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.

إهـداء

 .إلي جميع الباحثين في قضايا اإلرهاب وقضايا أمن الطيران المدني .
 .إلي اإلخوة العاملين في أمن الطيران المدني السوداني بشقيه الرقابي والخدمي .
 .إلي أسرتي الصغيرة زوجتي ـ ـ أبنائي ـ بناتي  .الذين كانوا عونا لي في إنجاز هذا العمل .
 .إليكم جميعا أهدى هذا العمل  ,وأتمني أن يشكل إضافة حقيقية ولبنة في بناء هرم الدفاع
وحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع .
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شـكــر و تـقـديـر .

 .الشكر من قبل ومن بعد هلل العلي القدير الذى وفقنى وأعانني علي إنجاز هذا العمل .
والشكر لجامعة الرباط الوطني ممثلة في كلية الدراسات العليا التي منحتني هذه الفرصة
وقدمت لي من المساعدات والنصح ما مكنني من الوصول بهذا البحث إلي نهاياته ,
والشكر للدكتور عثمان البدري عبداهلل المشرف علي هذا البحث  ,والذى شكلت توجيهاته
ومتابعته اللصيقة دعما مفصليا في إنجاز وتقويم هذا البحث .
 .والشكر للفريق الركن نصر الدين عوض الكريم ـ األمين العام لو ازرة الدفاع  ,والذى ساهم
في تصحيح البحث لغويا ومنهجيا .
 .والشكر إلبني األكبر مجاهد  ,ولألخ حسين صالح بمركز المعلومات بوحدة تنفيذ السدود ,
ولألخ هشام حيدر بمنظمة جود اإلنسانية  ,ولكتبة األكاديمية العسكرية العليا  ,حيث ساهم
هؤالء جميعا بدور الطباعة وتنسيق البحث .
 .ثم الشكر لكل من ساهم وأعان في إنجاز هذا البحث سوى كان ذلك بالرأي أو بالمعلومة
أو بالمراجع.
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مستخلص البحث .
 1ـ أجريت هذه الدراسة بغرض التعرف علي مهددات أمن الطيران المدني وعلي مدى
تأثيرها علي األمن الوطني للدولة  ,والتعرف علي مشكلة البحث المتمثلة في تنامي ظاهرة
أفعال التدخل غير المشروع ضد أمن الطيران المدني  ,وتنبع أهمية هذا البحث من كونه
تناول مرفقا مفصليا من مرافق الدولة ,الطيران المدني الذى يمثل وسيلة هامة لربط الشعوب
والحضارات وذلك بما يوفره من فرص التنقل لألشخاص بين الدول  ,عالوة علي مساهمته
الجوهرية في دعم اإلقتصاد الوطني وحماية المجال الجوي للدولة .
 2ـ إتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع دراسة الوضع في السودان
كنموذج .
 3ـ توصلت هذه الدراسة إلي العديد من النتائج أهمها :ـ
أ ـ أثبتت بعض وقائع أفعال التدخل غير المشروع التي وقعت في بعض الدول أن الوضع
السياسي ومستوى عالقات التعاون بين الدول تؤثر تأثي ار بالغا سلبا وايجابا علي كيفية
التعامل والتعاون علي محاربة هذه الظاهرة  ,فكلما كانت العالقات السياسية جيدة زادت
درجة التعاون بين الدول  ,وكلما كانت غير ذلك قلت وضعفت درجة التعاون بينها.
ب ـ الوجود الكثيف لألجهزة األمنية بالمطارات السودانية وضعف التنسيق بينها وعدم إلتزام
البعض حدود مهامه والتدخل في مهام اآلخرين أثر سلبا علي األداء األمني بالمطارات .
ج ـ علي الرغم من اإلهتمام الكبير الذى أواله المجتمع الدولي لظاهرة اإلرهاب إال أنه لم يتم
حتي اآلن التوصل إلي تعريف موحد لهذه الظاهرة  ,وذلك بسبب إختالف المعايير وتباين
الرؤي حوله  ,وعدم توفر الحياد الكامل  ,حيث تنطلق كل جهة في ذلك من منطلقات
أيدلوجية وسياسية معينة تسعي إلبرازها .
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د ـ أدت الهيكلة التي تمت في الهيئة العامة للطيران المدني السوداني إلي تحسن معقول في
الخدمات في مختلف المجاالت  ,إال أنها قد صاحبتها بعض اإلف ارزات السالبة أبرزها فقدان
عدد مقدر من العاملين بالهيئة لوظائفهم .
ه ـ لم تحقق سلطة الطيران المدني السوداني حتي اآلن المستوى المطلوب لربط أمن
الطيران المدني السوداني باألمن الوطني للدولة .
 4ـ ـ توصلت هذه الدراسة إلي العديد من التوصيات أهمها :ـ
أ ـ اإلسراع في قيام الشخصية اإلعتبارية ألمن الطيران المدني بالمنظمة الدولية للطيران
المدني وذلك بفصلها عن إدراة النقل الجوى  ,مع دعم وتطوير البنية التحتية الخاصة
بأمن الطيران المدني .
ب ـ ـ معالجة وضعية العاملين بأمن الطيران المدني السوداني ( موظفون مدنيون يؤدون
أعمال أمنية ) وذلك بتمكينهم من أداء مهمتهم وتوفير الحماية القانونية الالزمة لهم .
ج ـ ـ اإلسراع في تحقيق مطلوبات المنظمة الدولية للطيران المدني القاضية بإدراج أمن
الطيران المدني ضمن منظومة األمن الوطني للدولة مع تنفيذ جميع المتطلبات التشريعية
واألكاديمية التي تحقق ذلك.
د ـ ـ اإلهتمام بتنفيذ التمارين األمنية السنوية علي خطط الطوارئ بإنتظام  ,ودعم وتأهيل
مراكز الطوارئ بالمطارات السودانية  ,مع تحليل نتائج التمارين لإلستفادة من ذلك في
معالجة الثغرات بخطة الطوارئ .
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ABSTRACT.
1 ـThis study was conducted in order to identify the threats to the security of
civil aviation and its impact on the national security of the state and to identify
the research problem of the growing phenomenon of acts of unlawful
interference against the security of civil aviation. Civil Aviation, which
represents an important means of linking peoples and civilizations by providing
them with opportunities for movement among people, in addition to its
fundamental contribution to supporting the national economy and protecting the
country's airspace.
2 - In this study, the researcher followed the analytical descriptive approach and
studied the situation in Sudan as a model.
3 - This study reached several results, the most important of which are:
A  ـSome of the facts of the acts of unlawful interference that took place in some
countries have proven that the political situation and the level of cooperation
relations between countries have a negative and positive effect on how to deal
and cooperate in combating this phenomenon. The more good political
relations, the more cooperation between countries, and when it become not that
the degree of cooperation between them has been weakened.
B  ـThe intensive presence of the security services in the Sudanese airports and
the weak coordination between them and the lack of commitment of some of the
limits of his duties and interference in the tasks of others negatively impacted
the performance of security at airports.
C  ـDespite of the great interest of the international community in the
phenomenon of terrorism, no unified definition of this phenomenon has yet
been reached, because of the different standards and the divergence of views
around it, and the lack of complete impartiality. Each side starts with certain
ideological and political points of view. Seek to highlight them.
D  ـThe restructuring of the General Authority for Civil Aviation has led to a
reasonable improvement in services in various fields, but it has been
accompanied by some negative discharges, most notably the loss of an
estimated number of employees of the Commission for their jobs.
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E  ـThe Sudanese Civil Aviation Authority has not yet achieved the required
level to link the security of Sudanese civil aviation to the national security of the
State.
4  ـThis study reached several recommendations, the most important of which
are:
A  ـspeed up the establishment of the civil aviation security entity of the
International Civil Aviation Organization by separating it from the management
of air transport, while supporting and developing civil aviation security
infrastructure;
B  ـTo address the situation of Sudanese civil aviation security personnel (civil
servants performing security work) by enabling them to perform their duties and
to provide them with the necessary legal protection.
C  ـAccelerate to achieve requirements of the obligations of the International
Civil Aviation Organization to include the security of civil aviation within the
national security system of the State and to perform all institutions and academy
requirements to achieve that.
D  ـtaking care of carrying out the annual security exercises on contingency
plans regularly, supporting and rehabilitating the emergency centers at the
Sudanese airports, and analyzing the results of the exercises in order to benefit
from this in addressing the gaps in the emergency planning.
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مقدمة
الطيران المدني مؤسسة خدمية ذات طابع سيادى وارتباط عالمي  ,وتلعب دو ار بالغ
األهمية للجماعة الدولية في كل أوجه العالقات الدولية  ,حيث تأتى أهميته من كونه يعتبر
أداة هامة للتواصل بين شعوب العالم وشريان هام يربط أقاليم الدولة مع بعضها البعض كما
يربطها بدول العالم األخرى  ,ويساهم مساهمة جوهرية في إقتصاد الدولة وفي اإلقتصاد
العالمي  ,حيث يعتبر من أسرع قطاعات اإلقتصاد العالمي نموا  ,فعالوة على دوره المباشر
في تقدم قطاع النقل واإلتصاالت العالمية والعالقات التجارية على المستوى العالمي  ,فإنه
كذلك يساهم بدور جوهرى في توفير الوظائف وفي تطوير األنشطة اإلقتصادية األخرى ,
أما سياسيا وسياديا وأمنيا فإن الطيران المدني يؤدى دو ار مفصليا في حماية األمن الوطني
للبالد وذلك بما يقوم به من حماية ومراقبة للمجال الجوي للدولة.
بما أن الطيران المدني يعتبر مؤسسة عالمية فإنه محكوم بقوانين ولوائح موحدة تصدر من
المنظمة الدولية للطيران المدني  , ECAOويحق ألي دولة أن تضع من القوانين الوطنية
واللوائح ما تنظم به طيرانها المدني شريطة أن تكون مستمدة من قوانين المنظمة الدولية
للطيران المدني وال تتعارض معها.
هذه األهمية والخصوصية جعلت الطيران المدني عرضة لالستهداف من قبل عصابات
المجرمين الذين يسعون للنيل من سيادة الدول وحرية األفراد .

مشكلة البحث .
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تتمثل مشكلة البحث في تنامى ظاهرة الجرائم الموجهة ضد أمن الطيران المدني خصوصا
جريمة إختطاف الطائرات التي تعتبر من الجرائم الحديثة  ,حيث برزت للوجود في النصف
األول من القرن العشرين وظلت تتطور وتتنامى من خالل تطور أفكار المجرمين الذين ظلوا
في كل يوم يبتكرون الجديد من األساليب والحيل التي تمكنهم من تنفيذ مخططاتهم  ,حتى
أصبحت الجرائم التي تستهدف أمن الطيران المدني من أخطر جرائم اإلرهاب الدولي ,
األمر الذى فرض على المجتمع الدولي ممثال في المنظمة الدولية للطيران المدني أن تسعى
لبذل المزيد من الجهود وأن تضع من التشريعات واللوائح ما يمكن من حفظ سالمة وأمن
الطيران المدني  ,ومن هنا يبرز السؤال الرئيس التالي :ـ
ما هو تأثير مهددات أمن الطيران المدني على األمن الوطني للدولة ؟
وتتفرع من ذلك األسئلة الفرعية التالية :ـ
ما هو تاريخ نشأت وتطور الطيران المدني ؟
ما هو مفهوم أمن الطيران المدني ؟
ما هو تاريخ نشأت وتطور أمن الطيران المدني السوداني ؟
ما هو نظام إدارة أمن الطيران المدني  ,وما هي عناصره األساسية ؟
ما هي العالقة بين نظام إدارة أمن الطيران المدني ونظامي السالمة وادارة المخاطر ؟
ما هو وضع البنيات األساسية بالمطارات السودانية ؟
ماهى التشريعات واإلتفاقيات الدولية التي تحكم أمن الطيران المدني ؟
ما هي التشريعات الوطنية التي تحكم أمن الطيران المدني السوداني ؟
ما هي اإلجراءات الوقائية المعمول بها لحماية أمن الطيران المدني ؟
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ماهو مفهوم األمن الوطني ؟
ما هي خصائص ومستويات األمن الوطني ؟
ما هي الدعائم والمقومات األساسية لألمن الوطني ؟
ما هي أهداف وأبعاد ونطاقات األمن الوطني السوداني ؟
ما هي الغاية الوطنية والمصالح العليا السودانية ؟
ما هي مهددات األمن الوطني السوداني ؟
ما هي أفعال التدخل غير المشروع ؟
كيف تدار األزمة عند وقوع فعل من أفعال التدخل غير المشروع ؟
وما هي األدوار التي يجب أن تقوم بها الوحدات ذات الصلة بالمطار في عملية إدارتها؟
ماهو تأثير مهددات أمن الطيران المدني على األمن الوطني ؟
ما هو اإلرهاب ؟ وما أنواعه وما أسبابه وما دوافعه ؟
ما هي الجهود الوطنية السودانية التي بذلت لمكافحة اإلرهاب ؟

أهداف البحث .
يهدف هذا البحث لألتى :ـ
أ ـ الوقوف علي نشأة وتطور الطيران المدني عالميا وداخليا.
ب ـ دراسة مفهوم ونشأة وتطور أمن الطيران المدني السوداني.
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ج ـ الوقوف علي اإلتفاقيات والتشريعات الدولية والوطنية المنظمة ألمن الطيران المدني.
د ـ التعرف علي مهددات أمن الطيران المدني و تأثيرها علي األمن الوطني .
ه ـ معرفة اإلجراءات الوقائية المعمول بها في حماية أمن الطيران المدني.
و ـ دراسة ظاهرة اإلرهاب ومعرفة أنواعه وأسبابه ودوافعه .
ز ـ كما يهدف إلي مناقشة وتحليل هذه القضايا بغرض التوصل إلي نتائج وتقديم توصيات
تخدم حماية أمن الطيران المدني .
أهمية البحث .
تأتى أهمية هذا البحث من األتى :ـ
أ ـ أهمية الطيران المدني وما يقدمه من خدمات أساسية للدولة والفرد و المجتمع.
ب ـ عالمية الطيران المدني ودوره في ربط وتقوية العالقات بين الدول وتبادل الثقافات
والحضارات بين الشعوب.
ج ـ االرتباط الوثيق ألمن الطيران المدني باألمن الوطني للدولة.
د ـ كما تأتي أهمية هذا البحث من كونه أنه قد تناول هذا الموضوع بكلياته.
منهج البحث .
إتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفى التحليلي .
فرضيات البحث .
تتمثل فرضيات البحث في األتى :ـ
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أ ـ هنالك العديد من المهددات التي تواجه أمن الطيران المدني ويسعى المجرمون إلى
إرتكابها.
ب ـ تؤثر هذه المهددات تأثي ار بالغا على سيادة الدولة وأمنها الوطني ووضعها
السياسى و اإلقتصادى واإلجتماعى.
ج ـ ظلت عصابات المجرمين واإلرهابيين تسعي دوما إلبتكار أساليب وحيل جديدة
تمكنها من تنفيذ مخططاتها التي تستهدف سالمة وأمن الطيران المدني.
د ـ إعتمدت المنظمة الدولية للطيران المدني والدول األعضاء العديد من اإلتفاقيات
الدولية ووضعت التشريعات الالزمة التي تحمى أمن الطيران المدني.
ه ـ قامت الدول األعضاء بوضع وتنفيذ العديد من اإلجراءات البشرية والمادية
لحماية أمن وسالمة الطيران المدني.
مسلمات البحث.
تتمثل مسلمات البحث في األتى  :ـ
أ ـ الطيران المدني مؤسسة خدمية ذات طابع عالمي توفر خدمات التنقل لألشخاص والسلع
والبضائع عالميا ومحليا.
ب ـ يلعب الطيران المدني دو ار هاما في ربط وتقوية عالقات التواصل ونقل الحضارات بين
دول العالم و شعوبها.
ج ـ المنظمة الدولية للطيران المدني هي مؤسسة دولية توافقت عليها الدول األعضاء للقيام
باإلشراف ورعاية وتطوير الطيران المدني في جميع دول العالم .
الدراسات السابقة .
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هنالك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت مهددات أمن الطيران المدني على
المستوي الداخلى في السودان والمستوى االقليمى والعالمى  ,ففى السودان جاءت الدراسات
في هذا المجال متأخرة حيث لم تكن هنالك دراسات تذكر قبل بداية العام  2000م  ,وبعدها
تزايدت إهتمامات الباحثين في هذا المجال وظهرت بعض الدراسات بغرض نيل درجات
الماجستير والزمالة من األكاديميات العسكرية والعلمية السودانية المختلفة  ,إال أنها كانت
جميعها دراسات فرعية تناولت فعال واحدا من أفعال التدخل غير المشروع ولم نقف في
معظم المكتبات واألكاديميات السودانية على دراسة تناولت هذا الموضوع بكلياته  ,حيث
تمكن الباحث من الوقوف على الدراسات التالية :ـ
0ـ جريمة خطف الطائرات .
قام بإعداد هذه الدراسة عبدالصمد إبراهيم أحمد في العام  2004م بغرض نيل زمالة
أكاديمية الشرطة العليا بالخرطوم  ,إستخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التاريخي ,
وهدف البحث لعدة أهداف أهمها  ,دراسة جريمة إختطاف الطائرات ومعرفة أسبابها و
حجمها وأثارها السالبة والمساهمة في توفير المعلومات والبيانات .
تم تنظيم البحث في أربعة فصول وثالثة عشر مبحثا تناول فيها الباحث التعرف على
جريمة اختطاف الطائرات  ,تاريخها  ,ماهيتها  ,أخطارها  ,البواعث الدافعة إلرتكابها ,
وضعية جريمة إختطاف الطائرات في القانون الدولي ونماذج لبعض الجرائم التي وقعت
والجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة  ,حيث خلص الباحث لعدة نتائج أهمها :ـ
أ ـ مع اختالف بواعث وأسباب جريمة اختطاف الطائرات إال أن معظمها يرجع الى عدم
وجود العدل وتفشى الظلم والقهر والتسلط.
ب ـ لجريمة اختطاف الطائرات أضرار ومفاسد كثيرة على حياة الناس وأمنهم وعلى النواحى
االقتصادية.
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ج ـ عجز القانون الدولي والمؤسسات الدولية عن وضع عقوبة ملزمة وموحدة لمرتكبي
الجريمة بينما عملت معظم الدول على تشديد العقوبات في تشريعاتها.
د ـ لم تنص التشريعات الوطنية السودانية على عقوبة اإلعدام على مرتكب الجريمة إال اذا
تسبب الفعل في القتل .
وقدم الباحث العديد من التوصيات أهمها :ـ
أ ـ ضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة جريمة إختطاف
الطائرات .
ب ـ تفعيل استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التفتيش بالمطارات.
ج ـ العمل على تجفيف منابع الجريمة واقامة العدل ورفع الظلم عن الشعوب.
د ـ عقد مؤتمر دولى برعاية األمم المتحدة لمناقشة الجريمة.
ه ـ دعم المنظمة الدولية للطيران المدني للقيام بدورها في هذا المجال.
و ـ دعم الدول الفقيرة باألجهزة الفنية وأحدث ما توصلت له التقنية في التفتيش.
ز ـ تشديد الرقابة على المطارات وتوحيد اإلجراءات األمنية فيها .
 8ـ تأمين المطارات في حاالت الطوارى.
قام بإعداد هذه الدراسة عماد خلف اهلل في العام  2004م بغرض نيل زمالة أكاديمية
الشرطة العليا بالخرطوم  ,حيث إتبع الباحث المنهج الوصفي والتاريخي  ,و هدف البحث
إلي عدة أهداف أهمها  ,تسليط الضوء على اإلجراءات المتبعة في المطارات ومعرفة وقياس
كفاءة المنهج المعمول به في مطار الخرطوم الدولي  ,حيث تم تنظيم البحث في أربعة
فصول وعشرين مبحثا  ,تناول فيها الباحث التعرف على المنشآت العامة للطيران المدني
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ومهدداتها  ,التنظيم الدولي والوطني للطيران المدني واإلجراءات الواجب إتباعها في حاالت
الطوارئ بالمطارات  ,وخلص الباحث للعديد من النتائج أهمها:ـ
أ ـ درجة التنسيق بين األجهزة األمنية في مطار الخرطوم الدولي دون الوسط .
ب ـ عدم وجود قيادة موحدة لوحدات قوات الشرطة السودانية بالمطارات أثر سلبا علي
األداء .
ج ـ عدم وجود مرشد للطوارئ بمطار الخرطوم الدولي .

وقدم الباحث العديد من التوصيات أهمها :ـ
أ ـ ضرورة رفع وتطوير مستوى التنسيق بين األجهزة األمنية في جميع مطارات السودان
ب ـ تعيين قيادة موحدة لوحدات قوات الشرطة العاملة في جميع مطارات السودان .
ج ـ تأسيس مركز عمليات الطوارئ بمطار الخرطوم واعداد مرشد للطوارئ .
د ـ توفير الدعم المالى الالزم للتدريب على خطط الطوارئ.
 3ـ دور التقنيات الحديثة في مكافحة االرهاب (دراسة حالة اختطاف الطائرات).
أعد هذه الدراسة عماد سعيد سيد صالح في العام  2004م بغرض نيل زمالة
أكاديمية الشرطة العليا بالخرطوم  ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التاريخي ,
حيث هدف البحث للعديد من األهداف أهمها  ,بيان مفهوم اإلرهاب  ,الوقوف على دور
التقنية الحديثة في مكافحة اإلرهاب  ,معرفة دوافع إرتكاب جريمة إختطاف الطائرات وتحديد
مواقع الخلل والقصور في تأمين المطارات السودانية  ,حيث جاء البحث في خمسة فصول
واحدى عشر مبحثا  ,تناول فيها الباحث األطر المفاهيمية لإلرهاب  ,أسباب ودوافع اإلرهاب
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 ,إستخدام التقنية الحديث في إرتكاب جريمة إختطاف الطائرات واستخدام التقنية الحديثة في
تأمين المطارات .
خلص الباحث للعديد من النتائج أهمها :ـ
أ ـ عدم وجود تعريف موحد لإلرهاب .
ب ـ عدم وجود خطط إستراتيجية لمكافحة اإلرهاب في السودان .
ج ـ أصبحت ظاهرة اإلرهاب من أخطر الظواهر التي تواجه البشرية .
د ـ الوضع الحالي لمطار الخرطوم وسط المدينة يضعف إجراءات إدارة األزمات.
ه ـ تعاني المطارات السودانية من الخلل في إجراءات التأمين ونقص المعدات واألجهزة
الفنية .
و ـ ضعف األجهزة األمنية العاملة بالمطارات وعدم قدرتها على مكافحة اإلرهاب .
وقدم الباحث العديد من التوصيات أهمها :ـ
أ ـ ضرورة توحيد مفهوم اإلرهاب .
ب ـ اإلهتمام بتدريب العاملين في مجال مكافحة اإلرهاب .
ج ـ إنشاء مركز دولي لمكافحة اإلرهاب .
د ـ دعم الوحدات العاملة في المطارات السودانية باألجهزة الفنية الحديثة وكاميرات المراقبة.
ه ـ تشديد ضوابط الدخول للمطارات واجراءات تفتيش الركاب واألمتعة واإلستفادة من
الكالب البوليسية في ذلك .
و ـ مراجعة القوانين والتشريعات الوطنية بغرض تشديد عقوبة مختطفي الطائرات.
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 4ـ أثر المهددات األمنية في صناعة الطيران .
أعد هذه الدراسة موسى الصادق جالل الدين في العام  2004م بغرض نيل درجة
زمالة أكادمية الشرطة العليا بالخرطوم  ,و إتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج التاريخي ,
حيث هدف البحث إلي التعرف على مهددات أمن الطيران المدني ومعرفة أسبابها  ,دوافعها
 ,اآلثار واألضرار الناتجة عنها والمعالجات األمنية واإلجراءات الوقائية المطلوبة لمكافحة
هذه المهددات  ,وجاء البحث في أربعة فصول وعشرة مباحث تناولت اإلرهاب ودوافعه
وأسبابه  ,جريمة إختطاف الطائرات  ,جرائم الهجوم و تخريب المطارات وأجهزة المالحة
الجوية .
خلص الباحث لنتائج عديدة أهمها-:
أ ـ تتفاوت درجة تأمين المطارات بين الدول .
ب ـ إختطاف الطائرات عمل إرهابي .
د ـ عدم وجود آلية موحدة لمكافحة اإلرهاب أدى إلي ظهور التجمعات القارية واإلقليمية.
وقدم الباحث العديد من التوصيات أهمها :ـ
أ ـ اإلهتمام بالعناصر البشرية ورفع كفاءتها بالتدريب .
ب ـ رفع الحس والوعي األمني لدى العاملين في المطارات .
ج ـ التبصير والتوعية باألساليب المختلفة التي ينتهجها اإلرهابيون .
د ـ اإلهتمام بوضع خطط الطوارئ والتدريب عليها بالتمارين .
ه ـ التقييد بالموجهات الصادرة من المنظمة الدولية للطيران المدني في ما يلي أمن الطيران
المدني.
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و ـ تنشيط التعاون الدولي واإلقليمي وتبادل المعلومات عن اإلرهاب .
ز ـ اإلهتمام بالبحوث والدراسات في مجال مكافحة اإلرهاب .
ح ـ إعداد الفريق الخاص بالتفاوض من ذوي الخبرة والكفاءة والمعرفة والدراية .
 5ـ اختطاف الطائرات وأثره على األمن القومى .
أعد هذه الدراسة عثمان حسن عثمان في العام  2001م بغرض نيل زمالة أكاديمية
الشرطة بالخرطوم  ,و إتبع الباحث المنهج الوصفي والتاريخي  ,حيث هدف البحث إلي
التعرف على جريمة إختطاف الطائرات ومعرفة أسبابها  ,دوافعها  ,مدى تأثيرها على األمن
القومي للبالد  ,وضع الحلول والمعالجات الالزمة التي تحد من وقوع الجريمة .
خلص الباحث إلي عدة نتائج أهمها :ـ
أ ـ إختالف تعريف مفهوم اإلرهاب بين الدول .
ب ـ ضعف التنسيق بين األجهزة األمنية العاملة في المطارات السودانية .
ج ـ إستخدام أحدث التقنيات في عملية تفتيش الركاب واألمتعة يقلل من وقوع جرائم إختطاف
الطائرات .
د ـ ضعف اإلجراءات األمنية واجراءات التفتيش على السفريات الداخلية بالمطارات
السودانية.
ه ـ ضعف التدريب وضعف الوازع الدينى والتربية الوطنية لدى العاملين بالمطارات
وشركات الطيران السودانية .
و ـ قلة البحوث والدراسات المعنية بمعالجة الظاهرة .
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وقدم الباحث العديد من التوصيات أهمها  :ـ
أ ـ ضرورة توحيد القيادة لألجهزة األمنية العاملة في المطارات السودانية .
ب ـ إنشاء فرق للتدخل السريع للتعامل مع حوادث اإلختطاف وفك الرهائن .
ج ـ تشديد إجراءات التفتيش على الركاب واألمتعة بالمطارات السودانية وتوفير أحدث
األجهزة الفنية في هذا المجال .
 6ـ جريمة إختطاف الطائرات .
هذه الدراسة عبارة عن بحث تكميلي أعده خضر شيخ إدريس في العام  2013م
بغرض نيل درجة الماجستير من جامعة الزعيم األزهرى بالخرطوم  ,حيث إتبع االباحث
المنهج الوصفي والمنهج التاريخي  ,و هدف البحث إلي التعرف على جريمة إختطاف
الطائرات  ,أسبابها  ,دوافعها والجهود الدولية والوطنية الخاصة بمكافحتها  ,وجاء البحث
في ثالثة فصول و تسعة مباحث .
خلص الباحث للعديد من النتائج أهمها :ـ
أ ـ ضعف الجهود الدولية لمكافحة جريمة إختطاف الطائرات .
ب ـ عدم وضوح اإللتزامات في اإلتفاقيات الدولية .
ج ـ تعاني بعض الدول األعضاء من ضعف العقوبة على مرتكبي الجريمة في تشريعاتها .
د ـ أثرت جرائم إختطاف الطائرات سلبا على العالقات الدولية وعلي األمن الوطني للدول.
وقدم الباحث العديد من التوصيات أهمها :ـ
أ ـ ضرورة اإلهتمام بإنشاء المناطق المقيدة بالمطارات وتنفيذ إجراءات نظم هوية األشخاص
والمركبات.
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ب ـ ضرورة مطابقة ومراجعة وثائق السفر الخاصة بالمسافرين ووثائق الهوية ألعضاء أطقم
الطائرات .
ج ـ ضرورة التشديد في تنفيذ إجراءات التفتيش للركاب والعفش والبريد في المطارات .

صعوبات البحث .
تمثلت الصعوبات التي واجهت الباحث في اآلتى :ـ
أ ـ عدم توفر المراجع والكتب المتخصصة في المجال المعني بالمكتبة الوطنية السودانية
ب ـ ندرة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث بكلياته .
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ج ـ التكلفة المالية العالية .
د ـ عدم تفرغ الباحث كليا للبحث .
مصطلحات البحث .
أ ـ إيـكـاو ( )ICAOالمنظمة الدولية للطيران المدني .
ب ـ مركبة هوائية (طائرة)  :أي آلة باستطاعتها أن تستمد بقائها في الجو من ردود فعل
الهواء غير المنعكسة عن سطح األرض  ،وتشمل كافة المركبات الهوائية  ،مثل الطائرات
ذات األجنحة الثابتة  :الطائرات العمودية  ،الطائرات الشراعية  ،المناطيد والبالونات وما
إلى ذلك.
ج ـ ناقل جوي  :أي شخص أو جهة اعتبارية عامة أو خاصة  ،يقوم بتشغيل خط أو
خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أيا منها.
د ـ الطائرة المدنية  :أي طائرة مسجلة في سجل الطائرات المدنية في الدولة أو في أي دولة
أخرى بهذه الصفة.
ه ـ الحركة الجوية  :جميع الطائرات المحلقة في الجو أو العاملة في منطقة المناورات
بالمطار.
و ـ المطار  :مساحة محددة على سطح األرض أو الماء بما فيها من مبانى ومنشآت
ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً الستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء
تحركها على األرض.
ز ـ مطار دولي  :مطار تعينه المؤسسة المعنية في إقليم الدولة لدخول وخروج الحركة
الجوية الدولية  ،وتتخذ فيه اإلجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر
الصحي وغيرها من اإلجراءات المشابهة.
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ح ـ منطقة المناورة بالمطار ( : ) Manouvering Areaذلك الجزء من المطار المستخدم
إلقالع الطائرات وهبوطها وتحركاتها األخرى على الممرات  ،وال يشمل ساحات وقوف
الطائرات.
ط ـ منطقة مقيدة في المطار  :منطقة محددة في المطار ال يسمح بالدخول إليها والتجوال
فيها إال لمن يصرح لهم بذلك من قبل سلطة الطيران المدني.
ي ـ حركة المطار  :حركة الطائرات والمركبات األرضية في منطقة المناورات بالمطار ،
وجميع الطائرات التي تحلق في المنطقة القريبة من المطار.
ك ـ البضائع أو المواد الخطرة  : Dangerous Goodsالمواد والبضائع المبينة في قائمة
التعليمات الفنية الصادرة عن اإليكاو  ،أو المصنفة بموجب تلك التعليمات.

تنظيم البحث .
تم تنظيم هذا البحث في خمسة فصول في كل فصل ثالث مباحث  ,حيث جاء
الفصل األول بعنوان نشأة وتطور أمن الطيران المدني  ,وجاء المبحث األول منه بعنوان
نشأة الطيران المدني  ,والمبحث الثانى بعنوان مفهوم ونشأة أمن الطيران المدني  ,والمبحث
الثالث بعنوان مفهوم ومكونات األمن الوطني ,أما الفصل الثانى فقد جاء بعنوان التشريعات
واإلتفاقيات المنظمة ألمن الطيران المدني  ,حيث جاء المبحث األول منه بعنوان التشريعات
الدولية المنظمة ألمن الطيران المدني  ,والمبحث الثانى بعنوان اإلتفاقيات الدولية المنظمة
ألمن الطيران المدني  ,والمبحث الثالث بعنوان التشريعات الوطنية السودانية المنظمة ألمن
الطيران المدني  ,أما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان مهددات أمن الطيران المدني  ,حيث
جاء المبحث األول منه بعنوان أفعال التدخل غير المشروع وادارتها  , .وجاء المبحث الثاني
بعنوان تقييم تأثير المهددات علي األمن الوطني  , .وجاء المبحث الثالث بعنوان نماذج
28

لبعض أفعال التدخل غير المشروع  ,كما جاء الفصل الرابع بعنوان النظم واإلجراءات
الوقائية لحماية أمن الطيران المدني  ,حيث جاء المبحث األول منه بعنوان اإلجراءات
الوقائية المتعلقة بالمطارات والطائرات  ,والمبحث الثاني بعنوان اإلجراءات الوقائية المتعلقة
بالركاب والعفش والبريد  ,أما المبحث الثالث فقد جاء بعنوان نظام أمن الطيران  ,أما الفصل
الخامس فقد جاء بعنوان التحليل والنتائج  ,حيث جاء المبحث األول بعنوان الدراسة الميدانية
واختبارات الفروض  ,وجاء المبحث الثاني بعنوان النتائج  ,والمبحث الثالث بعنوان
التوصيات ومقترحات لبحوث ودراسات مستقبلية  ,كما إشتمل البحث كذلك على مستخلص
باللغتين العربية واإلنجليزية واستبانة و مقابالت شخصية و جداول و مالحق وقائمة
للمصادر والمراجع.
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المبحث األول
نشأة وتطور الطيران المدني .
يرجع الفضل في أولى محاوالت الطيران إلى العالمة العربى أبوالقاسم عباس بن
)(1

فرناس

الذى قام في سنة  550ميالدية بأول محاولة للطيران  ,ثم إزداد اإلهتمام أكثر بعلم

الطيران خصوصا في القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر الميالدى حيث تمت
العديد من المحاوالت الناجحة للطيران منها محاولة األخوين(جوزيف و إيتان )

()2

التي تمت

في سماء باريس في يونيو من العام  1753م وذلك عن طريق بالون مملؤ بالهواء الساخن
 ,ثم تلتها محاولة اإلنجليزى (ايوناردو)

()3

التي تمت في بريطانيا في العام  , 1574وفي

العام 1574م نجح الفرنسي ( جان ماري ) ( ) 4في عبور الشاطئ الفرنسي إلي الشاطئ
اإلنجليزي على متن بالون حيث إستغرق ذلك ساعتين من الزمن  ,وفي العام  1103م
تمكن المخترع األمريكى ( رايت ) )(5من تنفيذ أول محاولة طيران من نوعها عن طريق
)(6

جسم يعمل بقوة ضغط الهواء .

1

أبوالقاسم عباس بن فرناس ـ ـ عالم أندلسي ومخترع ـ ولد في رندة بأسبانيا ـ أشتهر بقيامه بأول محاولة طيران .

2

جوزيف مايكل مونغولفيبة ـ ولد في  1740/4/24ـ ـ وجاك إيتان مونفولفيبة ـ ولد في  1744/1/4ـ عالمين أخوين فرنسيين ـ ـ إخترعا

الالبالون الطائر بالهواء .
 3ليوناردو ـدافتشي ـ ـ عالم إنجليزي ـ ـ ينسب إليه دراسة إمكانية الطيران بآالت أثقل في العام . 1400
 4جان ماري ـ عالم فرنسي ـ ـ ولد في  1544ـ ـ ينسب إليه قيامه بأول تجربة طيران شراعي .
 5أرفيل رايت ـ ـ مخترع أمريكي ـ ولد في  1571ـ ينسب إليه بعض المؤرخين إختراع أول طائرة .
 6عيسي السيد أحمد الهاشمى ـ ـ القانون الدولي للطيران والفضاء ـ ـ القاهرة ـ ـ دار النهضة العربية ـ ـ 2001م ـ ـ ص . 3
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المطلب األول  :مراحل تنظيم و تطور الطيران المدني .
بعد نهاية الحرب العالمية األولي 1115م ظهرت العديد من شركات النقل الجوي
حيث إمتلكت بعض الطائرات تتمكن من الطيران لمسافات أطول وتتمتع بطاقة نقل
لحموالت أكبر ,إال أن هذه النشاطات صاحبتها بعض العقبات والصعوبات ذات الطابع الفنى
والقانونى والتجارى مثل عبور أجواء الدول  ,الهبوط في المطارات  ,ضوابط نقل الركاب
والبضائع والبريد  ,نظم صيانة الطائرات وقواعد إستعمال المطارات وغيرها من الصعوبات ,
ونتيجة لهذا بدأ التفكير في إنشاء جسم دولى يعنى بتنظيم ورعاية قضايا الطيران المدني بعد
أن أصبحت الطائرة وسيلة مهمة من وسائل التنقل(.(1
جاءت المبادرة األولى إلنشاء هذا الجسم من تسع عشر دولة أوربية  ،لكنها لم تكلل
بالنجاح  ,فكانت المحاولة الثانية في العام 1111م في مؤتمر فرساي للسالم  ,حيث تم
في هذا المؤتمر اإلتفاق على توقيع الميثاق العالمي للمالحة الجوية  ,كما تم اإلتفاق على
تكوين المفوضية الدولية للمالحة الجوية لترعى قضايا الطيران المدني  ,فكان ثمرة ذلك
توقيع اإلتفاقية الخا صة بالطيران التجاري حيث لم يكن قبلها أي إتفاقية تنظم قضايا الطيران
التجارى والتي في نطاقها أُنشئت اللجنة األمريكية الدائمة للمالحة
شهدت حقبة ثالثينيات القرن العشرين تطو ار نوعيا في الطيران التجارى مما أحدث تحسنا
واضحا في السعات والحموالت وذلك في مجال

نقل الركاب ورجال األعمال وكبار

الشخصيات بين المدن األوروبية والمدن األمريكية ونقل البريد والعينات التجارية ثم إزدادت
األهمية الفعلية للطيران أثناء وعقب الحرب العالمية الثانية حيث أسهمت الحرب في تطوير
صناعة الطيران كما وكيفا وظهرت أهمية الطائرة كعامل مهم في الحرب والسلم وكوسيلة

1
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نقل سريعة تتخطى التضاريس والعوائق الطبيعية من جبال ومحيطات لتصل إلى المناطق
البعيدة في أقصر وقت وأقل زمن توفي ار للوقت والجهد والمال وتحقيقا للراحة والسالمة (.)1
كانت حصيلة الحرب العالمية الثانية إيجابية في صالح صناعة الطيران على الرغم من
توقف الطيران التجارى أثناء فترة الحرب  ,حيث حدثت ثورة تقنية في صناعة المحركات
والمعدات المالحية واإلتصاالت الالسلكية والكشف الرادارى باإلضافة إلى توفر قوة بشرية
كبيرة ومدربة تعمل في مجال تصميم وهندسة وصيانة وقيادة الطائرات وانشاء وصيانة
البنيات األساسية من مطارات وأجهزة مالحة ومعدات ومنشآت وخالفه(.) 2
وجه الرئيس األمريكي روزفلت الدعوة إلى الدول المحبة للسالم لإلجتماع في مدينة شيكاغو
وذلك في مطلع نوفمبر من العام  1144بغرض التشاور حول إنشاء منظمة دولية هدفها
تطوير المبادئ والنواحي الفنية المتعلقة بالمالحة الجوية الدولية ودعم وتطوير النقل الجوي
الدولي  ,حيث تم توجيه الدعوة إلى عدد  44دولة من دول الحلفاء والدول المحايدة ,
حضر منها لالجتماع عدد 42دولة  ,واستمر اإلجتماع ألكثر من شهر تم خالله مناقشة كل
القضايا التي تواجه الطيران المدني الدولي.
إتفاقية شيكاغو  0444م .
كانت خالصة إجتماع شيكاغو الذى دعي له الرئيس األمريكي روزفلت في مطلع نوفمبر
من العام  1144توقيع إتفاقية دولية لرعاية شئون الطيران المدني سميت فيما بعد بإتفاقية
شيكاغو كان ذلك في  1144 /12/ 7و أصبحت اإلتفاقية

سارية المفعول في 4

 1147/4/بعد أن صادقت عليها  24دولة وهو ما يعادل نصف عدد الدول التي شاركت
1
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العسكرية ـ الخرطوم ـ 1157م ـ ص . 4
2
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في مؤتمر شيكاغو  ,ونتج عن ذلك إلغاء إتفاقية المالحة الجوية الموقعة بباريس في
 , 1111/10/13واتفاقية الطيران التجارى الموقعة بهافانا في 1125/2/20م  ,وكانت
إتفاقية شيكاغو قد جاءت بسبب عجز اإلتفاقيات الدولية التي سبقتها في التوفيق بين مبدأ
الجو الحر  Liberte Airومبدأ الجو المنظم

 , Order Airذلك ألن األخذ بأيهما

سيؤدى إلى نتائج تنعكس سلبا على النشاط الجوي  ,وكذلك بسبب ما برهنت عليه الحرب
العالمية الثانية من قدرة أن تصبح المركبات الهوائية أداة للحرب والقهر و كوسيلة لتحقيق
التضامن بين الشعوب .
إشتملت إتفاقية شيكاغو  1144م على أربع أبواب بمجمل  14مادة  ,حيث تم تخصيص
الباب األول من اإلتفاقية لموضوع الطيران عموماً  ,سيادة الدول على فضائها الجوي ,
نطاق تطبيق اإلتفاقية ,حق الطيران فوق أراضى الدول المتعاقدة  ,جنسية المركبات الهوائية
والشروط الالزمة لها ,التدابير الالزمة لتسهيل المالحة الجوية واإلجراءت الموصى بها في
هذا الشأن  ,وخصص الباب الثاني لتكوين وانشاء المنظمة الدولية للطيران المدني ,
جمعيتها العامة  ,مجلسها  ,موظفيها وماليتها  ,أما الباب الثالث فقد خصص للقواعد
الخاصة بالنقل الجوي الدولي  ,التقارير والمعلومات المتعلقة بالمطارات  ,الطرق الجوية ,
التسهيالت األخرى للمالحة الجوية ومؤسسات التشغيل المشترك  ,وخصص الباب الرابع
لألحكام الختامية المتعلقة بعقد اإلتفاقيات ال ثنائية وحل المنازعات بين الدول المتعاقدة وغير
ذلك من القضايا ذات الطابع القانوني (.)1
إستهلت اإلتفاقية أحكامها بالتأكيد على مبدأ سيادة الدولة المطلقة على فضائها الجوي ,
ووضع أحكام عامة تكفل لطائرات الدول المتعاقدة حق المرور فوق فضاء أي دولة متعاقدة
 ,وقسمت حريات النقل الجوي إلى خمسة حريات شملت  ,حريات  ,العبور  ,الهبوط
ألسباب تجارية  ,إنزال ركاب أو بضائع قادمة من الدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها  ,أخذ
1
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ركاب أو بضائع إلى الدولة التي تتجه إليها الطائرة وحرية إنزال أو أخذ ركاب أو بضائع
قادمة من أي دولة أخرى متعاقدة أو متوجه إليها الطائرة .
نصت إتفاقية شيكاغو على أن تتعهد كل دولة متعاقدة وبمجرد التوقيع عليها بنقض
اإلتفاقيتين السابقتين ( ,باريس 1111و هافانا ,)1125وأن تعترف الدول األعضاء إعترافا
كامال بالسيادة المطلقة لكل دولة متعاقدة على إقليمها وفضائها الجوي  ,وأن تلتزم بعدم
الطيران فوق أي منطقة تحددها أي دولة متعاقدة في إقليمها بأنها منطقة محرمة سوى كان
ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة  ,وأن الحق مكفول لكل دولة في أن ترسم وتحدد الطرق التي
يسلكها الطيران الدولي فوق إقليمها  ,وتحدد المطارات التي يجوز الهبوط فيها  ,كما نصت
اإلتفاقية على أن أحكامها تسرى على الطائرات المدنية فقط بإستثناء الطائرات العسكرية
والشرطية والجمركية  ,وأن تلتزم كل دولة بعدم إستعمال طائراتها المدنية في أي أغراض ال
تتوافق وأحكام اإلتفاقية  ,ونصت على اإلجراءات الخاصة بتفتيش الطائرات وتحديد المناطق
المقيدة وخالفه(.)1
قام مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بإصدار المالحق المفسرة ألحكام إتفاقية
شيكاغو 1144م في المجاالت المختلفة التي تخص الطيران المدني  ,حيث بلغ عددها
تسعة عشر ملحقا وهى متفاوتة من ناحية اإللزام  ,وتجيز اإلتفاقية للدول األعضاء التحفظ
عليها وهى  :ـ
ـ الملحق األول الخاص بإجازات العاملين  , Personnel Licensingويتضمن األحكام
الخاصة بإجازات طاقم الطائرة وضباط المراقبة الجوية والعاملين بالصيانة الجوية.

1

إبراهيم على الخضر الشفيع ـ ـ تطبيق معايير السالمة الجوية في السودان وأثرها على األمن القومي ـ بحث لنيل درجة
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ـ الملحق الثانى والخاص بقواعد الجو  , Rules of the Airويتضمن القواعد التي تنظم
عمليات الطيران المرئى واأللى .
ـ الملحق الثالث وهو خاص باإلرصاد  , Meteorologyويتضمن المصطلحات الفنية
المالحية التي تستخدم في عمليات تبادل معلومات اإلرصاد الجوي بين المحطات األرضية
بعضها البعض وبينها وبين الطائرات .
ـ الملحق الرابع والخاص بالخرائط المالحية  , Aeronautical Chartsويتضمن توحيد
العمليات الخاصة بالخرائط الجوية التي تستخدم في الطيران الدولي .
ـ الملحق الخامس وهو خاص بوحدات القياس المستخدمة في اإلتصاالت الجوية واألرضية
, Units of Measurement to be used in Air Ground Communications
ويتضمن األحكام التي تعمل على التخفيف من اإلختالفات القائمة في نظم القياسات
المستخدمة في هذا الخصوص وفى مجال الطيران المدني الدولي .
ـ الملحق السادس والخاص بتشغيل الطائرات المستخدمة في النقل الجوي التجارى
Operation of Aircraft International Commerial Air Transportويتضمن
الشروط التي تكفل للتشغيل المتماثل في كافة أنحاء العالم مستوى من األمان يكون فوق
المستوى األدنى المقرر .
ـ الملحق السابع والخاص بجنسية الطائرة وعالمات التسجيل Aircraft Nationality
 and Registrations Marksويتضمن الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل الطائرات
وتحديد ذاتيتها .
ـ الملحق الثامن وهو خاص بصالحية الطائرات للطيران Airworthiness of Aircraft
ويتضمن القواعد الخاصة بمنح الطائرات شهادات الصالحية للطيران وكذلك التفتيش عليها
وفقا إلجراءات وقواعد موحدة .
35

ـ الملحق التاسع وهو خاص بالتسهيالت  Facilitationويتضمن القواعد الخاصة بتسهيل
النقل الجوي الدولي وتيسير حركته من ناحية الجمارك والجوازات والصحة وغير ذلك  ,حيث
تهدف هذه القواعد إلى اإلستغناء عن المستندات غير الضرورية وتوحيد وتبسيط المستندات
المطلوبة واإلجراءات السارية وتوفير الحد األدنى الالزم من التسهيالت في المطارات
الدولية.
ـ الملحق العاشر وهو خاص باإلتصاالت الالسلكية للمالحة Aeronautical
 , Telecommunicationsويتضمن توحيد معدات وأجهزة اإلتصاالت الالسلكية للمالحية
الجوية واإلجراءات الخاصة بها.
ـ الملحق الحادى عشر الخاص بخدمات الحركة الجوية Air Traffec Services
ويتضمن المسائل الخاصة بإنشاء وتشغيل خدمات مراقبة الحركة الجوية وخدمات معلومات
الطيران وخدمات اإلنذار لمساعدة الطائرات .
ـ الملحق الثانى عشر وهو خاص بالبحث واإلنقاذ  Search and Rescueويتناول
بالتنظيم عمليات البحث واإلنقاذ الخاصة بحوادث الطائرات والتسهيالت الالزمة لها.

()1

ـ الملحق الثالث عشر والخاص بالتحقيق في حوادث الطائرات Aircraft Accident
 , Inquiryويتضمن قواعد توحيد إجراءات اإلبالغ عن حوادث الطائرات والتحقيق فيها
وتقديم التقارير عنها .
ـ الملحق الرابع عشر وهو خاص بالمطارات  , Aerodromesويتناول تنظيم المواصفات
الخاصة بالمطارات المستخدمة في المالحة الجوية واألجهزة الالزمة لها .

1

خيري الحسيني ـ أحكام التسجيل واإلرهاب في القانون الدولي العام ـ ـ القاهرة ـ دار الكتب ـ  1112ـ ص 144

144 ,
36

ـ الملحق الخامس عشر وهو خاص بخدمات المعلومات المالحية

Aeronautical

 , Information Servicesويتضمن توحيد النظم الخاصة بجمع المعلومات المالحية التي
تستلزمها عمليات المالحة الجوية ونشرها توخيا لزيادة تأمين سالمة المالحة الجوية الدولية
وانتظامها وكفاءتها .
ـ الملحق السادس عشر وهو خاص بضوضاء الطائرات  Aircraft Noiseويتضمن
القواعد الالزمة لتوحيد قياس ضوضاء الطائرات النفاثة المستخدمة في المالحة الجوية
الدولية ووضع اإلجراءات والنظم الكفيلة بالحد منها .
ـ الملحق السابع عشر وهو خاص باألمن Security International Civil Aviation
ويتضمن اإلجراءات األمنية التي يجب أن تتبع في المطارات والطائرات لمنع وقوع أفعال
التدخل غير المشروع في عمليات الطيران المدني الدولي .
ـ الملحق الثامن عشر الخاص بالنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو The Safe
Transport of Dangerous Goods by AIRويتضمن التجهيزات والشروط الالزمة
لنقل البضائع الخطرة مثل المفرقعات والمواد القابلة لإلشتعال(.)1
 .الملحق التاسع عشر وهو ملحق إدارة السالمة الجوية Safety Management
أصبحت هذه المالحق هي التي تنظم المالحة الجوية في مختلف المجاالت وكذلك
تسهيالت النقل الجوي الدولي وذلك عن طريق ما أطلقت عليه إتفاقية شيكاغو  1144في
الباب السادس (األوضاع القياسية الدولية ) وهى أي مواصفات مادية أو تحديد للشكل أو
لطريقة األداء أو لألشخاص العاملين أو لإلجراءات  ,ويعتبر تطبيقها بشكل موحد أم ار
ضروريا لسالمة أو إنتظام المالحة الجوية الدولية وتلتزم بها الدول األعضاء )  ,و(
اإلجراءات الموصى ) بها وهى أية مواصفات مادية أو تحديد للشكل أو لطريقة األداء أو
1
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لألشخاص العاملين أو لإلجراءات  ,يعتبر تطبيقها بشكل موحد أم ار مرغوب فيه لسالمة أو
إنتظام كفاءة المالحة الجوية الدولية  ,يكون على الدول المتعاقدة أن تسعى إلى تطبيقها ) .
يتبين من هذا أنه ال بد للدول األعضاء أن تلتزم بإتباع األوضاع القياسية الدولية
الواردة في اإلتفاقية بإعتبارها ضرورية لتأمين سالمة وانتظام المالحة الجوية الدولية  ,ويجب
عليها إخطار مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني إذا تعذر عليها إتباعها ألي سبب من
األسباب  ,أما اإلجراءات الموصى بها فال تكون ملزمة للدول األعضاء بل يترك لها تقدير
مالئمة تطبيقها من عدمه دون الحاجة إلخطار مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بأي
خروج على أحكامها.
نتج عن هذه اإلتفاقية إنشاء المنظمة المؤقتة للطيران المدني كما تم حل اللجنة
الدولية للمالحة الجوية التي كانت قد تشكلت وفقاً ألحكام المادة  34من إتفاقية باريس عام
1111م لتتولى اإلشراف على تنفيذ اإلتفاقية  ,ولجنة خبراء القانون الجوي الدولي التي كانت
تعنى بإعداد مشروعات القوانين الخاصة بالمسائل المتعلقة بالقانون الجوي الدولي واللجنة
األمريكية الدائمة للمالحة الجوية التي أنشأت وفقا لمقررات إتفاقية هافانا وتم بذلك إنشاء
وتكوين المنظمة المؤقتة للطيران المدني.

()1

المنظمة المؤقتة للطيران المدني الدولي PICAO
قرر مندوبو الدول التي شاركت في مؤتمر شيكاغو 1144م إنشاء منظمة مؤقتة (بيكاو)
يكون لها سلطات إستشارية فقط وذلك إلى حين إنشاء المنظمة الدولية الدائمة  ,حيث عملت
المنظمة المؤقتة خالل الفترة من  1144/12/7إلى 1147/4/4م وأعلن بعدها رسميا ميالد
المنظمة الدولية للطيران المدني  ,ICAOوخالل هذه الفترة تمكنت المنظمة المؤقتة من
إرساء أسس منظمة دولية دائمة تحقق إحتياجات الطيران المدني  ,حيث إتخذ أعضاء
1
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المنظمة المؤقتة اإلجراءات الكفيلة بتقديم وصياغة التوصيات والطرق والوسائل التي تضمن
سالمة وانتظام وجدوى النقل الجوي الدولي  ,وكان على الدول أن تتبع هذه التوصيات بصفة
مؤقتة إلى حين صياغة القواعد القياسية الدولية طبقا لما أوصت به إتفاقية شيكاغو 1144
 ,كما تمكنت المنظمة المؤقتة وبتعاون الدول األعضاء وسكرتاريتها من وضع نماذج
لمختلف الخدمات المطلوبة لسالمة الطيران المدني الدولي مثل خدمات اإلرصاد الجوي ,
تنظيم حركة المرور الجوي  ,اإلتصاالت الالسلكية  ,تنظيمات البحث واإلنقاذ وغير ذلك من
الخدمات والتسهيالت التي يحتاج إليها الطيران المدني.
قسمت المنظمة المؤقتة للطيران المدني سطح الكرة األرضية إلى عشرة مناطق على أن
تتولى كل منطقة منها عقد مؤتمرات دورية لبحث القضايا التي تهم الدول المنضوية تحت
لوائها ,ويأتى من بين هذه المناطق منطقة الشرق األوسط التي عقد مؤتمرها أول إجتماع له
بالقاهرة في أكتوبر من العام  1144وتم من خالل هذا المؤتمر الموافقة على العديد من
التوصيات أرسلت إلى المقر الرئيسى لمنظمة الطيران المدني المؤقتة إلقرارها واعتمادها ,
حيث كانت أهم هذه التوصيات إنشاء مركز للمالحة الجوية  ,إنشاء فرع لمنظمة الطيران
المدني  ,مركز إلستقصاء واذاعة البيانات واإلعالنات بالقاهرة  ,و تم إختيار القاهرة مرك اًز
إلنقاذ الطائرات يزود دول المنطقة بخرائط الطقس واذاعة التقارير والتنبؤات الجوية(.)1
المنظمة الدولية للطيران المدني Internatational Civil Aviation Organization

أدى التقدم واإلزدهار الذى حدث في صناعة الطيران إلى خلق بعض المشاكل
والصعوبات ذات الطابع الفنى والقانونى والتجارى  ,تمثلت في كيفية عبور أجواء الدول
األخرى واستخدام مطاراتها في نقل الركاب والبضائع والبريد  ,نظم صيانة الطائرات  ,تأهيل
العاملين في حقل الصيانة  ,قيادة الطائرات  ,إدارة المطارات والتأمين على الطائرات
1
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والركاب والبضائع  ,فكانت الحوجة ماسة إلى إنشاء جسم دولى جديد ينظم هذه الجوانب ,
فجاء ميالد المنظمة الدولية للطيران المدني كواحدة من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة
التي تتمتع بالشخصية القانونية  ,إال أنها ال تتمتع باإلستقالل الكامل بل ملزمة بإتباع الخط
العام الذى تفرضه منظمة األمم المتحدة  ,مثال لذلك ما وقع على أسبانيا في العام 1147
حيث طلب منها تقديم إستقالتها من المنظمة الدولية للطيران المدني ألنها لم تكن وقتها
عضوا في منظمة األمم المتحدة وذلك على الرقم من إعتراض بعض الدول منها إيرلندا ,
()1

البرتغال وسويس ار .

