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 ة االنكليزيةغعدت فرنسا الصيأ ١

 الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران االيكاو مؤتمر

 ٢٠١٢ سبتمبر ١٤-١٢، يالمونتر

 التكافؤ -ضمان استدامة تدابير أمن الطيران  :من جدول األعمال ٦البند 

 ز على الراكبيركلتلوجيه سياسات األمن إعادة ت

 )ورقة مقدمة من فرنسا(

 ملخصال

الراكب. وٕان  إرضاءيجب أن تعتمد على  ،أمن الطيرانوال سيما  ،الطيران المدنيخاصة ب تعتبر فرنسا أن أي سياسة عامة
ضمان و  الالزمة التسهيالتتقديم أال وهما  ،تنقسم إلى هدفين متكاملين هذه األولوية التي ال تتنافى مع الضرورات األمنية

لضمان استدامة نظم  ةالقويركيزة ال االراكب إذ إرضاءوضبط التكاليف من جهة أخرى. ويشكل معيار  ،جودة الخدمة من جهة
 .فعاليةكز على التير امل شاعتماد نهج تطلب التي تو  ،األمن

 .٢ الفقرةاإلجراءات المقترحة في  عمدمدعو إلى لمؤتمر ا اإلجراء:

 المقدمة -١

الرئيسي. وتعتبر الهدف  -أي أمن ركابه والعاملين الذين يشاركون في توطيده  –المدني أمن الطيران  يبقى ١-١
في البند الثالث منه المرسخة في اإلعالن الدولي لحقوق اإلنسان، وال سيما و  األساسيةن أحد الحقوق م عبانفرنسا أن األمن 

 .الذي ينص على ما يلي "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه"

 المناقشة -٢

وحتى  ،يبدو من اآلن فصاعدا مشروعا أهدافها، ٢٠٠١بعد أن حققت التدابير الطارئة التي اعتمدت بعد عام  ١-٢
يتمثل تنفيذها وتقييمها. فمازال في عمليات تدابير األمن و مصلحة الراكب في صلب  -نعيد وضع أن أو  -أن نضع  ،ملحا

الراكب في  إرضاءفي السعي إلى وضع ظاهر أمن شخصه وممتلكاته، لذا ما من تضارب تحقيق ي فالركاب األول اهتمام 
 .الطيران المدنيصلب السياسات العامة ألمن 

يعتمد األول على تسهيل تنفيذ ضوابط فنفصلين. على عاملين م رفاه الراكب الذي يمكن قياسه اقتصادياويعتمد  ٢-٢
بين العامل األمني الصرف للرحلة على التمييز حرص مع ال ،يةاألمنما يخص اإلجراءات ة فييصشخالالراكب راحة أي  ،األمن

بتكلفة السفر التي يتكبدها في مثل التفتيش على الحدود أو إجراءات التسجيل. أما العامل الثاني فيرتبط  ،الجوانب األخرىو 
 مقابل الضوابط األمنية. في نهاية المطاف الراكب 

أو  إن إعادة وضع الراكب في صلب سياسات األمن يعني السعي إلى تحقيق رؤية جديدة لنظام األمنأوال،  ٣-٢
تفرض و  محددة اطبقة بحد ذاتها قيودكل تشكل و ، إضافة طبقات متتاليةبشكل عام، ألن هذا األخير يتم بناؤه ب حتى تغييره
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ضمان الجامع اآليل إلى غير مرن وحالت دون مواصلة تطبيق المعيار  هجعلت، وتركيبة هذا النظام لراكباعلى تكاليف معينة 
 .الراكب راحة

إلى ذلك إلى السعي زى يع ،في الواقعفاعتماد النهج العام عن اعتبارات أمنية صرف. إلى تنم هذه الحاجة و  ٤-٢
متتالية. وقد إرهابية محاوالت اعتداءات لتصدي لل األنشطة المنفذةمجمل  في الشبكة األمنية التي تعد نتاج تجانسالتحقيق 

في حين أن ، وذلك إلى تقويض تماسك هذا النظام ككل ،التي قد تكون في بعض األحيان غير متسقة ،يؤدي تراكم التدابير
 عمق.في اللدفاع اكفاءته تعتمد على مفهوم 

، مع األخذ بين التدابير المطبقة على الركابإعادة وضع الراكب في صلب سياسات األمن يعني التمييز ٕان و  ٥-٢
أن ينبغي غير متماثلة. وبهدف المحافظة على مستوى األمن،  –ودرجة معرفتهم بهذه التدابير  -بأن تطلعاتهم  العتباربا

