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 من الطيران ألالمؤتمر الثاني الرفيع المستوى 
۳۰/۱۱/۲۰۱۸إلى  ۲۹مونتريـال،   

 إلدارة مخاطر أمن الطيران المستقبليةهج النُ  من جدول األعمال: ٢البند 

0Fأمن الطيران في المطاراتحول رؤية 

١ 

 واتحاد النقل الجوي الدولي) للمطارات الدوليالمجلس (مقدمة من 

 ملخصال

المحددة من  الموضوعاتمن  لعدد وهي تقدم وصفاً  .المدى ألمن الطيران طويلةلتطوير رؤية  اة خططتوضح هذه الورق
 علىالدول  وتحث. ١٧مع مجموعة من المعنيين باألمر وآثارها المحتملة في الملحق للمجلس ولية األمشاورات الخالل 

 ن الطيران يتوافق مع الخطة العالمية ألمن الطيران.المشاركة في المبادرات المشابهة لضمان وجود إطار عمل مستدام ألم

 .٤يرد اإلجراء المعروض على المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران في الفقرة 

 المقدمة -١

واجه مشغلو المطارات تحديات فيما يخص حركة المرور المتزايدة والتزاحم بين المسافرين إلى جانب ي  ١-١
في مجال تكنولوجيا يجري لناشئة. إن العالم يتغير بسرعة من خالل االبتكار والتطوير الذي لتهديدات األمنية الالتصدي 

بوتات والذكاء االصطناعي. وفي هذه البيئة، على المطارات أن تتحلى و المعلومات وأنظمة الطيران الموجهة عن بعد والر 
 .ل التغير السريعة واالبتكار لتحمّ بالمرون

العالمي  مجلسلل التابعةلألمن العالمي  لدائمةاألمن الجديدة، فقد طلبت اللجنة اكجزء من استراتيجية  ٢-١
لبت بتطوير الرؤية اكما ط ،مستقبًال أمن الطيران في للمطارات أن يفكر المجلس ملًيا في أن هذه العراقيل من شأنها أن تؤثر 

 .الخاصة بأمن الطيران

واتحاد النقل الجوي للمطارات  الدوليالمجلس لمشتركة بين نجحت مبادرة األمن الذكي ا، نفسه في الوقت ٣-١
يهدف البرنامج إلى  المسافرين. تفتيش الدروس من مختلف الحلول التي ُطبقت في نقاط واستخالصالدولي في توجيه ومراقبة 

 األولى بين تصميم نقاط في المرحلةتتراوح الحلول لية وتحسين تجربة السفر لدى الركاب. يتعزيز األمن وزيادة الكفاءة التشغ

                                                      
) واتحاد النقل الجوي الدولي ACIنجليزية والروسية والصينية والفرنسية مقدمة من المجلس الدولي للمطارات (النسخ باللغات العربية واإلسبانية واإل.۱

)IATA(. 
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  وأنظمة مراقبة أداء المركزية للصورمعالجة الو  التشغيل اآللي للممراتو  التجريد على التوازييش والتشغيل اآللي (تالتف
 التقنياتباستخدام  في الكبائن فحص األمتعةالركاب (الماسحات األمنية) و  لمراقبةاألمثل  لتحقيق التحسين نقاط التفتيش)

 والعمليات الناشئة. التقنياتمفصل حول ال التوجيهفي تطوير  ومستمرالثانية  موجتهاألمن الذكي حالًيا في إن الحالية. 

واتحاد النقل الجوي الدولي على الحاجة إلى  للمطارات الدوليالمجلس ، فقد اتفق في المستقبل وبالتطلع ٤-١
 بين الركاب على أساس المخاطر التفريقعلى  يد األكبرالتشدمع المدى المتعلقة بفحص الركاب  طويلةمراجعة الرؤية 

مع العديد من المعنيين  تبادل األفكار جلساتمن  عددوُيعَقد  تقنيات الرصد المتقدمة.ل السريع التوزيعاإلضافة إلى الحاجة إلى ب
 رائهم األولية. م المنظمين وهيئات الفحص والمطارات وشركات الخطوط الجوية ألجل التعرف على آباألمر من بينه

 تطوير من خاللهايجري الكيفية التي قد تشكل  موضوعاتعدة  تطرأحتى اآلن، دارت من المناقشات التي  ٥-١
 ر.يوالتحديات المتعلقة بهذا التطو  –في السنوات المقبلة على مستوى العالمأمن الطيران 

