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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  تنفيذيةالاللجنة 

  سياسة األمن :من جدول األعمال ١٣البند رقم 

 رفع مستوى  عن طريقتعزيز أمن الطيران العالمي 
   التقنيةخبرتها القدرات التشغيلية لصناعة الطيران و

  ١)اإلياتا( وثيقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي(

  ز التنفيذيالموج
/ كانون الثـاني قمة أمن الطيران في  اإلياتا ، استضافت٢٠٠٩ديسمبر / كانون األول ٢٥ ة األمنية التي جرت فيدثاالحفي أعقاب 

لشـركات  التنفيـذيين   ينريإليكاو وكبار المدواألمين العام ل، )وطنيوزارة األمن ال( األمريكي الداخلي األمنوزير بحضور يناير 
بنـت  ، ٢٠١٠ ووزارة األمن الوطني، فـي عـام  االيكاو دت سلسلة من المؤتمرات اإلقليمية الرئيسية، بالتنسيق مع قوع. الطيران
  .الحاجة لتعزيز أمن الطيران العالميبشأن أنحاء العالم كافة في اآلراء في  اًتوافق
بضـرورة  و الطيـران  رئيسي لصـناعة الم سهاباإلإجراءات ملموسة تعترف عن طريق اتخاذ هذا االلتزام المتجدد متابعة  نبغييو

  .أمن الطيرانبشأن القرارات لدى اتخاذ مشاورتها 
  :دعى الجمعية العمومية إلى ما يليتُ :اإلجراء

، مـع إيـالء اهتمـام    ١٧ لحقلمالواردة في ا لمعايير والممارسات الموصى بهالدعم جهود اإليكاو لضمان االمتثال العالمي   )أ
  ؛التي تتعرض لمخاطر أكبر لمطارات والمناطقلخاص 

هيئات استشـارية لصـناعة   على إنشاء األعضاء الدول كافة من خالل حث  الطيران صناعةمع االعتراف بأهمية التشاور و  )ب
  أمن الطيران؛الطيران من أجل 

وكي وبيانـات  مج االسـتخبارات والتحليـل السـل   تـد  اًعالمي ةمنسق" نقاط مراقبة مستقبلية"االعتراف بالحاجة إلى وضع و  )ج
  المسافرين؛

دارات اإلنقل بيانات المسافرين إلـى مختلـف   أن تقوم بشركات الطيران من ب ب أو ستتطلّالتي تتطلّ ألعضاءحث الدول او  )د
  إلكتروني؛من خاللها بشكل بيانات تُقدم كافة ال") نافذة واحدة"أو (إنشاء بوابة بيانات واحدة على وطنية ال

المتعلقة بالتعامل مع  للدول األعضاء إلجراءات الداخليةلخدمة البشأن معايير مستوى إرشادية اج مواد إنتعلى حث اإليكاو و  )ه
  .ونقل البيانات ينالدوليمسافرين ال

األهداف 
  :االستراتيجية

 .تعزيز أمن الطيران المدني العالمي األمن،  – Bورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي ترتبط 

 توجد آثار ماليةال   :اآلثار المالية
 بدون مراجع  :المراجع

                                                                    
  .أعدت األياتا النسخ اللغوية ١
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 مقدمةال -١

واإلجراءات والمعدات  ،مناسباً تدريباًالموظفين المدربين لى تستند إمنية فعالية األتدابير ال أكثرأن اإلياتا تعتقد  ١-١
شركات الطيران  أصحاب المصلحة مثلويملك . الطيران وتندمج بها بيئات التشغيل المعقدة لصناعة معالتي تعمل بالتنسيق 
 .هذا االندماجفي إنجاح  لعب دور أساسيمطلوبة لفريدة من نوعها والخبرات الفنية التشغيلية  والمطارات تجربة

تفجير عبوة ناسفة على  إرهابيعندما حاول  ،٢٠٠٩ديسمبر / كانون األول ٢٥الحادثة التي حصلت يوم إن  ٢-١
تعرض لها الطيران تتطور يلتهديدات التي فا. نقطة عميقةتوضح  ،وفشل في ذلك ديترويت إلى أمسترداممتن رحلة من 

، ال بد لهذا السببو. ط من أنظمتنا األمنية المترابطة عالمياًانقافة الالضعف في كأماكن سريع وتسعى إلى استغالل بشكل 
 .بطريقة منسقة على الصعيد العالمي الموارد للعمل معاًاستغالل كافة من 

