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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  العامة سیاسةال –أمن الطیران   :من جدول األعمال ١٣البند رقم 

  أولویات العمل في مجال أمن الطیرانبشأن مقترحات 
عضاء األدول ال؛ و ١االتحاد األوروبي ودوله األعضاء سمابلتوانیا (ورقة مقدمة من 

 )٢في اللجنة األوروبیة للطیران المدنيخرى األ

  التنفیذي الموجز
، وذلك على أساس استنتاجات وتوصیات أولویات العمل في مجال أمن الطیرانبشأن  تعرض ورقة العمل هذه مقترحات

  . ١٤/٧/٢٠١٢إلى  ١٢أمن الطیران الذي ُعقد في مونتریـال في الفترة من مؤتمر االیكاو الرفیع المستوى بشأن 
توصیات الخاصة بأولویات العمل والسیاسات والواردة في ورقة العمل هذه الالنظر في الجمعیة العمومیة ُیرجى من  اإلجراء:

استمرار سیاسات االیكاو المتعلقة بحمایة الطیران المدني الدولي من  عنبیان موحد : ١٧-٣٧لقرار الجمعیة أثناء مراجعتها 
، من حیث صلته بأمن ٢٠١٦-٢٠١٤وكإسهام في برنامج عمل االیكاو لفترة السنوات الثالث أفعال التدخل غیر المشروع، 

  الطیران.

األهداف 
  األمن -(ب)  ف االستراتیجيالهدترتبط ورقة العمل هذه ب  ستراتیجیة:اال

اآلثار 
  .المیزانیة العادیة للمنظمة ممولة منأولویات العمل المقترحة لالیكاو أن تكون ینبغي   المالیة:

بحمایـــة الطیـــران المـــدني مـــن أفعـــال بیـــان موحـــد عـــن اســـتمرار سیاســـات االیكـــاو المتعلقـــة  :١٧-٣٧القـــرار   المراجع:
  التدخل غیر المشروع.

   

                                                                 
ندا، إیطالیا، التفیا، لتوانیا، النمسا، بلجیكا، بلغاریا، كرواتیا، قبرص، الجمهوریة التشیكیة، الدنمارك، إستونیا، فنلندا، فرنسا، ألمانیا، الیونان، هنغاریا، آیرل ١

 لكسمبرغ، مالطة، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانیا، سلوفاكیا، سلوفینیا، إسبانیا، السوید، المملكة المتحدة.
را، جمهوریة ألبانیا، أرمینیا، أذربیجان، البوسنة والهرسك، جورجیا، آیسلندا، مولدوفا، موناكو، الجبل األسود، النرویج، سان مارینو، صربیا، سویس ٢

 غسالفیة السابقة، تركیا، أوكرانیا.مقدونیا الیو 
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 مقدمةال - ١

أمن الطیران فرصة فریدة للدول األعضاء والمراقبین باالیكاو لبحث التقدم بشأن وّفر المؤتمر الرفیع المستوى  ١- ١
سیاسة األمن وتنفیذها. ووضع المؤتمر استنتاجات وتوصیات إلرشاد أنشطة االیكاو في المستقبل وبرنامج  رسمالُمحرز في 

 التي ینبغي دعمها.و عملها في مجال أمن الطیران 

 العامة أولویات السیاسة - ٢

 المخاطر تحدید القائم على األمن ١- ٢

صناعة الطیران على اعتماد نهج قائم على في الدول األعضاء باالیكاو والجهات المعنیة المؤتمر  "شجع ١- ١- ٢
ورغم أن االیكاو لیست في  ...".رحب بالمبادرة التي اتخذتها االیكاو لوضع بیان سیاق المخاطر" و"المخاطر إزاء أمن الطیران

 (RCS)للمخاطر التي تتهدد قطاع النقل الجوي، فإن بیانها العالمي لسیاق المخاطر عملیات تقییموضع، نتیجة طبیعتها، إلعداد 
یوفر معلومات عامة قیمة بشأن المخاطر. وتقوم فعالیة أي نظام أمني على قدرته على التصدي لألخطار التي تتهدد الطیران 

غیر المشروع، ویتضمن إدارة  التدخل بشأن استغالله الرتكاب فعل من أفعال للحیلولة دون حدوث جوانب ضعف فیه المدني
األمن عددًا من بصدد قائم على المخاطر النهج الشمل یالمخاطر المرتبطة بهذه التهدیدات وجوانب الضعف. وینبغي أن 

