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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  التنفيذيةاللجنة 

  برنامج أمن الطيران  :١٥البند رقم 
  

 الحاجة إلى نهج قائم على المخاطر 
  في مجال أمن الطيران

 ) اإلياتا–وثيقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي (

  الملخص التنفيذي
ى عال ولكن يمكن أن يكون غير فعال وله ردة نظام أمن الطيران اليوم على مستويعتبر 

تقدم ورقة العمل هذه بعض المبادئ الرئيسية لنهج األمن القائم على . فعل قوية على األحداث
. المخاطر الذي يهدف إلى بناء القوة والكفاءة من خالل التركيز على المخاطر الرئيسية

  :  إلىة مدعوموميةن الجمعية العإ: اإلجراء
   منهجيه مشتركة لتقييم المخاطر بمساعدة اإليكاو؛إنشاء  )أ
  .إدخال نهج قائم على المخاطر على نظامها الوطني ألمن الطيران  )ب

  ال ينطبق  :ستراتيجيةإلاألهداف ا

  ال ينطبق  :اآلثار المالية

  ال ينطبق  :المراجع
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 المقدمة  - ١

حدث وتُعتبر أ. ٢٠٠١أمن الطيران منذ عام  من التحسينات التي أدخلت على يعالالمستوى التؤيد اإلياتا  ١- ١
 على أن ، دليالًمعاييرها المحسنةاتخذته الحكومات لتنفيذ الذي ، والنهج المسؤول ١٧على المرفق  التي جرت تعديالتال
 على سبيل ،خطوات نحو مزيد من المواءمةكما بدأت تتخذ .  من اإلطار التنظيمي الدولي كبيراًمن الطيران أصبح جزءاًأ

األيروسول والمواد الهالمية الركاب الذين يحملون السوائل، والذي ينطبق على   واحدلترنظام منسق لكيس بسعة المثال مع 
 نقوم لمنع أفعال التدخل غير المشروع، ولكن كيف يمكننا أن نقوم بهلقد حان الوقت لمناقشة ليس فقط ما يمكن أن . )الجل(
 .ءة، وبالطبع دون تدهور مستوى األمنما نفعله على نحو أفضل وأكثر كفاب

الحاجة إلى إدخال و. ن في إدارة المخاطرين أساسييهجوم عنصرحصول االستخبارات واحتمال تُعتبر  ٢- ١
قض يناالسفر الجوي ومن شعبية اإلزعاج ويخفض عامل .  من عامل إزعاج الركابمزيد من تقييم المخاطر نابع جزئياًال
تأخير غير لمنع ال("، الذي يهدف إلى الحفاظ على سرعة وسهولة السفر جوا اتفاقية شيكاغو من ٢٢للمادة   األساسيهدفال
زيادة تكاليف التدابير األمنية والمعدات من  أيضاًنابع وهو "). األطقم والركاب، والبضائعوضروري للطائرات ال

أي الحكومات وشركات الطيران جميع أصحاب المصالح في النظام، لفي هذا السياق، و. والتكنولوجيا ذات الصلة
هي التدابير الممكنة التي يمكن إدخالها، وما ما هي  واوالمطارات والمسافرين،  مصلحة في التفكير في أفضل السبل ليقرر

 .عبر المجلسااليجابية والسلبية على السواء المرجحة  هاآثار

 رئيسيةالقضايا ال  - ٢

معالجة جميع المخاطر على الفكرة بأن  القائم على المخاطر هو األمنالمزيد من ساسي نحو األمبدأ إن ال  ١- ٢
. موارد على أشد المخاطرالقل كفاءة من تركيز الجزء األكبر من أالمستوى نفسه، بغض النظر عن خطورتها، هو بالفعل 

توافر (غيرها ية أو هيكلمحدودة، سواء كانت مالية أو الموارد سياق الالنقل الجوي في يعمل ، وعلى غرار األشياء األخرى
فضل، يجب على الحكومات أن تزن بدقة الخيارات التي األمن األ على وفي هذا السياق، وحرصاً). موظفين مدربين، الخ

  .يها، واتخاذ القرارات الصحيحةإلقدم تُ
كات شرف. الستخبارات والمعلومات المتعلقة بالتهديداتا ةمركزهو يجب أن يكون الدور الرئيسي للسلطات   ٢- ٢

األولويات لمختلف وضع تقييم ووإن . في الوقت المناسبإبالغها تحتاج إلى و  الرئيسية المهتمة بذلكاألطرافهي الطيران 
.  عدد من التدابير الممكنةعن طريق ها بعض المخاطر أو تخفيف ويمكن معالجة. المثاليالحكومة هو واجب المخاطر

يمكن أن و. ل تأثير على الصناعة والركابيكون لها أقالخيارات التي س هي ماتقييم هنا دور الحكومات وينبغي أن يكون 
  .دياً ما، ولكن أيضاً)اإلزعاج والتأخير(تشغيلياً هذا األثر يكون 

