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  الدورة الخامسة والثالثون -الجمعية العمومية

 مفهوم إجراءات أمن الطيران في التشريع الدولي:   ١٤البند 

 أعضاءورقة عمل مقدمة من 
 *الهيئة العربية للطيران المدني 

 ملخص
تتناول هذه الورقة مفهوم إجراءات أمن الطيران المدني الدولي وفق أسس ومبـادئ             

 .الشرعية الدولية

 .٦ الجراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرةيرد ا

 تمهيد -١

يكاو ومنذ بداية الستينات العديد من األحكـام والقواعـد   الدولي من خالل االلقد وضع مجتمع الطيران المدني     ١-١
 معروفةلمواجهة ظاهرة أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني الدولي، وذلك من خالل اتفاقيات أمن الطيران ال

ـ          ١٩٧٤ مارس   ٢٢  في يكاواعتمد مجلس اال   ٢-١ ال ـ القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها دوليا في مج
 ).١٩٤٤شيكاغو  ( الدولي من اتفاقية الطيران المدني٣٧األمن وأطلق عليها الملحق السابع عشر، وذلك طبقا ألحكام المادة 

 وإدخال تعديالت جديدة على الملحق السابع عشر بهـدف رفـع           أمنية إضافية  اتيكاو إجراء االفرض مجلس    ٣-١
 كسالح تـدمير شـامل،  ، عندما استخدم الطيران المدني ٢٠٠١ سبتمبر   ١١مستوى أمن الطيران المدني الدولي بعد أحداث        

حتى ولو تعارض ذلك مع مصلحة الراكب الجـوي وأسـس           وهذا أدى إلى تشديد إجراءات أمن الطيران في بعض الدول           
ى أي مدى وصل المشرع    ال  :والسؤال المطروح هو   الصادرة في هذا الخصوص   ي   الطيران المدني الدول   شريعاتبادئ ت وم

 الدولي في وضع األسس القانونية والمبادئ الدولية المتعلقة بإجراءات أمن الطيران المدني الدولي؟
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 األسس القانونية -٢

 االتفاقيات الدولية: أوال ١-٢

أفعال التدخل   إجراءات مالئمة لمواجهة ظاهرة      تتبنىلدولي بوضع وثائق دولية إللزام الدول بأن        ع ا قام المشر  ٢-٢
 وضع المشرع الدولي العديد من الضوابط واألحكام للتعامـل مـع هـذه              حيث،  غير المشروع ضد الطيران المدني الدولي     

 لسـنوات  مونتريـال  تفاقيـات  وا١٩٧٠هـاي عـام    وال ١٩٦٣الظاهرة والحـد منهـا فكانـت اتفاقيـة طوكيـو عـام              
 .هذه المشكلة منذ بداية الستينات خطورة على تفهم المشرع الدولي على واضح دليلوهذا  ١٩٧١/١٩٨٨/١٩٩١

 الملقـاة علـى عـاتق       االلتزامات الطائرة و  قائدلقد حددت هذه االتفاقيات الوضع القانوني للجريمة وسلطات          ٣-٢
رض من قريـب أو بعيـد   عالمذكورة قد عالجت النظام القانوني للجريمة إال أنها لم تت         الدول، وبالرغم أن االتفاقيات الدولية      

مصـلحة   مراعـاة دائمـا  مـع  التشديد في اإلجراءات األمنية بقدر ما هي ركزت على الشدة في العقاب على الجاني على  
قلقها العميـق إزاء األفعـال   ، وحيث أن الدول تعرب دائما عن     الراكب الجوي بعض النظر عن جنسيته وعقيدته أو لونه        

 الحد  البحث في بضرورة  يكاو  االتناشد  عديد من الدول    ل مما جعل ا   والنيل منه،  النقل الجوي    تدميراإلرهابية التي ترمي إلى     
تأمين أمن وسـالمة المالحـة   جهود من أجل الل  للقضاء عليها وبذ  الالزمة  الدولية    التدابير اذخالظاهرة المشينة وات   من هذه 
ساليب العمل الموصى بها دوليا في مجال    أالقواعد القياسية و  يكاو   تمخضت هذه الجهود باعتماد مجلس اال      فقدة الدولية   الجوي

 .والتي يجب على الدول المتعاقدة أن تتقيد بها وذلك كحد أدنىأمن الطيران، 

 القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها -٣

 :المفهوم ١-٣

 وفقـا   ١٩٧٤ مـارس    ٢٢ بتـاريخ    االيكاو المشروعة والمتكررة ضد الطيران المدني، اعتمد مجلس         لمواجهة األفعال غير  
 من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي قواعد قياسية وأساليب عمل موصى بها بشأن أمـن الطيـران                  ٣٧ألحكام المادة   

