن ُيسمح بنشاط المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار بما 
يتجاوز الفضاء الجّوي من الفئة G. على الرغم من ذلك، فإنه من الواضح أّنه 
ثّمة أسباب مهّمة تجارية وأخرى للسماح باستخدام المنظومات الجّوّية الصغيرة 

بدون طّيار في الفضاء الجّوي الُمراَقب. 
تفيد اإلدارة الفيدرالّية للطيران بأّن منّظمتها المعنّية بحركة المرور 

الجّوّية )Air Traffic Organization( كان لها موازنة مواَفق عليها للسنة 
المالية )]fiscal year ]FY( 2016 بقيمة 7.51 مليار دوالر أمريكي، 
وموازنة مطلوبة للسنة المالية 2017 بقيمة 7.54 مليار دوالر أمريكي 

)اإلدارة الفيدرالّية للطيران ]2016b ،]FAA(. باإلضافة إلى ذلك، كان لإلدارة 
الفيدرالّية للطيران موازنة مواَفق عليها للسنة المالية 2016 بقيمة 1.83 

مليار دوالر أمريكي وموازنة مطلوبة للسنة المالية 2017 بقيمة 1.63 مليار 
دوالر أمريكي لمنشآت مراقبة حركة المرور الجّوّية )ATC( وأجهزتها )اإلدارة 

الفيدرالية للطيران ]2016b ،]FAA(. وبالتالي، كانت تكلفة نظام مراقبة حركة 

المرور الجّوّية الحالي تساوي 9.34 مليار دوالر أمريكي تقريبًا في السنة 
المالية 2016. ُيستثنى من ذلك بنود متسلسلة متعددة أخرى من موازنة اإلدارة 
الفيدرالية للطيران التي ترتبط بمراقبة حركة المرور الجّوّية، بما في ذلك برامج 
البحث والتطوير التي تدعم جهود تحديث جيل جديد من مراقبة حركة المرور 
الجّوّية )NextGen ATC system(. )وتجدر اإلشارة إلى أّن الرئيس دونالد 

ترامب ]President Donald Trump[ قد اقترح نْقل ملكّية النظام الوطني 
لمراقبة حركة المرور الجوّية إلى منّظمة غير حكومّية، وذلك جزئيًا من أجل 
السيطرة على تكاليف النظام ]رويترز ]Reuters[، 2017[.( وتفيد اإلدارة 

الفيدرالية للطيران بأنه كان هناك حوالي 8.73 مليون رحلة تجارية في الواليات 
المتحدة عام 2015 )اإلدارة الفيدرالية للطيران ]2017c ،]FAA(. ويعني ذلك 
أّن تكلفة نظام مراقبة حركة المرور الجّوّية تبلغ حوالي 1,000 دوالر أمريكي 
 Vascik and( في الرحلة التجارّية. ومن باب المقارنة، يفيد فاستشك ويونغ
Jung( )2016( بأّن متوّسط تكاليف التشغيل في الساعة الحالي لمنظومة 

جّوّية صغيرة بدون طّيار تتراوح من 75 دوالر أمريكي في الساعة لطائرة 
صغيرة، متعددة األغراض، ومتعّددة الَمراِوح إلى 500 دوالر أمريكي في 

الساعة لطائرة أكبر، ثابتة الجناحين تِزن بين 25 رطاًل و55 رطاًل.
ال يتّم توفير مراقبة حركة المرور الجّوّية لصالح التحليق التجارّي 

فحسب؛ فإّن النظام يدعم أيضًا الطيران العام وحركة مرور الطائرات بأجنجٍة 
دّوارٍة ويوّفر منافع أخرى. فمثاًل، كان نظام مراقبة حركة المرور الجّوّية أساسيًا 

بلغت تكلفة نظام مراقبة حركة المرور 
الجّوّية الحالي حوالي 9.34 مليار دوالر أمريكي 
في السنة المالية )FY( 2016، أو حوالي 1,000 

دوالر أمريكي في الرحلة التجارّية. ومن باب 
المقارنة، يتراوح متوّسط تكاليف التشغيل 

في الساعة الحالي لمنظومة جّوّية صغيرة 
بدون طّيار من 75 دوالر أمريكي إلى 500 دوالر 

أمريكي في الساعة. 
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في حماية األمن القومي في أعقاب عمليات 11 سبتمبر/أيلول، ُمَبِررًا حركة 
المرور الجّوّية المدنّية ومساعدًا الطائرات العسكرية التي طافت في السماء. 

