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 االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
  

 )DGCA-MID/1( 
 )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (

  
  

 مسائل أمن الطيران  : البند السادس
  

 األمن قائمًا أآثر على تحديد المخاطر: )17( يكاو رقممنظمة إ إرساء األسس الالزمة ليصبح تذييل
  أنظمة إدارة األمن

 
 )مقدمة من اياتا(

  

موجز

تقدم هذه الورقة إلى االجتماع تحديثًا بشأن عمل أياتا في ميدان نظم إدارة 
 . األمن

لمنظمة إيكاو في آخر اجتماع للجنة خبراء أمن الطيران التابعة  
)AVSECP/21  طلب أياتا تحديد عناصر مفهوم نظام ) 2010الذي عقد في

وبعد . )17( إدارة األمن التي يمكن إدراجها في الطبعات المقبلة من التذييل
أن آل  مع العناصر الرئيسية ألنظمة إدارة األمن، يبدو )17(التذييل مقارنة 

رسة المفاهيم الرئيسية ألنظمة إدارة األمن مدرجة بالفعل في قواعد المما
ومع ذلك، يعتقد أياتا أنه ما زال هناك . )17(القياسية والمستحسنة للتذييل 

، وذلك يؤدي )17(التذييل لتنسيق هذه العناصر في " إدارة"حاجة إلى توفير 
ن ذلك متسقًا مع االتجاه الرامي وسيكو  .إلى التحسين المستمر في مجال األمن

يقوم أآثر فأآثر على تحديد المخاطر وجعل أمن الطيران  )17(  لجعل التذييل
 .العالمي أآثر استجابة لبيئة التهديد الحيوية

  
يقترح أياتا على االجتماع الثاني والعشرين للجنة خبراء أمن الطيران المنعقد 

خطة عمل تقضي بالبدء، منذ اآلن  ،2011مارس  25-21حاليًا في مونتريال، 
في وضع صياغة جديدة لقواعد الممارسة  ،)17( وحتى التعديل القادم للتذييل

القياسية والمستحسنة بشأن أنظمة إدارة األمن، لتطبق على مشغلي الطائرات 
  .فقط

 مراجع

 األمن، الطبعة الثامنة -)17( التذييل
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 مقدمة .1

 
األمن لكثير من النقاش منذ طرحها أياتا ألول مرة في االجتماع السابع عشر لقد خضعت أنظمة إدارة  1.1

ومنذ ذلك الحين، أصبح  .2006التابعة لمنظمة إيكاو في عام ) AVSECP(للجنة خبراء أمن الطيران 
المفهوم الهدف األمني االستراتيجي للجنة خبراء أمن الطيران، وظهر آتوجيه في الدليل األمني الخاص 

، ويشكل جزءًا من استراتيجية منظمة إيكاو الشاملة ألمن الطيران )8973الوثيقة (بمنظمة إيكاو 
)ICASS( الفقرة ،S15  - "إدارة األمن." 

 
من التطورات المشجعة على مدى السنوات الخمس الماضية، وخارج نطاق لجنة خبراء  لقد حدث عدد 1.2

  :أمن الطيران
  ألزم أياتا شرآات الطيران األعضاء بتنفيذ العناصر األساسية لنظم إدارة األمن، واعتبر ذلك

 . شرطًا لعضويته
 لبعض اآلخر ينظر في أدخلت عدد من الدول المتعاقدة نظم إدارة األمن في تشريعاتها، ومازال ا

 .ذلك
 

وقد أوصى االجتماع الواعد والعشرون للجنة خبراء أمن الطيران في العام الماضي أياتا بتحديد عناصر  1.3
واستنادا إلى هذه  ).17( مفهومه لنظام إدارة األمن والتي يمكن إدراجها في الطبعات المقبلة من التذييل

ناضج بما ) 17( المهمة الموضحة أدناه، يعتقد أياتا بأن إدراج نظم إدارة األمن في التعديل القادم للتذييل
 .)17( فيه الكفاية، ويقترح جعل ذلك جزءًا من التفكير األوسع في فلسفة وأسلوب التذييل

 
الجتماع الثاني للجنة خبراء أمن الطيران أدناه ستطرح في ا) 2( إن المناقشة الواردة في الفقرة 1.4 

AVSECP  في مونتريالمنظمة إيكاو ، في مقر 2011مارس  25-21والمنعقد بين.  
 

