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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية

  التنفيذيةاللجنة 

  برنامج أمن الطيران: من جدول األعمال١٥البند 

  قلة الموارد تعزيز أمن الطيران في ظل

  )الواليات المتحدةمقدمة من (

  التنفيذيلخص الم
لتغلب على اإلجراءات الحالية وإيجاد  الطيران مع سعي اإلرهابيين الى ا عالم التهديدات التي يواجههااستمر تطور

وتوجد تقنيات مختلفة يمكن أن تستخدمها الدول .  أساليب جديدة الستهداف الطائرات والركاب ومرافق الطيران
 التكنولوجيات المعقدة والمكلفة إلجراء بين هذه التقنيات وتتراوح.  هذه التهديدات المتطورةاألعضاء لمواجهة 

التكنولوجيات األقل كلفة التي يمكن استخدامها بوصفها عمليات  وركاب والحقائب والبضائعالكشف األمني على ال
وتستطيع الدول أن تصمم نظمها األمنية بناء على حجم أنشطة الطيران فيها .  الكشف األساسية أو التكميلية

ه الورقة النظر في التدابير ويقترح في هذ.  والموارد المتاحة لها مع الوفاء في نفس الوقت بالمعايير الدولية
وباإلضافة الى .  والتكنولوجيات البديلة عند وضع وتوسيع نظام أمن الطيران الخاص بأي دولة من الدول األعضاء

نشر المعدات التكنولوجية المتطورة للكشف عن الركاب والحقائب والبضائع، توجد آليات أقل كلفة قد تكون لها قيمة 
  .فعاليتها مما يرفع من مستوى ،ألمن الحاليةإضافية حقيقية في نظم ا

  : من الجمعية العمومية القيام بما يلييرجى :اإلجراء
 نظام أمن فعاليةعلما بأن القيود المفروضة على الموارد المالية والبشرية ال تحد بالضرورة من اإلحاطة   )أ

  .الطيران
 وضع وتوسيع نظام أمن الطيران الخاص بأي دولة التوصية بالنظر في التدابير والتكنولوجيات البديلة عند  )ب

  .عضو
  .إعداد مواد إرشادية عن األساليب التي تستخدم فيها درجة أقل من التكنولوجيا لكي تستفيد منها الدول  )ج
 والتقنيات المبتكرة لتأمين شبكة  المنخفضةأن تحث الدول على تبادل المعلومات بشأن التقنيات ذات التكنولوجيا  )د

  .يران العالميةالط
استكشاف الطرق التي يمكن من خاللها لمراكز التدريب التابعة لاليكاو أن تعد دورات عن اآلليات ذات   )ھ

  .التكنولوجيا المنخفضة
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
  .)تعزيز أمن الطيران المدني العالمي( Bورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي 

اآلثار 
  :المالية

  . أي موارد إضافية األمرقتضيال ي
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 ةمقدمال - ١

هميته وما يعنيه واضحا وألمازال الطيران المدني يمثل هدفا لإلرهابيين والمجرمين نظرا لكونه هدفا  ١- ١
 بصورة عامة  التهديداتوتطورت التهديدات التي يواجهها الطيران على مر العقود الماضية وتعتبر اآلن.  بالنسبة ألي دولة

وكان آخر خطر رئيسي على الطيران المدني العالمي قد ظهر في .  يخطط لها تخطيطا جيداو ة معقدتهديدات
 الستخدام المتفجرات السائلة لتدمير طائرات متوجهة الى الواليات المتحدة من المملكة متجليا في مخطط ٢٠٠٦ أغسطس
 . الطيران المدنييواجههاتهديدات التي ويعد هذا المخطط من األمثلة الرئيسية التي تبرهن على تطور ال.  المتحدة

 المناقشة - ٢

وبينما تتحمل جميع .  تعد شبكة الطيران في كل دولة فريدة من نوعها من حيث الحجم والموارد المتاحة لها ١- ٢
  أي القواعد والتوصيات الدولية، أمن الطيران العالمية المتفق عليهاااللتزام بقواعدالدول األعضاء في االيكاو مسؤولية 

 االقتصادية والسياسية عن طريق استخدام ة أن تضمن االمتثال لها في حدود أوضاعها، تستطيع كل دولالصادرة عن االيكاو
 . على أساس قدرات وحدود كل دولةبصورة فرديةالتقنيات والتكنولوجيات التي يمكن تكييفها 

 في مختلف أنحاء العالم أساليب وللتخفيف من التكاليف االقتصادية المرتبطة بأمن الطيران، تعد الدول ٢- ٢
فباإلضافة الى .  لسعة األفق الكشف األمني مما يذكرنا بأن التكنولوجيا ليست بديال للقيام بأعمالمبتكرة ومنخفضة التكلفة 

