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 ممخصال
بتسييل  ، وىو يسمحإعداد تدابير أمن الطيران المستدامةدى ىذه الورقة نيج قائم عمى النتائج كمبدأ توجييي ل ُيعرض في

. كما يمنح ىذا النيج الدول والقواعد القياسية المشتركة بين الدول مع اإلقرار بوجود اختالفات محميةالمنشودة النتائج وفيم 
 .تطورعن ال فلمتيديدات التي ال تك والتصدي األمور استباققادرة عمى المرونة االستراتيجية والتشغيمية لتبقى 

  .5 الفقرة الواردة في اإلجراءات تأييدإلى رفيع المستوى بشأن أمن الطيران اللمؤتمر ُيدعى ا اإلجراء:

 المقدمة -1

برامج أمن الطيران أن تكون استباقية ومرنة لوينبغي  .مستمر تطورفي التيديدات المحدقة بالطيران العالمي  1-1
لمتصدي ليذه التيديدات واالحتفاظ بزمام المبادرة، مع إتاحة المجال لمنمو المتواصل لقطاع الطيران المدني. وفي ىذا السياق، 

. وتشير النتائج المتوخاة إلى ةلمبدأ األساسي لتوجيو تدابير أمن الطيران المستداماالنيج القائم عمى النتائج  شكلينبغي أن ي
القاعدة القياسية بالنظر إلى  لتنفيذطريقة أفضل القواعد القياسية التي ينبغي االمتثال ليا مع منح الدول المرونة لتحديد 

  األخرى في مجال الطيران.المحمية. ويتفق ىذا النيج مع مبادرات االيكاو والمخاطر الظروف 

جراءات المكافحةلتهديدات تطور ا استمرار -2   وا 

 اآلخذ بالتطورالتهديد  2-1

حدود الدول. ولكن، يبرز كثيرا وال تراعى فييا عالمية مشكمة تشكل التيديدات األمنية المحدقة بالطيران  ( أ
ختمف حتى بحسب العوامل المحمية ضمن كل دولة. يالمختمفة، وىو  التيديد بشكل مختمف في الدول

 ،منية المحميةموارد كالتمويل والتدريب والتجييزات، باإلضافة إلى الحالة األما ىو متاح من وسيحدد 
 والقيام بو. ما خطيط ليجومتطريقة ال



 - 2 - HLCAS-WP/33 

ففي عام األساليب المختمفة لميجمات اإلرىابية.  2002وتمخص الوقائع البارزة التي حصمت منذ عام  ( ب
 عمى متنمحمول  حاولت القاعدة في شبو الجزيرة العربية تفجير جياز انفجاري ارتجالي، 2002
، تم اكتشاف جيازين 2010وفي عام . Northwest Airlinesلمخطوط الجوية  253رقم  ةالرحم

شحن عمى متن رحمتي انفجاريين ارتجاليين تابعين لمقاعدة في شبو الجزيرة العربية في إرساليات 
، قامت مجموعة انفصالية بتفجير جياز انفجاري ارتجالي 2011وفي عام  دوليتين منفصمتين.

مني التقميدي في المطار. وتمخص ىذه مطار موسكو الدولي، ولكن خارج الطوق األ داخلمحمول 
 ئتيا.األمثمة عمى قمتيا تنوع األساليب فيما تطور المجموعات التكتيكات والتقنيات المتبعة وفقا لبي

التنويع والقدرة عمى التكيف نقاط القوة األساسية التي تتمتع بيا المجموعات اإلرىابية. وىذا ما يشكل و  ج(
 عمل فريق العمل المعني بالتيديدات والمخاطر التابع لفريق خبراء أمن الطيرانيتم اإلقرار بو ضمن 

ظروف الدولة  حسبالمخاطر عام عن سياق بيان  وتحديثالذي يشجع جميع الدول عمى إعداد 
الدفاع الجوي المحمولة إلى أن  اتبشأن التيديدات الناشئة مثل منظوم ويشير عمل الفريق العضو.

 البيئة المحمية.حسب التيديد والخطر يختمفان 

  إجراءات المكافحة 2-2

ختمف تواستدامتيا. و لجميع الدول عوامل فريدة خاصة بيا تؤثر عمى إجراء عممياتيا األمنية  ( أ
تستخدم بعض الدول و ، السيما بشأن سمطات خدمات األمن ومسؤولياتيا في المطارات. اتالتشريع
أنشأت دول أخرى وكاالت حكومية ألمن الطيران. وتحدد الثقافة من القطاع الخاص فيما ىيئات 

ذه يتم اإلقرار بيوالتاريخ أيضا تركيبة وتركيز إجراءات األمن التي تشكل أفضل الممارسات. و 
 .1244السيادة في النسخة األصمية التفاقية الطيران المدني الدولي لعام مسألة االختالفات الفريدة في 

كما أن األزمة المالية العالمية قد ألقت الضوء بالنسبة إلى جميع الدول األعضاء عمى الحاجة إلى  ( ب
استخدام  جبقارنة مع الموارد المحدودة. ويترتيب أولويات الخدمات الحكومية بالمتوخي االحتراس في 

نيج قائم عمى المخاطر لمحفاظ عمى مستوى مقبول من التغطية األمنية، مع األخذ في الحسبان 
 –من الممحق السابع عشر  3-1-3وتشير القاعدة مستوى التيديد واألولويات الحكومية األخرى. 

