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

 خرىاألمجاالت المع  التآزر أوجهمن جدول األعمال: تحقيق أفضل  ٤البند 

0Fالحدود في المطاراتأمن تهديدات أمن الطيران و  مواجهةالنهج المشترك ل

١ 

 واتحاد النقل الجوي الدولي) للمطارات الدوليالمجلس (مقدم من 

 ملخصال

عمل عدد ويلمطارات موطًنا لمجموعة كبيرة من األنشطة اإلجرامية بدًءا من التهريب واالحتيال حتى اإلرهاب. ا قد تصبح
ما  جهةبعض المبادرات التي تنفذها قد تفيد و  .ومحاولة ردعهاوالكشف عنها في المطارات لمنع هذه األنشطة  الجهاتمن 
يبدد هذا التداخل موارد المطار الشحيحة واألموال الحكومية و  .يحدثمن النادر أن التنسيق بينهما أخرى، إال أن  جهة

لمجموعة من بغية التصدي الجهات المتعددة الوكاالت و بين للشراكة  إطار عملهذه الورقة وتطرح المسافرين.  وأوقات
 الكفاءة في استخدام الموارد.  المزيد من وتحقيقلتهديدات األمنية في المطارات ا

 .٥الطيران في الفقرة  حول أمنيرد اإلجراء المعروض على المؤتمر الرفيع المستوى 

 لمقدمةا -١

المطارات نقطة االنطالق للعديد من الرحالت الهادفة والتفاعالت المجدية بين الناس كما أنها نقطة  تعد ١-١
الذين  السيئة النوايا لذويفإن المطارات أيًضا تعد منصة مالئمة  ،الحظ لسوءو  ،ذلك ومعواألصدقاء.  لعائالتا بين االلتقاء

 .واإلرهاب التهريبو  الجرائمارتكاب  مثل يةقانونأنشطة غير  يمارسون

 كمابين سلطات األمن الوطني وأمن الحدود وأمن الطيران.  التداخل وقوعاألحداث األخيرة إمكانية  أبرزت ٢-١
 المتقدم النظام من معلوماتال جمع مثل الحدود مراقبة مبادرات أن) ٢٠١٤( ٢١٧٨يقر قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

المقاتلين  انتقال عملياتفي التصدي لإلرهاب من خالل كشف  ساعدتأسمائهم يمكن أن  وسجالت المسافرين لمعلومات
 األجانب.

                                                      
) واتحاد النقل الجوي الدولي ACIمقدمة من المجلس الدولي للمطارات (والفرنسية والصينية النسخ باللغات العربية واإلسبانية واإلنجليزية والروسية  ۱

)IATA(. 
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 الدور الذي يضطلع به في مكافحة االتجار  إلىاستناًدا  الجوي النقلذلك، يشارك قطاع  إلى باإلضافة ٣-١
يؤديه طاقم العمل في التعرف على األنشطة المشبوهة  الذي المهم الدورأهمية  ويدركغير المشروع بالبشر وبالحياة البرية 

 واإلبالغ عنها.

) ١٧ الملحقإلى أن هناك تقدًما في تضييق الفجوة بين أمن الطيران (المشمول في  اتالتطور  ههذ تشير ٤-١
 لمعلوماتلمن مشاركة السلطات  جدوى هناكوبالطبع  لمنظمة اإليكاو). ٩ الملحقوأمن الحدود (المشمول جزئًيا في 

بين الجريمة  "صلة"أو  محتمل ترابط وجودبعض الدراسات  أثبتت وقد .التهديدات من كبيرة مجموعة بشأن واالستخبارات
 ضغوًطا يخلق مما دقيق بشكل بعد ُيحدد لم لتعاونالتآزر وٕاطار العمل بشأن ا أوجه فإن ذلك، ومع. واإلرهابالمنظمة 

 .المطارات مستوى وعلى الوطني المستوى على الجهود في زدواجيةاو 

 التحتية والبنى الموارد على االجهود ضغوطً  ازدواجية تخلق -٢

 والجمارك القانونويشمل ذلك سلطات إنفاذ  :مختلفة سلطات بموجب المطارات في الهيئات من العديد تعمل ١-٢
والجهود  الموارد تتكررما  غالًباو الصحي إلى جانب الجهات المسئولة عن أمن الطيران.  الحجرو  العامة والصحة والهجرة

 في والوصول والنقل المغادرة صاالت في السينية األشعة أجهزة ُتوضعوالمعدات لتلبية شتى االحتياجات. فعلى سبيل المثال، 
 من مختلفة نقاط في السلوك على التعرفبيعمل الضباط المسئولون  كما. بها المشتبهمختلف المواد  لىع للتعرف المطارات

 .السلوكيات أنواع مختلف لمراقبة الرحلة

التي يتحملها دافعو الضرائب  التكاليف(كبيرة للسلطات  تحديات إليهاالجهود المشار  زدواجيةاتشكل  ٢-٢
الطيران  لشركاتو  )،المتعددة المراقبة أنظمة تتطلبها التي مساحةال(وللمطارات  )،الكشفومعدات  الموظفينب لالستعانة

اهتمام  محط التكاليفالمترتبة على  اآلثار كونت أن المحتمل منو . )الحدود عند إلنهاء اإلجراءات اإلضافي الوقت( والمسافرين
 في السنوات المقبلة. بقوة ةالجوي الحركة نموب إال ياتالتحد ههذ تزداد ولنكافة المعنيين باألمر. 

