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   من الطيرانألالرفيع المستوى  الثاني المؤتمر
   ٣٠/١١/٢٠١٨إلى  ٢٩من  كندا، ال،ـمونتري

  يةاألمن اإلجراءاتضمان استدامة من جدول األعمال:  ٥البند 

  الطيران أمنالة وكفء في مجال تدابير فعَّ 
 )األمانة العامةمن  ُمقدَّمةورقة (

 التنفيذيالموجز 

االستجابة بسرعة ى عل ةن تكون قادر أيجب كما ، ة في الوقت ذاته، ولكن مرنةن تكون تدابير أمن الطيران استباقيأيجب 
بما يوفر مع مرور الوقت  ةمنين تكفل استدامه التدابير األأالدول ى ، يجب علذاتهللتهديدات الجديدة والناشئة. وفي الوقت 

  .صرف االعتبار عن بيئة التهديدب مقبوالً أمنيًا ى مستو 
 .الرفيع المستوى ألمن الطيران ياإلجراءات المعروضة على المؤتمر الثان ٤ترد في الفقرة 

 ةمقدمال - ١

 المناسب من تدابير أمن الطيران، معى في مجال أمن الطيران في تنفيذ وضمان المستو  ةيتمثل أحد التحديات الهام ١-١
  .المعنية األخرى طرافاألالصناعة و أوساط لركاب و التدابير في حد ذاتها مقبولة لدى امراعاة أن تكون 

الدول التي تتكبدها  ن تكون التكلفةإذ يمكن أفي االقتصاد العالمي.  تهوقيماألمن ما يصعب قياس تكاليف  كثيراً  ٢-١
، بما في ذلك الخسائر في جداً  ةكبير  ةمنيالتدخل غير المشروع والخروقات األفعال ألنتيجة  يةالمعن طرافاألوالمطارات وشركات الطيران و 

لعمليات تعطيل كبير سفرت عن الدوالرات وأتقدر بمليارات خسائر لتي وقعت في اآلونة األخيرة ا تسببت الهجماتقد األرواح البشرية. و 
وتدابيره  معايير أمن الطيران ةوغير ذلك من الخسائر. وقد يكون لرداء البنى األساسيةإصالح واالضطرار إلى  شركات الطيرانمطارات و ال

  .ترابطالسياحة والتجارة وال بشأناآلثار طويلة األجل عالوة على  تداعيات أخرى، بما في ذلك فقد ثقة الجمهور والمستثمرين
تحديد التهديدات والتصدي للمخاطر والتعامل نصب على ماإليكاو ودولها األعضاء  تركيز فإنهذا النحو، ى وعل ٣-١

 .معها والحد من أوجه الضعف من خالل بذل كل جهد ممكن إلنشاء نظام أمن جوي متكامل ومستدام تماماً 

 المناقشة - ٢

فراد كمقاتلين إرهابيين أجانب في األ ةفان تزايد مشارك، ةرهابيللهجمات اإل مفضالً  يظل نظام الطيران هدفاً بينما  ١-٢
من  ةظهور أنواع جديد عنذلك أسفر لسلم واألمن الدوليين. وقد لمتزايد الخطورة  يمثل تهديداً  ةرهابياإل ةنشطالنزاعات المسلحة وفي األ

خصم إلى أن  وتجدر اإلشارة. يكات المستخدمة سابقاً التكت ةفي مراجع هاالفاعلة التي تواصل تطوير أساليبها الهجومية مع استمرار  الجهات
 ةاالجتماعي. وفي هذا السياق، تظل استدام والتواصل عالمي حدود، وهو مدرك للتكنولوجيا ومستخدم ماهر لوسائل اإلأال يعرف اليوم 

من خالل الشراكات والتعاون نحوها أكدت الحكومات التزامها المنسق  ةهام ةلأالمتسمة بالكفاءة مس أمن الطيرانالفعَّالة في مجال تدابير ال
من أجل تحقيق االستدامة في فإلى ذلك، ة ضافاإلوبأمن الطيران. مجال في المعنية  طرافواأل الصناعةأوساط مع الحكومات األخرى و 

تحمل أو ى علأيضًا  ةقادر و قبول من أمن الطيران مى مستو ى الحفاظ على عل ةقادر طبقة ن تكون التدابير المأمجال أمن الطيران، يجب 
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 دمج التطورات التكنولوجية. وتشكل الخطة العالمية ألمن الطيرانمع القدرة على واإلجراءات المعادية المتغيرة األساليب التكتيكات و  ةمعالج
(GASeP)  التزام المجتمع الدولي المستمر بالتصدي لهذا ى ) مثالين ملموسين عل٢٠١٦( ٢٣٠٩وقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
  التحدي.