جاء تكوين المنظمة الدولية للطيران المدني إستنادا على ما ورد في الباب الثانى من
إتفاقية شيكاغو للعام 1144م التي أصبحت تمثل الكيان الدولي المنوط به تطوير وتنظيم
صناعة الطيران المدني الدولي  ,واصدار المالحق والوثائق التي تفصل بنود إتفاقية شيكاغو
للعام 1144م  ,كما تطلب تكوينها إنشاء وتكوين كيانات حكومية في كل دولة من الدول
األعضاء مأذونة بالنظر في شئون صناعة الطيران وتطويرها وتنظيمها بما يتفق والمواثيق
الدولية الصادرة من المنظمة الدولية للطيران المدني وهذه الكيانات هي ما يعرف بهيئات
الطيران المدني في الدول األعضاء.
يقع المقر الرئيس للمنظمة الدولية للطيران المدني في مدينة مونتلاير بكندا ,وهى تُعنى بوضع
القواعد القياسية الدولية وأساليب العمل الموصى بها دولياً واإلجراءات لإلهتداء بها في
الجوانب الفنية للطيران مثل إجازة رخص العاملين  ،قواعد الجو  ،اإلرصاد الجوي ألغراض
الطيران  ،خرائط الطيران  ،وحدات القياس  ،تشغيل الطائرات ،عالمات التسجيل  ،صالحية
الطائرات  ،اإلتصاالت الجوية  ،خدمات الحركة الجوية  ،البحث واإلنقاذ  ،التحقيق في
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حوادث الطائرات  ،عمليات المطارات  ,خدمات معلومات الطيران وقضايا أمن الطيران
المدني.
أهداف المنظمة الدولية للطيران المدني .
تهدف المنظمة الدولية للطيران المدني بصورة عامة إلى تحقيق األمن والسالمة واإلنتظام
( )1

والكفاءة للنقل الجوي الدولي وتتلخص أهم هذه األهداف في األتى  :ـ

 1ـ تحقيق نقل جوى آمن ونمو عادل للطيران المدني في كل دول العالم .
 2ـ تشجيع فن وصناعة الطيران لخدمة األغراض السلمية للبشرية .
 3ـ تشجيع تطوير المطارات وشركات النقل الجوي وخدمات المالحة الجوية لخدمة الطيران
المدني .
 4ـ تلبية وتحقيق رغبات سكان العالم في الحصول على نقل جوى آمن وفعال واقتصادى .
 4ـ ت حقيق العدالة والمساواة والتحقق من حصول جميع دول العالم على فرص متساوية في
تشغيل وتطوير نقلها الجوي .
تعتمد المنظمة الدولية للطيران المدني وتصدر القواعد القياسية المنظمة لجميع
الجوانب المتعلقة بتشغيل وادارة صناعة الطيران  ,وتكون هذه القواعد ملزمة التطبيق على
جميع الدول المتعاقدة و اليسمح ألي دولة متعاقدة أن تصدر في تشريعاتها الوطنية المنظمة
للطيران المدني ما يتعارض مع القواعد القياسية التي أصدرتها المنظمة الدولية للطيران
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المدني  ,ونظ ار للتطور السريع في تكنلوجيا الطيران تخضع هذه القواعد القياسية للدراسة
الدائمة والمستمرة ومن ثم يتم التعديل حسبما يقتضي األمر (.)1
قامت المنظمة الدولية للطيران المدني منذ تكوينها بأعمال مكثفة في مجال اإلبالغ
عن بيانات حوادث ووقائع الطيران  ،مجال تشغيل الطائرات في جميع األجواء  ،مجال
التشغيل اآللي لخدمات الحركة الجوية  ،مجال استخدام الكمبيوتر في اإلرصاد الجوية
مجال نقل البضائع الخطرة وعالجت حوادث أفعال التدخل غير المشروع التي
وقعت على الطيران المدني ونظم اإلتصاالت والمالحة واالستطالع وادارة الحركة
الجوية.
قامت المنظمة الدولية للطيران المدني بتقسيم الكرة األرضية لمناطق جغرافية ،
لتوفير التسهيالت والخدمات األرضية الضرورية للطائرات التي تحلق في هذه المناطق ،
حيث يجب في كل منطقة من هذه المناطق التخطيط بعناية إلنشاء شبكة تسهيالت خدمات
المالحة الجوية والمطارات ،محطات اإلرصاد الجوية واإلتصاالت  ،المساعدات المالحية ،
قواعد البحث واإلنقاذ وغير ذلك من الخدمات التي تعتمد عليها الطائرات  ,حيث يتم هذا
التخطيط في االجتماعات اإلقليمية للمالحة الجوية وهي اجتماعات تعقد بانتظام لكل منطقة
وتدرس فيها بدقة حاجة المنطقة إلى إنشاء أي تسهيالت أو خدمات ويتخد فيها القرار,
وعندما تحتاج الدول األعضاء للمساعدة في ذلك فإنها تحصل عليها من خالل مكاتب
اإليكاو اإلقليمية السبعة ،حيث يعتبركل مكتب منها معتمد لدى مجموعة محددة من الدول
المتعاقدة  ،وتتمثل المهمة الرئيسة لهذه المكاتب السبعة في تشجيع تنفيذ خطط المالحة
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ال
الجوية وتحديثها و المساعدة والتعجيل بتنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ واستكمال الخطط أو ً
بأول .

()1

ظلت المنظمة الدولية للطيران المدني تعمل علي حث الدول المتعاقدة علي تقليص
اإلجراءات الروتينية  ,وأصدرت القواعد القياسية الدولية المتعلقة بالتسهيالت من أجل وضع
حد أقصى للشروط التي تفرضها الدول على هذه اإلجراءات  ,ووضعت أسس ومعايير دولية
لتصنيف المطارات حسب معدالت التشغيل  ,حجم الحركة الجوية  ,حموالت الطائرات
المحتمل والمتوقع هبوطها واقالعها وعلى هذا األساس يتم تحديد نوع وحجم التسهيالت ,
األنظمة المالحية  ,أطوال واتساعات الممرات  ,تجهيزات اإلنارة ومواصفات وطبقات
الرصف للمطار .
تعمل المنظمة الدولية على التصديق بتزويد مباني محطات الركاب بأحدث األجهزة
واألنظمة االلكترونية التي ت سهل من مهمة تقديم الخدمات للركاب وأمتعتهم وخدمات النقل
الجوي للبضائع المختلفة بغرض توفير أقصى درجات األمن والسالمة الجوية بما يتماشى
مع أهدفها واألسس التي ت تمثل في ضمان السالمة واألمن واالنتظام في المهام وتوفير
الوقت واالقتصاد في الجهد مع كفاءة عالية للنقل الجوي .
تقدم المنظمة الدولية المساعدة إلى الدول األعضاء لتحسين تجهيزاتها واجراءاتها
الخاصة بأمن الطيران  ,وتتمثل المساعدة بوجه عام في إسداء المشورة بشأن تنظيم
اإلجراءات المعنية بالطيران المدني ومواقع وعمليات المنشآت والخدمات  ،تعيين الخبراء
وادارة شؤونهم  ،التدريب بمنح دراسية وشراء المعدات  ,حيث أنشأت المنظمة مراكز كبيرة
للتدريب على أعمال الطيران المدني  ،وساعدت على تأسيس و إنشاء عدد منها  ,ومعظم
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هذه المراكز إقليمية تستقبل الدارسين من جنسيات مختلفة وتدفع الحكومات المحلية قسطا
كبي اًر من تكاليفها وتتولى تشغيلها بالكامل .

()1

آليات المنظمة الدولية للطيران المدني
تعمل المنظمة الدولية للطيران المدني باآلليات التالية :ـ

()2

الجمعية العمومية  .تتألف الجمعية العمومية من ممثلين لجميع الدول األعضاء بالمنظمة
الدولية للطيران المدني وتختص بوضع واجازة السياسات العامة والخطط الخاصة بأعمال
المنظمة وتجتمع مرة واحدة كل ثالث سنوات بهدف إستعراض تفاصيل النشاطات السابقة
للمنظمة الدولية واجازة ميزانيتها .
مجلس المنظمة  .هو الجهاز التنفيذى للمنظمة الدولية للطيران المدني  ,يتم إنتخابه من
الجمعية العمومية كل ثالث سنوات  ,وهو المسئول أمام الجمعية العمومية ويتكون من 33
دولة من الدول المتعاقدة بعضها عضويتها دائمة وبعضها يتم تغيرها بعد كل دورة على أن
يراعى في تشكيله التمثيل المالئم للدول األعضاء  ,ليشمل الدول التي لها دور وامكانيات
كبيرة في مجال النقل الجوي  ,والدول التي تسهم إسهاما كبي ار في توفير التسهيالت لخدمات
المالحة الجوية كما يجب أن يراعى في ذلك التمثيل جميع المناطق والقارات والكيانات في
العالم.
اللجان المتخصصة  .يضم المجلس عدد ستة لجان متخصصة هي :ـ

1
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 1ـ اللجنة القانونية  The Low Committeeوتتكون من قانونيين مختصين في القانون
الدولي ترشحهم الدول األعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني ومهمتها دراسة
وتحضير اإلتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الجوي  ,وتقديم اإلستشارات القانونية
التي يطلبها مجلس اإلدارة أو الهيئة العامة للمنظمة الدولية.
 2ـ لجنة النقل الجوي  Air Transport Committeeتتكون من أعضاء يسميهم مجلس
اإلدارة ومهمتها النظر في القضايا والمسائل المتعلقة بالنقل الجوي .
 3ـ لجنة المالحة الجوية  Air Navigation Committeeوتتكون من أعضاء فنيين
يعينهم مجلس اإلدارة بناء على إقتراح من الدول األعضاء .
 4ـ اللجنة المشتركة لخدمات المالحة الجوية وتختص بجميع القضايا والمسائل المنظمة
للمالحة الجوية .
 4ـ اللجنة المالية وتختص بجميع القضايا والمسائل المتعلقة بالنواحى المالية للمنظمة .
 4ـ (لجنة التدخل القانوني ) وتختص بجميع القضايا والمسائل المتعلقة بالجانب القانونى .
كما يختص المجلس بسن ووضع القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها ،
وادرجها في مالحق إتفاقية شيكاغو 1144م وذلك عن طريق اإلستعانة بلجانه المختلفة
المذكورة ,ويتمتع بصالحية الفصل في النزاع الذى ينشأ بين الدول األعضاء وال يكون
مختصا في ذلك بمجرد وقوع النزاع بل يجب أن تتقدم الدول طرف النزاع بطلب إلى
المجلس للنظر في النزاع .
األمانة العامة للمنظمة  .هي برئاسة األمين العام للمنظمة ويتبع لها خمسة إدارات هي
إدارة المالحة الجوية  ،إدارة النقل الجوي  ،إدارة التعاون الفني  ،إدارة الشؤون القانونية ،
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وادارة الشؤون اإلدارية والخدمات ويتم تعيين موظفيها على أساس جغرافي وتختص بمتابعة
()1

تنفيذ مقررات الجمعية العمومية وقررات المجلس .

ساعد التقدم التقنى في صناعة الطيران والطائرات في نجاح المنظمة الدولية للطيران
المدني في تحقيق رسالتها واهدافها  ,وجدية الدول األعضاء للتقيد بق ارراتها وتوصياتها
واصدار القوانين المحلية وتنظيم إتفاقيات النقل الجوي العالمى واإلقليمى الثنائية والمتعددة
األطراف  ,حيث حددت المنظمة الدولية وفقا لذلك تسعة ميزات لتنظيم الحركة الجوية
الدولية تسمى ( ميزات الجو ) أو الحريات الجوية إال أن تسميتها بالميزات الجوية أفضل
من الحريات الجوية وذلك ألن إستخدام مصطلح حريات في القانون البحري تعني تلك
الحريات التي تستخدم خارج حدود المياة اإلقليمية للدولة أما هي في القانون الجوي عبارة
عن ميزات متبادلة بين الدول داخل حدود إقليمها  ,كما أن إستخدام مصطلح حريات
يتعارض مع مبدأ السيادة المطلقة ألى دولة علي إقليمها والذى أقرته إتفاقية شيكاغو 1144
م كما أن إتفاقية شيكاغو 1144م نفسها لم تستخدم تعبير الحريات الجوية إنما إستخدمت
تعبير ميزات الجوء كما هو واضح من نص المادة الخامسة من اإلتفاقية  ,كما أن هذه
الميزات عندما يتم الحصول علي أيا منها بين الدول تتحول إلي ( حقوق حركة جوية )
 Traffic Rightsوهذه الميزات هي :ـ
ـ الميزة األولى هي ميزة عبور إقليم الدولة األخرى دون الهبوط فيه .
ـ الميزة الثانية هي ميزة الهبوط في مطارات ومهابط الدولة المتعاقدة ألسباب فنية غير
تجارية مثل التزود بالوقود وراحة الطاقم والركاب دون أخذ أوانزال .
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ـ الميزة الثالثة هي ميزة نقل الركاب والبضائع والبريد بمقابل من مطارات و أراضى الدولة
المسجلة للطائرة والدول األخرى المتعاقدة (.)1
ـ الميزة الرابعة هي ميزة نقل الركاب والبضائع والبريد بين مطارات و أراضى الدولة
األخرى المتعاقدة ويكون مقصدها النهائي دولة تسجيل الطائرة .
ـ الميزة الخامسة وهى الميزة التي تخول للطائرة المسجلة في دولة معينة وهي في طريقها
من أو إلي هذه الدولة أن تأخذ ركاب أو بريد أو بضائع بمقابل من الدولة األخري وتنزلها
في دولة ثالثة .
ـ الميزة السادسة وهي التي تخول لطائرة مسجلة في دولة ما أخذ ركاب أو بريد و بضائع
بمقابلة من دولة ما وتقوم بنقلها خالل إقليم دولة التسجيل إلي إقليم دولة ثالثة .
ـ الميزة السابعة وهي ميزة نقل ركاب وبريد وبضائع بمقابل بواسطة ناقل جوي يعمل خارج
إقليم دولة التسجيل لتلك الطائرة .
ـ الميزة الثامنة وهي الميزة التي تخول لطائرة مسجلة في دولة معينة أن تأخذ ركاب وبضائع
وبريد بمق ابل من نقطة معينة في دولة أخرى وتنزل في نقطة أخرى داخل نفس الدولة .
ـ الميزة التاسعة وهي الميزة التي تمنح ألى ناقل جوي حرية الطيران في الفضاء األجنبي ما
دام أنه يلتزم بمتطلبات إجراءات السالمة والتشغيل وخالفه (.)2
المطلب الثاني  :الطيران المدني السودانى

 1ـ شمبول عدالن محمد ـ ـ إمكانيات النقل الجوي ـ ـ الخرطوم ـ 1115م ـ ص . 24
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تمثل هيئة الطيران المدني السودانى إحدى الركائز األساسية التي يقوم عليها
اإلقتصاد الوطني والذى يعتبر من أهم عناصر قوى الدولة الشاملة وذلك لما يقوم به من
أدوار في شتي المجاالت  ,حيث دخلت الطائرة إلى السودان في وقت مبكر نسبيا وذلك في
عهد المستعمر قبل الحرب العالمية الثانية لتخدم بعض األغراض العسكرية المتمثلة في نقل
الجنود والمؤن  ,وكانت تلك الطائرات أغلبها طائرات برمائية تهبط وتقلع من منطقة الشجرة
على النيل األبيض جنوب الخرطوم .
تطورت األحداث العالمية عقب الحرب العالمية الثانية وفطن المستعمر وحلفائه ألهمية
موقع السودان كمركز حيوى يربط كل من مصر وليبيا بغرب ووسط وشرق أفريقيا  ,فأنشأ
المطارات في كل من الجنينة  ,الفاشر ,األبيض وبورتسودان لتخدم جيوش الحلفاء المتمركزة
في مصر وليبيا  ,وبهذا التوسع في إنشاء المطارات وحركة الطيران الملكى  ,وبعد إنتهاء
الحرب بإنتصار ال حلفاء زادات نشاطات قسم الطيران الذى أسسه اإلستعمار البريطاني في
العام  1134والذى تتمثل مهامه في تصديقات العبور والهبوط للطائرات  ,وكان يتبع إداريا
للسكرتير اإلدارى وفنيا لسالح الطيران الملكى البريطانى فتحولت بعد ذلك تبعيته الفنية
لشركة إرشادات الطائرات البريطانية المعروفة رم از بـ  I.A.Lـ

()1

تحول قسم الطيران المدني في العام  1142إلى مصلحة حكومية ذات صالحيات
أوسع وادارة منفصلة تتبع لو ازرة المواصالت  ,وبعد أن نال السودان إستقالله في العام
 1144م وتمت السودنة تبدل نظام العمل من نظام الشركات إلى قطاع حكومي  ،وتمت
بموجب ذلك سودنة وظائف شركة  I.A.Lوأصبح يشغلها موظفون سودانيون  ,وأنشأت
مصلحة الطيران المدني السوداني  ,وأصبحت مصلحة سودانية مستقلة إداريا وفنيا تحت
إشراف و ازرة النقل والمواصالت والسياحة.
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تمت إعادة النظر في التنظيم الداخلى للمصلحة لتواكب التوسع في حركة الطيران
وقامت المصلحة بإنشاء عدد من المطارات والمهابط الجديدة في مختلف أقاليم السودان ,
وشجعت إنشاء المهابط الخاصة التي تستخدمها طائرات الشركات العاملة في مجال رش
ومكافحة اآلفات الزراعية وشركات التعدين والمسح الجيولوجى وبعض الشركات األخرى مثل
شركة سكر كنانة  ,كما قامت المصلحة بضم بعض األقسام ذات الصلة والتي كانت تتبع
لمؤسسات حكومية أخرى مثل قسم اإلتصاالت الالسلكية الذى كان يتبع لمصلحة البريد
والبرق  ,قسم هندسة الالسلكى الذى كان يتبع للسلكية والالسلكية وقسم هندسة المطارات
الذى كان يتبع لو ازرة األشغال  ,كما إنضمت مصلحة الطيران للمنظمة الدولية للطيران
المدني.
صدر في العام 1140م أول قانون للطيران المدني السوداني وصدرت بموجب ذلك
العديد من اللوائح لتنظيم حركة النقل الجوي في أجواء البالد على المستويين الداخلي
والعالمي  ،و تم في نفس العام ضم مصلحة الطيران إلى و ازرة الدفاع فأصبحت تقوم بجميع
المهام الخاصة بها  ،وفي أكتوبر عام 1154م صدر قرار جمهوري بتحويل مصلحة
()1

الطيران المدني إلى هيئة بإسم الهيئة العامة للطيران المدني تتبع لو ازرة الدفاع,

ثم تبع ذلك

تعديل في الهيكل الداخلى للهيئة حيث تم إستحداث إدارات وأقسام جديدة  ,والغاء ودمج
بعض اإلدارات واألقسام القديمة وأصبح على رأس كل إدارة أو قسم مدير بصالحيات إدارية
وفنية ومالية ومهام محددة .
تم في العام 1155م تحديث الهيكل اإلدارى للهيئة العامة للطيران المدني وأصبح
يضم مجلس اإلدارة  ,المدير العام  ,عدد من اإلدارات العامة واإلدارات المتخصصة ,
وشمل ذلك تحديد المهام والتبعية اإلدارية لكل أقسام الهيئة على النحو التالى  :ـ
1
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ـ الوزير مشرفا عاماً على الهيئة .
ـ مجلس اإلدارة .
ـ المدير العام .
ـ اإلدارة العامة لمطار الخرطوم الدولي .
ـ اإلدارة العامة لألمن والمطارات والمهابط الوالئية .
ـ اإلدارة العامة للشئون اإلدارية .
ـ اإلدارة العامة للشئون المالية والحسابية واإلمداد .
()1

ـ اإلدارة العامة لشئون الطيران والسالمة الجوية .
ـ اإلدارة العامة للشئون الهندسية .
ـ اإلدارة العامة لخدمات المالحة الجوية .
ـ اإلدارة العامة للتخطيط والتنمية .

ـ عدد من الوحدات واإلدارات المتخصصة تتبع للمدير العام مباشرة وهي  ,المستشار
القانونى  ,وحدة المراجعة الداخلية  ,وحدة التطوير اإلدارى  ,وحدة اإلعالم والعالقات العامة
والمكتب التنفيذى.

1
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وفي العام  1114تم إنشاء و ازرة الطيران والمساحة  ,وتم ضم الهيئة العامة للطيران
المدني للو ازرة الوليدة والتي أصبحت كذلك تضم هيئة اإلرصاد الجوي وشركة الخطوط
الجوية السودانية .
شهد الطيران المدني السوداني في الفترة من  1117ـ ـ  2000م تطو ار ملحوظا في جميع
المجاالت اإلدارية والخدمية والتنموية  ,فعلي المستوي اإلدارى والتشريعي تم إعداد
واجازة هيكل تنظيمي جديد للهيئة العامة للطيران المدني شمل مجلس اإلدارة الذى يتكون من
الرئيس وسكرتير المجلس باإلضافة إلي عدد من األعضاء ثم المدير العام ومعاونيه من
مكتب تنفيذي وسكرتارية ومستشار قانوني ومراجع داخلي وعالقات عامة  ,باإلضافة إلي
عدد  5إدارة عامة هي اإلدارة العامة لمطار الخرطوم  ,اإلدارة العامة للمطارات والمهابط
واألمن  ,اإلدارة العامة للشئون اإلدارية  ,اإلدارة العامة لشئون الطيران والسالمة الجوية ,
اإلدارة العامة للشئون المالية والحسابية واإلمدادات  ,اإلدارة العامة للشئون الهندسية  ,اإلدارة
العامة لخدمات المالحة الجوية  ,اإلدارة العامة
للتخطيط والتنمية  ,كما تم تفصيل مهام وواجبات كل من مجلس اإلدارة والمدير العام
واإلدارات العامة المختلفة  ,وتم كذلك إعداد هيكل وظيفي يبين عناوين الوظائف والدرجات
الوظيفية والوصف الوظيفي لكل العاملين حسب الهيكل التنظيمي المجاز  ,كما تم إعداد
واجازة الهيكل الراتبي  ,وتم كذلك إجازة تعديل قانون الطيران المدني السوداني للعام 1111م
(.)1
أما علي مستوي التنمية وتطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة العمل فقد تم تنفيذ العديد من
مشروعات التأهيل واإلصالحات في المدرجات والصاالت ومواقف الطائرات ومناطق الحركة

1
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الجوية وتأهيل أجهزة اإلتصاالت والمالحة الجوية واإلضاءة المدرجية واألسوار ومحطات
الكهرباء والصرف الصحي واآلليات والمعدات وتأهيل عربات اإلطفاء  ,حيث شمل ذلك
العديد من المطارات الدولية والمحلية منها مطار الخرطوم  ,مطار الشهيد صبي ار  ,مطار
ملكال  ,مطار جوبا  ,مطار مروي  ,مطار كادقلي  ,مطار وادي حلفا  ,مطار الع اززة ,
مطار الفولة  ,وعدد من المهابط

()1

.

كما تم إعداد واجازة خطة جديدة لتأهيل وتوثيق المطارات والمهابط هي الخطة العشرية
لألعوام  2000ـ ـ  2001م وذلك وفقا للقرار رقم ( )4لسنة 1111م الصادر من مدير عام
الهيئة العامة للطيران المدني والقاضي بتشكيل لجنة لهذا الغرض وكان ذلك بهدف إيجاد
مرجع وثائقي يتم الرجوع إليه للحصول علي المعلومات والبيانات .
باشرت اللجنة مهامها وتمكنت من إنجاز مهمتها بعد جهود متواصلة وزيارات ميدانية لجميع
المطارات الرئيسية إستمرت لمدة أربعة أشهر ورفعت تقريرها للسيد مدير عام الهيئة العامة
للطيران المدني في شكل مجلد أصبح يمثل مرجعية هامة للمعلومات بالهيئة العامة للطيران
المدني  ,وقد تم تقسيم الخطة إلي مرحلتين تبدأ األولي من مطلع العام  2000وتنتهي في
نهاية العام  2004م ثم تبدأ المرحلة الثانية من مطلع العام  2004م لتنتهي في العام
2001م

()2

 ,إال أن هذه الخطة قد واجهتها العديد من المشاكل والعقبات حالت دون تطبيقها

علي الوجه الذي أعدت له .
هيكلة الطيران المدني السوداني .
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إعتمدت معظم الدول في بدايات تنظيم الطيران المدني على هيئة واحدة تمتلك
وتراقب الطيران المدني  ,ومع تزايد حجم حركة النقل العالمي والتحوالت في قطاع الطيران
ظهرت الحاجة إلي التفكير في أساليب جديدة تجعل السفر عبر الطيران أكثر أمنا وسالمة ,
فقامت المنظمة الدولية للطيران المدني بعقد المؤتمرات والدراسات وخلصت إلي ضرورة
الفصل بين السلطات الرقابية ومقدمي خدمات النقل الجوي وخدمات المالحة الجوية  ,وذلك
لتسهيل عملية الرقابة وفقا للمعايير الدولية  ,وناشدت الدول األعضاء بضرورة تطبيق نظام
الفصل  ,حيث تتمثل متطلبات المنظمة الدولية للفصل في عدة أهداف أهمها :ـ
 1ـ تجويد معايير األمن والسالمة ومراقبة تطبيقها واإللتزام بها .
 2ـ رفع مستوى فعالية األداء من خالل إعادة تصميم الهياكل .
 3ـ تجويد الخدمات وتلبية حاجات العمالء .
 4ـ تطبيق الحوكمة اإلدارية من خالل اإلستقاللية في إتخاذ الق اررات وتفعيل أسس ولوائح
المحاسبة.
 4ـ زيادة وتطوير مواعين اإليرادات واإلستثمار .
 4ـ تحسين شروط العمل واستقطاب الكفاءات .

()1

خضعت الهيئة العامة للطيران المدني في العام  2004م إلي تدقيق شامل من قبل
المنظمة الدولية للطيران المدني كان من بين توصياته ضرورة هيكلة الهيئة وذلك بفصل
الجسم الرقابي عن الجسم الخدمي بغرض تجويد األداء ومواكبة لمتطلبات المنظمة الدولية
للطيران المدني  ,وبموجب ذلك أصدر مجلس الوزراء اإلتحادى في العام  2007القرار
الوزاري رقم ( )214والذى قضي بهيكلة الهيئة العامة للطيران المدني السوداني تمشيا
1
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واتساقا مع المعايير الدولية الخاصة بإدارة شئون الطيران المدني والتي تتطلب وجود جسم
خدمى تشغيلى يقوم بتشغيل المطارات وتقديم الخدمات المختلفة في مجال الطيران مع وجود
جسم رقابى يقوم بمراقبة الجسم التشغيلى للتأكد من اإللتزام بتطبيق المعايير الدولية التي
تصدرها المنظمة الدولية للطيران المدني لتشغيل وادارة المطارات ومنشأت الطيران المدني
األخرى  ,حيث عزت المنظمة الدولية للطيران المدني إرتفاع نسبة حوادث الطيران والوقائع
الخطرة وزيادة نسبة وقوع أفعال التدخل غير مشروع ضد أمن الطيران المدني إلى عدم مقدرة
بعض الدول لممارسة سلطاتها الرقابية والتفتيشية  ,كما أن المنظمة الدولية كانت قد أقرت
إجراء تدقيق شامل للدول األعضاء على كل األنشطة التي تغطيها مالحق إتفاقية
شيكاغو(.)1

إستراتيجية الطيران المدني السوداني  8103 ( 3* 3ــ . ) 8105
أكثر ما يميز صناعة الطيران المدني أنها ذات طابع عالمى تحكمها معايير دولية ,
التحول فيها تحول دولي يحتم على الدول األعضاء إجراء تعديالت في تشريعاتها ونظمها
الوطنية لتواكب المطلوبات الدولية  ,ولما كان السودان منضويا تحت هذه المنظومة كان ال
بد من اإليفاء بالمتطلبات الالزمة لصناعة طيران آمن ومستقر ,لذا شرعت سلطات الطيران
المدني السوداني في عملية التغيير بهدف تطوير الطيران وتحسين مستوى األمن والسالمة ,
ومن هذا المنطلق وتنفيذا لقرار الهيكلة أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوداني في
العام  2001م عن إستراتيجية جديدة يتم على أساسها الفصل بين الجسمين الرقابي
والخدمي أطلق عليها مسمي إستراتيجية الطيران المدني (  ) 3 * 3بمعني أنها تسعي
1
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لتحقيق ثالث أهداف في ثالث أعوام تتمثل في ( تعزيز السالمة ـ ـ تحرير األجواء ـ تشغيل
المطارات علي أسس إقتصادية )()1ـ
كانت دواعي صياغة هذه اإلستراتيجية هي مواكبة التغييرات في البيئة الدولية والمحلية
ومعالجة القصور والتدهور الذى طال الطيران المدني السوداني في تلك الفترة والذى تمثل
في األتي :ـ
 1ـ غياب القوانين واللوائح الفنية المنظمة ألعمال الرقابة والتفتيش على أنشطة المشغليين
الجويين .
 2ـ تدني الكفاءة التشغيلية .
 3ـ ترهل الهيكل اإلدارى والتنظيمى وغياب سياسات التوظيف وفق الحوجة الفعلية.
 4ـ عدم وجود السياسات التي تحكم عملية التدريب .
 4ـ ضعف التركيز اإلدارى والتخطيطي على اإلدارات الفنية .
 4ـ تدني مستويات السالمة ومعاييرها وتردى الخدمات بالمطارات وهدر الموارد .
إرتكزت إستراتيجية الطيران المدني  3 * 3على ثالث غايات هي :ـ
 1ـ تعزيز السالمة .
 2ـ تحرير األجواء .
 3ـ تطوير المطارات وتشغيلها على أسس إقتصادية .

()2

1
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إنتظمت الهيئة العامة للطيران المدني في إطار إعداد وتنفيذ هذه اإلستراتيجية واكمال
التحول للهيكلة برامج عديدة ومتواصلة شملت اإلجتماعات  ,الندوات  ,السمنارات وورش
العمل وكانت مخرجات هذا العمل تأسيس سلطة الطيران المدني السودانى في العام 2012
م الذى شهد التطبيق الفعلى لهيكلة الهيئة العامة للطيران المدني وذلك بفصل الجسم الرقابي
عن الجسم الخدمى وفقا لمتطلبات وتوجيهات المنظمة الدولية للطيران المدني  ,حيث أنشأت
بناء على ذلك سلطة الطيران المدني السودانى التي أصبحت تعنى بالجانب الرقابى والتأكد
من اإللتزام بتطبيق القواعد الصادرة من المنظمة الدولية للطيران المدني والتي تنظم مسائل
وقضايا الطيران المدني في شتى المجاالت  ,كما أنشأت الشركات التي تتولى الجانب
الخدمى والتشغيلى تحت رقابة واشراف سلطة الطيران المدني وأنشأت بذلك شركة مطارات
السودان القابضة ويتبع لها شركات فرعية تضم شركة مطار الخرطوم الدولي,شركة
المطارات الوالئية  ,شركة هندسة المطارات وأكاديمية السودان لعلوم وتكنلوجيا الطيران
وباشرت هذه األجسام جميعها مهامها وفقا لقانون سالمة الطيران المدني للعام 2010
وقانون تنظيم الطيران المدني السودانى للعام  2010م وأصبح الطيران المدني تابعا لو ازرة
()1

الدفاع.

أدت الهيكلة التي تمت بالطيران المدني إلى تحسن ملحوظ في الخدمة المقدمة
بالمطارات ومرافق الطيران المدني األخرى وفى بيئة العمل حيث أصبحت هنالك أجسام
تشغيلية تقوم بتقديم خدمات الطيران المدني للشركات العاملة وللجمهور مع وجود أجسام
رقابية مستقلة تقوم بمراقبة األجسام التشغيلية للتأكد من تجويد خدماتها واإللتزام بالمعايير
والمقاييس التي تفرضها المنظمة الدولية للطيران المدني  ,إال أن الوضع ما زال يحتاج إلى
المزيد من الجهود حتى ترتقى مطارات السودان وشركات الطيران إلى مصاف العالمية

1
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وتنافس الدول األخرى التي تقدمت كثي ار في خدمة صناعة الطيران  ,كما أفرزت الهيكلة
بالمقابل العديد من المشاكل على صعيد العاملين تمثلت في فقدان العديد منهم لوظائفهم .
تتمثل أهم مهام واختصاصات سلطة الطيران المدني السوداني حسب ما ورد في قانون
تنظيم الطيران المدني السودانى للعام  2010في اآلتى  :ـ
 1ـ النهوض بقطاع الطيران المدني من خالل تنظيم وتجويد النواحى اإلدارية وتشجيع
اإلستثمار ووضع المعايير واإلشتراطات والضوابط الفنية ألمن وسالمة الطيران المدني .
 . 2ترخيص المطارات والمهابط ومرافق خدمات الطيران المدني و إجازة واعتماد مشغلى
ومقدمى خدمات الطيران المدني .
 3ـ إعداد ومراقبة تطبيق النظم الخاصة بالجودة الشاملة في أمن وسالمة الطيران المدني
وتدريب العاملين .
 4ـ مراقبة الشركات العاملة في خدمات الطيران بهدف التأكد من إلتزامها بتوفير السالمة
واألمن للمطارات والطائرات والركاب وفقا للمتطلبات التي تنص عليها لوائح و
قوانين المنظمة الدولية للطيران المدني وتطوير وتقديم أفضل الخدمات في مجال النقل
الجوي واعداد الدراسات والبحوث والخطط .
 4ـ تمثل سلطة الطيران المدني حكومة السودان في المنظمات العالمية واإلقليمية المختصة
واللجان الو ازرية  ,والتفاوض باسم الدولة مع السلطات المماثلة في الدول األخرى بغرض
عقد وتوقيع اإلتفاقيات الدولية والثنائية في مجال أمن الطيران المدني  ,ويكون لها نيابة عن
()1

الدولة السيادة الكاملة على الفضاء الجوي داخل إقليم الدولة .
إستراتيجية السودان للطيران  8102ـــ  8130م .
1

قانون تنظيم الطيران المدني ـ سلطة الطيران المدني السوداني ـ ـ الخرطوم ـ  2010م ـ ـ ص 14
57

أصبح التطور السريع في صناعة النقل الجوي الدولي والتحوالت اإلقتصادية
المتسارعة تشكل تحديا كبي ار لصناعة الطيران في السودان وتحتم عليه التكيف معها بإعتباره
جزءا من المنظومة العالمية للطيران المدني  ,وذلك عبر وضع سياسات واستراتيجية واضحة
المعالم طويلة المدي وقابلة للتصدى لهذه التطورات واإلستفادة من الوضع الجغرافي المميز
للسودان في خلق مناخ يساعد على تطوير صناعة الطيران فكانت إستراتيجية السودان
للطيران  2017ـ 2031م .
تمثل هذه اإلستراتيجية خطة الدولة السودانية التي تعبر عن رؤيا اإلستراتيجية الوطنية
القومية ربع القرنية  2007ـ ـ  2031م حول صناعة الطيران  ,وتعتبر حلم السودان حول
الطيران المدني حيث قامت على منهجية تستند على التعرف على الغايات الوطنية الواردة
في اإلستراتيجية الوطنية والتي تحتاج إلي اإلسناد من الطيران المدني وتشمل :ـ
ـ أوضاع تطور الطيران المدني السوداني .
ـ أوضاع السالمة الجوية واألمن الجوي السوداني .
ـ أوضاع البنية التحتية للطيران المدني السوداني .
ـ أوضاع القدرات التنافسية وتحرير األجواء .
ـ أوضاع شركات النقل الجوي الوطنية من حيث القدرة المالية والتقنية واإلدارية .
ـ أوضاع التشريعات والسياسيات الوطنية .
ـ أوضاع البيئة الخارجية والداخلية للطيرن المدني .

1
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تبنت إستراتيجية السودان للطيران  2017ـ  2031م رؤيا محددة تسعي سلطة
الطيران المدني وشركة مطارات السودان القابضة لتحقيقها تمثلت في ( طيران مدني آمن
فاعل ومتميز إقليميا )  ,ورسالة تمثلت في ( عبر منظومة محكمة ومتكاملة نسعي لتعزيز
السالمة واألمن ورفع كفاءة الطيران المدني وانتظامه وتطوير إقتصادياته وتطبيق أفضل
المعايير والممارسات والنظم الدولية ونسهم بفعالية في تحقيق الغاية الوطنية واألمن العالمي
).
تتمثل أهم مالمح هذه اإلستراتيجية في أنها قد إستندت على مرجعيات أساسية تشريعية
واقتصادية تحكم قطاع الطيران محليا ودوليا ومنهجيات علمية في بناء و صياغة
اإلستراتيجيات شملت اآلتي :ـ
ـ اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية واإلقليمية في مجال الطيران ومالحقها والتي صادق
السودان عليها.
ـ دستور السودان اإلنتقالي  2004م .
ـ قانوني تنظيم وسالمة الطيران السوداني  2010م .
ـ اإلستراتيجية القومية ربع القرنية  2007ـ  2030م .
ـ نتائج التحليل اإلستراتيجى .
ـ البحوث والدراسات العلمية .
()1

ـ جلسات الخبراء والعصف الذهني .
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تحوي هذه اإلستراتيجية ستة أهداف إستراتيجية تسعي لتحقيقها خالل الفترة الزمنية المعلنة
تشمل :ـ
 1ـ تعزيز سالمة وأمن الطيران المدني وذلك عبر تحسين أداء مستويات السالمة واألمن
وتطوير وصيانة المعايير الموصي بها واإلجراءات المعمول بها في أنشطة الطيران المدني
وتطوير القدرات الرقابية والتنظيمية الخاصة بالسالمة واألمن وتطوير النظم والقدرات
اإلدارية واعداد الكوادر المدربة .
 2ـ زيادة الطاقة اإلستيعابية للطيران المدني السوداني  ,وذلك عبر اإلستفادة القصوى من
الموقع الجغرافي اإلستراتيجي للسودان في مجال المالحة الجوية والمطارات  ,وزيادة السعة
اإلستيعابية للبنيات التحتية للمطارات من صاالت ومدرجات وخدمات مناولة أرضية ,
والمواعيين غير الطيرانية من فنادق ومطاعم وخالفه وزيادة السعات التخزينية لقرى البضائع
والشحن الجوي .
 3ـ تقديم خدمات نقل جوى تتسم باإلقتصادية والكفاءة  ,وذلك عبر تطوير إقتصاديات النقل
الجوي ورفع كفاءة مقدمى خدمات النقل الجوي ودعم الناقل الوطني السوداني وشركات
الطيران الوطنية األخرى .
 4ـ تطوير القدرات اإلدارية واإلبداعية لصناعة الطيران  ,وذلك عبر تطوير البنيات
التشريعية وضمان فاعلية وسيادة القوانين والتعاون مع مؤسسات الطيران المدني الدولية
واإلقليمية وضمان التمثيل الفاعل فيها عبر عناصر مدربة ومقتدرة .
 4ـ التأسيس لتطوير وتوطين التقانة والمعرفة  ,وذلك عبر تشجيع وتطوير البحث العلمي
والتقانات المستخدمة في قطاع الطيران  ,دعم البحث العلمي واإلستثمار فيه وتوفير
متطلباته و تشجيع اإلبتكار ورعاية المبدعين والتركيز على مؤسسات التعليم التي تعمل في
مجال الطيران وفي تطوير المعارف .
61

 4ـ تعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران  ,ووضع خارطة طريق تعزز وضع السودان
في المؤسسات والمنظمات الدولية واإلقليمية.

()1

مرت إستراتيجية السودان للطيران  2017ـ  2031م بمختلف مراحل اإلعداد
واإلجازة  ,فبعد أن تمت إجازتها في سلطة الطيران المدني تم إحالتها إلي مجلس الوزراء
اإلتحادى ومن ثم إلي المجلس الوطني حيث عقد المجلس جلسة إستماع حول اإلستراتيجية
في يوم األحد  2017/10/21م بمباني المجلس بأمدرمان ثم تلتها جلسة أخرى بتاريخ
 2017/12/11م تم من خاللها إجازة اإلستراتيجية بعد نقاش مستفيض من أعضاء
المجلس وأصبحت بذلك نافذة أعتبا ار من تاريخ إجازتها.
المطلب الثالث  :البنيات األساسية للمطارات .
تؤثر البنيات األساسية في المطارات تأثي ار مباش ار على صناعة النقل الجوي وازدهارها وعلى
اإلقتصاد الوطني  ,كما تؤثر أيضا على أمن وسالمة الطيران المدني وبالتالى على األمن
الوطني للدولة وتشتمل البنيات األساسية للمطار على اآلتي :ـ
ـ المدرج )  ) RUNWAYـ ـ الطول  ,العرض  ,القوة  ,عدد المدرجات .
ـ الممرات الفرعية الالزمة للطائرة قبل دخول الممر الرئيسى ) )TAXY WAYS
ـ أماكن وقوف الطائرات ) ) TARMACS
ـ حجم اإلضاة المتوفرة وعدد ساعات العمل .
ـ معدات وأجهزة المالحة الجوية وأجهزة اإلتصال .
ـ خدمات السالمة  ,دفاع مدنى  ,إسعافات .
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ـ الخدمات األرضية للطائرات والركاب والبضائع  ,وقود  ,مناولة  ,صاالت  ,مخازن.
ـ خدمات المطارات  ,جوازات  ,جمارك  ,خدمات مالية  ,خدمات أمنية .
ـ موقع المطار أو المهبط .
ـ المستوى التنموى للمنطقة واإلنتاج اإلقتصادى .
ـ الكثافة السكانية والحركة التجارية بالمنطقة .

()1

البنيات األساسية بالمطارات السودانية .
معظم المطارات والمهابط في السودان تم تشييدها في فترة الحرب العالمية الثانية
لذلك كان التركيز في جدواها عند إنشائها على الخدمات العسكرية التي تخدم أغراض
الحلفاء في الحرب وكانت هنالك العديد من اإلشكاالت فيما يلي البنيات األساسية في جميع
المطارات العالمية بالسودان  ,إال أن الوضع قد تحسن تباعا حيث شهدت المطارات
السودانية طفرة كبيرة في هذا المجال سعيا للوصول إلي مطابقة المواصفات القياسية التي
تتطلبها قواعد المنظمة الدولية للطيران المدني  ,ويشهد على ذلك جوالت التدقيق التي قامت
بها المنظمة الدولية للطيران المدني على المطارات العالمية السودانية خصوصا مطار
الخرطوم الدولي  ,ومازال الوضع يحتاج إلي المزيد من اإلصالحات واإلضافات والصيانات
حتى ترتقى المطارات العالمية السودانية وتنافس المطارات التي بلغت مستوى عالى في كثير
من الدول  ,ونستعرض ذلك في األتى:ـ
مطار الخرطوم الدولي .

1
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األسوار .السور مكتمل من جميع اإلتجاهات مع اإلنارة الكاملة وذلك حسب المواصفات
األمنية المطلوبة  ,كما يوجد سور أمنى داخلى يفصل منطقة حركة الطائرات من الصاالت
.
المداخل الرئيسة  .يوجد بالمطار العديد من المداخل الخارجية والداخلية من الناحية
الشمالية والشرقية والغربية وبوابة  17وبوابة سودانير  ,كما توجد مداخل بالساحات الداخلية
تربط هناقر كل شركات الطيران العاملة بالمطار وذلك حسب المواصفات الفنية المطلوبة .
المدرج  .يوجد بالمطار عدد إثنين مدرج بطول  2,150متر مربع وعرض  44متر مربع
مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة  ,كما توجد العديد من مداخل ومواقف الطائرات مطابقة
للمواصفات الفنية المطلوبة.
الصاالت  .توجد بالمطار العديد من الصاالت ( مغادرة عالمية  ,داخلية  ,الحج والعمرة ,
الرئاسية  ,كبار الزوار  ,الوصول عالمية وداخلية مطابقة للمواصفات األمنية المطلوبة من
حيث المداخل والمخارج والبوابات  ,إال أنها تعانى من ضيق السعة وبعض المالحظات
الفنية األمنية خصوصا صاالت المغادرة العالمية )
كما توجد صالة منفصلة خاصة بقوات

اليوناميد1.

 1ـ شركة مطار الخرطوم الدولي ـ سجالت ووثائق إدارة هندسة المطار ـ الخرطوم ـ ـ فبرائر 2017م .

مطار الفاشر الدولي .
السور الخارجي للمطار مكتمل حيث تبلغ مساحته  11317متر مربع بمدخل رئيسى
للمطار من الناحية الشرقية للمدينة إال أن وضع اإلنارة بالسور الخارجى ليست بالمستوى
المطلوب و توجد بالمطار أسوار داخلية أمنية تفصل منطقة الحركة الجوية من الساحات
الخارجية والصاالت .
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المدرج  .طول المدرج  3000متر  ,وعرضه  44متر  ,ويوجد به عدد إثنين مدخل
للطائرات بطول  140متر وعرض  23متر  ,وتبلغ مساحة موقف الطائرات  300متر *
100متر
الصاالت  .يوجد بالمطار صالة مغادرة وصالة للسالمة وصالة وصول وصالة لكبار الزوار
كما توجد صاالت خاصة بقوات اليوناميد .
مطار نياال الدولي .
السور الخارجى للمطار مكتمل بطول  4000متر وعرض  1000متر ويبلغ محيطه
 12000متر مربع  ,كما توجد إنارة خارجية على األسوار  ,أما المدخل الرئيسى للمطار
فيقع من الناحية الغربية .
المدرج  .يبلغ طول المدرج  3000متر وعرضه  44متر ( مطابق للمواصفات المطلوبة)
ويوجد به مدخل للطائرات بطول  157متر وموقف للطائرات بمساحة  300 * 140متر
مربع .

()1

الصاالت  .يوجد بالمطار صالة مغادرة بمساحة  30متر *  14متر مربع  ,وصالتين
للسالمة األولي بمساحة  14متر *  10متر مربع  ,والثانية بمساحة  4,40 * 14متر
مربع وصالة للوصول بمساحة  14متر *  10متر مربع  ,وصالة لكبار الزوار  ,وصالة
منفصلة لقوات اليوناميد (.

الصاالت بالمطار مطابقة للمواصفات األمنية من حيث

المداخل والمخارج والموقع إال أنها تعانى من ضيق السعة ) .
مطار الشهيد صبي ار الدولي بالجنينة .

 1ـ شركة المطارات الوالئية ـ ـ سجالت ووثائق إدارة هندسة المطارات ـ الخرطوم ـ فبرائر  2017م .
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السور الخارجي مكتمل مع اإلنارة بمحيط يبلغ  12000متر مربع مع وجود طريق دائرى
من الداخل  ,المدخل الرئيسى للمطار من الناحية الغربية .
المدرج  .يبلغ طوله  3000متر وعرضه  44متر ( مطابق للمواصفات المطلوبة )  ,ويوجد
به عدد إثنين مدخل للطائرات بطول  230متر وعرض  23متر مربع  ,وتبلغ مساحة
موقف الطائرات  140 * 340متر مربع.
الصاالت  .يوجد بالمطار صاالت ( مغادرة  ,سالمة  ,وصول ) بمساحة كلية تبلغ * 100
 40متر مربع ( مطابقة للمواصفات األمنية من حيث المداخل والمخارج إال أنها تعانى من
ضيق السعة )  ,كما توجد صالة لكبار الزوار منفصلة وصالة لقوات اليوناميد .

()1

مطار األبيض الدولي .
السور الخارجى مكتمل مع اإلنارة .
المدرج  :طوله  3000متر وعرضه  44متر مربع ( مطابق للمواصفات المطلوبة ) ,
ويوجد به عدد إثنين مدخل للطائرات بطول  157متر وعرض  23متر مربع  ,وتبلغ
مساحة موقف الطائرات  10 * 240متر مربع  ,كما يوجد موقف طائرات يتبع لبرنامج
الغذاء العالمي  , WFPوأخر يتبع للقوات المسلحة .
الصاالت  .توجد بالمطار صالة مغادرة بمساحة كلية  13,14متر *  14,24متر مربع
وصالة سالمة بمساحة  15,44 * 13,24متر مربع وصالة وصول بمساحة * 13,4
 24,4متر مربع ( مطابقة للمواصفات األمنية من حيث المداخل والمخارج إال أنها تعانى
من ضيق السعة )  ,كما توجد صالة منفصلة لكبار الزوار وصالة لقوات اليوناميد .
مطار بورتسودان الدولي .
السور الخارجي مكتمل بطول  4000وعرض  1200متر مربع مع اإلنارة الغير كافية ,
والمدخل الرئيسى للمطار على الطريق القومى بورتسودان الخرطوم .
 1ـ شركة المطارات الوالئية ـ ـ المرجع السابق .
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المدرج  .طوله  2400وعرضه  44متر مربع ( ناقص عن المواصفات المطلوبة من حيث
الطول) ويوجد به عدد إثنين مدخل وموقف للطائرات.
الصاالت  .توجد بالمطار صاالت للمغادرة والسالمة والوصول وكبار الزوار مطابقة
للمواصفات من الناحية األمنية من حيث المداخل والمخارج .

()1

المطلب الرابع  :نشأة وتطور الخطوط الجوية السودانية .
الحديث عن نشأت الطيران المدني السودانى ال ينفصل عن الحديث عن نشأة
وتطور الخطوط الجوية السودانية بإعتبارها الناقل الوطني لجمهورية السودان فمن خالل
قرآءة المستعمر البريطانى لتداعيات حركة التحرر التي إنتظمت البالد  ,وانطالقا من رغبة
اإلدارة البريطانية في دعم فعاليتها في السودان وخلق سوق للتقنية الغربية في مجال صناعة
الطيران في المنطقة جاء ميالد الخطوط الجوية السودانية كإحدى أفرع ووحدات مصلحة
السكة حديد السودانية وذلك في يوليو 1147م .
بدأت المرحلة األولى من قيام الخطوط الجوية السودانية بإسطول يتكون من أربع
طائرات من طراز ( دوف ) أو ( الحمامة ) وهي طائرات صغيرة الحجم تسع لثمانية ركاب
فقط ثم تم الحقا إضافة طائرة أخرى من نفس الطراز ليصبح بعد ذلك عدد الطائرات
المملوكة للشركة خمسة طائرات وذلك حتى العام 1142م  ,ثم تم الحقا إضافة عدد ثمانية
طائرات سعت  25راكب ,حيث تعاقدت الخطوط الجوية السودانية مع شركة ( ايرويرك )
البريطانية وهى شركة طيران خاصة كانت تعمل في مجال الطيران غير المجدول المتمثل
في نقل الموظفيين البريطانيين إلى بالدهم في اإلجازات لتتولى الجوانب الفنية والهندسية
وكان هيكل الخطوط الجوية السودانية وقتها يتكون من قسمين رئيسيين هما  ,إدارة الصيانة
والطيران تحت إشراف شركة ( ايرويرك )  ,وادارة الحركة وهى خليط من السودانيين
والبريطانيين  ,وكانت جميع رحالت الشركة داخلية تغطى مطارات المدن السودانية التي لم
1
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تصل إليها خطوط السكة حديد  ,حيث كانت أول رحلة عالمية للخطوط الجوية السودانية
إلى مطار القاهرة في شهر نوفمبر من العام , 1144ثم أعقب ذلك تسير رحالت خارجية
إلى كل من عنتبى ,أسم ار  ,عدن  ,بيروت  ,ثم جدة في العام 1144م .

()1

شهد منتصف العام  1141طفرة حقيقية في نشاط الخطوط الجوية السودانية في
رحالتها إلى المطارات الخارجية حيث شهد ذلك العام وصول طائرات الخطوط الجوية إلى
المطارات األوربية وقد انتظمت في ذلك الوقت ثالث سفريات أسبوعياً إلى لندن  ،روما،
أثينا ،ثم نيروبي عبر أديس أبا ،وكانت الخطوط الجوية السودانية قد قامت في العام
1144م باستبدال طائراتها

( بطائرات من طراز فوكر

) حيث ظلت هذه

الطائرات تعمل بنجاح في تغطية المطارات الخارجية والداخلية .
إنضمت الخطوط الجوية السودانية مبك ار للمنظمات الدولية واإلقليمية التي تعنى
بشركات الطيران حيث إنضمت في العام  1141إلى منظمة النقل الجوي الدولي ثم اإلتحاد
العربي للنقل الجوي واإلتحاد األفريقي للنقل الجوي وشاركت الخطوط الجوية السودانية
بفعالية في جميع نشاطات هذه المنظمات فأكسبها ذلك سمعة طيبة محليا واقليميا وعالميا .
تم في العام 1145م شراء ثالث طائرات من طراز ) ) D H T Oوأضيفت مطارات
الجنينة  ,الفاشر  ,عطبرة إلى جدول السفريات الداخلية  ,كما تم في العام  1173م
ولدواعي التطور والتوسع في خدمات الخطوط الجوية السودانية ضم طائرتين من طراز
بوينج

-

 CSوطائرتين من طراز بوينج  CS 737-200ألسطول الشركة

بغرض تنمية قدراتها ولمقابلة خدماتها المحلية واالقليمية وفي عام 1174م اشترت الخطوط
الجوية السودانية طائرتين أخرتين من نفس الطراز وامتدت خدماتها إلى تشاد ونيجيريا.
1
2
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()2

فى العام  1157تم تحويل هيئة الخطوط الجوية السودانية إلى شركة وسعت إلى تحديث
أسطولها الذى يعمل في السفريات الداخلية والذى كانت قد تهدورت حالته وبدأت طائراته في
التساقط والخروج من الخدمة حيث تم دعم األسطول بعدد إثنين طائرة من طراز فوكرز 40
وتمثلت صيغة التمويل لشراء هذه الطائرات في عملية مقايطة بمحصول القطن .

()1

إستطاعت الشركة في العامين  1112و 1114م دعم أسطولها بعدد  4طائرات من
طراز أيربص

وطائرتين من طراز بوينج  737وثالث طائرات بوينج  707وطائرتين

فوكر  50وطائرتين كنج أير وطائرتين توين أوتر ,وأصبحت الشركة عضواً في شبكة
الحجز اآللي مما يعني سرعة تقديم الخدمات ومزيد من األرباح وبالتالي مزيد من التطور.
بدأت خدمات شركة الخطوط الجوية السودانية تتراجع وتدهور الوضع فيها وأصبحت
طائراتها تتعطل وتخرج من الخدمة واحدة تلو األخرى وتعطلت رحالتها إلى معظم المطارات
الخارجية وأصبحت ال تغطى حتى المطارات الداخلية وتدهورت سمعتها وفقدت ثقة الركاب ,
ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها الحصار اإلقتصادى المفروض على الحكومة السودانية من
قبل الواليات المتحدة األمريكية والذى بسببه عجزت الخطوط الجوية السودانية من الحصول
على الصيانات في مواقع صيانات الطائرات في الدول األخرى وكذلك عدم تمكنها من
الحصول على اإلسبيرات وقطع الغيار الالزمة لصيانة األعطال  ,وذلك فضال عن التدهور
والفشل اإلدارى الذى صاحب تلك الفترة وعدم اإلستقرار اإلدارى المتمثل في التغيير المستمر
لإلدارة العليا للشركة األمر الذى دفع سلطة الطيران المدني السودانى لفك اإلحتكار الممنوح
للشركة على المطارات السودانية بإعتبارها الناقل الوطني للبالد وسمحت لشركات الطيران

1
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األخرى بتسيير رحالتها بين المطارات السودانية األخرى حيث كان ذلك أحد أهداف
إستراتيجية الطيران المدني السودانى  3×3والتي كان من بينها تحرير األجواء السودانية .

()1

في خطوة لمعالجة األوضاع بشركة الخطوط الجوية السودانية فقد تم في يونيو العام
 2007توقيع عقد شراكة بين حكومة السودان ومجموعة (عارف) الكويتية وشركة الفيحاء
القابضة كشركاء لشركة الخطوط الجوية السودانية إال أن هذه الخطوة لم تمكن من النهوض
بأوضاع الشركة بل زاد الحال سوء وذلك بعد أن تبين بأن مجموعة شركات عارف الكويتية
غير مختصة في مجال نقل الركاب ودفع ذلك حكومة السودان لفض الشراكة مع مجموعة
عارف الكويتية وعودة ملكية الشركة لحكومة السودان بنسبة  %100وذلك في مارس من
العام 2012م وأستمرت الحكومة السودانية في السعى لمعالجة أوضاع الشركة وخصوصا
فيما يلى رفع الحصار اإلقتصادى وذلك حتى تتمكن الشركة من الحصول على الصيانات
وقطع الغيار الالزمة من الخارج .
شجع حجم النقل الجوي القطاع الخاص القتناء شركات طيران وطنية تسهم في نقل
الركاب والبضائع داخل وخارج السودان لتغطية العجز الذى خلفته الخطوط الجوية السودانية
فكانت هنالك العديد من المحاوالت التي بدأ بعضها بنجاح مثل شركة مارسالن  ،نوفا،
تاركو  ،بدر ،الراية الخضراء ،صن أير وغيرها  ,إال أنها تأثرت هي األخرى بما تأثرت به
()2

الخطوط الجوية السودانية من عدم توفر قطع الغيار والحصول على الصيانة .

تكللت الجهود السياسية والدبلوماسي التي بذلتها الحكومة السودانية في التفاوض مع
الحكومة األمريكية لرفع الحظر اإلقتصادى عن السودان حيث أصدرت اإلدارة األمريكية في
1

صالح الدين سالم مهنا ـ الناقل الوطني بين المنافسة والزوال ـ بحث زمالة ـ ـ أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية ـ الخرطوم

ـ  2004ـ ص  3ـ . 4
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صالح الدين سالم مهنا ـ المرجع السابق ـ ص . 7
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مطلع شهر أكتوبر من العام  2017م ق ار ار برفع الحظر اإلقتصادى كامال عن السودان
وفتح ذلك الفرصة أمام الشركة للحصول علي قطع الغيار والصيانة واضافة طائرات جديدة
ألسطولها .

المبحث الثاني
نشأة وتطور أمن الطيران المدني.