"يجب عمى كل دولة متعاقدة أن تنظر بصفة مستمرة في مستوى التيديد الذي  ما يمي:إلى  األمن
يتعرض لو الطيران المدني في إقميميا، وأن تنشئ وتنفذ السياسات واإلجراءات لكي تعدل طبقا لذلك 
العناصر ذات الصمة في برنامجيا الوطني ألمن الطيران المدني، وذلك عمى أساس تقييم لممخاطر 

وتقر ىذه القاعدة بأنو لدى الدول شروط مختمفة لمتصدي بو السمطات الوطنية المعنية".  األمنية تقوم
التي تطرحيا المجموعات اإلرىابية في منطقتيا. وينبغي أن  اآلخذة بالتطورلمتيديدات والمخاطر 

لمحفاظ تتمتع الدول بالمرونة لمتكييف والتطور بشكل أسرع من المجموعات اإلرىابية، ولتحويل الموارد 
 عمى برنامج أمن استباقي.

 بين الدولمستدامة والمصادقة المتبادلة المنية األتدابير ال حيالنهج قائم عمى النتائج  -3

القائم عمى النتائج المبدأ األساسي الذي يوجو نظام أمن الطيران المستدام. وتدابير  نيجشكل اليينبغي أن  3-1
المرونة والكفاءة من حيث الموارد. وقد أشار فريق خبراء أمن بالفعالية و  زيا تمتاأمن الطيران القائمة عمى النتائج مستدامة ألن

عممية لبموغ  ىاوأكثر  ممكنةالتدابير األمنية الأفضل بأن تمارس المرونة وتحدد بنفسيا  الطيران إلى أن ىذا النيج يسمح لمدول
 النتيجة. وىو يقر بأن التيديدات ال تنفك تتطور ولن يكون ىناك من واقعتين متماثمتين.
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 العناصر التالية:ويمتاز ىذا النيج بالفائدة من حيث  3-2

األعمى خطورة. وتشير اليجمات مجاالت الالموارد سريعا إلى تتيح لمدول تحويل إنيا  المرونة: ( أ
ومحاوالت اليجمات التي وقعت مؤخرا إلى أن المجموعات اإلرىابية ستسعى إلى استغالل الثغرات 
القائمة في ىيكل أمن الدولة ويمكنيا أن تتكيف سريعا مع التغييرات. وتحتاج الدول إلى المرونة لنقل 

السيما في بيئة القيود المالية الحالية. وىي تحتاج أيضا إلى القدرة  –سد تمك الثغرات الموارد بغية 
وستحتاج الصناعة أيضا إلى المرونة لتكييف  عمى القيام بذلك بسرعة الستباق التيديدات الناشئة.

المرونة االستراتيجية  منية مع الظروف التي تعمل فييا. وال يوفر النيج الفرضي أو الموحدالتدابير األ
 تشغيمية الالزمة لمتصدي لمتيديدات المعاصرة.أو ال

يوفر النيج القائم عمى النتائج االستدامة الطويمة األمد لمقواعد التي ينص عمييا الممحق  االستدامة: ( ب
. ويسمح ىذا بمعالجة التيديدات األمنية بطريقة فعالة ال تعيق النمو المتواصل األمن –السابع عشر 

ن تتماشى القواعد والتوصيات الفرضية مع وتيرة المجموعات اإلرىابية لو لعمميات الطيران المدني. 
 . وسيكون من الضروري إعادة صياغة التدابير الفرضيةاآلخذة بالتطوراالبتكارية والتيديدات األمنية 

ة لتغطية جميع ونشرىا كل مرة يبرز فييا تيديد جديد، وسيكون أيضا من الضروري أن تكون مسيب
طية جميع غ؛ وحتى في ىذه الحالة، من المستبعد أن تتمكن من توالظروف التشغيمية النماذج

ثقافة رجعية تجاه التيديدات الناشئة  قيام وفي أسوأ الحاالت، قد تشجع بشكل غير مباشراالحتماالت. 
 فيما تنتظر الدول حدوث الوقائع قبل التمكن من إعداد ممارسات جديدة لمتصدي ليا.

الطريقة الفضمى لبموغ نتيجة أمنية ما سيحدد أيضا استخدام عمميات تقييم المخاطر لتحديد  الكفاءة:  ج(
وينبغي أال تُفرض عمى الدول كمية من رأس المال البشري أو غيره من االستخدام األكفأ لمموارد. 