) عملیة صنع القرار في ٢وق االیكاو السابع عشر، حلنیة في مأم إجراءات) وضع ١ا یلي: على مالتي تنطبق المجاالت 
) تحدید مكان تنفیذ عملیات التدقیق األمني التابعة لالیكاو وكیفیتها ٣وتخصیص الموارد المحدودة على المستوي التشغیلي، 

  عند وقوعها. ومحاوالت االعتداءناسب وفي الوقت المالئم على الهجمات اإلرهابیة ت) تحدید رد م٤ووموعدها، 
 أمن الطیران إجراءاتاستدامة  ٢- ٢

عداد نهج یستند بدرجة أكبر على النتائج عند إفي  النظر طلب من االیكاو ودولها األعضاء" قد  المؤتمرإن  ١- ٢- ٢
األمنیة الفعالة والتي تتسم بالكفاءة والقابلة لالستمرار من  اإلجراءاتالضوء على أهمیة تحدید  طسلّ "و ...سن لوائح أمن الطیران

أمن  إجراءات. ومن ثم یتعین اإلقرار بأن "المستدامة اقتصادیًا، والتي ُیراعى فیها مدى التأثیر على الركابو الناحیة التشغیلیة 
السابع عشر وُتحقق النتیجة األمنیة نها تمتثل كحد أدني للمحلق طالما أالطیران الُمنفذة في الدول األعضاء قد تتباین 
واستدامتها المراعاة السلیمة آلثارها التشغیلیة واالقتصادیة والحاجة  اإلجراءاتالضروریة. وعالوة على ذلك، تقتضي فعالیة هذه 

 إلى تجّنب التأثیرات غیر الالزمة على تسهیالت الشحن والركاب.

 اإلجراءات األمنیةباالعتراف  ٣- ٢

 عترافلالتستكشف مع بعضها البعض ترتیبات على أن االیكاو  الدول األعضاء في بقوةشجع " المؤتمر ١- ٣- ٢
أمن الطیران المعمول  إجراءاتالمتبادل باإلجراءات، بما في ذلك مبدأ نقطة الكشف األمني الوحیدة، حیث یتم التسلیم بتكافؤ 

دة إلى عملیة شاملة ومستمرة ومتفق علیها للتحقق منها النتائج ذاتها وتكون مستن اإلجراءاتبها في كل دولة عندما ُتحقق هذه 
". وینبغي أن یقوم هذا المبدأ، المعترف به فضًال عن التبادل الفعال للمعلومات عن نظم أمن الطیران الموجودة لدى كل دولة

وُمتفق  شاملة ومستمرة) عملیة ٢و) توافق اللوائح، ١، مثل: وصلبةبالفعل في الملحق السابع عشر، على معاییر موضوعیة 
) التبادل الفعال والمتواصل للمعلومات بین الهیئات الحكومیة بشأن ٣ومكانیة التحقق في الموقع، إللتحقق، بما في ذلك  علیها

، ومن ثم فهو اإلجراءات األمنیةأمن الطیران. ومن شأن هذا االعتراف تفادي االزدواجیة غیر الالزمة في ب الخاصةنظمها 
 االستخدام األمثل للموارد المحدودة وٕازالة العوائق أمام سفر الركاب والتجارة.تحقیق یساهم في 

 الجهاتالتنسیق بین مختلف  ٤- ٢

أو أكثر من جوانب أمن الطیران  واحد التي تضطلع بمسؤولیات عن جانب الجهاتُیعد التنسیق بین مختلف  ١- ٤- ٢
وضمان عدم وجود  - التقلیدیة المحددة  الصالحیات جاالتمیتجاوز  -لألمن لضمان وجود نهج شامل ومتكامل أساسیاً أمرًا 

اإلخالل عدم ثغرة في إحالة المعلومات األمنیة التي قد تحظى باألهمیة لمنع وقوع فعل من أفعال التدخل غیر المشروع و 
) ١األمر: . وفیما یلي أمثلة على هذا المنظومةرباك في مجمل إالتي قد تترتب عنها جوانب ضعف أو  الالزمةبالشروط 
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الجهود الرامیة إلى جعل النهج المتعلق بأمن الشحن والبرید الجویین متسقًا مع منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد العالمي للبرید 
) التعاون بین ٢ووتفادي ازدواجیة الجهود وتخفیض تكالیف قطاع الطیران،  الساریةمن أجل تشجیع أوجه التآزر بین شروطهما 

هور من أجل تعزیز أمن مللجالمفتوحة طق المعنیة على المستویات الوطنیة وعلى مستوى المطارات لحمایة المنا الجهاتجمیع 
 أمن إدارة الحركة الجویة. إجراءات أمن االنترنت و إجراءات ) التعاون بشأن٣وهذه المناطق بالمطارات، 

 أنشطة المساعدة ٥- ٢

عملیات التدقیق في إطار البرنامج العالمي لتدقیق أمن شجع الدول األعضاء على تبادل نتائج " المؤتمر ١- ٥- ٢
شجع الدول األعضاء في االیكاو والجهات المعنیة "و" الطیران بشكل مناسب وآمن من أجل توجیه جهود بناء القدرات...

