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، وتم التشديد عليها على مستوى السياسة العامة وفي هذا السياق، برزت استدامة أمن الطيران كمسألة هامة ٣-١
. وعلى نحو متزايد، تبحث ٢٠١٢و ٢٠١١يكاو في عامي في سلسلة من المؤتمرات اإلقليمية بشأن أمن الطيران عقدتها اال

أمن الطيران ومنظماتهم الدولية واإلقليمية عن طرق ووسائل للحفاظ على مجال سلطات الدولة والشركاء من الصناعة في 
ة راحة ومراعا مستوى فعالية األمن أو تحسينه، وبلوغ قدر أكبر من الكفاءة في استخدام الموارد المخصصة ألمن الطيران

  .إلى أقصى حد ممكنالمسافر 

 المناقشة -٢

مشروع في المحاوالت للقيام بتدخل غير فعال أو األيمكن تعريف "أمن الطيران المستدام" على أنه الكشف عن  ١-٢
للفترة الطيران المدني والوقاية منها والرد عليها والتعافي منها، وذلك باستخدام وسائل يمكن للهيئة أو الهيئات المسؤولة تحملها 

التي يمكنها المساهمة في  الزمنية المطلوبة. وتجدر اإلشارة إلى عدد من المبادئ السياسية والممارسات المهمة المترابطة
تطور منظومة  أن تساهم بصفة عامة في. ويمكن لهذه الوسائل وغيرها شرحه التوصل إلى أمن الطيران المستدام، كما يلي

 رار من الناحية االقتصادية.طيران مدني سليمة وقابلة لالستم

 القائمة على المخاطر اإلجراءات األمنية ٢-٢

مليات تقييم أمني عملية تقييم للمخاطر. ومن شأن ع إجراءينبغي أن تكون نقطة االنطالق للنظر في أي  ١-٢-٢
وافرة، بما في وباالستناد إلى المعلومات المت المختصة بصفة مستمرةالمخاطر هذه التي تجريها بموضوعية السلطات األمنية 

الجديدة أو المعدلة مبررة ومالئمة للحاجات الفعلية  اإلجراءات األمنية جعلأن تساعد في ضمان  ،االستخباراتيةمعلومات الذلك 
 ومتناسبة مع مستوى الخطر.

من مجلس  ٢٠١٠وقد طلبت الجمعية العمومية لاليكاو خالل الدورة السابعة والثالثين المنعقدة في عام  ٢-٢-٢
وٕاضافة خاصة بأمن الطيران التحديد وٕاعداد منهجية لتقييم المخاطر اته إلى فريق خبراء أمن الطيران بإعطاء توجيه االيكاو

تدابير جديدة أو معدلة ألمن الطيران في الملحق السابع عشر أو بشأن اعتماد يصدرها ي توصيات ألتقييم المخاطر عنصر 
 في أي وثيقة أخرى صادرة عن االيكاو.

تقييم المخاطر المجرى بشكل  للتأكد من أن، ينبغي القيام بالترتيبات المؤسسية المالئمة توى الدولوعلى مس ٣-٢-٢
 في صنع القرار السياسي.و جانب روتيني من البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني  هو منهجي

 التي ينبغي تحقيقها كز على النتائجتاألمن المر  ٣-٢

الجهات لدى  ك ميالً أن هنا ارسات الدولة في مجال أمن الطيرانفيما يتعلق بمم أنه االيكاو وجدتلقد  ١-٣-٢
وهذا النتائج األمنية التي ينبغي بلوغها واألساليب التي ينبغي استخدامها لبلوغ تلك النتائج.  من كالً  أن تحدد بدقةإلى  التنظيمية

لسلطات الجذابة بالنسبة لالتنظيمية  قابةر مستوى من اليعطي كل من النتائج واألساليب األمنية  األسلوب المتمثل في تحديد
، وتبعات أفعال مستوى وطبيعة التهديدات ومواطن الضعفمعلومات غير مؤكدة بشأن التنظيمية، السيما حين تتعامل مع 

 ومحاوالت التدخل غير المشروع بالطيران المدني التي يحتمل أن تكون خطيرة.