على الرغم من ذلك، فمن الواضح أّنه في حال تّم استخدام نظام مراقبة حركة 
المرور الجّوّية الحالي أو نظاٍم ُمصمٍَّم على شكل نظام مراقبة حركة المرور 
الجّوّية إلدارة حركة مرور المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار، قد تكون 
دة لخدمات المالحة الجّوية مرتفعة  على األرجح التكلفة بالنسبة للجهة المزوِّ
جدًا. وقد يؤدي الطلب من ُمشغِّلي المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار 
الدفع مقابل هذا النظام إلى رفع تكلفة عمليات المنظومات الجّوّية الصغيرة 

بدون طّيار إلى حّد كبير. 
عالوًة على ذلك، يعتمد النظام الحالي على ُمشغِّلين بشريين ال يمكنهم 

رصد سوى مقدار محدود من حركة المرور الجوّية في أي وقت محدد. وضعت 
 Monitor Alert( اإلدارة الفيدرالية للطيران ِقَيم معاِمل اإلنذار خالل الرصد 
]Parameter ]MAP( من أجل تحديد متى وأين يكون عدد الطائرة في 

أجزاء الفضاء الجوي مرتفعًا بما يكفي ليطرح إشكالية بالنسبة لُمراقبي حركة 
المرور الجّوّية )اإلدارة الفيدرالية للطيران ]FAA[، 2010(. وُتْعَتَبر ِقَيم 

معاِمل اإلنذار خالل الرصد في األساس عتبات لكثافة الطائرات في قطاعات 
الفضاء الجوي التي يديرها المراقبون الفرديون التابعون لإلدارة الفيدرالية 

للطيران ويتم ضبطها عادًة بقَيٍم تتراوح بين 5 و15. يهدد الطلب الحالي 
من جهات النقل الجوي وآخرين بالفعل بتجاوز القدرة في مناطق معّينة في 
أوقات معينة من اليوم. وبحسب ما ُذكر سابقًا في هذا المنظور التحليلي، 

تتوّقع اإلدارة الفيدرالّية للطيران أّنه سيكون هناك بين 2.75 مليون و4.47 
مليون منظومة جّوّية صغيرة بدون طّيار ُمسيَّّرة في الواليات المتحدة بحلول 
ذا كانت هذه  عام 2021 )اإلدارة الفيدرالّية للطيران ]2017a ،]FAA(. واإ
المنظومات الجوّية الصغيرة بدون طّيار لتحّلق في الفضاء الجّوي الُمراَقب 

ولتتم إدارتها بالطريقة نفسها التي تتم بها إدارة الطائرات التقليدّية، فقد تطرح 
كثافة حركة المرور الكبيرة إشكالية. 

تحدث أغلبية الحركة المرورية الحالية للمنظومات الجّوّية الصغيرة بدون 
طّيار في الفضاء الجّوّي غير الُمراَقب، في مناطق ال تحدث فيها أنواع 

أخرى من حركة المرور الجوية، وفي مناطق غير مأهولة. وعلى الرغم من 
أّنه ال تتم حاليًا إدارة هذه الحركة المرورية بأي طريقة رسمية، فإّن الُمشغِّلين 

مهتمون بالحّد من الخطر من خالل استخدام أنظمة لتعّقب هذه الحركة 
المرورية ومراقبتها. كما أنهم يأملون بأن يتمّكن َتَطوُّر أنظمة إدارة حركة مرور 

المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار من إقناع الجهات التنظيمّية بفتح 
فضاء جّوي إضافّي لحركة مرور المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار. 

أنظمة إدارة حركة مرور المنظومات الجّوّية بدون طّيار 
)UAS(

ُتطَلق على األنظمة ذات الصلة والتي هي قيد التطوير تسمية أنظمة إدارة 
 UAS Traffic Management( حركة مرور المنظومات الجّوّية بدون طّيار 
 )Thales( وقد أعلنت شركة خدمات الفضاء الجّوّي الفرنسّية تاليس .)]UTM[

عام 2017 عن إطالق منّصة إدارة حركة مرور المنظومات الجّوّية بدون 
طّيار الخاّصة بنظامها المعروف بتسمية إيكوسيستم )ECOsystem( )تاليس 

]Thales[، 2017(. وُتعد المنّصة بـ“إصداٍر ممكنٍن لتصاريح التحليق 
 ،]Thales[ باإلضافة إلى اإلنذار اآلني والتدّخل في حاالت الطوارئ” )تاليس
2017(. وأعلنت شركة الفضاء الجّوّي اإليطالّية ليوناردو )Leonardo( عن 
نظامها الخاص إلدارة حركة المرور الجّوّية للطائرات بدون طّيار التي تحّلق 

 .)2017 ،]Rees[ على ارتفاع أقل من 150 مترًا فوق مستوى األرض )ريز
أّما الشركة األمريكية هاريس )Harris( فتعمل على نظاٍم مماثٍل )برايس 

تتوّقع اإلدارة الفيدرالية للطيران )FAA( أّنه سيكون هناك بين 2.75 مليون و4.47 مليون منظومة 
َرة في الواليات المّتحدة بحلول عام 2021. وإذا كانت لتحّلق  جّوّية صغيرة بدون طّيار )sUAS( ُمسيَّ
في الفضاء الجّوي الُمراَقب ولتتم إدارتها بالطريقة نفسها التي تتم بها إدارة الطائرات التقليدّية، 

فقد تطرح كثافة حركة المرور الكبيرة إشكالية.
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 )NASA( وتعمل اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء ،)2017 ،]Price[
مع الشركاء في القطاع على أنظمتها الخاّصة المماثلة. لقد أجرت اإلدارة 

