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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية

  اللجنة التنفيذية

  برنامج أمن الطيران :١٥البند رقم 

  في مجال أمن الطيرانالتهديدات والوقائع زيادة التعاون الدولي لمواجهة 

  )ورقة مقدمة من الواليات المتحدة(

  التنفيذيلخص الم

الالزمة للتعاون والتي تتقاسم اآللية  ، في أوقات األزمات،لدولل أمن الطيرانب  المعنية االتصالمراكزشبكة  توفر
يكون ومن المهم أن .  ه أو بعدهالطيران أو في أثنائ  أمن في مجالحدوث واقعةقبل   المعلومات الهامةمن خاللها

لحماية ا حاسمة أهميته المعلومات التي تعتبر لتقاسمعناصر ضمن السلطة المعنية البتصال  االالقدرة على الدول لدى
لدول على ا  تشجيعوينبغي . األمرأقتضى  إذا ،مباشرالتهديد لتجانس في التصدي لالشبكة الطيران العالمية ولتحقيق 

وتدعم هذه الورقة .  معلوماتها لكي تطلع عليها دول أخرىعلى ضمان تحديث وتوافر المشاركة في هذه الشبكة و
 وتوصي الجمعية العمومية ،رئيسية لكل الدول األعضاءالتصال اال اتمعلومر قاعدة بيانات تشمل يطومواصلة ت

  . باستمرار معلوماتها وتحديث االتصال مراكزل في شبكة يتسجال علىبأن تحث جميع الدول 

  : يرجى من الجمعية العمومية أن تقوم بما يلي:اإلجراء
 حاليا على شبكة مقيد المتوفر النظام الفي  االتصالبمراكز تسجيل معلوماتها الخاصة على أن تحث جميع الدول  )أ

  .، إن لم تقم بعد بذلكاالنترنت
  .مثل تقديرعلى أ ، مرة كل سنةمضمونهاوالتأكد من   االتصالمراكزشبكة يتم تحديث أن تضمن أن   )ب
  .حداثتها مدى االتصال ومراكزاستخدام معلومات بشأن  مزيد من الدراسات االستطالعية اجراءأن تطلب   )ج

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .) الطيران العالميأمنتعزيز  ( Bترتبط هذه الورقة بالهدف االستراتيجي 

اآلثار 
  :المالية

  .ضافيةا موارد ال تلزم
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 ةالمقدم - ١

 جسيمة خسائر جماعيةوالتسبب في  هجمات واسعة النطاق بمازالت الشبكات اإلرهابية تركز على ارتكا ١- ١
 شبكة هوو ،طبيعة الطيران المدني الدولي توفرو.  ة والنفسية واالقتصادية السياسيصعدةاألأضرار رئيسية على إحداث و

 توفر لإلرهابيين ،تربط الشعوب واالقتصاديات والبشر ،في العالماألسبوع في  ساعة ٢٤ على مدار تجارةالسفر وال ألنشطة
 مما ، السفر جوابواسطة دقائق سوى الحدود الدولية تبعدال ، العالمنحاء وفي العديد من أ.   تلكطموحاتهم ا جيدتطابق أهدافا

 لمعالجة التهديدات السريعلتصدي ا قدرات  ورصدعدادبغية إ  االضطالع بها في تتشاركالتزاماتعلى كل الدول يفرض 
 .التي تتربص بأمن الطيران

 المناقشة - ٢

 من قبل جماعيالتصدي الن إف ،٢٠٠٦المتفجرات السائلة في شهر أغسطس التهديد باستخدام  كما أثبتو ١- ٢
وفر أيضا للمسافرين ي ولكنه، ة التهديد وحماية شبكة الطيران العالميواجهة فقط لمالدول للتهديدات الوشيكة ليس فعاال

 .صناعة الطيران مجموعة من التدابير األمنية التي تنفذ عالميالو

 كماو.  الجيدة األمنية مان الممارساتلض أمر حيوي ، بقدر اإلمكان، قياسية دولية أمنيةإن إنشاء قواعدو ٢- ٢
 . السالمةمع  يدا بيد يسير األمن: "٢٠٠٧رئيس مجلس إدارة االياتا، في شهر أبريل  قال  السيد جيوفاني بيسيجناني،

وهذا ما .  في حالة فوضى مكلفة و،منسق األمن مازال غير ولكن . لسالمة ابشأنأعمالنا توجه القواعد القياسية العالمية ف
 ولكن النظام ،٢٠٠١ما كنا نشعر به في عام م أكثر باألمنونحن نشعر ... قلل من كفاءة تدابيرنا ويثبط عزيمة زبائننا ي

 ".ال يخلو من الثغراتالحالي 

 ،)٢٠٠٦حسب حجم الركاب لعام ( في العالم اتمطارال أكثر من ا مطار٣٠  بين منانهتظهر األرقام و  ٢- ٢
 في ممتلكات الركاب  المنقولةالسوائل وااليروسول والهالميات على كميات اقيودحاليا في دول تفرض مطارا  ٢٩ يوجد

 من المسافرين الذين ٩٦،٤ نأ ذلك يعني ،٢٠٠٦ وعلى أساس أرقام عام . التي يمكن أن يستخدمونها في أثناء السفر
.  النسبة للسوائل وااليروسول والهالميات األكثر اكتظاظا يخضعون لتدابير أمنية معززة بثالثين مطارايعبرون من خالل ال

 لم نقل مماثلة  انشبيهة توإذا طبقت بروتوكوال.   فان هذه التدابير المعززة هي متجانسة إلى حد كبير،باإلضافة إلى ذلك
صناعة بالنسبة إلى  التشويشيؤدي ذلك إلى تعزيز االتساق ويقلل من ،  إلى أمكنة متعددةالمسافرينعلى العديد من الركاب 

