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 لطيراناالمتعلقة بأمن  سياق التهديدات والمخاطر: من جدول األعمال 1 البند
 الطيران بأمن المتعلقة والمخاطر التهديدات بشأن المستجدات

 (األمانة العامةمن  ُمقدَّمة)ورقة 

 التنفيذيالموجز 

 ،العالمنحاء شتى أللطيران المدني في ي تتعرض لها البنية األساسية لمنظومة إن مختلف الهجمات الت
، هااستغالل مواطن الضعف فيعلى نية مستمرة وقدرة متزايدة ما لدى الجماعات اإلرهابية من إلى جانب 

متنوعة من الدوافع.  ةمجموعبسبب  رئيسيا   هدفا  تمثل زال تالطيران المدني الدولي ال منظومة ن أتثبت 
النظم على للتحايل  ةجديد ةتقنيات وأسلحبتطوير هؤالء األفراد اإلرهابيين الجماعات و ونظرا  لقيام مثل هذه 

ن تبقي قيد االستعراض المستمر أن تظل يقظة و أالدول على يجب فإنه  ،ختراقهااو  ةمنيوالعمليات األ
، وذلك وفي المجال الجوي الذي يعلوهاوطبيعة الخطر الذي يتهدد الطيران المدني داخل أراضيها توى مس

 ."األمن" –على النحو الذي يقتضيه الملحق السابع عشر 
 .الرفيع المستوى ألمن الطيران ياإلجراءات المعروضة على المؤتمر الثان 5ترد في الفقرة و 

 ةمقدمال -1

من أجل  ةهميبالغ األ الطيران المدني الدولي وفهمها ومعالجتها أمرا  ب المتعلقةعد تحديد المخاطر المحتملة يُ  1-1
عماال  رهاب. و اإل عن الناجمالتهديد المستمر  ةفي مواجه صمودال على قادربناء نظام عالمي قوي ألمن الطيران   لنتائج ا 

ُأقر بأن  فقد، (14/9/2012-12الفترة  خاللال ـالذي ُعقد في مونتري (HLCAS/1 من الطيرانأل الرفيع المستوى األول المؤتمر
التي  المتجددةللتصدي للتهديدات  ةأمن الطيران هو أفضل طريقب يتعلق فيماالمخاطر على  يقومالنتائج و على اتباع نهج يركز 

 المخاطر سياق بشأن اإليكاو بيان أنبر اعتُ  فقد ،عالمي. ونتيجة لذلكالنطاق العلى الدولي منظومة الطيران المدني  هاتواجه
مجموعة عمل التهديدات والمخاطر التابعة  مع بالتعاون وتحديثه إعداده جرىالذي  ،(RCS) الطيران أمن مجال في العالمية
الممكنة التي  االحترازيةجراءات اإلتحديد و  ة،دلاألعلى عداد تقييمات المخاطر القائمة إل ةمفيد ةأدا ،الطيران أمن خبراء لفريق
  المخاطر.على  ةقائم ةبرامج أمني وضعلتنفيذها  للدوليمكن 
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أوجه الضعف في نظم أمن الطيران  ةن تحديد الثغرات ومعالجإف ،آخر إلى إقليمالمخاطر من لتفاوت  ونظرا   1-2
 أوساطفي  المعنية طرافاألبما فيها الدول و  ،بين جميع الجهات الفاعلة فيما قويا   دوليا   يتطلب تعاونا   يشكل تحديا  يزال  ال

 (:2016) 2309األمم المتحدة قرار مجلس أمن  واستنادا  إلى. المعنية الوكاالت الوطنيةو الصناعة 
 منالتعاون على الذي حث جميع الدول  ،": أمن الطيرانةابياإلره األعمال سبببالتي تهدد السالم واألمن الدوليين  األخطار"