الوطنية للمالحة الجوية والفضاء تجربة تم فيها بنجاح تعّقب 22 طائرة بدون 
طّيار تحّلق بشكٍل متزامٍن في منطقة واحدة بواسطة نظام إدارة حركة مرور 

ممكنن )يو أي أس فيجن ]UAS Vision[، 2016(. واختبرت اإلدارة الوطنية 
للمالحة الجوية مؤخرًا أنظمتها في مواقع االختبار التابعة لإلدارة الفيدرالّية 
للطيران )FAA Test Sites(، ُمتيحًة للطّيارين تشغيل طائرات تحّلق بما 

يتجاوز مدى رؤية الطّيار البصرية )وارويك ]Warwick[، 2017(. وطّورت 
مبادرة األبحاث حول إدارة حركة المرور الجّوّية “سماٌء أوروبيٌة موّحدٌة” 

)Single European Sky( خّطًة لما تسّميه يو-سبيس )U-space(، والتي 
جراءات محّددة ُمصمَّمة لدعم الوصول السليم،  تتأّلف من “خدمات جديدة واإ
والفّعال واآلمن إلى الفضاء الجّوي ألعداد كبيرة من الطائرات بدون طّيار” 

)التعّهد المشترك لمشروع األبحاث حول إدراة حركة المرور الجّوّية الخاصة 
 .)2017 ،]SESAR Joint Undertaking[ بمبادرة سماء أوروبّية موّحدة
ترّكز الخّطة، مثل المبادرة األوسع، على إدارة حركة المرور الجّوّية. وتضع 
كّل من الجهود التي بذلها نظام إدارة حركة مرور المنظومات الجّوّية بدون 

طّيار الخاّص باإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء ويو-سبيس األوروبية 
عام 2019 نصب عينيها من أجل تسليم التكنولوجيات الجديدة ونشرها.

ُتعنى أنظمة إدارة حركة مرور المنظومات الجّوّية بدون طّيار في المقام 
األّول بتفادي التضارب بين مسارات المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار. قد 

تصدر األنظمة أيضًا إنذارات لضمان تجّنب حركة مرور المنظومات الجّوّية 
الصغيرة بدون طّيار العقبات، بما فيها الطائرات من غير المنظومات الجّوّية 

الصغيرة بدون طّيار. إّن للمشاريع األوسع — مثل جهد نظام إدارة حركة مرور 
المنظومات الجّوّية بدون طّيار التابع لإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء 

)NASA UTM( — الهدف األكثر طموحًا المتمّثل بتوفير خدمات إدارة حركة 
المرور الشاملة، مثل “تصميم الفضاء الجّوي، والممرات، ورسم السياج الجغرافي 
دارة االزدحام، وتجّنب التضاريس،  الديناميكي، وتجّنب الطقس السيئ والرياح، واإ

دارة الفصل، وتحديد التسلســالت  عادة التوجيه، واإ للمســار واإ والتخطيط 
دارة حاالت الطوارئ” )اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء  والمسافات، واإ
]NASA[، 2017(. وترتكز هذه األهداف بوضوح إلى الخدمات التي توّفرها 

وكاالت إدارة حركة المرور الجّوّية التقليدّية.
 )TCAS( وتمامًا كما ال ينفي نظاٌم مثل نظام تجّنب التصادم الجّوي

الحاجة إلى إدارة حركة المرور الجّوّية التقليدّية، لن تنفي أنظمة االستشعار 
والتفادي في مجال المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار الحاجة إلى أنظمة 
إدارة حركة مرور المنظومات الجّوّية بدون طّيار. قد ال يكون نظام استشعاٍر 

وتفاٍد قادرًا على تخصيص الوصول إلى جزٍء مزدحٍم من الفضاء الجّوّي وحفظ 
أمنه بطريقٍة تزيد من السالمة والفعالّية والمساواة إلى أقصى حّد. سيطرح 
تطوير نظام يتمّتع بهذه القدرات التحديات. تمّثل جهود أنظمة إدارة حركة 

مرور المنظومات الجّوّية بدون طّيار الحالية خطوات مهمة ومبكرة في االّتجاه 
الصحيح. وبشكٍل خاص، ال تدير األنظمة الحالّية المنظومات الجّوّية الصغيرة 

بدون طّيار والطائرات بطيار معًا. يجب عدم استخدام هذه األنظمة، على 
األقل في الوقت الحالي، من أجل إدارة عمليات المنظومات الجّوّية الصغيرة 

بدون طّيار في الفضاء الجّوّي الُمراَقب أو في المناطق المأهولة. ويجب أيضًا 
عدم استخدام هذه األنظمة من أجل إدارة طائرات الرّكاب. 

