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سطاألوالشرقفيالمدنيالطيرانتواجه أمنالتيوالتحدياتالمخاطر

(عربية ألمن الطيران في ضوء تهديدات مستحدثةستراتيجية ارؤية )

عبد الغفار عفيفي الدويك. د: المتحدث

األمنيةجامعة نايف العربية للعلوم 
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مقدمة 

من لمي أمن الطيران دوراً حيوياً واستراتيجياً في االقتصاد العايؤدي 

بهدف ضمان أمن وسالمة خالل شركات الطيران وجميع المطارات ، 

وحققت ، المسافرين والعاملين على الطائرات وفي ساحات المطارات 

مدني ، المجهودات التي تبذلها الدول بالتعاون مع الهيئة العربية للطيران ال

.والشركات تحت مظلة االتحاد العربي للنقل الجوي نتائج طيبة

:مشكلة البحث 

على تحقيق األمن بمفاهيمه العصرية البد أن يرتكز على خطط قائمةأن 

كاملة حزم متمجموعة״من خالل األساليب العلمية واستخدام التقنية الحديثة، 

ات التي من اإلجراءات والتدابير األمنية والتنظيمية التي يتم اتخاذها في عملي

.المدنيتتعرض لتحديات وتهديدات في الدائرة األمنية لمنظومة الطيران 
:وفي ضوء أهداف المؤتمر تطرح الورقة سؤال رئيس هو 

وء اإلستراتيجية العربية  ألمن الطيران في ضما الرؤية

تهديدات مستحدثة ؟ 2



: وما ينبثق عنه مجموعة من التساؤالت الفرعية أهمها 

ما الجهود الدولية والقانونية والعربية لحماية أمن الطيران  ؟  1)

ما التحديات والتهديدات األمنية الحالية  للطيران المدي ؟2)

التي تهدد األمن والسالمة؟المستحدثة ما المخاطر 3)

ما البرامج المخططة مواجهة تهديدات السيرانية4)

؟الرؤية اإلستراتيجية المقترحة ما 5)

:الهدف من الورقة 

ني بالمخاطر والتحديات المستحدثة والتي تواجه قطاع الطيران المدالتعريف 

الشروط الدولية من خالل صياغة وفق تعزيزاً للجهود المبذولة عربيا 

(رؤية إستراتيجية عربية ألمن الطيران في ضوء تهديدات مستحدثة)

:منهجية الدراسة 

التحليليالمنهج الوصفي استخدام 
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الطيرانلسالمةاإلقليميةالمجموعةأنإلىاإلشارةينبغي

Regional Aviation Safety Group-(RASG)حددت

والائية،إحصتقاريرإعدادليسهلمحددةلتجمعاتالمناطقأوعالميًااألقاليم

رأنظ)آخرالنتماءأوبالسياسيةيتعلقعمااألحوالمنحالبأييعبر

(التاليةالمناطقخريطة

(  1)الخريطة رقم 

األقاليم عالميًا
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:المؤتمرأهمية:أوال

:علمياالمؤتمرأهمية-

صالفرمؤتمريعدحيث،فارقةعالمةالدوليالوزاريالمؤتمرهذايعد1.

:فهولإلنجازالمتاحة

.ميةاإلقليبالمشاريعالمتعلقةوالخبراتالمعلوماتلتبادلفرصة•

المناطقبينمشتركةمصلحةذاتمشاريعالبتكارفرصة•

.إلخ..المتجاورة

بالمشاريعالمتعلقةالدراساتوالمبادراتوطرحلتقديمفرصة•

الخاإلقليمية

تحملأنإلى(ICAO)قبلمناليومالصادرةاألوليةالتقديراتتشير.2

اءاإلحصلتقريرطبقًاالقيمةحيثمنالعالميةالتجارةمن%35الطائرة

.م2015عام
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:المفاهيم األساسية:ثانياً 
السالمة1)

األمن2)

السالمةإدارة نظم 3)

المدنيالطيران أمن 4)

المشروعةغير األعمال 5)

(غير محددة -متنوعة -(فشل مواد)خلل فني-خطأ بشري )الطيرانحوادث 6)