71

إهتمت المنظمة الدولية للطيران المدني إهتماما بالغا بتأمين النقل الجوي ضد أفعال
التدخل الغير مشروع خصوصا بعد إزدياد حوادث اإلختطاف والعنف الجوي الذى نشط في
مطلع السبعينات وأصبح يشكل خط ار كبي ار على نشاط الطيران المدني  ,نتيجة لذلك تم عقد
العديد من الندوات والسمنارات الدولية لدراسة ظاهرة إختطاف الطائرات والعمل على
مكافحتها والحد منها  ,وصدرت بذلك العديد من اإلتفاقيات الدولية والمالحق لحماية أمن
الطيران المدني و حثت المنظمة الدولية للطيران المدني الدول األعضاء على ضرورة إنشاء
إدارات ألمن النقل الجوي وسن القوانين واللوائح التي تعينها على أداء مهامها على الوجه
األكمل .
المطلب األول :مفهوم أمن الطيران المدني .
تعريف أمن الطيران المدني تناولته التشريعات الدولية من خالل الملحق السابع عشر
إلتفاقية شيكاغو الدولية  1144الذى يعرف بملحق األمن وذلك في الفصل األول الخاص
بالتعاريف  ,حيث جاء تعريف أمن الطيران بأنه يقصد به ( حماية الطيران المدني من أفعال
التدخل غير المشروع  ,ويحقق ذلك بتوليفة من االجراءات والموارد المادية والبشرية ) (.)1
كما تناولته كذلك التشريعات الوطنية السودانية  ,حيث جاء ذلك في المادة الثالثة من
البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني السودانى الخاصة بالتفاسير  ,وعرفته بأنه يقصد به (
مزيج من االجراءات والموارد البشرية والمادية لحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل
غير المشروع أو التهديد به ) ويالحظ من خالل هذين التعريفين التشابه الشديد الذى يكاد
أن يصل الى درجة التطابق  ,ذلك أنه ومن ضمن موجهات المنظمة الدولية للطيران المدني
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للدول المتعاقدة أن يتم ما أمكن االلتزام بالنصوص الواردة من المنظمة الدولية في
التشريعات الوطنية .
من هذا يمكن أن نعرف أمن الطيران المدني بأنه يقصد به (حماية عمليات الطيران
المدني بشقيها الركاب والبضائع وبأنواعها المختلفة من طيران تجارى مجدول وطيران
عارض وطيران عام وطيران خاص من كافة أفعال التدخل غير المشروع  ,وذلك بتطبيق
وتنفيذ إجراءات وضوابط تحول دون إمكانية حدوث أي إختراقات أمنية أو تجاوزات ينتج
عنها تعريض الرحالت الجوية للخطر ) ومن هنا يتضح أن الهدف الرئيس الذى تتطلع إلى
تنفيذه المنظمة الدولية للطيران المدني والدول األعضاء يتمثل في ضمان حماية أمن
وسالمة المطارات والطائرات وتجهيزات المطارات التي تخدم الطيران المدني والركاب
والطاقم والبضائع وموظفى الخدمات األرضية وعموم الجمهور من أفعال التدخل غير
المشروع وينفذ هذا الهدف بمزيج من التدابير وبحشد الموارد البشرية والمادية على المستويين
الدولي والوطنى(.)1

المطلب الثاني  :نشأة أمن الطيران المدني .
ألزمت المنظمة الدولية للطيران المدني لبلوغ هذا الهدف كافة الدول األعضاء بإنشاء
تنظيم شامل يتمثل في هيئة مختصة تسند إليها مسئولية إعداد وتنفيذ وتحديث سياسة أمن
الطيران المدني الشاملة تسمى السلطة المختصة  ,ويجب أن تنص هذه السياسات على تنفيذ
مستوى موحد ألمن ا لطيران المدني من خالل بنية قانونية وتدابير تفى بالقواعد القياسية
الواردة في الملحق السابع عشر إلتفاقية شيكاغو 1144م  ,كذلك أن تنص هذه السياسات
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على اللوائح والممارسات واإلجراءات التي تنطبق على ظروف التشغيل العادية وعلى
إجراءات إضافية عند حدوث أي إرتفاع في مستوى الخطر على أمن الطيران المدني  ,وأن
تشمل كذلك أحكام قانونية مالئمة تنفذها الكيانات المعنية بحماية أمن الطيران المدني والتي
تشمل مشغلو الطائرات  ,مشغلو المطارات  ,مقدمو خدمات المالحة الجوية  ,هيئة الشرطة
 ,أجهزة األمن واإلستخبارات وبقية الجهات ذات الصلة بالقانون  ,ويتمثل المبدأ الرئيس الذى
يجب إتباعه لضمان سالمة وأمن الطيران المدني في أن تكون تدابير األمن المنفذة متناسبة
مع مقدار الخطر(.)1
أقرت المنظمة الدولية للطيران المدني أن يتم تطبيق مبادى أمن الطيران المدني
بالتساوى على جميع عمليات الطيران المدني الخارجية والداخلية خصوصا بعد أن تطورت
عمليات الطيران المدني وأصبحت نظاما يتوافد فيه الركاب من مطارات مختلفة إلى مطارات
التجميع والتوزيع وينتقلون من رحالت داخلية إلى رحالت دولية  ,لذلك يجب أن تتمتع
الرحالت الجوية الداخلية التي تغذى الرحالت الدولية بنفس التدابير األمنية المخصصة
للرحالت الدولية  ,وأن تنفذ التدابير األمنية الدولية على الرحالت الداخلية بالقدر الممكن
وبناء على تقييم األخطار الذى تجريه السلطات الوطنية المختصة  ,واذا رأت الدولة المعنية
أن التدابير األمنية للرحالت الداخلية ال تحتاج إلى ضوابط أمنية مساوية للضوابط المقررة
على الرحالت الدولية يجب عليها في هذه الحالة أن تقوم بالفصل التام بين الرحالت
الداخلية والرحالت الخارجية حتى تتمكن من التأكد بأن مرور الركاب والبضائع إلى
الرحالت الدولية يخضع للضوابط األمنية التي تفى بشروط القواعد القياسية الواردة في
الملحق السابع عشر إلتفاقية شيكاغو 1144م .
أقرت المنظمة الدولية للطيران المدني ضرورة أن تتعاون الدول األعضاء على
تحضير برامجها الوطنية وبرامج التدريب وبرامج ضبط الجودة الخاصة بأمن الطيران المدني
1
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وأن يتم ذلك بأن تقوم كل دولة بتسليم الدول األخرى بناء على طلبها اإلجراءات المكتوبة
المالئمة من برامجها الوطنية ألجل مواءمة وتعزيز نظام األمن الدولي  ,ألن تجانس
الممارسات واإلجراءات بين الدول يساعد على تعزيز األمن العالمى وتسهيل قيام الناقلين
بتنفيذ إجراءات األمن وتبسيط إجراءات الركاب من مطار المنشأ إلى مطار المقصد وتحسين
ثقة الركاب في اإلجراءات األمنية .كما أقرت ضرورة قيام الدول األعضاء بتبادل معلومات
التدقيق الذى تجريه المنظمة الدولية للطيران المدني ألن ذلك يرفع درجة ثقة الدول في
مستويات أمن الطيران ويشجع على اإللتزام بالقواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق
السابع عشر ( ملحق األمن ) والنصوص المتعلقة باألمن الواردة في الملحق التاسع إلتفاقية
شيكاغو 1144م  ,وتلزم المنظمة الدولية للطيران المدني جميع الدول األعضاء بالمحافظة
التامة على سرية هذه المعلومات وأن يتم تبلغ المنظمة الدولية للطيران المدني بعملية التبادل
.
أقرت المنظمة الدولية للطيران المدني ضرورة أن تقوم الدول األعضاء بتبادل
معلومات الخطر على أمن الطيران المدني وذلك عن طريق شبكة اإلتصال المعنية بأمن
الطيران التي أنشأتها المنظمة الدولية إلرسال البالغات المحدقة بعمليات النقل الجوي
المدني وذلك بناءا على البيان الموحد بسياسات اإليكاو المستمرة بشأن حماية الطيران
المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع الصادر بقرار الجمعية العمومية (  37ـ
.)17

()1

المطلب الثالث  :اللجان المساندة ألمن الطيران المدني .
في إطار إحكام التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة بخدمات الطيران المدني
وبأمن المطارات والطائرات فقد أقرت المنظمة الدولية للطيران المدني تكوين بعض اللجان
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المساندة لتعزيز عمليات أمن الطيران المدني تشترك فيها األجهزة الحكومية العاملة في
مجال القانون والعدل والصحة والعالقات الخارجية وأجهزة الشرطة واإلستخبارات واألمن
وتتمثل هذه اللجان في األتى :ـ
اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني .
نظ ار لتعدد الو ازرات والجهات الحكومية التي تشارك في أنشطة أمن الطيران المدني في
الدولة فقد أقرت المنظمة الدولية للطيران المدني تكوين لجنة موسعة تسمى اللجنة الوطنية
ألمن الطيران وحسب ما ورد في الفصل الخامس من دليل أمن الطيران المدني الصادر من
المنظمة الدولية للطيران المدني (التنظيم والمراقبة )  ,وكذلك ماورد في الفصل الثالث من
البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني الصادر من سلطة الطيران المدني في السودان (
التنسيق واإلتصاالت ) فإن اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني هي لجنة دائمة ذات مهام
إستشارية وتنسيقية تجتمع بصفة منتظمة تشكل من كبار الموظفين ممثلين لسلطة الطيران
المدني  ,إدارة أمن الطيران المدني  ,إدارات المطارات  ,شركات الناقل الوطني للطيران ,
األجهزة الشرطية واإلستخبارية واألمنية وبعض الو ازرات ذات الصلة ممثلة في و ازرة الخارجية
 ,العدل  ,الصحة  ,الزراعة  ,المالية والثروة الحيوانية .
تختص اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني بتنسيق تنفيذ القواعد القياسية
والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع عشر إلتفاقية شيكاغو 1144م وأن تتأكد من
أن البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني في الدولة يتوافق مع سياسة الدولة فيما يتعلق
بدرء ومكافحة األخطار التي تهدد سالمة وأمن الطيران المدني  ,وهى في ذلك تضطلع بعدة
مهام واختصاصات أهمها (:)1
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 1ـ تقديم النص ح والمشورة للسلطة المختصة بأمن الطيران المدني فيما يتعلق باإلجراءات
الضرورية لمجابهة التهديدات التي تستهدف أمن الطيران المدني ومنشآته وأجهزته .
 2ـ المواظبة على إستعراض مدى تنفيذ هذه التدابير والتوصية بالتعديالت التي يجب
إدخالها عليها بناء على المعلومات المتوفرة عن األخطار الجديدة وتطورات التكنلوجيا
وتقنيات أمن الطيران .
 3ـ التأكد من وجود تنسيق جيد فيما يتعلق بأمن الطيران بين مختلف الو ازرات والمؤسسات
والهيئات والوكاالت واألجهزة النظامية المسئولة عن تنفيذ البرنامج الوطني ألمن الطيران
المدني.
 4ـ إدخال المتطلبات األمنية الالزمة في تصاميم المطارات الجديدة وملحقاتها والتعديالت
في المرافق الموجودة بالمطارات .
 4ـ إقتراح السياسات والنظم الجديدة ألمن الطيران المدني .
 4ـ اإلهتمام بتنفيذ التوصيات التي تصدر من لجان أمن المطارات .
 7ـ معالجة أي أمر أخر تقدر اللجنة أنه ضروريا لمنع وقوع أي فعل من أفعال التدخل غير
المشروع ضد أمن الطيران المدني .
أقرت المنظمة الدولية للطيران المدني أن تجتمع هذه اللجنة مرتين على األقل سنويا
وذلك لإلضطالع بمهامها المذكورة  ,وقد إهتمت سلطات الطيران المدني في السودان
بتكوين هذه اللجنة وال مواظبة على عقد إجتماعاتها حسب ما هو مقرر في دليل أمن الطيران
المدني وفى البرنامج الوطني ألمن الطيران السودانى  ,إال أنها تواجه مشكلة في عدم
اإللتزام بتنفيذ ما يصدر من اللجنة من توصيات وذلك إلعتبارات تتعلق بضعف اإلمكانيات
وتداخل وتقاطع اإلختصاصات بين األجهزة المختلفة في المطار وغيرها من األسباب .
لجنة تقييم المخاطر التهديدات .
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أقرت المنظمة الدولية للطيران المدني أن تقوم كل دولة متعاقدة بصفة مستمرة بإستعراض
مستوى الخطر والتهديد لعمليات الطيران المدني في إقليمها وأن تكييف وفق ذلك العناصر
ذات الصلة في برنامجها الوطني ألمن الطيران المدني وهذا يتطلب أن تقوم الدولة بعملية
لتقييم التهديد وعملية إلدارة الخطر .
تعتبر عملية رسم الخطط الفعالة المرتبطة بالتهديد من أصعب العمليات التي تواجه
خبراء أمن الطيران المدني وتسهيال لذلك فقد أعدت المنظمة الدولية للطيران المدني منهجا
لتقييم التهديد يمكن من إجراء التقييم السليم للتهديدات دون توفر العدد الكافى من األفراد
المختصين إذ أن المنهج يستخدم نهج التحليل الكمى كما أنه يمتاز بإجراء موثوق به
للتعرف على التهديد وهذا بدوره يمكن خبراء أمن الطيران من الحصول على معدات أمن
حيوية  ,أما تقييم المخاطر فيتم عبر سلسلة من العمليات يتم من خاللها النظر في عدة
عوامل منها األخطار التي يمكن أن تنجم من أي خطأ بشرى بما في ذلك العاملين في
مجال أمن الطيران ومستأجرو المطارات والطيارون وغيرهم  ,أو األخطار التي يمكن أن
تنجم من عوامل خارجية مثل المركبات  ,الطائرات ومعدات األمن  ,أو أخطار من بيئات
أخرى مع مراعاة إحتمال حدوث ضرر ألشخاص أو لممتلكات ( ,)1وتتشكل لجنة تقييم
التهديدات والمخاطر من ممثلين ألمن الطيران المدني والقوات المسلحة والشرطة واألجهزة
األمنية واإلستخبارية .
لجان أمن المطارات .
تتحمل إدارة المطار مسئولية ضمان تنفيذ تدابير األمن الوقائية بالمطار وفقا لما ورد في
القواعد القياسية والتوصيات الواردة في الملحق السابع عشر إلتفاقية شيكاغو 1144م
والبرنامج الوطني ألمن الطيران المدني السودانى والقوانين الوطنية واإلقليمية السارية  ,على
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أن يك ون تطبيق تلك التدابير متسقا وفعاال وأن تكون قابلة للتبديل الفورى بما يمكن من
التصدى ألي تزايد في الخطر الذى يهدد األمن بالمطار  ,على أن يتم تطبق تلك التدابير
بشكل عشوائى وفجائى أحيانا لتعزيز تأثيرها على الردع ويجب على الدول أن تتبع عند
تصميم المطارات نهجا شموليا لمعالجة المسائل األمنية وتسهيل التنفيذ الفعال للتدابير
األمنية وأن تطبق هذه التدابير بهدف الحد من إزعاج الركاب والحفاظ على أفضل مستوى
لعمليات مشغلى الطائرات والمطارات وللحد من إحتمال إرتكاب أفعال التدخل غير المشروع
ضد المطار

حيث أن تصاميم المطار يج ب أن تتضمن حماية جيدة لمحيط المطار

باألسوار التي تحدد محيطه وتمنع أو تؤخر الدخول إليه دون تصريح وأن يكون إرتفاعها
كافيا ومطابق للحد األدنى الموصى به من المنظمة الدولية ( 2,44متر) وأن يتم إختيار
المواد المناسبة لتشييد السور وأن يزود باإلنارة الكافية وأجهزة كشف التسلل وكاميرات
المراقبة وبوابات الطوارئ(.)1
أقرت المنظمة الدولية للطيران المدني وسلطة الطيران المدني في السودان بتكوين
لجنة أمن في كل مطار تضطلع بتنسيق اإلجراءات ونشاط األجهزة المختلفة بالمطار بما
يمكن من حماية أمن المطار من كافة أفعال التدخل غير المشروع وتشكل لجنة أمن المطار
من مدير المطار  ,مدراء الوحدات النظامية العاملة بالمطار  ,الشرطة  ,األمن الوطني ,
اإلستخبارات العسكرية  ,الدفاع الجوي  ,ممثل لشركات الطيران  ,مدير أمن الناقل الوطني ,
ممثلين للمراقبة الجوية  ,الهندسية  ,شركات المناولة األرضية ووكالء الشحن والبريد .

تختص لجنة أمن المطار بمهام عديدة أهمها(.:)2

1
2
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 1ـ إعداد برنامج أمن المطار وفقا لموجهات البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني .
 2ـ التأكد من أن التدابير واإلجراءات المطبقة بالمطار كافية لمواجهة التحديات المحتملة
ضد أمن الطيران المدني بالمطار .
 3ـ إعداد وتطوير الخرط المنظمة للمناطق المقيدة بالمطار والتي تشمل نقاط مراقبة الدخول
ونقاط التفتيش وتفاصيل المعدات األمنية الموزعة بالمطار .
 4ـ التأكد من تطبيق برنامج فعال لمراقبة الجودة بالمطار يشمل التدريب والمسوحات األمنية
والتفتيش األمني واإلختبارات والتحقيقات األمنية وتقييم المخاطر .
 4ـ التأكد من أن متطلبات أمن المطار قد تم إبالغها بفعالية لكل الجهات المعنية .
 4ـ التأكد من إشتمال خطط تطوير وتحسين خدمات المطار على التدابير األمنية الالزمة .
المطلب الرابع  :أمن الطيران المدني السودانى .
إست مدت سلطة أمن الطيران المدني السودانى مرجعيتها القانونية لممارسة نشاطها
من التتشريعات الدولية المتمثلة في اإلتفاقيات الدولية التي تنظم عمل أمن الطيران المدني
والملحق السابع عشر إلتفاقية شيكاغو  1144الخاص باألمن  ,وكذلك التشريعات الوطنية
التي تمثلت في األوامر الصادرة من المدير العام والتي حددت المهام واإلختصاصات ,
الئحة تنظيم العمل بالمطارات والمهابط  ,البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني  ,البرنامج
الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني وغير ذلك من اللوائح التي صدرت في المجال

2.

اعتمد مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بتاريخ  23مارس 1174م الملحق السابع
عشر إلتفاقية شيكاغو  1144م الخاص بأمن الطيران المدني والذى يسمى كذلك بملحق
األمن وذلك بعد أن تأكد للمنظمة الدولية ضرورة وجود تشريعات دولية موحدة تنظم اجراءات
 2ربيع عبداهلل نصر غناوي ـ المرجعية القانونية لعمل أمن الطيران المدني ـ منهج دراسى ـ أكاديمية السودان لعلوم
وتكنلوجيا الطيران ـ الخرطوم ـ  2010ص . 3
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أمن الطيران المدني وفور إعتماد الملحق بادر السودان بإنشاء قسم ألمن الطيران المدني
تمت تسميته

بقسم أمن النقل الجوي والمطارات وتم إنتداب ضابط من االستخبارات

العسكرية إلدارته  ,ثم بدأ القسم في االنطالق معتمدا على مجموعة من أفراد حرس
المطارات الذين لم يكن لديهم تدريب بالصورة المطلوبة  ,كما كانت المطارات تفتقر الى
األسوار والمداخل والبوابات والصاالت وأجهزة التفتيش األمني وكان الركاب القادمون
يختلطون بالمغادرين ثم بدأت مسيرة التأهيل بانشاء األسوار وتأهيل العاملين بالتدريب
وزيادة عددهم وتحديد زى موحد لهم وتزويد المطارات بأجهزة التفتيش األمني والبوابات
الممغنطة وأجهزة كشف المتفجرات  ,كما بدأت إدارة القسم المشاركة في االجتماعات
والمؤتمرات الخارجية التي يتم من خاللها تبادل الخبرات والوقوف على التجارب .
فى العام  1154تم ترفيع القسم الى ادارة سميت بادارة أمن النقل الجوي  ,وزاد االهتمام
بتأهيل العاملين وترفيعهم وتدريبهم  ,كما تم إنشاء شعبة ألمن الطيران بالمعهد القومى
للطيران المدني  ,تشرف على تدريب العاملين بأمن الطيران وتأهيلهم  ,حيث يتخرج منها
الدارسون بدبلوم في أمن الطيران بعد مضى عامين من الدراسة المتواصلة  ,وفي العام
 1114م تم تعديل التسمية لتصبح إدارة أمن الطيران المدني.

()1

وفي العام 1111م تم تعديل قانون الطيران المدني وأضيفت فيه ألول مرة مواد خاصة
بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع  ,وفى العام 2002م انعقد
مؤتمر لوزراء النقل والطيران بمقر المنظمة الدولية للطيران المدني بمونتلاير وتم إنشاء نظام
للتدقيق على أمن الطيران تقوم به المنظمة الدولية للطيران المدني على الدول األعضاء ,
حيث شهد السودان أول تدقيق من المنظمة الدولية على أمن الطيران في العام 2004م ,
وأبرز هذا التدقيق العديد من المالحظات على نشاط أمن الطيران المدني  ,ووجهت المنظمة
1

محي الدين حسن رأفت ـ تنظيم أمن الطيران المدني في السودان ـ منهج دورة دراسية ـ أكاديمية السودان لعلوم الطيران ـ

الخرطوم ـ  2012م ـ ص . 4
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الدولية للطيران المدني بمعالجة هذه المالحظات  ,فقامت السلطات المسئولة عن أمن
الطيران المدني بالسودان بصياغة هذه المالحظات في مسودة سميت ( بالخطة التصحيحية
ألمن الطيران ) وتم اعتمادها من المدير العام للطيران المدني  ,وشرعت السلطات المعنية
بأمن الطيران في تنفيذها .
فى العام 2007م تمت زيارة أخرى من المنظمة الدولية للطيران المدني للوقوف على
تنفيذات الخطة التصحيحية  ,وكانت النتيجة احراز تقدم بنسبة فاقت  , %70مما حدا
بالمنظمة الدولية لالشادة بذلك  ,ثم تواصلت الجهود في انفاذ ماتبقى من الخطة التصحيحية
حيث كان يتوقع تدقيق أخر في العام 2010م غير أنه لم ينفذ إال في سبتمبر من العام
2012م .
قام وفد المنظمة الدولية الذي زار السودان في سبتمبر من العام  2012م لهذا
الغرض بالتدقيق على ثمانية عناصر حرجة مكونة للتدقيق شملت اإلطار التشريعى ويشمل
( القانون والملحق  17وكانت النتيجة  , ) %14اعداد دليل سياسات ولوائح التشريع (
ويشمل البرنامج الوطني ألمن الطيران وبرنامج التدريب على أمن الطيران وبرامج أمن
المطار وبرامج أمن الشركات وكانت النتيجة  , ) %12هيكل أمن الطيران في الدولة (
ويشمل سلطة الطيران وادارة المقاييس والتشغيل للمطا ارت وكانت النتيجة درجة النجاح) ,
التعيين والتأهيل والتدريب وكانت النتيجة نجاح مع وجود تحفظ بالتدريب  ,توفير المعدات
والتجهيزات وكانت النتيجة نجاح  ,الترخيص وكانت النتيجة دون المعدل  ,المراقبة كانت
النتيجة نجاح  ,تبديد مخاوف األمن كانت النتيجة نجاح حيث بلغت النسبة العامة للتدقيق
.)1(%51

1

المنظمة الدولية للطيران المدني ـ تقرير خبراء المنظمة للتدقيق على السودان ـ الخرطوم ـ 2012م .
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فى العام  2004م صدر قرار من وزير الداخلية قضى بتبعية أمن الطيران المدني
إلى الشرطة إال أن القرار وجد معارضة شديدة من العاملين بأمن الطيران المدني وأبدوا
مقاومة شديدة للقرار وصلت حد اإلعتصام والتوقف عن العمل وببرروا ذلك بتخوفهم في أن
يتضرروا من القرار وأنه سوف يؤدي إلي تشريدهم من العمل واستبدالهم بعناصر من
الشرطة ولم يمضى على ذلك وقتا طويال حتى أعلنت السلطات المختصة بو ازرة الداخلية
إلغاء القرار وعودة األمور إلى ما كانت عليه قبل القرار.
في نوفمبر من العام 2005م أوصت اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني في إحدى
إجتماعاتها الدورية بتحويل أمن الطيران المدني إلى قوة شرطية متخصصة وذلك إستنادا
على المادة  5من قانون الشرطة للعام 2005م الذى يجوز لوزير الداخلية تكوين قوات
شرطية متخصصة في شتى المجاالت المتعلقة بأمن البالد  ,وشكلت اللجنة الوطنية لجنة
مصغرة إلعداد الدراسة الالزمة لذلك برئاسة مستشار قانونى من و ازرة العدل وعضوية مدير
إدارة أمن الطيران المدني  ,مدير إدارة مقاييس أمن الطيران المدني  ,ممثل لو ازرة الداخلية ,
ممثل لو ازرة الدفاع  ,ممثل لجهاز األمن والمخابرات الوطني  ,ممثل لو ازرة العدل وممثل
لو ازرة الخارجية .
عقدت اللجنة المكلفة عدة إجتماعات واضطلعت على قانون الشرطة  ,قانون جهاز األمن
والمخابرات الوطني  ,قانون القوات المسلحة  ,كما إضطلعت على التجربة السابقة لتنسيب
أمن الطيران المدني للشرطة التي تمت في العام 2004م وعلي تجربة تحويل الجمارك إلى
شرطة متخصصة  ,كما قامت اللجنة بزيارات خارجية لكل من األردن  ,السعودية  ,مصر ,
األمارات العربية المتحدة وذلك بغرض الوقوف على تجارب هذه الدول التي ينسب بعضها
أمن الطيران المدني للشرطة وبعضها للقوات المسلحة .
قامت اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة التي كلفت بها وأوصت بتحويل أمن الطيران المدني إلى
قوات شرطية متخصصة تتبع لوزير الداخلية مباشرة وذلك إستنادا على المادة  5من قانون
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الشرطة للعام 2005م ورفعت تقريرها إلى اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني والتي أجازت
التوصية في إجتماعها رقم ( )3في شهرأغسطس من العام 2001م وكلفت إدارة أمن
الطيران المدني بتنوير العاملين بأمن الطيران في جميع المطارات السودانية بمضمون
التوصية ومشاورتهم وأخذ رأيهم في هذا األمر  ,حيث عقدت إدارة أمن الطيران المدني عدد
 13إجتماع تنويرى شارك فيها مدراء المطارات والعاملين بأمن الطيران في مطارات
الخرطوم  ,نياال  ,الفاشر  ,الجنينة  ,كادقلى  ,األبيض  ,بورتسودان  ,كسال  ,مروى  ,دنقال
 ,الدمازين  ,وتمت من خالل تلك اإلجتماعات مناقشة مستفيضة للتوصية وكانت النتيجة
موافقة ما يفوق عن  %10من العاملين بأمن الطيران المدني على تنسيبهم للشرطة وذلك
بعد أن إطمأنوا على عدم تضررهم من ذلك وبعدها قام مدير الهيئة العامة للطيران المدني
رئيس اللجنة الوطنية ألمن الطيران برفع مداوالت وتوصية اللجنة الوطنية للسيد وزير رئاسة
الجمهورية الذى كان يتبع إليه الطيران المدني في ذلك الوقت(.)1
في يناير من العام 2010م وبينما كان مجلس الوزراء اإلتحادى يناقش في جلسته رقم 3
مشروع تعديل قانون الجمارك 2010م أصدر المجلس خالل هذه الجلسة التوجيه رقم 4
بتحويل قوة أمن المطارات إلى قوات شرطية متخصصة ووجه المجلس وزير رئاسة مجلس
الوزراء بوضع التوجية المذكور موضع التنفيذ  ,حيث قام مدير المكتب التنفيذى لرئاسة
الجمهورية بمخاطبة مدير الهيئة العامة للطيران المدني بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء  ,وتم
تكليف اللجنة الفنية للقطاع السيادي بمجلس الوزراء للتنسيق مع الهيئة العامة للطيران
المدني بغرض تنفيذ توجيه مجلس الوزراء اإلتحادى ,حيث عقدت اللجنة الفنية للقطاع
السيادي برئاسة وكيل و ازرة رئاسة الجمهورية في شهر مايو من العام 2010م إجتماعيين

1

محاضر إجتماعات اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني السودانى ـ الخرطوم ـ  2005ـ 2001م .
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لهذا الغرض شارك فيها عدد ثالث ممثلين للطيران المدني وممثل لمدير عام قوات
الشرطة(.)1
في يوليو من العام 2010م أصدر السيد وزير رئاسة مجلس الوزراء وبناء على طلب من
مدير عام الطيران المدني توجية بوقف اإلجراءات في هذا األمر  ,حيث أبان السيد مدير
عام الطيران المدني في طلبه للسيد الوزير بأن اإلجراءات التي شرعت في تنفيذها الهيئة
العامة للطيران المدني إلنفاذ قرار مجلس الوزراء اإلتحادى رقم  214للعام 2005م
والقاضي بهيكلة الطيران المدني وفصل الجسم الرقابى عن الجسم الخدمى تقتضى أن يتم
تخصيص الخدمات بالمطارات وتحويلها إلى شركات  ,فتم بعدها التعاقد مع شركة الهدف
للخدمات األمنية لتتولى التأمين في البوابات ومداخل الصاالت بمطار الخرطوم وتوقفت
بذلك خطوات تنسيب أمن الطيران المدني إلى قوات الشرطة الموحدة  .مرة أخرى برزت فكرة
تحويل أمن الطيران المدني إلي قوات نظامية بناء على قرار السيد وزير الدفاع بالرقم 424
بتاريخ  2017/4/4م والذى قضي بتشكيل لجنة برئاسة السيد نائب مدير سلطة الطيران
المدني وعضوية ممثلين للجهات ذات الصلة وذلك بغرض إعداد الدراسة الالزمة لمعالجة
وضعية العاملين بأمن الطيران المدني على أن تقف اللجنة على التجارب السابقة وتجارب
الدول المختلفة في هذا الشأن وترفع توصيتها للسيد وزير الدفاع فباشرت اللجنة أعمالها وما
زالت تواصل في إنفاذ مهمتها .

 1خطاب وزير رئاسة مجلس الوزراء لوزير الداخلية بالنمرة أع/م و /1 /ت بتاريخ 2010/1/27م  ،خطاب مدير المكتب

التنفيذى رئاسة الجمهورية لمدير الطيران المدني بالنمرة ق ج/م ت/1/ح 1/1/بتاريخ 2010/2/3م  ،خطاب المدير
التنفيذى للطيران المدني لوكيل رئاسة الجمهورية بالنمرة هـ ع ط م/م ت  /أمن طيران 11ـ 2بتاريخ 2010/4/3م .
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المبحث الثالث
األمن الوطني المفهوم والنشأة والمناهج
على الرغم من أهمية األمن (  ) Securityفي الحياة إال أنه كمفهوم علمي يعد من
الدراسات الحديثة  ,حيث يعود إستخدام هذا المصطلح إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية مع
ظهور التقدم التقنى والتكنولوجي والعسكرى الذى أدى إلي بروز تحديات جديدة نتج عنها
ظهور العديد من الدراسات والنظريات التي تبحث في كيفية تحقيق األمن وتالفي الصراع
والحروب.
المطلب األول  :مفهوم األمن الوطني
األمن لغة  .هو طمأنينة النفس وزوال الخوف  ,وال يكون اإلنسان آمنا حتى يستقر األمن
في قلبه  ,وأمن البلد يعني إطمئنان أهله عليه  ,وأمن الشر أي السالمة منه  ,وأمن فالن
على كذا أي وثق فيه وأطمأن إليه وجعله أمينا عليه  ,قال تعالي على لسان سيدنا يعقوب
( قال هل آمنكم عليه إال كما أمنتكم على أخيه من قبل فاهلل خير حافظا وهو أرحم
الراحمين)

()1

 ,واألمين هو الحافظ الحارس أي من يتولي رقابة شئ أو المحافظة عليه ,

واإليمان ضد الكفر وهو بمعني التصديق ضد التكذيب  ,قالوا للخليل ما اإليمان فقال
الطمأنينة.

1
2

()2

القرآن الكريم ـ الجزء الثالث عشر ـ سورة يوسف ـ اآلية 44
معجم العين ـ الخليل بن أحمد
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األمن في اإلصطالح  .تنطوي على التعريف اإلصطالحي لألمن إعتبارات كثيرة منها خلفية
الباحث الفكرية  ,ثقافته  ,زوايا إهتماماته ومقدار خبرته  ,ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها(:)1
 1ـ حداثة هذا العلم مقارنه مع غيره من العلوم األخرى.
 2ـ تداخل العلوم اإلجتماعية والمعرفية بشكل عام  ,واتصال قضايا األمن بحقول المعرفة
المختلفة السياسة  ,اإلقتصاد  ,اإلجتماع  ,اإلعالم  ,التاريخ  ,اإلدارة.
 3ـ إقدام كثير من غير المتخصصين على الكتابة في األمن مما أدى إلي إتساع المفهوم
وغموض الهدف.
يعتبر األمن العام في الدولة عنوان تحضرها والمعيار الذى يقاس به إيمانها بالحرية
والعدالة لذلك توليه الدول إهتماما كبي ار ألن إستقرارها السياسى واإلجتماعي رهين بتحقيق
األمن والذى يعتبر مطلب غريزى لدى اإلنسان للتحرر من الخوف والقلق حيث إمتلك
اإلنسان منذ القدم من األدوات واألسلحة التي تساعده على حفظ أمنه  ,ثم ظهرت الكيانات
والوحدات اإلجتماعية والسياسية متمثلة في األسرة ,القبيلة ثم الدولة  ,وتوسعت دائرة األمن
وأصبحت النظرة لألمن تعنى قدرة الدولة على حماية قيمها وحدودها ومواطنيها من أي تهديد
داخليا كان أم خارجيا .
بدأ مفهوم األمن مرتبطا بالقوة العسكرية ثم ظهرت مفاهيم جديدة لألمن عقب الحرب
العالمية الثانية تهدف للتقليل من إستعمال القوة والميل للوسائل السياسية واإلجتماعية ,
فأصبح األمن يعتمد على العلم والمعرفة  ,وقد تعددت المدارس الفكرية في تعريف األمن
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الوطني الذى يوصف تارة باألمن الوطني وتارة باألمن القومى وهى مترادفات لغوية تقود إلى
مفهوم واحد .

()1

رغم حداثة الدراسات في موضوع األمن إال أن مفاهيمه أصبحت محددة وواضحة في فكر
وعقل القيادات العسكرية والسياسية في كثير من الدول وبرزت العديد من الدراسات وشاعت
العديد من المفاهيم في هذا المجال  ,أبرزها األمن القومي األمريكى  ,األمن السوفيتى ,
األمن األوروبى  ,األمن اإلسرائيلى  ,حيث عملت جميع هذه الدول على توسيع نطاقاتها
األمنية  ,خصوصا االقطبين األمريكي والروسي والصراع الدائر بينهما في سبيل بسط
سيادتهما على العالم من خالل ما يتمتعون به من قوة وامكانيات مادية  ,ولم يستقل مفهوم
األمن الوطني كعلم منفصل عن بقية العلوم األخرى  ,لذلك تورد المصادر والمؤسسات
البحثية واألجهزة األمنية العديد من المفاهيم والتعاريف لمصطلح األمن مما يصعب معه
تقديم مفهوم أو تعريف جامع لألمن الوطني  ,كما أن المنطلقات األيدلوجية والمذهبية
والسياسية المتعددة والمتباينة حالت دون الوصول إلي مدرسة أو نظرية واحدة لألمن .

()2

المفهوم التقليدى لألمن الوطني يدور حول إمتالك الدولة لعناصر القوة اإلستراتيجية
أو بعضها والتي تتيح للدولة إمتالك إرادتها الوطنية وتوفر السند المطلوب لتحقيق المصالح
اإلستراتيجية فضال عن تأمين تلك المصالح  ,أما األمن الوطني بالمفهوم اإلستراتيجي
فيعرفه د محمد حسين سليمان أبوصالح بأنه يعنى (قدرة الدولة على تحقيق وتأمين
مصالحها اإلستراتيجية  ,ويقوم على إمتالك الدولة لعناصر القوة اإلستراتيجية التي تقوم
وتستند على تحقيق األمن اإلنسانى وأمن المستقبل  ,والتي تتيح للدولة إمتالك إرادتها
الوطنية  ,وتوفر السند المطلوب لتحقيق وتأمين المصالح الوطنية اإلستراتيجية  ,بما يشمله
1
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ذلك من المحافظة على البيئة وتنمية الموارد الطبيعية وحفظ حقوق ومصالح األجيال القادمة
واإلسهام في تحقيق األمن العالمى)(.)1
جاء تعريف دائرة المعارف البريطانية لألمن القومي بأنه يعني (حماية األمة من
خطر داهم على يد قوة أجنبية)  ,كما عرفه وزير الدفاع األمريكى األسبق روبرت مكنما ار
الذى يعتبر أحد أبرز مفكرى اإلستراتيجية بأنه يعنى (التطور والتنمية سواء من الناحية
اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة تنبع من منطلق المعرفة
العميقة للدولة بالمصادر التي تهدد قدراتها المختلفة ومواجهتها إلعطاء الفرصة لتنمية تلك
القدرات تنمية حقيقية في كافة المجاالت سواء في الحاضر أو المستقبل ) ,ويعرفه الفريق
مالح ركن صالح الدين محمد سليم بأنه يعنى (عملية كلية مركبة تعمل على تحقيق
الغايات القومية للدولة من خالل قدرتها على تنمية إمكانياتها وحماية مصالحها القومية
بكافة الوسائل المتاحة والسياسات الموضوعة  ,بهدف تطوير نواحى القوة الشاملة وتطويق
جوانب الضعف في ا لكيان السياسى واإلجتماعى للدولة في إطار فلسفة قومية شاملة تأخذ
في إعتبارها كل المتغيرات الداخلية واإلقليمية والعالمية)(.)2
كما عرفه د.أحمد الماحي بأنه يعني (تأمين كيان الدولة ضد األخطار القائمة
والمحتملة التي تهددها داخليا أو خارجيا  ,وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة
إلستخدام القوة العسكرية ,السياسية  ,اإلقتصادية  ,اإلجتماعية  ,الثقافية  ,العلمية والتقنية
لتحقيق أهدافها وغاياتها القومية)( ,)3وعرفه محمد عبدالكريم نافع بأنه يعنى (الجهد اليومى
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الذى تقوم به الدولة لتنمية دعم أنشطتها الرئيسية السياسية  ,العسكرية  ,الفكرية ,
اإلقتصادية واإلجتماعية  ,ودفع أي تهديدات أو تعويق أو إضرار بتلك األنشطة)(.)1
مهما إختلفت التعاريف والمفاهيم لألمن الوطني فإن الهدف واحد يكمن في الحفاظ
على المصالح العليا للدولة والمجتمع واألفراد  ,كما تري بعض مراكز البحث العلمي
والدراسات بأن األمن الوطني يعني (قدرة الدولة على حماية كيانها ضد األخطار الماثلة
والمحتملة  ,وتنمية وتوظيف قدراتها السياسية  ,العسكرية  ,اإلقتصادية  ,اإلجتماعية والثقافية
ألهدافها حماية لمصالحها القومية  ,وقدرتها على صياغة وحدة الشعب واألرض  ,وادارة
مواردها المختلفة بما يحقق أهدافها القومية ومصالحها العليا)(.)2
ويرى الباحث بأن التعريف الذى أورده د/محمد حسين سليمان أبوصالح هو األمثل
واألشمل ألنه ينطلق ويعبر عن رؤية إستراتيجية في تعريف األمن الوطني .
األمن في اإلسالم
اإلسالم دين األمن والسالم وال يعدو الحديث عن األمن في اإلسالم إال أن يكون حديثا عن
الحياة كلها  ,ذلك ألن األمن أساس الحياة ومصدر إستقرارها وتوازن كائناتها الحية  ,وأن
ذلك يقتضى زوال الخوف والظلم والرعب وتوفر أسباب الثقة والقوة والحفاظ على سالمة
المعتقدات  ,وقد أعطى اإلسالم لألمن أهمية كبرى واعتبره غاية سامية يتحقق من خاللها
إبعاد الخوف من النفوس واإلطعام من الجوع  ,ومن مقومات تحقيق اإلسالم لألمن حمايته
لإلنسان وصد اإلعتداء عليه في نفسه ودينه وعقله وماله وعرضه وأرضه أو التقليل من
شأنه واضطهاده حيث وردت العديد من اآليات في القرآن الكريم واألحاديث النبوية في السنة
1
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المطهرة تشير إلى أهمية األمن في حياة الناس وتبين إمتنان اهلل تعالي على عباده بهذه
النعمة العظيمة التي منحها لهم فقد قال تعالي في سورة قريش (فليعبدوا رب هذا البيت ـ
الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).
يتسم األمن في اإلسالم بالشمولية والتكامل في جميع مقوماته التي ترتكز على إزالة
أسباب الخوف ودوافع الجريمة وبناء المجتمع السليم المعافى الذى تنمو فيه عناصر الخير
ويسوده الوئام والمحبة  ,حيث وفرت تعاليم الدين اإلسالمى العالج الشافي لجميع مشكالت
العصر المتجددة التي تهدد المجتمعات اآلن  ,وقدم اإلسالم بيانا للنهج الواجب إتباعه
لتحقيق األمن على األسس اإلسالمية السليمة  ,ووضع منهجا خاصا إلقرار األمن يقوم على
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ,1وأرسي لألمن قاعدتين
أساسيتين هما اإليمان والعمل الصالح قال تعالى( :وعد اهلل الذين أمنوا منكم وعملوا
الصا لحات ليستخلفنهم في األرض كما إستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى
إرتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك
فأولئك هم الفاسقون)(.)2
من أجل إقرار األمن دعى اإلسالم إلي تعميق العقيدة الصحيحة وعدم الظلم قال
تعالي (الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون)( ,)3كما دعي إلي
األمن الداخلي واألمن الخارجي وأمن اإلنسان وذلك من أجل أن يحيا الفرد والجماعة وكل
آمنا على نفسه وماله وعرضه قال صلي اهلل عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه
وماله وعرضه)(.)4
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األمن كما هو نعمة من نعم الدنيا دعي لها األنبياء والمرسلون كما في دعوة سيدنا
إبراهيم عليه السالم في قوله تعالي (واذ قال إبراهيم رب إجعل هذا بلدا آمنا وأرزق أهله من
الثمرات من آمن منهم باهلل واليوم اآلخر قال ومن كفر فأمتعه قليال ثم أضطره إلي عذاب
النار وبئس المصير)( ,)1وهو أيضا من نعم اهلل تعالي في األخرة قال تعالي (الذين أمنوا ولم
يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون) فلما نزلت هذه األية الكريمة قال صلي
اهلل عليه وسلم قيل لي أنت منهم ثم قال من أعطي فشكر ومنع فصبر وظلم فإستغفر وظلم
فصبر ثم سكت فقالوا يا رسول اهلل ما له قال (أولئك لهم األمن وهم مهتدون)  ,ويبين
الرسول صلي اهلل عليه وسلم أن المؤمن هو الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم
وأعراضهم ويقول صلي اهلل عليه وسلم (المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)(.)2
كما أن األمن والرخاء هما من أجل النعم اإللهية التي وهبهما اهلل تعالي لعباده
المؤمنين المخلصين  ,وبالمقابل ف إن الجوع والخوف هما نغمتان شديدتان سلطهما اهلل تعالي
على الكافرين الجاحدين قال تعالي (وضرب اهلل مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها
رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهلل فأذاقها اهلل لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون)(,)3
وال يتحقق لإلنسان األمن المطلق في الحياة الدنيا وال يحس باألمن المطلق في الدنيا إال
الغافلون قال تعالي ( أفأمنوا مكر اهلل فال يأمن مكر اهلل إال القوم الخاسرون)( ,)4وأن اإلنسان
مهما أوتي من نعمة وسالمة فإنه ال يحس باألمن الكامل  ,فال أمن مطلق إال في الجنة دار
النعيم التي وعد اهلل بها عباده المتقين حيث ال خوف وال فزع وال فناء قال تعالي (أدخلوها
بسالم آمنين)
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()1

في النفوس ونهي عن كل فعل يبعث الخوف والفزع والرعب مهما قل شأنه

حيث قال

صلي اهلل عليه وسلم (اليحل لمسلم أن يروع مسلما)(.)2
حذر اإلسالم من إطالق الشائعات واألنباء التي تثير الرعب والخوف وتزعزع األمن
والطمأنينة لدى الناس ومنع إذاعة األنباء المتعلقة بالنواحى األمنية دون الرجوع إلي ولي
()3

األمر وجهات اإلختصاص

قال تعالي (واذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به

ولو ردوه إلي الرسول والي أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولوال فضل اهلل
عليكم ورحمته ألتبعتم الشيطان إال قليال)(.)4
المطلب الثاني  :مظاهر وخصائص وأبعاد ونطاقات وأهداف األمن الوطني
غاية ما يهدف له النظام الحاكم في أي دولة والثمرة المرجوة من أي عمل أمني
تتمثل في الشعور باألمن  ,حيث أن اإلحساس بالخطر يظل هاجسا ينتاب الفرد والمجتمع
لذلك فإن مظهر األمن يجب أن يتمثل في حالتين مادية ونفسية.
 .المظهر المادى  .ويتمثل فيما يجب أن يلمسه الفرد من مظاهر لألمن في البيئة التي
تحيط به في موقع عمله وسكنه وحالة اإلستقرار التي يعيشها في حياته اليومية وتجعله
يعيش مستق ار سكنا ورزقا ومتوافقا مع اآلخرين دون خوف أو تهديد على نفسه أو ماله أو
أسرته.
ـ المظهر النفسي  .يتمثل في حالة اإلحساس والشعور باألمن التي يجدها الفرد في نفسه
وكذلك المجتمع بأسره (السكينة العامة) ألن كال من الفرد والجماعة يملكان شعو ار قويا في
1
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الحاجة إلي األمن وعدم اإلحساس بالخطر  ,واألمن الشعورى والنفسي فطرة غريزية تتطور
وتنمو وتتنوع بتطور اإلنسان وهو ذو طبيعة هالمية يصعب قياسه إال بوسائل محدودة
أبرزها وسائل قياس إتجاهات الرأى العام(.)1
خصائص األمن الوطنى
تبرز خصائص ومميزات األمن الوطني للدولة من خالل العناصر األساسية للدولة
التي تتمثل في المجتمع القومى المتجانس الذى يشكل البيئة اإلجتماعية للدولة واإلطار
السياسى لهذا المجتمع  ,ومن هذا المنطلق هنالك خصائص عدة يجب أن يتميز بها مفهوم
األمن الوطني وهي:
أنه نسبي  .فبما أن إحدى مفاهيم األمن الوطني بأنه يعني قدرة الدولة على حماية
مصالحها وقيمها الداخلية والخارجية  ,فإن هذه القيم ليس لديها مقياس معين بل
تقدرها كل دولة على حدا حسب ما تراه مناسبا  ,فما تراه دولة ما أنه جوهريا لها قد تراه
دولة أخرى غير ذلك  ,وهذا من منطلق أنه ال عداء دائم وال صداقة دائمة بل هي مصالح
مشتركة وكلها أمور نسبية  ,كما أن الدولة الواحدة ال تستطيع توفير أمنها بمفردها وذلك
بسبب التقاطعات مع الدول األخرى  ,فهى بذلك في حاجة

إلي التعايش مع غيرها من

الدول األخري  ,ألن هنالك حاجة ماسة لألمن المشترك لذلك يصبح مفهوم األمن الوطني
نسبى للدولة وللفرد معا

()2

وتتمثل النسبية في اآلتي :ـ ـ

ـ التسليم بأن األمن مكافئ للمصالح الحيوية للدولة ونتيجة إلختالف الدول والمجموعات
البشرية داخل الدولة الواحدة في تقدير هذه المصالح والقيم ففي هذا تظهر النسبية لألمن.
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ـ األمن يعني التحرر من الخوف  ,والخوف قد ينتج من حقائق موضوعية أو ظواهر وهمية
 ,وهو يختلف لدى األفراد والجماعات والدول فما يراه البعض مهددا لألمن قد يراه اآلخر
بخالف ذلك  ,ألن الشعور بالخوف نسبي بين البشر و الدول  ,كل على حسب تقييمه
وتقديره للخطر.
أنه ديناميكى  .بمعني أنه غير ثابت ويتأثر سلبا وايجابا بالمتغيرات البيئية التي تحيط
بالدولة محليا واقليميا ودوليا  ,ويرجع ذلك إلي تطور األسلحة واستخداماتها في تهديد أمن
الدول ,وتغيير اإلستراتيجيات األمنية والمصالح والتنافس حولها من غذاء وطاقة وغيرها من
الموارد  ,وكذلك عدم ثبات العالقات بين الجيران وتغيير الحكومات وما يترتب عليه من
تغيير في السياسة الخارجية للدولة  ,وهذا يجعل من األهمية بمكان سرعة التغيير في
()1

المفاهيم والسياسات واإلجراءات التي يتطلبها تحقيق األمن الوطني للدولة.
نطاقات ومستويات األمن الوطني .

مستوي األمن الداخلي  . Individuel Securityهو النطاق الداخلي لألمن  ,ويعتبر
أدني درجات األمن الوطني للدولة  ,ويهتم بحالة واستقرار الفرد والمجتمع  ,يطلق عليه
أحيانا األمن الفردي وهو عبارة عن ( مجموعة من الجهود واإلجراءات الوقائية والعقابية التي
تتخذها السلطة لتأمين المجتمع والمواطن )  ,وهي جهود ترمي إلي حماية الدولة من
األنشطة الضارة سوى كانت مصادرها داخلية أو خارجية  ,وتهدف إلي تهيئة العوامل الكفيلة
بتعميق الشعور باألمن لدى المواطن والمجتمع والحفاظ على النظام العام بعناصره الثالث
والتي تشمل اآلتي :ـ
ـ السكينة العامة ويقصد بها المحافظة على الهدوء والسكون في الطرقات واألماكن العامة.
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ـ األمن العام ويقصد به إتخاذ اإلحتياطات الالزمة التي تمنع وقوع العدوان على األشخاص
واألموال والمنشآت والمرافق.
ـ الصحة العامة ويقصد بها وقاية أفراد المجتمع من األمراض ومنع إنتشار األوبئة
واإلحتياط من كل ما قد يؤثر على الصحة (.)1
مستوي األمن الوطني  . National Securityيقصد به (تالزم تحقيق األمن الداخلي
وتأمين الدولة داخليا بالتزامن مع القدرة على تأمينها ضد المهددات الخارجية )  ,ويطلق
على األمن الوطني أحيانا األمن القومي  ,ويعتبر مستوي أساسى تسعي كل الدول إلي
تحقيقه داخليا وخارجيا بشتى الوسائل الممكنة.
مستوي األمن دون اإلقليمي  . Sub Regional Securityهذا المستوي يهتم بتحقيق
متطلبات األمن لعدد محدد من الدول التي ترتبط بمصالح مشتركة كالعالقات األمنية أو
حلف أو منظمة ومثال لذلك منظمة اإليقاد  ,يتيح هذا المستوي خصوصية ألعضاء الحلف
ويتطلب رؤية أمنية خاصة تتحقق من خالل هذا التجمع  ,حيث أن تحقيق األمن على
المستوي األقل يساعد على تحقق األمن على المستوي األعلى(.)2
مستوي األمن اإلقليمي . Regional Securityهو مصطلح حديث ظهر في الفترة ما
بين الحربين العالميتين األولي والثانية  ,ويعبر عن سياسة مجموعة من الدول تنتمي إلي
إقليم واحد وتسعي لتحقيق التعاون العسكرى واألمني فيما بينها ومن أي دولة من التدخل في
ذلك اإلقليم  ,وهو نوع من التكاتف والتعاون بين الدول حول الدفاع المشترك لحماية أمنها

1

2

حمدى محمد شعبان ـ ـ اإلعالم األمني وادارة األزمات والكوارث ـ الطبعة الثالثة ـ القاهرة ـ مطابع الشرطة
للطباعة والنشر والتوزيع ـ  2005م ـ ص .1
المعز فاروق محمد أحمد ـ ـ إسرائيل والصراع اإلستراتيجي في القرن األفريقى ـ الخرطوم ـ مطابع السودان للعملة

المحدودة ـ  2010ـ ص .41

95

والمصالح المشتركة بينها  ,وما يهدد أمن أي دولة من هذه الدول يعتبر مهددا ألمن الدول
األخرى في المجموعة حيث أصبحت الدول ال تستطيع تحقيق أمنها بمفردها  ,وخير مثال
لذلك اإلتحاد األفريقي  ,والجامعة العربية  ,ومجموعة دول اإلتحاد األوروبى  ,ودول مجلس
التعاون الخليجي  ,ودول أمن البحر األحمر وغيرها(.)1
مستوي األمن الدولي (العالمي أوالجماعي) . Universal Security
هو ما يعرف ( بنظام األمن الجماعي المشترك بين أعضاء التنظيم الدولي من أجل
المحافظة على السلم واألمن الدوليين ويهدف إلي الحيلولة دون تغيير الواقع الدولي أو
اإلخالل بعالقاته أو أوضاعه على نحو غير مشروع وذلك عن طريق تنفيذ تدابير جماعية
كقوة ضاغطة ومضادة لمحاوالت التغيير يركز على الوسائل السلمية ويستنكر العنف ) ,
وهو هدف سامي يجب أن يسعي إليه الجميع بإعتباره فوق نظم التحالفات األمنية ونظم
الدفاع المشترك الذى تقرره األمم المتحدة لكل دول العالم.
إعتبر ميثاق األمم المتحدة األمن الجماعي نظاما وهدفا لتحقيق األمن الدولي  ,وأقام
هذا النظام على دعائم وقواعد هامة وملزمة تتمثل في حظر إستخدام القوة في العالقات
الدولية في ما عدا حاالت الدفاع عن النفس أو رد الفعل الجماعي من خالل مجموعة من
التدابير التي يراها مجلس األمن الدولي ,وذلك في حاالت تهديد أو خرق األمن والسلم
الدوليين (.)2
تظهر العالقة ما بين األمن الوطني للدولة واألمن اإلقليمى واألمن الجماعي في األتي:
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ـ منح ميثاق األمم المتحدة الحرية المطلقة للدول في إتخاذ ما تراه مناسبا ومتفقا مع
مقتضيات أمنها الوطني الداخلي دون قيود ما عدا ما يتعلق بقواعد القانون الدولي المرتبطة
بالمجتمع الدولي ككل والتي وافقت عليها الدول بطواعية
 .يعتبر ميثاق األمم المتحدة األمن اإلقليمي مسئولية مشتركة بين دول اإلقليم واألمم المتحدة
 ,مع التأكيد على سمو دور األمم المتحدة على المستوي اإلقليمي في ما يلي حفظ األمن
والسلم الدوليين  ,كما أجاز الميثاق قيام المنظمات اإلقليمية العاملة في حفظ األمن إلي
جوار المنظمة الدولية لألمم المتحدة.
ـ أجاز ميثاق األمم المتحدة إستعمال القوة للدفاع عن النفس في حالة رد العدوان على الدولة
المعنية إلي حين تدخل مجلس األمن الدولي واتخاذ ما يراه مناسبا.

()1

أبعاد األمن الوطني
يتطلب مفهوم مرونة و شمولية األمن الوطني العديد من األطر واألبعاد في جميع
المجاالت السياسية  ,اإلجتماعية واإلقتصادية  ,مرو ار باألمن الذاتي للفرد  ,األمن الغذائى ,
المائي  ,البيئي وأمن الوثائق والمعلومات والمنشآت وخالفه  ,حيث أن أبعاد األمن الوطني
رغم تعددها فإنها تبدو متداخلة بإعتبارها تمثل النسيج الذى يقوم عليه األمن الوطني ,
وتتأثر هذه األبعاد بمتغيرات تتطلب المراجعة والفحص من وقت آلخر للتأكد من صمودها
في وجه المهددات واجراء ما يتطلبه التعديل إستصحابا ألثر هذه التهديدات على تلك
األبعاد.
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البعد السياسي  .يعتبر من أهم الدعائم األساسية لمواجهة األخطار الداخلية والخارجية
التي تهدد األمن الوطني للدولة فهو يعني ( حالة خاصة من الطمأنينة التي تتحقق من
خالل تشجيع وتنمية المشاركة السياسية للمواطنين وانعدام الشعور بالعزلة السياسية ) ألن
الفكر السياسى المستنير يبنى وال يهدم ويشارك بفعالية أو يعارض بعقالنية وهو يعتبر ثمرة
تنشئة إجتماعية سياسية هادفة وواعية( ,)1وعندما يكون هذا الفكر مدعوما بشرعية وحرية
رأى وحوار متواصل وصريح بين الحاكم والمحكومين فإنه يقود إلي اإلستقرار السياسى
للدولة وضمان ألمنها الوطني بمفهومه الشامل  ,إال أنه ليست كل األفكار السياسية هي
أفكار عقالنية ومقبولة فقد ينشأ فك ار متطرفا ومنحرفا يؤثر سلبا على األمن الوطني وعلي
إستقرار الدولة وسيادتها  ,حيث تعتبر فكرة مشروعية مقاومة السلطة والخروج على الحاكم
من األفكار السياسية المنحرفة والمتطرفة  ,وقد تؤدى إلي تشكيل الجماعات المتطرفة التي
تتمرد على الدولة وتعمل على زعزعة اإلستقرار واشاعة اإلضطراب في الدولة والمجتمع.

()2

يعد اإلستقرار السياسي وتماسك الجبهة الداخلية ومقدرة النظام الحاكم على تطوير
نفسه لمواكبة تطورات األحداث من أهم األمور التي تدعم األمن الوطني  ,وفي السودان
تجاوز الصراع على السلطة حدود الوطنية وأصبح يهدد كيان ووحدة البالد  ,كما أن
الخالفات الطائفية والمذهبية واألفكار المستحدثة وعدم التناغم في أداء الحكومات المتعاقبة
على الحكم دفعت بالكثير من المعارضين إلي تغليب المصلحة الشخصية الضيقة على
المصلحة الوطنية الواسعة  ,وكان لذلك مردود سياسي سالب ألقي بظالله على األمن
الوطني  ,ولعل ما يجرى في السودان من مطالبة البعض بقسمة الثروة والسلطة وتقرير
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المصير وحمل السالح لتحقيق ذلك قد أوجد خلال كبي ار صعب من إمكانية توحيد الجبهة
الداخلية وتماسكها وقاد إلي تجزئة وتقسيم الوطن.