تدعــو الحاجــة إلــى اختبــار أنظمــة إدارة حركــة مــرور المنظومــات الجّوّيــة 
بدون طّيار الحديثة وصقلها بشكٍل إضافّي. يمكن وضع هذه األنظمة من 

َدة لخدمات المالحة الجّوية  أجل إصدار إنذارات للُمشغِّلين والجهة المزوِّ
)ANSP( ذات الصلة عندما تحّلق الطائرات عبر مناطق لم يتم التصريح لها 

بالتحليق فيها، وعندما تهدد الرياح أو الطقس العمليات، وعندما ال يستطيع 
النظام التحّقق من الجدارة الجّوّية لطائرة تتم مراقبتها في العملية، وعندما 
تحّلق منظومة جّوّية صغيرة بدون طّيار على مسافٍة قريبٍة جدًا من حركة 
مرور جوّية أخرى، وعندما تتجاوز كثافة الطائرات عتبات القدرة الناعمة 

والصلبة. يمكن لمديري حركة المرور عندئٍذ التواصل مع سلطات إنفاذ القانون 
وسلطات أخرى من أجل حّل المشاكل لدى نشوئها. قد تحول االستجابة 

قد ال تكون أنظمة االستشعار والتفادي القائمة 
قادرًة على تخصيص الوصول إلى جزٍء مزدحٍم 

من الفضاء الجّوّي وحفظ أمنه بطريقٍة تزيد 
من السالمة والفعالّية والمساواة إلى أقصى 

حّد. سيطرح تطوير نظام يتمّتع بهذه القدرات 
التحديات.
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السريعة للحاالت غير العادّية دون وقوع كارثة. وقد يكون من الممكن أيضًا 
يومًا ما استخدام هذه األنظمة إلدارة حركة مرور المنظومات الجّوّية الصغيرة 
بدون طّيار التي تجري في الفضاء الجّوّي الُمراَقب، أو التي تنتقل عبر أنواع 
مختلفة من الفضاء الجّوّي، أو التي تجري في األماكن واألوقات التي تتواجد 
فيها أنواع أخرى من الطائرات. في مثل هذا السيناريو، سيكون من المهّم أن 

تتواصل أنظمة إدارة حركة مرور المنظومات الجّوّية بدون طّيار مع نظام 
إدارة حركة المرور الجوّية القائم. 

ويأمــل باحثــو اإلدارة الوطنيــة للمالحــة الجويــة والفضــاء بــأن يقتــرن تطويــر 
نظــام إدارة حركــة مــرور المنظومــات الجّوّيــة الصغيــرة بــدون طّيــار بمكافــأة 

إضافّية متمّثلة في إنتاج رؤى وأدوات يمكن تطبيقها على أنظمة إدارة حركة 
المرور الجّوّية التقليدّية لتحسين السالمة والفعالّية. يّدعي كوبارديكار وآخرون 

).Kopardekar et al( )2016(، بعد تعريف مفهوم العمليات ألنظمة إدارة 
حركة مرور المنظومات الجّوّية بدون طّيار، أّن نظامًا مماثاًل إلدارة حركة 

المرور الجّوّية التقليدّية قد “يحّسن فعالية تشغيل الفضاء الجّوّي.” 
إّن اإلدارة الفيدرالّية للطيران هي حاليًا في خضّم جهد الجيل التالي 

)NextGen( الرامي إلى تحديث نظام مراقبة حركة المرور الجّوّية. وُيعَتَبر 
هذا البرنامج معّقدًا واّتضح أّنه يقترن بالتحديات من حيث إدارته. فمثاًل، 
وفي تقرير حديث حول جهد الجيل التالي الحالي، أشار مكتب المساءلة 

الحكومّي )GAO( إلى أّن تكاليف عناصر متعددة من البرنامج “قد زادت 
عن تقديراتها األّولّية بمجموع 4.2 مليار دوالر أمريكي” وأن “اإلدارة الفيدرالّية 
للطيران ال تستطيع توفير ضمانة معقولة للكونغرس وأصحاب الشأن اآلخرين 

بأّن الجيل التالي وبرامج إدارة حركة المرور الجّوّية األخرى ســتتجّنب 
زيادات التكلفة اإلضافّية أو التأخيرات في الجداول الزمنّية” )مكتب المساءلة 

الحكومي ]GAO[، 2012(. ينشأ بعض الصعوبات التي تّمت مواجهتها 
خالل الجهود الرامية إلى تحديث نظام إدارة حركة المرور الجّوّية التقليدي من 
مواقف أصحاب الشأن الراسخة واالستثمارات التي تجري بناًء على السياسات 

واإلجراءات الحالّية. قد يتضح بالفعل أن فرصة البدء من الصفر والتركيز على 
تطوير أنظمة جديدة إلدارة حركة المرور الجّوّية تستطيع االستمرار بتلبية إدارة 
حركة مرور المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار أمر ذو قيمة. وكما أشار 
كوبارديكار وآخرون ).Kopardekar et al( )2016(، يتيح الوضع الحالي 
“فرصة فريدة من أجل النظر في كيفّية التمّكن من توزيع األدوار والمسؤوليات 

ووظائف الدعم بين ُمشغِّلي المنظومات الجّوّية بدون طّيار وأنظمتهم 
الممكننة.” وقد يؤدي مثل هذا الفحص إلى إنتاج رؤى ذات صلة بأنظمة 