السيبرانيالتهديد 7)

األمن السيبراني8)

(اإلرهاب السيراني مفهوم 9)
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:المشروعةغيراألعمال
الطيرانوسالمةأمنضدالموجهةالمشروعةغيرباألعمالالمقصود

المدني

Acts of unlawful interference
أيبأنهاالتخريبيةاألعماللتوضحم1971مونتريالاتفاقيةمن1/المادةجاءت

:أنهعلىتنصإذللخطر؛الطائرةوأمنسالمةتعرضتخريبيةأعمال
ألفعالامنفعالً مشروعحقودونعمداً يرتكبشخصأيلجريمةمرتكباً يعد

:التالية
.طيرانحالةفيطائرةمتنعلىشخصضدالعنفأعمالمنبعمليقومأن-أ

.الطيرانعنعاجزةيجعلهاتلفاً يحدثأوالخدمةفيطائرةيدمرأنب-

وضع تلكتدمرأنيحتملالخدمةفيطائرةفيموادأوجهازوضعفيالتسببأو-ج

الطائرة،

أن الجويةالمالحةتسهيالتيتلفأويدمر-د

طيرانالحالةسالمةبذلكمعرضاً كاذبة،أنهايعلممعلوماتبإبالغيقومأن-ه

.للخطر



:السيبرانىالتهديد

التهديداتتعد،2016لعامالعالميةاألجندةتوقعاتلتقريرووفقًا

هذهأنالخبراءويؤكد،العالمستواجهالتيالتحدياتأكثرمنالسيبرانية

فهايكل  سماوهواألمريكية،المعلوماتيةالتحتيةالبنيةتضربقدالتهديدات

يجياتهاوباستراتاالقتصادية،التنافسيةبقدراتهاتضرقدضخمة،خسائر

."القوميأمنهالصيانة

:السيبرانيالتهديدمصادر ومستويات -6

»المفتوحةحديقة "1مستوى التهديد ( أ

"المرتزقة"2مستوى التهديد ( ب

".الدولة القومية"3التهديد المستوى -ت 8
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:السيبرانياألمن-8

الحاسوب،أجهزةحمايةعلىتقومالتياالجراءاتمجموعةهو

غيربشكلعليهاطرفأياطالعمنوالبياناتوالبرامج،والشبكات،

والتخريبهااإللكترونيةالهجماتلخطركلهاتتعرضوقد..قانوني

.عليهااإلستيالء

:السيرانياإلرهابمفهوم

كونيوالذي،واالستيالءواالتالفللتخربالمتعمداالستخدام"هو

ةسياسيأجندةلتحقيقسعيًاالدولة،دونمنالفواعلقبلمنعادة

منجزًءا"اإللكترونياإلرهاب"منالمخاوفأصبحتو."محددة

تشنهادقالتيالسيبرانيةالهجماتمنالتخوفويُعد،الدوليةالتهديدات

.طبيعي ًاأمًرااإلرهابية،الجماعات
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:والقانونيةالدوليةالجهود:ثالثاً 

:المحور األول االتفاقيات الدولية

ةالدوليالقانونيةالوثائقعلىعموماً الطيرانأمنسياساتتبنى

.اإلرهابلمكافحةالدوليةواالتفاقياتوالمعاهدات

األعماللمنععالميًاقانونيًاصًكا13الدوليالمجتمعوضع،1963عامفمنذ

:هياالتفاقياتوهذهالمتخصصةووكاالتهاالمتحدةاألممإشرافتحتاإلرهابية

تنمعلىترتكبالتيواألفعالبالجرائمالخاصة1963لسنةطوكيواتفاقية1)

.الطائرات

.الطائراتاختطافبشأنالهاياتفاقية2)

متنعلىالتخريبأعمالبمكافحةالخاصة1971لسنةمونتريالاتفاقية3)

.الطائرات

.الدوليةبالحمايةالمشموليناألشخاصحمايةبشأن1973سنةاتفاقية4)

.م1979لسنةالرهائنأخذلمناهضة1979لسنةرومابرتوكول5)