األمين بحضور لطيران في جنيف قمة عالمية ألمن ا ٢٠١٠يناير / كانون الثاني ٢٢في  اإلياتااستضافت  ٣-١
  .الطيرانلشركات التنفيذيين  يرينوكبار المد )وطنيوزارة األمن ال( األمريكي الداخلي األمنزير يكاو ووالعام لإل

ي في مكسيكو سلسلة من المؤتمرات رفيعة المستوى لألمن اإلقليمالدول نظمت  ،في األشهر األخيرةو ٤-١
يونيو / في عمان في حزيران اإلقليمي ألمنيات لمنتد تواستضاف اإلياتاكما أعدت . وطوكيو وأبوجا وأبو ظبيالعاصمة 

  .وكالء السفر ووكالء الشحنوشركات الطيران وسلطات الطيران المدني شاركت فيها سبتمبر / وسنغافورة في أيلول
من جهود لتبادل المعلومات حول التهديدات ته ميع أنحاء العالم لما بذلالحكومات في جباإليكاو وباإلياتا تشيد  ٥-١

على مدى األشهر القليلة التي بذلت جهود وتعكس ال. مناقشات بشأن سبل تحسين أمن الطيرانلما قامت به من و اإلرهابية
أكثر فعالية تدابير أمنية وضع أفضل وبشأن تعاون الدولي أمن الطيران غير مسبوق من جانب مجتمع  الماضية اهتماماً

  .تضيعال يجب أن يجب أن تستمر هذه الجهود وو. وكفاءة

 خمس توصيات ألمن الطيران -٢

خمس  اوشركات الطيران األعضاء فيهاإلياتا ، قدمت يناير/ كانون الثانيخالل القمة العالمية التي عقدت في  ١-٢
 :توصيات رئيسية ألمن الطيران

كتابة السياسات األمنية مع بأن يسمح من شأن ذلك  :شركات الطيرانكافة مع  ةرسمية مستمرمشاورات  •
  .لشركات الطيران التشغيليةة خبرالاالستفادة من 

التنظيمات االعتراف بأن  :الطيران صناعةل يةقدرات التنفيذالمع على خط واحد أوامر الطوارئ جعل و •
صناعة عالمية توفِّر األمن لمية لن رقالهداف وذات األألنظمة التوجيهية الموحدة لكي تناسب كافة ا

  .األمنية هاالعملية ألهداف التنفيذ لتحديد تدابير الطيران الحكومات مع صناعةوينبغي أن تعمل . معقدة
كسر  على وزارة األمن الوطنياإلياتا تحث  :ر في جمع بيانات المسافرينيقصتالقضاء على أوجه الو •

قبل للتنفيذ من  يمكن أن يكون نموذجاًالبيانات  تبادلجمع وواحد ل الصوامع الداخلية إلنشاء برنامج
  .حكومات أخرى

الحكومات مع بعضها نبغي أن تتكلّم ي :متطلباتال تنسيقالحكومات مع بعضها البعض لنبغي أن تتكلّم يو •
  .ىخرأ ةلدوال تتعارض مع قوانين ما  دولةمتطلبات لتأكد من أن البعض ل

يجب علينا  ،الحاليةالمسح تحسين قدرات تكنولوجيا باإلضافة إلى  :المراقبةاط تطوير الجيل القادم من نق •
  .تجمع بين التكنولوجيا والمعلومات االستخباريةقاط مراقبة مستقبلية أن نبدأ البحث في ن
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 أمن الطيرانبشأن  الصناعة ودور الحكومةدور التوفيق بين  -٣

المعايير ب األعضاءالدول كافة العالمي امتثال  الفرضية األساسية لنظام أمن الطيرانتكون ينبغي أن  ١-٣
تعزيز االمتثال العالمي " أن الحظ اإلياتاتوفي هذا الصدد، . األمن -  ١٧والممارسات الموصى بها الواردة في الملحق 

و الشاملة ألمن ضمن استراتيجية اإليكاتركيز استراتيجي يعتبر مجاالً ذا " قدرة الدول المستدامة لمراقبة أمن الطيران وإنشاء
التي والمناطق  لمطاراتلبصرامة، مع إيالء اهتمام خاص  ١٧أحكام الملحق تطبيق ومراجعة وينبغي . )ICASS(الطيران 

  . تتعرض لمخاطر أكبر
الجديدة على نحو أكثر فعالية من خالل جهد تعاوني عالمي يبدأ بالتشاور  األمنيةيمكن مواجهة التهديدات  ٢-٣

