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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  السیاسة العامة —أمن الطیران   :من جدول األعمال ١٣البند رقم 

  األمن القائم على تحلیل المخاطر
  )الوالیات المتحدة(مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
تقدم هذه الورقة لمحة عن مبادرات األمن القائم على تحلیل المخاطر التي تقودها و/أو تنفذها الوالیات المتحدة لفائدة ركاب 

مرور الركاب عبر  وتیسیرن استخدام الموارد یحستیات المتحدة تواصل جهودها من أجل الطیران المدني. وما فتئت الوال
نقاط التفتیش األمني، من خالل تطبیق إجراءات أمنیة ذكیة وقائمة على تحلیل المخاطر، وتعزیز استخدام التكنولوجیا. 

مع رصد الموارد وفقا  الماديویخضع جمیع الركاب، في إطار هذا النهج القائم على تحلیل المخاطر، للكشف األمني 
فئات ثر كفاءة مع تركیز الموارد على الیات المتحدة اتخاذ تدابیر أمنیة أكثر فعالیة بوسائل أكللمخاطر. ویتیح هذا النهج للو 

  .المعروفة أقل والتي تطرح أكبر المخاطرالركاب 
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 مقدمة - ١

الركاب. وتحقیقا  الحرص على راحةعلى تعزیز أمن الطیران مع صبت إدارة أمن النقل تركیزها، منذ إنشائها  ١- ١
لهذا الهدف، تعمل تلك اإلدارة على تطویر ما تطبقه من إجراءات أمنیة ذكیة وقائمة على تحلیل المخاطر، وتعزیز استخدام 
التكنولوجیا من خالل مبادرات األمن القائم على تحلیل المخاطر. ویستند مفهوم األمن القائم على تحلیل المخاطر إلى األركان 

، على نحو م المسافرین جواً بوسع إدارة أمن النقل أن تقیِّ  ن ینتمون إلى فئة متدنیة المخاطر؛بیة ركاب شركات الطیراالتالیة: أغل
أفضل، من حیث ما یمثلونه من مخاطر، عن طریق تقدیم المعلومات طوعا؛ الكشف عن السلوك وتقنیات االستجواب یعززان 

تحدید األولویات في تخصیص موارد الكشف األمني المحدودة حسب المخاطر عملیة األمن. كما یتیح ذلك المفهوم لإلدارة 
وذلك بالتركیز على "المجهول" والركاب من ذوي المخاطر المرتفعة مع التعجیل بعملیة الكشف األمني للركاب المعروفین ممن 

 ون بالثقة.حظی

ر في مطارات الوالیات المتحدة في باشرت إدارة أمن النقل اختبار تقنیات األمن القائم على تحلیل المخاط ٢- ١
. ویستند األمن القائم على تحلیل المخاطر إلى استخدام أسالیب رئیسیة مثل الكشف األمني ٢٠١١عام  /آبشهر أغسطس

والتدابیر األمنیة العشوائیة وغیر القابلة للتوقع، والكشف األمني على الركاب واألمتعة  المسبق، وتقییم المخاطر في حینها،
في جمیع  إلى بروتوكول أمني متین أكثر نجاعة. وُیستخدم مفهوم األمن القائم على تحلیل المخاطر، بدرجات متفاوتة، وصوال

مطارات الوالیات المتحدة، كما یتكون من عدة مبادرات تجسدها مختلف درجات أمن الطیران وتتراوح بین األنشطة السابقة 
 للرحلة وبرامج األمن المادي في المطارات.

 المناقشة - ٢

یركز األمن القائم على تحلیل المخاطر في المقام األول، في سیاق الكشف األمني على الركاب، على التعرف  ١- ٢
یتعین تقدیمها من جانب الركاب  التي على الركاب الذین یطرحون مخاطر متدنیة ألمن الطیران، من خالل تحلیل المعلومات

 مثل الموثوقینمن جانب الركاب المشاركین ضمن برامج المسافرین المعروفین  عالوة على المعلومات الشخصیة المقدمة طوعا
Global Entry وNEXUS وSENTRI كما یتضمن مفهوم األمن القائم على تحلیل المخاطر قدرات الكشف عن المخاطر في .

