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 (HLCAS/2) بشأن أمن الطيران الثاني الرفيع المستوىمؤتمر ال
30/11/2018إلى  29، يالمونتر  

 تحسين أوجه التآزر مع المجاالت األخرى من جدول األعمال: 4البند 

 عناصر األمن والتسهيالت والسالمةمالئمة لوالشاملة المراعاة الضمان 
 في قطاع الطيران

 (األمانة العامةمن  ةمقد  م  )

 صالملخ

التعاون مع سبل ت ركز ورقة العمل هذه على أوجه التآزر بين األمن والتسهيالت والسالمة، و 
الجهات المعنية األخرى العاملة في مجال أمن الطيران ومكافحة اإلرهاب، من أجل تحقيق نهج 

 شؤون أمن الطيران.معالجة ل منسق وشامل
 .6المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران في الفقرة  المعروض علىيرد اإلجراء  :اإلجراء

 ةمقدمال -1

على أمن الطيران العالمي، بما في ذلك سالمة المالحة الجوية، العديد من المجاالت آثار هامة على يترتب  1-1
وينبغي السعي إلى اتباع نهج منسق وشامل ليتسنى لجميع عناصر قطاع الطيران االستفادة  والتسهيالت، ومكافحة اإلرهاب.

 من المعارف المشتركة، والجهود المتضافرة، وتحسين أمن الطيران.

 األمن والسالمة ي  جالج تكميلية في مه  الحاجة إلى ن   -2

، التي ت رتكب لدوافع عديدةدة األفعال اإلجرامية المتعم   من يهدف أمن الطيران إلى حماية الطيران المدني 2-1
 السلوك اإلجرامي، أو النشاط السياسي، أو االضطراب النفسي الذي ينتاب الفرد.مثل اإلرهاب، أو 

 مراقبةينطوي عليها تشغيل الطائرات إلى مستوى مقبول و وتهدف سالمة الطيران إلى خفض المخاطر التي  2-2
عن  ة، سواء كانت ذات طابع فني أو بيئي أو ناتجهذه المخاطر. وتشمل سالمة الطيران منع الحوادث والوقائع والحماية منها

 األحوال الجوية، أو ناجمة عن أوجه خلل غير مقصود في النظام، بما في ذلك األخطاء البشرية.
ي األمن والسالمة مفهوم  لكل من ، فإن الف فيهتخاال وفي حين أن هدف الحفاظ على الحياة والممتلكات  2-3

 قواسم مشتركة، وأحيانًا أوجه تداخل.هناك التنفيذ على مستوى منطق منفصل فيما يتعلق باألسباب والحلول. ومع ذلك، 
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معًا والتنسيق بينهما من أجل تحقيق الفعالية القصوى، ألنه بمجرد اتخاذ تدبير في أحد  األمن والسالمةفي النظر ولذا، يجب 
 المجالين فقد يترتب على ذلك آثار في المجال اآلخر.

عليها آثار تترتب  توهناك حاالت ظهرت في الماضي تبي ن فيها أن تدابير األمن والسالمة المتخذة كان 2-4
لق بالتدابير المتخذة لمنع األشخاص غير المرخص لهم من دخول مقصورة طاقم القيادة. وال تزال يتع ومثال ذلك ما –متبادلة 

التي قد يتعارض فيها حظر إدخال بعض المواد إلى مقصورة الركاب في الطائرة تلك تنشأ حاالت مماثلة، وعلى سبيل المثال 
في المستقبل، عندما ت طب ق تدابير مجددًا  ثل هذه الحاالتم مع شروط البضائع الخطرة. ومن المؤكد أنه من المحتمل أن تنشأ

 جديدة، أو ت طو ر أساليب نقل جديدة، مثل ن ظم الطائرات الموجهة عن بعد.
ج تكميلية، يمكن مواصلة ه  وتلتزم اإليكاو بتعزيز التعاون بين سلطات األمن والسالمة لضمان اتباع ن   2-5

 ضع التدابير الالزمة أو تنفيذها.تعميقها على مستوى الدولة، عند و 

 "التسهيالت" –الواردة في الملحق التاسع و األحكام المتعلقة باألمن  -3

منع وقمع أفعال الرامية إلى األمن" القواعد والتوصيات الدولية " –الملحق السابع عشر  تضمنفي حين ي 3-1
والتوصيات الدولية المرتبطة على وجه التحديد بتسهيل "التسهيالت" يحدد القواعد  - التدخل غير المشروع، فإن الملحق التاسع
وفيما طاقم الطائرة، والركاب، والبضائع، والشحن، والبريد،  تراخيصفيما يتعلق ب اإلجراءات في المنطقة المفتوحة للجمهور

 متطلبات الجمارك، وسلطات الهجرة والصحة العامة والزراعة. يخص

األحكام الواردة أ رفقت ، لهذه المسائلولتعزيز فهم أعمق  يات األمنية.ويرتبط عدد من هذه اإلجراءات بالعمل 3-2
 في الملحق التاسع المتعلقة باألمن بالملحق السابع عشر.

