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  الدورة السابعة والثالثون ـالجمعية العمومية 
  يةتنفيذالاللجنة 

 األمن سياسة: من جدول األعمال ١٣البند 
  مناألتدقيق لالبرنامج العالمي : من جدول األعمال ١٤البند 

  سياسات أمن الطيران
  ١بلجيكا نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاءورقة مقدمة من (

  )٢األخرى للمؤتمر األوروبي للطيران المدنياألعضاء والدول 

  التنفيذي وجزمال
الطابع هذه السياسات بفعالية ضمان عدم تأثر األمن لالمتعلقة بسياسات الحات لتحسين مستوى اقتراتقدم هذه الورقة 

سياسات اإليكاو بالبيان الموحد : ٢٠- ٣٦حات لتنقيح قرار الجمعية العمومية اقتراالمتطور للتهديدات اإلرهابية، وتعرض 
مطردا ومتطورا  ويشكل اإلرهاب تهديدا. أفعال التدخل غير المشروعمن حماية الطيران المدني الدولي المستمرة ل

 األمنية المتعلقة بحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع كالّالتدابير تبقى وهكذا، . للطيران المدني
المخاطر والتهديدات على تحديد سياسات  تحفزوينبغي أن . ال يتجزأ وضروريا لنظام النقل الجوي على المستوى العالمي

  .أمنية فعالة
ة إلى المسائل الواردة في ج اإلشارادرإ، ٢٠-٣٦يرجى من الجمعية العمومية، في سياق تعديل القرار : اإلجراء
المسائل بشأن كما يرجى من الجمعية العمومية تكليف المجلس بتوجيه تعليمات إلى فريق خبراء أمن الطيران . ١- ٣ الفقرة

 دور قيادي فيما يخص توجيهجمعية العمومية أن تكلف المجلس بالقيام بوأخيرا، يرجى من ال. ٢-٣الواردة في الفقرة 
السياسات المحددة أعاله، بما في ذلك، ما يخص فريق خبراء أمن الطيران، وتنظيم المتعلقة بوتيسير وتنسيق اإلجراءات 

الطيران المدني خالل فترة الثالث سنوات المقبلة أمن بشأن ) أو ما يعادلهم رؤساء الطيران المدني(مؤتمر رفيع المستوى 
  .محددة أعالهلتحقيق اإلجراءات في مجال السياسات ال

تعزيز أمن الطيران المدني على  –األمن  -  Bترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي  :ةاالستراتيجي األهداف
  .المستوى العالمي

  . توجدال   :اآلثار المالية
 A37-WP/32 – Universal Security Audit Programme  :المراجع

C-WP/13496 – Security Risk Indicators and Significant Security Concerns 
C-DEC 189/3 
Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007) 

                                                        
وفرنسا، وألمانيـا، واليونـان، وهنغاريـا، وأيرلنـدا،     وفنلندا، ، وإستونيا، الدانمرك، ويةجمهورية التشيكالوبلجيكا، وبلغاريا، وقبرص، والنمسا،  ١

مملكـة  ، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسـويد، وال ةوإيطاليا، والتفيا، وليتوانيا، ولكسمبرغ، ومالط
 .المتحدة

دوفا، وموناكو، والجبل األسود، والنرويج، وسان مـارينو،  ولألبانيا، وأرمينيا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، وجورجيا، وآيسلندا، وم ٢
 .وأوكرانيا ،وصربيا، وسويسرا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وتركيا
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 مقدمة - ١

ها اإلرهابيون للتسبب في أعداد ضخمة من الضحايا، يستخدمرئيسية يلة وسيشكل الطيران المدني ما فتئ   ١- ١
وما . أما التدابير األمنية للحماية من تهديدات اإلرهاب فيجب أال تكون ثابتة. وذلك باعتبارها أهدافا وأدوات لشن هجمات
 .وبالتالي ال بد أن تكون استجابة السياسات األمنية بدورها فعالة برحت التهديدات اإلرهابية تتجدد وتتطور،

 المسائل المتعلقة بالسياسات - ٢

 والمخاطر من منظور التهديدات األمن – ١٧ الملحقتقييم  ١- ٢

جميع التعديالت التي تعتبر ضرورية بالنسبة للقواعد شكل مفيد ب ١٧االستعراض الراهن للملحق  راعيي ٢- ٢
ويتبع هذا االستعراض مفهوم التدابير األساسية التي ينبغي أن . والتوصيات الدولية فيما يخص الحالة الراهنة للتهديدات
ر أداة مفيدة إلى مي باستمراوفي حين قد يشكل هذا النظام اإللزا. تطبقها جميع الدول األعضاء في اإليكاو بالطريقة نفسها