تدابير تعني استخدام أمن الطيران مجال "االستدامة" في فإن ، الخطة العالمية ألمن الطيرانللتعريف الوارد في  ووفقاً  ٢-٢
اإليكاو ودولها األعضاء ى خرى. وتتوخاألقطاعات الالنحو الواجب مع كيانات مع التنسيق على المدى الطويل ة في متناسبة وواقعي

تعزيز التعاون العالمي في مجال على ساعد جميع األطراف المعنية توثيقة هامة  الخطة العالمية ألمن الطيرانن تكون وأوساط الصناعة أ
  أمن الطيران.

مجلس جوانب والمواضيع الرئيسية المستمدة من قرار التضمن ت فإن الخطة العالمية ألمن الطيرانوفي هذا الصدد،  ٣-٢
اإليكاو المستمرة المتعلقة بأمن سياسات بالبيان الموّحد  –العمومية لإليكاو الذي أصدرته الجمعية  ١٨-٣٩والقرار ) ٢٠١٦( ٢٣٠٩األمن 
وجه الخصوص، ما ى وتشمل هذه التدابير، عل. ة التي تتسم بالفعالية والكفاءةمنياألتدابير ال ةلضمان استدام ةعتبر أساسيالتي تُ ، الطيران
رض أى علبفعالية تدابير الضمان تنفيذ و للتهديد؛ جددة الصورة المتكي تجسد المخاطر لة على أساس اتخاذ إجراءات فعالضرورة يلي: 

  .نظم أمن الطيرانى عل ةالفعَّ  ةوطني ة؛ وٕانشاء رقابةمنيتخصيص الموارد والتمويل وتعزيز الثقافة األو أساس مستدام؛ ى الواقع عل

 االستدامةتحسين التي تسهم في اإليكاو إجراءات  - ٣

 األحكام واإلرشادات األمنية

أربع مرات منذ انعقاد  األمن – الملحق السابع عشرن الطيران الواردة في لقد حّدثت اإليكاو األحكام المتعلقة بأم ١-٣
بهدف تمكين الدول و  لطيرانفي مجال االمتنامي يد تهدالاستمرار بسبب ، وذلك ٢٠١٢ عام من الطيران فيألى الرفيع المستو  األول المؤتمر
ن أبش وتوجيهات أكثر تفصيالً قواعد قياسية  ،أمور أخرىجملة ، ضمن . وتشمل هذه التدابيرة وكفاءةأكثر فعاليتدابير أساسية  من تنفيذ

  لمخاطر.لتقييمات ، وٕاجراء المنطقة المفتوحة للجمهور الشحن الجوي وأمن
في نشرت اإليكاو لحق السابع عشر، حكام المأتنفيذ أحدث ة المقدمة إلى الدول من أجل مساعدالتحسين من أجل  ٢-٣

توفر التوجيه الذي يعزز األمن المستدام في مجال ، التي (Doc 8973-Restricted) دليل األمن الجويطبعتها العاشرة من  ٢٠١٧عام 
، (Doc 10084) أو بالقرب منها اتلعمليات الطائرات المدنية فوق مناطق النزاع دليل تقييم المخاطر -الوثيقة الجديدة أصدرت و الطيران. 

االعتراف بتكافؤ التدابير ، كما حدَّثت اإلرشادات بشأن ةشعاعين الحوادث الكيميائية والبيولوجية واإلأبشالتي تتضمن إرشادات جديدة 
مع الترتيبات  ةرئيسي ةتعامل بصور اإليكاو تن أالرغم من ى . وعلضاً أيمتاحة اآلن ، وهي لمراقبة األمن والجودةمصدر واحد  – ةمنياأل

أساس ثنائي، ويشجع ى عل اً بعضها بعض ةمساعدى تشجيع الدول علفي إطار قطعت شوطًا كبيرًا فقد دولي، طار إمتعددة األطراف لوضع 
تيح بند نموذجي أُ فقد لهذه الغاية،  . وتحقيقاً الخاصة بالنقل الجوياتفاقاتها الثنائية في منيًا بندًا أتدرج ن أى الدول علالملحق السابع عشر 