ألنسب توازن الموارد ا المخاطرالموارد عمى أنيا العنصر الحاسم لمتوصل إلى األمن. ويتيح تقييم 
ثقافة استباقية تشجع عمى االبتكار والمرونة في وضع أفضل  قيام عمىلمتصدي لمتيديد. كما يساعد 

 الممارسات في القطاعين العام والخاص.

يسيل تحديد النتائج والقواعد المشتركة وفيميا بين الدول. ومن الناحية  :تكافؤالمصادقة المتبادلة والد( 
يسمح ذلك لمدول سسيل تعقبيا ومقارنتيا بين الدول. و يالعممية، ترتبط النتائج بتدابير أداء النظام التي 

نيا. مختمفة لبموغ النتيجة عي اتالتي من الواضح أن لدييا نظم أمنية متطورة بأن تعترف بفعالية مقارب
من ممارساتيا الخاصة لتقييم نظام دولة  طبق األصل"عمى "صورة يتيح تفادي اعتماد إحدى الدول سو 

تدابير أمنية إضافية لمتصدي لتيديد أمني  أخرى. وقبل أن تطالب إحدى الدول دولة أخرى بتطبيق
في تمك الدولة  القائمةينبغي أن تأخذ الدولة مقدمة الطمب في الحسبان التدابير األمنية  ،وشيك

تكافئة إذا كانت تحقق مدولة أن تعترف بالتدابير القائمة عمى أنيا مللمتخفيف من الخطر. وينبغي 
من أجل رفع مستوى المساعدة  تيسير عممية تقديمىي  األىداف األمنية عينيا. والفائدة اإلضافية

 األمنية.إحدى النتائج تحقق حين يكون من الواضح أن إحدى الدول ال القدرات 

بين  الفائدة غير المباشرة لممصادقة المتبادلة عمى النتائج األمنية ىي أنيا ستبني تفاىما  التعاون: ه(
تعترف أم الدول. وسيكون عمى الدول فيم التأثيرات الفريدة ضمن دولة أخرى لدى تقييم ما إذا كانت س

االستيعاب بدال من الميل إلى االستقراء التحمي باالستقصاء و  ال بتدابيرىا. وستكون الدول مجبرة عمى
 لدى القيام بعمميات التقييم الثنائية.
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 نهج االيكاو العام حيال الطيراناالتساق مع  -4

يجري تطبيق نيج قائم عمى النتائج كمبدأ أساسي في االيكاو في جميع مجاالت الطيران. فعمى سبيل المثال،  4-1
لى جانب الصمة بالنقل اآلمن لمشحن الجوي والبريد تركز عامة عمى النتائج. القواعد الواردة في الممحق السابع عشر ذات  وا 

نتائج المجال أمن الطيران، تقوم االيكاو بتحول فمسفي ىام في سالمة الطيران من خالل تطبيق نظم إدارة السالمة القائمة عمى 
ة في ييم أداء إحدى منظمات الطيران التجاريالحكوميين عمى تقالسالمة. ومن شأن ذلك تشجيع المنظمين المحققة في مجال 

بالمقارنة مع النتائج المتفق عمييا واإلدارة المالئمة لممخاطر، مع قدر أقل من التشديد عمى التدابير الفرضية.  مجال السالمة
ات الطيران اتساق أكبر بالنسبة إلى الدول والصناعة في جميع قطاعإلى  حيال األمن وسيؤدي النيج القائم عمى النتائج

 الرئيسية.

 االستنتاج -5

ويتطور ويجب أن ينطبق ىذا عمى  غيرالتيديد سيتو ينبغي أن تكون التدابير األمنية متناسبة مع التيديد.  5-1
تزود النتائج األمنية التي تمتاز بالكفاءة الدولة بالمرونة مع الحفاظ عمى و كسب زمام المبادرة. رد الدولة أيضا لمتمكن من 

الخالصة المنطقية لبرنامج أمن يبدأ ببيان النيج القائم عمى النتائج ىو و متسقة ومستدامة عبر النظام العالمي. قواعد قياسية 
إلقامة مستوى مشترك من األمن بين الدول مع اإلقرار بوجود  كثر فعاليةوىو أيضا الطريقة األالمخاطر.  عام عن سياق

 االيكاو القياسية في جميع مجاالت الطيران.اختالفات محمية. وىذا النيج متسق مع قواعد 

 :ما يمي مؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران إلىالدعى يُ  5-2

 ؛توجو برنامج الدولة في مجال األمنفي الطبيعة دائمة التطور لمتيديدات والعوامل الداخمية التي  النظر (أ 

 عممية  أحد المبادئ الرئيسية التي توجو ئجبأن يكون النيج القائم عمى النتا األمانة العامة لاليكاو توصية (ب 
 .وضع التدابير المستدامة ألمن الطيران

 

 

  - انتهى -


