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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  التنفيذيةاللجنة 

  برنامج أمن الطيران:   من جدول األعمال١٥البند 
  أمن الطيرانالبرنامج العالمي لتدقيق   : من جدول األعمال١٦البند 

   بشأن أمن الطيران٢٠١٠-٢٠٠٨أولويات مقترحة في إطار برنامج العمل للفترة 
  ،١ األعضاءهااألوروبية ودولجماعة ال بالنيابة عن ال البرتغة منقدمم(

  )٢والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني

   التنفيذيالملخص
 في مجال القواعد القياسية المتعلقة بأمن على مستوى العالم  تقدم كبير٢٠٠١ سبتمبر ١١ خالل السنوات الست الماضية التي تلت دثح

وتقترح هذه الورقة األولويات الكفيلة باالستناد إلى هذا التقدم المحرز ومواصلة إعداد هذه القواعد القياسية على الصعيد .  دنيالطيران الم
  .العالمي، ومن ثم تدعو اإليكاو إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة

  : يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي:اإلجراء
األوروبية واإلقليم التابع للجنة األوروبية للطيران المدني في مجال أمن الطيران لجماعة لمستجدة داخل بلدان اأن تأخذ علما بالتطورات ا) أ

  المدني؛
تعزيز أوثق تعاون ممكن بشأن رصد االمتثال بين المنظمات أو الدول التي تجري عمليات تدقيق أو تفتيش في مجال أمن الطيران ) ب

الدول  تنقيحه ليصبح موجها بدرجة أكبر إلى  برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران، معتأييد استمرارغي وفي هذا الصدد، ينب.  المدني
نتائج عمليات تدقيق أمن الطيران التي تجريها بما يسمح باستخدام أو األقاليم التي ال تعير اهتماما كافيا لقدرات المراقبة الوطنية واإلقليمية، /و

  تخاذ اإلجراءات المناسبة؛ال كأساس اإليكاو
مع الملحق التاسع بالتنسيق اإلقرار بضرورة وجود آلية الستعراض الملحق السابع عشر ودليل األمن بصورة منتظمة ودائمة ودينامية، ) ج

 بغيةلهالميات العالمية بشأن السوائل واأليروسوالت واالمتطلبات وينبغي في هذا الصدد إعطاء األولوية إلى .  والملحق الثامن عشر
  استعراض قائمة المواد المحظورة؛

 تدريب  الرامية لتحسين؛ وتحديد أولويات المبادرات على العامل البشري خاص، وبشكلالتركيز أكثر على تنفيذ الملحق السابع عشر) د
  .موظفي األمن

الهدف 
  :االستراتيجي

  .)من الطيران المدني العالمي تعزيز أ–األمن  (Bورقة العمل هذه ترتبط بالهدف االستراتيجي 

  .ال ينطبق  :اآلثار المالية

  .ال ينطبق  :المراجع

                                                   
آيرلندا، إيطاليا، التفيا، ليتوانيا، لكسمبرغ،     نمرك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا،        النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدا        ١

 وهذه الدول السبع وعشرون أعضاء أيضا فـي اللجنـة األوروبيـة     إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة    ، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا،      ةمالط
  .)ايكاك(ران المدني للطي

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، كرواتيا، جورجيا، آيسلندا، ملدوفا، موناكو، النرويج، صربيا، سويسرا،       ٢
  .تركيا، أوكرانيا
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 المقدمة - ١

وقد .  زال يشكل هدفا مهما لإلرهابرة للعالم بأن الطيران المدني ما تذك٢٠٠١ سبتمبر ١١كانت أحداث  ١- ١
 وذلك لرفع من -  طنية والمحلية الدولية واإلقليمية والو- أدت هذه األحداث إلى اتخاذ إجراءات على جميع المستويات