 النقاش .2
  
اإلدارة : وهذه العناصر هي. 1حدد أياتا ستة من العناصر األساسية في نظام إدارة األمن للنقل الجوي 2.1

تقييم التهديدات وإدارة المخاطر، إدارة الطوارئ والحوادث،  العليا وااللتزام المؤسسي، إدارة الموارد،
 . ثم تم تقسيمها إلى عناصر فرعية داعمة. مراقبة وضمان الجودة، برنامج أمن الطيران

 
مبين في منظمة إيكاو ل )17(التذييل إن تحليل ثغرات العناصر الرئيسية لنظم إدارة أمن الطيران حسب  2.2

وهو يظهر أن آًال من هذه العناصر األساسية معالجة بطريقة أو . المعلومات هذهلورقة ) أ(التذييل 
ومع ذلك فإن هذه القواعد القياسية . )17(بأخرى في قواعد الممارسة القياسية والمستحسنة للتذييل 

ة أما نظام اإلدارة من قبيل نظام إدار. والمستحسنة تؤدي، إذا نظرنا إليها على حدة، مهمة واحدة فقط
األمن فبوسعه تنسيق جميع هذه المهام تحت سقف واحد، حيث تغذي آل منها األخرى بما يؤدي إلى 

وإذا استقينا المثال من حقل السالمة، حيث ستؤلف نظم إدارة السالمة قريبًا تذييًال . التحسين المستمر
م اإلدارة في أمن االعتراف صراحة بمساهمة نظ) 17(خاصًا بها، فإن أياتا يعتقد أن على التذييل 

 .الطيران
 

                                                      
 .الطيران تجميع هذه العناصر معًا أو تقسيمها إلى عناصر فرعية بطرق مختلفة، وفقًا لهيكل نظام إدارة األمن الخاص بهايمكن لشرآات  1
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ويعد ذلك جزءًا مما يعتبره أياتا ارتفاع الدعوة ضمن مجتمع أمن الطيران لجعل األنظمة قائمة على تحديد  2.3
وفي حين ذهب . المخاطر ومتجاوبة مع التهديدات المتغيرة وأبسط تفسيرًا وتنفيذًا على صناعة الطيران

قائمًا على ) 13( صالبة، يجب أن يبدأ العمل اآلن على جعل التعديل باتجاه توفير بيئة أآثر) 12( التعديل
 .تحديد المخاطر ومتسمًا بأمان ومرونة أآثر

 
  :)17(التذييل يمكن تحديد األهداف التالية للتعديل القادم على  2.4 

 
 ستسهم نظم إدارة األمن من خالل دمج العمليات مع : الترآيز على تعزيز أداء المشغلين

رسات األمنية في إدارة المخاطر التجارية والتدقيق وقياس األداء، األمر الذي سيؤدي إلى المما
وفي إطار ما . زيادة القدرة على توقع التهديدات والرد عليها بحد أدنى من االضطرابات التشغيلية

 .تسمح به األنظمة، سيضع المشغلون برامج فعالة ومستمرة التحسن
 

  مع وجود عناصر موثقة ومقاسة من نظام إدارة األمن، : أآثر آفاءة التحول إلى وظائف رقابة
ستكون الجهات التنظيمية قادرة على نقل الموارد من عمليات التحقق من التقيد المستهلكة للوقت 

 . إلى إجراء أنشطة الرقابة
 

  توصي ) 12( الجديدة من التعديل )4.1( إن الفقرة: ضع مفاهيم جديدة مثل مفهوم المفاجأةو
وباعتبار أن هذه ." الدول المتعاقدة بتعزيز استخدام التدابير األمنية العشوائية التي ال يمكن توقعها"

التدابير ستنفذ مرارًا في صناعة الطيران يصبح مفهومًا أن ترغب الدول المتعاقدة بالتأآد من أن 
من الممكن إثبات االمتثال من وهنا يؤمن أياتا إيمانًا راسخًا أن . قيامها بذلك سيكون آما يرضيها