()1

البعد اإلجتماعي  .يعتبر األمن اإلجتماعي أحد الركائز األساسية لبناء المجتمعات
الحديثة ويعد عامال رئيسا في حماية منجزاتها والسبيل إلي رقيها وتقدمها  ,حيث أنه يوفر
البيئة الصالحة للعمل والبناء ويبعث الطمأنينة ويشكل حاف از لإلبداع واإلنطالق إلي أفاق
المستقبل  ,وتتمحور دراسة هذا البعد حول ذاتية اإلنسان في خصائصه النوعية والعددية ,
وتبحث في تناسب عددية السكان مع مساحة األرض  ,مناطق التركيز السكاني  ,معدالت
النمو  ,الفئات العمرية  ,درجة التحضر  ,إتجاهات الهجرة الداخلية من الريف إلي المدن
والعكس  ,درجة التماسك اإلجتماعي والوطني  ,نسبة التعليم واألمية و األمراض المستوطنة
والمنقولة ومدى تأثير ذلك كله على األمن الوطني(.)2
يختلف مفهوم األمن اإلجتماعي بإختالف مفهوم الباحثين في المجال  ,فمنهم من
يحصر ذلك في جانب واحد في المجتمع يعنى بالبعد الجنائي وحماية الفرد والمجتمع من
اإلعتداء فهؤالء يرون أن األمن اإلجتماعي يعني (النظام الذي تتحمل فيه الدولة أو الجماعة
حماية كل عضو من أعضائها من اإلعتداء)  ,ومنهم من يحصر ذلك في الجانب النفسي
للفرد والمجتمع وهؤالء يرون أن األمن اإلجتماعي يعني (شعور وحالة طبيعية من الطمأنينة
واإلستقرار تسود الفرد والمجتمع إلنعدام الظواهر اإلجتماعية التي تتعارض مع القيم
والمبادئ األصيلة للمجتمع)  ,أما الذين إنتهجوا النظرة المتكاملة فهؤالء يرون أن األمن
اإلجتماعي يعني (اإلجراءات والبرامج والخطط السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية التي
تهدف إل ي توفير الضمانات الشاملة التي تحيط كل فرد في المجتمع بالرعاية التامة  ,وتؤمن
كل جوانب الحياة التي تهم اإلنسان المعاصر  ,ويشمل ذلك اإلكتفاء المعيشى واإلقتصادى ,
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اإلستقرار الحياتي للمواطن  ,توفير الخدمات األساسية المختلفة  ,تحقيق الرفاهية في إطار
من الحرية السياسية والعدالة اإلجتماعية) أما الباحثون في مجال األمن اإلجتماعي في
اإلسالم فيرون أن األمن اإلجتماعي يعني (تعبير عن حالة من الطمأنينة للنفس وزوال
الخوف لدى الفرد والمجتمع وتحقيق العصمة لألمة وحماية مصالحها العليا المتمثلة في
وحدتها الدينية واإلجتماعية)(.)1
خالصة ذلك فإن األمن اإلجتماعي يعني (تهيئة الظروف المناسبة التي تكفل الحياة
المستقرة من خالل البعد السياسى الذي يكفل الحفاظ على الكيان السياسى للدولة وحماية
المصالح العليا  ,والبعد اإلقتصادى الذى يهدف إلي توفير سبل العيش الكريم وتلبية
اإلحتياجات الضرورية وتحسين الظروف المعيشية للفرد والمجتمع  ,والبعد اإلجتماعي الذى
يرمي إلي توفير األمن للمواطن بالقدر الذى يزيد من تنمية الشعور باإلنتماء والوالء للوطن
واحترام تراثه وهويته وانتمائه الحضارى  ,والبعد المعنوي الذى يرمي إلي إحترام المعتقدات
الدينية وحماية حقوق األقليات واحترام األفكار واإلبداع والبعد البيئى الذى يرمي إلي حماية
البيئة من األخطار التي تهددها)(.)2
البعد اإلقتصادى  .األمن اإلقتصادى هو بوصلة الدولة للتوجه نحو اإلستقرار اإلقتصادى
واإلجتماعي وتوفير مقومات الحياة الطبيعية وتأمين الموارد واإلحتياجات والمستلزمات التي
تساعد في توفير األمن واإلستقرار وحفظ النفس وتأمين وسائل وطرق الحصول عليها ,
ويعتبر مفهوم األمن اإلقتصادي جزء من المفهوم العام لألمن  ,وقد تعددت التعريفات لألمن
اإلقتصادى أبرزها تعريف األمم المتحدة الذي جاء فيه بأنه يعني (تدابير الحماية والضمان
التي تمكن اإلنسان من الحصول على إحتياجاته األساسية من مأكل وملبس ومسكن وعالج
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وتعليم وضمان الحد األدني للمعيشة )  ,وباإلضافة إلي ما ورد في التعريف المذكور لألمن
اإلقتصادى فإن البعد اإلقتصادى لألمن الوطني يشمل كذلك األمن الغذائي والمائي والبيئي
 ,ويتأثر اإلستقرار اإلقتصادي في الدولة بالعوامل األمنية والسياسية واإلجتماعية
واإلقتصادية والديموغرافية  ,حيث أسهم دخول الشركات العاملة في مجال النفط والتعدين
وأوجه اإلستثمار األخرى في دخول رؤؤس أموال ضخمة للبالد أثرت بطريقة مباشرة على
زيادة الناتج القومي وزيادة فرص العمل في القطاعات المذكورة  ,وانعكس ذلك إيجابا على
اإلستقرار اإلقتصادى في البالد(.)1
األمن الغذائي  .إستحوذت قضية الغذاء والتنمية الزراعية بشكل عام على كثير من اإلهتمام
على الصعيدين العالمي واإلقليمي بهدف توفير وتأمين الغذاء وتحقيق الوفرة واإلكتفاء الذاتي
 ,وبدأ مفهوم األمن الغذائى يزدهر في منتصف السبعينات  ,وازداد إهتمام منظمة الزراعة
واألغذية العالمية التابعة لألمم المتحدة بقضية األمن الغذائى وعرفته بأنه يتمثل في (الوفرة
وامكانية اإلتاحة وثبات العرض للمجموعات الغذائية)  ,كما أن األمن الغذائي يخضع في
بعض األحيان إلي إعتبارات سياسية كالسلم العام وأمن حركة النقل  ,وبسبب تعدد األزمات
اإلقتصادية والغذائية التي شهدها العالم خصوصا خالل العشرين سنة الماضية فقد تزايدت
اإلحتياطات في هذا ا لمجال لدى العديد من الدول ولدى المنظمات الدولية المهتمة بهذا
المجال( ,)2وبهذا فإن مفهوم األمن الغذائي يقصد به (قدرة الدولة والمجتمع على تأمين
إحتياجات التغذية األساسية ألفراده وضمان إنسياب الحد األدنى من تلك اإلحتياجات
بإنتظام )  ,أما مفهوم اإلكتفاء الذاتي فيعنى (قدرة الدولة والمجتمع على تحقيق اإلعتماد
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الكامل على النفس والموارد واإلمكانيات الذاتية في إنتاج كل إحتياجاته الغذائية محليا دون
ما حاجة لألخرين)(.)1
األمن المائى .للجغرافية السياسية دور كبير في تحديد إتجاهات األمن القومي واإلقليمى
وال بد من التنسيق والتعاون بين دول اإلقليم لتحقيق المنافع المشتركة  ,وقد ظلت مشكلة
المياة تشكل أحد المصادر األساسية للصراع في دول حوض النيل التي يعتبر السودان جزءا
منها  ,وهو صراع قديم بدأ بين الدول األوربية التي كانت تستعمر دول المنطقة منذ الربع
األخير من القرن التاسع عشر  ,وبعد أن إستقلت دول حوض النيل ظلت مشكلة المياة
تشكل أهم مصادر الصراع اإلقليمى في المنطقة إلي يومنا هذا  ,ومن أبرز هذه المظاهر
الخالف الذي ظل قائما منذ سنوات بين مصر وأثيوبيا والسودان حول إنشاء سد النهضة
الذي تقوم بتشييده دولة أثيوبيا حيث أبدى السودان موافقته رسميا على قيام السد بينما ما
زالت مصر تعترض وتتحفظ على ذلك

)2(.

األمن البيئي  .ويقصد به ( حماية الفرد والمجتمع ضد مخاطر التلوث البيئي ومسبباته)
حيث أن التهديدات والتحديات األمنية الجديدة أضافت أط ار جديدة لألمن الوطني أكثر
إتساعا من أن تحصر في الجوانب التقليدية السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية فقط ,
فالكوارث التي تحدث في البيئة مثل الفيضانات والزالزل والبراكين ألقت بتبعات جديدة على
األمن الوطني خاصة مع غياب الوسائل الفاعلة للتنبؤ بحدوثها  ,وقد نتج عن ذلك تطوير
الدراسات واألبحاث األمنية وادخال طرق أخرى للتحليل في علوم السلوك السيكولوجي
والبيولوجي أفرزت وأنتجت تنوعا ونظريات في مهددات األمن الوطني وطرق معالجتها(.)3
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أهداف األمن الوطني السوداني
وضعت اإلستراتيجية القومية الشاملة لجمهورية السودان ( 2007ـ  2031م ) خطة
عشرية ( 1112ـ 2002م) معبرة عن طموحات أهل السودان  ,إرتكزت على غايات
وأهداف عليا أهمها تحقيق األمن القومي الشامل وذلك وفق المرتكزات التالية(:)1
أهداف إجتماعية  .أن يكون السودان خير المجتمعات دينيا وخلقيا وثقافيا ومعاشيا.
أهداف إقتصادية  .أن يتمكن السودان من تطوير قدراته اإلقتصادية بما يجعله في
مقدمة الدول النامية.
أهداف سياسية  .أن يكمل السودان اإلنتقال إلي مرحلة الشرعية الدستورية وفق منهج
شورى ديمقراطي قوى وفعال.
أهداف عسكرية وأمنية  .تطوير قدرات الدولة الدفاعية بما يمكنها من حماية أمنها
وتحقيق الطمأنينة لشعبها.
أهداف علمية وتقنية  .أن يمتلك الـسودان القدرات األساسية في مجال التقانة والعلوم .

أشارت الخطة العشرية إلي أهمية األمن بمفهومه الشامل من ضمن القضايا الملحة التي
يجب أن تكون مجال اإلهتمام  ,وهو مفهوم شمولي رأسيا وأفقيا يتطلب نشر األمن على
مختلف مستويات الحكم والتغطية الشاملة لكامل التراب السوداني لبسط األمن ودرء النزاعات
القبلية واتخاذ الحلول المتعلقة بالحدود مع الدول المجاورة وتعزيز مكافحة اإلرهاب والجريمة
وبسط سيادة القانون  ,وبهذا فإن النظرة المتعمقة لمفهوم األمن الوطني السوداني تؤكد بأن
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مجاله اإلستراتيجية القومية الشاملة  ,ويستمد طبيعته الخاصة من الموقع الجيوبلوتيكى
واإلستراتيجي المتميز للسودان في المنطقة(.)1
عولمة األمن .
أضحى مفهوم األمن الوطني مفهوما مركبا تتفاعل عناصره مع منظومة إستراتيجية
سياسية واقتصادية واجتماعية  ,وقد أضافت المتغيرات التكنولوجية التي أفرزتها الثورة
الصناعية على البيئة الدولية التقدم التكنولوجي ليتداخل ويتفاعل مع عناصر األمن الوطني
ويأتي في مقدمة هذه المتغيرات ثورة المعلومات التي فرضت على الدول متغيرات غير
مألوفة تتدخل في صياغة أمنها الوطني أبرزها ما يلي :ـ
ـ بروز ظاهرة العولمة الجديدة في معطياتها الفكرية والسياسية واإلقتصادية بما يوجب إعادة
النظر في الصياغة التقليدية لمفهوم األمن الوطني للدولة.
ـ دخ ول البني التحتية العلمية والتطور العلمى في المؤسسات كمنظومة معرفية تؤثر على
صياغة مفهوم األمن الوطني.
ـ تغليب البعد اإلجتماعي واإلقتصادي على البعد العسكرى اإلستراتيجي في صياغة مفهوم
األمن الوطني ليتواءم مع معطيات ثورة المعلومات.
ـ لم يعد مفهوم األمن الوطني معنيا بتأمين كيان الدولة فقط بل يشمل ذلك اإلنسان بإعتباره
مادة وأداة وهدف لثورة المعلومات  ,فأصبح األمن الوطني حتي في الدول الكبري معرض
لإلختراق بسبب ثورة المعلومات وما يعرف بحرب المعلومات  ,فإذا كان مفهوم األمن
الوطني سابقا يعنى قدرة الدولة على حماية كيانها ومواطنيها من التهديد الداخلي والخارجي ,
إال أن تقنيات الحرب الحديثة قد تجاوزت هذا المفهوم وأصبحت الدولة وحدودها ومواطنيها
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عرضة للتهديد  ,وأصبح المواطن ال يثق في أن الدولة قـادرة على حمايته  ,وصار األمن
الــوطني تتحكم فيه أدوات التنصت واإلتصاالت وأجهزة المراقبة واإلستشعار عن بعد ,
فكانت أحداث الحادى عشر من سبتمبر التي شهدتها أمريكا في العام 2001م خير دليل
على ذلك(.)1
تبدو مسألة صياغة تعريف محدد للعولمة معقدة بسبب تأثر المعرفين وانحيازهم
األيدولوجى والفكرى  ,فهى عند علماء السياسة تعنى (إزالة الحواجز والحدود الجغرافية) ,
وعند علماء اإلجتماع تعنى (ذوبان حضارات الدول فيما هو آت من الخارج من ثقافات
وأفكار)  ,وعند علماء اإلقتصاد تعنى (إزالة الحواجز التي تحد من إنتقال السلع والخدمات
ورؤؤس األموال)  ,وفى مفهوم المفكرين الغربيين تعنى (اإلنفتاح السياسى واإلقتصادى
والثقافى والحضارى  ,على القيم والمثل الغربية)  ,وفى مفهوم المفكرين من دول العالم
الثالث تعنى (الهيمنة واعالء اإلمبريالية الغربية).
يورد علماء التاريخ أن العولمة ليست ظاهرة جديدة حيث ترجع بدايتها األولي إلى
نهاية القرن السادس عشر مع بداية اإلستعمار الغربى لقارات أسيا وأفريقيا واألمريكيتين وقد
إقترن ذلك بتطور النظام التجارى الحديث في أوروبا( ,)2األمر الذى أدى إلي والدة نظام
عالمي متشابك عرف بالعالمية ثم العولمة الحقا وتطور بعد ذلك مفهوم العولمة واتسع بعد
تسارع ثورة وتكنلوجيا اإلتصاالت والمعلومات التي أصبحت تمثل العمود الفقرى للعولمة
وأدى ذلك إلي أن يصبح العالم وكأنه قرية صغيرة بعد إنتشار األقمار الصناعية والفضائيات
التي عمت العالم .
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بسبب الثقافة السياسية للمجتمع األمريكى والتي تقوم على ثقافة الرجل األبيض الذى
يجب أن يسود تحور مفهوم العولمة وتحول إلي نزعة ونظرة إستعمارية تقوم على أنه يجب
على أمريكا أن تسود وتصبح هي القوى العظمى الوحيدة التي تتحكم في العالم حيث لم يكن
ذلك وليد هذا العصر بل ظهر مبك ار عندما صرح الرئيس األمريكى األسبق روزفلت عقب
نهاية الحرب العالمية الثانية بقوله (اآلن يجب أمركة العالم)(.)1
شهد العالم عقب أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر 2001م التي وقعت
بالواليات المتحدة األمريكية تشكيال جديدا لمفهوم األمن إستحدثته أمريكا وحلفائها وذلك
لحماية مصالحهم العليا في كل دول العالم  ,وظهر ذلك من خالل ما سمي بالنظام العالمي
الجديد  ,والشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقارات واألمن اإلنساني وغيرها من المفاهيم
والنظريات األخرى التي هدفت إلى ضرب كل ما هو إسالمى وما يمت لإلسالم بصلة ,
وذلك بعد ما تأكد ألمريكا وحلفائها عدم إمكانية تحقيق األمن وفق النظرية التي إبتدعها
الرئيس األمريكى األسبق بوش اإلبن عقب أحداث  11سبتمبر 2001م والتي تأسست على
إعالن الحرب على اإلرهاب  ,وأن أمريكا والغرب يجب عليهم إستئصال اإلرهاب في الشرق
األوسط حتي ال يصل إلي دولهم ويهدد حضارتهم  ,وبهذا تكون عولمة األمن في تصور
أمريكا والغرب تسقط الحدود بينها وبين دول العالم اإلسالمى  ,وأن حدود أمنهم تنتهي حيث
ما إنتهى التهديد في أي رقعة في العالم حتي ولو أدى ذلك إلي شن حرب عالمية أخرى.
جاءت تبعا لذلك إستراتيجية الحرب الوقائية والضربات اإلستباقية مثل الذى حدث في
العراق والسودان وأفغانستان وليبيا وما يدور األن في سوريا وغيرها من دول العالم الثالث ,
وبذلك تكون الواليات المتحدة األمريكية قد رسمت لنفسها إستراتيجية جديدة لحماية أمنها
القومي تقوم على واقع جديد وتراجع كل أربعة سنوات من أجل حماية مصالحها اإلستراتيجية
والحفاظ على مكانتها الدولية وأمنها الداخلى والخارجي  ,وذلك من خالل بناء أسس جديدة
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للقوات المسلحة األمريكية تمكنها من تحقيق أهدافها بأقل الخسائر ,وظهرت في هذا اإلطار
الطائرات بدون طيار والصواريخ العابرة للقارات والصواريخ البالستية واإلنتشار العسكرى
للقوات األمريكية في الخارج وبسط السيطرة الدبلوماسية وازدياد فعالية وانتشار نشاط
المخابرات األمريكية في الخارج(.)1

المطلب الثالث  :الدعائم والمقومات األساسية لألمن الوطني
هنالك العديد من الدعائم والمقومات األساسية التي ال بد من توافرها تساعد في
تحقيق اإلستقرار السياسى وتحقيق األمن الوطني أهمها:
ـ العقيدة الدينية السليمة التي تحث على فعل الخير ومحاربة الشر والتآلف والمحبة بين
أفراد المجتمع.
ـ اإلحساس بالتماسك والتعاضد اإلجتماعي وتوفر روح اإلنتماء بين أفراد المجتمع بحيث
يشعر كل فرد منهم بأنه جزء من المجتمع وأنه يجب عليه المساهمة في حمايته.
ـ اإلستقرار السياسى ووجود األجهزة المختصة القادرة على حفظ األمن وضمان توفر العدالة
والحقوق الدستورية للمواطنين.
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ـ المشـاركة السياسية الفاعلة التي تشمل المشاركة في اإلنتخابات الحرة النزيهة ,الحرية
اإلعالمية  ,حرية التعبير  ,حرية اإلعتقاد واألفكار  ,وتكوين األحزاب السياسية والمساواة
أمام القانون في الحقوق والواجبات.
ـ توفر مقومات األمن اإلجتماعي واإلقتصادى الذى يضمن للفرد تحقيق مستوى معيشى
يتحقق بتوفير فرص العمل واإلنتاج بما يضمن تلبية حاجياته الضرورية.
ـ تحقيق التنمية المتوازنة حيث ال أمن بدون تنمية وال تنمية بدون أمن ومن ال يملك قوته ال
يملك ق ارره وال أمنه.
ـ تحقيق الوحدة الوطنية والمساواة في حقوق وواجبات المواطنة التي تعني إرتباط وانتساب
الفرد والجماعة لقطعة معينة من األرض والتع لق بها والحنين إليهـا واإلستعداد للدفاع عنها
ضد ما يهددها من أخطار.
ـ الحرية وهى غريزة فطرية لدى البشر وتتمثل في القدرة على إختيار ما نريد وفى نفس
الـوقت التمتع بقدرة مماثلة في عدم إختيار ما ال نريد  ,مع مراعاة الضوابط والقوانين التي
تحفظ حقوق المجتمع واآلخرين.

()1

المطلب الرابع  :الغايات والمصالح الوطنية العليا للسودان
من أهم مقومات النجاح في الدولة هو قدرتها على بلورة وتحديد مصالحها الوطنية
اإلستراتيجية  ,ومن ثم تهيئة األوضاع والظروف المناسبة لتحقيقها وتأمينها  ,ذلك ألنها
تشكل المرتكز األساسي الذي تدور حوله عمليات إدارة مصالحها في البيئة الدولية  ,وعلي
النقيض فإن عدم بلورة ووضوح المصالح الوطنية وعدم اإلجماع عليها يجعل الدولة كمن
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يدخل في صراع المصالح الدولية دون سالح  ,كما أن عدم وضوح المصالح الوطنية
اإلستراتيجية يقود إلي بلورة خطط فرعية تفتقر للرؤية المناسبة.

()1

ال تتم قيادة المصالح الوطنية اإلستراتيجية للدولة وقيادة اإلجماع الوطني وادارة
الصراع الدولي حول المصالح إال من خالل اإلستراتيجيات الوطنية  ,حيث ال تفلح الخطط
المرحلية وال التكتيكية لمواجهة ذلك الصراع  ,وهذا يقود إلي ضرورة اإلهتمام بالتخطيط
اإلستراتيجي القومى من أجل بلورة المصالح الوطنية اإلستراتيجية التي يتوافق عليها الجميع
 ,حيث يتطلب ذلك تأسيس جهاز قومي يشرف على التخطيط اإلستراتيجي ويتم من خالله
إشراك كافة القوي السياسية والمجتمعية الوطنية  ,ألن غياب التخطيط اإلستراتيجي يدخل في
إطار مهددات األمن الوطني للدولة  ,ويقود إلي سلب حقوق المواطن ويحول دون تحقيق
الرفاهية واألمن له  ,حيث ظل التخطيط اإلستراتيجي غائبا في كثير من الدول النامية مما
أدى إلي تفاقم الصراع السياسى وانعكس ذلك سلبا على األمن الوطني.

()2

يقصد بالمصالح الوطنية العليا أنها تعني (الحاجات والرغبات التي تدركها دولة ذات
سيادة وعالقة ذلك بدول أخرى ذات سيادة تشكل المجال الخارجي لهذه الدولة) ,فهنالك
مجموعة من الغايات والمصالح الوطنية التي تسعي الدولة لتحقيقها عن طريق العالقات
الثنائية واإلقليمية والدولية وقد تتعدى حدود الدولة الجغرافية لتؤثر في غيرها من الشعوب
والدول األخرى أهمها :ـ ـ
ـ الحفاظ على كيان ووجود الدولة وحماية سيادتها ونظامها السياسى الذي يمثل قيمة معنوية
للشعب  ,وذلك بدعم أمنها الوطني وتوفير كافة اإلمكانيات الالزمة لذلك  ,ولودعي األمر
إلي أن تخوض الدولة حربا إذا ما شعرت بأن كيانها أصبح مهددا من قبل دولة أخرى.
1
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ب ـ الدخول في إتفاقيات وتحالفات ثنائية أو إقليمية للحصول على معينات عسكرية أو
إقتصادية  ,و توقيع إتفاقيات تعاون أمني أو برتكوالت دفاع مشترك لصد العدوان المشترك.
ـ إستغالل الثروات الوطنية إلحداث اإلنعاش اإلقتصادى وزيادة الدخل القومي ورفع مستوى
اإلنتاج ودعم المجهود والتصنيع الحربي.
ـ المحافظة على التراث الثقافي والحضارى ودعم النسيج اإلجتماعي.
ـ تحقيق السالم كهدف وطني سامى.

()1

جاءت اإلسترايجية ربع القرنية (  2007ـ  )2031للسودان معبرة عن ذلك في رؤيتها
القومية بأنها ( إستكمال بناء أمة سودانية موحدة  ,آمنة  ,متحضرة  ,متقدمة ومتطورة )
وبرزت بناء على ذلك مجموعة من التحديات عملت الدولة على إجتيازها مواجهة في ذلك
العديد من العقبات الداخلية والخارجية وأهم هذه التحديات(:)2ـ ـ
ـ المحافظة على التقدم الحضاري والتميز الذاتي.
ـ إحالة الرؤية للوحدة إلي واقع متقدم مضطرد من اإلستقرار السيـاسى والسالم اإلجتماعي .

ـ تحقيق الحرية اإلقتصادية والعدالة اإلجتماعية بأن يكون اإلنسان هو محور عملية التغيير
والتطوير.
ـ توطيد دعـائم الدولة اإلتحادية التي تقوم على الحكم الالمركزى الذي يوفق بين الوحدة
الوطنية واإلستقالل اإلداري.
1
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ـ تعميق قواعـد التربية الوطنية التي تتجـاوز السلوكيات اإلجتماعية المقعدة عن التطور.
ـ إعالء قيم العمل واإلنتاج واإلستثمار واإلدخار.
ز ـ تأهيل اإلقتصاد الكلي في إطار اإلصالح الهيكلى للمؤسسات.
ـ تأهيل التعليم بشقيه العام والعالي وتطوير المناهج ال سيما الفنية والتقنية واإلرتقاء بالبحث
العلمي لبناء القدرات وتوطين التقانة .

المبحث األول
111

التشريعات الدولية المنظمة ألمن الطيران المدني
وضعت المنظمة الدولية للطيران المدني تشريعات دولية تحكم وتنظم إجراءات حماية
أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع وأمرت الدول األعضاء بوضع
تشريعات وطنية لحماية أمن الطيران المدني في إقليمها مستندة ومتوافقة مع التشريعات
الدولية التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني وأال تتعارض معها وذلك بحسبان أن
الطيران المدني يعتبر نشاط دولى يجب أن يحكم بنظام وتشريعات موحدة .
المطلب األول  :القانون الدولي الجوي .
يستند تعريف القانون الجوي في الفقة على الوحدة التي يتخذها الباحث أساسا للدراسة
محور للتنظيم يعرفونه بأنه هو ( القانون الذى ينظم
ا
 ,فالذين ينظرون إلى الطائرة بإعتبارها
الطائرة والعالقات القانونية التي تنشأ من إستعماالتها المختلفة ) وبهذا يطلقون عليه تسمية
قانون الطيران ( . ) Aviation Law

()1

محور للتنظيم يعرفونه بأنه هو ( القانون الذى ينظم البيئة
ا
والذين ينظرون إلى الجو
الجوية وكيفية إستعماالتها ) ويطلقون عليه تسمية القانون الجوي (  , ) Air Lawأما
الذين يتخذون النشاط في الجو أساسا للتنظيم فيعرفونه بأنه هو ( القانون الذين ينظم حركة
المرور في الجو ) ويطلقون عليه تسمية قانون المالحة الجوية ( Air Rnavigation Law
)

()2

أيا كا ن األمر فإن القانون الجوي يعنى بالطائرة في حالة سكونها وحركتها وما يتم

عليها وبشأنها من عالقات وبالبيئة الجوية وما يتم فيها من نشاطات مختلفة تخدم اإلنسان .
أقسام القانون الجوي .

1
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لم يعد القانون الجوي فرعا مستقال من فروع القانون فحسب بل أصبح متعدد الجوانب
والموضوعات وبذلك تم تقسيمه إلى فروع كثيرة ومتعددة بحسب الموضوعات التي يتعلق بها
كل جانب  ,فهناك تقسيم للقانون الجوي إلى قانون جوى داخلى وقانون جوى دولى  ,حيث
يشمل القانون الجوي الداخلى التشريعات الوطنية المتعلقة بالجو والجوانب اإلدارية الداخلية
وأحكام القضاء الوطني  ,بينما يشمل القانون الجوي الدولي القواعد المنظمة للعالقات التي
تنشأ من إستخدامات الطائرة واستعماالت الفضاء الجوي والتي يدخل فيها عنصر أجنبى
ويكون مصدرها المعاهدات الدولية والعرف الدولي .
وهناك تقسيم أخر إلى قانون جوى عام وقانون جوى خاص  ,حيث ينقسم القانون
الجوي العام إلى عدة أقسام هي (:)1
القانون الجوي اإلدارى .وهو الذى يعنى بتنيظم هيئات الطيران المدني  ,تكوين طاقم
الطائرة  ,تنظيم المطارات  ,قواعد اإلجراءات التي تضعها الدولة لتسجيل وترخيص الطائرات
وقواعد مرور الطائرات في الفضاء الجوي للدولة وغير ذلك .
القانون الجوي الجنائى .وهو الذى يعنى بتوضيح األفعال المجرمة التي تتعلق بالنشاط
الجوي والعقوبات المترتبة عليها حالة وقوعها وتحديد القانون الواجب التطبيق عند حدوث
الجريمة على متن الطائرة وتنظيم المسئولية الجنائية في حاالت حوادث الطائرات .
القانون الجوي المالى .وهو الذى يختص بتنظيم تعريفة الجمارك في المطارات أو الخروج
من الدولة .
القانون الجوي الصحى .وهو الذى يعنى بإجراءات الحجر الصحى في المطارات وما
يتطلب ذلك من إجراءات صحية على متن الطائرة .

1
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أما القانون الجوي الخاص فهو الذى يعنى بالقواعد التي تنظم ملكية الطائرة وطرق
التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الحجز  ,كما يعنى باإلستعماالت المدنية والتجارية
وعالقات الناقل مع المسافر والشاحن واآلخرين على سطح األرض  ,حيث تعنى هذه
الدراسة بالفروع المتعلقة باإلتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم حماية الطيران المدني من أفعال
التدخل غير المشروع .
سمات القانون الجوي .
للقانون الجوي سمات عامة يشترك فيها مع غيره من فروع القوانين األخرى كما له
سمات خاصة تميزه  ,وتتمثل أهم السمات الخاصة بالقانون الجوي والتي تؤكد صفة
إستقالليته وتميزه من فروع القوانين األخرى في األتى(:)1
ـ أنه قانون ذو طابع تنظيمى آمر حتى في معالجته للعالقات الخاصة وينبع ذلك من خطورة
النشاط الجوي و إرتباطه بقضايا سياسية وعسكرية واستراتيجية تتعلق باألمن الوطني للدولة
فضال على إرتباطه بدول أخرى  ,من هنا تتدخل الدولة لفرض شروط وقواعد تحمى بها
النشاط الجوي والعالقة التي تنشأ بين األطراف و اليكون تدخل الدولة هنا لتكمل إرادة
األطراف المعنية أو تفسرها إنما تتدخل آمرة ومنظمة فيغلب على القانون الجوي الداخلى
الطابع الالئحى وتتكون بذلك كثير من القواعد التي يتطلبها الشارع ويضع على مخالفتها
جزاءات جنائية ومدنية  ,كذلك الحال في القانون الجوي الدولي حيث تحدد القواعد
المنصوص عليها في المعاهدات المتعلقة بالنشاط الجوي ما يجب أن تفعله الدولة بمطلق
إرادتها وما يجب أن تفعله وفقا لما هو وارد في المعاهدة  ,وهنا يظهر الطابع التنظيمى
للقانون الجوي الدولي الذى تسعى إلى تطويره الكثير من اللجان والهيئات الدولية المعنية
بالنقل الجوي .
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ـ أنه قانون ذو طابع دولى يتجه إلى التوحيد حتى فيما يتعلق بالمسائل الداخلية  ,هذا
الطابع تفرضه طبيعة النشاط الجوي حيث يفرض التنظيم الدولي للمالحة الجوية أن تقترب
التشريعات الوطنية المنظمة لقضايا الطيران المدني داخل الدولة من القواعد المتفق عليها
دوليا لتنظيم المالحة الجوية بين الدول وقد تمكن القانون الجوي الدولي في هذا من الوصول
إلى مستوى لم يصل إليه قانون النقل البحرى أو قانون النقل البرى بين الدول المختلفة  ,وال
يكفى في ذلك الوصول إلى تشريعات ذات مضمون موحد في الدول المختلفة بل ال بد من
أن يطلع القاضى الوطني على ما يسير عليه القضاء األجنبى في مسائل الطيران التي
تحكمها نصوص مماثلة في التشريعات األجنبية.
ـ أنه قانون ذو طابع سياسى غالب وذلك إلرتباطه باألمن الوطني للدولة وسيادتها و
مصالحها اإلقتصادية المباشرة وسمعتها بين الدول وامكانية إستخدام الطائرة في أغ ارض
متعددة ذات طابع سياسى من دفاع وهجوم وتجسس واستكشاف وعمليات هروب وتهريب .
ـ يعتبر إلى حد كبير قانون قائم بذاته وليس فرعا من فروع القانون البحرى حيث يرى
أنصار هذا اإلتجاه ضرورة أن تكون القواعد المنظمة للنشاط الجوي قواعد مستحدثة تتفق
مع الطابع السياسى والدرجة العالية من المخاطر التي يتعرض لها النشاط الجوي  ,على
الرقم من ذلك نجد من يرى أن تطبق عليه القواعد التي إستقرت بعد تطبيق طويل في
المالحة البحرية والنقل البرى  ,بينما نجد إتجاه ثالث يرى بوضع مجموعة قواعد موحدة
تحكم المالحة البحرية والجوية معاً.
المطلب الثاني  :الملحق السابع عشر إلتفاقية شيكاغو .
هو أحد مالحق اتفاقية شيكاغو 1144وعددها  15ملحق ويسمى بملحق األمن ,
يحتوى على مجموعة من القواعد القياسية والتوصيات الخاصة بحماية الطيران المدني من
أفعال التدخل غير المشروع حيث تم اعتماده من قبل مجلس المنظمة الدولية للطيران
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المدني في  1174/3/22بعد أعمال قامت بها لجنة المالحة الجوية و لجنة النقل الجوي
ولجنة التدخل غير المشروع  ,وذلك بناء على توصيات وردت من الدول المتعاقدة
والمنظمات المختصة حيث تم اعداد قواعده وفقا للق اررين
من الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني .

10ـ 17و 10ـ 15الصادرين

()1

مكونات الملحق السابع عشر .
يتكون الملحق السابع عشر من مواد تمثل صلب الملحق وأساسه ومواد أخرى وافق مجلس
المنظمة على نشرها إلى جانب المواد األساسية ونبينها في األتى (:)2
ـ مواد تمثل صلب الملحق وهذه تشمل القواعد القياسية والتوصيات والمرفقات والتعريفات ,
حيث تعرف القاعدة القياسية بأنها (عبارة عن مواصفات لخواص مادية أو لتكوين أو
لمعدات أو ألداء أو ألفراد ويعتبر تطبيقها بشكل موحد أم ار ضروريا لسالمة المالحة الجوية
الدولية وانتظامها وتتقيد بها الدول المتعاقدة واذا استحال التقيد بها فانه يتحتم عليها إبالغ
المنظمة الدولية بذلك )  ,أما التوصية فتعرف بأنها (عبارة عن مواصفات لخواص مادية أو
لتكوين أو لمعدات أو ألداء أو ألفراد أو الجراء ويعتبر تطبيقها بشكل موحد أم ار مستصوبا
لسالمة وانتظام وكفاءة المالحة الجوية الدولية وتسعى الدول المتعاقدة للتقيد بها )  ,أما
المرفقات فتعرف بأنها (عبارة عن مواد مقدمة بشكل منفصل لتسهيل الرجوع اليها وهى
تشكل جزء من القواعد القياسية والتوصيات )  ,أما التعاريف فتعرف بأنها عبارة عن (
المصطلحات المستعملة في القواعد القياسية والتوصيات وهى ال تفسر نفسها بنفسها ,
بمعنى أنه ال يوجد لديها مدلول مقبول في المعجم ) .
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مواد وافق المجلس على نشرها الى جانب القواعد القياسية والتوصيات وتشمل -:
التمهيد  .وهو نبذة تاريخية مفسرة تتضمن الشرح لواجبات الدول فيما يتعلق بتطبيق
القواعد القياسية والتوصيات .
ـالمقدمة  .وهى تشمل مواد تفسيرية أدخلت في بداية الملحق وفصوله وهى تساعد على
فهم تطبيق الملحق .
المالحظات  .وهى التي يتضمنها النص كلما كان ذلك مناسبا وذلك بغرض اعطاء
معلومات واقعية عن القواعد القياسية والتوصيات وهى ال تشكل جزء منهما .
االضافات  .وهى مواد مكملة للقواعد القياسية والتوصيات أو مواد أدرجت كمرشد لها.
تم اعتماد الملحق السابع عشر من المنظمة الدولية للطيران المدني بستة لغات هي
االنجليزية  ,العربية  ,الفرنسية  ,الصينية  ,الروسية واألسبانية وترك األمر لكل دولة من
الدول المتعاقدة أن تختار مايناسبها من هذه اللغات لتنفيذ الملحق على المستوى الوطني
وعليها اخطار المنظمة الدولية بذلك .
خضع الملحق السابع عشر منذ صدوره الى التعديل  1مرات كان أخرها التعديل
الذى تم في يوليو من العام  2011م  ,حيث جاء الملحق متضمنا خمسة فصول تناولت
بالتفصيل مجموعة من القضايا المتعلقة بحماية أمن الطيران المدني  ,فجاء الفصل األول
من الملحق بعنوان التعاريف واشتمل على تفسيرات وتعريفات لجملة من المصطلحات ذات
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الصلة والتي سترد في الملحق  ,أما الفصل الثانى فقد اشتمل على مجموعة من المبادئ
العامة التي يجب أن تراعيها الدول المتعاقدة وتلتزم بها وهى (:)1ـ
األهداف .هي ما يجب أن تسعى جميع الدول المتعاقدة لتحقيقها وأهمها:ـ
ـ أن يكون الهدف األولى لكل دولة متعاقدة تأمين سالمة الركاب والطاقم والعاملين
والجمهور من أفعال التدخل غير المشروع .
ـ أن تقوم أي دولة متعاقدة بإنشاء تنظيم وتضع وتنفذ اللوائح واإلجراءات الالزمة لحماية
الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع .
ـ أن تضمن كل دولة متعاقدة قدرة اللوائح واإلجراءات على حماية الركاب والطاقم والعاملين
والجمهور من أفعال التدخل غير المشروع وتضمن االستجابة السريعة للتصدى ألي تهديد
أمنى .
ـ أن تكفل كل دولة متعاقدة الحماية المالئمة لمعلومات أمن الطيران المدني .
القابلية للتطبيق  .هذا هو المبدأ الثانى من المبادئ التي يجب أن تراعيها الدول المتعاقدة
ويعنى ذلك أن تقوم كل دولة متعاقدة بتطبيق القواعد القياسية الواردة في الملحق السابع
عشر وتسعى لتطبيق التوصيات  ,وأن تضمن الى الحد الممكن تطبيق التدابير الخاصة
بحماية الرحالت الداخلية من أفعال التدخل غير المشروع وأن يتم ذلك على أساس تقييم
المخاطر األمنية الذى تقوم به الجهات المختصة.
األمن والتسهيالت .وهو يعنى أن تقوم كل دولة متعاقدة بوضع ترتيبات و ضوابط واجراءات
األمن بالطريقة التي تسبب أدنى درجات التدخل أو التأخير ألنشطة الطيران المدني على أال
يمس ذلك أو يؤثر على فعالية هذه الضوابط واإلجراءات .
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التعاون الدولي  .وهو يعنى أن تكفل كل دولة متعاقدة اإلستجابة إلى الحد الممكن عمليا
لطلبات الدول المتعاقدة في وضع تدابير أمنية إضافية لرحالت محددة تقوم بها تلك الدول ,
وعلى هذه الدول أن تنظر في اإلجراءات البديلة المكافئة للتدابير المطلوبة وأن تتعاون مع
الدول المتعاقدة حسب الضرورة في إعداد وتبادل المعلومات الخاصة بالبرامج الوطنية ألمن
الطيران المدني وبرامج التدريب وبرامج ضبط الجودة  ,وأن تضع وتنفذ الى الحد الممكن
اإلجراءات الخاصة بتبادل معلومات التهديد مع الدول المتعاقدة األخرى  ,وأن تضع وتنفذ
االجراءات الخاصة بحماية ومعالجة معلومات األمن المتاحة لدولة أخرى متعاقدة لضمان
اإلستعمال غير المالئم لهذه المعلومات ,وأن تتبادل حسب االقتضاء من منطلق سيادتها مع
أي دولة أخرى متعاقدة نتائج المعلومات الخاصة بالتدقيق الذى قامت به المنظمة الدولية
للطيران المدني واإلجراءات التصحيحية التي نفذتها  ,وأن تبلغ المنظمة الدولية للطيران
المدني بذلك  ,وأن تضع كل دولة متعاقدة في إي إتفاقية ثنائية تعقدها للنقل الجوي بندا
يتعلق بأمن الطيران مع مراعاة النموذج الخاص بالمنظمة الدولية للطيران المدني  ,وأن تقدم
إلى الدول األخرى المتعاقدة عند الطلب نسخة مكتوبة من األجزاء المناسبة من برنامجها
الوطني ألمن الطيران المدني .
تشجيع أنشطة البحث والتطوير .وهذا يعنى أن تقوم كل الدول المتعاقدة بتشجيع أنشطة
البحث والتطوير الخاصة بمعدات أمن الطيران  ,والعمليات واإلجراءات التي تحقق أهداف
أمن الطيران المدني على نحو أفضل و أن تتعاون مع الدول األخرى في ذلك وتراعى
مبادى العوامل البشرية عند تطوير معدات األمن الجديدة .
أما الفصل الثالث من الملحق السابع عشر فقد تناول التنظيم الوطني والسلطة المختصة
وهذا يعنى أنه وحتى تتمكن الدول المتعاقدة من تحقيق وضمان أقصى درجات األمن
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والسالمة لطيرانها المدني فعليها أن تنشئ المؤسسات واألجسام التي تقوم باإلشراف على
تنفيذ التشريعات الالزمة التي تضعها.

()1

أما الفصل الرابع من الملحق فقد تناول االجراءات األمنية الوقائية المطلوبة ألمن الطيران
المدني  ,ويشمل ذلك عدة إجراءات وقائية قامت المنظمة الدولية للطيران المدني بوضعها
لحماية الركاب والطاقم والمطارات والطائرات والعفش والبضائع والبريد وذلك للحد من وقوع
أفعال التدخل غير المشروع  ,أما الفصل الخامس من الملحق فقد تناول كيفية إدارة التعامل
مع أفعال التدخل غير المشروع سوى وقع الفعل حقيقة أو كانت هنالك معلومات مؤكدة
بالترتيب للقيام به .

المبحث الثاني
اإلتفاقيات الدولية الخاصة بأمن الطيران المدني .
لم تظهر اإلتفاقيات الدولية في مجال أمن الطيران المدني طفرة واحدة  ,بل نشأت
عندما دعت الحاجة إليها وبالقدر الذى دعت إليها الحاجة كانت البداية متواضعة في العام
 , 1143ثم أظهرت الزيادة الكبيرة في أفعال اإلعتداء على الطيران المدني في الحقب
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الزمنية المتعاقبة ضرورة التوسع في إبرام اإلتفاقيات األمنية الدولية لحماية أمن الطيران
المدني ولطبيعة وخصوصية النقل الجوي وما يتطلبه من مرور الطائرات فوق أجواء الدول
والهبوط في مطارات دول شتى في العالم تحكمها أنظمة واجراءات متعددة ومختلفة مع
إمكانية تعرض الطائرات لإلختطاف أو ألي فعل من أفعال التدخل غير المشروع .
إستدعى ذلك وجود إتفاقيات دولية تعمل على تعزيز أمن الطيران المدني وتلزم الدول
األعضاء بوضع إجراءات وعقوبات موحدة في التعامل مع أفعال التدخل غير المشروع التي
من شأنها تعريض سالمة وأمن الطائرة والركاب للخطر  ,فعززت بذلك تطبيق القانون
الدولي ونمت ودعمت أواصرار التعاون بين دول العالم حيث قامت الدول األعضاء
بالمنظمة الدولية للطيران المدني بالتوافق والتوقيع على عدة إتفاقيات دولية لحماية أمن
الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع إحتوت على العديد من النصوص
واإلجراءات الخاصة بردع المجرمين وشملت هذه االتفاقيات إتفاقية طوكيو  , 1143الهاي
 , 1170مونتلاير 1171

 ,برتكول مونتلاير  , 1155إتفاقية بشأن تمييز المتفجرات

البالستيكية  1111واتفاقية بكين . 2010

()1

المطلب األول  :إتفاقية طوكيو 0463م .
كانت الدول األعضاء بالمنظمة الدولية للطيران المدني قبل إبرام إتفاقية طوكيو
 1143مشغولة بتحديد القانون الواجب التطبيق والدولة المختصة قضائيا بشأن األفعال
والجرائم التي ترتكب على متن الطائرات  ,هل هي دولة تسجيل الطائرة  ,أم الدولة التي
كانت الطائرة في فضائها الجوي لحظة وقوع الفعل أوالجريمة أم الدولة التي أقلعت منها
الطائرة قبل وقوع الفعل أو الجريمة  ,أم الدولة التي هبطت فيها الطائرة بعد وقوع الفعل.
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جاءت إتفاقية طوكيو للعام  1143م بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي
ترتكب على متن الطائرة ثمرة لجهود مضنية ومتواصلة من المنظمة الدولية للطيران المدني
وذ لك من خالل اللجنة القانونية في دورتيها اللتين إنعقدتا في ميونخ العام  1141وروما
العام 1142م  ,حيث قامت اللجنة القانونية بإعداد المشروع النهائى لإلتفاقية وتم عرضه
على المؤتمر الدبلوماسى الذى دعت له المنظمة الدولية للطيران المدني والذى أنعقد في
طوكيو في الفترة من أول أغسطس حتى  14سبتمبر من العام 1143م فأقر المؤتمر
مشروع اإلتفاقية بعد أن أدخل عليها بعض التعديالت ثم فتح الباب للتوقيع عليها في ذات
التاريخ .
إشتملت إتفاقية طوكيو للعام 1143م على سبعة أبواب و 24مادة تناولت مجال
تطبيق اإلتفاقية  ,مجال اإلختصاص القضائي  ,سلطات قائد الطائرة  ,سلطات الدول
والتزاماتها و أحكام أخرى عامة ومتنوعة وأخرى ختامية .
تعتبر إتفاقية طوكيو  1143هي اإلتفاقية الدولية األولى في مجال حماية أمن
الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع  ,وهى إتفاقية خاصة بحماية أمن الطيران
المدني من الجرائم وبعض األفعال التي ترتكب على متن الطائرة حيث جاءت هذه اإلتفاقية
بعد أن إستشعرت الدول األعضاء خطورة الجرائم المتعلقة بأمن الطيران المدني وآثارها
وانعكاساتها على الدول وعلى األفراد من النواحى السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية وتبينت
إستحالة مكافحتها من دولة واحدة .

()1

نطاق تطبيق اإلتفاقية .
يتحدد نطاق تطبيق اإلتفاقية بالفعل أو الجريمة والشخص الذى يرتكبها والطائرة التي
يقع على متنها الفعل أو الجريمة  ,وقد نصت اإلتفاقية في المادة األولى على أنها تطبق
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على الجرائم الخاضعة ألحكام قانون العقوبات فجاء النص مطلقا هكذا من غير تحديد
لماهية هذه الجرائم وجسامتها وما إذا كانت تطبق على هذه الجرائم كافة أيا كانت طبيعتها
مالية أو جمركية أو صحية وغيرها  ,أما فيما يلي األشخاص فقد نصت اإلتفاقية على أنها
تطبق على اي شخص يرتكبها أيا كانت جنسيته  ,أما عن الطائرة فقد حددت اإلتفاقية أن
تكون الطائرة مسجلة في دولة طرف في اإلتفاقية وأن تكون في حالة طيران تبدأ من لحظة
تشغيل محركات الطائرة وتنتهي بهبوط الطائرة في اي مطار  ,أو كانت الطائرة تحلق في
أعالى البحار أو فوق سطح ال يشكل جزءا من إقليم أي دولة  ,وعرفت االتفاقية تلك األفعال
بأنها (هى المخالفات الخاصة بالقوانين الجنائية وأى أفعال يحتمل أن تعرض سالمة
الطائرات واألشخاص الذين على متنها للخطر ,أو تعرض النظام والضبط على الطائرة
للخطر ,حتى لو لم تكن هذه األفعال جرائم في القانون الجنائى) (.)1
اإلختصاص القضائى .
تناولت االتفاقية االختصاص القضائى في حالة وقوع الجريمة ومنحت الدولة
المسجلة للطائرة في سجالتها األهلية المطلقة لإلختصاص القضائى بالنسبة للجرائم واألفعال
التي ترتكب على متن تلك الطائرة وأوضحت أن اإلختصاص القضائى كذلك ينعقد لكل
دولة متعاقدة تكون الطائرة التي أرتكب عليها الفعل مسجلة لديها  ,كما بينت اإلتفاقية أن
اإلختصاص القضائى يمكن أن ينعقد ألي دولة من الدول المتعاقدة غير دولة التسجيل في
الحاالت التالية (:)2

1
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ـ اذا كان للجريمة أثر على إقليم تلك الدولة  ,حيث لم تحدد اإلتفاقية ما هو ذلك األثر
والذى يكفى فقط أن يتمثل في إنزعاج سلطات تلك الدولة في كون أن الطائرة قد هبطت في
إقليمها وما يتطلبه ذلك من تقديم خدمات ورعاية من الدولة المعنية لتلك الطائرة ولركابها .
ـ اذا كان مرتكب الجريمة أو من ارتكبت ضده مواطن في تلك الدولة أو يقيم فيها بصفة
دائمة  ,ويأتى هذا من منطلق سعى الدولة المعنية لضمان الحصول على محاكمة عادلة
لمواطنيها أو المقيمين فيها أو سعيها لإلقتصاص لمواطنيها أو المقيمين فيها في حالة
إرتكاب الجريمة ضدهم.
ـ اذا مست الجريمة أمن تلك الدولة وذلك في مختلف النواحى سوى كان الضرر الذى لحق
بتلك الدولة سياسيا أو إقتصاديا أو إجتماعيا .
ـ اذا شكلت الجريمة إنتهاك ألي قواعد أو أنظمة سارية متعلقة بالطيران المدني أو تحركات
الطائرات في تلك الدولة وذلك مثل إختراق اإلجراءات األمنية بالمطارات أو التسلل أو إدخال
أسلحة أو متفجرات لداخلها .
ـ اذا كان ذلك ضروريا لتأكيد أي الت ازم يفرضه عليها إتفاق دولى متعدد األطراف .
منحت اإلتفاقية قائد الطائرة سلطات وصالحيات تصل إلى حد إنزال ذلك الراكب في
أول محطة هبوط للطائرة وتسليمه لسلطات تلك الدولة أو التحفظ عليه وتقييده وشل أي
حركة يمكن أن يتخذها ضد أي شخص يقوم بإرتكاب فعل جنائي أو أي أفعال أخرى من
شأنها أن تخل بالنظام واإلنضباط بالطائرة أو يحتمل أن تعرض سالمة الطائرة أو الركاب
للخطر  ,أو أن يطلب من أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها مساعدته في تطبيق هذه
اإلجراءات  ,وتنتهي تلك اإلجراءات في الدولة التي هبطت فيها الطائرة إال في بعض
الحاالت التالية:ـ
ـ إذا كانت تلك الدولة التي هبطت فيها الطائرة دولة غير متعاقدة .
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ـ أو رفضت سلطات تلك الدولة إنزال الراكب المشاغب في إقليمها .
ـ أو كانت حالة هبوط الطائرة إضط اررية ولم يتمكن قائدها من إنزال الراكب المشاغب .
ـ أو في حالة قبول وموافقة ذلك الشخص على إستمرار نقله بتلك الحالة خاضعا إلجراءات
التحفظ إلى بعد تلك النقطة .
كما أ لزمت االتفاقية الدول المتعاقدة بمساعدة قائد الطائرة التي وقع عليها الفعل وأن
تقدم له كل االجراءات المناسبة التي تضمن له السيطرة على الطائرة وأن تلتزم الدولة التي
هبطت عليها الطائرة بالسماح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم بأسرع وقت ممكن وأن
تعيد الطائرة الى مالكها القانونى وتتجنب أي تأخير غير ضرورى للطائرة أو لركابها .
كما بينت االتفاقية أنه في حالة نشوب أي نزاع بين دولتين أو أكثر حول أي بند من بنودها
ولم تتمكن هذه الدول من حسمه بالتفاوض فإنه يتعين إحالته للتحكيم  ,وفى حالة عدم
اإلتفاق على هيئة التحكيم خالل ستة أشهر يتم إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية  ,كما
منحت اإلتفاقية الدول المتعاقدة حق التحفظ وعدم اإللتزام بأى بند من بنودها ولها كذلك أن
تسحب هذا التحفظ متى ما شاءت وكل ذلك بموجب إخطار رسمى للمنظمة الدولية للطيران
المدني .
المطلب الثاني  :اتفاقية الهاي  0421م .
لم تعد المالحة الجوية سليمة ومضمونة من األخطار حيث تفشت حوادث إختطاف
الطائرات وتحويل مسارها بالقوة منذ مطلع الستينات  ,وظلت تتصاعد من حيث العدد
والخطورة كما وكيفا  ,حيث بلغ عدد الطائرات المختطفة في الفترة ما بين العام  1141إلى
العام 1170م فقط  132حادثة إختطاف وعدد  12محاولة فاشلة  ,منها  32حادثة في
العام  1145وعدد  50حادثة في العام  1141وعدد  10حادثة في الربع الثالث من العام
 , 1170وفى  %50من هذه الحوادث تمكن الخاطفون من تحقيق أهدافهم من عملية
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الخطف  ,حيث تتمثل أغلب دوافع الخاطفين في تحقيق أهداف سياسية أو إقتصادية أو
بعضهم مرتزقة مطلوبين للعدالة وبعضهم مختلين عقليا ونفسيا وهذا يزيد من خطورة
عمليات اإلختطاف حيث أن عملية إختطاف طائرة مدنية تتضمن بشكل أكيد تعريض
سالمة الطائرة والركاب للخطر بأحد أعمال العنف والتهديد  ,فيكفى أن نعلم أنه إذا أطلقت
رصاصة واحدة داخل طائرة وهى محلقة في الجو فأصابت جهاز الكهرباء مثال أو جهاز
الهايدرولك أو التزويد باألكسجين أو أحدثت خرقا في إحدى نوافذ الطائرة فإن ذلك يمكن أن
يقود إلى كارثة جوية قد تقضى على الطائرة وطاقمها والركاب وقد تمتد الكارثة أحيانا
لتقضى على آخرين أو تدمر منشآت إذا سقطت الطائرة على منطقة مأهولة بالمبانى
والسكان  ,فكان من الطبيعى أن تهتم الحكومات وأن تحاول القيام بإجراءات وقائية ضد
عمليات اإلختطاف .

()1

قامت بعض الدول بتزويد مطاراتها بأجهزة التفتيش الدقيق للركاب والعفش وأجهزة
كشف األسلحة والمتفجرات وكميرات المراقبة اإللكترونية  ,إال أن تشريعات معظم هذه الدول
لم تكن تعاقب على جريمة اإلستيالء غير المشروع على الطائرات كجريمة خاصة
منصوص عليها في تشريعاتها على النحو الذى جاءت به إتفاقية الهاي 1170م  ,بل
تعاقب عليها كجريمة حمل سالح دون ترخيص أو إستخدام العنف أو السرقة بإكراه أو
إحتجاز األشخاص أو اإلضرار بأمالك الغير مثال  ,وعندما إستفحلت جرائم إختطاف
الطائرات قامت حكومات بعض الدول كأمريكا والمكسيك وأستراليا واألرجنتين وكوبا بسن
تشريعات جنائية تعاقب على جريمة خطف الطائرات كجريمة خاصة مستقلة(.)2

1
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لم تقف المنظمة الدولية للطي ارن المدني  ECAOوكذلك إتحاد شركات النقل الجوي
 IATAواإلتحاد الدولي لنقابات الطيارين  , IFALPAحيث عقدت الجمعية العامة للمنظمة
الدولية للطيران المدني مؤتم ار في مدينة بيونس آيرس في ديسمبر من العام 1145م
واتخذت القرار رقم  37/16/Aالذى نص على ضرورة ردع أعمال اإلستيالء غير المشروع
على الطائرات  ,وكلفت لجنة متفرغة من اللجنة القانونية بغرض صياغة مشروع إتفاقية
دولية لردع أعمال اإلستيالء غير المشروع على الطائرات  ,حيث إجتمعت هذه اللجنة في
مدينة مونتلاير مرتين  ,المرة األولى في الفترة من 10ـ 1141/2/21م  ,والثانية في الفترة
مابين  23سبتمبر إلى  3أكتوبر من العام 1141م فوضعت مسودة مشروع إتفاقية الهاي
1170م الخاصة بقمع اإلستيالء غير المشروع على الطائرات  ,وقامت اللجنة القانونية قبل
إنعقاد مؤتمر الجمعية العمومية بتوزيع مشروع القرار على الدول األعضاء لدراسته وابداء
مالحظاتها  ,وبعدها إنعقد مؤتمر الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني بمدينة
الهاي في الفترة ما بين ـ 1170/12/14م( ,)1بدعوة من الحكومة الهولندية وبرعاية المنظمة
الدولية للطيران المدني  ,وذلك بحضور ممثلين لعدد  77دولة وانتهى المؤتمر بإجازة مشروع
إتفاقية الهاي 1170م حيث صادق عليها في نفس اليوم عدد خمسين دولة من الدول التي
شاركت في المؤتمر ودخلت اإلتفاقية حيز التنفيذ في 1171/10/14م.
جاءت هذه اإلتفاقية في  14مادة  ,حددت من خاللها الجرائم التي تسرى عليها
اإلتفاقية ونطاق التطبيق واإلختصاص القضائى وأحكام ختامية بينت كيفية معالجة النزاع
الذى يقع بين الدول األعضاء في أي نص من نصوص اإلتفاقية .
الجرائم التي تسرى عليها اإلتفاقية .