 الناشئة الموضوعاتمستقبل أمن الطيران:  -٢

 مؤخرا هي:المنعقدة  التشاورو  تبادل األفكارجلسات في  المحددة الموضوعات ١-٢

 المسافرين.ألغلب في المطارات المطلوبة لتقليل العمليات  الركاب واألمتعة خارج المطار التعامل مع •
في  كذلك سواءً ) وتُفحص المنزل منمثل أخذها (معظم األمتعة والحقائب في موقع مالئم إذ تؤخذ 
فترات الذروة أو في منشآت بعيدة وتُنقل بصورة آمنة إلى المطار وُتسلم  تشهدمختلفة ال أوقات بالمطار 

 .)مقصد(الجهة الوصول بفي موقع مالئم 

 إلى الرصيفمن بسالسة و حرية ب الشاملاألمن لكي نوفر لهم : التركيز على المسافرين الحاجة إلى •
فر وتكنولوجيا القياس الحيوي والهويات قد يشمل ذلك عملية تقييم بيانات ما قبل الس البوابة في المطار.

وعواملهم  ا إلى المناطق المحظورة. إن تلبية احتياجات األجيال المقبلةٕامكانية الوصول ذاتيالرقمية و 
 سيكون لدىللمسافرين في المطارات.  وخاصةتجربة شخصية خلق ستدعي تالديموغرافية سوف 

(بناًء على  عن األنظار اوالقرارات التي تُتخذ بعيد ئيةلعمليات غير المر االستعداد للقبول با نيالمسافر 
 .شعورهم باألمن أو انعدامه مقابل ع ضآلة تأثير ذلكبياناتهم الشخصية) م

 بما فيالتهديدات  باني المطار ومنشآته من مجموعة تأمين كافة ممع استهداف  تأمين المطار بالكامل •
 وفي الوقت نفسهالمناطق األرضية تتعلق بالتي  التهديدات إلضافة إلىالطائرات با تهديدات ذلك

 .حماية النظام الحيوي واالستجابة الفعالة وجهود التعافي المبذولة ضمان

غير أن هذا التدخل  ،في المطارات (طاقم العمل) لموظفيناتداخالت ستنخفض   العوامل البشرية: •
مع والودية  المهام المفيدة يةمن أجل تأدالضباط وذلك بتوزيع  –المستوى النوعيسوف يزداد في 

معظم بإجراء اآلالت عملها  في حين تؤدي لمسافرين وتحليل السلوك)لكتقديم المساعدة مثل (العمالء 
 .(الذكاء االصطناعي) المراقبة عمليات تقدير

، من خالل تقييم يالءم االحتياجات الشخصية لرصد وممتلكاتهم تطبيق تقييم المخاطر على المسافرين •
 .منشآت المطار أنحاء في كافة بالموقعاألمن ونشر  رالخط

من ألكبر عدد  والمجدي التي تتيح الكشف الفعال قدمةتقنيات الفحص المت السريع واستخدامالتطوير  •
التهديدات الكيميائية والبيولوجية و  تطور التهديدات (المتفجرات،يزداد فيها بيئة التهديدات في 

 .)ذلكونحو  ... واإلشعاعية والنووية
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أكثر  بنية هندسيةتوفير و  ،وخفض اإلنذارات ،أساليب متعددة للعمليةمن خالل  :المتكيفلفحص ا •
 .المختلفة الجهاتومشاركة صور األمتعة بين  في التعامل مع األنظمةانفتاًحا 

 بين األطر التنظيمية للدول.االعتراف المتبادل  •

للمطارات  الدوليالمجلس حددها اتحاد النقل الجوي الدولي و  التي الموضوعاتمع  الموضوعاتتتواءم هذه  ٢-٢
هذه المبادرة بعض العناصر المحتملة  تختبرو  .السفر التجريبية الجديدة تقنيات -المشتركة NEXTT من مبادرة ابوصفها جزء

المقبلة. كما أن بعض شركات  ٢٠ـالاألعوام بالكامل على مدار  نهايتهاإلى من بدايتها  التي ستغير الرحلةأكثر من غيرها، و 
وف سالتي الشحنات على استعداد لتجربة هذه المفاهيم الجديدة  يوناقلالخدمات  يخطوط الطيران المتقدمة والمطارات ومقدم

 لتصبحأفكار  كونها مجرد هذه المفاهيم من تتطور فقد  ،٢٠٢٠ وقت مبكر وبالتحديد في من ابدء بكامل طاقتها بعضها تعمل
 . متكاملةقدمة مت حلوال