األمن وتحديثها ب الخاصةالقياسية الدولية  القواعدبضمان استعراض  اإليكاوتلتزم  ،ةرهابيحماية الطيران من الهجمات اإلأجل 
 .اتالتهديد مشهدمع استباق تطور  ،لى المخاطر الحاليةع بناء  وتكييفها وتنفيذها 

 الطيران المدني الدوليتهدد  التيالمخاطر الرئيسية الحالية  -2

 االرتجالية المتفجرة األجهزة

تظل  ،(PEDs) المحمولة ةكترونيلاإل ةجهز األ نقلعلى تفرضها بعض الدول  التيكما يتضح من القيود  2-1
. للمطاراتاألساسية  البنيةو  المدني الطيرانعلى  الهجومالسالح المفضل في محاوالت  (IEDs) ةيلاتجر المتفجرة اال ةجهز األ

 اإللكترونية األجهزةبما في ذلك  ،في المتعلقات الشخصية أةالمخب رتجاليةالمتفجرة اال ةجهز األ هويمثل التهديد العام الذي تشكل
إخفاؤها داخل األمتعة  بما في ذلك ،شكال أخرى من اإلخفاءأظهرت فقد  ،ذلكعلى  وعالوةمصدر قلق بالغ.  ،المحمولة
 ،تبدي النية والقدرة في هذا الصدد ةرهابيحيث ال تزال الجماعات اإل ،متزايدا   كمجاالت تثير قلقا  البضائع،  وشحناتالمسجلة 

ظم أمن الطيران. وقد يؤدي ذلك إلى استغالل ن الختراق ةمختلف ةجديد طرقمواطن ضعف و عن  البحثإلى  تسعي دائما   بينما
ستخدام ال الفرصة لإلرهابي تيحالة( التي قد تغير الفعَّ  ةمنياألشخاص )مثل موظفي المطار( أو العمليات )مثل التدابير األ

 هجوم.اللشن  قل تطورا  أ ةأسلح
 ةالتهديدات الكيميائية والبيولوجية واالشعاعي

 (CBR) ةالكيميائية والبيولوجية واالشعاعي ناصرالخطر الذي يشكله استخدام العالتقديرات إلى ارتفاع  تشير 2-2
 الحقا   ةستراليواكتشاف السلطات األ ،ةمتن طائر  إلى ةعبوة ناسف لجلب 2017 عام ويولي شهري فمؤامرة  فشلفي أعقاب 

قدرة على إحداث  ذي السمية كبريتيد الهيدروجين عاليإلطالق غاز  ت كيميائي مرتجل مصمميجهاز تشت محاوالت لبناءل
الصناعة  أوساطالدول والمنظمات الدولية و أن تتشاطر  الضروريمن  ،وفي هذا الصدد. ضيقحاالت وفاة جماعية في حيز 

الكيميائية والبيولوجية  العناصرالتخفيف من خطر على الة القادرة التدابير الناجعة الفعَّ  بشأني معلومات أيكاو مع اإل
 ةلأمس ةوهو نهج ثبت نجاحه في معالج – لإلجراءات االحترازية متناسقطار عالمي إوضع تسهيل  بغرضوذلك واالشعاعية، 

 .2006 عام في (LAGs) ياتوالهالم يروسوالتاالالسوائل و 
 اتتطور التهديد

االستفادة من الموارد على القدرة  ةرهابياإل الجماعات لدى يكون للهجمات، مركزيالتخطيط ال من خالل 2-3
 أصبح ،لهجماتلتخطيط الالمركزية في التزايد مع  لكن. و سبيا  ن المنيعةهداف األاتباع تكتيكات متطورة ضد  فيوالمهارات 
 مناال ، سهلأو  أكثر ضعفا   ا  التي تستهدف أهداف األقل تطورا   ةسلحاإلجراءات المتعلقة باألو  واألساليبفي التكتيكات  هناك توسع  