لة عن القيام قد يؤدي إلى حرمان الهيئات المسؤو شودة المنلبلوغ النتائج  محددة أساليبإال أن فرض  ٢-٣-٢
فاعلية نفس الفعالية والكفاءة أو  ،على الرغم من اختالفها ،لهاستخدام أساليب أخرى ال الالزمةمرونة من ال اإلجراءات األمنيةب

لبلوغ األهداف األمنية  مجديةبل قا كسياسة عامة كز على النتائج"توكفاءة أكبر لبلوغ الهدف. وقد برز مؤخرا مفهوم "األمن المر 
المخاطر. ويمكن تحديد هذه  الحتواءبشأن وسائل بلوغ النتائج الضرورية  مختلفة المسؤولين عن التنفيذ خيارات إعطاءمع 

 ع هذا. وبطبيعة الحال، إذا اتبأن تثبت براعتها فيهاأو يمكن لهيئات التنفيذ المسؤولة  الجهات التنظيميةالخيارات من جانب 
للتأكد بالفعل من بلوغ النتائج  بممارسة اإلشراف المالئم من وجودها في موقع يسمح لها الجهات التنظيميةستفيد النهج األخير، ت

 الضرورية.
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 اإلجراءات األمنيةترشيد  ٤-٢

 االطيران المدني وفق الذي يتعرض له تهديدالمستوى ل بصفة مستمرة رصدها أثناء ،أن تستنتج يمكن لدولة ما ١-٤-٢
التي فرضت في وقت سابق ربما لم تعد ضرورية بما أن  اإلجراءات األمنيةأن  ،من الملحق السابع عشر ٣- ١-٣دة للما

أن جميع التهديدات  اعتبار وبينما أنه ليس من الحكمة وأساليب األمن وتكنولوجياته تتطور. التهديدات باتت مفهومة بشكل أكبر
أن يخلق فرصا لتقليص إدارة مخاطر الطيران مفهوم أبدا، إال أنه يمكن لتطور تمت مواجهتها في السابق لن تتكرر التي 

حظر  ٢٠٠٨على سبيل المثال، كان الرد الفوري على تهديد السوائل واأليروسوالت والهالميات في عام ف. اإلجراءات األمنية
مع تطور طبيعة  هابكميات صغيرة مننقل هذه المواد في مقصورة الركاب. وفي وقت الحق تم خفض مستوى التقييد للسماح 

  تخفيف القيود مع تطور تكنولوجيات الكشف وأساليب الكشف األمني. يتواصل ومن المحتمل أناإلجراءات المضادة، التهديد و 
القائمة، من  اإلجراءات األمنيةتدابير أمنية جديدة أو تعزيز ما يلزم من وكما تتحمل الدول مسؤولية فرض  ٢-٤-٢

وعمليا، قد تكون هذه حين ال تعود ضرورية.  اإلجراءات األمنيةالدول أيضا مسؤولية ترشيد أو خفض  المقترح أن تتحمل
أو الظهور بمظهر خفض تلك  اإلجراءات األمنيةتطرح تحديا وتثير الجدل ألن خفض وربما المسألة مسألة سياسة عامة 

عدم ارتفاع المستوى العام للمخاطر. وفي هذا الصدد، قد  إال إذا اتخذت تدابير تعويضية لضمان القلقالتدابير قد يؤدي إلى 
إلقليمي أو على شركاء على الصعيد الثائي أو االمع  اإلجراءات األمنيةترشيد  أن تنسق عمليةتجد الدول أنه من المفيد 
  .شواغلهذا النوع من ال احتواءستراتيجيات المستوى العالمي كجزء من ا