 .مستوى القواعد القياسية المتعلقة بأمن الطيران

عة األوروبية، تم تكليف المفوضية األوروبية بإعداد قواعد قياسية أساسية متناسقة بشأن اوفي بلدان الجم ٢- ١
 منذ )األوروبيةالجماعة  (٢٠٠٢/٢٣٢٠رقم الالئحة التنظيمية الواردة في  -وطُّبقت هذه القواعد .  ان المدنيأمن الطير

 األوروبية خالل الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية لإليكاو ورقة معلومات مفوضيةوقدمت ال.  ٢٠٠٣يناير 
A35-WP/94عة ا تعرض بالتفصيل التطورات التشريعية وبرنامج التفتيش بخصوص أمن الطيران المدني في بلدان الجم

 دولة فحسب، بل ٢٧ األوروبية والبالغ عددها الجماعةه التشريعات على الدول األعضاء في وال تسري هذ.  األوروبية
اللجنة األوروبية أما الدول األخرى األعضاء في .   على أساس ترتيبات محددة وسويسراأيسلندا والنرويجسرى أيضا على ت

هدت جميعها بتطبيق هذه القواعد القياسية من خالل  فقد تع،عة األوروبيةاالجم ليست ملزمة بتشريعلكنها و للطيران المدني
   .، والتي تعادل تلك القواعد القياسيةاللجنة األوروبية للطيران المدني الصادرة عن ٣٠تنفيذ الوثيقة رقم 

 إضافية كلما دعت اتاألوروبية تضع تشريع المفوضيةومنذ انعقاد الدورة الخامسة والثالثين، ما فتئت  ٣- ١
 واالبقاء عليها عة األوروبية الخاصة بأمن الطيرانا الجممتطلبات من أجل ضمان حداثة ،ورة مستمرةالضرورة لذلك وبص

 معايير األداء المتعلقة بأنواع مختلفة من معدات الكشف، وااللتزامات الخاصة تشريعاتوتضمنت هذه ال.  عند أعلى مستوى
، والقيود المفروضة الشحن الجوىواعد المفصلة الخاصة بأمن  التي تدخل منطقة التحركات المراقبة، والقبتفتيش المركبات

 هذا وضعوقد .  عةاعلى كمية السوائل التي يحملها الركاب على متن الطائرة التي تغادر المطارات التابعة لبلدان الجم
  .١٠/٨/٢٠٠٦ في عة األوروبيةالجمكشفه ألول مرة في الطيران المدني والذي تم ل تهديد أمني  ردا علىاإلجراء األخير

ومنذ .  وقد استُكملت اإلجراءات التشريعية ببرنامج فعال لتفتيش المطارات والسلطات الوطنية المختصة ٤- ١
 ٥٤  منها- تفتيش ات عملي١٠٣ ما مجموعه نفذ، ٢٠٠٧عام حتى شهر يونيو من  و٢٠٠٤ عام فياستحداث هذا البرنامج 

  . عملية تفتيش للسلطات الوطنية المختصة٢٨تابعة للمطارات و عملية تفتيش م٢١ وعملية تفتيش أولية للمطارات،
عة األوروبية إجراء عمليات تفتيش للمطارات المعنية دون سابق إنذار وبالتالي عدم اقتضي تشريع الجميو ٥- ١

الغ  والب،عة األوروبيةا الدول األعضاء في الجموزع على جميعوت.  اإلعالن عن أي جدول زمني لعمليات التفتيش المزمعة
أمن الطيران داخل كل بلدان ستوى الثقة المتبادلة في م، ألن أحد األهداف هو بناء  نتائج عمليات التفتيش، دولة٢٧عددها 

عمليات التفتيش موظفون متفرغون ومدربون تدريبا مناسبا تابعون للمفوضية األوروبية، ويتولى .  جماعة األوروبيةال
شريطة أال يقع االختيار على مفتشين (عة األوروبية ادول األعضاء في الجميساعدهم في ذلك مفتشون معارون من ال

