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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  التنفيذيةاللجنة 

  برنامج أمن الطيران : ١٥البند رقم 

 دارة األمنالنظام االستراتيجي إل

  )دتايالن مقدمة من رقةو(

  الملخص التنفيذي
وجه تقييم أ أن يكون مستوى ال بديزداد مستوى تهديد أمن الطيران في مختلف أنحاء العالم كل يوم، و

.  تحقيق ذلك متناسبا مع مستوى التهديد، والنظام االستراتيجي إلدارة األمن هو السبيل الوحيد لالضعف
 لم يتحقق إننه أبمعنى   في خطة األعمال االستراتيجية،ادارة األمن االستراتيجيمفهوم وينبغي ادماج 

   .المستوى المطلوب من األمن ال يمكن مواصلة العمل
  : أن تطلب من المجلس أن يضمن ما يلي الجمعية العموميةنيرجى م :اإلجراء

للعمل  وانشاء شبكات أوجه الضعفم التهديد ويقيت ليشمل (Doc 8973) يكاواالتحديث دليل أمن   )أ
  .في مجال أمن الطيرانالمشترك 

يدات  بشكل متين بحيث يسمح بتحسين مراقبة التهد أمن الطيرانتأسيس النظام االستراتيجي إلدارة  )ب
  . في العالم المعاصراألمنية

  .B ستراتيجيبالهدف االمرتبطة ورقة العمل هذه   :األهداف اإلستراتيجية
    :اآلثار المالية

    :المراجع
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 المقدمة  - ١

الدمار واألضرار امكانية الحاق السالمة من حيث النتائج وهي  واألمنوجد عناصر مشتركة في مجالي ت  ١- ١
والهدف من العمل في المجال األمني هو .   تتباين بشكل كبيرنجد أن المدخالت واإلجراءاتبينما  ،واإلصابات والوفيات

 فرقوهناك .  األمنيةوضع إجراءات الحماية الالزمة لدرء التهديدات أو األخطار ومختلف اإلجراءات في إطار البرامج 
أكثر من " نظام اإلدارة" فعبارة.   التي تتكون منها من حيث العناصراألمنمن وعبارة نظام ادارة بين عبارة برنامج األ

 .مجرد برنامج

 من  تتناسب مع ارتفاع مستوى التهديد، ولوضع إجراءات،التهديدات في عالم الطيرانتزداد اآلن خطورة و  ٢- ١
 .الضروري أن تطبق االيكاو نظاما استراتيجيا إلدارة أمن الطيران

 "ذا أدخلت عناصر سلبية في النظام لن يخرج منه إال عناصر سلبية أيضاإ"العبارة التي ينبغي التذكير بها هي

    أمن الطيرانإدارةفي نظام دخالت الم  - ٢
 من   وتبين نتائج هذا التقييم.ات تقييم التهديدأي ،المدخل الرئيسي في هذا النظام هو تقييم المخاطر األمنية  ١- ٢

هم ومدى استعدادهم من حيث التكنولوجيا والمعدات الجديدة وتدريب هم المسؤولون عن التهديد وما هي نواياهم وقدرات
  . والدعم المالياألفراد

 أي كل المعلومات والبيانات ،تية الالزمةاالتهديد إال إذا توافرت المعلومات االستخبار ال يمكن تقييم  ٢- ٢
من وجود شبكة منظمة في مجال أمن  ال بدومن أجل جمع المعلومات والبيانات عن التهديدات المحتملة، .  المطلوبة

 المعلومات المتوفرة  أن يقدم كل عضو من أعضاء شبكة أمن الطيران هذهال بدو.  الطيران ونظام لإلبالغ عن التهديدات
  . تقييم التهديدات وتحليلها بصورة فعالةىنسليت كل يوم أو بصفة منتظمة لديه
من الطيران بحيث يكونوا ملمين بما يفعله اآلخرون ويشعرون  أ شبكةدريب الالزم ألعضاءوينبغي توفير الت  ٣- ٢