ه زیادة فعالیة توجی وبذلك یمكن كالمنظمات اإلقلیمیة على إبرام اتفاقات الشراكة من أجل تنظیم وتنفیذ أنشطة بناء القدرات..".
مستوى وطبیعة المخاطر التي ُیشكلها الطیران والتي قد یتعرض لها  )١معاییر مثل ما یلي: أنشطة المساعدة وأن تقوم على 

شامل لنتائج عملیات التدقیق في إطار البرنامج التحلیل ال) جوانب الضعف الحالیة في بلد معین. وینبغي أن یوفر ٢والطیران، 
االمتثال) المعلومات الالزمة  مستویات رصدالتي تاإلقلیمیة  المنظمات( مثل البیانات من مصادر  امن وغیرهاألدقیق العالمي لت

 .اإلجراءاتتلقیة بضمان تنفیذ ) التزام الدولة العضو المُ ٣وبشأن جوانب الضعف هذه، 

 أولویات العمل - ٣

برنامج عمل االیكاو لفترة السنوات الثالث ، كإسهام في تحدید المذكورة آنفاً  ینبغي ألولویات السیاسات ١- ٣
  أعمال االیكاو بواسطة االضطالع بالمهام التالیة: معضفاء األولویة على األنشطة، أن تتكامل تكامًال تامًا إلو  ٢٠١٦-٢٠١٤

، للدول األعضاء التي ترغب في (RCS): یوفر بیان سیاق المخاطرتنفیذ األمن القائم على المخاطر ٢- ٣
یة إلعداد تقییمها الوطني للمخاطر. ویتعین على االیكاو، بناء على المعلومات التي تُقدمها الدول األعضاء، استخدامه، منهج
. وباإلضافة إلى ذلك، یتعین على االیكاو القیام بما یلي بواسطة اعتماد تحدیث بیاناتها بشأن سیاق المخاطربأن تقوم بانتظام 
 زاء أمن الطیران:المخاطر إنهج قائم على 

 المخاطر الراهنة في ضوء التطورات األخیرة.تقییم مراجعة عملیات   )أ 

اجمة عن هجمات االنترنت المخاطر النف بشأن التهدیدات الجدیدة والناشئة،المخاطر  عملیات تقییمعداد المزید من إ  )ب 
صبحت حقیقة واقعة نظرًا للتطورات التكنولوجیة للطائرات أدارة الحركة الجویة والمالحة الجویة قد على نظم إ

واالجراءات التكنولوجیة والتشغیلیة في إدارة الحركة الجویة، حسب ما نوقش في مؤتمر المالحة الجویة الثاني 
براء عشر. وُیعد التعاون بین أفرقة الخبراء الخاصة بإدارة الحركة الجویة المعنیة والمجموعات االستشاریة وفریق خ

فنیة ال اإلجراءاتأمن الطیران من جهة، وبین قطاع الطیران والجهات التنظیمیة من جهة أخرى، أمرًا هامًا لتحدید 
 في هذه المجاالت. الالزمةوالتشغیلیة 

، فضًال عن محتوى دلیل األمن الصادر عن االیكاو ووثاق التدریب. وعلى السابع عشرق حلالُمضي في تعدیل الم  )ج 
بطریقة  السابع عشرق حلالوقائیة المنصوص علیها في الم إلجراءات األمنیةینبغي إجراء تحلیل ل وجه الخصوص،
 .للتعدیلتقدیم اقتراحات ثم تراعي المخاطر، 

تشجیع الدول األعضاء على التصرف بشكل تناسبي ومنسق في حالة وقوع فعل من أفعال التدخل غیر المشروع   )د 
على قطاع النقل الجوي وُیقدم رسائل  یؤثر سلباً نب أي رد فعل مفرط قد ضد الطیران المدني وذلك من أجل تج

 خاطئة للجمهور.