من الطيران يتضمن الجوانب التفصـيلية والتطبيقيـة    دليل أل االيكاوأطلق عليها الملحق السابع عشر لالتفاقية، كما أصدرت         
 .والتوصيات، التي يعتبر تطبيقها بشكل موحد على المستوى العالمي ضروريا لسالمة النقل الجوي الدوليلهذه القواعد 

 :األهداف ٢-٣

، وذلك بهدف تـأمين     قاعدة قياسية لتنظيم أمن الطيران المدني الدولي      ) ٩٠( تسعون   يكاو إلى حد اآلن في حدود     أصدرت اال 
سالمة الركاب والطاقم والعاملين األرضيين والجمهور من أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني وهذا ما تـنص                  

وكفاءة وانتظام سالمة  الجوي وتأمين بالراكباالهتمام  بالملحق السابع عشر والذي نالحظ من خاللها       ١-١-٢عليه القياسية   
بأن تضع الدول وتنفذ اللـوائح واإلجـراءات الالزمـة          " والتي تنص    ٢-١-٢ا تؤكده القاعدة القياسية     ، وهذا م  النقل الجوي 

وتستنتج من ذلك  " وكفاءة الرحالت الجويةوانتظاملحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير مشروع مع مراعاة سالمة          
 .اقتران اإلجراءات األمنية بمصلحة الطيران المدني
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 :ت التطبيقمجاال ٣-٣
 :المجاالت التاليةفي  الطيران أمندوليا في ساليب العمل الموصى بها مجاالت تطبيق القواعد القياسية وأيمكن حصر 
 :على مستوى الدولة وتشمل ) أ

 .مكتوب ألمن الطيرانإعداد وتنفيذ برنامج وطني  −
 .طنية ألمن الطيرانإنشاء لجنة و −
 .إنشاء كيان لسلطة أمن الطيران −

شـركات  و المطاراتإجراءات أمن   تشملوهي :توى القطاعات الخدمية في مجال الطيران المدني   على مس  )ب
 - التعـاون الـدولي    -  التـدريب   تشـمل  االت أخـرى  ج م ، إضافة إلى  إجراءات األمن الوقائية   و الطيران

  .التمويل -التجهيزات
المدني الدولي وخاصة    الطيرانال  مج أفعال التدخل غير المشروع في       هو منع الهدف من هذه اإلجراءات     ن  إ ٤-٣

التدخل غيـر المشـروع   يمكن استعمالها في ارتكاب أحد أفعال  منع إدخال األسلحة والمتفجرات أو أي أجهزة خطرة أخرى       
 توجد أسباب قوية تعرضها ألفعـال       عندماوعلى الدول أن تضع اإلجراءات الالزمة لحماية الطائرات         ) ١-٤قاعدة قياسية   (

 ).١-١-٥(مشروع قاعدة قياسية التدخل غير ال
 ولتحقيق ذلـك  هو البحث في إيجاد الوسائل الفعالة لضمان االمتثال لهذه القواعد والتوصيات  هنا المقصودإن   ٥-٣

ومنح   ودليل المفتشمفتشي أمن الطيران وليكون هناك إدخال مفهوم الترخيص في برنامج أمن الطيران      قد يتطلب األمر    
 وهذا قد يقودنا بضرورة إدماج قواعد أمن الطيران    الطيران وتحديد معايير اختيارهم وكيفية تأهيلهم،     اإلجازات ألفراد أمن    

 .ضمن متطلبات الحصول على شهادتي التشغيل للمطارات وشركات الطيرانمن 

  أمن الطيران في التشريع الدوليمبادئ إجراءات -٤
ية وأساليب العمل الموصى بها دوليا والخاصة بالتسـهيالت         يكاو للمرة األولى القواعد القياس    اعتمد مجلس اال   ١-٤

وأطلـق عليهـا    ) ١٩٤٤شـيكاغو   ( من اتفاقية الطيران المدني الدولي       ٣٧ وذلك عمال بأحكام المادة      ١٩٤٩ مارس   ٢٥في  
عاة للقلق  مدالملحق التاسع لالتفاقية، وقد تكون المبالغة في التشديد في رفع مستوى إجراءات أمن الطيران لدى بعض الدول                  