 المفاهيم الناشئة اآلتية والتي سوف ُتطبق على مستقبل أمن الطيران: NEXTTحددت  ٣-٢

 .هإلى المطار وبعد المرونة فيما يحدث قبل الدخول خارج المطار:ُتجرى األنشطة التي  -

 .والروبوتاتإدارة الهويات الرقمية ونظام التشغيل اآللي  نظم زيادة استخدامالمعالجة المتقدمة:  -

 .الرحلة طيلةبها موثوق من خالل بيانات آنية  اعمكافة األمور ربط  اتخاذ القرارات التفاعلية: -

 والجهات التنظيميةالتحديات وآثارها المترتبة التي تواجه اإليكاو  -٣

تحديد إلى تهدف  ئل التقنية أو أي وسائل أخرى، ُيعرف الفحص بأنه "استخدام الوسا١٧بمقتضى الملحق  ١-٣
مواد قد تستخدم الرتكاب فعل من أفعال التدخل أي أو  تشكل خطراً األسلحة أو رصد أي أجهزة  الكشف عن ، و/ أوالهوية

أن البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخاطر والسلوك سوف تضطلع بدور أقوى في  مستقبًال  قد نتوقع." الذي يحظره القانون
والتي قد  ١٧وقد يستلزم هذا األمر إجراء تعديالت على الملحق  .حالياً ن الدور الذي تؤديه م بشكل أكبرأمن الطيران مجال 

تعديل على تعريف عملية الفحص. يمكن اختصار قائمة المواد المحظورة بصورة كبيرة لكي تتوافق فقط مع  إجراءتتضمن 
 التهديدات الرئيسة ومع المخاطر العالمية.

من خالل فصل المناطق  الفعليةنقاط التفتيش غالًبا ما يتركز الفحص على في ظل الظروف الراهنة،  ٢-٣
عدة عمليات وٕاجراءات تحدث في أماكن متعددة  في المستقبل قد يشمل الفحص أمنية. يالدخول لدواع األرضية والمناطق مقيدة

ُفحصت في مكان بعيد من و/ أو لت األمتعة المحفوظة التي ُنقوسوف يحتاج األمر حماية في المطار أو حتى خارج المطار. 
  التدخل غير المصرح به.

من خالل ربط الركاب وذلك  ،في قرارات الفحص في المستقبلمهًما من المتوقع أن تشكل البيانات جزًءا  ٣-٣
ة المتعلقة قالرحلة. وقد طولبت الدول بالفعل بجمع المعلومات المسب طيلةوٕاعادة تقييمه  هقد يشكلونالخطر الذي عملية تقييم ب

 ."تيسيرال" -٩من الملحق  ٥-٩ القاعدةبالركاب بموجب 

. عليها الزمن عفاالتي التهديد  سيناريوهاتو  السابقةكز بقوة على تفادي تكرار الحوادث تال تزال القوانين تر  ٤-٣
أن تتركز عليها يتعين لتي المدى البعيد، قد يكون من المناسب إعادة اختبار اإلجراءات الحالية وتحديد مواطن الضعف ا على

 الجهود المبذولة.

يكمن التحدي في ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب وأن الُنهج سالحال مع أي مفهوم تطّلعي،  يكما ه ٥-٣
 ألوفالم التفسيرتحوًال من  ذلك يتطلبسو  .األكثر تطوراً  إلى الُنهج ا من الُنهج البسيطة وصوالمًعا بدءتوجد المختلفة يمكنها أن 
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. يجب أن مختلفة أن تتبنى تقنيات مختلفة لضمان أمن الطيرانالدول ليتيح لبما  النتائجخر قائم على آ تفسيرإلى  ١٧للملحق 
 كافة الدول. تطبقهاوالتي يجب أن  ١٧ُتحدد المعايير األساسية بأنها المعايير التي تلبي المتطلبات الرئيسة الواردة في الملحق 

 لوبة من المؤتمر الرفيع المستوىاإلجراءات المط -٤

 المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران إلى: وُيدع ١-٤

االبتكارات تقديم و  الموضوعاتتحديد في الطيران  مؤسسات اإلقرار بأهمية الجهود التي يبذلها قطاع •
 .أمن الطيران على المدى البعيدفي وأساليب التطوير التي ستؤثر 

 .شاركة في هذه الجهود واالنخراط في المناقشات المشابهة على الصعيد المحليتشجيع الدول على الم •

التابع لمنظمة  ١٧تحديد الخيارات المتعلقة بتحديث األطر التنظيمية بما في ذلك إطار عمل الملحق  •
 اإليكاو لدعم الرؤية المستقبلية ألمن الطيران.

 

 - انتهى-
 