إضافية على نقطة بعينها.  ضغوًطاالوضع  يخلقال تُبذل الجهود التعاونية في مكانها المناسب،  عندما ٣-٢
نطاق  خارج أمورفعلى سبيل المثال، قد ُيطلب من نقاط تفتيش الفحص األمني لعمليات النقل أن تساعد في التعرف على 

 علىأجهزة الفحص  قدرة فيتؤثر هذه المهام المطلوبة  قدو عملها مثل كشف المخدرات أو االتجار غير المشروع بالحياة البرية. 
  .الطيران أمنيحظرها  التي الموادو التفجير المرتجلة  أجهزةعلى رصد  التركيز

 الحدود وأمن الطيران  هديداتت كل من مواجهة في تساعد اإلجراءات بعض -٣

للتعاون بين  أكثر طموًحا االدولي أن تتبنى الدول أطرً  واتحاد النقل الجوي للمطارات لدوليا المجلسيقترح  ١-٣
 احتياجات تلبية في يساعد قد المطارات في اإلجراءات بعض اتخاذ بأن األطر هذه تقر أن ويتعينأمن الطيران وأمن الحدود. 

 ومن بين هذه اإلجراءات: ،مًعا والحدود الطيران أمن

األمني تحديد مجموعة من  المستوى لهذا يمكن: التهديداتب المتعلقةالمعلومات واالستخبارات  مشاركة •
منظمة اإليكاو والدول األعضاء بها تطبيق المعيار الجديد في الملحق  على ويتعين. األشخاص المشتبه بهم

 الطيران قطاع مؤسساتو  الهيئات بين المعلومات مشاركة تعزيز ومواصلة) ١٦(التعديل  ٣,١,٤رقم  ١٧
 .الجديد العمل وأسلوبالمشتبه بهم  األشخاصبشأن 

عند تقديم  نجاحها إلى للمطارات لدوليا المجلساألعضاء في  المطارات أشارت: السلوك وتحليل مراقبة •
ترتبط معظم الحاالت باألنشطة اإلجرامية مثل االحتيال والسرقة والتهريب  ذلك، ومعبرامج تحليل السلوك. 

 ألمن تهديًدااألمور التي تمثل  تلك على ريبةالسلوكيات الم عن الكشفأال يقتصر  ويتعين .األموال غسيلو 
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تعزيز النظام من خالل  ويمكن ،)١٧الواردة في الملحق  ٤,١,٣(مثل الممارسة الموصى بها  الطيران
 تحليل برامج تطبيق يتعين كما .لمشابهةا لبرامجا نشر على العاملينالتعاون بين الهيئات والمعنيين باألمر 

 وسلطات الطيران أمن عن المسئولة والسلطات الحدود بأمن المعنية السلطات بين التعاون خالل من السلوك
  /الشرطة.القانون إنفاذ

الراسخة في المطارات وسيلة  يةاألمن ثقافةال على التشجيع يعد: األمنية لثقافةوا التوعية مجال في لتدريبا •
ذلك عقد التدريبات وتنظيم الحمالت  يتضمنو األنشطة المريبة.  عن الكشفقوية يمكن أن تساعد في 

لإلبالغ عن أي أنشطة إجرامية محتملة من قبل المطلعين على بواطن األمور باإلضافة إلى المسافرين 
 ُتجرى أن يجب األمنية الثقافة مبادرات فإن األنشطة، من مختلفة بأنواع تنذر قد المؤشرات أن بماو والزوار. 
 /الشرطة.القانون إنفاذ وسلطات الطيران وأمن الحدود بأمن المعنية السلطات مع بالتعاون

 بعد عنمعالجة الصور  نظم: إن ظهور نظم معالجة الصور المركزية أو الصور ومشاركة األمني الفحص •
 سلطة مثل باألمر المعنية األطراف مع الصور هذه لمشاركة الفرص يوفر المتعددة السينية األشعة وصور
الفحص بأمن الطيران  أجهزة تركيزمشاركة هذه الصور  تضمنو وهيئة النقل في المطارات.  الحدود مراقبة

 تتيححين  في )،األخرى المحظورة والمواد المرتجلة التفجير أجهزة عن الكشف(أي على وظيفتها الجوهرية 
 بالحياة المشروع غير االتجار مثل األخرى التهديدات عن لبحثل المخولة األخرى ألطرافا أمامالفرصة 