مركز عمليات األمن، : وينبغي أن تشمل العضوية المجموعات التالية.   تبادل المعلومات والبيانات معهمبالطمأنينة عند
  .، والمسؤولين الحكوميين، والوكاالت الحكومية والخاصةاتوممثلي األمن في المنظم

 إدارة أمن الطيرانعملية   - ٣

 ودليل األمن الخاص بااليكاو أفضل الوثائق التي ١٧تعد اتفاقية شيكاغو والملحق  .برنامج أمن الطيران  ١- ٣
شركات أمن وبرامج ) بالنسبة لكل مطار( وبرامج أمن المطارات طيرانيها البرامج الوطنية ألمن الليمكن أن تبنى ع

 .محلية برامج األمن المختلفة عنبرامج وهذه ال.   الطائراتمشغليالطيران أو 

 عند وضع برامج األمن المحلية العامة تتغاضى أحيانا السلطات .دى شركات الطيرانل محليةبرامج األمن ال  ٢- ٣
وينبغي أن تجمع هذه البرامج بين برامج أمن الطيران .  عن شركات الطيران وغيرها من الجهات التشغيلية في المطارات

وبرامج أمن الطيران المحلية .  لمطارات المحلية وبرامج أمن الطيران في المقر الرئيسي ألي شركة طيرانفي االمطبقة 
وينبغي .   سلطة المطار وشركة الطيران التي تعمل في ذلك المطاربالتنسيق بينالخاصة بهذه الشركات ينبغي أن توضع 

  .أن تخضع هذه البرامج األمنية لموافقة السلطات المختصة
يعتمد مستوى اإلجراءات األمنية في كل مطار وكل  .مدى التعرض للخطر: ألمنيةامستوى اإلجراءات   ٣- ٣

حجم المسائل التي تفضي الى  التهديدات مع حجمويتناسب .  شركة طيران على مستوى التهديدات التي يتم تحديدها
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عن  مدى التعرض للخطرويمكن تقييم .   األمنلةعوبة كفا وصمادياإلجراءات األمنية واألمن ال التعرض للخطر بما فيها
  . عمليات التفتيش والتدقيق والمراقبةجراءإطريق 
 بالتالييمكن  و،من العوامل التي يمكن السيطرة عليهاهو  مدى التعرض للخطر "العبارة التي ينبغي التذكير بها هيو

 "السيطرة على الحوادث

 النظام االستراتيجي إلدارة أمن الطيران  - ٤

، ينبغي للسلطات المختصة والمسؤولة عن أمن الطيران ف والغايات المنشودةمن أجل تحقيق األهدا  ١- ٤
اإلدارة مفهوم  في نظمها اإلدارية ضعوالمطارات وشركات الطيران والجهات المقدمة الخدمات في المطارات أن ت

 .اإلستراتيجية ألمن الطيران

والمهمة العامة الرؤية مثل إستراتيجية، خطة  أي في كل عناصرران  استراتيجيات أمن الطيضعبد من و ال  ٢- ٤
  .والسياسة العامة والهدف والغاية واإلجراءات والتعليمات ومعها مؤشرات األداء الرئيسية

  : بالنسبة للجوانب التاليةستراتيجيه أيضا قائمة بالنتائج النهائيةاالوينبغي أن تتضمن خطة أمن الطيران   ٣- ٤
 لماليالمنظور ا §

 منظور الزبائن §

 منظور اإلجراءات الداخلية §
 منظور التعلم والتنمية §

 الخالصة  - ٥

مع التطورات التكنولوجية السريعة في مختلف أنحاء العالم، أصبح تهديد أمن الطيران أعلى بكثير مما كان   ١- ٥
  وتعد الخطة اإلستراتيجية ألمن . متماشيا مع مستوى التهديد الفعليهب أن يكون مستوى التأال بدو.  عليه في السابق

 . من إدماجها في نظام اإلدارة العام وهي أداه رئيسية لضمان استمرارية العملال بدالطيران مسألة أساسية 

 "ال يمكن العمل بدون أمن"العبارة التي ينبغي التذكير بها هي

  - انتهى -