مع مراعاة العوامل المحلية وتنفيذ  ،ل للمخاطرتحليل مفصّ مصحوبا باألمنية على فئة من الركاب تطبيق الضوابط يكون 
 .بهدف تفادي أن تندس أي ثغرة في النظاممشددة عشوائية ضوابط 

ة االعتبار ماقأن يؤدي وضع الراكب في صلب سياسات األمن إلى الدفع بواضعي السياسات إلينبغي و  ٦-٢
شكل تحليل يوقد  ،تصوير بالمسح الضوئي (سكانر)ال، مثل تكنولوجيا أجهزة التي تراعي راحة الركاب لتقنيات األمنيةلالخاص 

 تندرج في هذه الفئةكما أو على األقل متحفظة وفقا لطريقة تطبيقها.  ،التي تبقى غير مرئية سلوك أيضا إحدى التقنياتال
التي تعتبر مقبولة إلى حد كبير،  ،جميع هذه التقنياتعند تطبيق على أنه  عملية استخدام بيانات الركاب. ولكن تشدد فرنسا

 ،جميع الضمانات لصون الحقوق األساسية األخرى لكي تكون في نفس مستوى الحق في األمن التشريعاتيجب أن توفر 
 .والخصوصيةوبشكل محدد الحق في الكرامة 

بما  ،السفر بشكل عام رحلة مراعاةإعادة وضع الراكب في صلب سياسات األمن ُيفترض فيه عملية  أنه كما ٧-٢
في المفتوحة للجمهور منطقة الفي األمنية تطبيق المقتضيات االعتبارات األمنية وبالتالي إمكانية توسيع نطاق في ذلك 
 المطارات.

من كل تدبير  تقييمتقتضي إعادة وضع الراكب في صلب سياسات األمن  إنفمن ناحية التقييم العام، و وأخيرا  ٨-٢
تمثل يالسلطات العامة  الذي تعتمدهللنهج الجديد  المنطقي لشرطاوٕان . فعاليته مجرد وليس، بأسرهالنظام الناتج  وتقييمالتدابير 
له نفس تغيير موازي إدخال األمن) في ووكاالت (مديرو المطارات والناقلون الجويون  ياألمنمنفذين العمليين للنظام بالنسبة لل
 .المنشودة إلى األهداف القائمة على النتائجالموارد المتاحة على قائمة هداف الاألاالنتقال من  وهواألهمية 

لى السيطرة على تكاليف ع شجعيأن  ،رؤية شاملة للتدابير وجود، مع يمكن للسعي المنتظم لتحقيق الكفاءةو  ٩-٢
عن على التكاليف . ولن تنتج السيطرة ، وكل ذلك من أجل إرضاء الركابالنظام حتى يتم ضمان استدامته على المدى الطويل

على و كل تدبير على المترتبة ف والمنافع يلال للتكمفصتقييم ل سينتج عن ب –جزافيا ومن المحتمل أن يكون  –نهج حسابي 
 كل هذه التدابير.لنسق المالنظام 

سياسات أمن الطيران في  اتالتطور توجيه الذي تسعى استنتاجاته إلى  المؤتمر هذا وهدف مستوى وعلى ضوء ١٠-٢
 بهدف إرضاءهذه السياسات ضرورة توجيه اللحظة حاسمة ومناسبة جدا للتذكير بالمدني للعقد المقبل، تعتبر فرنسا أن هذه 

غير والناقلين الجويين وبطريقة مديري المطارات ستحقها الراكب كأحد زبائن على نوعية الخدمة التي ي مع االرتكازب االرك
  .عينهالسلطات المختصة مباشرة كأحد زبائن ا
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 الخالصة -٣

 :لىبما ي أن يقوممؤتمر الرجى من يُ  ١-٣

أخذ علما بالرسالة الرئيسية التي ينقلها الوفد الفرنسي بشأن أولويات السياسات العامة في مجال أن ي )أ 
 وٕارضاء الراكب؛ برمته أال وهي تحقيق الكفاءة العالمية للنظام  ،األمن

أحمر لتعريف  االسياسات العامة ألمن الطيران المدني وخط ركيزةهذه المبادئ تشكل ر بأن ذكّ أن ي )ب 
 أهداف االيكاو في هذا المجال؛

المعايير الرئيسة لتقييم نتائج السياسات العامة ألمن كأحد أن يعتمد مبادئ الكفاءة العامة وٕارضاء الراكب  )ج 
 الطيران المدني؛ 

رسخ هذا المبدأ في توصيات المؤتمر وفي أي إعالن تعتمده األسرة الدولية برعاية االيكاو في يأن  )د 
 مستقبل.ال

 — انتهى —