المنطقة المفتوحة  فيوقعت مؤخرا   التينه في أعقاب الهجمات أإلى  ةشار وتجدر اإلمحطات الركاب.  فيمثل المناطق العامة 
 األمريكيةوالواليات المتحدة  ،28/6/2016تركيا في و  ،22/3/2016بلجيكا في ) مطارات عدة فيللجمهور 

 15 رقم كجزء من التعديلالشأن، وكان ذلك  هذا فياإليكاو إلى تعزيز أحكام الملحق السابع عشر  بادرت ،(6/1/2017 في
  (.3-8-4و 2-8-4و 1-8-4)يرجى االطالع على القواعد القياسية السابع عشر  لحقللم
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اتسع نطاق الخطر الذي يتهدد الطيران المدني ليشمل  ،نحاء العالمأفي جميع  المتطرفين فرادومن خالل األ 2-4
على تبرهن  تزال ال ةرهابيالجماعات اإل فإن ،ن تعرضت لمثل هذه الهجمات. وفي الواقعأمناطق من العالم ربما لم يسبق لها 

بما في ذلك من خالل تجنيد مقاتلين أجانب. ومع استمرار  ،ةجغرافية واسع ةهجمات عبر منطق واستلهاماستنباط على قدرتها 
بما في ذلك في  ،ي مكانأالمقاتلين اإلرهابيين األجانب للقيام بهجمات في  انتشارعاد قد يُ ف ،ةالنشط اتاعنز طق الاتطور من
 .ةصليدولهم األ

والوسائل اإللكترونية  اإلنترنتاستخدام  على ةرهابيالمنظمات اإل عزمعلى الرغم من وجود أدلة  علىو  2-5
توصف بأنها كارثية أو  ةلكترونيإي هجمات أحتى اآلن  قعنه لم تإف ،قد تعرض الطيران المدني للخطر ةعمال إرهابيأالرتكاب 

الحركة  إدارةالطيران المدني من خالل على هذه الهجمات  مثلالمحتمل الذي تشكله  تهديدن الأالطيران. غير  ةتهدد سالم
الستجابة لطوارئ لطلب فريق حكومي  ،24/10/2017للقلق. وفي  الجوية أو الطائرات أو المطارات ال يزال يشكل مصدرا  

أصاب أحدها  ،ةكترونيلمن الهجمات اإل ةجديد ةوجم وقوع بسببهب أت ةشبكات النقل في حال وضع (CERT) يباسو الح
بأنه ينبغي  ةحداث تذكر . وهذه األالجوية الرحالتبعض  تأخيرمترو العاصمة. وتسبب الهجوم في  ةوشبك رئيسيا   دوليا   مطارا  

 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ةهميبالغة األالن تحمي نظمها وبياناتها أن تظل يقظة و أألوساط الطيران 
 .السابع عشر لحقالمفي  الواردة 1-9-4القياسية  القاعدةالنحو المطلوب في على  وذلك ،من التدخل غير المشروع

 التهديد من الداخل ةمكافح -3

 ا  هاجساستغالل موظفي المطارات يمثل عن  الناجم وأ الداخليون ال يزال التهديد الذي يشكله المطلعون 3-1
في محاوالتهم استهداف للمساعدة  الداخليينتبحث بنشاط عن المطلعين  ةرهابين الجماعات اإلبألتقارير ا تفيدحيث  حقيقيا  

مما يقلل من فرص كشفهم بأساليب  ،من العالم ةنحاء كثير أفي المتطرفين  فراداأل بسبب الطيران المدني. ويزداد األمر تفاقما  
 ،سبيل المثالعلى إنفاذ القانون.  أجهزةأو  يةاألمناألجهزة األشخاص المقربين منهم أو من جانب  بواسطةالفحص التقليدية أو 

نه أالشتباه في ا خلفية على يبنغالديشالالوطني  الجويالناقل  لدىطيار يعمل على لقي القبض أُ  ،25/10/2017 يوم في
 الشخصيات القيادية فيمنازل كبار ب ةتجاري ةطائر ب واالصطدامرهائن كالركاب  الحتجازبما في ذلك التخطيط  ،إرهابي