مراقبة حركة المرور الجّوّية التقليدّية التي قد تغيب عّنا بخالف ذلك.
ع بشكٍل خاص رؤية أّن أصحاب الشأن في مجال المنظومات  من الُمشجِّ

الجّوّية الصغيرة بدون طّيار يتعاونون مع بعضهم البعض ومع الوكاالت 
الحكومّية في محاولة لوضع سياسات إدارة حركة مرور المنظومات الجّوّية 

جراءاتها. لقد تّم تأسيس مجموعات تجارّية ومنّظمات  الصغيرة بدون طّيار واإ
غير ربحّية في القطاع وهي تضع الكتب البيضاء ذات الصلة. تسعى 

منّظمة غير ربحية حديثة التأسيس، ُتعرف باسم جمعية أنظمة إدارة حركة 
مرور المنظومات الجّوّية بدون طّيار العالمية )جلوبال يو تي أم أسوسيشن( 

)Global UTM Association( إلى تشجيع تطوير أنظمة إدارة حركة 
مرور المنظومات الجّوّية بدون طّيار والمساعدة في هذا المجال )جمعية 

أنظمة إدارة حركة مرور المنظومات الجّوّية بدون طّيار العالمية ]جلوبال يو 
تي أم أسوسيشن[ ]Global UTM Association[، غير مؤرَّخ(. ويشمل 

أعضاء هذه الجمعية ممثلين عن ُمصنِّعي المنظومات الجّوية الصغيرة بدون 

مع زيادة االزدحام في السماء، تدعو الحاجة إلى اّتخاذ تدابير من جانب الحكومة الفيدرالّية 
ليها لضمان سالمة المواطنين.  وُمصنِّعي المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار )sUAS( وُمشغِّ
قد تحّفز هذه التدابير أيضًا التطوير في فضاء المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار، وذلك إلى 

حدٍّ كبيٍر بالطريقة نفسها التي عّززت بها تدابير الحكومة الفيدرالّية الطيران المدني في مرحلة 
نشوئه.
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طّيار، وُمشغِّليها والوكاالت الحكومية حول العالم. في الواليات المتحدة، ُيعتبر 
 )Commercial Drone Alliance( تحالف الطائرات التجارية بدون طيار

“جمعية رائدة في القطاع تؤّيد سياسات الطائرات األمريكية بدون طّيار )جليسر 
]2017b ،]Glazer(. وتتعّقب أيضًا المجموعة التابعة للجمعية الدولية ألنظمة 
المركبات بدون طّيار )AUVSI( القائمة في القطاع التطّورات في مجال إصدار 
الشهادات للمنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار وسياسات إدارة حركة مرورها. 

إّنه لحادث حسن التوقيت أن تؤدي األبحاث الحالية حول إدارة حركة 
مرور المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار بشكٍل محتمل إلى تكنولوجيات 
قد تكون مفيدة في سياق الجهود الجارية من أجل تحسين األنظمة التي تدير 

حركة المرور الجّوّية التي تحمل أشخاصًا. 

الخالصة
مع زيادة االزدحام في السماء، تدعو الحاجة إلى اّتخاذ تدابير من جانب الحكومة 
الفيدرالّية وُمصنِّعي المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار )sUAS( وُمشغِّليها 

لضمان سالمة المواطنين. قد تحّفز هذه التدابير أيضًا التطوير في فضاء 
المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار، وذلك إلى حّد كبير بالطريقة نفسها التي 

عّززت بها تدابير الحكومة الفيدرالية الطيران المدني في مرحلة نشوئه. 
وستتمّثل إحدى الطرق الرئيسية إلدارة المخاطر والتكاليف غير المباشرة 
المنسوبة إلى عمليات المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار على حد سواء 

بوضع معايير لتصاميم الطائرات بدون طّيار. ال تتمّتع الحكومة الفيدرالية 
وال مجتمع الطيران حّتى اآلن بالخبرة أو البيانات الالزمة لوضع معايير 

الجدارة الجوّية للمنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار. وستشمل البيانات 
المهمة تقديراٍت كّميًة الحتماالت فشل مكّونات محّددة من المنظومات الجّوّية 

الصغيرة بدون طّيار، وللخطر الناتج عن ذلك بالنسبة لألشخاص والممتلكات، 
أرضًا وجّوًا. قد يكون استخدام مواقع اختبار المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون 
 )FAA sUAS Test Sites( طّيار الخاصة التابعة لإلدارة الفيدرالية للطيران

ذا قيمة متى تعّلق األمر باكتســاب خبرة بخصوص تصاميم المنظومات 
الجّوّية الصغيرة بدون طّيار. وقد يكون أيضًا تأسيس منشأة جديدة الختبار 

تصاميم المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار، يمكن فيها اختبار الطائرات 
الفردية، والمكّونات وأنظمة البرمجيات في محاكاة لبيئات مختلفة مفيدًا. 