تفجرات باالقتران مع موظفي جیا الكشف عن المو نولم كالب الكشف عن المتفجرات أو تكالتي قد تنطوي على استخداو أوانها، 
ون خطرا كبیرا أن یخضعوا لكشف أمني سریع. وابتداء من یحق للركاب ممن تقرر أنهم ال یمثلات. و یالكشف عن السلوك

م على تحلیل المخاطر في نقاط تفتیش ملیون راكب في مختلف برامج األمن القائ ١٢,٥، شارك أكثر من ٢٠١٣یولیو/تموز 
وأفراد الجیش وأفراد  موثوقینمسافرین ركاب كثیري السفر و الركاب. ومن بین أولئك الركاب مشاركون متطوعون فضال عن 

 سنة. ١٢أعمارهم عن  قّلتسنة وممن  ٧٥أعمارهم  تتجاوز واقم والركاب ممن الط

الذي ینفذ حالیا في أربعین مطارا  ™✓TSA Preبرنامج ر ومن أكثر برامج األمن القائم على تحلیل المخاط ٢- ٢
ویمكن األشخاص المؤهلین الخاضعین للفرز األمني المسبق من التطوع للخضوع إلجراءات الفرز األمني الُمسرعة. ومنذ 

ملیون شخص.  ١٢تجاوز عدد األشخاص الذین خضعوا للفرز األمني ضمن هذا البرنامج  ٢٠١١أكتوبر/تشرین األول 
التي تنفذها سلطات الجمارك  الموثوقین امج المسافرین المعروفینمریكیین األعضاء في بر للمواطنین األ اً البرنامج متاح حالیو 

 Secured Electronic Network for Travelers’ Rapid Inspection و Global Entryوحمایة الحدود في الوالیات المتحدة، ومنها 
وهو اتفاق لتیسیر السفر بین الوالیات المتحدة  SENTRI(ونة لإلسراع في تفتیش المسافرین) (الشبكة اإللكترونیة المأمو 

 TSA(اتفاق تسهیالت بین الوالیات المتحدة وكندا، یمكن المواطنین الكندیین من االنضمام إلى برنامج  NEXUSوالمكسیك)، و
Pre✓™ ریكیة. وآخر فئة من الركاب انضمت إلى برنامج السفر لخمس شركات طیران أم الركاب كثیري)، فضال عن برامج

TSA Pre✓™ األفراد العاملون في القوات المسلحة األمریكیة ممن لدیهم بطاقة مرور مشتركة صالحة وصادرة عن الجیش،  هم
تفتیش ي و نالبداستخدام هذه البطاقات في عشرة مطارات مشاركة. ویتعین، مع ذلك، على هؤالء الخضوع للفرز  بإمكانهمحیث 

یتیح للركاب المرور عبر نقاط التفتیش دون أن یضطروا  ™✓TSA Preأمتعتهم؛ بید أن الفرز األمني المسرع في إطار برنامج 
أو الحواسیب من األمتعة الیدویة أو إلى إزالة أحذیتهم  رتاإلى سحب السوائل المسموح بها والمعبأة في أكیاس بحجم الكو 

ضمانات بالخضوع  ™✓TSA Preوالمالبس الفوقیة/السترات واألحزمة. ولیست لدى الركاب المؤهلین لالستفادة من برنامج 
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ة. ویتسع للفرز المسرع، حیث إن مبدأ الفرز العشوائي وغیر المتوقع قد یستوجب خضوع راكب معین إلجراءات فرز إضافی
كي یشمل فئات أخرى من الركاب وشركات طیران في مطارات إضافیة في الوالیات المتحدة كلما  ™✓TSA Preنطاق برنامج 

 كان ذلك ممكنا من الناحیة التشغیلیة.

 ١٢، شرعت إدارة أمن النقل في تطبیق إجراءات جدیدة للفرز األمني على األطفال في سن ٢٠١١وفي عام  ٣- ٢
أو أكثر. وقد قلصت هذه  ٧٥كي تشمل الركاب في سن  ٢٠١٢ /آذارعت نطاق تلك اإلجراءات في مارسسنة أو أقل ووس

سن  اإلجراءات من التفتیش الیدوي الذي كان ینبغي القیام به لحل مشكلة اإلنذارات وٕان لم تلغها تماما. وُیسمح اآلن للركاب في
بالمرور عدة مرات عبر جهاز كشف  میة الفرز، كما ُیسمح لهعمل أو أكثر باإلبقاء على أحذیتهم أثناء ٧٥وأو أقل  ١٢

المعادن وأجهزة تكنولوجیا التصویر المتطورة، كما یجوز تعریضهم بشكل أكبر لتكنولوجیا الكشف عن آثار المتفجرات لتحدید 
شخص مشارك في  إذا كانوا برفقة ™✓TSA Preممرات سنة أو أقل باستخدام  ١٢أسباب اإلنذارات. ویسمح للركاب في سن 

فإن هذه اإلجراءات الجدیدة تكفل فعالیة اإلجراءات األمنیة  ،هذا البرنامج. وبالرغم من ضرورة إیجاد حلول لمشكلة اإلنذارات
وتمكن، في ذات الوقت، إدارة أمن النقل من توجیه مواردها بقدر أكبر من النجاعة وتحسین ظروف سفر الركاب قلیلي 

 المخاطر.