عداد اإلطار إ: یتعین على االیكاو في معرض أعمالها بشأن المضي في اإلجراءات األمنیةضمان استدامة  ٣- ٣
إجراءات الجدیدة لضمان أن تكون  ءاتاإلجراالتي قد تنجم عن  العالمي ألمن الطیران أن تشجع التحلیل السلیم لآلثار المحتملة

الزیادة المتوقعة في حركة الركاب في العالم أجمع، وأال تتسبب في تأثیرات غیر ضروریة على  ى فیهامتناسبة وعملیة، وأن ُتراع
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لتأثیر وینبغي أن یشمل هذا التحلیل النظر في ا .الركابراحة قطاع الطیران، وعلى المصالح االقتصادیة بصفة عامة أو على 
 على ما یلي:

 ؛توزیعهاعملیات واستخدام البنى التحتیة بالمطارات، بما في ذلك التأثیر على التكالیف وتخصیص الموارد وٕاعادة ال  )أ 

 ؛اإلجراءاتقبول الموظفین وجمهور المسافرین لهذه   )ب 

 دها الحكومة وقطاع الطیران؛التكالیف التي تتكبّ   )ج 

 ؛هاواستعمال ات الالزمةالتكنولوجی  )د 

 المجاالت األخرى مثل السالمة أو البیئة؛  )ه 

 الركاب بما في ذلك حقوق الركاب وكرامتهم وحمایة البیانات الشخصیة. راحة  )و 

: وفقًا الستنتاجات المؤتمر للتخفیف من المخاطر التي تتهدد الشحن تعزیز أمن الشحن والبرید الجویین ٤- ٣
 هذاإن فومع ذلك،  .في الملحق السابع عشر لقواعد إضافیةاألخیر والبرید الجویین، فقد ُأحرز تقدم كبیر من خالل االعتماد 

 سالسل إمدادلشحن والبرید أو ل إّما إجراء تفتیش أمني ماديیمثل خطوة أولى إلى األمام، ویلزم بذل المزید من الجهود لضمان 
حمایة  ثمأو بالنیابة عنها) لمختصة ابواسطة الهیئة النظامیین المعروفین والوكالء اعتماد الشاحنین ( بما في ذلك  مأمونة

 الشحن والبرید من التدخل غیر المشروع.

: وفقًا الستنتاجات المؤتمر، یتعین على االیكاو ودولها التصدي للتهدید الناجم عن المتفجرات السائلة ٥- ٣
یروسوالت من األالتي تتكون تلك لتصدي لألخطار الناجمة عن المتفجرات السائلة و لاألعضاء تنفیذ الضوابط األمنیة 

حیثما أمكن، بواسطة السبل التكنولوجیة. وفیما یتعلق بالتخفیف من التهدیدات التي یتعرض لها أن تقوم بذلك، والهالمیات، و 
الكشف عن أي نوع من المتفجرات بواسطة القدرة على شامل النهج الالطیران المدني من المتفجرات، ینبغي أن یتضمن 

 .المتقدمة لكشف األمنياتكنولوجیا 

في نشطة مساعدة الدول األعضاء : یتعین على االیكاو أن تساعد دائهاأتوجیه أنشطة المساعدة وقیاس  ٦- ٣
الجمركیة، بواسطة  القواعدالجدیدة ألمن الشحن والبرید الجویین و  القواعدجهودها لالمتثال للملحق السابع عشر، بما في ذلك 

األولویة وترتیبها من حیث توفیر اإلرشادات والتدریب. ویتعین على االیكاو أن تقوم بدور فعال في توجیه هذه المساعدة 
قطاع الطیران من أجل في وتنسیقها، والعمل مع الدول والمنظمات المانحة والجهات المتلقیة، فضًال عن الجهات المعنیة 

، التي تضم كل الكفاءةوتنفیذ مؤشرات  إعدادشیًا مع استنتاجات المؤتمر، یتعین على االیكاو مواصلة ضمان استدامتها. وتم
 .واستدامتها والمنهجیات الخاصة بتقییم فعالیة مشاریع المساعدة القواعدمن 

 االستنتاجات - ٤

أثناء هذه الورقة  ُیرجى من الجمعیة العمومیة النظر في االقتراحات الخاصة بأولویات األعمال الواردة في ١- ٤
بحمایة الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل  المتعلقة بیان موحد عن استمرار سیاسات االیكاو: ١٧- ٣٧استعراضها للقرار 

 .٢٠١٦-٢٠١٤لفترة ل، وكإسهام في برنامج عمل االیكاو غیر المشروع

  –انتهــى  –