1
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تناولت المادة األولى من اإلتفاقية التكييف القانونى للجريمة وتعريفها ونصت على أنه (
يعد مرتكبا لجريمة إختطاف الطائرات أي شخص على متن طائرة وهى في حالة طيران ,
يقوم على نحو غير مشروع بالقوة أو بالتهديد بها أو بأى شكل أخر من أشكال االرهاب ,
باالستيالء على تلك الطائرة  ,أو ممارسة السيطرة عليها  ,أو يحاول ارتكاب أيا من تلك
األفعال  ,أو يكون شريكا فيها مع شخص يرتكب أو يحاول أن يرتكب تلك األفعال ) وهى
بذلك بينت أنها تسرى على جرائم اإلستيالء غير المشروع التي تقع على متن الطائرة وهى
في حالة طيران وذلك بإستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها أو الشروع في ذلك أو اإلشتراك
 ,أما إذا كان إرتكاب الجريمة لم يتم على متن الطائرة أو لم تكن في حالة طيران فإنه في
هذه الحالة يطبق القانون الوطني للدولة المعنية .
نخلص من ذلك أن فعل اإلستيالء أو السيطرة على الطائرة حتى يعتبر من األفعال والجرائم
التي تسرى عليها اإلتفاقية فإنه يجب أن تتوفر فيه عدة شروط أهمها(:)1
 1ـ أن يكون الفعل غير مشروع وبهذا تستبعد األفعال التي تستند على سلطة قانونية أو
حق الدفاع الشرعى أو أي مبرر قانوني أخر مثال لذلك أن يقوم المهندس الفنى بالطائرة
أو أحد طاقمها باإلستيالء على الطائرة بغرض إنقاذها من حادثة محققة .
 2ـ أن يكون الفعل قد تم بالقوة أو التهديد بإستخدام القوة أو أي شكل من أشكال اإلكراه
.
 3ـ أن تكون الطائرة في حالة طيران حسب ما هو مبين في اإلتفاقية ويكون الفاعل على
متنها .
وكانت بعض الدول قد حاولت خالل مؤتمر الهاي توسيع نطاق التجريم لتشمل األفعال
التي تقع على متن الطائرة وهى ليست في حالة طيران إال أن هذه المحاولة لم تنجح
1
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ووجهت باإلعتراض من غالبية الدول بإعتبارها تشكل خروجا على مبدأ إقليمية القانون كما
أنه كان من المعلوم آنذاك أن مثل هذه األفعال سوف تدخل في نطاق إتفاقيات أخرى الحقة
.
مجال تطبيق اإلتفاقية .
بينت اإلتفاقية أنها تنطبق عند إرتكاب الجريمة أو الفعل على الطائرة وهى في حالة
طيران  ,وبينت الحالة التي تعتبر فيها الطائرة وهى في حالة طيران والتي تبدأ منذ إغالق
جميع أبوابها بعد صعود الركاب وتنتهي بفتح أيا من تلك األبواب بغرض إنزال الركاب ,
ويدخل في ذلك أيضا حالة الهبوط اإلضرارى وتستمر حتى تتولى السلطات المختصة
المسئولية عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال .
ال تنطبق إتفاقية الهاي 1170م على جميع حاالت اإلستيالء على الطائرات ولكن
يجب التمييز في ذلك بين معايير لإلختصاص أهمها اإلختصاص الموضوعي أو المادى ,
اإلختصاص الشخصى  ,اإلختصاص الظرفى  ,واإلختصاص المكانى .
اإلختصاص الموضوعي أو المادى .RAT0INE MATERIAE
بينت المادة األولي من اإلتفاقية أن الفعل حتى يصنف بأنه إستيالء غير مشروع على
الطائرة وتنطبق عليه هذه اإلتفاقية فإنه يجب أن يتم من شخص على متن الطائرة بإستخدام
القوة والتهديد أو أي شكل من أشكال اإلكراه الذى من شأنه أن يمكن من اإلستيالء على
الطائرة  ,وهذا يشمل أي عمل من شأنه إخافة الشخص العاقل العادى سواء كان هذا العمل
مادى أو نفسى  ,وعلى هذا إذا هدد أحد الركاب قائد الطائرة بأنه سيتعرض ألحد أفراد أسرته
بالقتل أو الخطف فإن هذا العنف يعتبر من قبيل العنف الذى تتحدث عنه اإلتفاقية .
نستخلص من هذا أن جميع أعمال العنف واإلكراه غير المشروع التي تتم على متن
الطائرة تعتبر مجرمة ولكن يجب أن يكون العمل من قبيل الفعل اإليجابى ( القيام بعمل )
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وليس الفعل السلبى ( اإلمتناع عن القيام بعمل ) ,وفى هذا تكون إتفاقية الهاي  1170قد
حققت تقدم ملحوظ على إتفاقية طوكيو  , 1143إال أن إتفاقية الهاي  1170ال تنطبق إذا
قام قائد الطائرة مثال بإختطاف الطائرة وتحويل مسارها  ,أو إذا صدرت أوامر من الشركة
التي تتبع لها الطائرة إلى أحد أفراد طاقم الطائرة بتولى قيادتها بدال عن قائدها األصلى وقام
القائد الجديد باإلستيالء على الطائرة وهنا ال تنطبق اإلتفاقية بل تنطبق القوانين الجنائية
التي تتبع لها الطائرة .
إستثنت اإلتفاقية من التطبيق الطائرات العسكرية  ,والطائرات المستخدمة ألغراض
شرطية أو جمركية  ,وال يشمل ذلك الطائرات الرسمية المخصصة لتنقالت رئيس الدولة
والمسئولين بالدولة  ,كما إستثنت حاالت الدول التي يكون بينها إتفاقيات للنقل الجوي أو
وكاالت تشغيل مشتركة إذا كان مكان إقالع الطائرة ومكان هبوطها الفعلى واقعين داخل
اقليم إحدى الدول المذكورة (.)1
اإلختصاص الشخصي . RATIONE PERSONAE
قضت اإلتفاقية بمالحقة الفاعل إيا كانت جنسيته ويستوى في ذلك إذا كان يحمل جنسية
دولة طرف في اإلتفاقية أو غير طرف فيها أو جنسية الدولة التي تملك الطائرة أو أي دولة
أخرى وذلك مهما كانت دوافعه سياسية كانت أو إجرامية وال تلعب الحصانة أي دور في
هذه الحالة  ,وال تقتصر المالحقة للفاعل فقط إنما تمتد لتشمل الشريك الذى على متن
الطائرة  ,أما إذا كان الشريك على األرض خارج الطائرة أو كان تحويل مسار الطائرة قد تم
بواسطة طائرة أخرى ففى هذه الحالة تطبق أحكام إتفاقية مونتلاير 1171م وقوانين الدولة
صاحبة الوالية على الطائرة (.)2
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اإلختصاص الظرفي . RATIONE CONDITIONIS
ال تنطبق إتفاقية الهاي  1170إال إذا كانت الطائرة في حالة طيران  ,إال أن حالة الطيران
ال تعنى وجوب أن تكون الطائرة محلقة في الجو  ,بل تشمل الفترة من لحظة إغالق أبواب
الطائرة الخارجية إستعداد لإلقالع ولو لم تتحرك وذلك حتى لحظة توقف الطائرة بعد الهبوط
وفتح أحد أبوبها إستعدادا لنزول الركاب  ,أما إذا بدأت محاولة اإلستيالء على الطائرة قبل
تشغيل المحركات واغالق األبواب وفشلت المحاولة قبل اإلقالع فإن اإلتفاقية ال تطبق في
مثل هذه الحالة إنما تطبق قوانين الدولة صاحبة الوالية على الطائرة .
اإلختصاص المكاني . RATIONE LOCE
تطبق إتفاقية الهاي  1170مبدأ على جميع مركبات الطيران المدني الدولي حينما يكون
مطار الهبوط في إقليم دولة غير الدولة التي يوجد فيها مطار اإلقالع وذلك بغض النظر
عما إذا كان خط مسار الطائرة األصلى داخليا أو دوليا  ,حيث ال تطبق اإلتفاقية في
الحاالت التالية (:)1
 1ـ الطائرة التي تستخدم في الطيران الداخلى والتي يتم تحويل مسارها إلى مطار ضمن
إقليم تلك الدولة ( فمثال إذا أقلعت طائرة من مطار نياال وكانت متوجهة إلى مطار الخرطوم
فقام الخاطفون بتحويل مسارها إلى مطار بورتسودان فإن اإلتفاقية ال تطبق في مثل هذه
الحالة ) .
 2ـ الطائرة التي تستخدم في الطيران الدولي والتي يتم تحويل مسارها إلى مطار داخلى يتبع
لدولة تسجيل الطائرة ففى هذه الحالة أيضا ال تطبق اإلتفاقية ( فمثال إذا أقلعت طائرة
فرنسية من مطار باريس وكانت متجهة إلى مطار روما وتم تحويل مسارها إلى مطار نيس
الفرنسية فإن اإلتفاقية ال تطبق ).
1
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 3ـ إذا كان مطار اإلقالع ومطار الهبوط في إقليم دولة واحدة وكانت الطائرة مسجلة
ومملوكة لدولة أخرى ففى هذه الحالة ال تطبق اإلتفاقية ( فمثال إذا أقلعت طائرة كندية من
مطار نيويورك إلى مونتلاير وتم إجبارها على الهبوط في مطار شيكاغو األمريكية ).
 4ـ أما إذا حدث العكس بأن كان مسار الطائرة من مطار داخلى إلى مطار داخلى أخر
داخل إقليم الدولة وتم تحويلها إلى مطار في إقليم دولة أخرى فإن اإلتفاقية تطبق في مثل
هذه الحالة ( مثال ذلك حادثة إختطاف طائرة شركة صن إير السودانية في العام  2005م
التي كانت قد أقلعت متجهة إلى مطار الخرطوم فقام الخاطفون بتحويل مسارها إلى مطار
القاهرة ومن ثم هبطت في مطار الكفرة بدولة ليبيا ) .
اإلختصاص القضائي .
تحدد اإلختصاص القضائى في النظر للجرائم بصفة عامة طبقا لقواعد معينة منها
قاعدة إقليمية القانون  ,قاعدة شخصية القانون وقاعدة اإلختصاص العام  ,ويالحظ أن
اإلتفاقية قد أخذت بحلول توفيقية عبارة عن عملية خليط من غالبية هذه القواعد وذلك بما
يتواءم مع األغراض الرئيسية التي من أجلها أبرمت هذه اإلتفاقية والمتمثلة في المحافظة
على سالمة الطائرات والركاب والمالحة الجوية الدولية وتأكيد معاقبة الجانى وعدم إفالته
من العقاب بسبب تنازع القوانين أو اإلختصاص أو عدم تجريم الفعل .
تناولت اإلتفاقية اإلختصاص القضائى في المادة الرابعة  ,وبينت أنه يجب على كل
دولة ممارسة إختصاصها القضائى على هذه الجريمة وأفعال العنف األخرى الموجهة ضد
الركاب أو الطاقم إذا ما أرتكبت الجريمة على متن طائرة مسجلة لديها  ,أو كانت مستأجرة
بدون طاقم لشخص يكون مركز أعماله الرئيسى في تلك الدولة  ,أو لديه فيها إقامة دائمة ,
وبينت االتفاقية أن جريمة إختطاف الطائرات تعتبر ضمن الجرائم التي تسرى عليها
اإلجراءات الخاصة بتسليم وتسلم المتهمين والجناة في جميع معاهدات التسليم القائمة بين
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ال
الدول المتعاقدة وعلى تلك الدول إدراج هذه الجريمة في أي معاهدة للتسليم تبرمها مستقب ً
(.)1
أوضحت االتفاقية أن أي دولة متعاقدة تشترط وجود معاهدة للتسليم وكانت قد تلقت
طلباً للتسليم من دولة أخرى متعاقدة ال ترتبط معها بمعاهدة تسليم  ,فانه يجوز لها إختياريا
أن تعتبر هذه االتفاقية سند قانونى للتسليم في تلك الجريمة وفى هذه الحالة يكون التسليم
خاضعا ألي شروط أخرى منصوص عليها في قوانينها الوطنية  ,وعلى مثل هذه الدولة أن
تعتبر هذه الجريمة إحدى الجرائم القابلة للتسليم فيما بينها مع مراعاة قوانين الدولة التي
يطلب منها التسليم .
بينت اإلتفاقية أنه وفى حالة وقوع جريمة اإلختطاف على طائرة ما أو كانت الجريمة
وشيكة الوقوع فإنه يتعين على الدول المتعاقدة المعنية أن تقوم بإتخاذ اإلجراءات المالئمة
التي تمكن قائد الطائرة من السيطرة عليها واإلحتفاظ بها  ,ويجب على الدولة المتعاقدة التي
تتواجد فيها الطائرة أن تعمل على تمكين ركاب الطائرة وطاقمها لمواصلة رحلتهم في أقرب
وقت ممكن  ,كما عليها إعادة تلك الطائرة وما عليها دون إبطاء إلى األشخاص الذين يحق
لهم إمتالكها شرعا  ,وألزمت اإلتفاقية جميع الدول المتعاقدة أن تقدم أقصى درجات
المساعدة فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الجريمة  ,على أن تطبق قوانين
الدولة التي يطلب منها المساعدة .
بينت اإلتفاقية أن أي دولة متعاقدة عليها وفقا لقانونها الوطني أن تبلغ مجلس منظمة
الطيران المدني بأسرع ما يمكن بأى معلومات تتوفر لديها بخصوص ظروف الجريمة,
واإلجراءات المتخذه ضد الجانى أو المتهم ونتائج إجراءات التسليم أو أي إجراءات قانونية
أخرى  ,كما بينت اإلتفاقية االجراءات التي يجب إتباعها في حالة نشوب نزاع بين أيا من
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الدول المتعاقدة حول أي بند من بنودها  ,وهى مطابقة للطريقة التي وردت في اإلتفاقية
السابقة (طوكيو 1143م ) (.)1
المطلب الثالث  :إتفاقية مونتلاير 0420م .
علي الرقم من أن إتفاقية الهاي 1170م قد شكلت خطوة كبيرة على طريق التنظيم الدولي
ألمن الطيران وأمن النقل الجوي إال أنها قد عالجت فقط أفعال التدخل غير المشروع التي
ترتكب على الطائرة وهى في حالة طيران ولم تتناول التهديدات األخرى التي يمكن أن توجه
على بقية مرافق الطيران المدني كالمطارات وأجهزة المالحة الجوية وغيرها  ,مما دفع
المنظمة الدولية للطيران المدني للعمل على تقرير إتفاقية جديدة لتجريم األفعال التي يكون
لها نفس الخطورة وترتكب على الطائرات التي هي على األرض ولم تكن في حالة طيران ,
أو كانت موجهة ضد المطارات أو إعاقة تسهيالت المالحة الجوية  ,فكانت إتفاقية مونتلاير
1171م.
وقعت هذه اإلتفاقية في مدينة مونتلاير في  1171/1/23وهى خاصة بقمع مجموعة
من األفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني ومنشآته ومعدات
المالحة الجوية  ,وحتى ذلك التاريخ كانت الجرائم الموجهة ضد الطيران المدني تنحصر
فيما ورد في إتفاقيتي طوكيو  1143والهاى 1170م  ,فلما كانت اإلجراءات الوقائية
الفاعلة التي قامت بها المنظمة الدولية للطيران المدني في المطارات والطائرات وتفتيش
الركاب واألمتعة والعفش وغيرها قد حدت كثي ار من وقوع تلك الجرائم ومنعت المجرمين من
تحقيق أهدافهم  ,فقد فكرت الجماعات اإلرهابية والمجرمين في إرتكاب جرائم أخرى تمس
أمن وسالمة الطيران المدني  ,فكانت جرائم الهجوم على المطارات  ,تدمير الطائرات ,
تدمير أجهزة المالحة الجوية واإلدالء بمعلومات كاذبة عن وجود قنبلة داخل الطائرة  ,وكل
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هذه األفعال تؤدى إلى تعطيل حركة الطيران المدني وتزعزع الثقة فيه  ,فكانت بذلك الحوجة
ماسة لهذه االتفاقية التي عالجت الجرائم واألفعال الجديدة المذكورة  ,حيث جات اإلتفاقية في
 14مادة تناولت الجرائم واألفعال التي تنطبق عليها اإلتفاقية  ,نطاق تطبيق اإلتفاقية ,
اإلختصاص القضائى وأحكام أخرى ختامية .
الجرائم واألفعال التي تسرى عليها اإلتفاقية .
نصت اإلتفاقية في مادتها األولى على أنه يعد مرتكبا للجريمة أي شخص يرتكب عمدا
بقصد جنائي ومن غير وجود سند قانونى أيا من األفعال التالية .:
 1ـ القيام بأى عمل من أعمال العنف ضد أي شخص على متن طائرة وهى في حالة
طيران  ,إذا كان هذا العمل من شأنه أن يعرض سالمة الطائرة للخطر.
 2ـ تدمير طائرة في الخدمة أو أن يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران  ,أو من
المحتمل أن يعرض سالمتها للخطر .
 3ـ القيام أو التسبب في وضع جهاز أو مواد في طائرة في الخدمة يحتمل أن تدمرها أو
تحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يعرض سالمتها للخطر.
 4ـ تدمير أو تلف تجهيزات ومصالح المالحة الجوية المستخدمة في أغراض المالحة
الجوية  ,أو التدخل في تشغيلها إذا كان ذلك يعرض سالمة الطائرة للخطر .
 4ـ اإلبالغ بمعلومات كاذبة من شأنها أن تعرض سالمة طائرة في حالة طيران للخطر
 4ـ الشروع في إرتكاب أيا من األفعال المذكورة أعاله.
مجال تطبيق اإلتفاقية .
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بينت اإلتفاقية الحالة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران وأخذت بمعيار قفل
أبواب الطائرة الذى أخذت به اإلتفاقيات السابقة وأدخلت على ذلك تعبير جديد هو (الطائرة
في الخدمة ) وحددت الحالة بأنها تبدأ منذ البدء في إعداد الطائرة بواسطة أفراد الخدمات
األرضية أو طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة ويمتد ذلك حتى مضى  24ساعة على أي
لحظة هبوط للطائرة واستثنت كغيرها من اإلتفاقيات السابقة الطائرات العسكرية والشرطية
وتلك التي تستخدم ألغراض جمركية .
اإلختصاص القضائي .
بينت اإلتفاقية في المادة الخامسة اإلختصاص القضائى بذات الطريقة التي وردت
في إتفاقيتى طوكيو  1143ومونتلاير 1171م  ,وألزمت جميع الدول األعضاء بتشديد
العقوبات على مرتكبى األفعال المذكورة في قوانينها الوطنية  ,ثم تناولت االتفاقية اإلجراءات
المطلوبة لتسليم المتهمين والجناة وأن تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع األفعال المذكورة
وتقديم أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية على الجرائم موضوع
اإلتفاقية  ,على أن يطبق في جميع الحاالت قانون الدولة التي يطلب منها المساعدة  ,ثم
تناولت االتفاقية كيفية إدارة النزاع الذى ينشأ بين الدول المتعاقدة فيما يتعلق بتفسير أي بند
من بنودها وهى نفس اإلجراءات المذكورة في هذا الشأن في اإلتفاقيتين السابقتين ( طوكيو
والهاى)(.)1

المطلب الرابع  :برتوكول مونتلاير لسنة 0422م .
بروتكول مونتلاير لقمع أفعال العنف التي تقع في المطارات التي تخدم الطيران المدني
الدولي والذى تم إعداده في المؤتمر الدولي للقانون الجوي المنعقد في مدينة مونتلاير في
1
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الفترة من  1ـ  1155/2/24م جاء مكمال إلتفاقية مونتلاير  1171م  ,حيث أضاف فقرة
على المادة األولى في اإلتفاقية تقضى بتجريم أي شخص يقوم بإرتكاب فعل من أعمال
العنف ضد أي شخص بمطار يخدم الطيران المدني ,

أو يحدث ضرر أو إتالف

للتسهيالت التي تخدم الطيران المدني أو الطائرة التي ليست بالخدمة المتواجدة بالمطار  ,أو
يوقع الفوضى في خدمات المطار إذا كان هذا الفعل من شأنه أن يهدد أو يعرض سالمة
المطار للخطر .
أضاف البرتكول فقرة لإلختصاص القضائى الوارد في اإلتفاقية وذلك بأن تتخذ الدولة
هذه اإلجراءات كلما إقتضت الحاجة لتحديد إختصاصها القضائى فيما يخص الجرائم
المذكورة في المادة األولى من اإلتفاقية وذلك في حالة تواجد المتهم في إقليمها ولم تقم
بتسليمه إلى الدولة المشار إليها في الفقرة  1من المادة األولى .
المطلب الخامس  :إتفاقية مونتلاير 0440م بشأن تمييز المتفجرات البالستيكية .
بحضور عدد  71دولة و 4مراقبين إنعقد بمدينة مونتلاير الكندية في الفترة من الثاني
عشر من شهر فبرائر إلى األول من شهر مارس من العام 1111م مؤتم ار دوليا للقانون
الجوي حيث أقر المؤتمر إتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها وأصبحت
واجبة النفاذ منذ تاريخ إنتهاء جلسات المؤتمر وذلك بعد أن وقع عليها في ذلك اليوم مناديب
لعدد أربعون دولة  ,حيث نصت اإلتفاقية في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشر على أن
نفاذ اإلتفاقية يبدأ بعد توقيع عدد  34دولة من بينها عدد خمسة دول على األقل من الدول
التي أعلنت أنها دول منتجة للمتفجرات البالستيكية وهى المتفجرات التي يصعب كشفها
على أجهزة كشف المتفجرات (.)1
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ساهمت اإلتفاقية منذ نفاذها كثي ار في مقاومة اإلرهاب الدولي خاصة في مجال
الطيران المدني  ,وذلك بعد أن ألزمت الدول المنتجة للمتفجرات البالستيكية بتركيب مادة
كاشفة تساعد أجهزة الكشف على إكتشاف هذه المتفجرات  ,وأن تقوم هذه الدول خالل ثالث
سنوات من نفاذ اإلتفاقية بتدمير مخزونها من المتفجرات ما عدا تلك المطلوبة ألغراض
حربية أو شرطية  ,على أن يجرى العمل على التخلص منها نهائيا خالل خمسة عشر عاما
 ,وأن تلتزم بمنع إنتقال المتفجرات الغير مزودة بمواد كاشفة عبر حدودها .
على الرقم من أن اإلتفاقيات الثالث المذكورة طوكيو  ,الهاي  ,مونتلاير  ,قد نصت
جميعها على أن تتم محاكمة عادلة للمجرمين الذين يقومون بإرتكاب تلك األفعال ضد
سالمة وأمن الطيران المدني في أي دولة من الدول التي يقع على إقليمها ذلك الفعل أو
تكون الطائرة التي وقع عليها الفعل مسجلة ومملوكة لها أو أنها قد تضررت من ذلك الفعل ,
إال أنه من المالحظ أن المجرمين الذين يقومون بإرتكاب جريمة إختطاف الطائرات غالبا ما
يعملون إلى توجيه تلك الطائرة للهبوط في دولة معادية للدولة التي تملك الطائرة أو التي
ينتمى إليها ركاب أو معظم ركاب الطائرة وذلك حتى يضمنوا ألنفسهم الفرار من المحاكمات
الرادعة أو تسليمهم لتلك الدولة التي تضررت بوقوع الفعل مستفيدين في ذلك من حالة
العداء القائمة بين الدولة مالكة الطائرة والدولة التي هبطت فيها الطائرة واألمثلة على ذلك
كثيرة منها حالة اإلختطاف التي وقعت على طائرة شركة صن إير في العام  , 2005التي
كانت ق ادمة من مطار نياال إلى مطار الخرطوم فقام مختطفوها الذين يتبعون للحركات
المسلحة المناهضة للحكومة السودانية بالهبوط في مطار مدينة الكفرة الليبية حيث رفضت
السلطات الليبية تسليم المجرمين إلى حكومة السودان كما رفضت إستقبال وفد الطيران
المدني الذى طلب زيارة الجم اهيرية الليبية لمقابلة سلطاتها والمطالبة بتسليم الخاطفين وكان
نتيجة ذلك عدم محاكمة الخاطفين وفرارهم من العدالة  ,األمر الذى يحتم على المنظمة
الدولية أن تضع المعالجات الحاسمة التي تحفظ حقوق الدول التي يمكن أن تتضرر بمثل
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هذه المواقف وتضمن توقيع العقوبات الرادعة على المجرمين الذين يرتكبون مثل هذه
األفعال(.)1
المطلب السادس  :اتفاقية بكين 8101م .
بسبب تزايد األفعال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني  ,وظهور مهددات
وجرائم جديدة بعد ظهور جريمة إختطاف الطائرات  ,وسعى المجرمين إلى إبتكار وسائل
أخرى لتنفيذ جرائمهم  ,كان ال بد من أن تنظر الدول األعضاء في المنظمة الدولية للطيران
المدني في كيفية دعم اإلطار القانونى وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم  ,لذلك
فقد إجتمع عدد كبير من الدول األعضاء ومن بينها السودان في العاصمة الصينية بكين في
شهر سبتمبر من العام 2010م للبحث والخروج بإتفاقية تعالج هذه التطورات الجديدة ,
فكانت اتفاقية بكين  2010م التي جاءت بإضافة بعض التعديالت على اإلتفاقيات السابقة
 ,حيث ركزت اإلتفاقية على معالجة اإلطار القانونى  ,فأدرجت نصا تتعهد بموجبه الدول
األعضاء بإدراج تلك األفعال والجرائم التي وردت بأنها جرائم تستوجب تسليم المجرمين في
أي معاهدة تبرمها فيما بينها .
إعتبرت اإلتفاقية كل فعل يقع من هذه األفعال كأنه قد ارتكب في أقاليم كل الدول
األعضاء  ,ويمكن ألي دولة موقعة على اإلتفاقية أن تمارس الوالية القضائية على الفعل ,
وهذا يعنى أن اتفاقية بك ين قصدت أن تجعل من قضية تسليم المجرمين أكثر فعالية مما هو
وارد في اإلتفاقيات السابقة  ,كما أن االتفاقية عرفت المواد الكيماوية والمواد واألسلحة
المشعة والجرثومية  ,وبالتالى فانها قد أوردت جرائم إضافية تهدد سالمة الطيران المدني .
أعطت اإلتفاقية الحق ألي دولة نما إلى علمها أن الجانى موجود في إقليم دولة أخرى بأن
تدخل إقليم تلك الدولة بغرض القبض عليه  ,كما أن االتفاقية لم تستثنى الطائرات العسكرية
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والشرطية والطائرات التي تستخدم في األغراض الجمركية  ,وفى هذا مساس بسيادة الدولة
ومن شأنه أن يجعل الدول الضعيفة عرضة للتدخل من قبل الدول الكبرى  ,وربما في أشياء
أخرى غير المنصوص عليها في اإلتفاقية  ,مما يعنى ذلك إنتقاص من سيادتها  ,ولهذا
السبب إمتنعت الدول العربية ومن بينها السودان من التوقيع على اإلتفاقية وأودعت هذا
الرفض لدى مضابط المؤتمر  ,إال أنه من إيجابيات هذه اإلتفاقية أنها سعت لجعل عملية
تسليم المجرمين أكثر فعالية مما هو عليه في اإلتفاقيات الدولية السابقة ( طوكيو  ,الهاي ,
مونتلاير ) كما أنها إستحدثت جرائم أخرى من الجرائم التي يمكن أن ترتكب ضد سالمة وأمن
الطيران المدني.

()1

المبحث الثالث
التشريعات الوطنية السودانية المنظمة ألمن الطيران المدني
يقصد بها القوانين واللوائح والبرامج الصادرة من حكومة السودان والتي تعنى بتنظيم
وحماية أمن الطيران المدني السودانى  ,وتشمل قانون تنظيم الطيران المدني للعام 2010م ,
قانون سالمة الطيران المدني للعام 2010م  ,البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني
السودانى  ,برامج أمن المطارات السودانية  ,برنامج أمن شركة الخطوط الجوية السودانية
وأى لوائح أخرى صادرة من المشرع السودانى تتعلق بتوفير الحماية ألمن الطيران المدني
السودانى .
المطلب األول  :قانون تنظيم الطيران المدني السودانى 8101م .
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صدر في العام  2007م القرار  214من مجلس الوزراء االتحادى وقضى بهيكلة
الطيران المدني السوداني وذلك وفقا لموجهات المنظمة الدولية للطيران المدني فتم بذلك
إنشاء جسمين رقابي وخدمي ,وقد اقتضت اجراءات الهيكلة أن يتم الغاء قانون الطيران
المدني السودانى 1111م الذى كان ساريا آنذاك وتمت االستعاضة عنه بقانونين جديدين
هما قانون تنظيم الطيران المدني  2010م وقانون سالمة الطيران المدني  2010م .
جاء قانون تنظيم الطيران المدني 2010م في سبعة فصول  ,اشتملت على  33مادة
 ,حيث تم تخصيص الفصل السادس من القانون ألمن الطيران المدني  ,وقد جاء هذا
الفصل في مادة واحدة هي المادة  24التي تناولت االشراف على البرنامج الوطني ألمن
الطيران المدني واجازة النظم والقواعد الخاصة به  ,وأوضحت المادة أن السلطة المختصة
بالطيران المدني تقوم بإعداد البرنامج الوطني ألمن الطيران وبرنامج الجودة وبرنامج التدريب
على أمن الطيران  ,كما تقوم باإلشراف على تنفيذ البرنامج الوطني  ,إجازة األنظمة الخاصة
بأمن الطيران و اعتماد العاملين في مجال أمن الطيران بالتنسيق مع الجهات المختصة ,
كما تناول القانون كذلك في المادة الثانية تعريف البرنامج الوطني ألمن الطيران بأنه (يقصد
به االجراءات المتبعة لتأمين سالمة الطيران المدني وانتظامه وكفاءته من جميع أفعال
التدخل غير المشروع ) (.)1
المطلب الثاني  :قانون سالمة الطيران المدني السوداني  8101م .
هو القانون الثانى الذى صدر بموجب هيكلة الطيران المدني استعاضة عن قانون
1111م ,وقد جاء القانون في ثالثة عشر فصال اشتملت على  114مادة  ,حيث تم تناول
القضايا المتعلقة بأمن الطيران في مواد متفرقة من القانون  ,كما تم تعريف بعض
المصطلحات الخاصة بأمن الطيران المدني في المادة الخامسة من القانون  ,وشملت
1
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البرنامج الوطني ألمن الطيران الذى جاء تعريفه مطابقا للتعريف الذى ورد في قانون تنظيم
الطيران المدني  ,وعرفت البضائع الخطرة بأنها (يقصد بها البضائع والمواد التي يمكن أن
تشكل خط ار على الصحة العامة والسالمة العامة والممتلكات والبيئة )  ,كما عرفت البضائع
المحظورة بأنها ( يقصد بها األسلحة والذخائر و المعدات الحربية وأى بضائع أخرى محظور
نقلها وفقا للقوانين ) وبين القانون أن دخول مقصورة قيادة الطائرة محظور على أي شخص
ما لم يكن عضوا في طاقمها  ,أو مفتشا أو مراقبا معين من قبل المشغل الجوي أو من
السلطة المختصة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة وفى هذه الحالة يشترط ابالغ قائد الطائرة
بذلك.
تم تخصيص الفصل الحادى عشر من القانون بأكمله للجرائم واألفعال التي ترتكب
ضد أمن الطيران المدني  ,واشتمل الفصل على  1مواد (  13الى  ) 101حصرت تلك
األفعال في جرائم االعتداء على سالمة الطيران المدني  ,الجرائم التي تهدد سالمة المطارات
والمهابط والمرافق ذات الصلة  ,دخول المطار من غير تصريح  ,جريمة االستيالء غير
المشروع على الطائرات ( االختطاف ) و األفعال التي ترتكب من قبل الركاب المشاغبين
ونص القانون على أنه في حالة وقوع أيا من أفعال التدخل غير المشروع التي ورد ذكرها
فإنه يتعين على جمي ع الجهات المختصة في الدولة أن تقدم المساعدة الالزمة لقائد الطائرة
إلعادة سيطرته عليها واعادة الطائرة التي هبطت في الدولة وما عليها من أموال الى
الجهات المالكة لها  ,كما يتعين عليها تسهيل مواصلة الرحلة للركاب والطاقم .
نص القانون على أن االختصاص القضائى ينعقد للمحاكم الجنائية السودانية في
محاكمة المتهمين في الجرائم المذكورة اذا أرتكبت الجريمة داخل اقليم السودان  ,أو أرتكبت
ضد مركبة هوائية مسجلة في السودان  ,أو ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم الى
مستأجر يكون مركز أعماله الرئيسى في السودان أو مقيما فيه بصفة دائمة  ,كما ونص
القانون على العقوبات التي يجوز تطبيقها على كل من يرتكب فعال من أفعال التدخل غير
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المشروع التي بينها القانون تراوحت ما بين السجن  3الى  10سنوات أو الغرامة بين 10
إلي  20ألف جنية أو بالعقوبتين معا.

()1

المطلب الثالث  :البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني السوداني  8112م.
هو الوثيقة التي تعبر عن السياسات الحكومية في مجال أمن الطيران المدني وما
يرتبط به من لوائح وقواعد وتدابير وممارسات واجراءات أمنية يجب أن تعرف بوضوح وأن
تنفذ وفقا لنصوصه ,حيث أقرت المنظمة الدولية للطيران المدني من خالل الملحق السابع
عشر ( ملحق األمن ) ضرورة أن تعد كل دولة متعاقدة برنامجا وطنيا ألمن الطيران المدني
هدفه حماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع وذلك باإلعتماد على
القواعد القياسية واإلجراءات المقررة في الملحق السابع عشر وأن توزع األجزاء المناسبة من
البرنامج الوطني على جميع المطارت وشركات الطيران والكيانات األخرى المعنية بأمن
الطيران المدني  ,على أن يشكل البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني المخطط العام
لتطوير وتنفيذ نظام أمن الطيران المدني  ,وأن توفر الدولة الموارد الكافية لتنفيذه من معدات
وأجهزة أمنية ومخططات وأشكال المطارات وموارد بشرية.

()2

وقد بادرت الحكومة السودانية ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار
البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني في العام  2005وخضع للتعديل عدة مرات كما
أصدرت البرامج األخرى ذات الصلة به ممثلة في البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن
الطيران وبرنامج التدريب علي أمن الطيران وبرامج أمن المطارات وبرامج أمن المشغل
الجوي .

1
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لم تحدد المنظمة الدولية للطيران المدني شكال موحدا للبرنامج الوطني ألمن الطيران
 ,فقد يكون عبارة عن وثيقة واحدة تشتمل على كل الشروط واإلجراءات بأمن الطيران المدني
 ,أو قد يكون في وثائق متعددة تشمل شروط واجراءات مستنبطة من القوانين واللوائح
والبرامج الوطنية في الدولة  ,فإذا كان يتكون من عدة وثائق ففي هذه الحالة يتوجب على
الدولة المعنية أن تنشئ آلية تسهل وتيسر العثور على السياسات واألجزاء ذات الصلة
بالبرنامج  ,ويجب أن يستجيب البرنامج الوطني للتعامل مع زيادة مستوى الخطر الذى يهدد
أمن الطيران المدني  ,وأن يشتمل على باب لمرفقات الوثائق األمنية الداعمة ألمن الطيران
المدني  ,مثل البرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني  ,برنامج مراقبة جودة أمن
الطيران المدني  ,خطط الطوارئ بالمطارات  ,برامج أمن المطارات الدولية وبرامج أمن
مشغلى الطائرات  ,كما يجب أن يتضمن البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني أحدث
التعديالت التي تط أر على الملحق السابع عشر الصادر من المنظمة الدولية للطيران المدني
وأن يعدل كلما تم تعديل للملحق .

()1

حتي يكون البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني فعاال فقد أقرت المنظمة الدولية
للطيران المدني ضرورة أن يحدد وبوضوح مسئوليات واختصاصات جميع األجهزة والجهات
ذات الصلة بأمن الطيران المدني وتشمل السلطة المختصة  ,مشغلي المطارات  ,مستأجرى
محال بالمطارات  ,مشغلى الطائرات  ,خدمات الحركة الجوية  ,سلطات إنفاذ القوانين ,
القوات المسلحة  ,الشرطة  ,أجهزة األمن واإلستخبارات  ,وأن يلزم مشغلو الطائرات ومشغلو
المطارات بوضع برامج أمن وبرامج للتدريب على األمن تتوافق مع البرنامج الوطني ألمن
الطيران .
بما أن مهام ومسئوليات مشغلى الطائرات والمطارات عملية مستمرة فإنه يجب أن تكون
عملية تخطيط البرنامج الوطني عملية دورية وأن يستند التخطيط على العناصر التالية :ـ
1
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ـ الملحق السابع عشر وتعديالته .
ـ التشريعات واللوائح التنظيمية الوطنية .
ـ اإلقرار بالحاجة إلى الموارد الكافية والتدريب المناسب .
ـ التقييم الدقيق لمواطن الضعف التي تم إكتشافها عند التفتيش واإلستقصاء المستند على
معلومات إستخبارية والذى تم تنفيذه على مشغلى الطائرات ومشغلى المطارات .
ـ البرامج األمنية المكتوبة الخاصة بمشغلى الطائرات والمطارات .
ـ تخطيط تصميم وتركيب معدات األمن بالمطارات .
ـ المراجعة واإلختبارات المستمرة لفاعلية البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني .

()1

حثت المنظمة الدولية للطيران المدني الدول المتعاقدة على ضرورة أن تتعاون على تحضير
برامجها األمنية الوطنية بما في ذلك برامج التدريب وبرامج مراقبة الجودة  ,وذلك من أجل
تعزيز ومواءمة نظام األمن العالمى  ,حيث أن تجانس الممارسات واإلجراءات بين الدول
يؤدى إلى تعزيز األمن العالمى وتسهيل قيام الناقلين بتنفيذ إجراءات األمن وتبسيط إجراءات
الركاب من مطار المنشأ إلى مطار المقصد وتحسين ثقة جمهور الركاب في إجراءات األمن
 ,وتشجيعا لذلك فقد حثت المنظمة الدولية للطيران المدني الدول األعضاء أن تقدم للدولة
بناء على طلبها األجزاء المكتوبة والمالئمة من برنامجها الوطني ألمن الطيران المدني حتى
تسهل عملية تبادل المعلومات فيما بينها .
أقرت المنظمة الدولية للطيران المدني عملية تبادل معلومات التدقيق بين الدول بناء
على طلبها  ,ألن ذلك يساعد على رفع درجة الوعى بالتدابير األفضل ألمن الطيران المدني
ورفع درجة ثقة الدول في مستويات أمن الطيران  ,ويشجع على اإللتزام بالقواعد القياسية
1
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والتوصيات الخاصة بأمن الطيران المدني الواردة في الملحق السابع عشر والنصوص
المتعلقة بأمن الطيران المدني الواردة في الملحق التاسع ,حيث وصت المنظمة الدولية
للطيران المدني بضرورة المحافظة على سرية معلومات التدقيق المتبادلة بين الدول
األعضاء.
كما أقرت المنظمة الدولية للطيران المدني ضرورة إنشاء لجنة وطنية ألمن الطيران
المدني فعالة تمثل فيها الجهات المختصة ذات الصلة  ,تضطلع بتنسيق وتوحيد أساليب
تنفيذ السياسات األمنية والقواعد القياسية والتدابير األمنية المتعلقة بأمن الطيران المدني بين
الكيانات المذكورة على المستوى الوطني وكذلك إنشاء لجنة ألمن المطارات تنسق نفس
اإلجراءات على مستوى المطارات.
صدر البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني السودانى في العام  2004وخضع
للتعديل عدة مرات  ,أولها في العام 2005م ثم تعديل جزئى شمل تقييم المخاطر وخطط
الطوارئ في العام  2001وكان من المقرر أن يتم تعديله مرة أخرى في العام 2011م
ليلبى متطلبات هيكلة الطيران المدني  ,حيث تم اعداد التعديالت المطلوبة ولم يتم اعتمادها
حتى اآلن وذلك بسبب الحوجة إلى اجراء تعديل أخر وفقا للتعديل الذى تم على الملحق
السابع عشر إلتفاقية شيكاغو  1144م في العام  2011م وذلك حتى يتم استيعابه في
البرنامج الوطني ومن ثم يتم اعتماد التعديالت المذكورة مجتمعة.
جاءت طبعة عام  2005من البرنامج الوطني ألمن الطيران مشتملة على  105مادة
في  1فصول  ,باإلضافة الى مالحق  ,حيث جاء تعريف البرنامج الوطني ألمن الطيران
المدني بأنه عبارة عن (مجموعة من اللوائح والقواعد واإلجراءات المكتوبة التي تبنتها الدولة
لحماية عمليات الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع )  ,وجاء تعريف برنامج
أمن المشغل الجوي بأنه يقصد به ( اإلجراءات والتعليمات المكتوبة والتدابير المعدة من قبل
المشغل الجوي والمتوافقة مع البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني )  ,وتعريف بطاقات
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دخول المطار بأنه يقصد بها ( وثائق تحقيق الشخصية التي تقوم بإصدارها ومراقبتها
ومراجعتها السلطة المختصة ألمن الطيران المدني بالمطار والتي تخول لحاملها الدخول الى
مناطق المراقبة بخالف المقيدة أمنيا ) كما جاء تعريف برنامج أمن المطار بأنه يقصد به (
اإلجراءات والتعليمات المكتوبة والتدابير والممارسات المعدة بواسطة إدارة المطار وفقا
للبرنامج الوطني ألمن الطيران المدني )  ,والسلطة المختصة بأمن الطيران المدني و يقصد
بها ( اإلدارة بالطيران المدني المسئولة عن إعداد وتنفيذ كافة التدابير واإلجراءات الخاصة
()1

بأمن الطيران المدني ) .

بينت المادة الرابعة من البرنامج نطاق تطبيق أحكامه وأنها تشمل جميع المطارات
والمهابط ومواقع أجهزة المالحة الجوية التابعة للطيران المدني السوداني  ,والطائرات
المسجلة في السودان ورحالت النقل الجوي التجارية والطيران العام ومواقع شركات الطيران
وشركات المناولة األرضة والشركات والهيئات األخرى ذات الصلة  ,وتناولت المادة الخامسة
أهداف البرنامج الوطني ألمن الطيران وحددتها في حماية سالمة الطيران المدني وانتظامه
وكفاءته وذلك من خالل وضع النظم واإلجراءات والسياسات  ,األخذ بالقواعد القياسية
وأساليب العمل التي وردت في الملحق السابع عشر والحفاظ على أمن المشغلين الجويين
والمطارات التي تخدم الطيران المدني  ,وأوضحت أن ذلك يعتبر جزءا من األمن القومى
للبالد .
تناول البرنامج تشكيل اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني برئاسة المدير العام
للطيران المدني وعضوية ممثلين لكل من  ,الشرطة الموحدة  ,جهاز األمن الوطني  ,و ازرات
الدفاع  ,الخارجية  ,العدل  ,المالية  ,الصحة  ,الزراعة  ,الثروة الحيوانية وممثلين لكل من
مدير الخطوط الجوية السودانية  ,مدير شركة االتصاالت  ,شركات الشحن الجوي  ,شركات
1
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الطيران العام  ,رئيس غرفة النقل الجوي  ,مدير اإلدارة العامة لمطار الخرطوم  ,مدير
اإلدارة العامة للمطارات الوالئية ومدير ادارة أمن الطيران عضوا ومقر ار  ,وحدد البرنامج
اختصاصات اللجنة في تقديم النصح والمشورة الخاصة بأمن الطيران  ,التأكد من تنفيذ
اال جراءات المتعلقة بالتهديدات ووجود تنسيق بين الجهات ذات الصلة بأمن الطيران  ,نشر
التعليمات التي تط أر على ادارة العمل بأمن الطيران ومعالجة أي أمر أخر تعتبره اللجنة
()1

ضروريا لحماية أمن الطيران .

واشتمل البرنامج على مجموعة من اإلجراءات والتدابير األمنية الخاصة بتفتيش الركاب
واألمتعة والبريد والمطارات والطائرات تم تناولها بالتفصيل في موقع أخر من هذا البحث.
المطلب الرابع  :البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني .
هو أحد البرامج المعززة إلجراءات أمن الطيران المدني ويعنى بإنشاء وتعزيز بيئة
وثقافة تشجع على تحسين وتجويد أمن الطيران المدني  ,يتكون من مبادئ عامة  ,إجراءات
تفصيلية ووثائق إضافية تشرح إجراءات الرصد ويجب أن يشتمل على العديد من العناصر
أهمها(:)2
 1ـ وصف الهيكل التنظيمى والمسئوليات الخاصة بالكيانات الحكومية المشاركة في التنفيذ
 2ـ بيان وشرح نطاق التطبيق .
 3ـ األحكام الخاصة بالموارد البشرية والمادية .
 4ـ وصف وبيان إجراءات تحسين البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني .
 4ـ الرصد والتخطيط والمتابعة الفعالة وتفاصيل سد الثغرات .
1
2
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 4ـ األنشطة المتعلقة بإجراءات اإلتصال واإلبالغ .
أقرت المنظمة الدولية للطيران المدني حق الدولة في أن تقرر بنفسها ما إذا كان
برنامجها الخاص بمراقبة جودة أمن الطيران سيكون وثيقة علنية أم يوزع حصرياً على
المنظمات والكيانات ذات الصلة  ,كما أقرت ضرورة أن تعيين الدولة هيئة لمراقبة جودة أمن
الطيران تتحمل مسئولية تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران وتوفير إحتياجاتها
من األشخاص واإلدارات واألقسام والوحدات .
تضطلع هيئة مراقبة جودة أمن الطيران المدني بالمسئوليات التالية (:)1
 1ـ إعداد وتحديث برنامج سوى ألنشطة الرصد .
 2ـ إعداد سجالت أسماء األشخاص المؤهلين للقيام بإجراءات الرصد و اإلحتفاظ بها.
 3ـ اإلشراف على تدريب الموظفين العاملين في مجال الرصد وتزويدهم بما يلزم من الوثائق
وتوزيع األنشطة عليهم .
 4ـ ضمان إستالم جميع خطط األعمال التصحيحية .
 4ـ إدخال التعديالت الخاصة بالمنهجية القياسية المتبعة للقياس .
الرصد هو نشاط يعنى بالتحقق من إمتثال جوانب القواعد التنظيمية الواردة في
البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني  ,والتي تشمل تدابير مراقبة المنافذ  ,أمن الطائرات
والركاب والعفش واألمتعة والبريد  ,أنظمة اإلمداد  ,تصميم المطارات  ,التدريب  ,حالة برامج
األمن الخاصة بالمطارات ومشغلى الطائرات والجهات األخرى ذات الصلة  ,ويتم تنفيذ
أنشطة الرصد بعدة وسائل تشمل :ـ

1
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التدقيق األمني  .هو عبارة عن فحص متعمق وشامل لجميع الجوانب المنصوص عليها في
البرنامج الوطني ألمن الطيران وعادة ما يستغرق مدة طويلة قد تصل إلى الشهر وذلك
للقطع بأن جميع التدابير المقررة سليمة وتنفذ بإستمرار وفقا للمعايير المقررة وفى أوقات
مختلفة .
التفتيش األمني  .هو فحص لمدى إلتزام مشغلى المطارات والطائرات باألحكام المقررة في
البرنامج الوطني ألمن الطيران وهو يركز على نشاط محدد أو جزء محدد من مطار أو
شركة ومجاله أضيق من التدقيق األمني .
اإلختبار األمني  .هو محاكاة لمحاولة إرتكاب أحد أفعال التدخل غير المشروع الغرض
منه التأكد من صحة أحد تدابير أمن الطيران بالتركيز على الضوابط األمنية الخاصة
بالدخول للمناطق المقيدة ومدى تنفيذ عمليات الكشف األمني وكفاءة األجهزة الفنية والعاملين
ويمكن أن يكون ذلك علنيا أو سريا .
اإلستقصاء األمني  .هو تقييم إلحتياجات األمن الغرض منه كشف نقاط الضعف التي
يمكن أن تستغل إلرتكاب أحد أفعال التدخل غير المشروع ويجب إجراء اإلستقصاء األمني
عند ظهور أي خطر يتطلب مستوى أمنى أعلى للتصدى للخطر واذا تم إكتشاف نقطة
ضعف في اإلجراءات والتدابير األمنية المطبقة فإنه يجب التوصية باإلجراءات المطلوبة
المناسبة لمستوى الخطر .
يقوم بعمليات الرصد موظفون مؤهلون يتم إختيارهم بعناية فائقة ويتم تدريبهم
وترخيصهم للقيام بهذه المهمة  ,وذلك وفقا للبرامج القياسية للتدريب على أمن الطيران
المدني التي أعدتها المنظمة الدولية للطيران المدني .
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المطلب الخامس  :البرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني .
يهدف البرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني إلى توفير إطار إلختيار
وتدريب الموظفين العاملين في مجال أمن الطيران المدني وواجباتهم وتحديد أنواع وبرامج
التدريب وأهداف التدريب ومدته ومحتواه وأساليب ضمان فعاليته وفعالية إجراءات إجازة
المدققين والمفتشين والمعلمين في مجال أمن الطيران وموظفى الكشف األمني وتحديد
الكيانات المشاركة في إتخاذ اإلجراءات األمنية ومسئولياتها التي تتحملها تجاه التدريب .
تتحمل السلطة المختصة بأمن الطيران المدني مسئولية وضع ونشر وادارة البرنامج
الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني وتقدم المشورة حسب الحالة بخصوص الجوانب
المتعلقة بالتدريب على أمن الطيران المدني لسلطات المطارات ومشغلى الطائرات والجهات
األخرى المعنية التي تعمل في المطارات وتطبق أحكام البرنامج الوطني للتدريب على أمن
الطيران المدني على موظفي األمن وجميع الكيانات المشاركة في تنفيذ البرنامج الوطني
ألمن الطيران المدني والموظفين غير المختصين باألمن ويحدد البرنامج شروط التدريب
الخاصة بالجهات المذكورة.
حتى يحقق البرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني التدريب الوافى بصورة متسقة
يجب أن يتضمن توجيهات دقيقة للقائمين على تنفيذه تشمل هذه التوجيهات ما يلى(:)1
ـ األفراد المستهدفون بالبرنامج .
ـ المخصصات المالية .
ـ الدورات التدريبية المتخصصة .
ـ مفاهيم ومناهج وطرق وأماكن ومستلزمات التدريب .
1
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ـ مصادر المواد الدراسية ومدى توفرها .
ـ مرافق ومعدات وأطقم التدريب و إستخداماتها .
ـ نظام الترشيح للدورات التدريبية وأهلية المرشحين للدورات واجراءات قبولهم .
ـ نظام تقييم المتدربين والدورات وتقارير التدريب .
ـ العالقة بين التدريب وفرص الترقيات .
يتوقف نجاح التدريب على أمن الطيران المدني على تحقيق عدة معايير أهمها :
 1ـ تحديد أهداف ومحتويات التدريب بوضوح تام .
 2ـ توفير العدد الكافى من المدربين ذوى الكفاءة العالية .
 3ـ توفير المعدات الالزمة للتدريب .
 4ـ وضع منهجية محددة وواضحة لتقييم نظام التدريب .
 4ـ تحديد مستوى الدراية والمعرفة التي يجب أن أن يكتسبها أي شخص من المتدربين .
وضعت المنظمة الدولية للطيران المدني برنامجا نموذجا للتدريب على أمن الطيران المدني
يتضمن إرشادات يجب أن تسير على نهجها الدول األعضاء وأن تسترشد بها في وضع
برامجها الوطنية للتدريب على أمن الطيران المدني.
المطلب السادس  :برنامج أمن المطار .
يجب على كل مطار يخدم الطيران المدني أن يضع ويحدث وينفذ برنامجا مكتوبا
ألمن المطار يتوافق مع القواعد القياسية الواردة في الملحق السابع عشر إلتفاقية شيكاغو
الذى يعنى باألمن ومع البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني وما يتبعه من لوائح  ,على أن
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يشمل هذا البرنامج الشروط والترتيبات واإلجراءات األمنية الالزمة لحماية المطار وأن يدرج
ذلك في اإلجراءات التشغيلية للمطار .
يهدف برنامج أمن المطار في األساس لحماية المطار  ,الركاب  ,أطقم الطائرات ,
موظفي الخدمات األرضية والجمهور من أفعال التدخل غير المشروع  ,ويجب أن يفئ
بالشروط المنصوص عليها في كل من الملحق السابع عشر والبرنامج الوطني ألمن الطيران
المدني  ,وأن يعرف ويحدد بوضوح مسئوليات األشخاص الطبيعيين و اإلعتباريين
المشاركين في تنفيذ تدابير األمن المقررة في البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني  ,وأن
يحدد معايير األداء والتدريب األولى والمتكرر  ,وأن ينص على تدابير أمنية موحدة  ,وأن
يضمن بأن الشروط الهندسية واإلنشائية الضرورية المقررة في البرنامج الوطني ألمن
الطيران المدني قد أتبعت في تصميم وتشييد المنشآت الجديدة وتعديل المنشآت الموجودة
بالمطار .

األساس القانوني لبرنامج أمن المطار .
يجب أن تنص التشريعات الوطنية على تمكين السلطة المختصة من إصدار اللوائح
التي تلزم وتحمل مشغل المطار مسئولية وضع وتنفيذ وتحديث برنامج ألمن المطار ,
ويجب أن يشير برنامج أمن المطار إلى التشريع الوطني الذى إستند عليه  ,وأن يشير إلى
المواد التي قام على أساسها من البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني وما فيه من أحكام
ذات صلة بإعداد التدابير واإلجراءات وأن يشير إلى اللوائح اإلقليمية والمحلية التي نصت
على دعم قانونى لبرنامج أمن المطار والى األجزاء المناسبة ذات الصلة من القانون الجنائى
الوطنى.
1
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إعداد وتحضير برنامج أمن المطار .
تتولى إدارة أمن المطار مسئولية إعداد وتحضير برنامج أمن المطار بالتنسيق مع
إدارة المطار  ,مشغلى النقل الجوي التجارى والعام  ,خدمات الحركة الجوية  ,الوكالء
النظاميين المعتمدين  ,دوائر األمن  ,سلطات الجمارك  ,مراقبة الحدود والهجرة  ,مشغلى
خدمات التموين والنظافة  ,مشغلى خدمات المطافئ واإلنقاذ  ,شركات وقود الطائرات
وغيرهم من الجهات ذات الصلة بالمطار.
يجب أن يكون برنامج أمن المطار مكتوبا وشامال يحدد بعبارات واضحة الواجبات
والمسئوليات والتدابير واإلجراءات التي يجب أن تنفذها جميع الفئات ذات الصلة بالمطار ,
وأن يحدد المنشآت المهمة والحساسة بالمطار التي تحتاج إلى حماية خاصة ومحددة وأن
يتم تحديد طبيعة ونطاق حمايتها وتقسم عناصر حمايتها إلى فئتين  ,فئة التدابير األمنية
المادية واجراءات األمن الوقائية الروتينية  ,وفئة التدابير اإلحتياطية لمواجهة األخطار الزائدة
أو الطارئة  ,وأن ينص على إدراج عناصر األمن في تصميم منشآت المطار الجديدة ويحدد
الخطط اإلحتياطية وخطط الطوارئ الموضوعة للتعامل مع أي تهديد يحتمل أن يقوض
سالمة وأمن المطار(.)1
المطلب السابع  :برنامج أمن المشغل الجوي .
يتحمل مشغلو النقل الجوي ( الطائرات ) مسئولية تشغيل عمليات مأمونة تضمن
حماية الطائرات ومناطق صيانة الطائرات ومناطق حركة األمتعة والبضائع والبريد
والمأكوالت والتموين ويتطلب ذلك وضع إجراءات أمنية تستمد من الملحق السابع عشر
والبرنامج الوطني ألمن الطيران واللوائح التنظيمية ذات الصلة وتشمل اآلتي :ـ

1
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 1ـ وضع وتنفيذ وتحديث برنامج أمن مكتوب تطبق بموجبه اللوائح التنظيمية والسياسات
السارية في البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني يشمل إجراءات الفحص والتفتيش في
مناطق محددة في الطائرة ومنع دخول الطائرة دون تصريح وحماية نقل األمتعة والبضائع
والبريد وامدادات الطائرة .
 2ـ وضع خطة إحتياطية متوافقة مع الخطة اإلحتياطية الوطنية وخطة المطار اإلحتياطية
 3ـ وضع وتنفيذ وتحديث برنامج مكتوب للتدريب على األمن يشمل القواعد والسياسات
واإلجراءات المقررة في البرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني .
 4ـ وضع وتنفيذ برنامج لمراقبة الجودة متمشيا مع البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن
الطيران .
 4ـ تعيين رئيس لضباط أمن الشركة يتمتع بالخبرة والدراية الكافية والخلفية المهنية في مجال
األمن ومنحه السلطة الكافية لتنفيذ برنامج أمن الشركة .
 4ـ إعداد الهيكل التنظيمى لمشغل الطائرات.
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المبحث األول
أفعال التدخل غير المشروع وادارتها
المطلب األول  :ماهية وأنواع أفعال التدخل غير المشروع .
أفعال التدخل غير المشروع كما تم تعريفها في كل من الملحق السابع عشر إلتفاقية
شيكاغو  1144م  ,وفى البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني السوداني المعدل للعام
 2005م بأنها هي عبارة عن ( أفعال أو محاوالت تعرض سالمة الطيران المدني للخطر ,
وهى تشمل االستيالء غير المشروع على الطائرات أثناء طيرانها أو على األرض  ,وأخذ
الرهائن على متن الطائرات أو في المطارات  ,و الدخول عنوة إلى متن طائرة أو في مطار
أو أي مبنى لتجهيزات الطيران  ,إدخال سالح أو جهاز أو مادة خطرة على متن طائرة أو
في مطار بنية استخدامها ألعمال اجرامية  ,أو إبالغ معلومات كاذبة من شأنها أن تعرض
سالمة طائرة في حالة طيران أو على األرض أو سالمة الركاب أو الطاقم أو أفراد الخدمات
األرضية أو الجمهور العام في مطار أو مبنى تجهيزات طيران مدنى للخطر).
من خالل التعريف الوارد أعاله ألفعال التدخل غير المشروع  ,ومن خالل ما ورد في
اإلتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية التي جاءت لمعالجة هذه األفعال وهي إتفاقية طوكيو
 1143م  ,الهاي  1170م  ,مونتلاير  1171م  ,الملحق السابع عشر إلتفاقية شيكاغو
1144م  ,البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني السوداني المعدل للعام 2005م  ,قانون
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سالمة الطيران المدني السوداني للعام  2010م  ,فإن جرائم أفعال التدخل غير المشروع
تنحصر في األتي :ـ
 1ـ الجرائم أو األفعال التي يرتكبها أو يقوم بها شخص ما على متن أي طائرة  ,والتي
تعرض أو يحتمل أن تعرض سالمة الطائرة أو األشخاص أو األموال للخطر.
 2ـ اإلبالغ عن معلومات كاذبة تعرض أو يمكن أن تعرض سالمة الطائرة للخطر كاإلبالغ
الكاذب عن وجود قنبلة أو متفجرات على متن الطائرة.
 3ـ تدمير أو إتالف الطائرة أو أجهزة المالحة الجوية بحيث يجعلها ذلك عاجزة عن الطيران
أو غير صالحة لإلستعمال.
 4ـ الهجوم على المطارات وتدمير المنشآت.
 4ـ القيام بأى أعمال عنف على الطائرة وهي في حالة طيران من شأنها أن تعرض سالمة
الطائرة للخطر.
 4ـ وضع قنبلة أو مادة أو جهاز على طائرة وهي في الخدمة بحيث يجعلها عاجزة عن
الطيران  ,أو يحتمل أن يعرض سالمتها للخطر.
 7ـ اإلستيالء غير المشروع على الطائرة وهي في حالة طيران ( جريمة إختطاف
الطائرة)(.)1
المطلب الثاني  :جريمة إختطاف الطائراتAir Craft Hijacking

1
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تعتبر جريمة إختطاف الطائرات من جرائم العصر الحديث التي لم تكن مألوفة من
قبل العام  1130م  ,حيث ظهرت نتيجة للتطور التكنولوجي الذي إنتظم العالم وهي ترجمة
لكلمة إنجليزية مقتبسة من اإلصطالح الشعبي اإلنجليزي  Hijack your handsالذي
كان سائدا لدى العصابات المتنافسة في تهريب الكحول في الواليات المتحدة األمريكية وهو
يعني رفع األيدى عالية كناية عن التسليم  ,وبعد بروز ظاهرة إختطاف الطائرات في
ثالثينيات القرن التاسع عشر إستخدم المصطلح المذكور حيث تبنته األمم المتحدة بقرارها
رقم  2441بتاريخ  1141م تحت إصطالح تغيير مسار الطائرات المدنية بالقوة أثناء
طيرانها  ,كما تبناه مجلس األمن الدولي في نفس العام  1141م بإصطالح اإلستيالء
غير المشروع على الطائرات  ,فألهميتها وكونها أخطر أفعال التدخل غير المشروع نفرد
لها هذا الحيز من البحث

()1

جاء تعريف جريمة إختطاف الطائرات في المادة الثانية من إتفاقية الهاي 1170
الدولية بأنها تعني ( اإلستيالء أو محاولة اإلستيالء غير المشروع على الطائرة وهي في
حالة طيران مع إستخدام القوة أو أيا من أنواع اإلكراه ) .
أركان جريمة إختطاف الطائرات.
جريمة إختطاف الطائرات كغيرها من الجرائم اإلرهابية والجرائم األخرى حتى يتوفر
لها التكييف القانوني ال بد أن يتوفر لها ركنان رئيسيان هما الركن المادى و المعنوي.
الركن المادى  .هو الفعل الذي يدل على إرتكاب الجريمة  ,وهو في هذه الحالة يتمثل في
اإلستيالء والسيطرة الفعلية على الطائرة نتيجة سلوك إجرامي من الخاطف مع إستخدام
العنف  ,وال يشترط فيه تحقيق نتيجة معينة  ,ويتكون هذا الركن من ثالث عناصر هي :ـ

1
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 1ـ السلوك اإلجرامي وهو التصرف اإليجابى أو السلبي الذي يصدر عن الجاني ,
ويشكل إعتداء على المصلحة المحمية والتي تتمثل هنا في حماية أمن الطيران المدني
مثل أعمال التفجير والخطف والقتل وتدمير المنشآت  ,وهو بمعني أخر يعني اإلمتناع
عن فعل ك اإلمتناع عن دفع ضرر معين بقصد إحداث أضرار أكبر مثل اإلمتناع عن
إطفاء الحرائق بقصد إحداث الضرر بالبيئة.
 2ـ النتيجة اإلجرامية وهو األمر المادي الذي يحدثه النشاط اإلجرامي ويهدد أو يضر
بالمصلحة العامة أو الخاصة.
 3ـ عالقة السببية وهي أن تكون هنالك صلة بين النشاط اإلجرامي والنتيجة  ,حيث
يعتبر الشروع في حالة جرائم إختطاف الطائرات جريمة.
الركن المعنوي  .وهو القصد  ,بمعني قصد الجاني إلرتكاب الجريمة  ,وهذا الركن يقوم
على عنصرين هما العلم بعناصر الجريمة وبالنتيجة اإلجرامية وكل ما يعطي الجاني
داللته اإلجرامية ويمثل إرادة الفاعل  ,وهو هنا يعني خطف الطائرة .
الركن الدولي  .يضيف بعض الباحثين والمهتمين بأمر الجريمة ركنا ثالثا في
حالة الجرائم اإلرهابية وهو ما يسمونه بالركن الدولي  ,فهو يعتبر المعيار الذي يميز
الجريمة الدولية من الجريمة الداخلية ويأخذ هذا الركن إحدى الصور التالية :ـ

()1

 1ـ أن يمس الفعل اإلرهابي مصالح وقيم المجتمع الدولي أو مرافقه الحيوية ويقصد بها
المصالح التي أكد القانون الدولي على حمايتها ومنها الطيران المدني.