الطواقم المعروفین إلدارة أمن النقل جزءا من مبادرة األمن القائم على تحلیل المخاطر فراد أیشكل برنامج  ٤- ٢
ووضعهم، وٕاخضاعهم بالتالي إلجراءات الفرز األمني ویتیح لموظفي تلك اإلدارة التحقق، إیجابیا، من هویة أفراد الطواقم 

مطارا تقریبا في  ٣٠المعروفین في ي برنامج أفراد الطواقم شركة طیران أمریكیة حالیا بنشاط ف ٤٠عة. وتشارك حوالي المسرَّ 
، أقرت إدارة أمن النقل المرحلة الثانیة من هذا البرنامج، التي تتیح فرزا أمنیا أكثر كفاءة ٢٠١٢الوالیات المتحدة. وفي نوفمبر 

یة من أفراد الطواقم مؤهلة لالستفادة ألفراد الطواقم المعروفین لدى شركات الطیران األمریكیة. وسوف تصبح هذه الفئة اإلضاف
 من البرنامج بمجرد أن یكون متاحا للناقلین الجویین من الناحیة التشغیلیة. 

في المائة من األشخاص  ٢٥ع لنسبة حددت إدارة أمن النقل هدفا یتمثل في توفیر الفرز األمني المادي المسرَّ  ٥- ٢
. وسعیا إلى تحقیق هذا ٢٠١٤في المائة مع نهایة عام  ٥٠، و٢٠١٣للفرز األمني، وذلك بحلول نهایة عام  الذین خضعوا

في مطارات منتقاة، حیث تستخدم مراحل متعددة من اإلجراءات  (Managed Inclusion)الهدف، طبقت اإلدارة "اإلدماج المدّبر" 
عهم للكشف األمني الُمَسّرع. ویتولى موظفو كشف السلوك باالستعانة األمنیة للتأكد من هویة المسافرین الذین یجوز إخضا

خضوع للفرز بكالب فرز الركاب تقییما مباشرا وآنیا للمخاطر الناجمة عن الركاب، مما یتیح لبعض الركاب قلیلي المخاطر ال
 .™✓TSA Preع في صفوف المشاركین في برنامج األمني المسرَّ 

ن مسبل زیادة عدد المسافرین الذین یجوز لهم المشاركة في برنامج األ تستكشفما فتئت الوالیات المتحدة  ٦- ٢
✓TSA Preالقائم على تحلیل المخاطر بغیة القیام بالفرز األمني وفقا ألنجع السبل الممكنة. ویشمل ذلك توسیع نطاق برنامج 

ت الدولیة المتجهة إلى خارج البالد، وهو كي تنضم إلیه فئات أخرى من الركاب مثل المسافرین قلیلي المخاطر على الرحال ™
في نوفمبر/تشرین الثاني  NEXUSوبما یشمل أیضا المواطنین الكندیین المشاركین في برنامج  ٢٠١٣مایو  ٧ما تم ابتداء من 

یقتضي المسافرین عبر نقاط التفتیش، فإن تحقیق الكفاءة على نحو شامل  ىع ییسر حركة فراد. وٕاذا كان الفرز المسرَّ ٢٠١٢
استخدام صفوف البرنامج على نحو كفء وال سیما في أوقات الذروة. وتبعا لذلك، تنظر إدارة أمن النقل أیضا في كیفیة دمج 

ن تدفق الركاب عبر خطوط الفرز األمني المخصصة مختلف برامج األمن القائم على تحلیل المخاطر بما یكفل االتساق ویحسِّ 
ع للمسافرین ذوي األهلیة في المطارات حیث ال توجد إجراءات الفرز األمني المسرَّ  یضاً أ یحسنو  ،™✓TSA Preضمن برنامج 

 صفوف خاصة بالبرنامج.

 اإلجراء المطلوب من الجمعیة العمومیة - ٣

 یرجى من الجمعیة العمومیة أن تحیط علما بالمعلومات الواردة في هذه الورقة. ١- ٣

  –انتهــى  –