  ).إلجراء عمليات تفتيش على مطارات تقع في بلدانهم األصلية
 األوروبية مشابهة في جوانب كثيرة لعمليات مفوضيةوتجدر اإلشارة إلى أن عمليات التفتيش التي تجريها ال ٦- ١

 على المستوى الوطني األمنية واإلجراءات والهياكل التدابير وفحص ضوابط الجودةا يفكالهم.  اإليكاو لتدقيق أمن الطيران
 القياسية التي مثل درجة العرض التفصيلي للقواعد ،المهمةختالفات غير أن هناك بعض اال.  وعلى مستوى المطارات

األوروبية في المطارات مفوضية يها الينبغي تنفيذها وتفتيشها والشرط القاضي بعدم اإلعالن عن عمليات التفتيش التي تجر
 األوروبية تتمتع بسلطات اإلنفاذ بخصوص تطبيق مفوضيةآخر في أن الاختالف ويكمن .  عة األوروبيةاالتابعة لبلدان الجم
  .المعايير والقواعد
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اخل اإلقليم د" معرفة الفنيةال"لنشر هذه اإلجراءات أعمال اللجنة األوروبية للطيران المدني والرامية ل تكمو ٧- ١
.  وتجري هذه اللجنة عمليات تدقيق بناء على طلب من الدول لمساعدتها على تحسين مستوى األمن.   األوسعاألوروبي

.   في أوروبادور بارز في توفير التدريب على جميع المستويات في مجال أمن الطيرانوباإلضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة ب
 قواعد قياسية أوروبية إلزامية تتعلق على وضعها ل األوربية في إطار عممفوضية الوتقدم أيضا المساعدة التقنية إلى
  . بالمعدات األمنية والمسائل األخرى

والتوصيات الدولية الواردة في الملحق القياسية ضرورة استمرار اإليكاو في إعادة تقييم القواعد  - ٢
  السابع عشر ودليل األمن

والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع عشر تدريجيا  القياسيةاعد من الناحية التاريخية، تطورت القو ١- ٢
 رهاباإلإال أن تطور التدابير الخاصة بأمن الطيران تضرر بسبب ظهور .  لواقعة تمس األمنكرد فعل العادة وفي 

ل إلى إيجاد آلية هناك حاجة وال تزاكانت وبناء على ذلك، .  الهجمات االنتحاريةعلى األخص استعمال  والمتطرف،
 .الستعراض الملحق السابع عشر ودليل األمن بصورة منتظمة ومستمرة ودينامية

ويتمثل العنصر األول في .   أمن الطيرانة عدة عناصر ينبغي مراعاتها عند وضع سياسحالياوتوجد  ٢- ٢
تخدام الطائرات المدنية كسالح فعلى سبيل المثال، لم يكن مفهوم اس.  لما يشكل تهديدا أو خطرا عالمياالتطور المستمر 

تمثل تهديدا كبيرا قبل  السائلة المصنوعة يدويا لم تكن المتفجراتبالمثل و.  ٢٠٠١قبل عام  خطرا كبيراعتبر للتدمير ي
من الواضح أنه فهجوم على الطيران المدني، القادم للالمحتمل التنبؤ بدقة بالمصدر وبالرغم من استحالة .  ٢٠٠٦أغسطس 
تهديد ال ظهور عندصوب أن يشكل وضع القواعد على المستوى الدولي بشأن أمن الطيران ردا سريعا ومتناسبا من المست

  .التالي بالفعل
 وتطويرالقيام بجهود بحوث الطيران المدني لحدوث هجوم إرهابي على ) عتقدالم(التهديد تزايد ويحفز  ٣- ٢

في علم أمن الطيران هناك الكشف عن اآلثار وتحديد الهوية ومن األمثلة على التقدم المحرز .   للمعدات األمنيةضخمة
بالقياس البيومتري وتكنولوجيا الصور المقطعية الحاسوبية للكشف على األمتعة اليدوية والمسجلة والبضائع والتقاط صور 