يرجى اإلطالع على ورقة ( نفسها مع شركات الطيران األعضاء فيها مفهوم نظام إدارة األمن،  اإلياتاأدخلت  ٣- ٢
األمنية وعزمها على إدارة األمن كجزء ال الشركة نظام إدارة األمن سياسات ويحدد ). حول هذا الموضوعاإلياتا عمل 

وفي . مستويات السلطة وما إلى ذلكوتؤسس هداف، ، تُحدد األكما هو الحال مع أي خطة عملو. هايتجزأ من مجمل أعمال
  .ا من ثقافتهصبح جزءاًأن ية، ونسيج المنظمفي نظام إدارة األمن يتغلغل النهاية، ينبغي أن 

 على المخاطر ال قائمالإدارة األمن فنظام .  األمنيةهانهج نفسه على السلطات العامة ووظائفمالينبغي تطبيق   ٤- ٢
ق بجعل األمن أكثر صالبة تعلّلكنه القرار الصحيح أيضاً فيما يالتجارية، يعتبر فقط القرار الصحيح من وجهة النظر 

فإنها تواجه أوضاعاً ،  الفرديةالكيانات األمن باعتباره مجموعة من العناصرتعامل عندما أنه ياتا إلات ووجد. ستدامةاو
مني جديد إلى أتدبير يؤدي ،  ذلك، أو أسوأ منزبائنخدمة التتراجع التدابير السابقة بينما يقوم فيها تدبير أمني جديد بتكرار 

على يمكن أن تجعل من الصعب التي قائمة المواد المحظورة لحجم الكبير وكمثال على ذلك ال. انخفاض في إجمالي األمن
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العملية القائمة  اباختيارهو). المتفجراتعلى سبيل المثال  (اًتهديدأكثر المواد  التركيز على ما تعتبره الحكومات الفاحص
الجمع بين نهج  عن طريق ،، تستطيع الحكومات وضع خطة عمل دقيقة لمنع أفعال التدخل غير المشروععلى المخاطر

قائم على المخاطر إلى تجنب الصراعات بين النهج يهدف ال. على معلومات وأحداث التهديدمتواصل   فعلردومن ألنشط ل
  .مختلف التدابير ومساعدة الحكومات على أن تكون أكثر ثقة عند تحديث تشريعاتها

  . في مجتمعات اليوم متزايداًتلعب المساءلة أيضا دوراً  ٥- ٢
  :من الطيران العناصر التاليةأفي  السليم إدارة المخاطرينبغي أن يتضمن نظام ملموس، بشكل   ٦- ٢
درجت في التشريعات  كما ُأدقة، على أساس المعايير المقبولة دولياًتقييمات للمسافرين الفرديين محددة ب  ١-٦- ٢

من الطيران أ لسالمة وخاص الذين قد يشكلون تهديداًالوطنية، كعنصر من عناصر تحليل المخاطر، لتسهيل التعرف على األش
  .المدني

 من خالل ،على السالمة واألمن والذين ال يشكلون خطراً وضع برامج تهدف إلى تسهيل حركة المسافرين  ٢-٦- ٢
ال قة هذه البرامج بطريينبغي أن تُصمم و. أكثر فعاليةالموارد بشكل استهداف بلمخاطر، وبالتالي يسمح مناسب لتقييم 

  .الظروف العاديةفي   معزز إضافيأمنلكي يخضعوا لفحص أكثر من خمسة في المائة من الركاب تتطلب اختيار 
  اإلضافيةيةئعشواالتفتيش التجنب الحاجة إلى المزيد من عمليات من أجل مت بشكل فعال مالتي صنظمة األ  ٣-٦- ٢

  .للركاب
لمعروف، على أساس المعايير الشاحن ا/  النظاميالوكيلرامج بدقة، باستخدام تقييمات للشحن محددة ب  ٤-٦- ٢

درجت في التشريعات الوطنية، كعنصر من عناصر تحليل المخاطر، لتسهيل حركة نقل البضائع التي ال  كما ُأالمقبولة دولياً
  .من الطيران المدنيأ لسالمة وتشكل تهديداً

تقييمات المخاطر على المسافرين اسبة للمساعدة في أداء تبادل المعلومات ذات الصلة بين المنظمات المن  ٥-٦- ٢
 .يالمعلى الصعيد العحن الشوالمعروفين البضائع لتسهيل حركة المسافرين و

  النتيجة  - ٣
  : العمل هذهإلى النظر في اإلجراءات التالية بشأن القضايا المثارة في ورقةمومية  الجمعية الع اإلياتادعوت  ١- ٣

  ؛ العمل هذهمبادئ الواردة في ورقة بالحيط علماًتأن   )أ
   اإليكاو؛ مساعدةبتقييم المخاطر ل نهجية مشتركةإقامة م  )ب
 .  الوطني ألمن الطيرانهاإدخال نهج قائم على المخاطر على نظام  )ج

  - انتهى -


