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  المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران

  ٢٠١٢ سبتمبر ١٤-١٢، یالمونتر

  المؤثرة ةالتطورات واالبتكارات التكنولوجی  من جدول األعمال: ٨البند 

  في مجال أمن الطیران بشأن االبتكارندوة االیكاو 
  )األمانة العامة(مقدمة من 

  الملخص
وتتضمن بالنسبة لمستقبل أمن الطیران  تكاراالب موضوع األهمیة االستراتیجیة التي یتسم بها إلىورقة العمل هذه  شیرت

.  وستجمع هذه الندوة ٢٠١٤في عام في مقر المنظمة في مجال أمن الطیران  بشأن االبتكارعقد ندوة لالیكاو اقتراحًا ب
تأیید لین عن أمن الطیران والمنظمات الدولیة ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في الصناعة لمناقشة و المسؤو 

  الكفیلة بتعزیز فعالیة وكفاءة تكنولوجیات أمن الطیران وعملیاته. االستراتیجیات
واجهة التحدیات القائمة مفة إلى دفرصة لتعزیز وتقییم التدابیر االبتكاریة الهاال تتیحسو منتدى عامًا هذه الندوة  وفروست

  والمقبلة في مجال أمن الطیران.
  .٤الفقرة االستنتاجات والتوصیات الواردة في تأیید المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران یرجى من : اإلجراء

 المقدمة - ١

تدابیر األمن وتنقیحها.  تخاذالقوة دافعة وحافزة تمثل كانت الطبیعة المتطورة للنقل الجوي وتكنولوجیا األمن  ١- ١
تدابیر األمن في مجال  في تفعیل عنصر المفاجأةعلى  حاليالتركیز ال إلىوانطالقا من ظهور أجهزة الكشف عن المعادن 

القیادي قترح أن تعزز االیكاو دورها االستراتیجي للتحدیات المتعددة المقبلة، یُ  عتباراوا ران، فقد كانت االبتكارات واضحة.الطی
 یع على االبتكار في مجال أمن الطیران.جللتش

 ناقشةمال - ٢

والجدیدة والمتطورة.  وتبین القدیمة یواجه الطیران المدني على المستوى العالمي مجموعة معقدة من التهدیدات  ١- ٢
 یةمثل اخفاء أجهزة انفجار  ،التطورات الهامة في أفعال التدخل غیر المشروع أو محاولة ارتكابها في مجال الطیران المدني

أن االبتكار  ،على أجهزة االنفجار المرتجلة التي یحملها األشخاصالمدخلة تحسینات الحبر الطابعات و  اتمرتجلة في خرطوش
 التي یبذلها االرهابیون للنجاح في مساعیهم.راسخ بقوة في الجهود 

اإلجراءات مجموعات متباینة من على لها  توقعاو ردا على هذه التهدیدات أ تتخذالتدابیر األمنیة التي  ندتستو  ٢- ٢
ي یقوم تالركز السیاسة العامة تُ ضد الطیران المدني.  و الموجهة الت محاو الوالتكنولوجیات لمنع أفعال التدخل غیر المشروع أو 

 ،التهدیدات إبطالمنع الكفیلة بكشف و الضوابط األمنیة وجود عدد من طبقات االعتماد على على أمن الطیران المعاصر  اعلیه
جمیع التصدي لمنیة على من التدابیر األفردي  والتكنولوجیات وعدم قدرة أي تدبیرإلجراءات لاعترافا بالحدود العملیة وذلك 

 الفشل في هذا المسعى. لمترتبة على االوخیمة لنتائج التهدیدات بنجاح وا
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.  وعلى سبیل المثال، یبین البرنامج اً قلق بالغاألمني في نظم الطیران تشكل مصدر وال تزال مواطن الضعف  ٣- ٢
للعناصر الحاسمة لنظام عدم التنفیذ الفعال كان  ١/٤/٢٠١٢ه حسب الوضع القائم في تاریخ العالمي لتدقیق أمن الطیران أن

ة بالنسبة ألمن في المائ ٣١في المائة بالنسبة لعملیات المطارات و ٢٨نسبة ب قدرعلى المستوى العالمي یمراقبة أمن الطیران 
األغذیة وخدمات ن مفي المائة بالنسبة أل ٣٠وي المائة بالنسبة ألمن الركاب واألمتعة ف ٣٠والرحالت الطائرات واألمن أثناء 

 والبرید.