  كنولوجيابلوغ االستفادة القصوى من الت ٥-٢
في التكنولوجيا مع ما  يةالمال راتستثمااالمستويات عالية من  إلى اإلجراءات األمنيةالكثير من  يحتاج ١-٥-٢

يصحبها من هياكل أساسية وتعديالت على المطارات، باإلضافة إلى تكاليف التشغيل واليد العاملة. وتشمل األمثلة على ذلك 
، لها عمرها االفتراضي جهزةتلك األنظرًا ألن و  بة بواسطة كاميرات الفيديو والحواجز.مراقبة الدخول والمراق وأجهزةالكشف  أجهزة

 استخدام األجهزةمن خالل تحديث البرمجيات واستخدام أفضل الممارسات في  اتيمكن بلوغ االستفادة القصوى من االستثمار 
 واالهتمام بالعوامل البشرية، بما في ذلك التدريب. اوتشغيله

  ومحطة الكشف األمني الوحيدةلمتبادل بالتكافؤ االعتراف ا ٦-٢
مسؤولية كل أي  "مسؤولية الدولة المضيفة":  وهناك مبدأ أساسي في اإلطار األمني للطيران المدني الدولي ه ١-٦-٢

الواردة في الملحق  الدولية دولة عن توفير أمن الرحالت التي تقلع من مطارات واقعة على أراضيها وفقا للقواعد والتوصيات
من حيث  مزايا النقل الجوي في المالحق األخرى. ولكن قد تتأثر السابع عشر والقواعد والتوصيات الدولية ذات الصلة باألمن

اإلجراءات حين ال تعترف إحدى الدول بتكافؤ التدابير المطبقة ضمن أراضي دولة أخرى، مما يؤدي إلى إعادة تطبيق  الكفاءة
 ضرورية اإلجراءات األمنيةو البضائع الواصلة أو المحولة أو العابرة. وقد تعتبر إعادة تطبيق على الركاب أو األمتعة أ األمنية

واألمثل هو أن تتمكن  زعاج.اإلبإدارة المخاطر ولكنها قد تتسبب في التأخير و في تكبد تكاليف إضافية وفي ألسباب متصلة 
محطة الكشف األمني الوحيدة.  ها في الطيران لتطبيق مفهومئالدول من االعتراف بتكافؤ التدابير المطبقة على أراضي شركا

 ٤-٥- ٤(اإلجراءات المتعلقة بالركاب وأمتعتهم اليدوية) و ٢- ٤-٤التي تكرسها المادتان  ،ةومحطة الكشف األمني الوحيد
الوصول لى خفض مدد (اإلجراءات المتعلقة باألمتعة المنقولة في مستودع الطائرة) من الملحق السابع عشر، يمكن أن تؤدي إ

التسهيل للركاب وتكاليف المراقبة األمنية (مثال األجهزة، وموظفو األمن، إلخ...)، باإلضافة إلى زيادة  إلى الرحالت التالية
 ومشغلي المطارات والطائرات.

بما اتفاقات محطة الكشف األمني الوحيدة أو غيرها من اتفاقات التكافؤ،  علىاألمثلة  وبينما يوجد عدد من ٢-٦-٢
األدوات بإعداد االيكاو بعد  تقمولم  بسيطةفي ذلك أمثلة حديثة في مجال الشحن الجوي، إال أن مهمة تحديد التكافؤ غير 

على تقييم التكافؤ والترويج لها للتشجيع  ةالدول سلطات لمساعدة الدول على تحديد التكافؤ. ويمكن إعداد مواد إرشادية لمساعدة
 ال.على التعاون في هذا المج
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  المواءمة ٧-٢
المشغلين الجويين وغيرهم من الهيئات  في إخضاعتتسبب منظومة النقل الجوي الدولي من حيث طبيعتها  ١-٧-٢