وبالنظر إلى تنّوع استخدامات تكنولوجيات المنظومات الجّوّية الصغيرة 
بدون طّيار، نوصي بنظاٍم تسلسليٍّ متى تعّلق األمر بإصدار الشهادات؛ 

فقد ُتمنح تصاميم المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار التي تفي بأعلى 
المعايير الوصول األكبر، مثاًل، قد تكون قادرة على التحليق فوق المناطق 
الحضرية. ويمكن تعريف المعايير من حيث الخطر عوًضا عن متطلبات 

األجهزة المحددة. تبدو المعايير المرتكزة إلى المخاطر واعدة، ويعود السبب 
ّن البحث جاٍر حاليًا بحيث يمكن استخدامه  في ذلك جزئيًا إلى مرونتها، واإ
لتحديد منهجية يمكن الدفاع عنها وشفافة لتقدير الخطر. في حال فرض 
معايير أكثر تقليدية للجدارة الجوّية بالنسبة للمنظومات الجّوّية الصغيرة 
بدون طّيار، يجب أن تشتمل هذه المعايير على عناصر جديدة، مثل 

متطّلبات تمتُّع الطائرات بتكنولوجيات رسم السياج الجغرافي التي تحّظر 
استخدامها في مناطق يتّم تحديدها بشكٍل ديناميكيٍّ بحسب ما تحّدده وكاالت 
الحكومة الفيدرالية والحكومة المحلية. ويتوقع العديد من المحللين أن تستخدم 

المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار تكنولوجيات أجهزة البّث الخاّصة 
ّنما تبقى قضايا كبيرة مرتبطة  بتقنّية المراقبة التابعة التلقائية )ADS-B(، واإ

بتخصيص التردد واألمن قائمة.
ُيعتبر النظام الحالي لمراقبة الطائرات التقليدية باهظًا وهو يعتمد 

على الرصد باستخدام نظاٍم بشريٍّ والمراقبة على المستوى التكتيكي. قد ال 
يكون استخدام نظاٍم مماثٍل إلدارة حركة مرور المنظومات الجّوّية الصغيرة 
بدون طّيار ُمجِديًا. بداًل من ذلك، يجب أن تكون أنظمة إدارة حركة مرور 
المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار أكثر مرونة، وأكثر مكننة، ويجب 

أن ترّكز أكثر على المراقبة واإلدارة االســتراتيجية لتدفقات حركة المرور 
بالمقارنة مع النظام الُمستخَدم حاليًا إلدارة الطائرات التقليدية. وينطبق هذا 
األمر على وجه الخصوص على المناطق غير المأهولة، والفضاء الجّوي 

المنخفض االرتفاع، وفي المناطق حيث يكون التضارب مع أشكال أخرى من 
ح. وُيعتبر تحديث األنظمة إلدارة حركة مرور  حركة المرور الجّوّية غير ُمَرجَّ

المنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار ذا صلة بشكٍل خاص بالنظر إلى 
االستخدام المحتمل الواسع االنتشار للمنظومات الجّوّية الصغيرة بدون طّيار 

المستقّلة )ذاتّية القيادة(، والتي تحّلق ذاتيًا بين موقع انطالق وموقع وجهة 
يحّددهما طّيار عن ُبعد. يجري بالفعل حاليًا تطوير أنظمة إدارة حركة المرور 

ذات الصلة، على الرغم من أّن األنظمة الحالّية مالئمة فحسب لالستخدام 
في الفضاء الجّوي المنخفض االرتفاع غير الُمراَقب والمنفصل. يمكن أن ينتج 

تطوير أنظمة أكثر تقّدمًا رؤى وأدوات ستكون مفيدة أيضًا في سياق الجهد 
الرامي إلى تحديث نظام مراقبة حركة المرور الجّوّية )ATC( التقليدي. 
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ومعالجــة المواضيــع الصعبــة والخالفيــة فــي أغلــب األحيــان، ومشــاركة نتائجنــا بطــرٍق مبتكــرٍة ومقنعــة. نتائــج أبحــاث مؤسســة RAND وتوصياتهــا مبنيــٌة علــى البيانــات واألدلّــة، ولذلــك 

هــي ال تعكــس بالضــرورة تفضيــالت السياســات أو االهتمامــات لــدى عمالئهــا أو مانحيهــا أو داعميهــا.

 RAND Justice,( للعدالــة والبنيــة التحتيــة والبيئــة RAND لقــد تــّم توفيــر التمويــل لهــذا المشــروع عــن طريــق ِمَنــٍح ســخيٍة مــن المجلــس االستشــارّي المعنــّي بمعهــد مؤسســة

Infrastructure, and Environment Advisory Board(، وجهــاٍت مانحــٍة أخــرى لذلــك المعهــد. تعكــس مســاهمات هــذه الجهــات، بمجموعهــا، الِمَنــح التــي تـَـمَّ تَلَّقيهــا مــن مجموعــٍة مــن 

المصــادر، تشــمل الشــركات، والجمعيــات التجاريــة والمهنيــة، واألفــراد، والــوكاالت الحكوميــة، والمؤسســات الخاصــة.

