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  االجتماع الرابع للمدراء العامين للطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

DGCA-MID/4  

  )2017أكتوبر  19-17(مسقط، سلطنة ُعمان 

 

 الطيران أمن مسائل  :السادس البند

  التعاون في مجال أمن الطيران

  (مقدمة من اإلتحاد العربي للنقل الجوي)

  لخصم

 آلية وتقترح الطيران، أمن مجال في التطورات آخر الورقة هذه تعرض

 مواجهة على المدني الطيران قدرة لتحسين األفرقاء جميع بين تعاونلل

األمنية. المخاطر  

  

 المقدمة .1

 

 نوحيث يسعى المخرب يةاإلرهاب التهديدات المخاوف األمنية وتصاعد تزايدمع  1.1
أحد أهم اهتمامات جميع بكونه  الطيران أمنالستغاللها، يستمر يجاد نقاط ضعف إل بال هوادة
 في الطيران المدني. العاملين األفرقاء

 

 مجلس دعاالى حٍد  في العالم خالل العامين الماضيين المخاطر األمنية تصاعدت 1.2
 الذي 2309 رقم القرار تم خالله اعتماد 2016سبتمبر أيلول/لى عقد اجتماع في إالدولي  األمن

 جميع اودع ،على أراضيها وفي أجوائها الجوية العمليات سالمة ضمان الدول مسؤوليةعلى  دأكّ 
 . الحالية تهديداتلا تماشياً مع الدولية األمن معايير وتطبيق لتقييم يكاواإل ضمن للعمل الدول
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 تُشكل والتي الطيران ألمن العالمية الخطة بتطوير االيكاو تقوم ،اإلطار هذا في 1.3
 . بشكٍل منّسق الطيران ألمن العالمية معاييرال تطبيق لضمان هامة أداة

 
 نلتعزيز األم خطة وضعى التعاون بين جميع األفرقاء الى أدّ  اإلقليمي، على المستوىو 1.4

نظمات شركات الطيران والمو الدول توالتي ساهم (MID SECFAL Plan)والتسهيالت في المنطقة 
 .في وضعها اإلقليمية والدولية

   

 المناقشة .2

 

هذا على  صناعة الطيران هي صناعة عالمية، وبالتالي يجب التعامل معها إنّ      2.1
 يكاو. وهي اإل الدولي ليها تطوير معايير الطيران المدنيإالموكل  نظمةمن خالل الم المستوى

 

، في تطبيق المعايير األمنية دوراً  شركات الطيران وحيث تلعبباإلضافة الى ذلك،     2.2
ضروري لتحقيق  وعلى مستوى المنظماتعلى المستوى الفردي  وبين الدولبينها التعاون  فإنّ 

  عمليات النقل الجوي.ب اإلخاللالنتائج األمنية المطلوبة دون 
  

ي هذا المجال هي ف والتنسيق التعاون النتائج السلبية النعدامآخر األمثلة على أحد     2.3
 سابق في وقتٍ  تم فرضهاالكبيرة داخل مقصورة الطائرة والتي حمل األجهزة االلكترونية  حظر

 : األميركية المتحدة والواليات المتحدةمن قبل المملكة  هذا العام

 

ضد حماية أراضيها ل اتخاذ إجراءات الدول في حقّ تفهمنا لعلى الرغم من ف    2.3.1
لمعاهدة  في المرفق السابع عشرالدول  اتالتزام بشكٍل يراعي تميتطبيق الحظر لم  المخاطر، فإنّ 

وجوب مشاركة المعلومات حول المخاطر التي تُحّددها الدول مع  على والذي ينص ،شيكاغو
 إلى إجراءاٍت فرديةالتنسيق دم ى عفقد أدّ  الدول المعنية بتلك المخاطر لتنسيق اإلجراءات األمنية.

ً  تسبب  شمولةالدول والمطارات الم مستوىعلى في عمليات الطيران المدني ليس فقط  خلالً بالغا
فقد قام لذلك،  نتيجةً و في القرار ولكن على المستوى العالمي بسبب ترابط الرحالت والمسافرين.

 مشاركة المعلوماتضرورة  لتأكيدالمعنية  نظماتجميع الم العربي للنقل الجوي بمراسلة تحاداإل
يير دولية لمنعه وإعادة عمليات النقل معا وضعو تتم دراستهلحول التهديد الجديد  مع اإليكاو

 .وضعها الطبيعيلى إالجوي 
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2.3.2     ً تدابير أمنية  آخر يتضمن فرض قرار منفرداتخاذ الواليات المتحدة بقامت ، الحقا
تقديرنا على الرغم من فلواليات المتحدة. إلى ا األخيرة مغادرةال جميع نقاطمشددة لتطبيقها في 

ى أدّ  األفرقاءمع  فإّن عدم التعاون والتنسيق ،العاممعايير أمنية مستدامة بدال من الحظر  لوضع
حول لدول وشركات الطيران القرار على مستوى ا طبيقواقعي لتلى وضع جدول زمني غير إ

المعدات األمنية  سوقجهوزية وبسبب عدم من جهة،  بسبب نقص الموارد المتاحةوذلك ، لماالع
ارتباك لشركات الطيران  خلق لىإى الذي أدّ األمر ، من جهة أخرى لطلبعلى ا هائلةللزيادة ال

  في سوق المعدات األمنية. خلالً و

هي من خالل  الطريقة الوحيدة لحماية الطيران المدني من المخاطر ، فإنّ عليهو    2.4
 ما خالل من بها القيام يمكن والتي، مرتكزة على تقييم المخاطرو متناسقة معايير أمنية دولية

 يلي:

أن تقوم الدول التي تحدد تهديدات جديدة بمشاركة المعلومات حولها مع  أ. 
 اإليكاو والدول المعنية.

لوضع تدابير دفاعية واألفرقاء المعنيين  وشركات الطيران العمل مع اإليكاو ب. 
 التهديدات. لمنع هذه

 هاأمنية مستدامة لردع رمعاييوتطوير  لدراسة هذه التهديداتيكاو دعم اإل ج. 
 نهائي. بشكلٍ 

 حول توزيعمع شركات الطيران واألفرقاء المعنيين  عاون والتنسيقالت د. 
 .تلك المعاييرلتطبيق  الجداول الزمنية حولو المسؤوليات

 توصياتال .3

 يدعو اإلتحاد العربي للنقل الجوي اإلجتماع إلى:      3.1

 إلى وصولطيران للأمن ال مجال التعاون في لتوطيددعوة الدول واألفرقاء   .أ
 ؛ وفعّالةنتائج 

الناشئة  تهديداتستجابة للبعين اإلعتبار لإل 2.4الخطوات في الفقرة  أخذ  .ب
 والجديدة التي تواجه الطيران المدني. 

   -أنتهى-