ذلك، يتعين عليهم لنتيجة ى النظام القانوني لدول عديدة. و إل ،هاومتعهدي ترحيل شركات تجميع البضائعك ،المعنية بالنقل الجوي
االلتزام بعضها قد يكون متوائما بين الدول، مما يسهل و سالمة الحدود، بأمن الطيران و  من الشروط المتعلقة لمجموعةاالمتثال 

 .صعوبات إضافية لاللتزام بالشروط، وبعضها اآلخر قد ال يكون متوائما، مما يخلق بهذه الشروط

سبيل أو أكثر. فعلى  نظامين قانونيينيمكن تحسين استدامة أمن الطيران من خالل مواءمة الشروط بين و  ٢-٧-٢
أساليب االمتثال  اإلقليمي إلى رفع مستوى كفاءة وعلى المستوى الثنائي أمتوائمة قد يؤدي اعتماد أحكام تنظيمية  المثال،
 ويتيح فرصا للقيام باإلشراف بطرق تعاونية. ةالتنظيميللقواعد 

  ألزماتلاالستعداد  ٨-٢
مستويات في ظهور دخل غير المشروع، األزمات في أمن الطيران، مثل أفعال أو محاوالت التدائمًا تتسبب  ١-٨-٢

، وفي حالة عدم احتواء األخطار بطريقة سليمةأحيانا لفترات طويلة. و عالية من النشاط بالنسبة إلى األطراف المعنية الرئيسية، 
مواصلة القدرة على وٕان العودة إلى العمليات الطبيعية. تتأخر و التصدي لها  على قدراتال تتأثريمكن أن فإنها قد تستمر و 

في حاالت  بشكل سريع األنشطة الضرورية من خالل استخدام ممارسات اإلدارة المناسبة، مثل توافر القدرة على زيادة النشاط
 فيبالتالي وتساهم ، قابلة لالستمرارالنشطة األ من خالللها  والتصديالمنظمات من استباق حاالت األزمات تمَّكن الطوارئ، 

 الدولة في مجال أمن الطيران. االستدامة العامة لبرامج

 توصياتالاالستنتاجات و  -٣

  :إقرار االستنتاجات التاليةرفيع المستوى ألمن الطيران إلى الدعى المؤتمر يُ  ١-٣
مهمة لجميع الهيئات التي لديها مسؤوليات  استراتيجيةوترتيبات أمن الطيران مسألة  إجراءاتاستدامة   )أ 

 ؛مرتبطة بأمن الطيران

اإلجراءات كزة على النتائج وترشيد تالمر  اإلجراءات األمنيةالقائمة على المخاطر و  اإلجراءات األمنية  )ب 
وبلوغ االستفادة القصوى من التكنولوجيا واالعتراف المتبادل بالتكافؤ ومحطة الكشف األمني  األمنية

ل تطبيقها بشكهي سياسات عامة وممارسات يمكن أن يساهم الوحيدة والمواءمة واالستعداد لألزمات 
  ؛وترتيبات أمن الطيران إجراءاتكبير في استدامة 

  .توالتسهيال اإلجراءات األمنيةينبغي التشديد بشكل أكبر على بلوغ التوازن المالئم بين فعالية   )ج 
  توصية بما يلي:الُيدعى المؤتمر الرفيع المستوى ألمن الطيران إلى  ٢-٣

في ورقة العمل هذه لضمان استدامة  شار إليهاموالممارسات العامة السياسات الأن تعتمد الدول   )أ 
  ؛برامجها الوطنية في مجال أمن الطيران المدني

الدول في جهودها الرامية إلى الحفاظ على  لها لمساعدةوالترويج أن تقوم االيكاو بإعداد مواد إرشادية   )ب 
  من الطيران المدني؛ألاستدامة البرامج الوطنية 

لتوصل التي تسمح با وسائلالطرق و الوتنفيذ  لتصميم لمعنيةالجهات اأن تتعاون االيكاو والدول وجميع   )ج 
 .المستدام لطيراناإلى أمن 

 - انتهى -