 طبقات وال اإلضافیةالنقل الجوي للتدابیر األمنیة  تحملمدى بشأن ویجري طرح أسئلة مهمة بصفة متزایدة  ٤- ٢
مسائل أخرى، الزیادات ضمن  ،وراء هذه األمور برز الشواغل الكامنة. وتٌ ومدى االستفادة منهامنیة اإلضافیة للتدابیر األ

 ألمن الطیران واالستخدام األمثل  موارد األمن المحدودة والتكلفة اإلجمالیةأكبر على ضغطًا المتوقعة في الحركة والتي تفرض 
 الركاب. طلباتتلك االستثمارات والتسهیالت وتلبیة  والعائد علىاألساسیة والموظفین  األمن لالستثمارات في هیاكل

الدول  ٢٠١٠المنعقدة في أكتوبر السابعة والثالثین وقد شجعت الجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها  ٥- ٢
ألسلحة كشف ابغرض األعضاء على استخدام التكنولوجیات الحدیثة لكشف المواد المحظورة ودعم األبحاث وتطویر التكنولوجیا 

جدیدة  وسائلستحداث اإلى " المنظمة  التي اعتمدتها االیكاو تدعو الشاملة ألمن الطیرانستراتیجیة الاوٕان والمتفجرات. 
تحقیق تقدم في هذا  جري حالیا. وی"وابتكاریة لتنفیذ السیاسات والتدابیر األمنیة التي ستتضمن استخدام التكنولوجیا المتقدمة

 ال، نذكر ما یلي:على سبیل المثو الشأن. 

یكاو بالتعاون مع فریق خبراء أمن الطیران التابع لالیكاو وفریق في االتم إنشاء موسوعة أمن الطیران   ) أ
االنترنت ومتاحة لجمیع الدول شبكة قائمة على موسوعة باعتبارها  ،المعني بالتكنولوجیاو  التابع له عملال

عة النطاق من المسائل بما في ذلك على سبیل األعضاء لتشجیع تبادل المعلومات بشأن مجموعة واس
 وتكنولوجیات األمن؛األمني لحصر تقنیات الكشف اال المثال 

األمن القائم على المخاطر الذي مفهوم  اآلن یتعززفي سیاق رسم اإلطار العام ألمن الطیران العالمي،   ) ب
كما  ،التدابیر األمنیة الجدیدة ذاخسلیمة التالكافیة و الات رر مبالضمان توافر ل المحققة یركز على النتائج

 ؛بوسائل مختلفة تحقیق األهداف األمنیةبللسماح الالزمة  توفر المرونة ینبغي أن ت

القواعد والتوصیات الدولیة الخاصة بأمن الشحن الجوي القتراحات الناشئة التي تهدف إلى تعزیز تؤكد ا  ج)
  ؛"المخاطر ةالعالیالبضائع "على إال تطبیق التدابیر الصارمة للكشف األمني عدم على  ١٧الملحق في 

المیات في األمتعة الیدویة، كما هو هیتوقف رفع القیود المفروضة على حمل السوائل واألیروسوالت وال  د)
  على نحو تدریجي ومنسق. یهالعالالزم الكشف األمني إجراء متوقع، على 

أمن الطیران یتوقف على الجهود المتكاملة والمنسقة لمجموعة  أن النجاح في تحقیق ثبت منذ وقت طویل وقد  ٦- ٢
واسعة من الهیئات: سلطات أمن الطیران ومقدمي خدمات األمن ومشغلي الطائرات ومشغلي المطارات والسلطات المنفذة 

اعترافا باألهمیة القصوى التي تكتسیها و ، وفي السنوات األخیرة ت العسكریة وسلطات األمن الوطني.للقوانین والجمارك والسلطا
شاملة  توفیر مناهجاألمن األخرى دورا أكثر نشاطا للمساهمة في  أجهزةو الكشف األمني أجهزة التكنولوجیا، فقد لعب صانعو 