 توجد أيضا آليات منخفضة التكلفة يمكن أن ، والبضائعمتقدمة للكشف على الركاب والحقائبنشر المعدات التكنولوجية ال
 .ليتهاعمني القائم مما يرفع من مستوى فف قيمة فعلية للنظام األتضي

  عنصري المرونة والمفاجأةفي أعمال المكافحة من خاللمستويات التعدد  ٣- ٢

وشبكة النقل بواسطة الطيران .  صبور وذكي اليوم قادر على التكيف كما أنه إن اإلرهابي الذي نواجهه ١-٣- ٢
جهود "  في المائة١٠٠ "أي توفير الحماية الكاملة من أجل الجهود المبذولة تعتبروال .  شبكة واسعة ومفتوحة الى حد كبير

فعالة مقارنة بتكاليفها وليست محصنة تماما من االختراق، وينبغي التركيز بالتالي عند مواجهة مثل هذه التهديدات على 
توفير فرص متعددة ب ذلك أن يسمحاطر وينبغي  تحليل المخبناء علىفال بد من إعداد وتأسيس تدابير أمنية .  إدارة المخاطر

وينبغي أن تتطور التدابير بصورة مستمرة مما يدخل الشك في أذهان الخصوم وهم يقومون بعمليات .  لمنع وقوع الهجمات
 للرفع من درجةالتخطيط والمراقبة، كما ينبغي أن تكون هذه التدابير قادرة على التكيف مع مختلف الوسائل والتهديدات 

 .صالبتها عند مواجهة العدو الديناميكي والقادر على التعلم

شاملة عن طريق تشغيل ضباط األمن بقدر كبير من المرونة بدال المنية النتائج األ تحسين يمكن – المرونة ٢-٣- ٢
ويمكن االستفادة من تبادل .   مرات عديدة األشخاص والممتلكاتمن ربطهم في نقاط الكشف األمني وجعلهم يفحصون

فاإلرهابيون .  اطر فحسب ولكن أيضا بنسب استراتيجيةموارد األمنية المرتبطة بالمخاطر ليس على جميع مستويات المخال
وينبغي بالتالي أن تكون .  يحاولون أن يتغلبوا على اإلجراءات الموجودة وأن يستفيدوا من الفرص التي يمكن توقعها

 .ناميكيةستراتيجية ديال أن تكون ا ينبغياالستراتيجة األمنية استراتيجية ذكية ومرنة وقادرة على التنقل وقبل كل شيء

فاذا طبقت .   يعد عنصر المفاجأة من األدوات الحاسمة في إحباط خطط اإلرهابيين–المفاجأة  ٣-٣- ٢
البروتوكوالت األمنية بصورة آلية بنفس الطريقة في كل مرة وفي كل موقع، يستطيع اإلرهابيون أن يحسبوا بدقة ما يمكن 

 مثل تغيير أو إضافة عمليات التفتيش الروتينية –ر المفاجأة ولكن اذا استخدم عنص.  توقعه وكيف يمكن إحباط هذه الجهود
 فإن عنصر المفاجأة سيزيد من الصعوبة الفعلية –استخدام فرق الكالب البوليسية في نقاط مختلفة في اإلجراءات األمنية  أو

 .نبالنسبة لإلرهابيين المحتملي
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 مراقبة السلوك ٤- ٢

وتحليل مراقبة  في الواليات المتحدة برنامج (TSA)أمن النقل من التقنيات المتطورة التي تستخدمها إدارة  ١-٤- ٢
دى  األشخاص لشعورضباط أمن النقل في مطارات الواليات المتحدة بأداة تراعي تزويد  وهو مصمم من أجل ،السلوك

  وهذا البرنامج .تحديد من هم األفراد الذين قد يمثلون مخاطرة عالية إلجراء المزيد من التقييم أو الكشف أو االثنين معا
 عند استخدامها من قبل أفراد الشرطة واألمن في الواليات أثبتت نجاحهامشتق من برامج أخرى لتحليل السلوك التي 

 .المتحدة ومختلف أنحاء العالم على حد سواء

 من موظفي إدارة أمن النقل، حيث يقوم كل واحد منهم بمراقبة السلوك كادر خاصهذه التقنيات يستخدمها  ٢-٤- ٢
 أن مثل هذا السلوك قد يبين أن هناك نية في التحايل أو إذلتحديد من هم الركاب الذين يبدو عليهم التوتر أو الخوف لعام ا