ة واجهبما يكفي لم اوابتكاري اه مرنضرورة أن يكون هيكلفي يتمثل  ١٧لملحق ا يستهدفمتزايد واضح تحد هناك ، ماحد 
 محددة بما يكفيتدابيره األمنية ينبغي أن تكون ، و)مثال التهديدات السيبيرية، والتهديدات الداخلية(ة اشئالتهديدات الجديدة والن

من  ١٧ الملحق مفهومويمكن الستعراض . المخاطر الممكنة األخرىتقليص حجم ل ةالمخاطر الجسيمة ومالئمية من وقالل
لدول األعضاء في تيح لأن ي قييمومن شأن هذا الت. هذا التحدي واجهةم تمم إلى أي مدى يمنظور المخاطر والتهديدات أن يقي

 .ةروالت خطمجابحيث تستهدف أكثر التكيف تدابيرها كي إطارا اإليكاو 

عدم التنبؤ ومراقبة السلوك كأدوات لتقديم مزيد من الحلول  أن يقيم أيضا دور ١٧وينبغي الستعراض الملحق  ٣- ٢
ضافة للقيمة الماإليكاو بتقدير الترحيب هذه المفاهيم جديدة تقريبا بالنسبة لمعظم الدول وبالتالي يمكن تعتبر و. األمنية الفعالة
الممارسة والخبرة ة المتعلقة برفالمعيع نطاق فهم الدول ألهدافها وتمكينها من االستفادة من اكتساب توسبغرض لهذه التدابير 

 .الحالية

 شفافية نتائج تدقيق برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران ٤- ٢

أمن الطيران أداة الزمة لإلشراف على تنفيذ التدابير األمنية المنصوص لتدقيق يعتبر برنامج اإليكاو العالمي  ٥- ٢
ترتيب  منن مكّتهذا البرنامج، ينبغي استخدام نتائج التدقيق لتحديد الحاالت التي فعالية ولتعزيز . ١٧عليها في الملحق 

الطيران المدني من أفعال التدخل غير  لحماية اعالمي اقوي انظام مما يتيحأولويات التعاون الفني وبناء القدرات وتنسيقها 
 .المشروع

غير أن البعض . إليكاو مع جميع الدول األعضاء في اإليكاوالتي تجريها اتدقيق التبادل نتائج عمليات يتم و ٦- ٢
ذه من ذهب إلى أنه ال يمكن تبادل نتائج عمليات تدقيق األمن نظرا لما تتسم به المعلومات األمنية الواردة في نتائج التدقيق ه

ة الثانية لعمليات التدقيق التي رالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران بالنسبة للدو فيتغيير هناك اآلن و. ة وسريةيحساس
ويتيح هذا التغيير فرصة سانحة لتقديم قدر أكبر من . ة األمنبتركز على قدرات الدول األعضاء في اإليكاو من حيث مراق

 مطار كلفي  ١٧ق حدون االضطرار إلى تبادل المعلومات األمنية المفصلة لمستوى تنفيذ المل الشفافية بشأن نتائج التدقيق
 .على حدة

ووافق " الخطرةاغل األمني والش"، تعريف ١٨٩وتمشيا مع النهج الوارد أعاله، اعتمد المجلس، في دورته  ٧- ٢
وينبغي لتحديد الشواغل . بترحيب حار هذه المبادرة ىوتحظ. آلية لمعالجة هذه الشواغل في الوقت المناسبوضع على 

اسطة نتائج البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أن يتبعه إجراء تصحيحي عاجل تتخذه الدولة المعنية وب الخطرةاألمنية 
معنية من الدول ال /الدول التي لديها عمليات إلى مما يمكّنى جميع الدول األعضاء األخرى في اإليكاو لواإلبالغ عنه فورا إ

 .من تحديد مدى ضرورة التدابير األمنية التعويضية
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 االيكاو ألمن الطيرانتمويل أنشطة  ٨- ٢

وينبغي تعزيز تحقيق ذلك الهدف االستراتيجي بواسطة . من األهداف االستراتيجية لإليكاو هدفايعتبر األمن  ٩- ٢
غير أنه . عتماد على االشتراكات الطوعية، وخفض حجم االخطة عمل أمن الطيران الممولة من الميزانية العادية لإليكاو

  .لمساعدة بواسطة االشتراكات الطوعية المقدمة من الدول األعضاء في اإليكاوااليكاو المحددة ليمكن تمويل مشاريع 