  ن أمن الطيران.أبش
اإليكاو  وثيقة ت، كانةالصناعمن أوساط المعنية  طرافاألبين الدول و  ةالمعلومات الهامقاسم وفي ضوء الحاجة إلى ت ٣-٣

في توفير المعلومات عن التهديدات والمخاطر التي  ةمفيد (Doc 10108-Restricted) أمن الطيرانفي مجال  مخاطر العالميالسياق  بيان
  تقييمات للمخاطر.الجراء في إأمن الطيران بمجال المعنية  طرافاألعن المنهجية التي تتبعها الدول و  تواجه الطيران المدني، فضالً 

 ) والتعاون مع األمم المتحدة وكياناتها٢٠١٦( ٢٣٠٩األمن  قرار مجلس

كد مجددًا على دور اإليكاو أالذي  ٢٠١٦سبتمبر  ٢٢عتمد في ) المُ ٢٠١٦( ٢٣٠٩ اره رقمقر  مجلس األمنأصدر  ٤-٣
الدول  ةومساعدالدول لها،  ، ورصد تنفيذطيرانأمن القواعد القياسية الدولية في مجال األمم المتحدة المسؤولة عن وضع ال ةبوصفها وكال

لضمان هامة ) ٢٠١٦( ٢٣٠٩لقرار مجلس األمن  ةيكاو استجابالتي اتخذتها اإل . وتعتبر اإلجراءاتالقواعد القياسيةهذه لاالمتثال ى عل
  .واستدامته من الطيرانأاتساق نظام 
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 (CTED) اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة ةمكافحللجنة التعاون مع المديرية التنفيذية ة العامة لإليكاو ماناألتواصل  ٥-٣
التعاون  وزيادة مواصلة تعزيزمن أجل تعاون للترتيب ى ، وقعت المنظمتان عل٢٠١٨مايو  شهراإلرهاب. وفي  ةمكافح ةفيما يتعلق بأنشط

تعزيز تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة. وذلك بغرض اإلرهاب،  ةوأمن الطيران ومكافح الحدودفيما يتعلق بإدارة وتشاطر المعلومات 
 ،موارديحقق التحسين األمثل للو  ،الفنية ويعزز الخبرة ،للتعاون في المستقبل، ويعترف باإلنجازات المشتركة ويمثل هذا الترتيب أساساً 

  ة للدول األعضاء.االمنجزات المتوخعّظم وي ،ازدواج الجهودفادى ويت
. ٧١/٢٩١ لعامةاباعتماد قرار الجمعية  (OCT) اإلرهاب ةمكتب األمم المتحدة لمكافحتأسس  ،٢٠١٧ يونيو عام في ٦-٣

اإلرهاب  ةكافحتدابير م المعنية بتنفيذ اإلرهاب ةمكتب األمم المتحدة لمكافحعمل  ةفرقكيانات مع العمل ة العامة لإليكاو ماناألوتواصل 
  اإلرهاب. ةبناء القدرات في مجال مكافحعلى لضمان تعزيز التنسيق وتعزيز تقديم المساعدة 

 رانيالط البرنامج العالمي لتدقيق أمن

لهدف المتمثل في ضمان ا (USAP-CMA) نهج الرصد المستمر -تدقيق أمن الطيران العالمي لاإليكاو يدعم برنامج  ٧-٣
. للدولة ن أداء نظام أمن الطيرانأبش ةعن طريق توفير مؤشرات رئيسي، وذلك نحاء العالمأظم أمن الطيران في جميع نُ فعالية واستدامة 

الحفاظ على ى الدولة عل ةقيس قدر يي ذال الفعَّال أمن الطيران ةالعناصر الحاسمة الثمانية لنظام مراقببتقييم  USAP-CMAبرنامج ويقوم 
ن الكيفية التي يمكن أم توصيات لتوفير التوجيه بشقدَّ وتُ التدقيق أيضًا. جراء إوقت  ةمنيتدابيرها األ ةفعاليى مع تحديد مد ،هوتحسيننظامها 