اكب الملحق السابع والبد أن يو.  لجسم المسافرين، والوسائل المتطورة بشكل متزايد لتحديد السلوكيات المشبوهة للركاب
المتعلقة متطلبات تكنولوجيات جديدة ومراجعة الإدخال عشر ودليل األمن هذه التقدم المحرز فيما يخص تيسير 

 .بالتكنولوجيات التي مضى عهدها

 تترك آثارا على الدول األخرى، فيتعين ضمان تنفيذ  قدلتدابير األمنية التي تعتمدها دولةكانت اما لو ٤- ٢
نقطة  في الكشف األمني"وال يمكن تطبيق مفهوم .  ية الواردة في الملحق السابع عشر على نطاق عالميالقواعد القياس

 تجنب الحاجة إلىالتحويل، وة الكشف في مطار  الذي يسمح بإعفاء الركاب المحولين واألمتعة المحولّة من إعاد- " ةواحد
 إال إذا ضمنت الدول األخرى السالمة األمنية وأكدت –مصادرة السوائل واأليروسوالت والهالميات من الركاب المحولين 

  .عليها
من المحتمل استحداث قواعد فالوقائع، رد فعل لحدوث د رجمعندما تكون عملية وضع قواعد أمن الطيران  ٥- ٢

 مجموعة من القواعد التي تثير " فوق قواعدلقواعد"المستمرة ضافة اإلجم عن نويمكن أن ي.   التهديد السابقلمجابهةجديدة 
الموارد بسبب تكرار التدابير األمنية في النهاية إلى ضغوط مفرطة على  قد يؤدي هواألهم من ذلك أن.  الخلط وااللتباس

معرفة صعب بكثير كن األ ول –األمنية متطلبات وبالمثل، فمن السهل نسبيا مواصلة إضافة مستويات من ال.  دون داع
 الموارد/أو الموظفين/ التدابير والمجال الذي يمكن فيه لمطلب جديد ان يسمح على نحو مأمون بإحداث تخفيضات مماثلة في

 .في أماكن أخرى
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 أداة إيجابية للغاية للرفع من مستوى القواعد القياسية منويعتبر برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة األ ٦- ٢
 الجماعةوقد بينت التجربة المكتسبة في إطار تنفيذ برنامج تفتيش مشابه داخل .   أجمع العالمفية بأمن الطيران المتعلق

فحسب، بل يمكن أن تبرز على نحو صحيح بالتزاماتها وفاء التفتيش ال تحفز الدول على ال/األوروبية أن عمليات التدقيق
نتائج برنامج اإليكاو للتدقيق بصورة مباشرة وجه ومن المهم أن ت.  د عملية وضع القواعفيأيضا االنحرافات والثغرات 

 .عند االقتضاء  تقييم الملحق السابع عشر ودليل األمنسمح بالمادةعملية وضع القواعد ومن ثم تالستخدامها في وسريعة 

 ٢٠١٠-٢٠٠٨برنامج العمل المقترح للفترة  - ٣

سوف  على المستوى اإلقليمي، ياسية المتعلقة بأمن الطيرانالقواعد القفي إعداد ورصد خبراتها استنادا إلى  ١- ٣
- ٢٠٠٨إدراج عدة إجراءات في برنامج عمل اإليكاو للفترة  عة األوروبية واللجنة األوروبية للطيران المدني،اتقترح الجم

٢٠١٠. 