.النوويةللموادالفعليةالحمايةبشأن1980لسنةالمتحدةاألمماتفاقية6)
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:والقانونيةالدوليةالجهود:ثالثاً 

:المحور األول االتفاقيات الدولية

لدوليةاالقانونيةالوثائقعلىعموماً الطيرانأمنسياساتتبنى

.اإلرهابلمكافحةالدوليةواالتفاقياتوالمعاهدات

:هياالتفاقياتوهذه

.1988برتوكول مونتريال لسنة 7)

.بشأن الجرف القاري 1988برتوكول روما لسنة 8)

.1991اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية لسنة 9)

.لمكافحة التفجيرات اإلرهابية 1998االتفاقية الدولية لسنة ( 10

.االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب( 11

م 2005االتفاقية الدولية لقمع اإلرهاب النووي لسنة ( 12
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مجالمباشرةبصفةتهممعاهدات5أنسبقماخاللمنويالحظ
:وهيالمدنيالطيران

ترتكبالتيواألفعالبالجرائمالخاصةم1963لسنةطوكيواتفاقية•
.الطائراتمتنعلى

.الطائراتاختطافبشأنم1970الهاياتفاقية•
علىالتخريبأعمالبمكافحةالخاصةم1971لسنةمونتريالاتفاقية•

.الطائراتمتن
.م1988لسنةمونتريالبرتوكول•
مالحقمنمقتطفات1991لسنةالبالستيكيةالمتفجراتتمييزاتفاقية•

.عشرالسابعالملحقبخالفاأليكاو
.....األخرىاإلرشاديةالوثائقمنمجموعة•
71ومونتريال70الهاياتفاقيةعلىتمالذيالتعديليضافو•

تطبيقنطاقتوسيعمنتمماوكذا88سنةلهاالمكونوالبروتوكول
.االتفاقيتين
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:جهود أجهزة األمم المتحدة: المحور الثاني

اإلرهابيةالجرائممكافحةمجالفيالمتحدةاألممأجهزةجهود

المدنيالطيرانوسالمةأمنضدالموجهة

الدولياألمنمجلسجهود-أ

يرالتدابجميعباتخاذالدوليالمجتمعأعضاءيُلزم:اإلرهابمكافحةلجنة

تخاذاوكذااإلرهابية،األعمالأشكالمختلفولتجريماإلرهابيةاألنشطةلمنعالالزمة

.اإلرهابيةجرائمالمكافحةمجالفيالبلدانبينفيماالتعاونوتشجعتساعدالتيالتدابير

العامةالجمعيةجهود-ب

دورتهاخالل2551رقمالعامةالجمعيةقرارهوالمضمونبهذاصدرقرارأولوكان

اإلجراءاتكللتتخذالدولمناشدةهذاوتضمنم1969ديسمبر12بتاريخ24رقم

كمافعالة،ونيةقانإلجراءاتمالئماً نظاماً توفرالوطنيةتشريعاتهاأنمنللتأكدالمناسبة

أنهاشأنمنأفعاالً يرتكبونالذينجميعمحاكمةتكفلأنعلىالدولالقرارهذاحث

.الطائراتاختطافوكذلكللخطر،واألشخاصالطائراتسالمةتعرض
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:جهود منظمات الطيران المدني: المحور الثالث

:أمن الطيرانأدلة -1

مراجعةمجلدات(5)عنعبارةوهياألمنأدلةجهودهاأهمهاومن

يفجديدةطبعةإعدادعلىالعملانتهىالطيرانألمنعالمينظامإنشاء

:األمندليلمنمجلداتخمسة

.الوطنيانواإلدارةالتنظيماألول،المجلد•

.واالختيارالتعيينالثاني،المجلد•

وتصميموبرنامجوتنظيمأمنمتطلباتالثالث،المجلد•

.المطارات

,الوقائيةاألمنيةالتدابيرالرابع،المجلد•

غيرالتدخلألفعالوالتصدياألزماتإدارةالخامس،المجلد•

..المشروع

رالتدابيضوءفياالستباقيةاإلجراءاتاألدلةعنغابلماذا:ملحوظة

الوقائية؟األمنية
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الطيرانأمنتدقيقعمليات-2