بأمن الحدود. ونظرًا إلى أن المجرمين واإلرهابيين  المتداخلة في المجالينوتتعلق اإلجراءات األساسية  3-3
اتباع أمن الحدود وأمن الطيران على ينبغي فيستخدمون جميع وسائل النقل للتنقل عبر الحدود، بما في ذلك الطيران التجاري، 

 قة القضائية.فيما بينهما لمنع اإلرهابيين وغيرهم من المجرمين من تنفيذ مهامهم أو الهروب من المالحنهج متكامل 

أن استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب )بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب( وسجالت  وقد ثبت 3-4
أسماء الركاب )بيانات سجل أسماء الركاب( مفيد في تحديد هوية كل من المجرمين المعروفين ومرتكبي األفعال المحتملين من 

م، فإن استخدام هذه المجموعات من البيانات ألغراض أمن الطيران محدود. اليو ولكن حتى خالل عمليات تقييم المخاطر. 
أهداف أمن الطيران لتغذية الركاب على نحو أفضل  عن معلوماتالوهناك حاجة إلى مزيد من الدراسة بشأن كيفية استخدام 

ذا كان األمر كذلك، ما هو الدور الذي يمكن أن تضطلع ببالمعلومات ودعمها   في هذا الصدده اإليكاو وتأييدها، وا 
 من الخطة العالمية ألمن الطيران(. 7-3 األساسياإلجراء  انظر)

اإلجرامية. ومن في األنشطة أيضًا قد ي ستغل ستخدم الطيران التجاري ألغراض النقل فحسب، بل وقد ال ي   3-5
األنشطة ت ستغل في تمويل هابية ألنه من المعروف أن الجريمة باألنشطة اإلر اإلجرامية المحتمل جدًا أن ترتبط هذه األنشطة 

اإلرهابية. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الكشف عن بعض األنشطة اإلجرامية، مثل االتجار بالبضائع غير المشروعة، 
جرامية واألنشطة اإلرهابية بين األنشطة اإل لتي تربطالصالت اإدراك إلى تحديد أوجه الخلل في نظام أمن الطيران. ومن المهم 

 التعاون الوثيق بشأن هذه المسألة.ب جميع سلطات الدولة المعنية ضمان قيامو 
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 االرتقاء بأوجه التآزر من خالل التعاون الدولي -4
في إطار استراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة بشأن  4-1

المعلومات وتبادل مكافحة اإلرهاب، تواصل األمانة العامة لإليكاو تعاونها مع وكاالت األمم المتحدة لتعزيز وتحسين التعاون 
العالمي المتحدة األمم إلرهاب. كما تقدم اإليكاو الدعم الالزم لتنفيذ االتفاق المتعلقة بإدارة الحدود، وأمن الطيران، ومكافحة ا

مكافحة اإلرهاب من خالل المشاركة في مختلف فرق العمل التابعة لألمم المتحدة والمعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهاب. ل
وتحسين الموارد إلى الحد األقصى، وتجنب االزدواجية ويشمل هذا التعاون تنفيذ األنشطة المشتركة، واالستفادة من الخبرات، 

 األقصى.الحد دول األعضاء إلى إلى ال زيادة النتائج المقدمةفي الجهود المبذولة، و 

وهناك منظمتان أبرمتا  وتشارك العديد من المنظمات العالمية، باالشتراك مع اإليكاو، في أمن الطيران. 4-2
 (UPUواالتحاد البريدي العالمي ) (2011)في عام  (WCOمنظمة الجمارك العالمية ) اتفاقًا مع اإليكاو، هما:

ا التوجيهية. وتتواصل الجهود المبذولة لتعزيز ما ومبادئهم(، وأدرجت هاتان المنظمتان تدابير أمنية في لوائحه2015)في عام 
ة عن الشحن قبل التحميل، وكذلك المعلومات المسبقة ، بما في ذلك المعلومات المسبقالتعاون وتنسيق تطوير التدابير األمنية

 عن الركاب وسجل أسماء الركاب المشار إليهما أعاله.