ف إرشادات المراقبة األمنية الموصى بها للكش" بشأن ١/١٢/٢٠٠٦ كتاب المنظمة المؤرخ عد صدوروب ٢- ٣
، ٣٠/٣/٢٠٠٧، والكتاب الالحق المؤرخ )Ref. AS 8/11-06/100 سرى" (األمني على السوائل واأليروسوالت والهالميات

حل يقوم على التكنولوجيا واستكمال العمل الجاري لتوضيح وتنسيق البحث بشكل عاجل عن ينبغي أن تُعطى  األولوية إلى 
التي تبيع السوائل في منطقة في ذلك اإلجراءات المتعلقة بالمحال هالميات، بما القواعد بشأن قيود السوائل واأليروسوالت وال

.  جمهور المسافرين لدى سلبياترك صدى  فيما يخص إجراءذات تأثير كبير وهي مهمة .  التحركات المراقبة في المطارات
 .  األمن في منافع الثقة ستعادة ال تنسيق القواعد على المستوى الدولي  جداومن المستصوب

ثانيا، ينبغي استعراض القيود المفروضة على المواد المحمولة على متن الطائرة كي تعبر على الوضع  ٣- ٣
 ة بالمتفجراتاالنتحاريالهجمات وقد وضعت القائمة الحالية للمواد المحظورة قبل أن تتسع رقعة خطر . الحالي بشكل أفضل

 ذاوبالمثل، تغير سلوك الركاب تجاه خاطفي الطائرات، .  ةرعة المدوقبل االستخدام اإللزامي ألبواب مقصورة القياد
 يمكن أن تكون هذهو).  UA93على متن الرحلة حداث ، األ٢٠٠١ سبتمبر ١١في كما أثبتت ذلك (أصبحوا أقل استكانة 

  ).٥-٢انظر الفقرة " (فوق قواعدالقواعد "وضع  مسألة عادةواضحة إلحالة 
والملحق الثامن عشر ) األمن(قيق توافق أكبر بين الملحق السابع عشر  تحباإلضافة إلى ذلك، يجبو ٤- ٣
ومن ثم، ينبغي إبالغ الركاب بالقيود .   فيما يخص المواد المحظورةداخلنظرا لوجود قدر كبير من الت) البضائع الخطرة(

  .تعلق باألمن أو بالسالمة، سواء ألسباب تيدويةالمفروضة على المواد التي يمكنهم حملها في األمتعة المسجلة أو ال
 في قائمة المواد مدونةشكله كل مادة تلي الذي فعالخطر الودرجة دمج هذه العناصر نبغي استعراض وي ٥- ٣

وبناء على ذلك، ينبغي مواصلة .  تحظى هذه القائمة بالمصداقية لدى الركاب المحظورة، خاصة وأنه من المهم أن
تعراض قائمة المواد المحظورة وأن تُعطى األولوية إلدراج القواعد المتعلقة واستكمال العمل الذي تقوم به اإليكاو الس

 إلى وضع قائمة مشتركة للمواد المحظورة التي تسري عتباروينبغي أيضا إيالء اال.  بالسوائل واأليروسوالت والهالميات
  .   على كل من الملحق السابع عشر والملحق الثامن عشر

 االنتقال من وضع قواعد جديدة كوسيلة لمعالجة أمن الطيران إلى تنفيذ وبشكل أعم، ينبغي النظر في ٦- ٣
 الطيران تعزى إلى في أمن من عمليات التدقيق والتفتيش أن الثغرات ةالتجربوتبين .  القواعد الحالية على الوجه األفضل

 . ئمةالمالمتطلبات اإلخفاق في التطبيق الصحيح للتدابير األمنية الحالية وليس إلى غياب ال
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حلقة في اضعف اإلخفاقات األمنية ألنه يشكل دائما  وفي هذا الصدد، يقوم العامل البشري بدور مهم في ٧- ٣
ساسية للحفاظ على القواعد األعناصر هما من ال –كررا ومتا أوليتدريبا  –فتعيين الموظفين وتدريبهم .  يرانسلسلة أمن الط

  .  المتعلقة بالعامل البشريمسائل ومن ثم، ينبغي إعطاء أولوية أكبر لمعالجة ال. القياسية المتعلقة بأمن الطيران أو تحسينها
جميع الدول األمن، والتي تمت فيها زيارة برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق في المرحلة األولى قد كانت و ٨- ٣

