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  الدورة الخامسة والثالثون-جمعية العمومية ال

 اللجنة التنفيذية
 أمن الطيران : ١٤ دالبن

 في أوروباادارة الحركة الجوية  بةمبادرات األمن المتعلق

 )٢ دولة متعاقدة، أعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني٤١مقدمة من (

 ملخص
 ادارة الحركة الجوية على أمننشطة المتعلقة بذي أحرزته األلتقدم اللتعرض هذه الوثيقة وصفا 

 .في السابقاليكاو عرضتها ا التي ة مبادرات األمن االستراتيجيأساس
 ، واجراءاتوتصنيف االنذاروتحدد القضايا، لتستعرضها االيكاو، بشأن التدخل غير المشروع، 

 . عليهامراقبة االتصاالت والتدريبفشل االتصاالت، و و،عتراضاالعمليات 
 .)يوروكونترول(المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية ها ت هذه الوثيقة ونسقوقد صاغت

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية
 .٥يرد االجراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة 

 مقدمة -١
 قيما للحماية من التدخل غير وقد أنجزت االيكاو عمال.  ية سياسيةوأولبأمن الطيران في أوروبا حظى ي ١-١

وتم الترويج لنشاط تكميلي، يركز على اتخاذ التدابير للتعامل مع التدخل غير المشروع، بين  . المشروع في الطائرات
ويدعم هذا النشاط  . )الناتو (ينطومنظمة حلف الشمال األطل) يوروكونترول(المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية 

                                            
 .لنسخ االنجليزية والفرنسية واالسبانية والروسيةقدمت اللجنة األوروبية للطيران المدني ا ١

، *، الدانمرك*، الجمهورية التشيكية*، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص*، اذربيجان، بلجيكا*البانيا، أرمينيا، النمسا ٢
، *، مالطة*، لوكسمبورج*، ليتوانيا*تفياال* ، ايطاليا*، ايسلندا، ايرلندا*، هنغاريا*، اليونان*، المانيا*، فرنسا*، فنلندا*استونيا

، *، اسبانيا*، سلوفينيا*، رومانيا، صربيا والجبل األسود، سلوفاكيا*، البرتغال*، النرويج، بولندا*ملدوفا، موناكو، هولندا
 *.، سويسرا، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تركيا، اوكرانيا، المملكة المتحدة*السويد

 .لدول األعضاء في االتحاد األوروبي بنجمة في القائمة أعالهيشار الى ا *
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من الطيران المعقود في ألمن االستراتيجية األربع التي عرضت على مؤتمر االيكاو الوزاري رفيع المستوى مبادرات األ
 :، وهي٢٠٠٢فبراير 

معلومات رادارات مراقبة الحركة الجوية المدنية ومراقبة  الستفادة المثلى من تقاسموضع عمليات ل )أ
 . )اع الجويالدف/مراقبة الحركة الجوية(الحركة الجوية العسكرية 

المدنية ويتضمن المصالح ة الحركة الجوية، رانشاء مركز تنسيق اقليمي أوروبي لمعلومات ادا )ب
 .العسكريةو

الرسال الصوتي المشفر  امن أجل السعة أرض كبيرـ جهاز اتصاالت جو عتماد ايالء األولوية ال )ج
 .ى متن الطائرة، مصحوبة ببيانات الرحلة ومعلومات الفيديو علمقصورة القيادةل

ضمان استعراض وتنسيق اجراءات مراقبة الحركة الجوية المدنية والعسكرية والتدريب عليها، فيما  )د
 يتعلق بحاالت االختطاف وحاالت الطوارئ األخرى، 

عن طريق مجموعة األمن القضايا المتعلقة باجراء تنسيق وثيق مع اللجنة األوروبية للطيران المدني بشأن  ٢-١
 . األوروبية للطيران المدنياألمن والتابعة للجنةبل المعنية العم
رة اداألمني الالتنسيق المعنية بمجموعة ال من خاللي لنطمنظمة حلف الشمال األط وثيق مع عاونتتحقق  ٣-١

 .المشتركة بين منظمة حلف الشمال األطلنطي ومنظمة يوركنترولالحركة الجوية 
منظمة حلف لمنظمة يوروكونترول ولتابعة ارة الحركة الجوية ادمني النسيق األالتالمعنية بمجموعة التدرس  ٤-١

 .تكلفة على مستخدمي المجال الجويأدنى رة الحركة الجوية، باسين أمن ادحامكانية تي نطالشمال األطل

 ة األمن االستراتيجياتخلفية عن أنشطة مبادر -٢
منظمة حلف الشمال وكنترول التابعة ليورورة الحركة الجوية ادبالتنسيق األمني المجموعة المعنية القترح ت ١-٢