  .لجمهور المسافرواالطيران 

التعاون وتنسيق الجهود والقواعد القياسية هي شبكة توثيق عرى ومن بين السبل لتسريع االتصاالت و ٣- ٢
لتهديدات التي لدولي التصدي المنافع هذه الشبكة في أثناء ثبتت بشكل واضح قد ا و. ) (PoC االتصال ألمن الطيرانمراكز

زيتها ما بين اه االتصال وجمراكزشبكة توافر وبفضل .  ٢٠٠٦السوائل وااليروسول والهالميات في عام نتجت عن 
إلعداد التدابير المضادة للحد ل الجهود تم بسرعة بذ ، باإلضافة إلى دول أخرى متعددة،الواليات المتحدة والمملكة المتحدة

 . في غضون ليلة واحدة أمنية جديدةنشر بروتوكوالتل  وتم بكفاءة االتصال ما بين الدولمن الخطر المباشر

 اتصال أمن الطيران الدولية في مراكزتشمل  توفير شبكة و االتصال همراكز قاعدة بيانات إن الهدف من ٤- ٢
استالم االتصاالت  وأ بإرسال ، أو ليالا نهار،في أي وقت كان ،للقيام السلطات المعنية ضمننهم يالدول والذين تم تعيجميع 

أو توفير اإلرشادات لدعم /لمعلومات عن تهديدات وشيكة وطلبات الحصول على معلومات أمنية ذات طبيعة ملحة وا أنشب
 .االحتياجات األمنية في حالة تهديد وشيك
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 مراكزين ي كل دولة عضو في االيكاو بتعيام االتصال هي قمراكزعداد شبكة إلولية األ اتطو الخمنو ٥- ٢
التصدي للمباشرة في توفير  به في حاالت الطوارئ االتصاليمكن ) يكون ذلك شخصا أو منظمة قد(اتصال ألمن الطيران 

من سنوية تستفيد أيضا من عملية اختبار معلوماتها سنويا وقد ث  االتصال أن تحدمراكزوينبغي لهذه الشبكة من .  المناسب
 في جميع األوقات  الخدماتوال متوفرؤكون شخصا مس االتصال أن يلمراكزينبغي ،  وفي الحاالت المثلى.األقران اآلخرين
 .إجراءات أمن الطيرانالخاصة بعملية اتخاذ القرارات القائمين على م للمخاطر وقريب من يويقوم بعملية تقي

 شبكات ، لغاية اآلن،تعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئالقد أيدت مجموعة الدول الثماني ودول و ٦- ٢
 االتصال على مراكز شبكة من تيحوت.   للوفاء باحتياجات الدول األعضاء فيها مركزةتنشئ شبكات االتصال وهي مراكز

 . فيما بينهانسيقتوثيق عرى التعاون والتب مما يسمح ، تجميع كل دول االيكاو في إطار شبكة واحدة إمكانيةنطاق أوسع

 طارئين واقعةتهديد أو حصول لة  تستخدم فقط في حا االتصال ألمن الطيران لكيمراكزأعدت شبكة وقد  ٧- ٢
لدول االيكاو وأن تقوم امن الضروري  قابلة لالستخدام وعاملة،بهدف ضمان أن الشبكة ولكن، .  في مجال أمن الطيران

 ما  واحدة تمر أكثر من سنةأال ،على األقلوينبغي  .  من هذا النظام بشكل دوريالبيانات والتحققث يتحدفيها باألعضاء 
 االتصال التي تم مدة خدمة مراكزفي طول أن تفكر جميع الدول األعضاء بعناية بونوصي بشدة .   التحديثبين عمليتي

 . لهذه الشبكةاختيارها

 االتصال لمراكز أسماء وأرقام االتصال المذكورة في قاعدة البيانات  استخدامينبغيال  ،باإلضافة إلى ذلك ٨- ٢
  من جانب دولة أخرى بهدف توفير الحماية أو التصدي لتهديد وشيكطارئةت ال في الحاالت التي تستدعي اتخاذ اإلجراءاإال

دول ينبغي للو.   والذي ال يمكن معالجته بطريقة روتينية أو في أثناء ساعات العمل االعتيادية، ضد الطيران المدنيموجه
منظماتهم إلى ضمن في جون يحتااألشخاص الذين على  الوصول إلى هذه الوثائق أن توفر الضمانات المناسبة لقصر

الحكمة عند اتخاذ قرار الحذر وويطلب أيضا من األعضاء أن يتحلوا ب.  الوصول إلى هذه المعلومات ألداء واجباتهم
 . االتصال هذهمراكزباستخدام 

ل اصواجه مثل هذا الحادث أو التهديد باالت تم دولةلن يكون معقوال عمليا أن تقو ،في حالة نشوب أزمةو ٩- ٢
 في هذه األعضاء كل الدول من باب الحكمة أن تشترك الالضروري و من، ليس في الواقعو .  الدول األعضاءبجميع
ينبغي وفي هذه الحالة  ،ةلحادثبامباشرة ثابتة و إبالغ الدول التي لديها مصلحة ، ينبغياألمراقتضى إذا ، ولكن.  المسألة

توفر هذه األخيرة آلية مأمونة تشغيل الشبكة بشكل كامل، قد  ود نشرعب، وباإلضافة إلى ذلكو.  للشبكة أن تثبت فاعليتها
إلبالغ الدول وتبادل المعلومات بشأن التدابير األمنية التي يطلب من الدولة أن تتخذها في إطار حاالت تهديد معينة أو 

 .خطيرة

  ـ انتهـى ـ

  