ه من غير األنسب اتباع نهج عام إال أن.   الوعي بأمن الطيران في جميع أنحاء العالم، كانت عملية قيمة في زيادة المتعاقدة
على قدرة الدولة على توفير مراقبة مالئمة أوال  ذلك، ينبغي التركيز بدال منو.  في إطار المرحلة الثانية لهذا البرنامج

وهكذا، ينبغي أن .  ألنشطة أمن الطيران والكيفية التي عالجت بها الدول الثغرات المحددة خالل عملية تدقيق األمن األولي
كما أن زيادة رصد كفاءة النظم .  تركز الموارد على المراقبة الفعالة لخطط اإلجراءات التصحيحية المقترحة من الدول

 .          الستغالل الموارد المحدودة لقياس جودة تنفيذ التدابير األمنيةفعالة ة الجودة هي طريقة بمراقلالوطنية 

أكبر من المعلومات عندما يتبين أن مستوى األمن غير مرض إلى وينبغي أيضا تزويد الدول المتعاقدة بقدر  ٩- ٣
حد بعيد وذلك على غرار الهدف المحدد الموضوع لعمليات تدقيق أمن الطيران التي تجريها اإليكاو بهدف تحسين كفاءة 

.  األمنعالمي لتدقيق وسيعزز هذا النهج مصداقية وكفاءة برنامج اإليكاو ال.  برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران
ومن الواضح أنه ينبغي وضع اإلجراءات الخاصة بتوزيع هذه المعلومات من أجل مساعدة الدول على تنفيذ برنامج 

ومع ذلك، فإن الفشل المتواصل لدولة متعاقدة في الوفاء بالتزاماتها .  تصحيحي والحد من توزيع هذه المعلومات الحساسة
 .مثل قلقا لجميع الدول المتعاقدةبموجب الملحق السابع عشر ي

إيجاد وسيلة لالستفادة من الدول  في التي تجريها اإليكاو، ينبغي النظر األمن  تدقيقوالستكمال عمليات ١٠- ٣
  للطيران المدني اللجنة األوروبيةقوموت.  المتعاقدة األخرى بخصوص كيفية تحسين القواعد القياسية المتعلقة بأمن الطيران

وهكذا، ينبغي أن تواصل . األقاليم المجاورةبالتعاون مع  في مجال التدريب، سواء داخل أوروبا أو  جدا طنشبدور بالفعل 
 .  اإلقليميةللجاناإليكاو أنشطتها من أجل تعزيز التعاون بين األقاليم، وذلك بالتنسيق مع ا

  وغالبا ما يتم وضع .هيالتوهناك مسألة مستمرة تتمثل في ضرورة إيجاد توازن أفضل بين األمن والتس ١١- ٣
والبد من إيجاد توازن بين السماح .   بشكل مستقل عن القواعد الخاصة باألمن، والعكس صحيحهيالتلتسالقواعد الخاصة با

من ضرار باألاال األمن وبين ضمان عدم متطلباتلصناعة الطيران من العمل بأدنى حد من التدخل في العمليات الناجم عن 
 .  وفي هذا الصدد، ينبغي النظر في تحقيق تنسيق أكبر بين الملحق التاسع والملحق السابع عشر.يالتسهالتب تعلقتألسباب 

المتبع حاليا في االتفاقات الثنائية أو " البند النموذجي ألمن الطيران"وختاما، هناك رغبة في استكمال  ١٢- ٣
ويمكن .  بالقواعد القياسية المتعلقة بأمن الطيران) المتبادل(اإلقليمية بأحكام عن التعاون بين الدول بهدف تعزيز االعتراف 

ة نحو الترويج لمفهوم مهم خطوة هوسيكون إعداد.   بين الدول المتعاقدةتفاوضأن يشكل هذا البند النموذجي أساسا لل
 ".  ةواحدنقطة  يي فالكشف األمن"

  ـ انتهـى ـ