في تعزيز األمن من خالل تقديم رئيسياً  اًشركات الطيران والمطارات دوروتلعب . الطيران صناعةالمستمر مع والرسمي 
الطيران  صناعةإنشاء هيئة استشارية فعالة ل عضوكل دولة نبغي لوي. التقنيةتهم فريدة من نوعها وخبرالوجهة نظرهم 
استراتيجية أمن بلمشاركين في صناعة الطيران لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الصلة لللحكومة وستفسح المجال 

  .المقترحة والحلول المحتملة اتالطيران، والسياسات والتنظيم
في بعض األحيان تدقيق األمن الحالية تناضل خالل السنوات األخيرة إلى أن بيئة التي حصلت األحداث تشير  ٣-٣

وتؤيد . نموظفيلتهديدات، وال تزال تجربة مرهقة لألسر والمسافرين من رجال األعمال والسياح واللمواكبة مجموعة من ا
من يتم تنفيذها و الطيران المنظمين وصناعةيتم وضعها بشكل تعاوني من قبل  "نقاط مراقبة مستقبلية" بشدة اعتماداإلياتا 

التدقيق مع المعلومات تكنولوجيا  "نقاط المراقبة المستقبلية"ستدمج ، بدايةكو. خالل مبادئ توجيهية منسقة على مستوى العالم
مع و، والمجلس الدولي للمطارات اإليكاووثيق مع الالعمل بلتزم اإلياتا تو. والتحليل السلوكي وبيانات المسافريناالستخبارية 

  .٢٠١١مفاهيمي بحلول نهاية عام عمل لوضع إطار  ألعضاءالدول ا
معلومات طلب بيانات المسافرين اإللكترونية مثل لدى " ةواحدالنافذة ال"بمفهوم  ألعضاءدول اينبغي أن تلتزم ال ٤-٣

، ةإرسال بيانات الركاب إلى نقطة استقبال واحدذلك ب ويتطلّ .)PNR(سجالت أسماء المسافرين ، أو )API(ة المسبقالمسافر 
وكاالت المع تلك اإلدارات أو المشاركة بها من ثم يمكن والتي تطلبها، نظام تكنولوجيا المعلومات للدولة أو مدخل، داخل 

  .باستالمهاالقانون الوطني سمح لها التي ) األمن، الجمارك، الهجرة(
زمن على سبيل المثال نقل البيانات و(الركاب التعامل مع أداء التي تقيس مستوى الخدمة ينبغي وضع معايير  ٥-٣

ذلك أن ومن شأن . على الصعيد الوطنيوتقديمها  لى الصعيد الدوليع) حصائيةا اإلالبيولوجيمعلومات االستجابة، والتقاط 
ة إرشاديإنتاج مواد على شجع اإليكاو وتُ. من الكفاءة والقدرة على التنبؤ في عمليات النقل الجوي الدوليأعلى  مستوىيوفِّر 

شؤون بالتعامل مع ها الداخلية ذات الصلة إجراءاتشمل وضع وتنفيذ معايير مستوى الخدمة تعلى  األعضاء لدعم الدول
  .النظر فيهامقترحة يجب مجاالت تذييل الويوفِّر . ونقل البيانات ينالمسافرين الدولي

  الخالصة -٤
رفيعة  ةمؤتمرات األمنيالوزادت . باإللحاح اًشعورر ديسمب/ كانون األول ٢٥ في ة التي جرتدثاالحخلقت  ١-٤

أننا بحاجة إلى تعزيز جهودنا التعاونية وتبادل المعلوماتدراكنا من إقدت في مناطق مختلفة مستوى التي ع .  
إلياتا أن هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ وتعتقد ا. سالمة وأمن األجواء العالميةلحفاظ على باذه الصناعة هتلتزم  ٢-٤

  . اإليكاوعدد من الخطوات الملموسة، تحت قيادة 

— — — — — — — — 
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  التذييل
  ينالدوليمسافرين اللتعامل مع ل المقترحة لخدمةمعايير مستوى ا

. الخدمات واألولويـات والمسـؤوليات  بشأن  اًمشترك اًوالدول المتعاقدة فهم ينالجويلين قانلمستوى الخدمة للوضع معايير شفافة سيوفّر 
مـا  بتكون علـى علـم   أن الطيران الدول لشركات موظفو قدمها يلخدمات التي التي يتم تطبيقها على امعايير مستوى الخدمة وستسمح 