 من االتفاقية الدولية للطيران المدني السياسات الخاصـة بتنفيـذ الـدول           ٢٢عززت المادة   ولقد   . واإلزعاج للراكب الجوي  
القواعد والتوصيات المتعلقة بالتسهيالت وتعبر هذه المادة عن االلتزام الذي قبلت به كل دولة متعاقدة بأن تتخذ كل التـدابير                

 . ركابها أو حمولتهاأوير ال داعي له الطائرات أو لطاقمها سهيل سالمة الطائرات وتجنب كل تأخالعملية لت
مـن اتفاقيـة    " ١٧"تناولت اتفاقيات أمن الطيران موضوع التسهيالت حيث تنص الفقرة األخيرة من المـادة               ٢-٤

 ضرورة له بالنسبة للطائرة أو الركـاب أو  بأن تتحاشى الدول عند قيامها بتلك اإلجراءات أي تأخير ال        "١٩٦٣طوكيو لسنة   
بـأن  " نفس المبدأ حيث تنص المادة التاسعة من االتفاقيـة     ١٩٧٠، كما أخذت اتفاقية الهاي لسنة       "أعضاء الطاقم أو البضائع   

حلتهم فـي   تقوم الدول المتعاقدة التي تتواجد فيها الطائرة أو ركابها أو طاقمها بتسهيل مواصلة الركاب والطائرة والطاقم لر                
أقرب وقت ممكن وتقوم دونما تأخير بإعادة الطائرة وبما فيها من بضائع لألشخاص الذين يحق لهم امتالكها كما تؤكد المادة           

 مبدأ التسهيالت في النقل الجوي حيث تنص بأن تقوم الـدول بتسـهيل اسـتمرار      ١٩٧١العاشرة من اتفاقية مونتريال لسنة      
 ".الرحلة في أقرب وقت ممكن
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 العديد من األحكام والقواعد بشأن تنظيم موضوع التسهيالت في مجال الطيـران المـدني       االيكاولقد وضعت    ٣-٤
بأنه يجب على كل دولة متعاقدة أن تضع برنامجا وطنيا لتسـهيالت النقـل            "١٧ – ٨ونذكر من ذلك ما تنص عليه القاعدة        

ذ التدابير العملية لتسهيل حركة الطائرة وأعضـاء الطـاقم           هو اتخا  ١٨-٨والهدف من هذا البرنامج حسب القاعدة       " الجوي
وحسب مقتضى الحال فإنه يمكـن تشـكيل   " والركاب والبضائع والبريد والقضاء على العقبات والتأخيرات التي ال داعي لها         

بأنه يجب  "تي تنص    وال ١-٢وذلك لمتابعة تنفيذ القاعدة القياسية      " ١٩-٨لجانا وطنية لتسهيالت المطارات قاعدة قياسية رقم        
على الدول أن تتخذ الترتيبات بتطبيق إجراءات التخليص على الطائرات بما في ذلك اإلجراءات األمنية علـى نحـو يكفـل         

 .المحافظة على ميزة السرعة التي تتسم بها النقل الجوي

بأنـه   "٢-١-٢رقم تناول الملحق السابع عشر موضوع التسهيالت بنفس المفهوم المذكور حيث تنص القاعدة   ٤-٤
على كل دولة أن تنفذ اإلجراءات األمنية الالزمة لحماية الطيران المدني مع مراعاة سالمة وانتظام وكفاءة الرحالت الجوية                  

 بشأن األمن والتسهيالت بشكل واضح بالملحق السابع عشر بأنه ينبغي لكـل دولـة أن                ٢-٢وهذا ما تناولته التوصية رقم      
ة على النحو الذي يسبب أدنى تدخل أو تأخير في أنشطة الطيران المدني الدولي شرط عـدم المـاس    تضع اإلجراءات األمني  
 ".بفاعلية هذه اإلجراءات

من هنا نستنتج أن المبالغة في رفع مستوى إجراءات أمن الطيران لدى بعض الدول قد يكون مدعاة للقلق من                  ٥-٤
المدني والمنصوص عليها في التشريعات الدوليـة النافـذة والـوارد    حيث إمكانية تعارضها مع مصالح وتسهيالت الطيران     

 .ذكرها

 عدم التمييز -٥

 والمجتمع الدولي النظـر فـي جريمـة    االيكاوإن مبادئ وأهداف اتفاقية شيكاغو تجعل من الواضح أن دور          ١-٥
ين من الناس أو فئـة معينـة   التدخل غير المشروع في الطيران المدني مصطلح عام لنشاط إجرامي ال يقتصر على نوع مع       