ُشكر وِعرفان 
أوّد أن أشــكر باريمــال كوبارديــكار )Parimal Kopardekar( ووليــام شــان )William Chan( مــن اإلدارة الوطنيــة للمالحــة الجويــة والفضــاء )NASA( علــى دعمهمــا ورؤيتهمــا خــالل هــذا 

المشــروع. وأنــا ممتــن أيضــاً لبيــل ولســر )Bill Welser( وجــا شــو )Jia Xu( مــن مؤسســة RAND لجمــع فريــق باحثــي مؤسســة RAND التابــع لنــا والمهتــم باالســتخدام المدنــي للطائــرات 

بــدون طيّــار الُمســتخدمة للتســليم وإدارتــه. وأخيــراً، أنــا مديــٌن للمراجعيــن الداخلييــن مــن مؤسســة RAND ومــن خارجهــا الذيــن اســتخدمُت تعليقاتهــم مــن أجــل تحســين هــذا المنظــور. 

 ،)Richard Mason( وريتشــارد مايســون ،)Jeff Hagen( وِجــف هاغــن )Stanford University( مــن جامعــة ســتانفورد )Juan Alonso( ويشــمل هــؤالء المراجعــون األســتاذ خــوان ألونســو

 .RAND مــن مؤسســة )Marjory Blumenthal( ومارجــوري بلومنثــال )Tom LaTourrette( وتــوم التوريــت

http://www.rand.org/jie/stp
mailto:stp@rand.org
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RAND حقوق الطبع والنشر لعام 2017 محفوظة لصالح مؤسسة ©

عن هذا المنظور التحليلي
ــار الُمســتَخَدمة للتســليم منتشــرًة علــى نطــاٍق واســعٍ علــى مــدى  قــد تصبــح الطائــرات بــدون طيّ
األعــوام الخمســة إلــى العشــرة القادمــة، ال ســيما بالنســبة لمــا يُعــرف بلوجســتيات “الميــل األخيــر” 
ــركات  ــت ش ــد كان ــوزن. لق ــة ال ــرة الخفيف ــراض الصغي ــى باألغ ــي تُعن )“last-mile“ logistics( الت
 United Parcel Service( ويونايتــد بارســل ِســرفس ،)Google( وغوغــل ،)Amazon( مثــل أمــازون 
ــي  ــة المســتوى ف ــارات رفيع ــا )Alibaba( تجــري اختب ــي باب ــش أل )DHL(، وعل ]UPS[(، ودي أت
ــة  ــر أنظم ــدا تطوي ــد غ ــار.  وق ــدون طي ــرات ب ــطة الطائ ــليم بواس ــات التس ــة عملي ــب أنظم تجري
ــار،  كهــذه َمْعلِمــاً رئيســياً عندمــا جــرت أول عمليــة تســليم تجاريــة بواســطة الطائــرات بــدون طي
وافقــت عليهــا اإلدارة الفيدراليــة للطيــران )Federal Aviation Administration( بتاريــخ 17يوليــو/
تمــوز 2015. فــي المســتقبل، قــد تقــوم الطائــرات بــدون طيــار بدعــم، أو فــي بعــض الحــاالت حتــى 
ــة،  ــتهالك الطاق ــى اس ــة عل ــات مهّم ــا تداعي ــون له ــد يك ــاحنات، وق ــاطيل الش ــل أس ــول مح بالحل
والســالمة العامــة، والخصوصيــة الشــخصية، وتلــوث الهــواء، وضجيــج المــدن، وإدارة المالحــة 

ــة.   ــة، وأنمــاط اســتهالك الســلع والخدمــات فــي المناطــق الحضريّ الجّويّ
ــة  ــة RAND دراس ــت مؤسس ــة، أطلق ــا ذات الصل ــأن القضاي ــي بش ــم الوع ــل دع ــن أج م
ــار،  ــرات الُمســيَّرة بــدون طيّ ــات الطائ ــرة مؤسســة RAND فــي عمليّ استكشــافيّة تجمــع بيــن خب
وأبحــاث مجــال النقــل، وتحليــل األنظمــة، والتحليــل الســلوكّي، وتطبيقهــا علــى هــذا المجــال البحثــي 

الناشــئ والجــاري استكشــافه. 
ــٍة  ــٍه مختلف ــى أوج ــز عل ــي تركّ ــة الت ــة التكميليّ ــود البحثي ــن الجه ــدداً م ــة ع ــمل الدراس تش
ــار، وتأثيراتــه المحتملــة. فــي هــذا المنظــور،  مــن نظــام التســليم عــن طريــق الطائــرات بــدون طيّ
ــار  ــدون طيّ ــرات ب ــم الطائ ــم تصامي ــرة لتنظي ــارات المتوفّ ــف الخي ــص مشــهد السياســات وأِص ألّخ
ولمســتقبل إدارة حركــة المــرور الجّويـّـة. ويجــب أن يكــون هــذا البحــث ذا أهميّــة بالنســبة ألصحــاب 
ــار  ــدون طيّ ــرات ب ــن ينظــرون فــي االســتخدام المســتقبلي ألســاطيل الطائ المشــاريع والهــواة الذي
ــوي وإدارة  ــاء الج ــن بالفض ــك المهتّمي ــات، وألؤلئ ــي السياس ــة، ولصانع ــة وتفاعليّ ــراض تجاري ألغ
أنظمــة الطيــران. وســيكون هــذا المنظــور التحليلــي مفيــداً لجميــع المهتّميــن بالسياســات العاّمــة 
ــن  ــار. تشــمل منشــورات مؤسســة RAND األخــرى ضم ــدون طيّ ــرات ب ــران والطائ الخاصــة بالطي