 .ةإرهابي ةوثيقة بجماععلى صالت  عاما   31البالغ من العمر  737-بوينغ طائرةال قائدن أنباء األ مصادرالحكومة. وذكرت 
تفتيش دون إخضاعهم  ةنقطعلى مني عندما يتمكن الموظفون من التحايل نقاط التفتيش األ ةسالم تختلو  3-2
في التصدي  اإلخفاق(. وقد يؤدي عشر السابع لحقالمفي  6-2-4القاعدة القياسية ) األخرى ةمنياألاألمني والضوابط  كشفلل

إلجراءات االحترازية ا الجهود المبذولة التخاذ إلى حد كبير وتقويض رتجاليخطر الجهاز المتفجر االتمرير  للتهديد الداخلي إلى
 ةبمثاب 2/2/2016 يومالصومال إلى جيبوتي  من المتوجهة دالو ةلشركالتابعة  159 الخطوط الجوية ة. وكانت رحلالالزمة
 تمريرهفي جسم الطائرة قد أمكن  ا  ثقب حدثيبحيث  لن الحاسوب المحمول المعدَّ أُوجد  إذ ؛التهديد هذا بخطورة ةرئيسي ةتذكر 
 .األمني الكشفالمساعدة المقدمة من موظفي  عبر
فمن  ،يداخل عنصرسيناريوهات ذات  علىشكال الهجوم أي شكل من أ أن ينطوي المحتمل من هنأل ونظرا   3-3

ن تتخذ مبادرات لتقييم المخاطر المحددة أو  عشر السابع الملحق في الواردةوالتوصيات الدولية  قواعدالدول للثل ــن تمتأالمهم 
من الداخل في سياق  التهديدموضوع  ناولــت في هذا الصدد ينبغي. و هيئاتهاها و ظمنُ على  الداخل من شخاصالتي يشكلها األ

األحكام في هذا الشأن  تعزيزبوذلك  ،في المستقبل عشر السابع الملحق على( 17التعديل رقم ) دخالإ بخصوصاالقتراحات 
  .مخاطربذلك من  تصلــي   مامن حّدة  تخفيفبال لتعجيلل
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 ال للمعلوماتالفع   تبادللا -4

وتنفيذ  ،في مجال الطيران التهديدات الجديدةبالمناسبة ذات الصلة  االستخباراتيةالمعلومات  تبادل يشكل 4-1
 فإعالنلحماية الطيران المدني.  ةمنسق ةوضع تدابير مضاد سهيلأمران أساسيان لت ،لتبادل هذه المعلومات ةالليات فعَّ آ

 المتعلقة المستمرة اإليكاو بسياسات الموحد البيان 18-39لإليكاو  موميةوقرار الجمعية الع ،ن أمن الطيرانأبش 2010 عام
لى تعزيز التعاون إ جميعا   يدعون ،2309ألمم المتحدة اوقرار مجلس أمن  العالمية ألمن الطيران اإليكاووخطة  الطيران بأمن

 .ةالمعني الجهات معالمعلومات فيما بين الدول و  تبادلو 
 - الطيران ألمن العالمية لخطةا" ( في1رقم ) األساسية النتيجةال سيما  ،مع ما ورد أعاله وتمشيا   4-2

على  ليات للمساعدةآتنفيذ على  تشجعالسواء  حدعلى الصناعة  أوساطالدول و  فإن ،"لها التصديبالمخاطر و  الوعيتعزيز 
التنفيذ االنفرادي أو غير المنسق  فاديوت ،الناشئةو  الجديدة لتهديداتالية لن التصدي بكفاءة وفعّ أتخاذ قرارات مستنيرة بشا