  ه.لها لنظام أمن الطيران لديها والتنفيذ التشغيلي مراقبتمن  ن تحسنأبها للدولة 
 ةصور عطي ) ييكاو(المؤشر التاريخي لإل أمن الطيران ةمراقبفعَّال لال من قبل الدولة لنظام ن التنفيذ الفعَّ أفي حين و  ٨-٣

في كمن ت ةمنيتدابيرها األفإن فعالية  ،ورصد أوجه القصور وتصحيحها ،تنظيم السياسات والتوجيهات وتكييفهاى الدولة عل ةعن قدر  ةشامل
تدقيق برنامج العالمي لال نإف ،إلى ذلك ةضافباإلو . ةمنيللتدابير األالتشغيلي وجه التحديد التنفيذ ى م علالذي يقيِّ  ،٨طار العنصر الحاسم إ

  .مجالكل  ةواضحة عن استدام ةصور ما يعطي  ،د النتائج حسب مجال التدقيقيولِّ  نهج الرصد المستمر - أمن الطيران 
من  نهج الرصد المستمر -تدقيق أمن الطيران برنامج العالمي لتمكن الضمان لضرورة ة العامة مانمن األ وٕادراكاً  ٩-٣

عالمي برنامج الالبلألمانة العامة المعنية  اسة التابعةر مجموعة الدنها تعمل مع إف ،المخاطرى علتقوم النتائج و ى ظم التي تركز علالنُ تدقيق 
وتوثيق لتقييم المستخدمة والتوجيهات ذات الصلة  يةالمسائل البروتوكولأن ضمان من أجل نهج الرصد المستمر  - تدقيق أمن الطيران ل

  . للقواعد القياسية ذاتهايع الدول تطبيق جممع ضمان  ،تحقق هذا الهدفالتدقيق نتائج 

 المساعدة وبناء القدرات

 ةسواء من خالل مبادرات خاص ،لدول المحتاجةمن أجل االقدرات  ةالمساعدة وتنمي ،المحدودةبمواردها اإليكاو، توفر  ١٠-٣
وآليات  فعالياتمن خالل ، أو نهج الرصد المستمر - تدقيق أمن الطيران برنامج العالمي لالالتي حددها ها مواطن ضعف ةبالدولة لمعالج
ضمان قيام الدول بوضع وصيانة برامج إلى هذه المبادرات تهدف . و طراف المعنيةاألتقييم االحتياجات ومدخالت ى عل بناءً تدريب إقليمية 

أمن ى لتدريب علاممت مواد صُ فقد  ،إلى ذلكة ضافاإلوبالة. الفعَّ  ةمنيفي تنفيذ التدابير األُيسترشد بها أمن الطيران في مجال مكينة 
وأفضل الممارسات من أجل تقييم ٕارشادات اإليكاو التهديدات و  تقييمعمليات الدول من الربط بين بحيث ُتمكِّن اإليكاو الطيران التي توفرها 

مع منظمات األمم المتحدة األخرى  اتكاشر تُبرم اإليكاو  ،ذلكى . وعالوة علة وفعاليتهامنيالتهديدات باستمرار وضمان مالءمة التدابير األ
الدول من وتتمكن إلى الدول المحتاجة.  ةهموجّ  ةمساعدمن أجل توفير والدول األعضاء  الصناعةمن أوساط كيانات دولية وشركاء مع و 

في ذلك  ةمسترشد ،المتعلقة بالمساعدة وبناء القدرات ةنشطاألهذه من خالل أمن الطيران في مجال وضع أساس متين للتدابير المستدامة 
  ).٢٣٠٩(مجلس األمن  قراروبما يتماشى مع  (GASeP)بالخطة العالمية ألمن الطيران 
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 تحسين الموارد التكنولوجية وتعزيز االبتكار

الفعالية األطراف المعنية تحسين الدول و تستطيع  ،ةمبتكر أساليب من خالل تعزيز وتطبيق حلول تكنولوجية أفضل و  ١١-٣
في شكل االستفادة تحقيقه ويمكن  ،في الغدمتطلبات أمن الطيران المدخل إلى تلبية االبتكار هو فمع ضمان الكفاءة التشغيلية.  ةمنياأل
ت والسياسة والتنظيم. وقد تبنّ  ،والعوامل البشرية ،بما في ذلك تكامل التكنولوجيا والعمليات ،الحالية ةمنيظم األمن جميع عناصر النُ ى المثل
للتهديدات في إطار التصدي فاءة واالستدامة لتحقيق المزيد من الفعالية والك ةاالبتكار في أمن الطيران كاستراتيجية مشتركنهج يكاو اإل