أمنلتدقيقالعالمي(ICAO)اإليكاوبرنامج٢٠٠٢يونيوفيبدئ-

نظملومنتظمةوإلزاميةشاملةتدقيقعملياتإجراءعلىينصوهوالطيران،

وتحديد.(ICAO)اإليكاولدىالمتعاقدةالدولجميعفيالطيرانأمن

ياتتوصوتقديمدولةكلفيالطيرانأمننظامفيالثغراتتدقيقعمليات

لسدها

(USOAP):الجويةالسالمةمراقبةلتدقيقالعالميالبرنامج-3

والطابعالسيادة:أيصارمة،مبادئإلىاإللزاميالبرنامجيستند

يقةوالطرالتاموالشمولالمناسبوالتوقيتواإلفصاحوالشفافيةالعالمي

.والجودةواإلنصافوالموضوعيةاالتساقمعالمنتظمة



مريكا إشارة إلى مبادرات أمن إقليمية في أاآلياتا التقريرجاء في وقد 

الالتينية وأفريقيا وأوروبا وشمال آسيا 

 Regional safety initiatives:
 LATIN AMERICA/CARIBBEAN.

 AFRICA.

 EUROPE/CIS.

 NORTH ASIA.

 عربية؟منطقة الشرق األوسط في حاجة ماسة لدعم لمبادرة هل
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:العربيةالجهود:رابًعا

رؤية الهيئة العربية للطيران المدني-1

(ACAC)المدنيللطيرانالعربيةالهيئةتعتمد

الدولةسالمةوبرنامجالجويةالسالمةنظامعالقةيربطنهجأ

ذاتوالمنهجيةالطريقةلتحديدالجهدمنالكثيريسهلإطارفي

اإلجراءاتتسهيلولتحقيقالطيرانلسالمةالدولمنظور

مناإلقليميةالمنظماتويساعدبلدولة،لكلالنظموتطوير

يعاتالتشروتطويرإجراءاتهالتوحيدوالسليمةالجادةالمتابعة

كاتبشربكفاءةاألعمالتلكتنجزالتيالفنيةالكوادروخلق

.اإلشرافعلىالقائمةالسلطاتأوالمطاراتأوالطيران
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:الدوليالتعاون-2

بيقاتتطتدعيمكيفيةوبحثبدراسةاألوروبيةالمفوضيةقامت

الذىةالعربيالمنطقةفيالتعزيزيةاالصطناعيةاألقماربواسطةالمالحة

عربيةالالهيئةممثلبيناجتماععقدتمفقدلذامنطقةالفيتنفيذهتم

منطقةالفيلمشروعمماثلمشروعلMETISللطيران

,SIRAJمشروعأهداف-3

منظومةخدمةوإدخالتمديدلدعمملموسةإجراءاتتنفيذ

SIRAJالعربيةالمنطقةإلىEGNOSالهيئةإلشرافالخاضعة

منالمناطقلهذهرسائلبتوجيهإفريقياغربالمدنيللطيرانالعربية

دنيالمالطيرانقطاعفيالمنظومةهذهلفوائدواستعراضتشجيعخالل
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,الشكل من تصميم الباحث( 1)

:األمنيةوالتهديداتالتحديات:خامساً 

:  التحديات التي تهدد أمن الطيراندوائر -1
(1)(1)شكل رقم 
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,الشكل من تصميم الباحث( 1)

:التشغيلدائرةتحديات
(2)(2)رقم شكل 
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حققتمتكاملةإستراتيجيةخططبواسطةاعملياتيً تدارالتحدياتوهذه