1
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 2ـ إذا كان الجناة ينتمون إلى أكثر من دولة أو تمكنوا من الفرار إلى دولة أخرى  ,وهذا
ما ينطبق على جريمة إختطاف الطائرات.
 3ـ إذا وقع الفعل اإلرهابي بناء على تدبير ومساعدة دولة أخرى  ,وهو ما قد ينطبق
على بعض جرائم إختطاف الطائرات.
 4ـ إذا كان الفعل الذي يقوم به اإلرهابيون قد تضمن إلحاق الضرر بمصالح دولة ما أو
على أشخاصها ومرافقها الحيوية كما هو الحال في جرائم إختطاف الطائرات.

()1

دوافع إرتكاب جريمة إختطاف الطائرات:
يسعى علم اإلجرام والعقاب لمعرفة األسباب والدوافع التي دفعت الجاني ليرتكب
جريمته  ,حيث يساعد ذلك في تكملة اإلجراءات الخاصة بالفصل في القضية من قبل
الجهات العدلية  ,كما يساعد في تخفيض نسبة وقوع الجرائم من خالل معرفة األسباب
ووضع الحلول الالزمة لها والمساعدات التي تسد بعض اإلحتياجات لدى من تدفعهم
الظروف إلرتكاب الجرائم.
وتتمثل أهم الدوافع إلرتكاب جريمة إختطاف الطائرات فيما يلي :ـ
الدوافع السياسية  .وجود الباعث والدافع السياسي يحول الجريمة من جريمة عادية إلى
جريمة سياسية  ,حيث يظهر الفرق بين الجريمتين في أن الجاني بعد إرتكابه للجريمة
العادية يشعر بإرهاق نفسي كبير بينما يشعر مرتكب الجريمة بسبب الدوافع السياسية براحة
نفسية كبيرة بسبب إعتقاده بأنه قد تمكن من تنفيذ أهدافه بنجاح  ,كما أن المجرم العادى
يخشي من اإلعالم والتشهير بسمعته  ,بينما يسعي المجرم السياسي إلى اإلعالم بغرض
كسب التأييد وتعاطف الرأى العام مع قضيته.
1
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تعتبر الدوافع السياسية من أكثر أسباب وقوع جرائم إختطاف الطائرات  ,بل إن أول
ظهور لهذه الجريمة في ثالثينيات القرن العشرين كانت بسبب الدوافع السياسية  ,حيث
كثرت وقتها حاالت إختطاف الطائرات في المعسكرين الشرقي والغربي من قبل عسكريين أو
مدنيين طالبين لحق اللجوء السياسى بسبب ما وقع عليهم من معامالت من قبل األنظمة
الحاكمة  ,ولعل ما وقع من أحداث في الواليات المتحدة األمريكية ما عرف بهجمات سبتمبر
 2001م الشهيرة التي إستخدمت فيها طائرات مختطفة كانت بسبب ردود أفعال بعض
الناقمين من قبل عناصر تنظيم القاعدة على السياسات األمريكية في الشرق األوسط والعالم
اإلسالمي  ,كما يدخل في الدوافع السياسية أيضا المساومة بإطالق صراح سجناء في دولة
ما من قبل عناصر المجموعة أو التنظيم الذي يتبع له هؤالء السجناء ومثال لذلك إختطاف
عناصر الجبهة الشعبية الفلسطينية لطائرة تتبع لشركة طيران إسرائيلية في العام  1145م
كانت متجهة من روما إلى تل أبيب حيث أجبر الخاطفون قائد الطائرة على تغيير مسارها
إلى الجزائر  ,كما يدخل في الدوافع السياسية قصد الخاطفين لفت أنظار العالم إلى قضية
ما بغرض كسب الرأي العام واإلهتمام العالمي للتأييد والمساعدة في معالجتها وايجاد الحلول
المناسبة لها.

()1

الدوافع اإلقتصادية  .ويدخل في ذلك الضغوط بسبب الظروف اإلقتصادية التي يعاني
منها مواطنو بعض الدول بسبب البطالة والفقر مما يدفعهم إلرتكاب مثل هذه الجرائم بغرض
الحصول على األموال من خالل ما يطالبون به من فدية مالية مقابل إطالق سراح الرهائن
وانهاء حالة اإلختطاف  ,كما يدخل فيها إحتجاجات المواطنين ضد قوانين الدولة المتعلقة
بالهجرة أو الخدمة الوطنية واعتقادهم بأنها تحد من حركتهم وسفرهم إلى الدول األخرى
بغرض إيجاد فرص عمل مناسبة وتحسين أوضاعهم اإلقتصادية.

1
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الدوافع اإلجرامية  .تمثل النزعة اإلجرامية إحدى األسباب التي تدفع المجرمين إلرتكاب
جريمة إختطاف الطائرات  ,وذلك بغرض اإلستيالء ونهب األموال والمجوهرات والممتلكات
الموجودة لدى ركاب الطائرة  ,مثال لذلك حادث إختطاف طائرة فلبينية في العام  1145م
حيث قام الخاطفون بنهب األموال والممتلكات والمجوهرات الخاصة بالركاب  ,وقتلوا أحد
ركاب الطائرة وأصابوا أحد حراسها األمنيين إصابات بالغة  ,وتمكنوا من الفرار بعد هبوط
الطائرة دون أن يتم القبض عليهم  ,كما يدخل كذلك في الدوافع اإلجرامية حاالت الفرار من
()1

العدالة أو تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد المجرمين في جرائم إرتكبوها.

دوافع اإلنتقام والتشفي  .أصبحت دوافع اإلنتقام بسبب ما يحمله الشخص من غبن جراء
ظلم قد وقع عليه أو على أحد من يهمه أمره من الدوافع التي تتسبب في وقوع جرائم
إختطاف الطائرات  ,فقد يكون اإلنتقام من دولة كاملة مثال ما وقع في أحداث سبتمبر
 2001م الشهيرة  ,كما قد يكون ضد شركة أو مؤسسة يعمل بها الجاني ويعتقد أن ظلما قد
لحق به من قبل إدارة الشركة أو المؤسسة وتسبب في فقدانه لوظيفته أو أموال كانت
مستحقة  ,مثال لذلك حادث إختطاف طائرة في العام  1115م تتبع لشركة داسو الفرنسية
كانت تستخدمها الشركة في نقل الموظفين بالشركة حيث تمكن أحد العاملين بالشركة من
إختطافها و تغيير مسارها بسبب إحتجاجه على مظلمة ذكر أنها وقعت عليه من الشركة.

اإلضطرابات النفسية  .من النادر أن

تنجح حاالت إختطاف الطائرات بسبب

اإلضطرابات النفسية أو اإلختالالت العقلية التي يصاب بها الخاطف  ,حيث أنه من السهل
السيطرة على الخاطف وانهاء حالة اإلختطاف بسبب عدم توفر اإلحترافية والقدرة الكافية
للتصرف  ,وعلى الرقم من ذلك فقد شهد العالم بعض جرائم اإلختطاف التي وقعت بسبب
1
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مثل هذه الدوافع  ,مثال ذلك حالة إختطاف طائرة إيطالية في العام  1172أقلعت من
مطار روما متجهة إلى ميالنو حيث تمكنت إمرأة كانت من بين الركاب من إجبار قائد
الطائرة لتغيير مسارها إلى ميونيخ  ,ثم ما لبثت الخاطفة أن دخلت في نوبة هسترية من
البكاء عقب هبوط الطائرة  ,وتمكنت السلطات من السيطرة والقبض عليها  ,وكذلك حالة
إختطاف طائرة تتبع لشركة الخطوط الجوية السودانية في العام  1114كانت قد أقلعت من
مطار الخرطوم متجه إلى مطار مروي من قبل أحد الركاب حيث إتضح بعد هبوط الطائرة
والسيطرة على الخاطف بأنه كان في حالة سكر(.)1

شروط إكتمال جريمة إختطاف الطائرات .
لكل جريمة شروط يجب أن تتوفر حتى تكتمل كجريمة حسب وصفها الوارد في
تعريفها  ,وجريمة إختطاف الطائرة كغيرها من الجرائم ال بد أن تتوفر لها شروط إلكتمالها
حسب وصفها الوارد في التعريف بها والذي نصت عليه إتفاقية الهاي  1170م ونص
عليها المشرع السوداني في قانون سالمة الطيران المدني السوداني للعام  2010م وفي
البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني وهذه الشروط هي :ـ
 1ـ أن يكون الفعل غير مشروع  .بمعني أن تتم عملية اإلستيالء على الطائرة من قبل
شخص غير مرخص له من شركة الطيران المشغلة للطائرة بقيادتها  ,فمثال إذا أصدر
الشخص المرخص لتشغيل الطائرة أم ار إلى مساعد قائد الطائرة لقيادتها فإن ذلك ال يعتبر
فعال غير مشروع حتى ولو إستولى عليها عنوة  ,إنما يعتبر الفعل غير مشروع إذا صدر
من شخص ليست له سلطة وال والية على الطائرة وتحكم فيها وفرض سيطرتها عليها.
1
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 2ـ أن يرتكب الفعل عن طريق إستخدام العنف أو التهديد به .يشمل مفهوم العنف القوة
المادية وكافة وسائل اإلكراه المعنوي بالتهديد ويدخل في ذلك الغش والتدليس  ,حيث كان
الوضع بالنسبة لوسائل اإلختطاف في إتفاقية طوكيو  1143غير محدد حتى جاءت إتفاقية
الهاي  1170م وأضافت عبارة ( بأى شكل أخر من أشكال التخويف ).
 3ـ أن يقع الفعل اإلجرامي على متن الطائرة  .يتطلب هذا الشرط أن يكون مختطف الطائرة
داخل الطائرة  ,وهذا يستبعد حاالت اإلستيالء على الطائرة واجبارها على تغيير مسارها
بواسطة طائرة أخرى  ,فهذه جريمة أخرى لها شروطها ومواصفاتها تدخل فيما يسمى بجرائم
القرصنة الجوية.
 . 4أن تكون الطائرة في حالة طيران  .حيث ورد وصف حالة الطيران المقصودة هنا في
اإلتفاقيات الدولية الثالث طوكيو  , 1143والهاي  , 1170ومونتلاير  1171م  ,بأنها تبدأ
منذ لحظة إغالق أبواب الطائرة بعد دخول الركاب إليها إستعدادا لإلقالع وتمتد حتى لحظة
هبوط الطائرة في المطار المقصود وفتح األبواب لنزول الركاب  ,وفي حاالت الهبوط
اإلضطراري تمتد الحالة إلى حين تولي دولة ما مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من
طاقم وركاب وأمتعة.

1

تصنيف مرتكبي جريمة إختطاف الطائرة .

()2

بعد أن كثرت حوادث إختطاف الطائرات إتجهت أنظار الباحثين في علم اإلجرام
وخصوصا الباحثون في مجال مكافحة اإلرهاب إلى تصنيف مرتكبي حوادث إختطاف
الطائرات إلى فئات محددة  ,كما إتجهت إهتمامات الدول وخاصة األوروبية منها إلى هذا
األمر  ,وذلك بغرض إعداد قوائم بالمجرمين الذين إعتادوا على إرتكاب مثل هذه الجرائم

1
2
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ومعرفة الطريقة التي يتبعونها في تنفيذ الجريمة واألدوات التي تستخدم في إرتكابها  ,وذلك
على النحو التالي :
المجرم الفرد  . Individual Criminalهو الذي يقوم بتنفيذ الجريمة بمفرده أو
باإلشتراك مع شخص أخر  ,حيث أن الجريمة عند هذا النوع من المجرمين غالبا ما تكون
وليدة اللحظة ولدوافع شخصية مادية كانت أم إجتماعية أو مرضية  ,فليس هنالك تخطيط
مسبق بالمعني المطلوب  ,وال موارد مالية  ,ومثل هذا العمليات غالبا ما تفشل ويسهل
السيطرة على الخاطفين أو إستسالمهم.
المجموعات اإلجرامية  .هم مجموعة من المجرمين ومعتادي اإلجرام  ,يمتازون بوجود
تنظيم أو شبكة تجمعهم  ,مع التخطيط الجيد والطويل المدي والتدريب والمقدرة على جمع
المعلومات اإلستخبارية عن الهدف وتحليلها واإللمام بقدر معلوم من المعرفة بعلوم الطيران
والنشاط بحقل الطيران المدني عموما  ,وتتوفر لهم الموارد المالية الكافية  ,مع التمتع بالوالء
التام للتنظيم ولبعضهم البعض  ,وغالبا ما تكون دوافعهم إما سياسية في المقام األول أو
إنتقامية أو مالية  ,وخير مثال لذلك المجموعة التي قامت بتنفيذ ما عرف بأحداث سبتمبر
 2001م الشهيرة التي وقعت بالواليات المتحدة األمريكية  ,والذين أعلن الحقا بأنهم ينتمون
إلى تنظيم القاعدة.
عقوبة جريمة إختطاف الطائرات .
من خصائص القاعدة الجنائية أنها يجب أن تكون مقترنة بجزاء محدد حتى تحقق
الغاية من صدورها والمتمثلة في ردع المجرمين  ,لذا فإن أي قانون أو إتفاقية ال تقترن
بعقوبة أو جزاء تبقي عديمة الفائدة ودون فاعلية في مكافحة الجريمة  ,وبهذا ال بد للقواعد
القانونية الخاصة بجريمة إختطاف الطائرة من اإلقتران بعقوبة واال لما أمكن من مكافحتها
للجريمة  ,حيث صدرت من المنظمة الدولية للطيران المدني عقوبات نصت عليها اإلتفاقيات
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والتشريعات الدولية  ,كما أن لكل دولة قوانينها وتشريعاتها الخاصة التي نصت فيها على
عقوبات واضحة ومحددة لجريمة إختطاف الطائرات  ,ونبين ذلك فيما يلي :

()1

العقوبة في التشريعات واإلتفاقيات الدولية .
وتشمل إتفاقيات ( طوكيو  1143ـ ـ مونتلاير ـ  110ـ ـ الهاي  1171م ) .
العقوبة في إتفاقية طوكيو . 0463
جاءت العقوبة في إتفاقية طوكيو  1143والخاصة بقمع الجرائم واألفعال التي ترتكب على
متن الطائرة سلبية ,و أفردت لذلك مادة واحدة هي المادة الحادية عشر من اإلتفاقية والتي
جاءت مبينة للتدابير اإلحت ارزية التي يجب أن تتخذها الدولة التي يوجد في إقليمها المتهم
إلى حين تقديمه للمحاكمة أو تسليمه أو إبعاده  ,و لخصت هذه التدابير في األتي :ـ
 1ـ توقيف المتهم إحتياطيا لضمان بقائه بإقليمها إذا رأت أن الظروف تقتضي ذلك
وقد تكتفي بإستجوابه واطالق سراحه إذا تأكدت من عدم ثبوت التهمة ضده.
 2ـ قيام الدولة المذكورة بإجراء تحقيق فورى بهدف التثبت من وقوع الفعل.
 3ـ محاكمة المتهم جنائيا وفقا لقوانينها الجنائية.
يالحظ أن هذه اإلتفاقية قد توسعت في مفهوم اإلختصاص القضائي وسمحت لدولة الهبوط
بممارسته مع أن الجريمة لم تقع في إقليمها أو نطاقها الجوي  ,كما أن اإلتفاقية لم تنص
على عقوبة معينة بل جعلت األمر متروك لسلطة دولة الهبوط  ,وقد يقود هذا إلى إزدياد
معدل هذه الج ارئم وتشجيع الخاطفين إلى تحويل مسار الطائرات المختطفة إلي الدول التي
ال تنص قوانينها على عقوبات رادعة على مثل هذه الجرائم.
1
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العقوبة في إتفاقية الهاي  0421م .
كان البد من الوصول إلى إلتزام دولي يعالج مسألة العقوبة التي أخفقت فيها إتفاقية طوكيو
 1143م  ,حيث كان هذا الموضوع محل نقاش مستفيض في مؤتمر الهاي الذي أقر
اإلتفاقية المذكورة أعاله  ,وطالبت بعض الدول بضرورة تشديد العقوبة على هذه الجرائم
بينما كانت هنالك آراء أخرى لدول أخرى  ,وكان خالصة هذا النقاش أن توصل المؤتمر
إلى صيغة تلزم بها الدولة المتعاقدة بفرض أشد العقوبات في قوانينها على هذه الجرائم ,
حيث جاء هذا النص في المادة الثانية من اإلتفاقية ( تتعهد كل دولة متعاقدة بمعاقبة
()1

الجريمة معاقبة مشددة ).

ويالحظ أنه أيضا لم تحدد هذه اإلتفاقية عقوبة محددة بل تركت األمر إلى التشريعات
الوطنية للدول األعضاء وهذا أدى إلى إختالف العقوبة من دولة إلى أخرى ولم يفلح ذلك
في الحد من الجريمة ومكافحتها.
العقوبة في إتفاقية مونتلاير  0420م .
لم يختلف ما ورد في هذه اإلتفاقية بشأن عقوبة جرائم إختطاف الطائرات عن ما ورد في
اإلتفاقيتين السابقتين طوكيو  1143م والهاي  1170م  ,حيث جاءت إتفاقية مونتلاير
 1171م بإجراءات متشابهة وردت في المادة الثالثة من اإلتفاقية نصت على تعهد الدول
المتعاقدة بتشديد العقوبة في قوانينها الوطنية  ,كما نصت في المادة السادسة على قيام

1
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الدولة التي يوجد فيها الجاني بإحتجازه والقيام بتحقيق أولي ومحاكمته إذا لم تقم بتسليمه إلى
الدولة مالكة الطائرة.
العقوبة في التشريعات الوطنية للدول .
ال يخلو ما ورد بشأن عقوبة إختطاف الطائرات في التشريعات الوطنية

للدول

األعضاء من ثالث طرق .
الطريقة األولي  .إصدار قانون جديد يعاقب صراحة وبعقوبات محددة على مثل هذه
الجرائم  ,ومثال لذلك القانون اإلنجليزى للعام  1171م والذي نص في المادة األولي الفقرة
الثانية على معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة أو يحرض أو يساعد على إرتكابها بالسجن
مدى الحياة  ,إال أن هذا القانون لم ينص على أن الشروع في إرتكاب الجريمة يعتبر جريمة
يعاقب عليها القانون  ,ومثال لذلك أيضا قانون سالمة الطيران المدني السوداني للعام
 2010م الذي نص على العقوبة في المادة  107وهي السجن مدة ال تقل عن عشر
سنوات أو الغرامة بما ال يقل عن  20ألف جنية أو بالعقوبتين معا  ,واذا ما ترتب على
الفعل تدمير المركبة أو أي منشآت تكون العقوبة السجن المؤبد.
الطريقة الثانية  .تعديل قانون العقوبات ليتضمن عقوبة محددة على هذه الجريمة ومثال
لذلك التعديل الذي ط أر على قانون العقوبات المصرى في العام  1112م بإضافة مواد
خاصة باإلرهاب منها المادة  55التي خصصت لعقوبة جريمة إختطاف الطائرات.
الطريقة الثالثة  .عدم النص على عقوبة مستقلة لجريمة إختطاف الطائرات واعتبارها
جريمة مركبة تحتوى على عدة جرائم منها جريمة الحرابة  ,جريمة اإلعتداء على الحريات
()1

الشخصية  ,الجرائم الواقعة على األنفس واألموال وجريمة اإلرهاب.

1
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هل تعتبر جريمة إختطاف الطائرة من جرائم القرصنة ؟
لإلجابة على هذا السؤال ال بد من الوقوف على تعريف جريمة القرصنة حيث ورد
تعريفها في المادة الخامسة عشر من إتفاقية جنيف  1145م الخاصة بتجريم أعمال
القرصنة الجوية والبحرية والتي جاء فيها بأنها تعني ( أي فعل من أفعال التدخل غير
المشروع يرتكب بواسطة طاقم أو رك اب سفينة أو طائرة ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد
األشخاص و الممتلكات التي على متنها  ,أو ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات
خارج الحدود اإلقليمية ألي دولة ).
من خالل هذا التعريف يتضح أن هنالك عناصر ال بد من توفرها حتى تعد الجريمة من
جرائم القرصنة وبالتالي تمييزها عن جرائم إختطاف الطائرات وهي :ـ
 1ـ إتيان أي فعل من أعمال العنف أو اإلحتجاز أو اإلعتداء  ,وهذا بخالف جريمة
إختطاف الطائرة التي كما يمكن أن ترتكب بواسطة إتيان فعل من أعمال العنف قد ترتكب
أيضا باإلمتناع عن إتيان الفعل.
 2ـ أن يكون الفعل موجه ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد األشخاص والممتلكات التي
على متنها  ,وهذا بخالف جريمة إختطاف الطائرة التي ال بد أن يكون الفعل الذي أرتكب
من قبل شخص أو أشخاص على متن نفس الطائرة التي وقع عليها الفعل وليس على متن
طائرة أو سفينة أخرى.
 3ـ قد يرتكب الفعل من قبل طاقم أو ركاب نفس السفينة أو الطائرة بغرض تحقيق مصلحة
خاصة  ,وهذا بخالف جريمة إختطاف الطائرة التي يشترط فيها أن يرتكب الفعل من قبل
أحد الركاب الذين على متنها وليس من قبل طاقمها.
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 4ـ أن يرتكب الفعل في مكان خارج الحدود اإلقليمية ألي دولة  ,وهذا بخالف جريمة
إختطاف الطائرة التي يشترط أن يكون الفعل قد أرتكب على متنها وهي في حالة طيران في
أجواء الدولة المالكة لها أو أي دولة أخرى.
من هنا يمكن القول بأن جريمة إختطاف الطائرة ال تعتبر من جرائم القرصنة.

()1

لماذا التركيز على إختطاف الطائرات؟
النشاط الحيوي للمطارات على مدار الساعة وكثافة الحركة الجوية تجعل من السهل
إختيار الطيران كهدف إستراتيجي يقصده الخاطفون  ,مركزين في ذلك على الثغرات األمنية
التي تمكنهم من إختراق التدابير واإلجراءات األمنية الخاصة بأمن الطيران  ,و عدة أسباب
تدفع الجماعات اإل رهابية للتركيز على جريمة إختطاف الطائرة دون غيرها في سبيل تحقيق
أهدافهم ومطالبهم تتمثل في اآلتي-:
 1ـ صعوبة السيطرة األمنية الكاملة على المطارات  ,وذلك إلتساع الساحات والصاالت مع
كثافة حركة المسافرين والقادمين والمودعين والعاملين في الورديات المختلفة  ,وهذا يسهل
إكتشاف المجرمين للثغرات األمنية التي تمكنهم من إدخال السالح للطائرة.
 2ـ تشكل الطائرة وعاء مناسبا يتم فيه حجز الرهائن والتنقل بهم من بلد ألخر مساومين
بمطالبهم حيث ال تتوفر وسيلة أخرى غير الطائرة تتمتع بهذه الميزات.
 3ـ إختالف جنسيات وأعراق الرهائن يجعل حكومات الدول ومنظمات المجتمع المدني طرفا
في قضية اإلختطاف  ,وهذا يجبرهم للتجاوب مع الخاطفين واإلستجابة لمطالبهم خوفا على
مصير وأرواح الرهائن وسالمة الطائرة.
 1سامي محمد حسين شبر ـ هل إختطاف الطائرات قرصنة في القانون الدولي ـ ـ مقال صحفي ـ مجلة العلوم القانونية ـ
جامعة بغداد ـ كلية الحقوق ـ  1141م .
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 4ـ اإلرتفاعات الشاهقة التي تصل إليها الطائرة في الجو  ,وهي معرضة لتبادل إطالق
النار والتفجيرات أو نشوب حريق قد يؤدى إلى أن تتحول الطائرة إلى كتلة من اللهب يجعل
السلطات مضطرة لإلنصياع إلى مطالب الخاطفين ويساعد في إطالق سراح الرهائن.
 4ـ التطور والتقنية التي وصلت إليها وسائل اإلعالم واإلتصاالت تساعد في سرعة إنتشار
الخبر في جميع أنحاء العالم  ,وهذا سيكسب الخاطفين ميزة بلفت الرأى العام العالمي
للتجاوب مع قضيتهم ومطالبهم.
 4ـ إستخدام الطائرة كسالح دمار شامل من قبل الخاطفين يعد نمطا جديدا من أنماط
وتكتيكات جرائم اإلرهاب  ,ويحقق من خاللها الخاطفون ضربات موجعة للجهة المستهدفة (
أحداث الحادى عشر من سبتمبر  2001م الشهيرة كخير مثال لذلك).

()1

أثر العقوبة والكشف األمني على جريمة إختطاف الطائرة .
تستند فلسفة العقوبة في أي قانون على أنها وضعت كأداة من أدوات الحد من
إرتكاب الجريمة و إنتشارها  ,كما أن اإلجراءات األمنية التي تتبعها الجهات المعنية تعتبر
خطوة وقائية إستباقية تهدف أيضا لمنع وقوع الجريمة  ,فجريمة إختطاف الطائرات كغيرها
من الجرائم األخرى تستند على ذات الفلسفة وتتأثر زيادة ونقصان بنوعية العقوبة المطبقة
وبمستوى اإلجراءات األمنية المتبعة في تفتيش الركاب واألمتعة.
توصل معظم الباحثون في هذا األمر إلى أنه كلما كانت العقوبة المطبقة على
مرتكبي جريمة إختطاف الطائرات مشددة فإن ذلك سيقود إلى إنخفاض واضح في معدالت
إرتكاب الجريمة  ,وكلما كانت العقوبة متساهلة وال تتناسب مع الجريمة تكون النتيجة إرتفاع
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في معدالت إرتكاب الجريمة  ,وتدفع الخاطفين إلى توجيه الطائرة إلى الدول التي تطبق في
تشريعاتها عقوبات ضعيفة على الجريمة  ,وكذلك الحال بالنسبة إلجراءات التفتيش األمني
التي تطبق على الركاب واألمتعة في المطارات فكلما كانت اإلجراءات دقيقة وحازمة كانت
معدالت إختراق المجرمين لإلجراءات األمنية أقل  ,وكل ما كانت اإلجراءات أضعف وغير
دقيقة كانت معدالت اإلختراق أعلى  ,ويستفيد منها المجرمون في إدخال السالح إلى الطائرة
وبالتالي تنفيذ جريمتهم بنجاح.
توصل الباحثون في الدراسات المتعلقة بإختبار نظرية الردع إلى النتائج المذكورة
أعاله فمثال نجد أن الباحث األمريكي ( جيونز ) قد أورد في دراسته الخاصة بإختبار
الفروض النظرية لنظرية الردع في العام  1145م قوله ( زيادة حتمية العقوبة مع زيادة
مقدارها يعمالن على الحد من إرتكاب جرائم القتل في أمريكا )  ,كما إستحدث ( بيكر ) في
العام  1145م تصو ار للمشاركة في األفعال غير المشروعة وتوصل إلى أن ( فرص القبض
على المجرم وزيادة مقدار العقوبة تؤدى إلى الحد من إرتكاب الجرائم )  ,وتوصل (أنطونيس
ولي ) في العام  1173م إلى أن ( زيادة حتمية العقوبة ومقدارها ترتبط إرتباط وثيق بالحد
من إرتكاب الجرائم )  ,وكذلك الحال بالنسبة لتأثير الكشف األمني على نسبة وقوع الجريمة
فقد توصل الباحث ( كابولي وايم ) في العام 1155م في دراسته الخاصة بتقدير تأثير
أجهزة الكشف األمني عن األسلحة على جرائم إختطاف الطائرات إلى أن (إستخدام أجهزة
الكشف األمني في المطارات يرتبط بالحد من حاالت خطف الطائرات على المدى القصير
والطويل  ,وأن ذلك قد صاحبه تحول في العمليات اإلجرامية من اإلعتداء على الطائرات
إلى اإلعتداء على السفارات واإلغتياالت السياسية)  ,كما توصلت دراسة أجراها ( ايندرس
وساندلير ) في العام  1113م إلى أن ( إستخدام أجهزة الكشف األمني عن األسلحة في
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المطارات صاحبه إنخفاض في عدد جرائم خطف الطائرات وزيادة في جرائم اإلغتياالت
السياسية )(.)1
وبالوقوف على حوادث إختطاف الطائرات التي إرتكبت على مستوى العالم نجد أن في
معظمها كانت عوامل ضعف اإلجراءات األمنية واجراءات التفتيش وضعف العقوبات هي
العوامل األعلى التي ساعدت على وقوع هذه الحوادث بنجاح.
المطلب الثالث  :دور المنظمات في مكافحة أفعال التدخل غير المشروع .
لعبت المنظمات الدولية واإلقليمية وظلت تلعب أدوا ار مهمة ومتفاوتة في حماية
الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع وذلك من خالل ما ورد في مواثيقها من
إلتزامات تجاه المجتمع الدولي.
دور األمم المتحدة  .يتمثل دور األمم المتحدة في مكافحة أفعال التدخل المشروع وتعزيز
أمن الطيران المدني في الق اررات الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس األمن الدولي ,
حيث عبرت الجمعية العمومية في عدة ق اررات صادرة منها عن قلقها البالغ جراء تزايد
حوادث اإلعتداء على الطائرات ومرافق الطيران المدني  ,وأصدرت العديد من الق اررات دعت
فيها الدول األعضاء إلى إتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة لتضمين تشريعاتها الوطنية تدابير
حاسمة ضد أفعال التدخل غير المشروع التي تستهدف أمن الطيران المدني  ,ودعت الدول
األعضاء في العديد من الق اررات إلى التصديق على اإلتفاقيات الدولية والبرتكوالت الخاصة
بها  ,كما أدان ت الجمعية العمومية كافة أعمال العنف التي تعرض لها أمن الطيران المدني
 ,أما مجلس األمن الدولي فقد أنشأ في العام  2001م عقب أحداث الحادى عشر من
سبتمبر من نفس العام التي تعرضت لها أمريكا أنشأ المجلس بموجب القرار  1373طبقا
للفصل السابع للميثاق لجنة لمكافحة اإلرهاب ضمت في عضويتها جميع الدول األعضاء
1
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في المجلس  ,وألزم المجلس جميع الدول األعضاء بإتخاذ كافة التدابير التي تمنع األنشطة
اإلرهابية وتجريمها  ,ودعي الدول األعضاء للتعاون وتبادل المعلومات حول اإلرهاب
واإلنضمام إلى البرتكوالت واإلتفاقيات الدولية ذات الصلة باإلرهاب  ,كما أصدر المجلس
ق ارره رقم  2301في  2014/1/22م حول التصدى لإلرهاب على الطيران المدني وأكد
القرار على ضرورة تطوير اإلستجابة وتكييفها مع األساليب المتغيرة التي يتبعها اإلرهابيون
وشجع الدول األعضاء على اإللتزام بالمعايير التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني
 ,ووضع التدابير الفعالة القائمة على التصدى للمخاطر في المطارات والتي تشمل تعزيز
عمليات الفحص  ,المراقبة األمنية  ,ضمان توفير الموارد المناسبة  ,ضوابط مراقبة الجودة
()1

الفعالة وتعزيز ثقافة أمنية فاعلة.

دور المنظمة الدولية للطيران المدني International Civil Aviation Organization
أما المنظمة الدولية للطيران المدني فهي المعنية بهذا األمر حيث يعتبر تأمين وسالمة
الطيران المدني أحد أهم أهدافها اإلستراتيجية فقد أصدرت وظلت تصدر منذ إنشائها العديد
من اإلتفاقيات والتشريعات الدولية والمالحق واإلجراءات التي تعني بتوفير الحماية الالزمة
ألمن الطيران المدني حيث تناولنا ذلك بالتفصيل في الفصل األول الخاص بإنشاء المنظمة
والفصل الثاني الخاص بالتشريعات المنظمة للطيران المدني وفي مواقع أخري من هذا
()2

الفصل.

اإلتحاد الدولي للنقل الجوي  International Air Transport Association .تأسس
هذا اإلتحاد بمدينة الهاي في العام  1111م من قبل شركات النقل الجوي األوروبية  ,وذلك
بغرض التقريب بين القواعد المتباينة التي يخضع لها النقل الجوي في الدول المختلفة وتوحيد
وتنسيق القواعد الخاصة بإستغالل الخطوط العالمية  ,ثم أعيد تشكيله في العام  1144في
1
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مدينة هافانا  ,مقره مدينة مونتلاير بكندا ومن أهم أهدافه التنسيق بين الدول األعضاء
بغرض خفض تكلفة التشغيل  ,تعريفة النقل الجوي  ,الخدمات التي تقدمها شركات النقل
الجوي واجراء المقاصة بين الدول األعضاء.
أسهم اإلتحاد الدولي للنقل الجوي في تعزيز أمن الطيران المدني حيث يعتبر األمن المنتظم
من أهم أهدافه الرئيسية لتطوير النقل الجوي.
المجلس الدولي للمطارات

()1

Air Port Council International

هذا المجلس مقره

الرئيس في مدينة مونتلاير الكندية وأنشأ بغرض تقوية وتعزيز التعاون بين المطارات وبقية
الشركاء في عالم الطيران ويهدف إلى الحفاظ على سالمة وأمن النقل الجوي في بيئة مالئمة
وفعالة  ,وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالبنيات األساسية للمطارات واألمن والسالمة
الجوية وادارة المطارات إقتصاديا والتسهيالت  ,حيث تتولي اللجنة الدائمة لألمن وهي إحدى
لجان اإلتحاد مناقشة القضايا والمسائل المتعلقة باألمن مثل مراعاة اإلعتبارات األمنية عند
تصميم المطارات والكشف األمني على الركاب واألمتعة وتوفير أحدث ما توصلت إليه
التكنولوجيا .
المؤتمر األوروبي للطيران ( إيكاك )

 . ECACهو إحدى آليات اإلتحاد األوروبي

ويهدف إلى تعزيز التطور المستمر لسالمة وأمن النقل الجوي األوروبي وفعاليته مع األخذ
في اإلعتبار المتطلبات البيئية وتنسيق سياسة وممارسات الطيران المدني بين الدول
األعضاء وتعزيز التفاهم والتعاون بينها.
الهيئة العربية للطيران المدني  .هي منظمة متخصصة تتبع لجامعة الدول العربية أنشأت
في العام 1114م  ,مقرها مدينة الرباط بالمغرب وتهدف إلى تزويد سلطات الطيران المدني
في الدول األعضاء بإطار موحد للعمل المشترك بقصد تنمية وتأمين سالمة الطيران المدني
1
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وتوفير نقل جوي أمن وسليم ومنتظم وتوثيق التعاون بين الدول العربية  ,وتختص الهيئة
بعدة أمور متعلقة بالطيران المدني من بينها تبادل المعلومات المتعلقة بأمن وسالمة الطيران
المدني العربي  ,النهوض بالوعي األمني  ,تشجيع تطبيق القواعد القياسية  ,إجراء البحوث
والدراسات وعقد ورش العمل التي تصب في تعزيز أمن الطيران المدني  ,والتي كان أخرها
ورشة حول التهديدات اإللكترونية ألمن الطيران عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية
السعودية بالتعاون بين الهيئة العربية وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية في الفترة من  24ـ
 2017/1/25م.

()1

المطلب الرابع  :إدارة أفعال التدخل غير المشروع .
كانت التهديدات التي يتعرض لها الطيران المدني حتى العام  1154م تتركز على
ظاهرة إختطاف الطائرات  ,وكانت القواعد القياسية والتعديالت التي تط أر على الملحق
السابع عشر إلتفاقية شيكاغو  1144م وهو ما يعرف بملحق األمن كانت أكثر تركي از على
هذه ا لظاهرة من تركيزها على أفعال أخرى غير مشروعة ظهرت تهدد أمن وسالمة أمن
الطيران المدني  ,كالهجوم على المطارات  ,الهجوم باألسلحة على الطائرات وهى في الجو
وتخريب أجهزة الطيران المدني والمالحة الجوية.
بتقدم التكنلوجيا وتطبيق مواصفات واجراءات أمنية أكثر تطو ار أنشأت المنظمة
الدولية للطيران المدني نظاما يتميز بكفاءة معقولة للكشف األمني على الركاب واألمتعة
المحمولة والمشحونة  ,وأدخلت بناء على ذلك في العام  1155م تعديالت على الملحق
السابع عشر من شأنها أن تساعد على مكافحة عمليات التخريب  ,وهي تعديالت
توضح القواعد القياسية الخاصة بالجمع بين الركاب واألمتعة  ,ممارسة الضوابط على
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األمتعة وهي على الطائرة بعد نزول الركاب  ,تطبيق الضوابط األمنية على خدمات البريد
الممتاز والتجارى والبضائع.
في ديسمبر من العام  2001م إعتمدت المنظمة الدولية للطيران المدني تعديالت
أخرى على الملحق السابع عشر تعالج التحديات التي برزت بعد أحداث التاسع من سبتمبر
2001م الشهيرة التي شهدتها الواليات المتحدة األمريكية  ,حيث قضت هذه التعديالت
بتطبيق نصوص وقواعد الملحق السابع عشر على عمليات النقل الجوي الداخلي  ,وشددت
على ضرورة التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالتهديدات على الطيران
المدني  ,وتطبيق نظام الجودة على أمن الطيران المدني على المستوى الداخلي  ,واجراءات
لحماية مقصورة الطائرة ووضع أفراد أمن على الطائرات  ,كما صدر تلخيص لجميع القواعد
القياسية والتوصيات الواردة في الملحق السابع عشر في شكل إرشادات وفي وثيقة واحدة
عرفت بدليل أمن الطيران المدني  ,وذلك بغرض مساعدة الدول األعضاء على النهوض
باألمن والسالمة في الطيران المدني  ,من خالل وضع إطار قانوني وعملي وممارسات
لحشد الموارد الفنية والبشرية لمنع وقوع أفعال التدخل غير المشروع والتصدى لها .
قامت المنظمة الدولية للطيران المدني في العام  2002م بتطبيق نظاما عالميا للتدقيق على
أمن الطيران المدني للوقوف والتأكد على مدى إلتزام الدول األعضاء بتطبيق القواعد
القياسية الواردة في الملحق السابع عشر وكذلك بغرض مساعدة الدول األعضاء على
تحسين وضع أمن الطيران فيها وتحديد الثغرات األمنية وتقديم التوصيات المناسبة
للمعالجة.
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وضعت المنظمة الدولية للطيران المدني في الملحق السابع عشر إلتفاقية شيكاغو
1144م كما وضعت سلطات الطيران المدني السوداني في البرنامج الوطني ألمن الطيران
المدني إجراءات وخطوات مفصلة تبين كيفية التعامل مع أفعال التدخل غير المشروع وكيفية
إدارة األزمة في حالة أن تكون هنالك معلومات موثقة بأن فعال من أفعال التدخل غير
المشروع سوف يرتكب  ,أو في حالة أن تكون الحادثة قد وقعت بالفعل.
في حالة ورود المعلومات وقبل وقوع الفعل.
هنالك عدة إ جراءات يجب على السلطات المختصة المعنية بأمن الطيران المدني القيام
بها في حالة ورود معلومات مؤكدة بأن فعال من أفعال التدخل غير المشروع قد يرتكب ,
وذلك حتى يتم تفادى وقوعه أو تخفيف آثاره واحتوائه اذا ما شرعت الجهات القائمة به في
تنفيذه  ,وقد تم تناول وتوضيح هذه اإلجراءات في عدد من القواعد القياسية والتوصيات في
الملحق السابع عشر  ,وفى مالحق أخرى من مالحق اتفاقية شيكاغو  1144م  ,كما تم
تناولها كذلك في عدد من مواد البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني السودانى وتشمل :ـ
ـ وضع اإلجراءات الخاصة بحماية الطائرة التي وردت معلومات مؤكدة بارتكاب فعل تدخل
غير مشروع ضدها اذا كانت ما تزال على األرض  ,واخطار سلطات المطار وخدمات
الحركة الجوية في الدولة المعنية اذا كانت الطائرة قد غادرت بالفعل.
ـ تفتيش الطائرة للبحث عن أسلحة أو متفجرات أو مواد أو أجهزة خطرة مخبأة  ,واخطار
المشغل الجوي بذلك.
ـ اتخاذ الترتيبات الالزمة في المطارات لفحص األشياء المشتبه فيها وابطال مفعولها أو
التخلص منها اذا لزم األمر.
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ـ تعيين موظفين مرخص لهم ومدربين في كل مطار لالستعانة بهم في حاالت وقوع أو
إحتمال وقوع فعل من أفعال التدخل غير المشروع.

()1

ـ مراجعة فعالية البرنامج الوطني ألمن الطيران واجراء التعديالت اذا لزم األمر.
كيفية إدارة الحالة إذا وقع الفعل حقيقة .
في حالة أن يكون أحد أفعال التدخل غير المشروع قد أرتكب بالفعل ضد طائرة ما ,
فإنه يتعين إتباع كيفية محددة إلدارته والتعامل معه وذلك حتى تتم السيطرة عليه بسهولة
ويتم إنقاذ أرواح البشر  ,حيث يتطلب األمر في هذه الحال واجبات محددة لكيفية التعامل
مع الفعل يجب أن يقوم بها كل من الدول المتعاقدة  ,وقائد الطائرة ووحدات خدمات الحركة
الجوية العاملة بالمطارات المعنية بالتعامل مع الفعل.
واجبات الدول المتعاقدة .
فى حالة وقوع أحد أفعال التدخل غير المشروع على طائرة ما فإنه يتعين على كل دولة
متعاقدة معنية بالتعامل مع الفعل أن تقوم باآلتى على وجه السرعة :ـ
ـ إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمين سالمة ركاب الطائرة وطاقمها أثناء وجودها على األرض
حتى يتم إنهاء العملية و تتمكن من مواصلة الرحلة.
ـ جمع المعلومات الكافية عن الطائرة وارسالها لجميع الدول المتعاقدة المعنية في مطار
المقصد المعلن أو المفترض وفى المناطق المجاورة بغرض توفير اجراءات الحماية والسالمة
المناسبة لها.
ـ تقديم المساعدة الالزمة للطائرة بما في ذلك خدمات المالحة والحركة الجوية ومنحها اذن
الهبوط بأسرع فرصة.
1
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ـ إ تخاذ اإلجراءات الممكنة لضمان بقاء الطائرة على األرض إذا ما هبطت في اقليمها ما لم
تكن مغادرتها ضرورية لحماية أرواح البشر  ,مع الوضع في اإلعتبارات أهمية إجراء
المشاورات مع دولة مشغل الطائرة وابالغ دولة المقصد المعلن أو المفترض.

()1

ـ القيام بأسرع وسيلة ممكنة بإبالغ كل من دولة تسجيل الطائرة ودولة مشغلها وأى دولة
يكون مواطنوها قد قتلوا أو أحتجزوا كرهائن واخطار المنظمة الدولية للطيران المدني بواقعة
اإلختطاف وجميع المعلومات األخرى ذات الصلة.
ـ توزيع المعلومات ذات الصلة برحلة الطائرة على كل من وحدات خدمات الحركة الجوية ,
إدارات المطارات المعنية  ,المشغل الجوي والجهات األخرى المعنية.
ـ التعاون مع الدول األخرى المتعاقدة للتصدى المشترك ألفعال التدخل غير المشروع
واإلستفادة من خبرة وقدرة دولة مشغل الطائرة ومنتجها ومسجلها في إجراءات اطالق سراح
الركاب والطاقم .
ـ تزويد المنظمة الدولية للطيران المدني بالمعلومات المتعلقة بالواقعة بأسرع ما يمكن.
ـ تبادل المعلومات المتعلقة بإدارة التصدى ألفعال التدخل غير المشروع مع الدول األخرى
المتعاقدة  ,وتقديمها للمنظمة الدولية للطيران المدني .
ـ تفعيل مراكز الطوارئ والتأكد من صيانتها وفعالية وكفاءة أجهزة االتصاالت ,واتخاذ
اإلجراءات المحددة في خطة الطوارئ.
ـ تقديم الدعم الالزم من الجهات المختصة في مفاوضات حجز الرهائن والمترجمين ,
والتخلص من المتفجرات ووحدات التدخل بالقوات المسلحة .

1
2
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ـ تحديد قناة واحدة للتعامل مع وسائل االعالم وتعيين ناطق رسمى واحد للقيام بذلك.
ـ إرسال المعلومات المتعلقة بالحادث إلى كل من دولة تسجيل الطائرة ودولة المشغل وأى
دولة يكون رعاياها محتجزين أو قد قتلوا.
ـ إرسال تقرير أولى عن الفعل للمنظمة الدولية للطيران المدني خالل  30يوم من تاريخ وقوع
الحادثة وتقرير أخر نهائي بعد  40يوم من وقوعها.
واجبات قائد الطائرة .
لقائد الطائرة واجبات يجب عليه القيام بها في حالة تعرض الطائرة ألحد أفعال
التدخل غير المشروع  ,وذلك حتى يتمكن من المحافظة على سيطرته عليها وتقليل الخسائر
 ,وقد نصت على ذلك العديد من القواعد القياسية في الملحق السابع عشر والمالحق
األخرى إلتفاقية شيكاغو  , 1144وعدد من المواد في البرنامج الوطني ألمن الطيران
المدني السودانى نستعرضها فيما يلى :ـ
ـ إخطار وحدات خدمات الحركة الجوية المختصة بالواقعة والمالبسات الهامة المحيطة بها
وأى إنحراف عن خطة الرحلة قد تحتمه الظروف  ,وذلك حتى يتم إعطاء األولوية للطائرة.
ـ إذا لم يتمكن قائد الطائرة من إخطار وحدات خدمات الحركة الجوية فعليه أن يواصل
الطيران على المسار ومستوى التحليق المعين  ,وذلك إلى أن يتمكن من دخول نطاق
التغطية ال اردارية أو يتمكن من إخطار إحدى وحدات خدمات الحركة الجوية.
ـ إ ذا لزم األمر أن تحيد الطائرة عن مسارها أو مستوى الطيران المعين فعلى قائدها إذاعة
تحذيرات عبر التردد العالى جدا المخصص للطوارئ أو أي ترددات أخرى مالئمة  ,وعليه
أن يستعمل أي معدات أو أجهزة إجابة أخرى موجودة على الطائرة  ,وأن يواصل الطيران
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وفقا إلجراءات الطوارئ اإلقليمية اإلضافية  ,أو على مستوى مختلف عن المستويات
المستخدمة عادة في الطيران.

()1

واجبات وحدات خدمات الحركة الجوية .
على وحدات خدمات الحركة الجوية الموجودة في المحيط الذي توجد فيه الطائرة التي
وقع عليها فعل تدخل غير مشروع واجبات هامة يجب القيام بها ,نصت عليها عدد من
القواعد القياسية والتوصيات في بعض مالحق إتفاقية شيكاغو 1144م تشمل-:
ـ اإلستجابة السريعة لطلبات قائد الطائرة واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعجيل بهبوط الطائرة
بسالمة.
ـ اإلخطار الفورى بالواقعة لمراكز تنسيق االنقاذ.
ـ إخطار الطائرات األخرى التي تطير على مقربة من الطائرة المعنية بالواقعة وطبيعتها .
ـ عدم اإلشارة في إتصاالت خدمات الحركة الجوية (جو ـ أرض ) إلى طبيعة الطوارئ  ,إال
اذا كان قد سبق اإلشارة إليها في أي اتصاالت صادرة من الطائرة المعنية .
ـ يجب على العاملين بوحدات خدمات الحركة الجوية أن يتحلوا بأكبر قدر من الحصافة في
معالجة حاالت الطوارئ .
ـ في حالة إعالن الطائرة لحالة الطوارئ فعلى وحدات خدمات الحركة الجوية أن تقوم
بإتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتأكد من هوية الطائرة  ,طرازها  ,نوع الطوارئ  ,موقع
الطائرة ومستواها  ,نوايا طاقمها  ,تحديد أنسب نوع من المساعدة يمكن تقديمه  ,تزويد قائد
الطائرة بأى معلومات يطلبها  ,تحديد المطارات المناسبة ومعلومات الطقس وأدنى ارتفاعات
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آمنة  ,معرفة عدد األشخاص على متنها  ,كمية الوقود المتبقى والمواد الخطرة المنقولة
ونوعها.
ـ يجب على موظفي وحدات الحركة الجوية اإلستعداد لفهم أي إشارة تدل على وقوع الطائرة
في فعل تدخل غير مشروع.
ـ على وحدات خدمات الحركة الجوية إرسال المعلومات الالزمة عن مواصلة الرحلة  ,وأن
ترصد وتخطط سيرها وتخطر المستثمر ومركز تنسيق اإلنقاذ وسلطة األمن .
ـ عند إستالم تهديد معين بأن قنبلة أو متفجرات على متن طائرة فيجب على وحدات خدمات
الحركة الجوية أن تقوم بإبالغ طاقم الطائرة دون إبطاء بالتهديد والظروف المحيطة به  ,واذا
لم تكن على إتصال بالطائرة فعليها إبالغه بواسطة أي وحدات أو قنوات أخرى  ,كما يجب
عليها أن تتأكد من نوايا الطاقم وتبلغها لبقية الوحدات األخرى المعنية  ,والتعامل مع الطائرة
بأسرع السبل وضمان سالمة الطائرات األخرى وعدم تعريض الموظفين األرضيين والمنشآت
للخطر.
ـ يجب إعطاء الطائرة دون إبطاء تصريح جديد إلى المقصد الذي طلبته  ,واإلستجابة ألي
طلب لطاقمها بالصعود أو النزول.

()1

ـ توجيه الطائرة إذا كانت على األرض للبقاء بعيدة عن الطائرات األخرى والمنشآت أو
الخروج من المدرج إذا كان ذلك مالئما والوقوف في المنطقة المخصصة للعزل.
ـ اإلمتناع عن تقديم أي نصيحة أو إقتراح باإلجراء الذي يجب أن يتخذه طاقم الطائرة في
التصرف تجاه المتفجرات بالطائرة.
المطلب الخامس  :مهددات األمن الوطني السودانى
1
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تختلف الدول وسكانها بإختالف المواقع والقدرات  ,اإلمكانيات والموارد  ,هيكل الدولة
وبنيانها السياسى  ,منطلقاتها األيدلوجية  ,مكوناتها البشرية وتركيبتها السكانية  ,ومن خالل
ذلك تبرز قدرة الدولة أو ضعفها والمحددات التي تحدها والمؤثرات التي تحيط بها وتهدد
أمنها الوطني  ,فكل دولة تسعى لمعرفة عناصر قوتها لتعززها ومعرفة عناصر ضعفها
لمعالجتها وتالفي القصور فيها  ,كما تسعي لمعرفة عناصر قوة وضعف اآلخرين لرسم
وتخطيط إستراتيجية أمنها الوطنى(.)1
هنالك عدة عوامل تؤثر سلبا وايجابا على األمن واإلستقرار في كل دولة وهي عوامل متصلة
ببعضها ومتداخلة أهمها:
 1ـ المبــادئ والــقيم التي تؤمن بها الدولة وتسعي جــاهدة لحمايتها والدفاع عنها (Preferred
.) Value Outcomes
 2ـ البيئة الدولية. intrnational Enviromen
 3ـ البيئة الداخلية .Domestic Enviroment
 4ـ طبيعة التهديدات التي تواجهها تلك الدولة ).(Nature Of Threats
 4ـ إستراتيجية التهديد المتكيف المرن

((2

(. (Strategies For Threat

أنواع التهديدات
التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها الدولة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة كما ,
أنها قد تكون تهديدات فعلية الوقوع أو محتملة أو تهديدات وشيكة  ,فالتهديدات المباشرة

1
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تعني ( تعرض الدولة أو حدودها السياسية أو أراضيها أو أجوائها أو مياها اإلقليمية
للعدوان العسكري المباشر بما يعرض أمنها ومصالحها القومية للخطر ) أما التهديدات غير
المباشرة ( فتعني إحداث تغيرات غير مباشرة داخل الدولة أو خارجها بحيث تؤدي على
المدى البعيد أو المتوسط إلي أضرار مباشرة باألمن الوطني في جميع أبعاده ) .
تلعب العوامل الداخلية السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية منها مع العوامل الخارجية
دو ار هاما في التأثير السلبي على األمن الوطني للدولة  ,حيث تستهدف التهديدات الداخلية
دائرة األمن الوطني الداخلية في الدولة  ,ويكون تأثيرها قويا على النسيج اإلجتماعي وهي
تنبع دائما من داخل الدولة  ,كما أن التهديدات الخارجية تستهدف الدولة في دوائرها
الخارجية وتقود إلي التدخل الدولي في الشئون الداخلية وسيادة الدولة  ,وتسعي إلي التأثير
على قدرة الدولة وعلي حرية قرارها السياسي وسيادتها.

()1

يتصف الوضع الداخلي في السودان بصفات متناقضة  ,فمن جانب نجد أن توفر
اإلمكانيات اإلقتصادية واإلجتماعية بمفهومها الكمي تمثل حالة إيجابية يمكن اإلرتكاز عليها
كعامل هام لتحقيق األمن الوطني للدولة  ,إال أنه من الجانب العملي نجد أن التنافر
والتناحر بين األحزاب السياسية ومكونات المجتمع السوداني والصراعات القبلية وضعف
المشاركة الشعبية في إتخاذ الق اررات المصيرية تمثل حالة سالبة أدت إلي حدوث الكثير من
اإلختراقات لألمن الوطني  ,لذا فإن أهم القضايا التي تحقق تماسك األمن الوطني السوداني
تتمثل في توحيد العوامل الداخلية األساسية التي تقوم على التماسك اإلجتماعي والتطور
اإلقتصادي والوحدة السياسية  ,والتي تساهم مجتمعة في تحقيق األمن الوطني السوداني ,
وتتمثل أهم مهددات األمن الوطني السوداني في اآلتي(:)2
المهددات السياسية واألمنية.
1
2
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ـ ضعف التخطيط اإلستراتيجي السياسى وضعف تنفيذ اإلستراتيجية السياسية.
ـ تشتيت وضعف اإلرادة الوطنية وعدم اإلجماع حول المصالح اإلستراتيجية الوطنية.
ـ ضعف الحس الوطني وتباين المشاعر الوطنية والشعور بالغبن والظلم وعدم المساواة.
ـ ضعف الشراكات والتقاسم الوطني لألدوار في ظل بروز الشراكة بين القوى األجنبية
الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني والشراكات الدولية.
ـ ضعف اإلجماع الوطني حول الغاية القومية واألهداف العليا للدولة.
ـ كثافة الوجود األجنبى ونشاط المنظمات األجنبية(.)1
ـ الموقع الجيواستراتيجي للسودان ووجوده وسط القارة األفريقية مجاو ار للعديد من الدول التي
يشهد الكثير منها إضطرابات سياسية وأمنية مستمرة وذلك دون وجود حواجز طبيعية تحد
من إمتداد وتأثير هذه اإلضطرابات على الوضع األمني في السودان .
ـ التدخـل اإلنساني من المجتمع الدولي والذى أدي إلي دخول العديد من المنظمات األجنبية
التي تعمل لصالح المخابرات األجنبية تحت غطاء تقديم المساعدات للمتضررين من النزاع
المسلح في بعض أقاليم السودان.
ـ الصراعات السياسية والمسلحة في العديد من دول الجوار والتي أدت إلي تسريب الـسالح
داخل السودان وانتقال مسرح المواجهات المسلحة بين الجماعات المتصارعة في تلك الدول
إلي عمق األراضى السودانية.
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ـ ا لقوات األجنبية العاملة تحت مظلة األمم المتحدة واإلتحاد األفريقي لحفظ السالم في
بعض أقاليم السودان  ,والتي أثبتت في كثير من األحيان عدم الحياد واإللتزام بمهمتها
الرسمية التي جاءت من أجلها وذلك لتورطها في دعمها للحركات المسلحة ضد الحكومة.
ـ ضمور ثقافة الحوار الديمقراطي ونمو ثقافة العنف بين فصائل المجتمع السوداني
المختلفة.
ـ عدم تحقيق اإلجماع الوطني حول الغايات الوطنية العليا في السودان وعدم توحيد الرؤي
حول وحدة السودان.
ـ ضعف تنفيذ اإلستراتيجية العسكرية واألمنية(.)1
المهددات اإلقتصادية.
ـ ضعف التخطيط اإلستـراتيجي اإلقتصادي وضعف تنفيذ اإلسـتراتيجية اإلقتصادية.
ـ عدم اإلجماع الوطني حول المصالح اإلستراتيجية اإلقتصادية.
ـ ضعف القدرة التنافسية العالمية للمنتجات الوطنية وارتفاع تكلفة اإلنتاج.
ـ ضعف الطاقة الالزمة لإلنتاج وارتفاع تكلفتها مما أدى لعدم تحقيق األمن الغذائي.
ـ ضعف القدرة على اإلستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة.
ـ ضعف الرقابة الحكومية على الحركة اإلقتصادية.
ـ ضعف مصادر الطاقة والموارد األولية.
ـ عدم ربط التخطيط واإلعالم بالتنمية.

1

هاشم محمد األمين البدرى ـ ـ لعنة النفط دراسة في األمن القومي السوداني ـ مرجع سابق ـ ص .145
187

ـ النظـام اإلقتصادي العالمي والعولمة التي أدت إلي إتساع حركة رؤؤس األموال والسلع ,
متجاوزة للحدود والحواجز مما أدت إلي ظهور العديد من الجرائم اإلقتصادية كجرائم غسيل
األموال.
ـ األزمة المالية العالمية وما أحدثته من إف ارزات سالبة.
ـ ضعف الثقافة والتقنية الزراعية السليمة لدى المنتج (.)1
ـ النزاعات القبلية والحروب وما تقود إليه من زيادة في اإلنفاق العسكري واألمني على
حساب اإلنفاق على التنمية اإلقتصادية.
ـ ضعف التمويل في مجال إدارة المشروعات اإلستراتيجية.
ـ إنخفاض مستوى المعيشة وعدم وفاء دخل الفرد بمطالب الحياة األساسية.
ـ تدهور المنشآت اإلقتصادية وتخلف وسائل اإلنتاج.
ـ إرتفاع نسبة القروض والديون الخارجية وفوائدها.
ـ تفشى الفساد المالي واإلداري في الكثير من قطاعات ومؤسسات الدولة.
ـ ضعف النظام التعليمى فيما يلي بناء القدرات المهنية والعلمية .
 .ضعف الشعور بإحترام قيمة الوقت والعمل واألمانة والشفافية والمسئولية وسط العاملين
بمرافق الدولة المختلفة (.)2
المهددات اإلجتماعية والثقافية.