 ألمن والتابعة للجنة األوروبية للطيران المدني ومنظمات أخرىالمعنية با، بالتعاون الوثيق مع مجموعة العمل ياألطلنط
 Renegade ام نظ ((ERRIDS)  اجراء دراسة جدوى في شبكة عابرة للحدود منخفضة التكلفة تسمى ايريدز،دولية ووطنية

 الحاجة الى أساسالدراسة الى تقاسم المعلومات، على وترمي  . كي تنظر فيها الدول) ت المعلومااألوروبي االقليمي لتوزيع
وهذه تشمل المنظمات الحكومية، وموردي  . المعرفة، مع المنظمات التي تضطلع بمسؤوليات مناظرة عن مكافحة االرهاب

 تبادل المعلومات ستندوسي.   والمطاراتةالجويجهات النقل المدنية، والجيش، والشرطة، ورة الحركة الجوية اخدمات اد
 .يمنظمة حلف الشمال األطلنطلى برمجيات األمن المعتمدة من ا بأمان

 توهناك عدة أسباب لفشل االتصاال.  يتناول أول تطبيق اليريدز موضع االختبار فشل اتصاالت الطائرات ٢-٢
 اعتراضوأيا كان السبب، فمن المرجح أن ينتج عنه .  الخاطئالسلكي ل المعدات واختيار التردد التتراوح بين مشاك

عالية ضرورية وما يترتب عليها من تكلفة عمليات االعتراض في الغالب وفي بعض أجزاء من أوروبا، تكون .  عسكري
سبيل المثال، عن طريق االخطار ساعد، على وسيكون بوسع نظام ايريدز أن ي.  على الدول الطالق الطائرات المقاتلة

ويتمكن المركز من محاولة االتصال بالطائرة باستخدام وصلة البيانات أو .  توماتي لمركز عمليات الطيران للخط الجوياأل
وية على تصال بمراقبة الحركة الج عمليات الخطوط الجوية، واعطاء التعليمات اليها لالتالقناة الراديوية المحجوزة التصاال

 .وهذا يتيح تبادل المعلومات المشفرة. ويمكن أن تكون للطائرات ذاتها قدرة عالية بالوصلة األمنية الى نظام ايريدز.  الفور
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 المجيبة لرادار االستطالع الثانوي المعدل، على حساب مستخدمي المجال الجوي، جهزةلتجنب الحاجة الى األ ٣-٢
 نطيمنظمة حلف الشمال األطلورول تكنيورومنظمة ة الحركة الجوية التابعة لراداألمني الالمعنية بالتنسيق مجموعة العملت 

منظمة واتضح من خالل تجربة ناجحة قامت بها .  على استغالل امكانات استخدام معلومات الرادار االبتدائي العسكري
المدني، يمكن لمعلومات تتبع باحث الثانوي الدار ارال معلومات ان أنه عند فقدينطمنظمة حلف الشمال األطلرول وتيوروكن

 .ة المدنياتالراداربيانات  تلقائيا لنظام معالجة ائي العسكري، في ظروف معينة، أن تكون متاحةالرادار االبتد

 اعتراض الطائرات المدنية -٣
 التدخل غير المشروع

 كومية فيما يخص االشارات المرئيةتقدم االيكاو ارشاداتها بشأن اعتراض الطائرات المدنية من طائرات ح ١-٣
.  ناورات المحددة واالجراءات التي تتخذها الطائرات المدنية للهبوط  الفوريموسبل االتصال األخرى بين الطائرات وال

 . التفصيلية لهذه الحالة على الصعيد الوطنيالتدخلءات ارجوقد وضعت ا
التدخل غير المشروع "سيستند قرار من السلطة الوطنية المعينة العتراض طائرة مدنية الى االشارة األولى  ٢-٣

وعليه، فمن المهم للغاية أن يكون لدى السلطة المسؤولة عن االعتراض .  قد يتطلب رد فعل سريع األمر  ألن"تبه فيهالمش
 .على متن الطائرةالسائد الوضع شكل فهم كامل ل

يحتاج مراقبو الحركة الجوية وطواقم الطائرة الى ادراك كامل لالجراءات المتعلقة باألمن من خالل التدريب  ٣-٣
 .المناسب

  ومراحلهأنواع التدخل غير المشروع
أنه، وفقا لخطة عمل : "على ما يليللمالحة الجوية مؤتمر الحادي عشر ال الصادرة عن ٢/٩تنص التوصية  ٤-٣

دارة الحركة الجوية، تنظر االيكاو في وضع اجراءات استجابة وتنسيق في حاالت  والمفهوم التشغيلي الأمن الطيران لاليكاو
الطوارئ أثناء الرحلة بالنسبة لمراقبي الحركة الجوية، الى جانب ارشادات تدريبية متعلقة باألنواع والمراحل المختلفة كثيرا 

