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مشروع COURAGEOUS
سيتيح مشروع  Courageousإعداد منهجية اختبار موحدة لكشف الطائرات المس ّيرة غير
.المشروعة وتعقبها وتحديد هويتها
الوضع
بما أن حيازة منظومات جوية غير مأهولة – أو طائرات مس ّيرة
– باتت أسهل من ذي قبل ،تجد أجهزة إنفاذ القانون نفسها
أمام مهمة تتمثل يف حفظ النظام يف المجال الجوي السفلي.
وباإلضافة إىل األغراض التجارية والترفيهية ،يمكن استخدام
الطائرات المس ّيرة أيضا يف أنشطة إجرامية من قبيل تصوير
مناطق محظورة ،وتهريب مخدرات وسلع غير مشروعة أخرى،
وشن عمليات إرهابية ،وتعطيل البنى التحتية الحساسة
ّ
(المطارات مثال).

وينبغي أن يكون يف وسع أفراد إنفاذ القانون اختيار األدوات
التكنولوجية المناسبة لكشف هذه الطائرات غير المشروعة
عند دخولها المجال الجوي وتعقبها والتدخل على أساس ذلك.
وبالرغم من توفر بعض الحلول التجار ية التي تلبي تلك
األغراض ،ما من نهج موحد لتقييم أدوات التكنولوجيا هذه
واختبارها ومقارنتها ،ما يجعل أجهزة إنفاذ القانون تواجه صعوبة
يف الركون إىل الخيار األنسب لمختلف السيناريوهات الشرطية.
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المشروع بإيجاز

الشركاء

سيتيح مشروع  Courageousإعداد منهجية موحدة الختبار
واختيار منظومات مضادة يمكن استخدامها لكشف وتعقب
طائرة مس ّيرة تدخل مجاال جويا محميا أو منطقة حظر الطيران.
وستعتمد هذه المنهجية على مجموعة من السيناريوهات
المعيارية التي تمثل مجموعة واسعة من األماكن والمواقف من
قبيل ضمان أمن السجون والمطارات والبنى التحتية الحساسة
والحدود ،ومكافحة المخدرات واالتجار بالبشر.
وستوضع ثالثة سينار يوهات محددة من التهديدات التي
تطرحها هذه الطائرات تبعا لالحتياجات الميدانية والتشغيلية
التي يحددها المستخدمون النهائيون .وستُجرى يف بلجيكا
واليونان وإسبانيا على التوايل ثالثة اختبارات للتحقق من
صحة اإلجراءات ُتستخدم يف إطارها أدوات تكنولوجية لمكافحة
المنظومات الجوية غير المأهولة سعيا إىل تحديد مكان وهوية
ّ
ومشغلها.
الطائرة المس ّيرة
واستنادا إىل نتائج االختبارات المذكورة ،ستُوضع منهجية
تجريبية شاملة تتيح المقارنة الموضوعية ،الكم ّية والنوعية،
بين مختلف أدوات مكافحة هذه الطائرات.
وعلى المدى القصير ،لن تعزز المنهجية المذكورة وعي الشركاء
يف مشروع  Courageousبالقدرات الالزمة لمكافحة هذه
الطائرات فحسب ،بل كذلك وعي أجهزة إنفاذ القانون يف االتحاد
األورويب ويف العالم عن طريق اإلنتربول.
وعلى المديين المتوسط والطويل ،س ُيصار إىل اختبار مجموعة
أوسع من األدوات التجارية لمكافحة الطائرات المس ّيرة باستخدام
المنهجية المط َّورة يف إطار مشروع  Courageousتتيح أيضا
لمعدّي هذه المنظومات اتخاذ قرارات بشأن التصميم استنادا
كمية.
إىل بيانات ّ

ُينفذ مشروع  Courageousاتحاد ٌ من الشركاء وتنسقه األكاديمية
العسكرية الملكية البلجيكية.
ويقود اإلنتربول الجهود المبذولة لإلعالم والتوعية بالمشروع
استنادا إىل العمل الذي تضطلع به المنظمة فيما يتعلق بإعداد
إجراءات التشغيل الموحدة المتصلة بمنظومات مكافحة
الطائرات المس ّيرة ،وإىل شبكته العالمية ألجهزة إنفاذ القانون.
الشركاء يف مجال إنفاذ القانون:

•إسبانيا وإستونيا وبلجيكا ورومانيا ولكسمبرغ واليونان.
الشركاء يف مجال البحوث والتكنولوجيا:
•األكاديمية العسكرية الملكية (بلجيكا)؛
• ،المنظمة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقية ()TNO؛
•مركز الدراسات األمنية (اليونان)؛
•الجامعة العسكرية للشؤون التكنولوجية (بولندا)؛
•جامعة إشبيلية (إسبانيا).
البلدان المعنية
إسبانيا وإستونيا وبلجيكا وبولندا ورومانيا ولكسمبرغ وهولندا
واليونان.
الوثائق ذات الصلة
إطار اإلنتربول لمواجهة حوادث الطائرات المس ّيرة

األنشطة المنفذة يف إطار المشروع
•تحديد وإعداد مجموعة من السينار يوهات المعيار ية
لمكافحة التهديد الذي تطرحه الطائرات المس ّيرة تبعا
لالحتياجات المحددة ألجهزة إنفاذ القانون؛
•تحديد متطلبات األداء لمنظومات مكافحة الطائرات المس ّيرة؛
•إعداد منهجية معيارية الختبار هذه المنظومات؛
•اختبار أداء مختلف هذه المنظومات باستخدام المنهجية
المستحدثة؛
•تعميم نتائج االختبار على جميع األجهزة المختصة ونشر إطار
بشأن منظومات مكافحة الطائرات المس ّيرة موجه ألجهزة
إنفاذ القانون ومتاح لجميع البلدان األعضاء يف اإلنتربول.
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