1
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ـ ضعف التخطيط اإلستراتيجي اإلجتماعي والثقافي وضعف تنفيذ اإلستراتيجية اإلجتماعية
والثقافية.
ـ غيــاب المنهج العلمي الذي يحكم الثوابت الوطنية ويؤطر للتربية الوطنية السليمة .
ـ ضعف النسيج اإلجتمـاعي واختالف العـادات والتقاليد بين القبائل المختلفة وضعف روح
اإلنتماء الوطني وطغيان روح العصبية والقبلية.
ـ ضعف التخطيط اإلستراتيجي التعليمى.
ـ العولمة الثقافية والغزو الفكرى (.)1
ـ إنتشار ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات خصوصا وسط الشباب والطالب.
ـ الصراعات األيدلوجية وانتشار ظاهرة التطرف والغلو واألفكار الهدامة.
ـ الصراعات القبلية والجهوية واإلثنية والتعصب للقبيلة على حساب الوطن.
ـ إنتشار ظاهرة الالجئين من بعض دول الجوار ودول أخرى بسبب الصراعات السياسية في
تلك الدول (جنوب السودان ـ سوريا ـ اليمن ـ إلخ).
ـ ضعف العالقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.
ـ ضعف اإلحساس بالوالء واإلنتماء للدولة والوطن.
ـ ضعف مستوي الخدمات الصحية والتعليمية.
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ـ الفقر وضعف دخل الفرد مع إنتشار ظاهرة الغالء الفاحش ألسعار السلع الضرورية
للمواطن .
ـ هجرة الكوادر والعقول الوطنية بسبب ضعف مستوي الدخل وعدم توفر فرص العمل
الكافية .
ـ ضعف فرص العمل وانتشار ظاهرة البطالة وسط خريجي الجامعات (.)1
ـ بروز ظاهرة الالجئين من المواطنين خارج حدود الدولة.
ـ الصراع المسلح في دارفور والنيل األزرق وجنوب كردفان.
ـ التلوث البيئى وضعف الرعاية الصحية وانتشار األمراض الوافدة والمستوطنة.
ـ العنف الطالبي والصراعات داخل الحرم الجامعي.
ـ إنتشار العادات اإلجتماعية الضارة في مناسبات األفراح واألحزان (.)2
ـ اإلف ارزات السالبة للغزو الفكري والثقافي عبر الفضائيات والوسائط اإلعالمية التي أدت
إلي إضعاف دور األسرة في التنشئة اإلجتماعية السليمة.
ـ العمالة الوافدة والغير متجانسة (عرب غير عرب ـ مسلمين غير مسلمين) والتي على الرقم
من أنها قد ساهمت في التنمية إال أنها قد صاحبتها الكثير من السلبيات  ,تمثلت في
السلوك المشين والممارسات والعادات اإلجتماعية الضارة واستغالل البعض لهم في تنفيذ
أفعال تمس األمن الوطني للدولة.
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ـ ظاهرة البطالة التي ظلت تتفاقم بصورة مستمرة حيث تعتبر أحد المؤشرات الدالة على
ضعف اإلقتصاد وكلما زادت نسبة البطالة زادت نسبة إرتفاع معدالت الجريمة.
ـ الجريمة المنظمة التي أصبحت تشكل تحديات كبيرة سيـاسية واجتماعية واقتصادية وثقافية
تهدد األمن الوطني للبالد (.)1
المهددات اإلعالمية والتقنية والعلمية
ـ ضعف التخطيط اإلستـراتيجي اإلعـالمي والعلمي وضعف تنفيذ اإلسـتراتيجية اإلعالمية
والعلمية والتقنية .
ـ تحطيم قدرات المجتمع وتحويله من مجتمع منتج إلي مجتمع مستهلك من الدرجة األولي.
ـ ظهور أنماط غريبة من السلوك والثقافات والمظاهر في الملبس والمأكل والمسكن والمظهر
العام ال تتماشى مع الذوق والحشمة السودانية المعروفة.
ـ الـسعي لنشر الثقافات والقيم الدخيلة التي تهدف للقضاء على قيم األسرة وتجفيف العالقات
اإلجتماعية بما يقود إلي قطيعة الـرحم والتمرد على األسرة (.)2
ـ نشر األساليب التي تقود إلي اإلنحالل الخلقى والسلوكي وسط فئات المجتمع خصوصا
الشباب والمرأة.
ـ السعي لتغيير مفهوم األسرة العفيفة والمتماسكة وذلك بنشر األفكار التي تدعو إلي الشذوذ
الجنسى والزواج العرفي والمثلي والعالقات المشبوهة خارج

نطاق

األسرة

وثقافة

اإلجهاض وتحديد النسل.
1
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المطلب السادس  :اإلرهاب.
تسللت ظاهرة اإلرهاب والجريمة المنظمة إلي معظم المجتمعات والدول وأصبحت
معظم البلدان تواجه صعوبة بالغة في مجابهة هذه الظاهرة ومحاربتها وفشلت معظمها في
ضمان الحد األدنى ألمنها الخارجي  ,وتعثر البعض في تحقيق الوظائف الجوهرية لألمن
الداخلى  ,وأصبحت اإلعتداءات التي تهدد األمن الوطني للدولة تتعدي حدودها لتشمل دول
أخرى إقليميا وعالميا  ,لهذا فإن مجابهة هذه التحديات تتطلب جهودا جماعية فاعلة وتحتاج
إلي جهود وطنية وفق رؤية واضحة للتحكم في مخاطرها وادارة األزمات التي تنشأ بسببها,
وأصبح اإلرهاب يشكل أحد أهم هذه التحديات التي ال حدود لها  ,فاإلرهاب في مفهومه
العام يعرف بأنه ( اإلستعمال غيرالمشروع للعنف )  ,وهو ظاهرة قديمة متجددة سلطت
عليها األضواء في السنوات األخيرة خاصة في ظل األزمة الال أخالقية التي يعيشها النظام
الدولي وفي ظل اإلنتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وتوظيفها
سياسيا(.)1
علي الرقم من اإلهتمام الكبير الذى أواله المجتمع الدولي لظاهرة اإلرهاب إال أنه
حتي األن لم يتم التوصل لتعريف محدد لإلرهاب  ,وال يزال الباحثون يتلمسون الطريق
للوصول إلي تعريف دقيق وجامع لإلرهاب  ,وذلك نظ ار إلختالف المعايير وتباين الرؤى
حوله  ,كما أن اإلرهاب متنوع وفي جميع أشكاله يتم إستخدام العنف  ,وأن الحياد الكامل
غير متاح فكل جهة معنية بالتعريف تنطلق من إتجاه سياسى أو آيدولوجي معين تسعي
إلب ارزه وه ذا بدوره يؤثر شعوريا أو ال شعوريا على النتائج التي يتم التوصل إليها  ,فالدول
الغربية مثال مرتبطة بمعايير حقوق اإلنسان واقتصاديات السوق والنمط الغربي لمفهوم
الديمقراطية ومعظم شعوب هذه الدول ال تحس بأزمات اإلحتالل والهيمنة  ,هذا بخالف دول
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العالم الثالث وشعوب األقليات المضطهدة التي تسعي لتحقيق اإلستقالل والحكم الذاتي ,
ولذلك يجب أن تكون النظرة لتعريف اإلرهاب نظرة كلية غير منحازة(.)1
اإلرهاب لغة أساسه كلمة رهب أي خاف وهي مصدر الفعل أرهب  ,حيث ورد في
معجم الوسيط بأن اإلرهابي هو الذي يسلك سبيل العنف من أجل تحقيق أهدافه  ,وفي
القاموس السياسى تعني كلمة إرهاب محاولة نشر الذعر والفزع لتحقيق أغراض سياسية ,
ومن هذا فإن معني اإلرهاب هو (إستخدام العنف واثارة الرعب والفزع لتحقيق أهداف سياسية
أو مأرب ذاتية وشخصية)  ,وعرفه محمد عزيز شكري بأنه (عمل عنيف أيا كانت وسيلته ,
وراءه دوافع سياسية  ,وهو مخطط بحيث يخلق حالة من الرعب والهلع في قطاع معين من
الناس  ,لتحقيق هدف سياسي أو نشر دعاية أو مظلمة  ,سوي كان الفاعل يعمل بنفسه أو
بالنيابة عن مجموعة أو دولة  ,بصورة مباشرة أو غير مباشرة)(.)2
بادرت لجنة متخصصة من الخبراء العرب خالل إجتماعها في تونس في العام
1151م إلي تعريف اإلرهاب بأنه ( هو فعل منظم من أفعال العنف أو التهديد به  ,يسبب
فزعا أو رعبا من خالل أعمال القتل أو حجز الرهائن أو إختطاف الطائرات أو تفجير
المفرقعات وغير ذلك  ,يخلف حالة من الرعب والفوضى  ,ويستهدف تحقيق أهداف سياسية
سوى قامت به دولة ضد دولة أخرى أو مجموعة من األفراد ضد مجموعة أخرى  ,وذلك في
غير حاالت الكفاح الوطني المشروع من أجل التحرير أو الوصول إلي حق تقرير المصير
في مواجهة أشكال الهيمنة اإلستعمارية)(.)3
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جاء تعريف األمم المتحدة لإلرهاب بأنه (فعل يضم أعمال العنف الخطيرة التي
تصدر من فرد أو جماعة بقصد تهديد أشخاص أو التسبب في إصابتهم أو قتلهم  ,سوى
كان العمل فرديا أو باإلشتراك مع آخرين  ,موجها ضد أشخاص أو منظمات أو مواقع
سكنية أو حكومية أو ممتلكات أو تدمير وسائل نقل أو مواصالت  ,بهدف المساس بعالقات
الصداقة بين الدول ومواطنيها)(.)1
نظرة اإلسالم لإلرهاب
حرم اإلسالم اإلرهاب بجميع أنواعه ووصفه بالفساد في األرض وجعل مقاصد
الشريعة األساسية تتمثل في حفظ النفس والمال والعقل والعرض والدين  ,ونهي اإلسالم عن
القتل والسلب والنهب وانتهاك حقوق اآلخرين واإلستيالء على أموال الناس بالباطل  ,كما
نهي عن الحروب واإلقتتال وكل ما يقود إلي إزهاق األرواح البريئة أو التعدى على
الحرومات  ,و حرمت الشريعة اإلسالمية مجرد حمل السالح بغير وجه حق  ,ووضع
اإلسالم الجزاء المناسب والرادع لكل من ينتهك حرومات وحقوق اآلخرين  ,حيث جاءت
العديد من اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة الدالة على هذه المعاني  ,قال
تعالي (يا أيها الذين أمنوا أدخلوا في السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو
مبين)

()2

وقال تعالي ( إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن

يقتلوا أو يصلبوا أو تق طع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في
الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم)( ,)3وقال النبي صلي اهلل عليه وسلم (ال يزال المؤمن
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في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما)

()1

 ,وقال صلي اهلل عليه وسلم (من أشار إلي

أخيه بحديده فإن المالئكة تلعنه حتي يدعه وان كان أخاه ألبيه وأمه)(.)2
كان النبي صلي اهلل عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده يوصون قادة الجيوش
الفاتحة بأن ال يقتلوا شيخا وال إمرأة وال طفال وال يقطعوا أو يحرقوا شج ار وال زرعا وال حيوان ,
عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أنه صلي اهلل عليه وسلم قد بعث جيشا وأوصاهم قائال (
إنطلقوا بسم اهلل على ملة رسول اهلل  ,ال تقتلوا شيخا وال طفال صغي ار وال إمرأة  ,وال تغلوا ,
وأصلحوا وأحسنوا إن اهلل يحب المحسنين) حديث شريف ـ سنن البخاري ـ الجزء  3ـ ص 37
 ,وأوصي الخليفة أبوبكر الصديق أسامة بن زيد وجنوده قائال (ال تخونوا وال تغدروا  ,وال
تغلو وال تمثلوا  ,وال تقتلوا شيخا كبي ار وال إمرأة  ,وال تغرقوا نخال وال تحرقوه  ,وال تقطعوا
شجرة مثمرة  ,وال تذبحوا شاة وال بقرة وال بعي ار إال لألكل  ,واذا مررت بقوم فرغوا أنفسهم
فالصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له)(.)3
أما ما ورد في بعض أيات القرآن الكريم من ذكر ودعوة لإلرهاب كقوله تعالي
(وأعدوا لهم ما أستطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم إلخ) فيقصد
به إرهاب المتعدين على حقوق الناس وظلمهم وافساح الحريات ومحاربة أعداء اهلل
والمفسدين في األرض(.)4
أنواع اإلرهاب .
تتعدد أنواع وأقسام اإلرهاب بتعدد دوافعه وبواعثه ومصادره وأشكاله  ,ونتناول ذلك من خالل
ثالث محاور تشمل اآلتي :
1
2
3
4

حديث صحيح ـ رقم  4543ـ صحيح البخاري ـ الجزء  12ـ ص .157
حديث صحيح ـ صحيح البخارى ـ رقم  7072الجزء 11ـ ص .42

حديث شريف ـ الطبري ـ الجزء  2ـ ص .244
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1ـ أنواع اإلرهاب من حيث الفاعل  ,وينقسم إلي ثالث أنواع هي:ـ
أ ـ إرهاب الدولة  .وهو اإلرهاب الذي تقوم به دولة ما ضد دولة أخرى أو جماعة أو فرد ,
مستخدمة في ذلك القوة العسكرية وتحاول تبرير ذلك بأنه عمل شرعي دفاعا عن النفس
زاعمة بأنها تستند في ذلك على ما ورد في المادة  41من ميثاق األمم المتحدة التي تبيح
إستخدام القوة في حالة الدفاع عن النفس إلي حين إتخاذ مجلس األمن ما يراه مناسبا ,
وخير مثال لهذا النوع من اإلرهاب ما تقوم به إسرائيل من قمع ضد الشعب الفلسطينى وهي
تحتل أرضه  ,وكذلك ما قامت به أمريكا في العراق وأفغانستان وتقوم به اآلن في سوريا مع
عدد من الدول الغربية .
ب ـ إرهاب السلطة  .وهو ما تقوم به السلطة الحاكمة في دولة ما ضد فئات أو
جماعة معينة من الشعب  ,بهدف السيطرة عليهم وقمعهم واخضاعهم لمبادئ أو
أفكار سياسية أو معتقدات معينة ترغب في فرضها أو إحتالل أراضيهم  ,أو إحداث تغيير
إجتماعي في الـتركيبة السكانية  ,مثال لذلك ما قامت به الحكومة الروسية ضد الشيشان وما
يجرى لألقليات المسلمة في ميانمار.
ج ـ اإلرهاب الفردي  .وهو ما يقوم به فرد أو مجموعة منظمة ضد فرد أوجماعة معينة ,
وذلك بغرض اإلبتزاز وتحقيق هدف معين  ,نتيجة لدوافع ذاتية قد تكون شخصية أو نفسية
أو مرضية  ,وهذا النوع من اإلرهاب ال تقف ورائه دولة معينة  ,ومثال لذلك ما تقوم به
الجماعات اإلجرامية من إختطاف لألف ارد واطالق سراحهم مقابل فدية يتم المساومة عليها
مع أسرة المختطف وذويه (.)1
 8ـ أما اإلرهاب من حيث محل ومكان وقوع الفعل ينقسم إلي قسمين :ــ
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أ ـ اإلرهاب الداخلى  .هو ما يقع داخل إقليم دولة ما سوى قامت بتنفيذه السلطة أو جماعة
أو أفراد من الشعب ضد فرد أو مجموعة أخرى من أفراد الشعب وليس لهذا النوع من
اإلرهاب أي إرتباط خارجي بأى دولة أخرى بل تنحصره نتائجه وجميع ما يترتب عليه داخل
إقليم الدولة المعنية  ,ويدخل في ذلك م ا تقوم به الجماعات المسلحة داخل إقليم الدولة
بغرض تحقيق مطالب سيــاسية أو إجتماعية أو مادية

()1

 ,وهذا النوع من اإلرهاب ينطبق

عليه القانون الجنائي والقوانين األخرى ذات الصلة داخل الدولة المعنية.
ب ـ اإلرهاب الدولي او العالمي  .وهو غالبا ما يقع بين دولتين أو أكثر بغرض

القمع

وفرض الهيمنة السياسية  ,أو ما تقوم به مجموعات إرهابية من أحداث تمس سيادة الدول
ويتضرر منها مواطني أكثر من دولة وهذا النوع من اإلرهاب تصاحبه خصائص تجعله
يكتسب صفة الدولية ويؤدى إلي خلق حالة من التوتر واإلضطراب في العالقات الدولية ,
ويتميز بتعدد األطراف والضحايا  ,وتأتي صفة الدولية فيه من أنه قد يشترك فيه أفراد من
جنسيات متعددة  ,أو يكون الضحايا من جنسيات مختلفة  ,أو قد يبدأ في دولة وينتهى في
دولة أخري ,أو قد يرتكب ضد وسائل نقل دولية  ,أو بتحريض طرف خارجي من دولـة
أخـرى ,أو قد يلجأ مرتكبوه إلي دولة أخرى وخير مثال لذلك حوادث إختطاف الطائرات
وحجز الرهائن وتفجير المطارات والمنشآت األخرى الحيوية في الدولة(.)2
 3ـ أما اإلرهاب من حيث الشكل والموضوع فينقسم إلي عدة أقسام أهمها:ـ
اإلرهاب السياسى .
هو منهج أو نظام تحاول من خالله مجموعة أو فئة منظمة أو طرف معين أن تجبر
الطرف األخر على تقديم تنازالت معينة وفاء ألهدافها  ,أو جذب اإلنتباه ألهدافها  ,أو
تحقيق مصالح سياسية معينة  ,أو تحقيق مطالب دول أخرى وهو يمتاز بالعنف الشديد الذى
1
2
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يرمى الفاعل من خالله إلي تغليب رأيه السياسى أو فرض سياسته على المجتمع أو الدولة
 ,بهدف التغيير والوصول إلي السلطة  ,وخير مثال لذلك ما يحدث من خالل اإلنقالبات
العسكرية التي تهدف إلي تغيير النظـام الحاكم واستالم السلطة  ,وكذلك العنف الطالبي
الذى يحدث في الجامعات ودور التعليم.

()1

اإلرهاب اإلقتصادي  .ويتم ثل في إحتكار فئة من الشعب للثروة القومية في البالد  ,واعطاء
اإلمتيازات اإلقتصادية لمن يؤيدون السلطة وحرمان البقية المعارضة للسلطة  ,مما يؤدى
إلي تولد الغبن والشعور بالكراهية ضد الدولة ويؤدى إلي زيادة األغنياء غني والفقراء فق ار
وبالتالي ظهور المجتمع في شكل طبقات متباينة.
اإلرهاب اإلجتماعي  .وهو مرتبط باإلرهاب اإلقتصادى وينشأ من الشعور بالتعامل بعدم
المساواة بين أفراد المجتمع  ,أو إنتهاج سياسة التمايز الطبقي والعرقي واإلثني بين أفراد
المجتمع  ,ويؤدى إلي خلل إجتماعي و شعور باإلضطهاد  ,وبالتـالي وقوع الصدام والعنف
والتمرد والمطالبة بالتحرر واإلستقالل واإلنفصال وتقرير المصير(.)2
أسباب ودوافع اإلرهاب
تختلف أسباب ودوافع اإلرهاب بإختالف الظروف السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية
والدينية في المجتمعات  ,كما أن اإلرهابيين في الغالب ال يلتفتون إلي العوامل اإلنسانية بل
عندهم الغاية تبرر الوسيلة  ,وقد يتضرر من فعلهم أشخاص أبرياء ال صلة لهم بمطالبهم
ودوافعهم بل قد تكون أوجدتهم الصدفة أو الظروف في المكان والموقع الذي وقع عليه
اإلرهاب  ,مثال لذلك أن يقوم اإلرهابيون بنسف طائرة مختطفة يروح ضحيتها عدد من
الركاب األبرياء بحجة عدم إستجابة الدولة أو جهة معينة لمطالبهم التي من أجلها قاموا
بإختطاف الطائرة المعنية  ,كما أنهم في حالة مطالبهم الخاصة بإطالق بعض السجناء من
1
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األفراد الذين يت بعون للجماعة أو بعض السجناء السياسيين أو طلب فدية مالية كبيرة قد ال
يكون هدفهم األساسى اإلستفادة من هؤالء السجناء في تنفيذ عمليات معينة  ,بل يهدفون إلي
إثبات أن منظمتهم قوية ومترابطة وال تتخلي عن منسوبيها وهي قادرة على إجبار الدولة
()1

لإلستجابة لمطالبهم التي غالبا ما تكون كبيرة جدا.

تنحصر دوافع وأسباب اإلرهاب غالبا في اآلتي:ـ
ـ دوافع سياسية أو إجتماعية  .تتمثل فـي تحقيق بعض المطـالب السياسية أو اإلجتماعية
كاإلستجابة إلي دعوات إنفصـال أو تقرير مصير  ,أو المسـاومة بإطالق سراح سجنـاء  ,أو
لفت نظر العالم لقضية معينة بغرض كسب التأييد والتعاطف معها والمساندة في معالجتها.
دوافع إجرامية  .تتمثل في الحصول على فدية مالية لسد إحتياجاتهم ومتطلباتهم المالية
التي تساعدهم في تنفيذ عملياتهم اإلرهابية  ,أو بغرض فرار المجرمين من العدالة والمحاكمة
بسبب إرتكابهم لجريمة معينة أو اإلحالة دون تنفيذ حكم صدر ضدهم.
دوافع شخصية  .تتمثل في تحقيق الشهرة والمكاسب اإلعالمية  ,أو اإلنتقام من السلطة
أو المجتمع بسبب بعض الممارسات التي قد يتعرض لها الفرد مثال ذلك الفصل التعسفي
عن العمل والتضييق في الحصول على فرص كسب العيش.
اإلختالل العقلـي واإلضطرابات النفسية  .التي تدفع باإلرهابيين إلي تحقيق أوهام وتصورات
خاطئة تنشأ لديهم.
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دوافع إقتصادية  .بسبب البطالة وعدم توفر فرص العمل الكافية وصعوبة الهجرة الدولية
بسبب القيود التي تفرضها قوانين بعض الدول على الهجرة  ,أو قوانين الخدمة اإللزامية(.)1

المطلب السابع  :الجهود الوطنية السودانية لمكافحة اإلرهاب
تأثر السودان كغيره من الدول األخرى بظاهرة اإلرهاب حيث شهد السودان تنفيذ بعض
العمليات اإلرهابية المحدودة  ,تمثلت في بعض حوادث اإلغتيال التي إستهدفت بعض
الرموز السياسية األجنبية وبعض رعايا الدول األجنبية  ,باإلضافة لما قامت به بعض
العناصر الوطنية التي تنتمى إلي بعض األفكار المتطرفة من جماعات التكفير والهجرة
وعناصر القاعدة التي إستهدفت بعض دور العبادة  ,كما شهد السودان عدد من حوادث
إختطاف الطائرات وتفجيرات المطارات قامت بها الحركات المسلحة المناوئة للحكومة
وبعض المنتميين للجماعات المتطرفة(.)2
بذل السودان جهودا مقدرة على المستويين الداخلى والخارجي إلحتواء ظاهرة اإلرهاب
 ,وظل عضوا فاعال ومشاركا في جميع المحافل الدولية واإلقليمية المعنية بمكافحة اإلرهاب
 ,كما تطورت آلياته ومؤسساته العدلية والتشريعية والسياسية واألمنية والدبلوماسية حتي
وصلت جميعها إلي المستوى المتميز الذي أصبح يحظي به السودان دوليا واقليميا في هذا
المجال  ,وشملت هذه الجهود المحاور التالية:ـ
ـ محور السياسات  .في هذا المحور تم إنجاز األتي :ـ
 1ـ إنتهاج مبدأ الوسطية والفكر المعتدل.
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 2ـ سن القوانين والتشريعـات واللوائح واصدار الق اررات الالزمة لمكافحة اإلرهاب.
قانون مكافحة اإلرهاب لسنة  2001م.
قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة  2004م.
قانون مكافحة غسيل األموال لسنة 2010م تعديل 2014م(.)1
قانون مكافحة اإلتجار بالبشر 2014م.
الئحة هيئة الرقـابة على شركات التأمين للعام  2014م الخاصة بمكافحة
جرائم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
الئحة هيئة الجمارك للعام 2014م الخاصة باإلفصاح عن العمالت
واألدوات المالية القابلة للتداول عبر الحدود.
ق اررات مجلس الوزراء رقم ( )340 , 341 , 345لسنة  2014م والخاصة بتنفيذ
ق اررات مجلس

األمن الدولي باألرقام ( )1151 , 1155 , 1247الخاصة

باألشخاص والكيانات اإلرهابية العالمية والمحلية.
قرار وزير العدل لسنة  2014م بتأسيس نيابة متخصصة لجرائم غسيل
األموال.
قرار رئيس القضاء بتشكيل محكمة خاصة بجرائم اإلرهاب.
منشور بنك السودان المركـزي رقم  5لسنة  2014م الخـاص بالضوابط
التنظيمية والرقابية لمكافحة جرائم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
المعالجات الفكرية للعناصر الموقوفة في جرائم اإلرهاب بغرض محاولة دمجهم في
المجتمع حسب مهنهم وتخصصاتهم وهواياتهم.
ـ محور العالقات اإلقليمية والدولية.
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 1ـ تبادل المعلومات مع األجهزة العاملة في مجال مكافحة اإلرهاب.
 2ـ تكوين و إنشاء القوات المشتركة مع دول الجوار(تشاد كنموذج).
 3ـ المصادقة على اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية والتي شملت إتفاقية منع ومكافحة الجرائم
المرتكبة ضد األشخاص المشمولين بالحماية الدولية للعام 1110م(.)1
ـ اإلتفاقية الدولية لمكافحة الهجمات اإلرهابية 1117م.
ـ اإلتفاقية الدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب للعام 1111م.
ـ اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب للعام 1111م.
ـ إتفاقية منظمة التعاون اإلسالمى لمكافحة اإلرهاب للعام 2003م.
ـ إتفاقية اإلتحاد األفريقي لمكافحة اإلرهاب للعام  2004م.
 4ـ المشاركة المنتظمة والفـاعلة في جميع أعمـال ومؤتمرات واجتماعات المنظمات الدولية
واإلقليمية التي تخص مكافحة اإلرهاب وهي (منظمة األمم

المتحدة,اإلتحاد األفريقي ,

الجامعة العربية  ,منظمة اإليقاد  ,المجموعة المالية لشمال أفريقيا والشرق األوسط ,
مجموعة العمل المالية الدولية  ,الفريق اإلقليمى للمراجعة المستهدفة  ,مؤتمر موسكو
لمكافحة اإلرهاب).
 4ـ تكوين وتشكيل األجسام الرسمية المفوضة للتنسيق والتعاون والعمل في مجال مكافحة
جرائم اإلرهاب وهي (اللجنة الفنية الوطنية لتنفيذ ق اررات مجلس األمن الدولي الخاصة
بمكافحة اإلرهاب  ,اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب)(.)2
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محور اإلجراءات والعمليات .
في هذا المحور تم تنفيذ العديد من العمليات األمنية والعسكرية التي إستهدفت تفكيك
المجموعات والعناصر المتطرفة وتحجيمها وتجفيف مصادر تمويلها ومحاربة الحركات
المسلحة التي تم تصنيفها من قبل اإلتحاد األفريقي وتسميتها بالحركات السالبة .نتيجة
للجهود المذكورة أعاله فقد نال السودان إشادات عديدة من المنظمات الدولية واإلقليمية لما
وصل إليه من إنجازات وتعاون في مجال مكافحة اإلرهاب تمثلت في قرار مجموعة العمل
الدولية في  23أكتوبر  2014م والذي تم بموجبه رفع إسم السودان من قائمة الدول التي
كانت تصنف بتمويل اإلرهاب والقصور في مكافحة جرائم اإلرهاب  ,كما أصدر الفريق
اإلقليمى للمراجعة المستهدفة الذى زار السودان في الفترة من  13ـ  15سبتمبر  2014م
إشادة بالجهود الضخمة التي قام بها السودان في مجال مكافحة اإلرهاب  ,كما أصدرت
الواليات المتحدة األمريكية قرار برفع الحظر اإلقتصادى والعقوبات اإلقتصادية التي كانت
تفرضها على السودان منذ أكثر من عشرين عاما (.)1

المبحث الثاني
تقييم تأثير المهددات على األمن الوطني
()1
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ألفعال التدخل غير المشروع التي يتعرض لها أمن الطيران المدني تأثيرات بالغة
على األمن الوطني للدولة كليا  ,وال تقتصر هذه اآلثار على الدمار الذي قد تحدثه في
البنيات التحتية ووسائل النقل الجوي أو الرعب الذي يحدث للمتضررين من الضحايا وأسرهم
 ,بل يمتد ذلك إلى آث ار أكبر تطال إقتصاد الدولة وتعطل التنمية اإلقتصادية فضال عن ما
يحدثه ذلك من آثار سالبة على سيادة الدولة وسياستها قد تصل إلى فقد المواطنين الثقة في
حكوماتهم بسبب عجزها عن توفير الحماية الالزمة لهم .
المطلب األول  :تأثير المهددات علي األمن الوطني .
تتشعب هذه التأثيرات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونستعرضها فيما يلي :ـ
اآلثار السياسية  .وتتمثل في اآلتي  :ـ
ـ القلق الذي يسيطر على الدولة المالكة للطائرة المختطفة أو المستقبلة لها وعلى الرهائن
وأسرهم.
ـ السمعة الدولية السيئة التي ستطال المطارات وشركات الطيران في الدولة مالكة الطائرة أو
التي أقلعت منها.
ـ التكاليف البشرية والمادية الباهظة التي تترتب على رفع مستوي الطوارئ واإلجراءات
اإلحت ارزية التي ستتخذها الدول المعنية ذات الصلة بالطائرة.
ـ اإلجراءات ال سالبة التي قد تتخذها المنظمة الدولية للطيران المدني ضد هيئة الطيران
المدني وما يندرج تحتها من تحذيرات ووضعها في قوائم المناطق األقل أمنا وأكثر خطورة
على حركة الطيران المدني  ,وربما إبالغ شركات الطيران بالحذر من إستخدام تلك
المطارات  ,وقد يصل ذلك إلى درجة وقف التعامل مع مطارات الدول التي تكثر فيها
حوادث إختطاف الطائرات  ,وبالتالي إنهيار قطاع النقل الجوي في الدولة المعنية.
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ـ قيام بعض شركات الطيران بتعليق رحالتها إلى مطارات تلك الدول أو طلبها إجراءات
تأمين أعلى لطائراتها أو المشاركة في عملية التفتيش األمني للركاب واألمتعة.
ـ تكاثر الخاليا اإلرهابية بسبب اإلنشطار.
ـ تهديد األمن والسلم الدوليين  ,خاصة إذا ما كان هنالك إتهام لدولة ما بأنها تأوي
الخاطفين أو قامت بدعمهم أو تدريبهم ومساعدتهم  ,كما أن الخاطفين دائما ما يسعون إلى
توجيه الطائرة للهبوط في دولة تكون عالقاتها سيئة مع الدولة مالكة الطائرة أو دولة
التسجيل.

()1

ـ األضرار التي قد تلحق بعالقات الدول بعضها البعض  ,خصوصا إذا ما توفرت شبهات
تجاه دولة ما بأنها قد قامت بإيواء أو تدريب أو تحريض الخاطفين أو اإلرهابيين  ,أو أنها
قد تساهلت وتباطأت في اإلجراءات المطلوبة حيالهم  ,أو لم تقم بدورها المطلوب ومسئوليتها
في حماية الطائرة المختطفة وتوفير المساعدة الالزمة والقبض على الجناة والتعاون في
محاكمتهم المحاكمة الرادعة.
ـ تعسف ردة الفعل من الدولة تجاه العمليات اإلرهابية التي وقعت على رعاياها أو ممتلكاتها
والذي قد يقودها إلى التدخل في سيادة دولة أخرى  ,مثال ذلك ما قامت به إسرائيل بالتدخل
عسكريا في يوغندا عندما قامت مجموعة من عناصر الجبهة الشعبية الفلسطينية في العام
 1174م بإختطاف طائرة إسرائيلية كانت قد أقلعت من مطار تل أبيب إلى باريس فأجبروا
قائدها بتغيير مسارها إلى مطار عنتبى في يوغندا  ,فقامت إسرائيل بإرسال ثالث طائرات
عسكرية هبطت عنوة في مطار عنتبي لتحرير طائرتها من الرهائن  ,وأدى هذا الحادث إلى

1

السراني عبداهلل مسعود ـ أثر األعمال اإلرهابية على األمن الوطني ـ بحث ـ الندوة العلمية حول أثر األعمال اإلرهابية

على قطاع السياحة ـ مركز البحوث والدراسات ـ دمشق ـ  2010م ـ ص .244
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مقتل  20جندى يوغندي وجرح أخرين وقتل جميع الخاطفين وتدمير عدة طائرات مدنية
كانت بالمطار.

()1

 .إهتزاز صورة الدولة وسمعتها أمام الرأى العام العالمي والداخلي وفقدان الثقة في أجهزتها
األمنية.
ـ ضعف التعاون الدولي بسبب إختالف وجهات النظر.
اآلثار اإلقتصادية  .وتتمثل في اآلتي :ـ
ـ الخسارة الكبيرة التي ستحدث في إيرادات رسوم الهبوط واإلقالع والعبور والخدمات
األرضية بالمطارات المعنية.
ـ ربما يتطلب األمر إجراءات كبيرة تقوم بها الدولة المعنية إلعادة القوة للقطاع السياحي
خصوصا إذا ما حدثت حاالت تفجير للطائرة المختطفة  ,ومثال لذلك ما حدث في القطاع
السياحي المصرى بسبب حادثة الطائرة الروسية التي كانت قد أقلعت في أكتوبر من العام
 2014م من مطار شرم الشيخ بجمهورية مصر متجهة إلى روسيا حيث تم تفجيرها فوق
سماء سيناء بواسطة قنبلة يدوية كانت على الطائرة  ,ونتج عن ذلك وفاة جميع ركاب
الطائرة البالغ عددهم  217راكب باإلضافة إلى طاقم الطائرة المكون من  7أشخاص  ,وتم
إجالء أكثر من  50ألف سائح روسي كانوا يتجولون داخل المدن والمناطق السياحية
بمصر ,حيث أدى ذلك إلي تعليق الرحالت الجوية بين الدولتين ألكثر من عامين إلي أن تم
إستئنافها بعد توقيع إتفاق بينهما يوفر الحماية المطلوبة لطائرات الخطوط الروسية وذلك
خالل زيارة الرئيس الروسي فالدمير بوتين إلي جمهورية مصر في ديسمبر من العام 2017
م.
1

أسامة مصطفي إبراهيم ـ ـ جريمة إختطاف الطائرات جريمة إرهابية ـ مقال ـ النت ـ موقع سودانيز أونالين ـ ـ /4/10

2005م.
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ـ إضطراب سوق السلع والخدمات والشغل بسبب تباطؤ الدورة اإلقتصادية والتنموية وتعطل
المشاريع الكبري بالدولة المعنية.

()1

ـ تخريب وتدمير ا لبنية التحتية التي تعتبر أهم مقومات التنمية حيث يتطلب األمر صرف
أموال طائلة لتعميرها.
ـ زعزعة ثقة المستثمرين وعزوفهم عن إستثمار أموالهم في الدولة المعنية.
ـ األموال الطائلة التي ستصرف في سبيل مكافحة جرائم اإلرهاب في الدولة المعنية والتي
كان يمكن أن تصرف في التنمية اإلقتصادية.
ـ الخسائر المادية الباهظة التي ستصيب شركات الطيران المتمثلة في إتالف وتدمير الطائرة
التي تعتبر باهظة الثمن وتعويض القتلي والمصابين بالديات والعمالة والصيانة.
ـ عزوف المواطنين عن السفر عبر الطائرات ووسائل النقل الجوي حيث يقود ذلك إلى
إفالس بعض شركات الطيران وخروجها عن سوق العمل وبالتالي تفقد الدولة أحد أهم
مورادها اإلقتصادية ومصادرها لتوفير العمالت الصعبة.

()2

ـ اإلرتفاع الباهظ في تكاليف عمليات التأمين بسبب الخوف من تعرض الطائرات للخطر
والتدمير  ,وبالتالي إلتزام شركات التأمين بدفع مبالغ باهظة تعويضا عن التلف الذي لحق
بالطائرة والضحايا من الركاب والطاقم.
ـ التأثير السالب الذي سيطال مبدأ التسهيالت الذي يعتبر من أهم المبادئ التي يقوم عليها
النقل الجوي وتنادي به المنظمة الدولية للطيران المدني  ,وذلك لما يحدث من تأخير في
1

محمد حمدان رمضان ـ اإلرهاب الدولي وتداعياته على األمن والسلم الدوليين ـ دراسة تحليلية من منظور إجتماعي

جلمعة الملك سعود ـ ـ مجلة أبحاث كلية التربية ـ العدد الحادي عشر ـ  2011م ـ ص .247

2

عثمان حسن عثمان ـ ـ إختطاف الطائرات وأثره علي األمن القومي ـ ـ بحث لنيل درجة زمالة أكاديمة الشرطة العليا ـ ـ

الخرطوم ـ ص. 44
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عمليات التفتيش واجراءات الركاب بالمطار بسبب زيادة اإلجراءات األمنية التي تطالب بها
شركات الطيران لإلطمئان على رحالت طائراتها وسمعتها.
اآلثار اإلجتماعية  .وتتمثل في اآلتي :ـ
ـ إنتهاك أهم حقوق اإلنسان التي كفلتها جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية  ,المتمثلة
في حق الحياة والحرية والتنقل وما يترتب على ذلك من أضرار إنسانية تطال الرهائن
المحتجزين أو الذين فقدوا حياتهم بسبب هذه األفعال.
ـ الخوف والرعب الذي يعترى الرهائن على الطائرة المختطفة وأسرهم.
ـ قتل األبرياء والحاق الضرر بالحريات الشخصية واألمن الشخصى للرهائن.
ـ إرتباط هذه الجرائم بجرائم أخرى كبيرة كالقتل  ,التفجيرات  ,حجز الرهائن  ,مقاومة
السلطات الرسمية  ,التعدى على الموظفين ومسئولي األمن وانتحال الشخصية.

()1

المطلب الثاني  :دور النقل الجوي في التنمية .
يعتبر النقل الجوي من أحدث أنماط النقل وأسرعها تطو ار ومرونة  ,كما أنه يتضمن
عقدا ملزما ومكتوبا بين الشركة الناقلة وبين الركاب وأصحاب السلع والبضائع  ,ويساهم
النقل الجوي بمساهمات كبيرة ومعتبرة في التنمية اإلقتصادية  ,وذلك من خالل األنشطة
المباشرة واألساسية للنقل الجوي  ,وكذلك األنشطة الغير مباشرة التي تأتي في إطار تأثير
النقل الجوي على الصناعات األخرى المرتبطة به  ,ويكفي أن نشير إلى أن صناعة الطيران
توفر الماليين من فرص العمل والوظائف في المطارات والشركات العاملة في مجال الطيران
والصناعات الداعمة لقطاع النقل الجوي مثل صناعة البترول  ,الطاقة  ,الصناعات

1

أشرف توفيق شمس الدين ـ ـ اإلرهاب الجوي والمسئولية الجنائية ـ ورقة عمل ـ المؤتمر القانوني للطيران المدني ـ

األمارات العربية المتحدة ـ دبي ـ أبريل 2012م ـ ص 12
218

اإللكترونية وأنظمة المعلومات والكمبيوتر  ,كما يساهم النقل الجوي في تحسين جودة الحياة
بالعديد من الطرق التي ال تقاس بمعايير إقتصادية  ,وذلك من خالل مساهمته في التنمية
المستدامة  ,التقريب بين الثقافات والشعوب واألجناس المختلفة  ,تسهيل تقديم المساعدات
اإلنسانية للبلدان في حاالت الكوارث الطبيعية وربط الجزر المعزولة واألماكن النائية
باألماكن الحضرية  ,ويمكن تلخيص أهم ما يساهم به النقل الجوي في التنمية عموما فيما
يلي :ـ
 1ـ تعاظم المردود اإلقتصادى واإلجتماعي الناتج عن تقديم خدمات النقل ورفع معدالت
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في الدولة.
 2ـ هنالك العديد من السلع ال يمكن نقلها بأمان إال بواسطة وسائل النقل الجوي كالسلع
سريعة التلف  ,مثل األدوية وبعض األغذية والفواكه  ,وهذا يقود إلى أن تكون وسيلة النقل
الجوي مصد ار لتلبية الطلب المت ازيد على مثل هذه السلع.
 3ـ رفع معدالت العمالة وبالتالي تخفيض البطالة.
 4ـ تنشيط وتنمية القطاع السياحي من خالل إرتفاع معدالت العمالة في شركات الطيران
لتقديم خدمات السياحة وتحسين مستوى الخدمة  ,مما يساعد في زيادة الجذب السياحي
خاصة في الدولة التي تمتلك بنيات تحتية كبيرة في مجال السياحة.
 4ـ التأثير اإليجابى على ميزان المدفوعات  ,حيث يجلب قطاع النقل الجوي عوائد مادية
بالعمالت األجنبية الناتجة عن المردود المادى للسياحة ومتحصالت مبيعات تذاكر السفر
واألنشطة األخرى التي يتم تسويتها بالعمالت األجنبية كرسوم عبور وهبوط واقالع الطائرات
والتزود بالوقود وكذلك زيادة حجم التبادل التجارى (الصادرات والواردات
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 4ـ المساهمة بفعالية في تحقيق التواصل بين الشعوب وربط الحضارات وتبادل الثقافات
()1

وذلك من خالل نقل وحركة األعداد الهائلة من المسافرين والسلع عبر المطارات.

المبحث الثالث .
نماذج لبعض أفعال التدخل غير المشروع .
بدأت أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني في الظهور في بداية
الثالثينيات  ,حيث وقعت أول جريمة اختطاف طائرة في بيرو في عام  1130ثم تنامت
الظاهرة و إتسعت حتى عمت أغلب دول العالم  ,فوقعت العديد من األفعال في بداية
الستينات بواسطة أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ضد طائرات أمريكية واسرائيلية ودول
أخرى غربية  ,األمر إلى دفع المنظمة الدولية للطيران المدني للنظر في ايجاد الحلول
والمعالجات الالزمة  ,فكانت االتفاقيات الدولية التي جاءت خاصة بجرائم أفعال التدخل غير
المشروع  ,وشمل ذلك اتفاقية طوكيو  , 1143الهاي  , 1170مونتلاير  , 1171بكين
 2010و المالحق التي تلت اتفاقية شيكاغو.
فى السودان بدأت جريمة اختطاف الطائرات في الظهور في بداية التسعينات  ,حيث وقعت
عدة حوادث ضد طائرات أقلعت من مطار الخرطوم كانت متجهة إلى مطارات أخرى داخلية

1

خولة كافي ـ ـ النقل وأثره على اإلقتصاد المحلي ـ ـ بحث لنيل درجة الماجستير ـ الجزائر ـ جامعة الحاج الخضر ـ كلية

العلوم اإلقتصادية ـ 2010م ـ 2011م ـ ص  11ـ .21
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وخارجية  ,كما شهد مطار الخرطوم وبعض المطارات السودانية هبوط طائرات مختطفة من
دول أخرى انتهى بها المطاف بالهبوط في مطار الخرطوم.

()1

ونذكر من هذه الحوادث ما يلى :ـ
 1ـ بتاريخ  2017/11/30م هبطت إضط ارريا بمطار الخرطوم الدولي طائرة تركية كانت
في رحلة من نيروبي إلي إسطمبول  ,وبعد أن دخلت إلي المجال الجوي السوداني أبلغ أحد
الركاب يحمل الجنسية البريطانية قائد الطائرة بإستالمه رسالة على جهاز الحاسوب اآللي
الذى كان يحمله مضمونها أن هنالك قنبلة قد وضعت بالطائرة  ,فبعد أن إضطلع قائد
الطائرة على الرسالة أبلغ الركاب بالحالة وطلب الهبوط إضط ارريا بمطار الخرطوم
فأستجابت سلطات المطار للطلب وأكملت أستعداداتها الخاصة بحالة الطواري وهبطت
الطائرة في المطار بسالم  ,فتم نقل الركاب إلي صاالت المطار وتم عزل الطائرة في منطقة
بعيدة عن الطائرات و إنزال جميع العفش المشحون وأجريت عليه عمليات تفتيش دقيقة
بواسطة أجهزة ال  xryوأجهزة كشف المتفجرات ولم يتم العثور على القنبلة .
تم اإلستعانة بالجهات الفنية بجهاز األمن والمخابرات الوطني حيث أجريت عملية
تفتيش ألجهزة الموبايل لدى جميع الركاب ما عدا راكبين ( أحدهما صومالي الجنسية
واألخر كيني الجنسية) لم يتم التمكن من فتح أجهزة موبايالتهما وكان ذلك بغرض معرفة
مصدر الرسالة  ,ثم غادرت الطائرة مطار الخرطوم متجهة إلي إسطنبول بعد إكتمال عملية
التفتيش واإلطمئنان ع لى عدم وجود قنبلة بها وتعهد الكابتن بتسليم الركابين إلي السلطات
1

أحمد حسن محمد عثمان ـ ـ الجريمة المنظمة أسبابها مكافحتها وضعها في السودان ـ الخرطوم ـ حصاد للطباعة والنشر

ـ  2004م ـ ص .147
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األمنية بإسطنبول لمزيد من اإلجراءات األمنية وقد إستغرقت هذه العملية حوالي ستة ساعات
قضتها الطائرة بمطار الخرطوم ( هذا نموذج من جريمة اإلبالغ الكاذب عن وجود قنبلة
بالطائرة التي تناولتها إتفاقية مونتلاير 1171
 2ـ في يوم األربعاء  1114/4/24م تعرضت طائرة بوينج  737تابعة للخطوط الجوية
السودانية كانت في رحلة داخلية من مطار الخرطوم إلى مطار دنقال وعلى متنها 12
راكب لإلختطاف بعد نصف ساعة من إقالعها بواسطة أحد الركاب يدعى (عادل محجوب
أحمد )  ,حيث قام الخاطف بإشهار مسدس كان بحوزته في وجه قائد الطائرة وطلب منه
التوجه إلى القاهرة  ,فرفضت السلطات المصرية السماح للطائرة بالهبوط في مطار القاهرة ,
وبعد نقاش لقائد الطائرة مع السلطات المصرية سمحت له بالهبوط في مطار األقصر بعد
أن أوضح قائدها أن الطائرة أصبحت في خطر وكاد وقودها أن ينفد بعد هبوط الطائرة
إستسلم الخاطف وسلم نفسه للسلطات المصرية  ,وبعد التحقيق معه تبين أنه قد دخل إلى
الطائرة باسم أخر غير أسمه الحقيقى ويعانى من مشاكل شخصية وأسرية  ,فرفضت
السلطات المصرية طلب السودان بتسليمه الخاطف وتمت محاكمته بواسطة السلطات
المصرية وحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد مع األشغال الشاقة ( كان الحكم الذي صدر
من المحكمة المصرية ضد الخاطف ضعيفا جدا و ال يرقى لمستوى الجرم الذي إرتكبه
ويبدو أن القضية قد تأثرت سياسيا بالعالقة بين السودان ومصر التي لم تكن وقتها جيدة
).

()1

 3ـ في يوم األربعاء 1114/1 /14م وقع حادث تدخل غير مشروع ضد طائرة فوكرز 40
تتبع للخطوط الجوية السودانية كانت في رحلة داخلية من الخرطوم إلى مروي  ,حيث أقلعت
الطائرة عند الساعة الخامسة صباحا وكان على متنها  34راكب والطاقم  ,وبعد حوالى
1
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نصف ساعة من إقالعها تعرضت للخطف بواسطة أحد الركاب يدعى (محمد جبارة قاسم )
كانت برفقته زوجته ( إنعام الفاضل )  ,حيث تمكن الخاطف من تهديد قائد الطائرة بواسطة
مسدس كان ملفوف ببالستيك ومخبأ داخل حقيبة يدوية تتبع لزوجته التي كانت قد دخلت
إلى حمام الطائرة وتركت الحقيبة داخل الحمام  ,ثم دخل هو بعدها إلى الحمام فأخرج
المسدس من الحقيبة وهدد به قائد الطائرة وطلب منه التوجه إلى القاهرة  ,وبعد حوار من
قائد الطائرة مع الخاطف تم إقناعه بالهبوط في مطار بورتسودان للتزود بالوقود .
إستسلم الخاطف بعد المفاوضات التي جرت معه وسلم نفسه للسلطات السودانية وأتضح
أنه كان في حالة سكر فتمت محاكمته تحت المواد  2/75/144/144/72من القانون
الجنائي السوداني للعام 1111م وحكم عليه بالسجن  4سنوات والغرامة  100ألف والجلد
 40جلدة وحكم على زوجته بالبراءة ( بينت التحريات أن ركاب الطائرة المذكورة وأمتعتهم
لم تجرى عليهم عملية التفتيش األمني بمطار الخرطوم الدولي وكانت إجراءات التفتيش من
قبل الجهات المختصة بالطيران المدني السوداني على الرحالت الداخلية وقتها ضعيفة
ومعظم الرحالت الداخلية ال يتم تفتيشها).
 4ـ في يوم األحد 1114/3/24م تعرضت طائرة إيربص  320تابعة لشركة الخطوط
الجوية السودانية لإلختطاف  ,وذلك بعد حوالي ثلث ساعة من إقالعها من مطار الخرطوم
متجهة إلى مطار جدة  ,حيث تمكن أحد الركاب يدعى عز الدين حسين أحمد وهو جندى
سابق في القوات المسلحة السودانية من إختطافها بعد أن هدد قائدها بمسدس كان بحوزته ,
وطلب منه تغير مسار الطائرة والتوجه إلى أسم ار  ,فأخبره قائد الطائرة بعدم وجود وقود كافي
وأقترح عليه النزول في مطار أديس أبابا للتزود بالوقود  ,فرفض الخاطف المقترح  ,وأخي ار
هبطت الطائرة في مطار أسم ار  ,وفور هبوطها نزل الخاطف وسلم نفسه إلى السلطات
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الرسمية في أسم ار وطلب منحه حق اللجو السياسى  ,ثم غادرت الطائرة في نفس اليوم إلى
مطار الخرطوم.

()1

 4ـ في يوم األثنين 1114 /5/24م تعرضت طائرة ايربص  311تابعة لشركة الخطوط
الجوية السودانية كانت في رحلة خارجية من مطار الخرطوم إلى عمان وعلي متنها 154
راكب باالضافة إلى طاقمها المكون من  13شخص تعرضت لإلختطاف بواسطة بعض
ركابها وعائالتهم وهم من جنسيات عراقية  ,وذلك بعد أن هددوا قائد الطائرة بتفجيرها
بواسطة قنابل يدوية كانت بحوزتهم  ,وطلبوا منه تغيير مسار الطائرة والتوجه إلى لندن
فأقترح عليهم قائد الطائرة الهبوط في مطار القاهرة للتزود بالوقود فرفضوا وطلبوا منه التوجه
إلى مطار قبرص فوافق الكابتن  ,فهبطت الطائرة بمطار قبرص وبعد التزود بالوقود غادرت
إلى مطار لندن .
هبطت الطائرة بمطار لندن وبعد مفاوضات مع الخاطفين بواسطة سلطات المطار
وافقوا على إطالق سراح الركاب على دفعات  ,حيث تم إطالق سراح النساء واألطفال
والمرضى أوال ثم بقية الركاب  ,وبعدها وافق الخاطفون على النزول من الطائرة فتم تفتيشها
وعثر على كمية من األسلحة البيضاء وقنبلتين يدويتين ومتفجرات  ,وكان الخاطفون تمكنوا
من إدخال هذه األسلحة للطائرة داخل لعب أطفال كان يحملها أفراد عائالتهم  ,طلب
الخاطفون منحهم حق اللجؤ السياسى  ,فتمت محاكمتهم بواسطة السلطات البريطانية وحكم
عليهم بالسجن  1سنوات على كل منهم.
 4ـ بتاريخ 2004/10/14م تعرضت طائرة تابعة للخطوط السعودية كانت في رحلة من
مطار الخرطوم إلى جدة لالختطاف بواسطة أحد ركابها سعودى الجنسية كان قد قدم إلى
السودان في زيارة عادية قبل ثالث أشهر من تاريخ جريمته ومكث في الخرطوم طيلة هذه
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الفترة يرتب في كيفية تنفيذ عملية اإلختطاف  ,حيث إستعان بأحد السودانيين في الحصول
على مسدس  ,كما إستعان بأحد موظفي مطار الخرطوم لتهريب السالح إلى داخل الطائرة
دون المرور على منطقة التفتيش األمني .
بعد إقالع الطائرة من مطار الخرطوم بحوالي نصف ساعة قام المتهم بإشهار سالحه
في وجه طاقم الطائرة وطلب منهم التوجه إلى دولة قطر لمقابلة قناة الجزيرة الفضائية
للتحدث عن ما أسماه بفساد الحكومة السعودية  ,إال أن عملية اإلختطاف قد فشلت بسبب
شجاعة أحد أفراد طاقم الطائرة الذي تمكن من السيطرة على الخاطف فتم القبض عليه بعد
أن عادت الطائرة إلي مطار الخرطوم بسالم .
تم فتح بالغ ضد المتهم تحت المادة  21/24/144من القانون الجاني السوداني
للعام  1111م  ,والمواد  4,7,5من قانون اإلرهاب السوداني للعام  2001م  ,والمادة 144
من قانون الطيران المدني  ,والمادة  24من قانون األسلحة والذخيرة السوداني  ,وسجل
المتهم إعترافا قضائيا بجريمته ودل على األشخاص الذين ساعدوه على تنفيذ الجريمة  ,ثم
تم تسليمه للحكومة السعودية لمحاكمته بناء على طلبها  ,أم المتهمين السودانيين فقد تمت
محاكمتهم في المحاكم السودانية وحكم عليهم بالسجن لفترات تراوحت بين  4سنوات إلى 11
سنة.

()1

 7ـ بتاريخ 2005/5/27م تعرضت طائرة تابعة إلى شركة صن أير السودانية كانت في
رحلة داخلية من مطار نياال إلى مطار الخرطوم لالختطاف بواسطة  2من الركاب كانوا
يحملون مسدسات كانوا قد تمكنوا من إدخالها للطائرة بمساعدة بعض عناصر أمن الطيران
ثم أعلنوا لركاب الطائرة أنهم يتبعون إلى حركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد
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محمد نور وطلبوا من قائد الطائرة التوجه بها إلى باريس  ,فأخبرهم بأن الوقود غير كافي
وطلب منهم السماح بالهبوط في مطار القاهرة للتزود بالوقود .
رفضت السلطات المصرية السماح للطائرة بالهبوط فتوجهت إلى ليبيا  ,وبعد
مفاوضات قامت بها السلطات الرسمية في الخرطوم مع الحكومة الليبية تم السماح للطائرة
بالهبوط في مطار الكفرة بعد أن كاد وقودها أن ينفد  ,وبعد مفاوضات من السلطات الليبية
وافق الخاطفون على اطالق سراح الركاب والطائرة وسلموا أنفسهم للسلطات الليبية بعد أن
وعدتهم بعدم تسليمهم للسلطات السودانية  ,فأطلقت السلطات الليبية الطائرة وعادت بركابها
إلى الخرطوم ورفضت طلبا للسودان بتسليمه الخاطفين ( تأثرت القضية سياسيا بسبب سوء
العالقة بين السودان وليبيا حينها ).
 5ـ بتاريخ 2000/4/27م تعرضت طائرة عسكرية أثيوبية أنتنوف كانت في رحلة داخلية
من بحر دار إلى أديس أبابا لإلختطاف بواسطة مجندين إجباريا بالقوات المسلحة األثيوبية
جميعهم من قبيلة األمه ار  ,و كان على متنها عدد  12راكب من المدنيين باإلضافة إلى
طاقمها والخاطفين وعددهم خمسة  ,حيث كان السيناريو الذي رسمه الخاطفون لتنفيذ
جريمة اإلختطاف أن تدعي فتاة ( أليسا ) كانت الوحيدة من بينهم أنها مريضة فقاموا
بحملها والتوجه بها نحو كابينة القيادة  ,وعندها قاموا بإشهار أسلحة بيضاء ( سكاكين )
كانت بحوزتهم في وجه قائد الطائرة وطلبوا منه التوجه إلى مطار الخرطوم .
إستجاب قائد الطائرة لطلب الخاطفين فهبطت الطائرة في مطار الخرطوم بعد أن كاد وقودها
أن ينفد  ,وبعد مفاوضات مطولة معهم من السلطات السودانية سلموا أنفسهم وطلبوا
محاكمتهم في السودان وعدم تسليمهم إلى السلطات األثيوبية  ,فتمت محاكمتهم تحت المواد
 21/24/44/144من القانون الجنائي السوداني للعام  1111م والمواد  15/24من قانون
األسلحة الذخيرة وحكم عليهم بالسجن لمدة عامين ولم يتم تسليمهم للسلطات األثيوبية  ,وبعد
إنقضاء فترة السجن غادر بعضهم إلى أرتريا وبعضهم إلى ليبيا ( كانت العقوبة التي
216

صدرت ضد المتهمين ضعيفة ال ترقي إلى حجم الجرم الذي إرتكبوه حيث لم يكن قانون
اإلرهاب السوداني وقتها قد صدر ).