المؤتمر  وصي بهاأالتي  ،ينبغي النظر في المبادئ الثالثة للتعاون في مجال أمن الطيران ،. وفي هذا الصددةمنيللتدابير األ
فرض  قبل ،18-39 لإليكاو العمومية الجمعية قرار في عليها المنصوصو  ،(HLCAS/1) ألمن الطيران الرفيع المستوى األول

مع الدولة )الدول(  المسبق تشاورالمشاركة و الالدول والشركاء في الصناعة دون على أمن الطيران مجال  في ةتدابير انفرادي
المعلومات بين السلطات المختصة في  تبادلب يتعلق ماال سيما في ،يلزم تعزيز التعاون بين الدول ،المعنية. وتحقيقا لهذه الغاية

 مجلسيؤيد قرار  كماللمعلومات.  تبادلل ةموذجين أحكامأو  ةينبغي وضع واستخدام اتفاقات ثنائي ،ذلكعلى أمن الطيران. وبناء 
الطيران والتعاون من خالل تبادل  بأمنفي ما يتعلق  التحاوردعوة الدول إلى " عبرتلك المبادئ  2309األمم المتحدة أمن 

من أجل  ةتدابير محددعلى اتخاذ  التعاونطريق  عن ،الضعف أوجهن التهديدات والمخاطر و أبشالمعلومات، قدر اإلمكان، 
ن أمن الرحالت الجوية أبش ةالمتبادل الضماناتتيسير أجل  من ،ثنائيال المستوىعلى التصدي لها، ومن خالل العمل، 

 أراضيها". بين
على  16 رقم دخل التعديلأ فقد ،ةشاملبصورة  المعلومات تبادلإلى التعاون و  ةوفي ضوء الحاجة الماس 4-3
 توفر لكي الالزمة اإلجراءات وتنّفذ تضعأن  قتضي من الدولتي تال 4-1-3 ةالجديدالقياسية  القاعدةالسابع عشر  لحقالم
 معلومات من يلزم ما المعنية الجهات من ذلك وغير الجوية الحركة خدمات ومقدمي الطائرات ومشغِّلي هامطارات مشغِّليل

 معو  .مبعملياته يتصل فيما األمنية للمخاطر فعَّالة تقييم عمليات إجراء على ملمساعدته المناسب الوقت وفي عملية بطريقة
ن تكفل أينبغي للدول  فإنه ،المعلومات تبادلليات آوضع أو تكييف تشريعات لتمكين عملية  تحديات التي تواجهبالاإلقرار 
 ال ،والمخاطر في الوقت المناسبالمعلومات المتعلقة بالتهديدات  تبادل سهيلالتدابير القانونية والعملية الالزمة لت وتطبيق وضع
 .من الناحية التشغيلية ةحرج تكونعندما سيما 

 من الطيرانألالمعروضة على المؤتمر الرفيع المستوى  اإلجراءات -5

 :يلي بما القيام الطيران ألمن المستوى الرفيع المؤتمر من ُيرجى 5-1

جراءات إل التشديد التدريجي ةهميأر الدول بالخطر الحالي الذي يتهدد الطيران مع االعتراف بذكِّ ي (أ 
 ؛الطيران أمن

مع التسليم  ،(RCS) العالمية المخاطر سياق بشأن اإليكاو بيانالرجوع إلى  ةمواصلعلى الدول  حثّ ي (ب 
  ؛ما يكون مناسبا  حسب ،إقليم كلو دولة  كلالخاصة ب المنفردة لحالةا مواءمته مع ةهميأب

السابع  لحقللم 17 رقم من خالل تجهيز التعديل ةالداخلي اتشامل للتهديد التصدي بشكلبأهمية  يقرّ  (ج 
 ؛ممكنة ةفي أقرب فرصعشر 

 .المعلومات المتعلقة بالتهديدات تبادلطار عالمي لتحسين إ وجودإلى  بالحاجة يوصي (د 

 - انتهى -