  ألمن الطیران.
 مشاكلنشوء بعض الفي مجال أمن الطیران إلى المطبقة أدى االبتكار التكنولوجي واالبتكار في العملیات و  ٧- ٢
االنسان واآلثار  ةشواغل بشأن خصوصیإثارة إلى قد أدى استخدام أجهزة الكشف األمني على الجسم فهامة.  والجدیدة ال

إلزالة الطابع  ابتكاریة بدأ استخدام أسالیبالمترتبة عن ذلك على صحته.  وردا على هذه الشواغل المتعلقة بالخصوصیة، 
 فإن.  وفي هذه األثناء، على الكشف الكشف األمني على جسم االنسانأجهزة الشخصي من صور الجسم مع االحتفاظ بقدرات 

تقدیم نتائج لالركاب  عنتقییم المعلومات بتهدف إلى تكملة تدابیر الكشف األمني المادي استكشافها والتي  یجري المبادرات التي
شواغل بشأن  أیضا ستخدام القیاسات البیومتریة لتعزیز األمن وهذه المبادرات تثیرالوأیضا ولیة أكثر شممني أكشف 

  الخصوصیة.
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في مختلف أنحاء ومن الناحیة العملیة، یتباین سیاق االبتكار وأهمیته في مجال أمن الطیران تباینا كبیرا  ٨- ٢
وعلى وأفضل الممارسات. تقدما مبكر ألكثر التكنولوجیات م الاالستخدافي بعض الدول المتقدمة، یؤدي االبتكار إلى فالعالم.  

بسبب الموارد المحدودة والمعلومات التي  على نفس المستوىیكون االبتكار في بعض الدول األقل تقدما ال من ذلك،  ضینقال
 .یصعب الوصول إلیها والحاجة إلى معالجة الجوانب الرئیسیة ألمن الطیران وغیر ذلك من االعتبارات

من ألمناقشة هو الدور األساسي الذي ینبغي أن یقوم به االبتكار في إطار في هذه االموضوع المشترك و  ٩- ٢
على نطاق واسع والمنظمات الدولیة  إدارات الدولعترف تسیاسة عامة، كو یتسم بالفعالیة والكفاءة واالستدامة.   لكي طیران

لتعاون الدولي ل هامًا بالنسبة التحدیات الرئیسیة وباعتباره موضوعاً مواجهة في الجهود المبذولة لأساسي كعنصر االبتكار ب
 والتركیز االستراتیجي.

 االبتكار في مجال أمن الطیران بشأنمسوغات عقد الندوة  - ٣

في مجال أمن االبتكار ما یخص مسألة فی يقیاداالضطالع بدور كنها من تتمیز االیكاو بوضع مثالي یمّ  ١- ٣
القواعد والتوصیات الدولیة ونشر وضع بالنسبة لالیكاو.  فمن خالل  جدیدعلى المستوى العالمي.  وهذا لیس بدور الطیران 

رشادات المرتبطة بها، وأنشطة البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران والعدید من المبادرات والمشاریع التي تهدف إلى تقدیم واإل
  ي مجال أمن الطیران.  فر تكاالبا على ت االیكاوشجعالمساعدة، 

قترح أن تعقد االیكاو الندوة األولى من نوعها بشأن هذه األنشطة، یُ ما تحقق من خالل كل وعلى أساس  ٢- ٣
: إن إلى الجمهور وبالقیام بذلك، سترسل االیكاو رسالة واضحة. ٢٠١٤عام  في یالاالبتكار في مجال أمن الطیران في مونتر

وبالدعوة إلى عقد هذه الندوة، أمن الطیران. مستوى لتحسین  ة أخرىطیر أو هجمادث خحث المجتمع الدولي ال ینتظر حدو 
تسعى االیكاو إلى خلق فرصة للنظر في الحلول االبتكاریة من خالل استخدام التكنولوجیا واألدوات والمعدات مع جمیع الشركاء 