 ". في الدولجراءات والمواد االرشادية بالظروف المختلفة السائدةوينبغي أن تسمح هذه اال . من التدخل غير المشروع
وقد حددت االيكاو . سوء الفهم والغموض، يصبح من الضروري تحديد مستويات التهديدلوقوع في تفاديا ل ٥-٣

 :المستويات األربعة التالية

 .غير المنضبط السلوك –المستوى ا  •
 .عتداء البدنياال – ٢المستوى  •
 .لوك المهدد لألرواح الس– ٣المستوى  •
 .طاقم الطائرةلمقصورة  الشروع في االنتهاك أو االنتهاك الفعلي – ٤المستوى  •

بعض متغير يتطلب لافان مناخ األمن  وعليه،.  ة منذ وضع هذه المستوياتظهرت تهديدات ناشئة جديد ٦-٣
 .الطائرةطاقم الزيادة في هذه المستويات يبلغ عنها 
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 اجراءات االعتراض
.  رات العسكرية والحروبتالستخدام خالل فترات التوغراض اعتراض للمرة األولى ألضعت اجراءات االو ٧-٣

غير أنه .  لتدخل غير المشروعيطالها ا الطائرات التي اعتراضا بعد في عمليات م االجراءات نفسها فيأيضاواستخدمت 
 . مختلف عسكريتدخلصبح من الالزم عندها عندما تستخدم الطائرات كسالح، ي

 أن هناك األخيرة خبراتويتضح من ال . االعتراض بشكل متواترليم عمليات ا واألقدولتجرى في بعض ال ٨-٣
ضمن المواضيع التي ينبغي مراعاتها توت.  االعتراضحاجة الى استعراض االجراءات واالشارات الراهنة المتعلقة بعمليات 

 : ما يلي
 .الحركة الجوية وتفادي التصادمنظم التنبيه الى االعتراض على تأثير  •
 .االشارات المتعلقة بمستوى التهديد على متن الطائرة •
 .على قيادة الطائرةرهابيون ستولي اال يماالمناورات عند/االشارات •
 .حدوث تدخل عسكري محتمل •
 .أحوال الطقس •
 .على المستوى الوطنيمطارات الطوارئ تعيين  •
 .ت االعتراضالطيارين المدنيين باجراءاتوعية زيادة  •
 . القيادةمقصورة  دليل مرجعي سريع لالجراءات واالشارات في •

 االتصاالت -٤
ويعزى .  خل غير المشروعدللتيتم اعتراض الطائرات المدنية بال ضرورة ألنها تتعرض في بعض المناطق  ١-٤

 المعداتتعطل صال لفشل في االتاوتتضمن أسباب هذا .  مراقبة الحركة الجوية والطياراالتصال بين فشل مرارا الى هذا 
ونتيجة لذلك، .  مخاطر معينة بطبيعتها،  اعتراضات الطائرات،وتشكل.   للتردد وعدم يقظة الطيارصائبالختيار غير الاو

 .ة الى أدنى حد تفاديا لوقوع مواقف خطرة محتملةعمليات االعتراض غير الضروريهناك حاجة الى خفض 
من مقدمي من الطائرات و) اهيرتزج مي١٢١,٥(العالي جدا اقبة تردد الطوارئ مرفي بعض الظروف، ينبغي  ٢-٤

السلكيا  اترددومع ذلك، فمن المسلم به أن تستخدم ممارسات الخطوط الجوية العادية .  مراقبة الحركة الجوية المناسبين
 .مراقبة الحركة الجوية وآخر التصاالت تشغيل الخطوط الجويةل اواحد
االستخدام  مراعاةالطوارئ، وعند االقتضاء، تردد ترح ضرورة استعراض شرط مواصلة مراقبة بالتالي يق ٣-٤

 .سائر نظم االتصاالتالبيانات وية التصاالت تشغيل الخطوط الجوية ووصالت صوتالالتصاالت لالراهن 

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٥
التالية، عند ادارة الحركة الجوية او بأن تراعي القضايا المتصلة بيرجى من الجمعية العمومية أن توصي االيك  ١-٥

 :القيام بعمليات استعراض أحكام األمن
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 .االيكاو بشأن االعتراضجراءات واشارات تحسين ا )أ
حديد وضع القواعد القياسية العالمية لمستويات التهديد المتعلقة بالتدخل غير المشروع وابالغ طواقم ت )ب

 .االطيران عنه
 وعند االقتضاء، تردد الطوارئتحسين اجراءات االيكاو فيما يخص الفشل في االتصال ورصدها،  )ج

 .)اهيرتزج مي١٢١,٥(العالي جدا 
 . على الشؤون األمنيةوطواقم الطيران  الى تدريب مراقبي الحركة الجويةالمستمرةالحاجة  )د

 ى ـــ انته