هــذه السلســلة اآلتــي: 
 What’s the Buzz( ” مــا هــذا الطنيــن بشــأن الطائــرات بــدون طّيــار الُمســَتخَدمة للتســليم؟“� �• 

)2016 ،]Welser and Xu[ ولسر وشو( )on Delivery Drones?
�“مــا هــذا الطنيــن؟ التأثيــرات علــى مســتوى المدينــة لعمليــات التســليم بواســطة الطائــرات  �•
بــدون طّيــار” )What’s the Buzz? The City-Scale Impacts of Drone Delivery( )لُــون 

)2017  ،]Lohn[
 The Energy( ”تداعيــات الطائــرات بــدون طّيــار الُمســَتخَدمة لتســليم الطــرود علــى الطاقــة“� �•

)2017 ،]Gulden[ غولــدن(  ،)Implications of Drones for Package Delivery
 Design Perspectives( ”مناظيــر التصميــم بشــأن الطائرات بــدون طّيــار الُمســَتخَدمة للتســليم“� �•

)2017 ،]Xu[ ــو on Delivery Drones( )ش
�“تنظيــم الطائــرات بــدون طّيــار التجاريــة الدوليــة وخدمــات التســليم بواســطة الطائــرات بــدون  �•
 )International Commercial Drone Regulation and Drone Delivery Services( ”طّيــار

)جونــز ]Johns[، ســيصدر قريبــاً(. 

عن المؤّلف 
كينيــث كـُـون )Kenneth Kuhn( هــو باحــٌث فــي مجــال العمليــات فــي مؤسســة RAND وعضــو 
 RAND ــة ــة لمؤسس ــا التابع ــات العلي ــاردي للدراس ــة ب ــي كليّ ــة ف ــة التعليمي ــي الهيئ ــي ف رئيس
)Pardee RAND Graduate School(. يركّــز بحثــه علــى عمليــات أنظمــة النقــل )وباألخــّص إدارة 
حركــة المــرور الجّويـّـة(، وإدارة البنــى التحتيّــة، وتأثيــرات الطقس واألحداث القاســية، واللوجســتيات. 
حصــل كُــون علــى تدريــب تقنــّي فــي مجــال الحــل األمثــل، واإلحصــاءات، وهندســة النقــل، والتعلـّـم 
اآللــي، وعلــم االقتصــاد. قبــل بــدء العمــل فــي مؤسســة RAND، كان أســتاذاً مســاعداً فــي جامعــة 
ــال  ــي مج ــث ف ــدا، وباح ــيرتش، نيوزيلن ــي كرايستش ــري )University of Canterbury( ف كانتربي

 .)NASA( أنظمــة الطيــران فــي اإلدارة الوطنيــة للمالحــة الجويــة والفضــاء

حقوق الطبع والنشر اإللكترونّي محدودة

هذه الوثيقة والعالمة )العالمات( التجارية الواردة فيها محميٌة بموجب القانون. يتوّفر هذا التمثيل للملكية الفكرية 
الخاصة بمؤسسة RAND لالستخدام ألغراض غير تجارية حصرياً. يحظر النشر غير المصرَّح به لهذا المنشور عبر 
اإلنترنت. ُيصّرح بنسخ هذه الوثيقة لالستخدام الشخصّي فقط، شريطة أن تظل مكتملًة دون إجراء أي تعديٍل عليها. 
يلزم الحصول على تصريٍح من مؤسسة RAND، إلعادة إنتاج أو إعادة استخدام أي من الوثائق البحثية الخاصة 
المواقع  على  والربط  الطباعة  إعادة  تصاريح  حول  المعلومات  من  للمزيد  تجارية.  ألغراٍض  كان،  شكٍل  بأي  بنا، 
            www.rand.org/pubs/permissions اإللكترونية، الرجاء زيارة صفحة التصاريح في موقعنا اإللكتروني

العامة وللمساعدة في جعل  السياسات  مؤسسة RAND هي منظمٌة بحثية تعمل على تطوير حلوٍل لتحّديات 
وأكثر صّحًة وازدهاراً. مؤسسة RAND هي مؤسسٌة غير ربحية،  وأماناً،  أمناً  أكثر  العالم  أنحاء  المجتمعات في 

حيادية، وملتزمٌة بالصالح العاّم.

هي  RA® .بالضرورة آراء عمالء ورعاة األبحاث الذين يتعاملون معها RAND ال تعكس منشورات مؤسسة
عالمٌة تجاريٌة مسجلة.

             www.rand.org/t/PE269 للحصول على مزيٍد من المعلومات حول هذا المنشور، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني
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