 .خالل نظم إدارة األمن، ألن هذه النظم تتطلب توثيق العمليات والمقاييس المعتادة
 

للتصدي للتهديدات ) 13( هناك عدة خطوات ضرورية لتحقيق هذه األهداف وضمان جاهزية التعديل 2.5
  :ليةولذلك فإن أياتا يقترح مع فائق االحترام خطة العمل التا. الجديدة

 
  بينAVSECP/22 وAVSECP/24 تعمل لجنة خبراء أمن الطيران باالشتراك مع سكرتارية ،

على تطبيق نظام إدارة األمن في آيانات أخرى غير مشغلي الطائرات، مع وضع منظمة إيكاو 
كل ويعتقد أياتا أنه بينما تستطيع آل الجهات المعنية أن تجني بش. التوجيهات المناسبة لهذه الكيانات

فردي فوائد تنفيذ هذا النظام، فإن مجتمع الطيران الدولي ال يمكنه تحقيق وفورات الحجم وأقصى 
   . الفوائد إال عند تنفيذه من قبل جميع الفئات صاحبة الشأن

 
   بينAVSECP/22 وAVSECP/23قواعد ) 13( ، يضع الفريق العامل المعني بالتعديل

ويترافق ذلك . إدارة األمن وتنطبق على شرآات الطيران فقطممارسة مستحسنة جديدة تعالج نظم 
، باعتبار أن هذا "مراقبة الجودة" 3.4ويمكن إدراج هذه الفقرة في القسم . مع وضع تعريف جديد

القسم يتناول الموضوعية والكفاءة والتحسين المستمر والرقابة وتحقيق مستويات أداء ثابتة 
 .وموثوقة
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  ة المخصصة من أجل في نفس الفترة الزمنيAVSECP/24 فإن اللجنة ستستكشف وتنظر في ،
وعبر هذا التذييل في األنظمة ) 17(إدخال مزيد من المعايير القائمة على األداء، في التذييل 

وستضمن هذه المعايير للتدابير األمنية تعيين األهداف الواجب تحقيقها، ولكنها ستترك . الوطنية
ويعتقد أياتا أن النظام األمني الفعال حقًا، على . حسب تقييمهم وبيئتهم خيارات التنفيذ للمشغلين،

الصعيد العالمي أو المحلي، يجب أن يتكون من إطار تنظيمي قائم على األداء مترافقًا مع عملية 
 . صنع قرار دينامية من قبل مشغلي صناعة الطيران ورقابة قوية من قبل الجهات التنظيمية

 
) 17(أعاله لجعل التذييل  2.5الموافقة على خطة العمل المقترحة في  AVSECP/22على  يقترح أياتا  2.6

  :قائمًا أآثر على تحديد المخاطر، وذلك يشمل
 

، بدء العمل على تطبيق أنظمة إدارة األمن في AVSECP/24و AVSECP/22بين   . أ
 .آيانات أخرى غير مشغلي الطائرات

) 13( الفريق العامل المعني بالتعديل، نطلب من AVSECP/23و AVSECP/22بين   . ب
صياغة فقرة وتعريف جديدين يتناوالن أنظمة إدارة األمن وينطبقان على مشغلي 

 .الطائرات فقط
استكشاف والنظر في إدخال معايير قائمة على  AVSECP/24و AVSECP/23بين   . ت

 .وعبر هذا التذييل في األنظمة الوطنية) 17(التذييل األداء أآثر، في 
 

 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3
 
 . المتصلين بها) ب(و) أ(والتذييلين إلى مالحظة مضمون هذه الورقة االجتماع مدعو  3.1

 
 

---------- - 
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  )أ(الملحق 
  

  تحليل ثغرات العناصر األساسية ألنظمة إدارة األمن بالمقارنة مع المعايير والممارسات الموصى بها 
  ةمنظمة الطيران المدني الدوليالصادر عن  17 في الملحق

  
  

العناصر األساسية ألنظمة 
  1إدارة األمن

  العناصر المؤيدة
المعايير والممارسات الموصى بها 

المتعلقة بذلك  17في الملحق 
  )اإلصدار الثامن(

التزام اإلدارة العليا وااللتزام 
  المؤسساتي

  رئيس األمن -
  تنظيم إدارة األمن -

3.1.2 
  

  اختيار العاملين -  إدارة الموارد
  تقييم العاملين -
  برنامج التدريب األمني -
  الوعي األمني  -
  إدارة مقدمي الخدمة -
 