:ومراحلهمجاالتهجميعفيالطيرانأمنوهووالساميالرئيسالهدف

:زمنياً التهديداتتقسيم

:حاليةتحديات-1

.الدوليةاألمنيةبالمعاييرااللتزام•

.األمنياألداءكفاءةعلىالحفاظ•

النقلقطاعأصابتالتيوالكوارثاألزماتمعدلارتفاعمواجهة•

.عامةالجوي

.المسافرينحركةوانسيابيةاألمنيةالتدابيربينالتوازن•

.المعنيةالجهاتبينالتنسيق•

.التقليديةاإلرهابيةالعمليات•

:مستقبليةتحديات-2

.المسافرينحركةفيالمتزايدالنمو•

.الجويالنقلحجمفيالمتزايدالنمو•

.الكبرىالشركاتبينالشديدةالتنافسية•

.انيرالسيباإلرهاب•
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 والتهديدات التحديات  :

 تحقيق السالمة : األولستراتيجي االالتحدي

 الحفاظ على األمن : الثانيستراتيجي الاالتحدي

الحماية من اإلرهاب : ستراتيجي الثالثالالتحدي ا
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:بالمنطقةالحوادثيوضحالتاليالبيانيالرسم

فيحوادثوأعلىاألوسطالشرقمنطقةحوادثأقلنجدحيث

-%5.3ليتجاوزازدادقدالحوادثمعدلأنإالأوراسيامنطقة

يليها%37بنسبةاألمريكيتينفيحوادثنسبةأعلىيوجدحيث

األوسطالشرقوأقلها%26بنسبةوأوراسياآسياشرقجنوب

رقالشمنطقةفينسبةفأعلىللقتلىبالنسبةأما%3بنسبة

.%21آسياشرقجنوبيليها%47بنسبةاألوسط

The next figure indicates the percentage of
accidents and related fatalities by RASG

region
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ويشير الشكل التالي 

نسبة الحوادث والوفيات حسب المنطقة ذات الصلة
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اإلرهابمنالحماية:الثالثستراتيجيالاالتحدي

.األمنأدلةتطويرفيهابماالتنفيذيةاإلجراءاتتقييمالتحدياتمن

منعليهالمترتبةوالمخاطرالحقيقيلتحدياهواإلرهابإن

.بعداحتواؤهايتملم(؟)...,عسكريعمل–اصطدام–تفجير–اختطاف)

فحصإجراءاتبسببالطيران،ألمنمباشرتهديديشكلاإلرهابوالزال

منبعضفيالتقليديةالمتفجراتعنالكشفأجهزةخاللمنالركاب

طاتالسلبينوالتعاونالتنسيقعملياتضعفوكذا.العالمحولالمطارات

المدنيالطيرانحمايةمجالفياألمنية
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:والسالمةاألمنتهددالتيالمستحدثةالمخاطر(1)

ستمنمكونةالسالمةإستراتيجيةأنم2016األياتاتقريرفيجاء

:هيمستحدثةمخاطر

المخاطرأهم2016يوليوالصادر(IATA)اآلياتاتقريرحدد

.الطيرانوأمنسالمةتهددالتيالجديدة

اضاألغرفيخاصةطياربدونالطائراتاستخدامفيالتوسع

العسكريةغير

أثناءالترفيهيةاأللعابإستخدامفيالمضطردةالزيادة

.الجويةالرحالت

بةالسالالشحناتذاتالبطارياتجميعاستخداممنالتحذير

.أيونليثيوم

الطائراتتستهدفالتيالليزراستخداماتتحدى
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 (ISSGO)إستراتيجية :مواجهة تهديدات السيرانية
ما كاإلرهابيةتقرير اآلياتا عن اإلرهاب إلى أن الطيران مازال هدفًا للعمليات أشار -1

نظام إدارة السالمة وهو عبارة عن إستراتيجية لمدة ثالث (ISSGO)قدمت 

شركة مسجلة مع 200وتقدم للمشروع 2016اعتباًرا من مايو 2016/2018سنوات 

العالممطار في جميع أنحاء 253محطة مسجلة في 379

:يلياألمن وهي كما لتحقيق ستة نقطة إستراتيجية األياتا حددت 

.التشغيليةالحد من المخاطر -1

.التدقيقتعزيز الجودة واالمتثال من خالل برامج -2

حة الدعوة إلى تحسين البنية التحتية للطيران، مثل تنفيذ نهج المال-3

.القائمة على األداء

.السالمةدعم التنفيذ المتسق لنظم إدارة -4

تحديث دعم التوظيف الفعال والتدريب لتعزيز الجودة والتأهيل والمبادرة ل-5

التدريب وتقييم الطيارين والفنيين 

.تحديد ومعالجة قضايا السالمة الناشئة-6
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ةاالصطناعياألقمارعبرالمدنيةالطائراتمسارتعقب-2
لمدنيةاالطائراتمسارتعقببشأنعالمياتفاقعنالمتحدةاألممأعلنتكما