  .الداخلي ئهافي قياس مستويات أدالكي تستخدمها مقاييس للدول فيه ر يمكن توقعه، في الوقت الذي توفِّ
  : اليةمستوى الخدمة العمليات التومن بين العمليات والمهمات التي من أجلها ينبغي إنشاء معايير 

  أنظمة آلية لزمن االستجابة 
أنظمة معلومات المسـافر المسـبقة  التفاعليـة     .بما في ذلك بيانات إلكتروني؛طلب لدولة الستعالم آلي أو بة امتوسط زمن استجا •
)iAPIS( تبادل البيانات وغيرها من البرامج اآللية ل  

ثـوان بالنسـبة   ) ٤( أربعلكترونية في غضون إلالبيانات ابعد تقديم  ينالجوي ينقلالدولة للنموحدة تصدرها ااستجابة ينبغي توفير : مثال
  .كافة العملياتمن في المائة  ٩٨إلى 

  اتخاذ القرار مكاتبلالتصاالت الموجهة إلى لدولة متوسط زمن استجابة ا •
سـاعة   ٢٤اتخاذ القرار تعمل المكالمات إلى مكاتب كافة من في المائة  ٩٥يصال ر الدولة ما يكفي من الموظفين إلأن توفِّنبغي ي: مثال

  .يومياً طيلة أيام األسبوع
   االنقطاعإجراءات ونظام ال رتوفُّ

  متعاقدة الدول ال اتانقطاع •
نقطاع المقرر، بما في ذلك المدة المتوقعة االقبل مسبقاً ساعة  ٧٢على األقل لشركات النقل الجوي  اًالدول إشعارينبغي أن تعطي : مثال

  . لهذا االنقطاع
   لناقالنظام انقطاعات  •

في لدول لمتطلبات ا  على االمتثال اؤثر على قدرتهيالداخلي  النظامفي  اًانقطاعالتي تكتشف الجوي شركات النقل ينبغي أن تقوم : مثال
إذا (نقطاع، بما في ذلك المدة المتوقعـة لالنقطـاع   االمن اكتشاف  دقائق) ٥( خمسخطار الجهة المناسبة في غضون توفير البيانات بإ
  .موضع التنفيذالتي ستوضع وما هي التدابير المؤقتة البديلة ة المتأثر الرحالت/ المواقعهي ما و، )كانت معروفة
  المسافرين تبادل بيانات

أسـماء   تإنشاء سجاللدى أو (ساعة قبل المغادرة  ٧٢خالل تبادل أولي على سجالت أسماء المسافرين إرسال يقتصر يجب أن : مثال
  . آني، وبحسب الضرورة لسبب معقول على أساس المغادرةولدى ، )ساعة ٧٢أقل من ذلك في غضون  إذا كانمسافرين ال
  تفتيش ال

أكثر من  وناألشخاص الذين ال يتطلبكافة من في المائة  ٩٥التعامل مع وتمرير تسعى إلى أن ، لها ينبغي للدول المتعاقدة، كهدف: مثال
  .نزول من الطائرةدقيقة من ال ٣٠التفتيش العادي في غضون 

   حصائيةبيولوجيا اإلبيانات التقاط ال
لـ ثانية ) ١٥( ةخمس عشرضمن فتيش رئيسية للتللركاب في المقصورة الاإلحصائية بيانات البيولوجية ينبغي أن يستكمل التقاط : مثال
  . الفرديةكافة العمليات من  في المائة ٩٨

  العملية الرقابة واستعراض
تألف من عدد متسـاو مـن ممثلـي شـركات     يو سنوياًع مرتين دول فريق خبراء لرقابة صناعة الطيران يجتمالينبغي أن تُنشئ : مثال

يتضمن تفـويض فريـق الخبـراء    يمكن أن و. ين األكبروممثلي الدولة التنفيذي) طيرانات التجارة شركرابطات بما في ذلك (الطيران 
اسـتخباراتية بشـأن    إفاداتئم، وتلقي امج القانبرمتطلبات الومناقشة المبادرات القادمة، وتقييم فعالية  ،وظائف مثل رصد التقدم المحرز

  . عملياتالتقنية والالقضايا المسائل التي تؤثر على السفر الجوي الدولي، ومناقشة األنظمة و
  اإلبالغ عن التناقضات/ التقارير تقديم
متطلبات البرنـامج  بالنسبة ل مأدائهين بشأن لناقلين الجويين الفرديليمكن من خاللها تقديم المشورة ينبغي أن تؤسس الدول طريقة : مثال

  .على أساس منتظم
  — انتهى —