3.1.6  
3.4.1 
3.4.2 

  غير مشمول
3.4.3  

تقييم التهديدات وإدارة 
  المخاطر

  آشف التهديدات والمخاطر -
  تقييم التهديدات -
 تقييم المخاطر-

3.1.3 
3.1.3 
3.1.3  

إدارة الطوارئ والحوادث 
  )سرعة التجاوب(

  االستعداد للطوارئ واالستجابة تجاهها -
خطط إدارة األزمات والحوادث غير  -

  المتوقعة
 إدارة الحوادث األمنية-

5.2.1  
5.2.1  

5.3  
  

    ضبط الجودة وضمان الجودة
  
  آلية العمل التصحيحي -
  الخارجيينمقدمو الخدمة  -

3.4.4  ،3.4.5  ،  
 )بشكل غير متخصص( 3.4.6
3.4.8 

 غير مشمول
  

  3.3.1،  3.1.1  اإلجراءات الموثقة -  برنامج أمن الطيران
  
  

 ------------  
 

                                                 
  .مشغلي شرآات الطيرانالخاص ب IATAاألياتا  اعتمادًا على نظام إدارة أمن منظمة 1
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  )ب( الملحق
  

  األسئلة المكررة حول أنظمة إدارة األمن
  

   ود ذا القطاع بوج يم ه ى تنظ درتهم عل ى ق اظ عل ين الحف ن للمنظم إدارة  ةنظمأآيف يمك
 األمن؟

  
تحافظ دول س ود  ال ة  ةنظمأبوج م تنظيمي بالرقاب ة وتحك م وطني ة نظ ى سياس  إدارة األمن عل

ك من   د ذل دما تج التنظيم عن دخل ب ن الت تتمكن م بًا وس ل   –اس ن للناق ة إدارة األم مح أنظم وتس
ة  ا األولوي اطرة وإعطاءه واًء للمخ ا احت اط عملياته ر نق ى أآث التعرف عل يض ب عنصر  وتخف

ة        وانين الوطني ا في ذات الوقت مع الق ع     المخاطرة فيها بشكل منظم مع توافقه ولكن مع التمت
ى األدا       د عل وانين تعتم ة من خضوعها لق ر استراتيجيات    بميزة المرونة المتأتي ار أآث ء وباختي

نهم من    تخفيض المخاطر مالءمة لها وأفضلها من حيث اإلنتاجية مقارنة بتكلفتها، شريطة تمك
       . واإلبالغ عن ذلك 1إظهار إنجاز النتائج األمنية المتوقعة ومستوى األداء

  
  خفضها؟إلدارة األمن الحاجة إلى نظام ضبط جودة فعال ويأنظمة انتهاج قلل سيهل 
  

ن حسب الملحق   ام إلدارة األم اج نظ ال لضبط   17ال يخفض انته ام فع ى نظ ة إل ن الحاج م
ه        ذي يمكن من خالل الجودة أو يقلل منها، بل بدًال من ذلك، توفر أنظمة إدارة األمن اإلطار ال

ى نطاق أوسع     عمليات التنظيميةالالجودة مع  ضبطتحقيق اندماج وانسجام نظم  . الموجودة عل
دة      صناعة نهج متماسك وموحد ألمن  إتباعضمن سيا وهذ دول المتعاق ر ال ران داخل وعب الطي

  . إيكاو في منظمة
  

  هل تحل أنظمة إدارة األمن محل برامج أمن النقل الجوي؟
  

ل الجوي       رامج أمن النق ة إدارة األمن محل ب ن تحل أنظم ا   ACSPل ك فإنه دًال من ذل ل ب ، ب
دع     ي ب ذي ال يكتف ار ال توفر اإلط ر       س ًا أم ولى أيض ل يت امج ب ات البرن ع متطلب ق م م التواف
  .ويقود حرآة مستمرة للمراجعة والتحسين المخاطر التي ال يعالجها برنامج األمن

 
 

  - أنتهى -

                                                 
1  AVSECP/20-WP/10  