مشاركة الصناعة في  يوم إدارة جلسة في للمطارات لدوليا المجلس يتولى وسوف .المخدرات أو البرية
  .المبتكرة المفاهيم هذه يستكشفالذي  مؤتمر أمن الطيران التابع لإليكاو

من الممارسات  ممارستين على بالفعللمنظمة اإليكاو  ٩الملحق  ملتيش :والحموالت الركاب بيانات •
بها التي تحث الدول على إنشاء نافذة مفردة تسهل تقديم بيانات الحمولة والمسافرين مثل  الموصى

(المعلومات المسبقة عنهم وسجل أسماء المسافرين) عبر نقطة مركزية واحدة قبل توزيعها على الهيئات ذات 
ئات الحكومية األخرى التعاون ومشاركة البيانات مع الهي يهدفوالهجرة.  الجمارك هيئتا وهي عادةً  -الصلة

باإلضافة  إتاحة عملية الفحص القائم على المخاطر للركاب والحموالت. إلىأمن المطارات  سلطاتفيها  بما
التدابير المالئمة قبل  اتخاذباألنظمة التفاعلية للمعلومات المسبقة عن المسافرين  تبني يسمحإلى ذلك، 

 .الرحلة إقالع

 لتقديم المبادرات متعددة الوكاالت في المطارات يتشاركال نهجال -٤

لجنة تسهيالت النقل الجوي الوطني  الدول تؤسس أن لإليكاو ٩ الملحق في الوارد ٨,١٩ المعياريستلزم  ١-٤
إلى جانب مشغلي  في الدولة األخرى هيئاتالو  والوكاالت اإلداراتولجان تسهيالت المطار لتنسيق تسهيل األنشطة بين 

 تتوافق،نادًرا ما   بها االستعانةفي حال  اتالممارسأن  إال يعد التعاون بين الهيئات المذكورة مفيًدا، بينماو الطائرات والمطارات. 
 مجرد منصة لمشاركة المعلومات فحسب. من أكثر تقدم ال وهي

واتحاد النقل الدولي أن تؤسس الدول شراكات بين الهيئات الحكومية  للمطارات لدوليا المجلسيقترح  ٢-٤
 إطار يوضحو على المبادرات ذات االهتمام المشترك وتطبيقها مًعا.  لالتفاق الطيران قطاع في باألمر نوالمطارات والمعنيي

 تحقيقالوقت نفسه  فيو  الوطني األمن تعزيز إلى الشراكات هذه تهدفو  المشتركة المبادرات تمويل مذكورةال للشراكات العمل
 .المطارات في المسافرين ووقت الحكومة وموارد المطار لمساحة كفاءة األكثر االستخدام

نمو حركة المسافرين  إدارةعلى  مباشرةأحد أمثلة التعزيز المحتمل الذي يساعد قطاع الطيران  تجلىي ٣-٤
فتهيئة وتشكيل نظامي المراقبة كليهما بتلك  .المغادرة وأمن هجرةالنقاط تفتيش  عمل دمج مفهوم فيالمتوقعة بصورة ناجحة 
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 واالجتياز الهويات تخليص أجل من الخطر أساسعلى  القائمة األمنيةالتدابير  قالطريقة يعزز فرص السلطات المختصة لتطبي
   التحتية. البنيةب المتعلقة تحدياتال توجدالمطار حيث  مرافقلالمغادرين باإلضافة إلى االستخدام األمثل  لركابل الفعلي

في اعتبارها تحقيق التعاون الوثيق ما بين  )يكاواإل( في هذا السياق، قد تأخذ منظمة الطيران المدني الدولي ٤-٤
الخاص  17، والملحق9أنشطة أمن الحدود وأمن الطيران بشكل أكبر، وتقييم أوجه التعاون بين األحكام المتضمنة في الملحق 

 .بتمكين الحلول الجديدة

 أمنب معنية تكون وأكبر من خالل مجموعة عمل مشتركة تابعة لإليكا بشكليمكن دراسة هذه المفاهيم  ٥-٤
 .والتسهيالت الطيران أمنب المعني خبراءال فريق من تشكيلها يمكنو  الطيران أمنو  الحدود

 المستوى الرفيع المؤتمر من المطلوب اإلجراء -٥

 المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران إلى: ىُيدع ١-٥

من أجل التصدي المشترك الحسبان المتعددة في الوكاالت بين الشراكات  وضع إقامةحث الدول على  )أ
 ؛تهديدات أمن الطيران والحدود التي تحدث في المطارات وشركات الخطوط الجويةلنطاق أكبر من 

 المطالبة بأن تقدم منظمة اإليكاو مقترحات للتقريب بين أنشطة أمن الطيران وأمن الحدود مًعا. )ب
 

 - انتهى -


