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 الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران االيكاو مؤتمر

 ٢٠١٢ سبتمبر ١٤-١٢، يالمونتر

 التكافؤ -ضمان استدامة تدابير أمن الطيران  :من جدول األعمال ٦البند 

 أمن الطيران

0Fوالدول األعضاء فيهاالتحاد األوروبي  (مقدمة من

1Fومن الدول األعضاء اآلخرين ١

 )في اللجنة األوروبية للطيران المدني ٢

 ملخصال

تنظر ورقة العمل هذه المتعلقة بأمن الطيران في مسائل ذات صلة بالبند السادس من جدول األعمال: ضمان استدامة تدابير 
الذي سهل  ٢٠١٢التكافؤ. وقد نظر فريق خبراء أمن الطيران في هذا البند خالل اجتماعه األخير في مارس  –أمن الطيران 

 للمضي قدما. الذي ينبغي اتباعهوقدم المشورة بشأن النهج 

  .٢ الفقرة فيرفيع المستوى بشأن أمن الطيران اللمؤتمر ايرد اإلجراء المعروض على 

 المقدمة -١

قد يكون الستدامة تدابير أمن الطيران معاني مختلفة. وتفهم أوروبا تدابير أمن الطيران المستدامة على أنها  ١-١
تلك التدابير التي تمتاز بالكفاءة وتستند إلى المخاطر وتتمتع بالفعالية من حيث التكلفة وتتفادى تقويض راحة الراكب وازدواجية 

 إجراءات الكشف األمني.

 تكلفةوال تالتسهيال

هناك حاجة إلى التوازن بين تطبيق التدابير األمنية للتخفيف من التهديدات المكتشفة، من ناحية، والمهمة  ٢-١
خرى األطبقة تلو الوتجربة الركاب والتجارة، من ناحية أخرى. وينبغي أال يراكم األمن  األساسية التي تقضي بتسهيل العمليات

رتبطة بها، بل ينبغي به بدل ذلك أن يكفل استدامة النظام من منظور التكلفة من إجراءات الكشف األمني والتكاليف الم
يكون هذا هو االعتبار المركزي لدى تصميم إجراءات  ينبغي أنو القبول من جانب الركاب ومشغلي النقل الجوي، والكفاءة و 

 األمن.

خالل العقد الماضي قد تركزت  وعالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن معظم الهجمات والمؤامرات اإلرهابية ٣-١
كان للتدابير األمنية المتبعة لمعالجة قد على تجاوز التدابير األمنية المطبقة على مستوى نقاط الكشف األمني على الركاب. و 

على تسهيل حركة الركاب ومالءمة السفر الجوي بحد ذاتها بالنسبة إلى الركاب.  في بعض األحيان آثار سلبية هذه التهديدات
التي تحقق  باكإعادة التفكير في عملية أمن الر  ولبلوغ االستدامة في هذا الصدد، ينبغي معالجة هذه اآلثار السلبية من خالل

 .واحدفي آن  األهداف األمنية وتؤمن الراحة في السفر

                                                      
وٕايطاليـــا والتفيـــا وليتوانيـــا  النمســـا وبلجيكـــا وبلغاريـــا وقبـــرص والجمهوريـــة التشـــيكية والـــدانمرك وٕاســـتونيا وفنلنـــدا وفرنســـا وألمانيـــا واليونـــان وهنغاريـــا وآيرلنـــدا ١

 ولكسمبرغ ومالطة وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وٕاسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
و وصــربيا وسويســرا ألبانيــا وأرمينيــا وأذربيجــان والبوســنة والهرســك وكرواتيــا وجورجيــا وآيســلندا ومولــدوفا ومونــاكو والجبــل األســود والنــرويج وســان مــارين ٢

 وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة وتركيا وأوكرانيا.
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 المحطة الوحيدة للكشف األمني

حيث من المعروف أن إجراءات الكشف األمني  وهناك وسيلة أخرى لبلوغ االستدامة تكمن في نقاط التحويل ٤-١
مفهوم "المحطة الوحيدة  تطبيق تجري على نحو فعال عند نقطة اإلقالع األولى. وفي هكذا سيناريو، ينبغي تحقيق تقدم في

 البعض، أن احيث يمكن للدول األعضاء في االيكاو، بفضل االعتراف بتكافؤ نظم أمن الطيران لدى بعضه للكشف األمني"
باالنتقال إلى رحلة عبور بدون الخضوع، مرة أخرى، لنفس إجراءات الكشف األمني  القادمة سمح للركاب واألمتعة والبضائعت