 في مجال أمن الطیران.المعنیین الذین سیساعدون على مواجهة التحدیات القائمة والمقبلة 

، ستهدف الندوة إلى إنشاء شبكة من أصحاب "االبتكار من أجل تعزیز أمن الطیران"وعلى أساس موضوع  ٣- ٣
شكل مفتوح وتعزیز االعتراف على أوسع نطاق ات بوالخبر  ارفبمثابة محفل لتبادل المعهذه والخبراء وأن تكون  الحالمص

نظم البداعیة باستخدام ج اإلو بأفضل الممارسات في مجال أمن الطیران وتشجیع التدابیر التطلعیة والحث على اتباع النه
ة في وأصحاب المصلح الحكومیةوستكون المشاركة مفتوحة أمام السلطات  ة على التكنولوجیا وعلى االنسان.قائمواإلجراءات ال

 نجاح أمن الطیران في المستقبل. ة فيمشروع مصالح همالصناعة واألكادیمیین وغیرهم ممن ل

 لرسم اإلطار العام للمناقشاتالمتحدثین الرئیسیین عددًا من الندوة المقترح عقدها لمدة ثالثة أیام  شملوست ٤- ٣
تحقیق توازن أفضل بین األمن و ل للتكنولوجیا، عالج مواضیع فرعیة مثل : االستخدام األمثست تيفرق الخبراء العددًا من و 

المستقبل في الالزمة والقدرات المعدات وتحدید  ،یة إلى الدول األقل تقدمابتكار سراع بخطى نقل األسالیب االاإلو والتسهیالت، 
 ،خالل االبتكاروتطبیقها من  وتولید المعارف ،شراكات بین سلطات أمن الطیران التابعة للدولة والمصنعینإنشاء من خالل 

 االبتكار. الوسائل الكفیلة بتحقیق األشخاص والشركات ٕاعطاءو  ،والنهوض باألبحاث والتنمیة

ابتكاریة  وسائللخطوات الواجب قطعها لتحویل األبحاث إلى با تحسین المعرفةویمكن أن تساهم الندوة في  ٥- ٣
الجهات التي ترید أن  بین التعاون ةعملیهل الندوة أیضا كفاءة معدات الكشف لمواجهة األحداث الناشئة.  وستسقادرة على رفع 
في األبحاث  إسهامبشأن مناقشات إجراء الدول والهیئات الحكومیة.  وأخیرا، یمكن الشروع في من مختلف  تجري األبحاث
 الجاریة والمقبلة.احتیاجات هؤالء في المشاریع ومراعاة نتائج ملموسة لفائدة المستخدمین النهائیین في تحقیق مجال األمن 

رصة لتعزیز التعاون فیما بینها. فستتوفر الوبالنسبة لسلطات أمن الطیران وشركات التكنولوجیا بوجه خاص،  ٦- ٣
بین الهیئات التابعة للقطاعین العام  ةوغیر رسمی ةرسمی بصورةویمكن أن تكون الندوة بمثابة منبر لتبادل المعلومات وتحلیلها 

 والخاص.
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تبادل المعلومات ووجهات النظر وتطویر العالقات  هيلندوة المنشودة من عقد هذه اوستكون النتائج الرئیسیة  ٧- ٣
 .غي هذا المجال األطراف األخرىو الیكاو االتوصیات بشأن برنامج عمل  عدادإ الشبكات و ٕاقامة و 

اتفاقات و التسجیل من خالل رسوم  مع استرداد التكالیف ،اعتبارها حدثا مدرا للدخلبالندوة  تنظیم هذهقترح ویُ  ٨- ٣
 والرسوم المفروضة على العارضین.الرعایة 

 االستنتاجات والتوصیات - ٤

رفیع المستوى بشأن أمن الطیران أن یخلص إلى أن االبتكار هو مسألة تكتسي أهمیة الیرجى من المؤتمر  ١- ٤
  استراتیجیة بالنسبة ألمن الطیران في المستقبل.

في  بشأن االبتكاررفیع المستوى بشأن أمن الطیران أن یوصي بأن تعقد االیكاو ندوة الیرجى من المؤتمر و  ٢- ٤
 .٢٠١٤مجال أمن الطیران في عام 

 -انتهى  -