 لتدابير األمنيةباالمتبادل واالعتراف المعادلة  ١٠- ٢

حماية الطائرات للتدابير األمنية من الضروري، في الحالة التي تطلب فيها أي دولة أن تطبق دولة أخرى ا ١١- ٢
أن تتعاون هاتان الدولتان بالكامل التي تحلق على أراضي الدولة األولى، ولكنها انطلقت من أراضي هذه الدولة األخيرة، 

والبد من إجراء المشاورات المسبقة من أجل فهم ما إذا كانت توجد معادلة . قبل وخالل عملية تنفيذ التدابير المطلوبة
إالّ في هذه وال ينبغي تنفيذ التدابير المطلوبة . ، وبالتالي ما إذا كانت التدابير المطلوبة ستعمل لتعزيز مستوى األمناييرالمع

وينبغي تفادي فرض التدابير األمنية . ء التهديدات المحددةاذات صلة، وموضوعية وتناسبية الحتواألوقات التي تكون فيها 
لمعالجة أوجه الضعف معينة على دولة أخرى ويجب أن يثني عن استخدام سبل أخرى بصورة انفرادية من جانب دولة 

 .األمنية

التي وافقت عليها الدول الستخدامها في من المهم تبادل المعلومات عن تكنولوجيات الكشف األمني  ١٢- ٢
ويمكن أن تقدم هذه . اختصاصاتها وبشأن خبرة الدول في مجال استعمال تكنولوجيات الكشف األمني في بيئة المطارات

ضمانات إلى الدول األعضاء في اإليكاو فيما يخص أداء هذه التكنولوجيات من المنظورين الفني والتشغيلي، المعلومات 
األمنية أو فيما يخص تحقيق اإلقرار المتبادل  المعاييرويمكن لضمان تنفيذ هذه التكنولوجيات أن يساعد على اإلقرار بمعادلة 

 .بين الدول

 التفتيش األمنية للركاب في المستقبل نقاط ١٣- ٢

ركزت الهجمات والمؤامرات اإلرهابية على مدى العقد األخير على التدابير األمنية المقبلة المنفذة في نقاط  ١٤- ٢
واجهة التهديدات على أثر سلبي على تسهيل لمهذه التدابير األمنية المعمول بها انطوت قد و. للركاب التفتيش األمنية

التي تحقق األهداف األمنية وينبغي الحد من هذه اآلثار السلبية من خالل فهم نقاط التفتيش األمنية للركاب مستقبال . الركاب
 : وينبغي استكشاف مجاالت من أجل تحقيق هذا الهدف وتشمل ما يلي.  ومالءمة األسفار في آن واحد

لهالميات الموجودة في األمتعة على نقل السوائل واأليروسوالت واالمفروضة من القيود االنتقال   ) أ
وقد وضعت أوروبا من جانبها . الكشف األمني على المتفجرات السائلةتكنولوجيا الى استخدام اليدوية 

الكشف  جراءخريطة إلزالة جميع القيود المفروضة على نقل السوائل واأليروسوالت والهالميات إل
 ؛٢٠١٣األمني على هذه المواد بحلول شهر أبريل 

ال تحتوي على أو تكنولوجيا جديدة من أجل تعزيز العثور على متفجرات /ر في استخدام أساليب والنظ  ) ب
نطاق معالجة أو تحتوي على نسبة منخفضة منها؛ مثال أجهزة الكشف األمني مع مراعاة معادن 

المسائل التي تتعلق باستخدامها، السيما الصحة، والخصوصية، وحماية البيانات، وبشكل هام 
 .لومات عن الركابالمع

 الكشف األمني لألشخاص من غير الركاب ١٥- ٢

يرمي التفتيش األمني لجميع األشخاص من غير الركاب إلى منع نقل األشياء المحظورة إلى مناطق يوجد بها  ١٦- ٢
ويعتبر هذا اإلجراء األمني . أو طائرات مأمونة/للكشف األمني، وخضعت للكشف األمني، وأمتعة محمولة خضعوا ركاب 
من قبل لمكافحة التهديدات الداخلية، حيث يمكن نقل األشياء المحظورة إلى هذه المناطق، سواء عن قصد أو بإكراه  مهما
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وفيما يخص نطاق النهوج المتبعة في الدول األعضاء في اإليكاو إلجراء الكشف األمني على األشخاص من . شخص مهدد
الكشف األمني على جميع األشخاص من غير الركاب ويجب أن يكون أهمية إجراء بغير الركاب، البد من اإلقرار الموحد 