مسألة  التي خضعت لها عند نقطة اإلقالع األولى. ويبقى التوصل إلى هذا النوع من ترتيبات "المحطة الوحيدة للكشف األمني"
 لة عضو أخرى.ينبغي معالجتها من دولة عضو إلى دو 

وفي الوقت الراهن، يتيح الملحق السابع عشر فقط صراحة التوصل إلى هكذا ترتيبات فيما يتعلق ببعض  ٥-١
من خالل إقامة  إجراءات الكشف األمني. وفي هذه الحاالت، ينبغي أن تحظى هذه الترتيبات بدعم الدولة العضو المعنية

إجراءات الكشف األمني عند  تطبيق أنون مع الدولة األخرى لضمان عملية تثبت وتطبيق إجراءات بشكل متواصل، بالتعا
تصحبها تدابير حماية الحقة من أفعال التدخل غير المشروع حتى إقالع الطائرة من نقطة التحويل.  نقطة اإلقالع األولى

وينبغي توضيح هذا المبدأ على انه محتمل التطبيق على جميع عمليات الكشف األمني المرتبطة بالنقل المتواصل للركاب 
 واألمتعة والبضائع والبريد.

 االعتراف المتبادل

، حـاالتالقبول المتبادل للتدابير األمنية المتكافئة فـي جميـع الرى لبلوغ االستدامة أال وهي الدعوة إلى وهناك وسيلة أخ ٦-١
 ة الدولة المضيفة، وفقا لما هو وارد في اتفاقية شيكاغو. وفي هذا الصدد، يمكـن تفـادي احتيـاج أي دولـةيمع مراعاة مبدأ مسؤول

خالل العمل معا على تكييف الشروط الدولية مع بيئة التهديد العالمية. وينغـي أن لمطالبة دولة أخرى بتدابير أمنية إضافية من 
 باتفاقية شيكاغو هذه المقاربة. األمن –يعكس الملحق السابع عشر 

بالحريـة التـي  وفضال عن ذلك، هناك حاجة إلى رد منسق على الوقائع األمنيـة أو التهديـدات المحـددة، بـدون اإلخـالل ٧-١
التخاذ إجراءات حيث ُيعتبـر ذلـك ضـروريا فـي األوضـاع التـي تشـكل تهديـدا فوريـا للطيـران المـدني. ويعنـي هـذا تتمتع بها الدول 

والتي يمكن أن تحقـق النتـائج األمنيـة عينهـا، وبالتـالي األخذ في الحسبان تدابير أمن الطيران المطبقة من جانب أي دولة معينة 
االيكـاو علـى تعزيـز القواعــد والتوصـيات الدوليـة التــي يمكنهـا معالجـة نقــاط  يمكـن أن تعتـرف بهـا دول أخــرى، والعمـل مـن خــالل

النهجان إلى ثني الـدول عـن اتخـاذ المبـادرات األحاديـة مـن  ننظام أمن الطيران على الصعيد العالمي. ويهدف هذاالضعف في 
مـن جانـب مقدمـة نيـة مزدوجـة أو متضـاربة اإلضافة إلـى تفـادي تطبيـق شـروط أمزائدة عن الحاجة، بخالل جعل هذه المبادرات 

 فرادى الدول.

 اإلجراء المعروض على المؤتمر -٢

 إلى القيام بما يلي:مؤتمر الدعى يُ  ١-٢

نظم ألمن الطيران تؤدي إلى تحسين تجربة السفر بالنسبة إلى الركاب وتسهيل التشجيع على تصميم  )أ 
 ؛أكبر للعمليات والكفاءة من حيث التكلفة

بنظم المتبادل إلتاحة االعتراف  باتفاقية شيكاغو األمن –صميم الملحق السابع عشر الدعوة إلى إعادة ت )ب 
إتاحة التوصل إلى تطبيق "المحطة الوحيدة أمن الطيران التي تطبقها الدول األعضاء في االيكاو وبالتالي 

 ؛للكشف األمني"

ة دقوالعمل معا لمعالجة التهديدات المح االعتراف بمبدأ مسؤولية الدولة المضيفة عن أمن الطيران )ج 
 لبلوغ هذا الهدف من خالل إعداد قواعد وتوصيات دولية عبر االيكاو. المدني الدولي الطيرانب

 - انتهى  -