العالمية اإليكاو السنوي لندوة واالنعقاد ، ٢٠١٤ عام ن االبتكار فيأبشة لإليكاو إلى عقد أول ندو ى أفضمما  ،طيرانفي مجال ال الناشئة
  .(AVSEC2017) ٢٠١٧عام ندوة التي بدأت ب ألمن الطيران

ن االبتكار أات النظر بشهمن وج غنياً  مزيجاً  (AVSEC2017) ٢٠١٧لعام  الطيرانالعالمية ألمن اإليكاو ندوة جمعت  ١٢-٣
ن االبتكار أالتدخل غير المشروع في الطيران المدني. وأبرزت مناقشات الندوة أفعال منع من أجل  ةهميأاستراتيجية ذات  ةلأباعتباره مس

غمة انمن دمج النظم في المطارات وم بدءاً  ،ي التحضير لالبتكار واستيعابهفجهات التنظيمية لل أساسياً  هناك دوراً  نَّ أو  ،ةجماعي ةمسؤولي
  التقليدي.األمني الكشف أساليب  ةاستخدام تحليل البيانات لتكملإلى  ،األمنية تدابير والسياساتال
معلومات لتوفير مصدر على اإلنترنت أنشأته اإليكاو ، وهي برنامج (AVSECPedia)موسوعة أمن الطيران تم تعزيز  ١٣-٣

والتكنولوجيات مني الكشف األن أساليب أج الجديدة بشو والنه رشاداتن أفضل الممارسات واإلأالصناعة بشأوساط واحد للدول األعضاء و 
ن الدول والشركات مكِّ ، كما تُ هذه المعلوماتنشر  الطيرانموسوعة أمن ل والمعدات التي تم اختبارها أو نشرها في كل أنحاء العالم. وتسهِّ 

  .ومعدات الكشف األمني ال سيما فيما يتعلق بتكنولوجيا ،ةمنيالمعلومات أو الممارسات األتقاسم عة من المصنّ 
تجارب لل ةمركزيقاعدة بيانات  ةبمثابكون تل للمحاوالت والتجارب قاعدة بياناتإنشاء  ةبعملي يكاو حالياً اإلضطلع ت ١٤-٣
نماذج و ٕاجراءات الكشف األمني البديلة بهدف تحسين استنارة االستثمارات التكنولوجية و لمطارات والخطوط الجوية التشغيلية لمحاوالت وال

قيد التطوير أيضًا صفحة فرعية خاصة . و األطراف المعنيةدول األعضاء و من أجل ال مبتكرة في مجال أمن الطيرانالمفاهيم الالتوظيف و 
الصعيد العالمي أو ى نية الالزمة علفتحسين توضيح القدرات الى علاألطراف المعنية التي ستساعد الدول و ، قاعدة بيانات الجيل القادمب

 .ةمستدام ةحلول مبتكر التوصل إلى نحو  تهاوقيادمع تشجيع االستثمارات الصناعية  ،الوطني

 من الطيرانألالمؤتمر الرفيع المستوى اإلجراءات المعروضة على  - ٤

 الطيران القيام بما يلي:ُيرجى من المؤتمر الرفيع المستوى ألمن  ١-٤

إيجاد سبل ب ما يتعلقوالدولية لتعزيز أمن الطيران في ةقليميالمستويات الوطنية واإلى الجهود المبذولة عليالحظ   )أ 
بما في ذلك  ،المعلومات ذات الصلةقاسم وت ،التي تهدد الطيران المدني ةمنيللتخفيف من المخاطر األ ةجديد
  حيثما أمكن ذلك؛ ،خطار التي تهدد الطيراناأل

أمن الطيران مجال أفضل الممارسات لتحقيق االستدامة في قاسم تى علاألطراف المعنية و اإليكاو شجع الدول و ي  )ب 
  من خالل التعاون وتخصيص الموارد المناسبة؛

الموارد المساهمات الطوعية بو  ،من خالل تقييم الدول األعضاء ،المزيد من التمويل المستدامبذل ى حث علي  )ج 
 .في مجال تعزيز أمن الطيراناإليكاو  ةونجاح أنشطتعزيز نطاق ل ،مالية والعينيةال

  -انتهى  -