 .١٧مصحوبا بزيادة إعداد القواعد القياسية ذات الصلة الواردة في الملحق 

 العوامل البشرية ١٧- ٢

في البداية (يجري تعيين وتدريب إلضفاء الطابع المهني على موظفي األمن، من الضروري التأكد من أن  ١٨- ٢
وينبغي أن تطبق الدول . بشكل مالئمأو تنفيذ التدابير األمنية /التخاذ و ةلذين سيتولون المسؤولياألشخاص ا) وبشكل متكرر

أو حيازتهم للمهارات الالزمة /الترخيص على موظفي األمن بغية إثبات امتالكهم و/األعضاء في اإليكاو عمليات الموافقة
 .فيما يخص عملية التعيين والتدريب

 االستنتاجات - ٣

سياسات اإليكاو بالبيان الموحد بشأن  ٢٠-٣٦الجمعية العمومية، في سياق تعديل القرار يرجى من  ١- ٣
 :درج اإلشارة إلى ما يلي، أن تُأفعال التدخل غير المشروعمن حماية الطيران المدني الدولي المستمرة ل

تأييد سياسات تعزيز شفافية نتائج تدقيق األمن بالنسبة للدورة الثانية للبرنامج العالمي لتدقيق أمن   ) أ
الطيران تيسيرا للتعاون الفني الفعال وبناء القدرات بين الدول األعضاء في اإليكاو، ال سيما فيما 

 ؛الخطرةيتعلق باإلبالغ فورا عن الشواغل األمنية 

القيود المفروضة على نقل السوائل، واأليروسوالت والهالميات في األمتعة تأييد سياسات استبدال   ) ب
 ؛في نقاط التفتيش األمنية في المستقبلهذه المواد على األمني الكشف اليدوية من خالل 

  ؛تخصيص تمويل خطة عمل أمن الطيران من الميزانية العادية لإليكاو  )ج
جميع األشخاص من غير الركاب لمنع نقل األشياء األمني على  الكشفاالعتراف بأهمية إجراء   )د

المحظورة من قبل األشخاص الذين لم يخضعوا للكشف األمني إلى المناطق التي يوجد بها 
أو /األشخاص الذين خضعوا للكشف األمني، واألمتعة المسجلة التي خضعت للكشف األمني و

  ؛الطائرات المأمونة
تنفيذ نظام فعال ألمن الطيران، مع إيالء المراعاة الواجبة لضمان اإلقرار بأهمية العوامل البشرية ل  )ه

أو تنفيذ /الموافقة بالنسبة لألشخاص المسؤولين عن اتخاذ و/التدريب المالئم وعملية الترخيص
  .التدابير األمنية

 :بما يليتوجيه تعليمات إلى فريق خبراء أمن الطيران للقيام يرجى من الجمعية العمومية تكليف المجلس بو ٢- ٣

  بشأن األمن من منظور التهديدات والمخاطر؛ ١٧تقييم فعالية الملحق   ) أ
والمفاهيم ) مثال أجهزة الكشف األمني(إجراء تقييم للدور الممكن الذي تقوم به التكنولوجيات الجديدة   ) ب

 بالنسبة لنقاط التفتيش األمنية للركاب في المستقبل) مثال عدم التنبؤ ومراقبة السلوك(الجديدة 
 ؛ومواجهة التهديدات الداخلية

ضمان تبادل المعلومات عن تكنولوجيات الكشف األمني، ال سيما بشأن الكشف األمني على   ) ج
المتفجرات السائلة، التي وافقت الدول على استخدامها والمعلومات عن الخبرة العملية للدول في 

  ؛مجال استخدام تكنولوجيات الكشف األمني
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 ١٧تقديم اقتراحات لزيادة تطوير وتعزيز نطاق القواعد القياسية ذات الصلة الواردة في الملحق   )د
التدريب على عملية ) ٢األمني على األشخاص من غير الركاب؛  الكشفإجراء ) ١: بشأن

 .أو تنفيذ التدابير األمنية/الموافقة بالنسبة لألشخاص المسؤولين عن اتخاذ و/الترخيص

ما يخص توجيه وتيسير وتنسيق فيجمعية العمومية تكليف المجلس بالقيام بدور قيادي ويرجى من ال ٣- ٣
اإلجراءات المتعلقة بالسياسات المحددة أعاله، بما في ذلك، ما يخص فريق خبراء أمن الطيران، وتنظيم مؤتمر رفيع 

ترة الثالث سنوات المقبلة لتحقيق الطيران المدني خالل فأمن بشأن ) رؤساء الطيران المدني أو ما يعادلهم(المستوى 
 .اإلجراءات في مجال السياسات المحددة أعاله

 ـ انتهـى ـ