ويسمح هذا البرنامج لموظفي إدارة أمن النقل بالعمل بكفاءة أكبر عن طريق تركيز .  ممارسة نشاط إجرامي أو إرهابي
 بأكمله ويسمح للشرطة بأن تعمل بصورة استباقية عندما تتعامل مع الجمهور في الموارد على الركاب واألفراد في المطار

 .المطار نفسه

ق أفراد طب، حيث يوثيق مع ضباط الشرطةال مبني على التعاونويستخدم في هذا البرنامج نهج متكامل  ٣-٤- ٢
.   عاليةيشكلون خطورة  قد السلوك بطريقة منسقة للتصدي للركاب الذينتحديد تقنيات إدارة أمن النقل وضباط الشرطة

ومزايا هذا النهج الفريد والمتكامل هو أنه يحقق أكبر فعالية ممكنة في عمل أفراد الشرطة وإدارة أمن النقل في المطار من 
قد  مسؤوليات محددة بوضوح، كما أنه يضمن إخضاع الركاب الذين فردخالل مفهوم العمل كفريق واحد حيث يكون لكل 

  عام الى المزيد من الفحص ويمكن في بعض األحيان إجراء مقابالت مع أفراد الشرطة وإجراء تقييملية عايمثلون خطورة
 .لمثل هؤالء الركاب

 برنامج فرق الكالب البوليسية ٥- ٢

البرنامج الوطني لفرق الكالب البوليسية للكشف عن "من األدوات األخرى التي تستخدمها إدارة أمن النقل  ١-٥- ٢
 قنبلة على متن رحلة بأنه توجد عندما قدم بالغ من شخص مجهول ٩/٣/١٩٧٢ البرنامج قد بدأ في وكان هذا".  المتفجرات

 الكالب التي تشم رك حيث تم إجالء الركاب وتمكّنتوعادت الطائرة الى نيويو.  متوجهة من نيويورك الى لوس انجلوس
وتم تشكيل البرنامج المذكور أعاله .  وعد تفجيرهارائحة القنابل من اكتشاف الجهاز المتفجر اثنتي عشرة دقيقة فقط قبل م

 أكبر من ضعف ما كان عليه في البداية حيث  حجمه، تم توسيع هذا البرنامج ليصبح٢٠٠١ومنذ سنة .  في نفس ذلك اليوم
 شبكة من شبكات النقل ١٣ وفي ا مطار٧٥ فريقا في أكثر من ٤٢٠ مطارا الى أكثر من ٣٩ فريقا في ١٧٤ارتفع من 

 .ماعيالج

ة ومدربي الكالب ليشكلوا فرقا فعالوفي إطار هذا البرنامج تقوم إدارة أمن النقل بتحضير الكالب البوليسية  ٢-٥- ٢
ويتضمن التدريب تقنيات .  تستطيع أن تحدد موقع المواد التي قد تشكل خطرا على شبكة النقلوللغاية وقادرة على التنقل 

مركبات وهياكل النقل، باإلضافة الى إجراءات تسمح بتحديد المواد الخطرة  والث في الطائرات والكشف على الحقائبالبح
وباإلضافة الى ذلك، تستطيع هذه الفرق أن تعرف ما اذا .  أو إبالغ الحراس عندما تكون هناك مثل هذه المواد" تنبيه"و

.   تدفق العملوكفاءةن حرية كانت هناك فعال مواد خطرة في الطرود أو الهياكل أو المركبات غير المصحوبة، مما يضم
ونظرا ألن فرق الكالب البوليسية تجمع بين القدرة الفائقة على التنقل ومعدالت الكشف التي يمكن االعتماد عليها، تطور 
استخدامها اليوم ليشمل المجاالت التي يتم البحث فيها لالستجابة لحاالت اإلبالغ عن وجود القنابل في المطارات وأماكن 

في شبكات النقل الجماعي وداخل الطائرات والقطارات والحقائب والبضائع والمركبات كما أنها أصبحت تمثل رادعا التجمع 
 .مؤكدا لإلرهابيين المحتملين

وعندما .  منخفضة التكلفةوال فيما يخص أساليب الكشف المبتكرة بمواصلة العملوالواليات المتحدة ملتزمة  ٣-٥- ٢
من قبل االيكاو، قد تستطيع الواليات التابعة إلدارة أمن النقل في مدينة أوكالهوما مرخصة تصبح أكاديمية التدريب األمني 

المتحدة أن تستضيف الدورات التدريبية لتوفير التدريب على كيفية وضع اآلليات ذات التكنولوجيا المنخفضة وبعد ذلك 
 . تنظيم مثل هذا التدريبمساعدة الدول األخرى في

  ـ انتهـى ـ