، بما فيها اتحاد النقل الجوي الدولي )أياتا(، والمجلس الدولي وب ذلت جهود مماثلة مع اتحادات قطاع الطيران 4-3
(. وال تزال مشاركة قطاع الطيران وغيرها من المنظمات الدولية في TIACA(، والرابطة الدولية للشحن الجوي )ACIللمطارات )

 سياسات أمن الطيران.لواضعي فريق خبراء أمن الطيران ومجموعات العمل المنبثقة عنه قّيمة للغاية ألنها توفر رؤى عملية 

م اإليكاو نتائج . وتستخدأقاليمهاهي على اتصال وثيق مع الدول في فمكاتب اإليكاو اإلقليمية السبعة أما  4-4
من أشكال الدعم وغير ذلك مكاتبها اإلقليمية لتحديد االحتياجات من التدريب من قبل  والمعلومات المرسلةعمليات التدقيق 

 ه، مما يسهم في التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع عشر على الصعيد العالمي.وج  الم  

 ومؤتمرات اإليكاو اإلقليمية بشأن(، GASePالدعم من الخطة العالمية ألمن الطيران )المزيد من ويرد  4-5
 لمواءمة البرامج الوطنية واإلقليمية مع الخطة العالمية ألمن الطيران. 2018و 2017التي عقدت في عامي  أمن الطيران

ل، حيث تعمل المنظمات وفي الوقت نفسه، ت بذل مساع مماثلة على المستوى اإلقليمي وعلى مستوى الدو  4-6
اإلقليمية و/أو الدول الفردية معًا لتعزيز أمن الطيران على الصعيد العالمي. ويمكن االضطالع بذلك من خالل تمويل 

 مشروعات محددة، أو تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، أو إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف.

 بأمن الطيرانلقة تنفيذ قرارات األمم المتحدة المتع -5
، إلى تعاون أوثق 2016الصادر في عام  2309قراره رقم في دعا مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،  5-1

 لضمان سالمة الخدمات الجوية العالمية ومنع الهجمات اإلرهابية.

ة للمراجعدومًا تخضع لديها من أن تدابير أمن الطيران على التأكد اإليكاو تحرص ووفقًا لهذا القرار،  5-2
كما عززت اإليكاو، في إطار واليتها،  المتغيرة باستمرار على الصعيد العالمي. اتالتهديدلمواكبة ساحة للتصدي والمواءمة 

، ولمساعدة الواقع جهودها الرامية إلى تحقيق االمتثال للقواعد القياسية الدولية ألمن الطيران من خالل التنفيذ الفعال على أرض
 الصدد.الدول األعضاء في هذا 

وستواصل اإليكاو مشاركتها في المبادرات الدولية والوطنية لدعم جهود األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب.  5-3
إلى أدى ، مما 2018بين اإليكاو والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة، في مايو  وتم توقيع اتفاق

 المعلومات المتعلقة بعمليات المراقبة الحدودية، وأمن الطيران، ومكافحة اإلرهاب. تعزيز التعاون بين الوكاالت وتبادل
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 اإلجراء المطلوب من المؤتمر الرفيع المستوى -6
 المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران إلى ما يلي:ي دعى  6-1

 المشتركة بين االعتراف بالجهود التي تبذلها اإليكاو في تعزيز التنسيق األفقي بشأن القضايا أ( 
 ع الدول على بذل جهود مماثلة؛يأمن وسالمة الطيران وتشج

إلثراء التشجيع على مواصلة النظر في كيفية استخدام المعلومات عن الركاب على نحو أفضل  ب( 
التي لديها القدرة على القيام وتأييدها وذلك بالنسبة للدول  ودعمهامعلومات بالأهداف أمن الطيران 

 بذلك؛
وكيف مكافحة األنشطة اإلجرامية في بيئة الطيران ل ب  س  لطلب من الدول مواصلة استكشاف ا ج( 

هذه تبادل تحديد مواطن الضعف في أمن الطيران؛ وكيف يمكن يمكن لذلك أن يثمر عن 
داخل الدولة، وكذلك المعلومات، حيثما كان ذلك ممكنًا، بين الوكاالت والواليات القضائية المعنية 

 بين الدول؛
اإلحاطة علمًا بدور الشراكات والمبادرات اإلقليمية وأهميتها في أمن الطيران وتشجيع اإليكاو  د( 

 والدول على مواصلة إقامة مثل هذه الشراكات؛
االعتراف بمشاركة اإليكاو المتزايدة في المبادرات الوطنية والدولية لدعم جهود األمم المتحدة في  ه( 

 ن الطيران، حيثما كان ذلك ممكنًا.مكافحة اإلرهاب في مجال أم

 —انتهى  — 