 بشدة جميع أفعال التدخل غير المشـروع ضـد          لاليكاو ٣٣ لقد أدانت الدورة      .وأن ال يحسب على جنسية معينة من البشر       
الطيران المدني بغض النظر عن مكان ارتكابها وهوية مرتكبيها وأسباب ارتكابها، وبالتالي انطلقت الخطة العالمية لتـدقيق                 

 وهذا يعني شمولية هذه الظـاهرة اإلجراميـة التـي ال            دولية صارمة في مجال أمن الطيران،     رض قواعد   أمن الطيران وف  
 .و عرف معين أو عقيدة دينية معينةتقتصر على فرد معين أ

يكـاو  إن التصنيف العرفي والديني والعنصري في إجراءات أمن الطيران قد يتنافى مع غايات وأهـداف اال                 ٢-٥
منها التي تدعو إلى تجنب التمييز بين الدول المتعاقدة         " ز" من اتفاقية شيكاغو وخاصة الفقرة       ٤٤لمادة  وعلى ما تنص عليه ا    

 . بأنه يتطلب ضمان االحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة االستثمار مؤسسات النقل الجوي        " (و"وعلى ما تنص عليه الفقرة      
 .األمان واالنتظام والفعالية واالقتصاد احتياجات شعوب العالم إلى نقل جوي يتسم بوتلبيه

د العنصـرية   ـساليبها وهذا ما أقره المؤتمر العالمي ض      أالها و ـإن ظاهرة التميز مرفوضة دوليا بجميع أشك       ٣-٥
 والذي تـوج باتفـاق دولـي    ٧/٩/٢٠٠٤ – ٣١/٨د في ديربان بجنوب أفريقيا خالل الفترة من        ـوالتمييز العنصري المنعق  

 بعض الـدول  كثفت سبتمبر ١١وحيث أنه عقب أحداث   .ى جميع أشكال التمييز العنصري والتعصب ضاء عل بخصوص الق 
مطلوب أحيانا إال أنه    م ولو أن هذا     إجراءاتها للكشف األمني الدقيق بما في ذلك الفحص المادي وااللكتروني للركاب وأمتعته           

 .ال يجب أن يقوم هذا الكشف على أساس انتقائي للركاب
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ا السياق يصبح من الضروري استرعاء االنتباه إلى ممارسات التصنيف العرفي والديني خالل عمليات              في هذ  ٤-٥
الطيران المدني في المطارات عند المغادرة والوصول وهي ممارسات غير مقبولة تتنافى مع المبادئ والتشريعات الدوليـة                 

 .النافدة

في عمليات الطيران المدني تعتبر من المبـادئ الدوليـة   من هنا نستنتج أن موضوع التسهيالت وعدم التمييز   ٥-٥
 . األمر الذي يتطلب مراعاتها عند تطبيق إجراءات أمن الطيران المدني الدولي .التي أقرها القانون الدولي

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٦

 :من الجمعية العمومية إقرار التوصيات التاليةيرجى  ١-٦

دراج مفهوم التسهيالت في مجال أمن الطيران طبقا ألحكام الملحق التاسع والسابع عشـر      العمل على إ   )ا
 ).١٩٤٤ (والتفاقية شيكاغ

ساليب العمل الموصى بها دوليا في مجال أمن الطيـران مـن   أإدخال شرط االمتثال للقواعد القياسية و    )ب
 .نضمن متطلبات الحصول على شهادتي التشغيل للمطارات وشركات الطيرا

القاعدة القياسـية   لبعض موظفي أمن الطيران طبقا ألحكام" التراخيص"ام منح اإلجازات   ـاد نظ ـاعتم )ج
والعمل على استحداث وظيفة مفتش أمن الطيران ودليل المفتش وضع معايير معينة لهـذه              ) ٣-٤-٣(

 .الوظيفة

الجـوي، والتمسـك     اكبالتشدد في إجراءات أمن الطيران ال يجب أن يكون على حساب مصلحة الر             )د
بمبدأ زيادة األمن وتقليص االزدحام في المطارات يتطلب اقتناء التجهيزات والتقنيات األمنية الحديثـة              

 .في أنها إجراءات تدقيق هوية الركاب بدون تأخير

  عدم التمييز في عمليـات الطيـران المـدني الـدولي وفقـا             بمبدأالتزام الدول المتعاقدة    التأكيد على    )ه
 .شريعات الدولية النافذةللت

  ـانتهـىـ 