تكرارلمنعالغامضاالختفاءحوادثتكرارلتفادياالصطناعيةاألقمارعبر

منشاراتإتلقيالفضائيةللمحطاتيتيحالنظاموهذاالماليزيةالطائرةحادث

2017مناعتباراً وذلكالعالممنمكانأيفيالرحالتوتعقبالطائرات

شركاتمعاالتفاقهذاتطبيقإيكاوالمدنيللطيرانالدوليةالمنظمةوستتولى

.السفر
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:األمن الذكيةبرامج-3

Smart Security Opportunity Assessment (SSOA) program

لالنقاتحادبينمشتركةمبادرةهوالذكياألمنبرنامج

منتطورتالتيللمطاراتالدوليوالمجلسالدوليالجوي

وتهدف.المستقبليةللرؤية(IATA)اآلياتاتفتيشنقطة

معةاألمنيالتفتيشنقاطخاللمنالركابيمضيحيثآمن،لمستقبل

منأكثربالفعلهناككان2015العامنهايةوفياإلزعاجمناألدنىالحد

SSOAبرنامجلتنفيذدفعالعالمفيمطار20
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بارة التالي يوضح الخطة التنفيذية لألمن الذكي عالشكلو

:عن ثالث مراحل تنتهي في
.2018–2016المرحلة األولي من •

2021–2019من المرحلة الثانية •

2025–2022المرحلة الثالثة من •

Smart Security implementation plan
الذكيةخطة تنفيذ األمن 
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الناتو ومواجهة تحدى األمن السيراني -4

بدايةمع،1اإللكترونيالدفاعمنظومةبناءأسسالناتوأرسىلقد

2007عامفيواستونيا1999عامفيكوسوفوهجماتمثلالهجمات

نذمالدوليالتهديدمفهومفيالجذريةبالتغيراتكبيربشكلوتأثرت

ابعةتالكترونيللدفاعوقدراتآليةأولتطويرتمحيث.2011سبتمبر/أيلول

.اإللكترونيالدفاعلسياسةمبدئيًاإعداًدايعتبربماللحلف،
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:جهود الكونجرس األمريكي-5
السيبرانياالرهاب:المستحدثالرئيسالتهديد

2014سبتمبر24فيالطيرانألمنرؤيةFBIالفيدراليالتحقيقمكتبقدم

رحالت10منأكثرعلىالضعفاستغلواقدالقراصنةمنالعديدهناكأنموضحا

هوووالركابالطائرةسالمةيهددفيماالجويةالمالحةعلىتؤثرأوامربإرسالجوية

األمنيةاألجهزةلدىالقلقزادما

المحاسبةمكتبمن2015إبريلاألمريكيالكونجرسمنصادرتقريروفي

Governmentالحكومي Accountability Office (GAO)مراقبةبشأن

الجويةالمالحة

لجنرالا)التاليالجيلالجويالنقللنظاموكالةالتحوالتأنمنالتقريرحذر

األقلعلىالسيبرانياألمنتحدياتتواجه(FAA)االتحاديةالطيرانوإدارة،(القادم

:هيمجاالتثالثةفي

air-trafficالمعلوماتونظمالطيرانحركةمراقبةحماية1) control (ATC)
ات،الطائروتوجيهلتشغيلالمستخدمةوالطائراتالطيرانالكترونياتحماية2)

FAAالمكاتببينالسيبرانياألمنومسؤولياتأدوارتوضيح3)
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؟:النظام الحالي
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؟: النظام الجيل القادم



 المملكة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية جهود:

مكافحة جرائم المعلوماتية نظام -

.يمعلوماتوزارة رؤية بعيدة المدى بهدف التحول إلى مجتمع الوحددت -

(المركزالعربي اإلقليمي لألمن السيبرانيITU-ARCC)
التحاد االشراف على تنفيذ البرنامج العام لألمن السيبراني ل:أهدافه ومن -

العمل على وضع و  .الدولي لالتصاالت في جميع أنحاء المنطقة العربية
السيبرانياألطر والخطط في مجال االمن 

قطر/ 2015االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني

منة لمختلف حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية وتوفير بيئة آ
القطاعات لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وآمنة

36
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:  المقترحةستراتيجية ال االرؤية : سابعاً 

مجتمع وسالمة قطاع النقل الجوي من أكبر التحديات التي تواجه الأمن يظل -1

:التالية لألسباب وخطط ستراتيجية االدولي وبالرغم من وجود 

والتهديداتالمخاطرطبيعةفيوسريًعاحادثًاتطوًراهناكأن•

طلبيتالمدنيالطيرانمنظومةتشغيلنظمفيالتكنولوجيالتطورأن•

.برانييالساألمنتدابيرزيادة

:طبيعة التهديدات المستحدثةخالصة -2

ثغراتتشكلالتيالمطارداخلالتشغيلإجراءاتفيالقصوربعضاستمرار

.المطارعملياتشبكةداخلالطيرانمنمنظومةفي

بكل أبعادهىاإلرهاب السيبران.
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:العربية ألمن الطيراناالستراتيجية الرؤية أعمدة -3

القوانين واالتفاقيات والمعاهدات الدولية.

 العالمية للسالمةاالستراتيجية.

 اإلقليميةالمبادرات

مشاريع التعاون الفني.

 برنامجICAO لتدقيق أمن الطيرانالعالمي.

أدلة األمن اإلرشادية المعتمدة دوليًا  .

 قانون الطيران المدني العربي.

 السعوديةنظام الطيران المدني في المملكة العربية

.هـ1426/ 18/7في 44/م:رقم

 (السعودية نموذًجا) البرنامج الوطني ألمن الطيران

 بيان سياسة السالمة(GACA ) 
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:االستراتيجيةالرؤيةمحاور-4

األمنمنظومةفيوبدورهالبشريبالعنصراالهتمام.

األمنيةالمهامإلنجازالحديثةبالتكنولوجيااالستعانة.

:ستراتيجيةاإلالرؤية-5

 تزام وأمن الطيران وااللتخطيط وتنظيم مبادرة عربية  لسالمة

حديات الفعالة عملياتياً لمواجهة التاالستراتيجيات بتطوير 

حت المستحدثة للحفاظ على طيران أمن في البالد العربية ت

(ACAC)مظلة الهيئة العربية للطيران المدني 
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توصيات في ضوء التهديدات المستحدثة:
.االتفاقية الخاصة بأمن الطيران المدني الدوليةمراجعة1)

.البرنامج الوطني ألمن الطيران المدنيمراجعة2)

.األمن االستباقيةإجراءات مراجعة 3)

.  برانييالستحديد جهة لحماية األمن 4)

و مطلوب الحفاظ على سلطات الطيران المدني خاصة عند التداخل بين ما ه5)

.مدني وما هو عسكري في حاالت الطوارئ التي قد تمر بها بعض البلدان

رغم تعدد الجهات المطار الحفاظ على سلطة الطيران المدني داخل 6)

.واالختصاصات منًعا لوقوع اختراق في منظومة التشغيل واألمن

قواعد السالمة األمنية الدولية من مواقع المطارات المالصقة أو مراجعة 7)

.القريبة من المناطق المأهولة بالسكان

دات اعتماد الرؤية االستراتيجية المقدمة للمؤتمر لمواجهة التهدي8)

ليميا المستحدثة كمبادرة استراتيجية أمنية عربية وتوسعتها اق
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مشاركتكمشكرأ 

للجميع التوفيقوأتمنى , 

الدويكعفيفي عبدالغفار/ د

ألامنيةجامعة نايف العربية للعلوم 

???????املناقشة؟؟؟؟؟