()1

 1ـ بتاريخ 1114/5/11م تعرضت طائرة بوينج  737تابعة للخطوط األثيوبية أقلعت من
مطار أديس أبابا في رحلة داخلية وكانت تحمل  12راكب لالختطاف بواسطة  4أثيوبيين
كانوا ضمن ركابها  ,وطلبوا من قائدها التوجه إلى أثينا  ,وبعد تفاوض هبطت الطائرة في
مطار األبيض للتزود بالوقود  ,فقام الخاطفون بتسليم أنفسهم إلى السلطات السودانية
وسلمتهم بدورها إلى السلطات األثيوبية.
 10ـ بتاريخ  2004/5/27م قام أرتريون هاربون من أداء الخدمة العسكرية في بالدهم
كانوا قد تسللوا إلى ليبيا عبر السودان  ,بإختطاف طائرة عسكرية ليبية كانت تقلهم إلي بلدهم
بعد أن تم القبض عليهم بواسطة السلطات الليبية وطلبت الحكومة األرترية تسليمهم لها
فقامت السلطات الليبية بتوفير طائرة عسكرية لنقلهم إلى أسم ار  ,وبعد إقالع الطائرة من
مطار طرابلس تمكن المتهمون الذين لم يكن بحوزتهم أي نوع من األسلحة تمكنوا من إقتحام
كابينة القيادة واجبار قائد الطائرة للتوجه إلي مطار الخرطوم وذلك بعد عراك شديد باأليدى
مع طاقم الطائرة تسبب في إصابة بعض أفراد الطائرة وكذلك إصابة الطائرة بخدوش  ,وفور
وصول الطائرة إلى مطار الخرطوم إستسلم الخاطفون الذين لم تكن لهم أي أهداف سوى
عدم عودتهم مرة أخرى إلى أسم ار.
تمت محاكمة المتهمين تحت المواد  142/131/144من القانون الجنائي السوداني للعام
1111م والمواد  7/4/4من قانون اإلرهاب السوداني والمواد  144/142من قانون الطيران
المدني السوداني وحكم عليهم بالسجن أربعة سنوات مع اإلبعاد  ,وبعد اإلستئناف قررت
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المحكمة العليا تخفيض الحكم إلى سنتين بدال عن أربعة سنوات كما قررت إلغاء حكم
اإلبعاد وعللت ذلك بعدم إختصاص المحكمة التي نظرت القضية.

()1

من خالل سردنا للنماذج التي ذكرناها لعدد من حوادث االختطاف التي وقعت
بالسودان يتضح أن بعض هذه الحوادث قد تمت بسبب خلل وثغرات أمنية في إجراءات
التفتيش األمني في بعض المطارات السودانية  ,وبعضها تمت بمساعدات من بعض
العاملين في بعض المطارات الذين مكنوا الخاطفين من إدخال السالح إلى الطائرة  ,كما
تالحظ التأثير الواضح للخالفات السياسية بين الدول على هذه القضايا وكانت نتيجة ذلك
صدور أحكام قضائية ضعيفة ضد الجناة وغير رادعة وال ترقي لمستوي الجرم .

المبحث األول
اإلجراءات المتعلقة بالمطارات والطائرات
منعاً لوقوع أي فعل من أفعال التدخل غير المشروع فقد بينت المنظمة الدولية

للطيران المدني في الملحق السابع عشر وبين المشرع الوطني في البرنامج الوطني ألمن
1
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الطيران المدني السوداني إجراءات وقائية مهمة تهدف إلى حماية أمن الطيران المدني من
وقوع أفعال التدخل غير المشروع وهى عبارة عن ضوابط أمنية واجراءات ومعينات مادية و
()1

بشرية تطبق على المطارات والطائرات .

المطلب األول  :اإلجراءات المتعلقة بالمطارات .
ـ وضع اإلجراءات الالزمة لمنع إدخال أي أسلحة أو متفجرات غير مصرح بحملها أو نقلها
إلي الطائرة .
ـ إخضاع مناطق أرض الطيران للمراقبة ومنع أي دخول غير مصرح به  3.ـ إنشاء مناطق
أمنية مقيدة في كل مطار على أساس تقييم المخاطر األمنية .
ـ إنشاء نظم تحديد الهوية لألشخاص والمركبات والتحقق من الهوية في نقاط التفتيش.
ـ القيام بالتحريات الشخصية عن األشخاص غير الركاب الذين منحوا حق الدخول للمناطق
المقيدة دون مراقبة .
ـ ضمان وجود إشراف مالئم على تحركات األشخاص والمركبات إلي الطائرة .

()2

ـ ضمان أن تكون وثائق الهوية الخاصة بطاقم الطائرة توفر أساسا معتمدا دولياً للتحقيق

من سالمتها.

ـ وضع كشافات مضيئة على ساحات وقوف الطائرات .
ـ إمداد تجهيزات المطار بمصدر طاقة مقتدر.
ـ وضع خطة طوارئ مناسبة لكل مطار تنص على تنسيق اإلجراءات الخاصة بالتصدى
للطوارئ واألدوار المطلوبة من الجهات ذات الصلة .
ـ إنشاء مركز عمليات طوارئ ثابت بالمطار يكون جزءا من عمليات تجهيزات المطار
وتزويده بنظام إتصاالت منتظم .
1
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ـ شمول خطة الطوارئ على إجراءات تنفيذ اإلختبار الدورى .
ـ إنشاء سور داخلى في كل مطار مع توفير اإلنارة له .
ـ توفير مساحات خالية على جانبى السور لحركة دوريات الحراسة .
ـ مراعاة األخذ بالمتطلبات األمنية عند تصميم المطارات وصاالت الركاب ومستودعات
البضائع والمبانى األخرى .
ـ تحديد المناطق المقيدة بالمطار بعد التشاور مع إدارة المطار والسلطة المختصة بأمن
الطيران .
ـ تزويد العاملين ببطاقات دخول المطار تحتوي على اإلسم  ,الصورة  ,مدة السريان ,
الجهة المخدمة  ,المنطقة المسموح دخولها .
ـ مراقبة السلطة المختصة لتصاريح الدخول والبطاقات واتالفها عند إنتهء فترة سريانها
()1

واإلبالغ عند فقدانها .

ـ إنشاء وتطوير إجراءات إعداد وادارة ومراقبة تصاريح دخول المركبات وتخفيضها ألقل
عدد ممكن مع االلتزام بوضع التصريح بالمركبة على نحو دائم والتأكد من أن السائقين
مؤهلين.
ـ يجب أن يحتوى تصريح دخول المركبات على رقم المركبة واسم مالكها وشعاره ومدة
الصالحية والمنطقة المسموح بالدخول لها وأبواب الدخول المخصصة .
المطلب الثاني  :اإلجراءات المتعلقة بالطائرات .

1
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ـ توفير متطلبات األمن المادى لساحات وقوف الطائرات والمناطق المعرضة للخطر
بالمطار والمتمثلة في اإلنارة والحماية والدوريات والمراقبة واإلحتياطات الخاصة بمواجهة
التخريب للمنشآت.
ـ إجراء عمليات الفحص أو التفتيش األمني على الطائرات المستخدمة في النقل التجارى
وأن يتم على أساس تقييم المخاطر تحديد أي العمليتين أنسب .
ـ التأكد من عدم ترك الركاب ألغراضهم على متن الطائرة عند مغادرتهم لها .
ـ إلزام المشغلين الجويين إلتخاذ اإلجراءات المالئمة لمنع دخول غير المصرح لهم إلى
مقصورة الطائرة أثناء طيرانها .
ـ حماية الطائرة التي تخضع للفحص أو التفتيش األمني من التدخل غير المصرح به.
ـ تزويد مقصورة قيادة الطائرة بباب معتمد والتأكد من قفله عندما تكون الطائرة جاهزة
لإلقالع .
ـ تزويد الطائرة بقائمة اجراءات التفتيش والبحث عن قنبلة أو أسلحة أو متفجرات مخبأة
وتعزيز ذلك باإلرشادات عن الخطوات المناسبة إذا ما تم العثور على القنبلة أو أي شئ.
ـ تقوية حواجز وأرضيات وسقوف مقصورة القيادة لتكون مقاومة لإلختراق باألسلحة الخفيفة
وشظايا القنابل اليدوية وعمليات اإلقتحام القسرى .
ـ إخضاع الطائرة التي في الخــدمة أو خارجها للتفتيش األمني.
ـ حماية الطائرة من قبل المشغل الجوي ومراقبة الدخول إليها و إذا كانت خارج الخدمة
يجب إغالق أبوابها وتأمين الساللم وايقافها بعيداً عن السور الخارجى وفى مكان إضاءة
جيدة .
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ـ في حالة وجود تهديد على الطائرة يجب قفل باب مقصورة القيادة أثناء الطيران والتأكد من
ع دم ترك الركاب القادمين ألمتعتهم وفى حالة اإلشتباه المؤكد يجب إخطار مشغل الطائرة
والسلطة المختصة و إخضاع الطائرة للتفتيش و إتخاذ اإلجراءات المناسبة لحمايتها .
ـ في حالة إكتشاف السلطة المختصة ألي قصور في اإلجراءات األمنية بعد مغادرة الطائرة
يجب عليها إخطار السلطات المختصة بدولة الوصول بنوع القصور .

()1

المبحث الثاني
اإلجراءات المتعلقة بالركاب واألمتعة والبريد
بينت التشريعات الدولية ممثلة في الملحق السابع عشر والتشريعات الوطنية
ممثلة في البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني العديد من اإلجراءات تطبق في
المطارات علي الركاب وأمتعتهم وعلي البريد وهي معظمها إجراءات موحدة في
المطارات العالمية في كل الدول نبينها فيما يلي:
المطلب األول  :االجراءات المتعلقة بالركاب
ـ وضع اإلجراءات المتعلقة بالتأكد من الكشف على الركاب وأمتعتهم اليدوية قبل دخولهم
للطائرة .
ـ فرز الركاب المحولين وأمتعتهم اليدوية قبل الصعود إلى الطائرة وحمايتهم من التدخل غير
المصرح به .
ـ إلزام المشغلين الجوين أن يضعوا في برامجهم األمنية اإلجراءات المتعلقة بنقل الركاب
غير المنضبطين طالما كانوا محل إجراءات قضائية وادارية وابالغ قائد الطائرة بهم .
1
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ـ التأكد من أن حمل السالح من األفراد المكلفين بتطبيق القانون وغيرهم من المرخص لهم
يخضع لموافقة خاصة وفق قوانين الجهات التي يتبعون لها .
ـ النظر في الطلبات المقدمة من دولة أخرى للسماح بسفر أفراد مسلحين على متن طائرتها
بموافقة جميع الدول المعنية .

()1

ـ التأكد من أن حراس األمن المستخدمين على متن الطائرة من الموظفين الحكوميين وأنهم
قد خضعوا للتدريب ومراعاة جانب السالمة واألمن على متن الطائرة وأن يكون إستخدامهم
قد تم وفقا لتقييم التهديدات ويبقى ذلك سريا و التنسيق مع الدول المعنية .
ـ إبالغ قائد الطائرة بعدد المسلحين على متن الطائرة ومواقع مقاعدهم .
ـ وضع المشغل الجوي برنامج تدريب لطاقم الطائرة لضمان تصرفهم بطريقة أفضل.
 .مراعاة تطبيق تدابير األمن وسالمة الحدود ومراقبة الهجرة ومكافحة المخدرات عند وضع
اإلجراءات الخاصة بالتطبيق الفعال لضوابط الحدود على المسافرين .
ـ تحديث مواصفات األمن في وثائق السفر الخاصة بإنتظام .
ـ إلتزام جميع الدول المتعاقدة بإصدار جوازات السفر المقروءة آلياً .
ـ إتخاذ اإلحتياطات الضرورية من قبل المشغل الجوي الخاصة بالتأكد من حمل الركاب
لوثائق السفر.
()2

ـ وضع الضوابط الكافية التي تمنع تزوير وثائق طاقم الطائرة .

1
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ـ تفتيش الركاب يدوياً والكترونياً لمنع دخول األسلحة والمتفجرات وأى أشياء أخرى يمكن
إستخدامها في إرتكاب فعل تدخل غير مشروع .

()1

ـ يستثنى من التفتيش رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه ومستشاريه ورئيس البرلمان ورئيس
القضاء ورئيس المحكمة الدستورية والوزراء والوالة ورؤساء البعثات الدولية المعتمدين وأى
شخص تم استثنائه من و ازرة الخارجية .
ـ توفير التفتيش الخاص للنساء واألشخاص ذوى اإلحتياجات والمعاملة الخاصة وأمتعتهم
في منطقة بعيدة من بقية الركاب.
ـ استثناء الحقيبة الدبلوماسية من التفتيش بعد التأكد من أن إرسالها قد تم من قبل أشخاص
مفوضين بالبعثة وأن تكون مختومة ومع إبراز حاملها للتفويض واألوراق الثبوتية .
ـ إلزام المشغل الجوي بالتأكد من أن األشخاص الذين يقومون بنقل السالح مصرحا لهم بذلك
مع إبراز التصديق والمستندات الصحيحة واخطارهم بضوابط حمل السالح على الطائرة .
ـ التأكد من عدم إختالط الركاب المغادرين الذين تم تفتيشهم بالركاب القادمين وتفتيش
المغادرين إذا حدث اإلختالط .
ـ إخضاع الركاب المشاغبين للتفتيش مع اإلحتفاظ للمشغل الجوي بحق رفض نقلهم إذا ما
أعتقد أنهم يشكلون خط ار على سالمة الطائرة  ,وفى حالة ترحيل السجناء يجب مراعاة
إجراءات إدارة السجن الخاصة بتصنيف فئات السجناء .

المطلب الثاني  :االجراءات المتعلقة باألمتعة المشحونة والبريد (.)1
1
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ـ فرز األمتعة المنقولة على مستودع الطائرة قبل تحميلها وحمايتها من التدخل غير
المصرح به .
ـ منع المشغل الجوي من نقل أي أمتعة للركاب الغير موجودين ما لم يتم فرزها على أنها
غير مصحوبة واخضاعها لفرز إضافي .
ـ إلزام المشغل الجوي بعدم نقل أي أمتعة لم يتم تعريفها على أن تسجل بأنها تفى بالمعايير
ومصرح بنقلها .
ـ تطبيق الضوابط األمنية على البريد والبضائع التي تنقل على طائرة الركاب وذلك قبل
تحميلها على الطائرة وحمايتها من التخل غير المصرح به .
ـ إنشاء نظام للموافقة على الوكالء المعتمدين المشاركين في تنفيذ الضوابط األمنية .
ـ إلزام المشغلين الجويين بعدم قبول أي بضائع أو بريد لتنقل على متن طائرة ركاب قبل
التثبت من أن وكيال معتمد مسئوال عنها وأنها قد خضعت للضوابط األمنية المناسبة.
ـ إخضاع التموين والمخزونات واإلمدادات المنقولة على طائرة الركاب للضوابط األمنية.
ـ يجب أن تحدد الضوابط األمنية على البضائع والبريد المنقولة على طائرة البضائع ,على
أساس تقييم المخاطر الذى تقوم به السلطات الوطنية المعنية .

()2

ـ إستخدام أساليب الفحص والتفتيش الحديثة على البضائع بغرض رفع الكفاءة .
()1

ـ وضع و تحديث برامج تدريب أولية متكررة في مجال البضائع الخطرة .
1
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ـ تفتيش أمتعة مقصورة الركاب المسافرين من المنشأ أو المحولين بأجهزة األشعة التقليدية
والحديثة مع تفتيش يدوى لنسبة ال تقل عن . %10
ـ تفتيش المواد السرية المصنفة من الوكاالت المعتمدة للتأكد من خلوها من وأى مواد
خطرة.
ـ حجز المواد المشتبه فيها بواسطة سلطة أمن الطيران بالمطار ,
ـ منع المشغل الجوي من شحن أي أمتعة على الطائرة قبل أن يتم قبول الراكب وتمييزها
ومطابقتها معه واعداد قائمة بها.
ـ استثناء األمتعة الخاصة بالركاب المستثنيين والحقيبة الدبلوماسية من التفتيش .
ـ حماية األمتعة المشحونة بوضعها تحت الرقابة وعدم تركها دون مرافقة ومنع الدخول
لمنطقة تجميعها لغير الموظفين المصرح لهم و إنشاء أماكن تخزين مؤمنة لها وذلك بعد
التأكد من أن قبولها قد تم من راكب يحمل تذكرة سفر أو وكيل معتمد أو مخول له .
ـ إلزام المشغل الجوي والوكيل النظامى بإخضاع البضائع والطرود الممتازة والسريعة
للضوابط األمنية .
ـ تعيين الوكالء النظاميين بواسطة المدير العام وتجديد التعيين في فترة ال تتعدى خمسة
أعوام والزامهم بإنشاء برنامج التعريف ومناولة الشحنات المستلمة من شاحن معروف .
ـ إستالم ومعالجة البضائع المستلمة من شاحن غير معروف بواسطة موظفين مختصين
ومدربين وتفتيشها فنيا ويدويا وحجزها في مخزن مؤمن لمدة تعادل زمن الرحلة المعنية مع
إضافة ساعتين لذلك في حالة أن تكون طبيعة البضائع ال تتحمل تطبيق الضوابط األمنية.
1

الهيئة العامة للطيرلن المدني السوداني ـ البرنامج الوطني ألمن الطيران ـ مرجع سابق ـ مادة . 50
226

ـ عند إستالم أي شحنة من وكيل شحن معروف يجب على المشغل الجوي التأكد من هوية
الشخص الذى قام بالتسليم وأن الشحنة لديها وصف كامل بمحتوياتها وأنها متطابقة مع
البوليصة وأنها قد تمت حمايتها من التدخل غير المشروع .
ـ يستثنى من الضوابط األمنية الشحنات من شاحن معروف أو المحولة من أخر مصحوبة
بشهادة تؤكد تطبيق الضوابط األمنية عليها وكذلك الرفاة البشرية والحيوانات الحية واألشياء
المنقذة للحياة والبضائع الثمينة التي تم تفتيشها .

()1

ـ إعفاء الشحنات المنقولة على طائرة البضائع من اإلجراءات اذا ما كان هنالك عنوان
معتمد للشاحن وأنه قد سبق له الشحن مع المشغل الجوي ولديه معه عالقة تجارية وأن
الشحنات قد تمت حمايتها.
ـ ي جب أن تكون االدارة البريدية المنتظمة معينة ومعتمدة ومسجلة بواسطة المدير العام وأن
يتم تجديد ذلك كل خمسة أعوام .
ـ على اإلدارة البريدية إخضاع الشحنات من شاحن غير معروف للضوابط األمنية واعداد
برنامج خاص بالشاحن المعروف وأن تعمل على نقل البريد جوا في حدود  45ساعة .
ـ يستثنى من التفتيش البريد المرسل من شاحن معروف و الخطابات ذات الوزن والسمك
المعيين والشحنات المنقذة للحياة والشحنات ذات القيمة العالية والبريد المحول من الدول
األخرى التي توجد معها تدابير أمنية متبادلة.
ـ ـ إخضاع مواد وتموين ومخزونات ومواد تنظيف الطائرة للضوابط األمنية وتعيين ضابط
للمراقبة واخضاع الموظفين الذين يدخلون للمناطق المقيدة لفحوصات تحقيق الشخصية .
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()2

المبحث الثالث
نظام أمن الطيران المدني .
نظام إدارة األمن هو طريقة رسمية قائمة على التصدى للمخاطر وهو أداة لدمج إدارة
األخطار التي تهدد األمن مع العمليات اليومية المنظمة وذلك بالتالزم مع النظم األخرى
إلدارة المخاطر  ,وهو نظام يوفر للمنظمة منهجا رتيبا إلدارة األمن ويسهم في تحضير
أساليب أمن إستباقية بدال عن اإلجراءات التقليدية التي تتخذ عقب وقوع الحادث.
المطلب األول  :أهداف نظام إدارة أمن الطيران .
يعمل نظام أمن الطيران على تحقيق عدة أهداف أهمها:ـ
 1ـ تعزيز ثقافة األمن .
 2ـ التشجيع على إتباع نهج أمنى قائم على إدارة المخاطر .
 3ـ التركيز على النتائج والتأثيرات .
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يصمم نظام إدارة األمن بحيث يكون مدمجا ومتصال مع األنظمة األخرى بهيكل
المنظمة مثل نظام السالمة ونظام إدارة الجودة  ,وأن يحتوى على األجزاء ذات الصلة من
األنظمة اإلدارية األخرى حيث أن ذلك يوفر لنظام إدارة األمن أساسا يقلل من اإلزدواجية
والتكلفة ويرفع من قدرات المنظمة ويزيد من مصداقيتها  ,وهو بذلك يقود إلى إرساء نهج
قائم على إدارة المخاطر يمكن المنظمة من تقييم األخطار والمخاطر والتهديدات على أكمل
وجهة .

()1

المطلب الثاني  :العناصر الهامة لنظام األمن .
يتضمن نظام إدارة األمن عناصر تمكينية ال غنى عنها وأخرى وظيفية تمثل جزء من
التخطيط والتنفيذ و تتمثل العناصر التمكينية في األتى :ـ
 1ـ إلتزام اإلدارة العليا بقيادة أنشطة نظام إدارة األمن وتحمل مسئولية تنفيذه بفعالية وتعيين
مسئول تنفيذى يتمتع بسلطات فعلية على الموارد المالية والبشرية .
 2ـ تبنى سياسة أمنية متوافقة مع سياسة المنظمة تتصدى للتهديدات والمخاطر المحيطة
بالمنظمة وتعزز برامج وقدرات األمن القائمة وتكفل تحسينها بإستمرار .
 2ـ تشجيع الموظفين على المشاركة في تحضير نظام إدارة األمن وتنفيذه وتطويره .
 3ـ وضع ترتيبات تعاونية مع الهيئات الحكومية واألخرى ذات الصلة التي تتصدى
للمخطار.

()2

العناصر الوظيفية لنظام األمن .
تشمل العناصر الوظيفية لنظام األمن على اآلتي :ـ
1
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 1ـ التخطيط الجيد الذى يشمل أهداف وغايات وبرامج ومبادرات األمن المتوافقة مع سياسة
األمن والهيكل التنظيمى واألدوار والمسئوليات والموارد المالية والبشرية والمعدات والبنية
التحتية .
 2ـ العمل المتعلق باإلتصاالت الروتينية ذات الصلة باألمن والتحكم في العمليات وادارة
المعلومات.
 3ـ التقييم المرتبط بالتحقق من إمتثال األحكام القانونية والرقابية والتحقق من العيوب
المتعلقة باألمن والوقائع األمنية وقياس وتحليل األداء .
 4ـ التنفيذ المتعلق بإدخال التغييرات والتحسينات المستمرة واإلستعراض الدورى لنظام
األمن وتحليل اإلتجاهات وتقييم التكنلوجيا الجديدة .
المطلب الثالث  :تكامل نظام إدارة األمن مع نظام إدارة السالمة .
تسهل أوجه الشبه بين نظام إدارة األمن ونظام إدارة السالمة كثي ار من التكامل بين
النظ اميين ما دام كالهما موجود في نفس المنظمة ومادام أن نظام إدارة السالمة يستعمل
كأساس إلنشاء نظام إدارة األمن  ,ألن حدوث أي تغيير كبير مثال في الظروف التشغيلية
أو في البنية التحتية أو في الهيكل التنظيمى سيؤدى إلى تقييم الخطر من منظورى السالمة
واألمن معا .
يشترك نظام إدارة األمن مع نظام إدارة السالمة في الكثير من المبادى والعناصر
األساسية ومع ذلك توجد إختالفات كثيرة بينهم تمنع نظام إدارة السالمة من أن يتحول
بسهولة إلى نظام إلدارة األمن وتتمثل هذه اإلختالفات فيما يلى :ـ
 1ـ نظام إدارة السالمة يعنى بتفادى الخسائر العرضية بينما يعنى نظام إدارة األمن بتفادى
الخسائر المتعمدة .
231

 2ـ التنبؤ بالمخاطر التي تهدد السالمة أم ار مؤكدا أكثر من التنبؤ بالمخاطر التي تهدد
األمن .
 3ـ تنفذ المنظمة في أغلب الحاالت نظام إدارة السالمة بفعالية إما بوحدها أو بأدنى قدر
من المساعدة الخارجية بينما يتطلب نظام إدارة األمن المزيد من الشراكات والتعاون مع
()1

أصحاب المصلحة الخارجيين وغيرهم .

المطلب الرابع  :االستعداد للطوارئ وادارة األزمات في المطارات .
اإلستعداد للطوارى وادارة األزمات هما عنصران أساسيان من نظام األمن الشامل في
المطار ذلك ألن الطوارئ التي قد تحدث في المطار ستؤدى إلى تداعيات وخيمة وتنعكس
سلبا على سمعة الدولة والمطار المعنى  ,لذلك ومع وجود البرامج واإلجراءات األمنية
الخاصة باإلستعداد للطوارئ وادارة األزمة في المطار يجب أن تكون هنالك مرافق وبنية
تحتية مناسبة تساعد على إدارة وانهاء األزمة بطريقة فاعلة  ,كما يجب عند تصميم أي
مطار إستشارة الخبراء والمعنيين الشركاء في إنهاء األزمة لكى يتم إدراج مالحظاتهم الفنية
والتقنية والتشغيلية في تصميم المطار .
إدارة األزمات وتحديد األولويات .
تعتمد اإلعتبارات الرئيسية في منهج تحديد المخاطر على أن الخطر موجود وسيظل
موجود وأنه ليس من الممكن إزالته تماما ,وللسيطرة عليه يجب معرفة حجمه وأن ال ننتهج
نهجا متصلبا إلزالته  ,بل يجب أن تكون المعايير قابلة للتفاوض والنقاش وأن تكون سياسة

1
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التصدى له شفافة وتمكن من التنبوء بالخطر والسيطرة عليه  ,ويمكن توقع حدوث الخطر
على ثالث مستويات تسمى مستويات الخطر وهي :ـ

()1

 1ـ قدر كبير يجعل المخاطر غير مقبولة وغير متحملة .
 2ـ قدر يستدعى التخفيض وان لم تكن المخاطر قوية وكان باإلمكان تحملها .
 3ـ قدر ضئيل يمكن قبوله دائما .
عالقة المخاطر ببعضها .
إذا كان تحديد العالقة بين المخاطر وترجيح مخاطر على أخرى أم ار صعبا فإن
غياب هذا التحديد قد يؤدى إلى اإلرتباك واختيار إستراتيجيات غير مالئمة  ,حيث أن
التحيزات قد تفسد تقدير المخاطر واختيار منهج مالئم للتصدى لها وتعيق التوصل لرسم
العالقات بين مختلف المخاطر .
عندما تقل المخاطر في قطاع ما من أي منظومة فقد تنشأ مخاطر جديدة في
قطاعات أخرى على مقربة من منظومة أخرى أو في قطاعات المنظومة نفسها  ,فالحد مثال
من المخاطر التي تهدد األمن في قطاع عمليات الطيران قد يؤدى إلى إنتقال هذه المخاطر
للمطار ما لم يتم خفض مستوى المخاطر العام  ,ومثال أخر فإنه عندما يتم إغالق مطار
ما أمام الطائرات المعرضة للمخاطر تضطر هذه الطائرات التوجه إلى مطار أخر  ,لذلك
فإنه عند تقييم العواقب المحتملة يجب النظر في اإلطار الكلى للمخاطر بالمنظومة من
مختلف طبقاتها  ,حيث أن إتباع دورة إلدارة المخاطر التي تهدد األمن وان كان يمثل أسلوبا
ناجحا إال أنه أيضا يمثل نظرة ضيقة نسبيا والبديل لذلك يكون في إتباع نهجا أكثر تكامال
يراعى أهداف وغايات المخاطر في جميع المجاالت المعنية بما يعزز مفهوم رسم العالقات
1
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بين المخاطر  ,ويتطلب ذلك تقييم أوسع لنطاق المخاطر وتقييم مقارن للمخاطر في جميع
المجاالت ورسم صورة كلية للخطر تبرز أولويات التصدى له  ,وهذا يعود بمكاسب كبيرة
تجعل نهج إدارة المخاطر التي تهدد األمن جزءا ال يتج أز من النشاط العام إلدارة المخاطر
التشغيلية التي تواجه الجوانب المالية والقانونية وخالفه .
المطلب الخامس  :نظام إدارة المخاطر.
يتطلب تنفيذ نظام متكامل إلدارة المخاطر خطوات رئيسية تتمثل في :
 1ـ تعيين لجنة إلدارة المخاطر تمثل فيها مختلف الجهات ذات الصلة تكون مكلفة بتحديد
مستوى المخاطر في المنظمة عموما وفق اإلستراتيجية العامة للمنظمة .
 2ـ تحديد مدى التعرض للمخاطر والمواقع التي قد تشملها وكيفية حدوثها .
 3ـ تقييم مدى إحتماالت حدوث المخاطر ومستوى خطورتها وعواقبها .
 4ـ تحديد األولويات وأكثر درجات التعرض للخطر .
 4ـ إعداد خطة عمل تحدد مجال التعرض للخطر ووصف المشكلة واإلجراء التصحيحى
المقترح والجهة التنفيذية المسئولة عن التصدى للخطر والجدول الزمنى .
 4ـ اإلبالغ المستمر عن التقدم المحرز ومدى تنفيذ اإلجراءات السليمة .
 7ـ الرصد المستمر لكيفية التعامل مع حاالت التعرض للخطر والجهود المبذولة لتقليل
المخاطر وأن يكون ذلك بندا مستم ار في جميع إجتماعات اإلدارة العليا(.)1
المطلب السادس  :خطط طوارئ المطارات .
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برزت الحاجة إلى إعداد خطة إلدارة األزمات واإلستجابة لحاالت الطوارئ األمنية
التي تحدث في المطارات من خالل تنامى حوادث أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران
المدني وذلك إستنادا على القاعدة القياسية  4/2/3من الملحق السابع عشر إلتفاقية شيكاغو
 1144والتي تنص( على كل دولة متعاقدة أن تكفل إعداد خطة للطوارئ واتاحة الوسائل
من أجل حماية المطارات والمرافق األرضية المستخدمة في الطيران المدني الدولي من أفعال
التدخل غير المشروع )  ,وكذلك إستنادا على القاعدة القياسية  1/1/1من الملحق الرابع
عشر إلتفاقية شيكاغو  1144والتي تنص على ( يجب إعداد خطة طوارئ لكل مطار
تتناسب مع العمليات التشغيلية للمطار والنشاطات األخرى التي يجرى تنفيذها بالمطار )

()1

مركز عمليات الطوارئ .
أثبتت التجارب العملية أن وجود مركز لعمليات الطوارئ مجهز بشكل جيد هو أمر
ال بد منه إلدارة حاالت الطوارئ األمنية التي قد تحدث في المطار من أفعال التدخل غير
المشروع وهذا ما قررته القواعد القياسية الواردة في الملحقين السابع عشر و الرابع عشر
إلتفاقية شيكاغو 1144م .
يمثل مركز عمليات الطوارئ منطلقا للقيادة والنقطة المركزية التي من خاللها تدار
األزمة بواسطة فريق إدارة األزمة حيث يمكن ذلك الفريق من العمل في إدارة األزمة سويا
وبطريقة متناغمة ويجب أن يعد المركز ويجهز بالطريقة التي تمكن من إدارة األزمة بفعالية
وكفآة عالية وأن يوضع ذلك في اإلعتبار منذ أن يكون المطار في مرحلة التصميم  ,كما
يجب أال يستخدم مركز عمليات الطوارئ ألغراض أخرى غير تلك التي أعد من أجلها نظ ار

1
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ألن المركز يجب أن يكون دائما جاه از وعلى أهبة اإلستعداد ألي طارئ قد يحدث بالمطار
في أي وقت  ,وحتي يكون المركز فعاال يجب أن يتم إعداده وفقا لألسس التالية :ـ

()1

 1ـ أن يكون موقع المركز ممتدا ومطال على الجانبين الجوي واألرضى بعيدا نسبيا من
مناطق تشغيل المطار مع سهولة الوصول إليه من قبل موظفو الوكاالت والمعدات المساندة
للمطار من الخارج واذا لم يكن باإلمكان ذلك يتم إستعمال أكبر قدر من أجهزة الدوائر
التلفزيزنية المغلقة لتوفير مثل هذه اإلطاللة .
 2ـ أن يكون الوصول إلى مدخل المركز مسيطر عليه بصرامة لضمان دخول الموظفين
المعنييين بالمركز فقط .
 3ـ توفير المدخل المالئم للمركز بما يمكن من سهولة دخول وسائل الحركة واألجهزة التي
تتطلبها الحالة الطارئة وأن يكون الطريق للمركز معلم ومؤشر لتوجيه الموظفين المطلوب
تواجدهم بالمركز وتحذير الغير مخول لهم الدخول للموقع .
 4ـ توفير منطقة إيقاف مسيطر عليها بشكل كافى خاصة بوسائل النقل والحركة المطلوبة
( إطفاء  ,تموين  ,أسعافات  ,إتصاالت وخالفه ) .
 4ـ يجب أن يتم تصميم المركز بتناغم وتحت سقف واحد في منطقة مسيطر عليها.
 4ـ يجب أن يضم المركز المبانى التالية  :ـ
ـ صالة بالمدخل كافية لتسهيل دخول وخروج األشخاص مجهزة بموقع إستقبال للتوجية
والتحقق من سلطة الدخول للمركز .
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ـ مركز للقيادة يكون مقر لقيادة فريق األزمة مزود بمختلف أجهزة اإلتصال وعازل الصوت
واإلضاءة الكافية وكل ما يمكن فريق القيادة من القيام بمهامة بالكفآة المطلوبة.
ـ غرفة للمفاوضين منفصلة مجاورة لمركز القيادة تسمح بالتواصل مع أفراد الفريق ومزودة
بكل ما يلزم من أجهزة إتصال ودوائر تلفزيونية مغلقة وأجهزة تسجيل وجلوس مريح .
ـ غرفة اإليجاز وهى مرفق منفصل للتزويد بالتقارير وخدمات اإلسناد اللوجستية والوكاالت
المتخصصة مثل فريق إبطال المتفجرات ووحدة التدخل المسلح واإلستخبارات.
ـ غرفة إتصاالت عمليات لسكن الموظفين واألجهزة .
ـ نسخ من كل برامج األمن ذات الصلة مثل برنامج أمن المطار وبرامج أمن المشغل الجوي
وغيرها .
ـ تزويد المركز بالخرائط والمخططات للمنطقة المحيطة بالمطار تظهر المعالم الضرورية.
ـ دليل هواتف لجميع منظومات المطار الداخلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة
والسفارات األجنبية وهواتف المترجمين لمختلف اللغات .
ـ تزويد المركز بمصدر طاقة كهربائية يعمل دون توقف .
ـ تزويد المركز بساعات حائطية تعرض التوقيت المحلى والعالمى متناسقة .
ـ أطقم جلوس كافية ومريحة لفريق األزمة وطاولة مفاوضات مجهزة ومزودة بكراسي كاف.
ـ يجب تزويد المركز بفسحة أرضية إضافية تكون توسعة لما قد تتطلبه عملية إدارة األزمة
كمنطقة إنتظار التدخل المسلح أو منطقة مقابلة تمهيدية قد تبدأ منها إجراءات إطالق
الرهائن .

()1

المطلب السابع  :فريق إدارة األزمة .
حتى تسير عمليات واجراءات إدارة األزمات التي قد تقع في المطارات أو أيا من
مرافق الطيران المدني بصورة فاعلة تساعد على إنهاء األزمة بأقل الخسائر فقد أقرت
1
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المنظمة الدولية للطيران المدني ضرورة أن يحدد البرنامج الوطني ألمن الطيران في أي دولة
متعاقدة بعبارات واضحة وموجزة أسماء المؤسسات والجهات والمنظمات العاملة والمشتركة
في إدارة األزمة  ,وأن تكون المسئوليات للجهات المعنية محددة وأن تلزم بتنفيذها على الوجه
المعد لذلك وأن تكون الخطط اإلحتياطية مرنة بحيث تضمن التصدى الفعال للتطورات
المفاجئة التي قد تط أر على األزمة عند وقوعها  ,كما أقرت تكوين مستويين وفريقين إلدارة
األزمات أحدهما على المستوى الوطني ويشكل من الوزير المختص بالطيران المدني  ,وزراء
الدفاع  ,الداخلية  ,الخارجية  ,مدير عام جهاز األمن والمخابرات الوطني ومدير سلطة
الطيران المدني وأن يعمل الفريق المذكور من خالل المركز الوطني لتنسيق ومراقبة عمليات
الطوارئ الذى يجب أن يكون معدا لهذا الغرض خارج المطار  ,وفريق أخر إلدارة األزمة
بمركز عمليات الطوارئ بالمطار يشكل من شخصيات مناسبة بالمطار والجهات ذات الصلة
يكون متواصال مع فريق إدارة األزمة األعلى على المستوى الوطني يمده بالمعلومات
ومراحل سير العملية ويتلقى منه التعليمات والتوجيهات الالزمة التي قد تتطلب موافقة جهات
عليا مختصة باألجهزة والمؤسسات العليا على المستوى الوطني بالدولة  ,ويشكل ذلك من
قائد للفريق  ,مفاوض يتولى المفاوضات المباشرة مع الخاطفين ومحتجزى الرهائن ,
إستراتيجى يكون مرافقا وداعما للمفاوض  ,ضابط إتصال وضابط متطلبات وحاجيات (.)1

1
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المبحث األول
الدراسة الميدانية واختبارات الفروض
المطلب األول  :مجتمع وأداة الدراسة .
يتكون مجتمع الدراسة من بعض العاملين و رؤساء اإلدارات بسلطة الطيران المدني
في كل من رئاسة السلطة  ,مركز المالحة الجوية  ,سلطة أمن الطيران المدني  ,إدارة النقل
الجوي  ,إدارة مقاييس المطارات  ,إدارة الصالحية والسالمة  ,إدارة التحقيق في حوادث
الطائرات وفريق اإلستراتيجية  ,والعاملين بشركة مطارات السودان القابضة من ضباط أمن
طيران  ,ضباط مطارات  ,مهندسين واداريين في كل من رئاسة الشركة  ,شركة مطار
الخرطوم الدولي  ,شركة المطارات الوالئية  ,اإلستشارية الهندسية  ,شركة المقاوالت الهندسية
 ,أكاديمية الطيران المدني وادارة العالقات العامة  ,ومدراء أمن شركات النقل الجوي العاملة
بالسودان العالمية منها والمحلية  ,وضباط القوات النظامية في كل من شرطة الجوازات ,
الدفاع المدني  ,المباحث الجنائية  ,جهاز األمن والمخابرات الوطني والقوات المسلحة من
الوحدات العاملة بمطار الخرطوم الدولي  ,حيث تم اختيار عينة قصدية من جميع الجهات
المذكورة لتحقيق اهداف الدراسة .
أداة الدراسة .
هنالك عدة وسائل تستخدم في جمع المعلومات الالزمة عن الظاهرة موضوع الدراسة،
وقد إعتمد الباحث في هذا البحث على اإلستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات من عينة
الدراسة ،و إشتملت اإلستبانة على عدد سبعة أسئلة رئيسة تجيب على أسئلة الدراسة ،حيث
طلب من أفراد العينة أن يحددوا إجاباتهم عن ما تتصفه كل عبارة وفقا لمقياس ( ليكارت )
الرباعى المتدرج والذي يتكون من أربعة مستويات (أوافق بشدة ،أوافق  ،ال أوافق ،ال أوافق
بشدة).
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المطلب الثاني  :األساليب اإلحصائية المستخدمة .
لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها  ،إستخدم الباحث األساليب اإلحصائية
التالية:ـ
 1ـ الجداول التك اررية والنسب المئوية.
 2ـ الوسط الحسابى.
 3ـ إختبار مربع كاى.
كما إستخدم الباحث البرنامج االحصائى Statistical Package Fo( spss
(. )r Social Sciencesالحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية) .

مقياس ليكارت الرباعى .
إستخدم الباحث مقياس ليكارت الرباعي لألربعة خيارات ( أوافق بشدة  ،أوافق  ،ال
أوافق  ،ال أوافق بشدة ) وذلك حسب األوزان التالية :ـ
جدول رقم (  ) 0يوضح أوزان مقياس ليكارت الرباعي
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ال أري

الوزن
1

ال أوافق بشدة

2

ال أوافق

3

أوافق

4

أوافق بشدة

المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017

قام الباحث بعد ذلك بحساب المتوسط المرجح على النحو التالى:ـ
جدول رقم (  )8يوضح المتوسط المرجح
المتوسط المرجح

ال أري

من  1إلى 1.74

ال أوافق بشدة

من  1.74إلى 2.41

ال أوافق
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من  2.40إلى 3.24

أوافق

من  3.24إلى 4

أوافق بشدة

المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
ومن خالل الجدول أعاله يالحظ أن طول الفترة المستخدمة ، 4/3أى حوالى  ، 0.74وقد
حسبت الفترة على أساس أن األرقام  1،2،3،4بينها  3مسافات.
إستخدام مربع كاى لجودة التطابق.
لإلختبار هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين إستخدم
الباحث إختبار مربع كاى والذي يمكن إيجاده بالمعادلة الموضحة إدناه:ـ

(E ij  O ij )2
E ij

r

c

  
2

j 1 i 1

حيث أن :
 : Eijالتكرار المتوقع.
 : Oijالتكرار المشاهد.
كما يتم الحصول على درجة الحرية وهى ( عدد اإلجابات في السؤال ، )1-
ولمعرفة هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين اإلجابات المتوقعة والمشاهدة لكل عبارة
على حدا تتم مقارنة قيمة إختبار مربع كاى المحسوبة بالجدولية  ,فإذا كانت قيمة اإلختبار
المحسوبة أكبر من الجدولية دل ذلك على وجود فروق بين المتوقع والمشاهد  ،كما أن
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القيمة اإلحتمالية (  ) P valueبصورة مباشرة تحدد ما إذا كانت الفروق ذات داللة
إحصائية  ,وذلك بمقارنة القيمة اإلحتمالية بمستوى معنوية  , 0 0.04حيث أن القيمة
اإلحتمالية تمثل قيمة الخطأ المسموح به في نتائج اإلختبار  ,بمعنى أننا نثق في صحة
إجابتنا بنسبة  ، )%14فإذا كانت القيمة االحتمالية أقل من  0.04فهذا يدل على وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين التك اررات المشاهدة والمتوقعة  ،وفى هذه الحالة نستخدم
المتوسط المرجح ليحدد إتجاه العبارة.

المطلب الثالث  :العرض الجدولي ألسئلة الدراسة .
السؤال األول .هل حققت عملية هيكلة الطيران المدني السوداني مكاسب كبيرة للطيران
المدني وساعدت في تجويد األداء ؟
جدول رقم( )3
هل حققت عملية هيكلة الطيران المدني مكاسب كبيرة للطيران التكرار النسبة المئوية %
المدني وساعدت في تجويد األداء
ال أوافق بشدة

14

17.5

ال أوافق

23

24.4

242

أوافق

35

42.2

أوافق بشدة

13

14.4

حجم العينة الكلي

10

100

المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
من الجدول السابق يالحظ بأن معظم آراء المبحوثين من أفراد العينة إنحازت للموافقة
حيث بلغ تكرار هذا الرأى  35بنسبة مئوية  ،%42.2ولعل ذلك يقود لإلجابة بأن عملية
هيكلة الطيران المدني السودانى التي تمت في العام 2012م وفقا لموجهات المنظمة الدولية
للطيران المدني القاضية بضرورة فصل الجسم الرقابى عن الجسم الخدمي بغرض تجويد
األداء قد حققت مكاسب كبيرة للطيران المدني وساعدت في تجويد األداء فيما يلى حماية
أمن الطيران المدني.
الوسط الحسابى واإل نحراف المعيارى والقيمة اإلحتمالية لمربع كاى واإل تجاه العام للسؤال
األول .
جدول رقم()4
الوسط

السؤال

االنحراف

الحسابى المعيارى
هل حققت عملية هيكلة

8.53

0.95

قيمة مربع
كاى
16.578

القيمة

درجات

الحرية االحتمالية
3

0.001

الطيران المدني مكاسب كبيرة
للطيران المدني وساعدت في
تجويد االداء
المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
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االتجاه

أوافق

من الجدول أعاله يالحظ بأن القيمة اإلحتمالية اقل من مستوى المعنوية ()0.04
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في توزيع إجابات أفراد العينة على خيارات
اإلجابة المختلفة (أوافق بشدة ،أوافق  ،ال أوافق  ،ال أوافق بشدة)  ،أي أن إجابات العينة
تتحيز لعبارة دون غيرها  ,وبالرجوع للوسط الحسابي فقد بلغ (  ) 2.43بمعنى أنه يقع في
المدى مابين ( 2.40إلى  )3.24وهو المحدد سلفا بالموافقة  ،أي أن اإلتجاه العام آلراء
المبحوثين عن هذا السؤال كان الموافقة  ,وعليه يمكن تأكيد القول بأن عملية هيكلة الطيران
المدني السودانى التي تمت في العام 2012م وفقا لموجهات المنظمة الدولية للطيران المدني
القاضية بضرورة فصل الجسم الرقابى عن الجسم الخدمي بغرض تجويد األداء حققت
مكاسب كبيرة للطيران المدني وساعدت في تجويد األداء فيما يلى حماية أمن الطيران
المدني.

شكل بيانى رقم ( ) 0
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(هل حققت عملية هيكلة الطيران المدني مكاسب كبيرة للطيران المدني )
المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017

ـ السؤال الثانى .هل تمت مراعاة النواحي األمنية بمرافق مطار الخرطوم الدولي؟
جدول رقم( ) 5
هل تمت مراعاة النواحي األمنية بمرافق مطار الخرطوم الدولي

التكرار النسبة المئوية %

ال أوافق بشدة

11

21.1

ال أوافق

30

33.3

أوافق

30

33.3

أوافق بشدة

11

12.2

حجم العينة الكلي

10

100

المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
من الجدول أ عاله يالحظ بأن آراء المبحوثين من أفراد العينة كان بها تباين كبير
جدا حيث إنحاز 11فرد بنسبة مئوية  %21.1لعدم الموافقة بشدة  ،فيما إنحاز  30من
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أفراد العينة بنسبة مئوية  %33.3لعدم الموافقة وكذلك مثلهم إنحازوا للموافقة  ،بينما نجد
بأن أقل تكرار كان في اإلنحياز للموافقة بشدة  ,حيث بلغ تكرار هذا الرأى  11بنسبة مئوية
 ، %12.2ولعل ذلك ال يقود لإلجابة بشكل قاطع بأنه تمت مراعاة النواحي األمنية
الموصى بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني في التصميم الهندسى للصاالت
والمداخل والمخارج واألسوار واإلنارة وبقية المرافق بمطار الخرطوم الدولي ،حيث يرى عدد
مقدر من المبحوثين بأنه لم تتم مراعاة النواحي األمنية بمرافق مطار الخرطوم الدولي ،بينما
يرى البقية من المبحوثين بأنه تمت مراعاة النواحي األمنية بمرافق مطار الخرطوم الدولي.
الوسط الحسابى واإل نحراف المعيارى والقيمة اإلحتمالية لمربع كاى واإل تجاه العام للسؤال
الثانى .
جدول رقم( )6
الوسط

السؤال

االنحراف

الحسابى المعيارى
هل تمت مراعاة النواحي

8.32

0.95

قيمة مربع

درجات

القيمة

كاى

الحرية

االحتمالية

00.488

3

0.010

االتجاه

ال اوافق

األمنية بمرافق مطار
الخرطوم الدولي
المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
من الجدول أعاله يالحظ بأن القيمة االحتمالية أقل من مستوى المعنوية ()0.04
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في توزيع إجابات أفراد العينة على خيارات
اإلجابة المختلفة (أوافق بشدة ،أوافق  ،ال أوافق  ،ال أوافق بشدة)  ،أي أن إجابات العينة
تتحيز لعبارة دون غيرها  ،وبالرجوع للوسط الحسابى فقد بلغ ( )2.37بمعنى أنه يقع في
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المدى مابين ( 1.74إلى  , )2.41وهو المحدد سلفا بعدم الموافقة  ،أي أن اإلتجاه العام
آلراء المبحوثين عن هذا السؤال كان عدم الموافقة  ,وعليه يمكن تأكيد القول بأنه لم تتم
مراعاة النواحي األمنية الموصى بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني في التصميم
الهندسى للصاالت والمداخل والمخارج واألسوار واإلنارة وبقية المرافق بمطار الخرطوم
الدولي.

شكل بيانى رقم ( ) 8
(هل تمت مراعاة النواحي األمنية بمرافق مطار الخرطوم الدولي)
المصدر :إعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )2017
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ـ السؤال الثالث  .هل تعتبر اإلجراءات واإلمكانيات المتوفرة للتفتيش األمني بمطار
الخرطوم الدولي كافية؟
جدول رقم( )2
هل تعتبر اإلجراءات واإلمكانيات المتوفرة للتفتيش األمني كافية التكرار النسبة المئوية %
ال أوافق بشدة

13

14.4

ال أوافق

34

37.5

أوافق

34

37.5

أوافق بشدة

1

10

حجم العينة الكلي

10

100

المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
من الجدول أ عاله يالحظ بأن آراء المبحوثين من أفراد العينة كان بها تباين كبير
جدا حيث إنحاز  13فرد بنسبة مئوية  %14.4لعدم الموافقة بشدة  ،فيما إنحاز  34من
أفراد العينة بنسبة مئوية  37.35لعدم الموافقة وكذلك مثلهم إنحازوا للموافقة  ،بينما نجد بأن
اقل تكرار كان في اإلنحياز للموافقة بشدة  ,حيث بلغ تكرار هذا الرأى  1بنسبة مئوية %10
 ،ولعل ذلك ال يقود لإلجابة بشكل قاطع بأنه يمكن إعتبار أن اإلجراءات واإلمكانيات
البشرية والمادية والفنية المتوفرة للتفتيش األمني على الركاب واألمتعة والبريد بمطار
الخرطوم الدولي كافية ومناسبة بالقدر الذي يجعل من الصعوبة بمكان حدوث أي فعل من
افعال التدخل غير المشروع ضد سالمة وأمن الطيران المدني ،حيث يرى عدد مقدر من
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المبحوثين بأنه ال يمكن إعتبار اإلجراءات واإلمكانيات المتوفرة للتفتيش األمني كافية ،بينما
يرى البقية من المبحوثين بأنه يمكن إعتبار اإلجراءات واإلمكانيات المتوفرة للتفتيش األمني
كافية.
الوسط الحسابى واالنحراف المعيارى والقيمة االحتمالية لمربع كاى واالتجاه العام للسؤال
الثالث .
جدول رقم()6
الوسط

السؤال

االنحراف قيمة مربع درجات

الحسابى المعيارى
هل تعتبر اإلجراءات

2.43

0.86

كاى
23.867

القيمة

الحرية

االحتمالية

3

0.000

االتجاه

ال أوافق

واإلمكانيات المتوفرة للتفتيش
األمني كافية
المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
من الجدول أعاله يالحظ بأن القيمة اإلحتمالية أقل من مستوى المعنوية ()0.04
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في توزيع إجابات أفراد العينة على خيارات
اإلجابة المختلفة (أوافق بشدة ،أوافق  ،ال أوافق  ،ال أوافق بشدة)  ،أي أن إجابات العينة
تتحيز لعبارة دون غيرها  ،وبالرجوع للوسط الحسابى فقد بلغ ( , )2.43بمعنى أنه يقع في
المدى مابين ( 1.74إلى  )2.41وهو المحدد سلفا بعدم الموافقة  ،أي أن اإلتجاه العام
آلراء المبحوثين عن هذا السؤال كان عدم الموافقة  ,وعليه يمكن تأكيد القول بأنه ال يمكن
إعتبار أن اإلجراءات واإلمكانيات البشرية والمادية والفنية المتوفرة للتفتيش األمني على
الركاب واألمتعة والبريد بمطار الخرطوم الدولي كافية ومناسبة بالقدر الذي يجعل من
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الصعوبة بمكان حدوث أي فعل من أفعال التدخل غير المشروع ضد سالمة وأمن الطيران
المدني.

شكل بيانى رقم ( ) 3
(هل تعتبر اإلجراءات واإلمكانيات المتوفرة للتفتيش األمني كافية)
المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017

ـ السؤال الرابع  .هل حققت سلطة الطيران المدني درجة من الرضى لدى المنظمة الدولية
للطيران المدني؟
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جدول رقم( ) 2
هل حققت سلطة الطيران المدني درجة من الرضى لدى التكرار النسبة المئوية %
المنظمة الدولية للطيران المدني
ال أوافق بشدة

4

4.4

ال أوافق

4

4.7

أوافق

44

42.2

أوافق بشدة

23

24.4

حجم العينة الكلي

10

100

المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
من الجدول أعاله يالحظ بأن معظم آراء المبحوثين من أفراد العينة إنحازت للموافقة
حيث بلغ تكرار هذا الرأى  44بنسبة مئوية  ،%42.2ولعل ذلك يقود لإلجابة بأن سلطة
الطيران المدني حققت درجة معقولة من الرضى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني فيما
يلى اإللتزام بالقواعد الواردة بالملحق السابع عشر الخاص باألمن  ,وقد ظهر ذلك من خالل
نتائج التدقيق الذي أجرته المنظمة الدولية على الطيران المدني السوداني .
الوسط الحسابى واالنحراف المعيارى والقيمة االحتمالية لمربع كاى واالتجاه العام للسؤال
الرابع .
جدول رقم( ) 2
السؤال

الوسط

االنحراف قيمة مربع درجات
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القيمة

االتجاه

الحسابى المعيارى
هل حققت سلطة الطيران

3.12

1.24

كاى

الحرية

االحتمالية

75.600

3

0.000

أوافق

المدني درجة من الرضى
لدى المنظمة الدولية
للطيران المدني
المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
من الجدول أعاله يالحظ بأن القيمة االحتمالية أقل من مستوى المعنوية ()0.04
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في توزيع إجابات أفراد العينة على خيارات
اإلجابة المختلفة (أوافق بشدة ،أوافق  ،ال أوافق  ،ال أوافق بشدة)  ،أي أن إجابات العينة
تتحيز لعبارة دون غيرها  ،وبالرجوع للوسط الحسابى فقد بلغ ( , )3.05بمعنى أنه يقع في
المدى مابين ( 2.40إلى  )3.24وهو المحدد سلفا بالموافقة  ،أي أن اإلتجاه العام آلراء
المبحوثين عن هذا السؤال كان الموافقة  ,وعليه يمكن تأكيد القول بأن سلطة الطيران المدني
حققت درجة معقولة من الرضى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني فيما يلى االلتزام
بالقواعد الواردة بالملحق السابع عشر الخاص باألمن وقد ظهر ذلك من خالل نتائج التدقيق
الذي اجرته المنظمة الدولية على الطيران المدني السودانى
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شكل بيانى رقم ()4
(هل حققت سلطة الطيران المدني درجة من الرضى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني)
المصدر :إعداد الباحث ( من بيانات اإلستبيان – )2017

ـ السؤال الخامس .هل أثر تعدد الجهات األمنية والنظامية العاملة بمطار الخرطوم الدولي
سلبا على األداء؟
جدول رقم( ) 4
هل أثر تعدد الجهات األمنية والنظامية العاملة بمطار الخرطوم التكرار النسبة المئوية %
الدولي سلبا على األداء
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ال أوافق بشدة

4

4.4

ال أوافق

4

4.4

أوافق

12

13.3

أوافق بشدة

45

74.4

حجم العينة الكلي

10

100

المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
من الجدول أعاله يالحظ بأن معظم آراء المبحوثين من أفراد العينة إنحازت للموافقة
بشدة حيث بلغ تكرار هذا الرأى  45بنسبة مئوية  ،%74.4ولعل ذلك يقود لإلجابة بأن
تعدد الجهات األمنية والنظامية العاملة بمطار الخرطوم الدولي وعدم إلتزام بعض منسوبيها
باإلجراءات المعمول بها لحماية الطيران المدني أثرت سلبا على األداء وأدت في كثير من
األحيان إلى التصادم وضعف التنسيق.

الوسط الحسابى واإل نحراف المعيارى والقيمة اإلحتمالية لمربع كاى واإل تجاه العام للسؤال
الخامس .
جدول رقم()01
السؤال

الوسط

االنحراف قيمة مربع درجات القيمة

الحسابى المعيارى كاى
هل أثر تعدد الجهات

3.54

0.83
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124.133

االتجاه

الحرية االحتمالية
3

0.000

أوافق

األمنية والنظامية العاملة

بشدة

بمطار الخرطوم الدولي
سلبا على األداء
المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
من الجدول أعاله يالحظ بأن القيمة اإلحتمالية أقل من مستوى المعنوية ()0.04
مما يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في توزيع إجابات أفراد العينة على خيارات
اإلجابة المختلفة (أوافق بشدة ،أوافق  ،ال أوافق  ،ال أوافق بشدة)  ،أي أن إجابات العينة
تتحيز لعبارة دون غيرها  ،وبالرجوع للوسط الحسابى فقد بلغ ( , )3.41بمعنى أنه يقع في
المدى مابين ( 3.24إلى  )4وهو المحدد سلفا بالموافقة بشدة  ،أي أن اإلتجاه العام آلراء
المبحوثين عن هذا السؤال كان الموافقة بشدة  ,وعليه يمكن تأكيد القول بأن تعدد الجهات
األمنية والنظامية العاملة بمطار الخرطوم الدولي وعدم إلتزام بعض منسوبيها باإلجراءات
المعمول بها لحماية الطيران المدني أثرت سلبا على األداء وأدت في كثير من األحيان إلى
التصادم وضعف التنسيق.
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شكل بيانى رقم ()5
(هل أثر تعدد الجهات األمنية والنظامية العاملة بمطار الخرطوم الدولي سلبا على األداء)
المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017

ـ السؤال السادس  .هل تؤثر مهددات أمن الطيران المدني على األمن الوطني للدولة؟
جدول رقم( ) 00
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هل تؤثر مهددات أمن الطيران المدني على األمن الوطني التكرار النسبة المئوية %
للدولة
ال أوافق بشدة

2

2.2

ال أوافق

0

0

أوافق

14

14.7

أوافق بشدة

73

51.1

حجم العينة الكلي

10

100

المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
من الجدول أعاله يالحظ بأن معظم آراء المبحوثين من أفراد العينة إنحازت للموافقة
بشدة  ,حيث بلغ تكرار هذا الرأى  73بنسبة مئوية  ،%51.1ولعل ذلك يقود لإلجابة بأن
مهددات أمن الطيران المدني تؤثر تأثي ار بالغا على األمن الوطني للدولة في جميع النواحي
سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا.

الوسط الحسابى واالنحراف المعيارى والقيمة االحتمالية لمربع كاى واالتجاه العام للسؤال
السادس .
جدول رقم( ) 08
السؤال

الوسط

االنحراف قيمة
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درجات القيمة

االتجاه

الحسابى المعيارى مربع كاى الحرية االحتمالية
هل تؤثر مهددات أمن

3.77

0.56

45.862

2

الطيران المدني على األمن

0.000

أوافق
بشدة

الوطني للدولة
المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
من الجدول أعاله يالحظ بأن القيمة اإلحتمالية أقل من مستوى المعنوية ()0.04
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في توزيع إجابات أفراد العينة على خيارات
اإلجابة المختلفة (أوافق بشدة ،أوافق  ،ال أوافق  ،ال أوافق بشدة)  ،أي أن إجابات العينة
تتحيز لعبارة دون غيرها  ،وبالرجوع للوسط الحسابى فقد بلغ ( , )3.77بمعنى أنه يقع في
المدى مابين ( 3.24إلى  )4وهو المحدد سلفا بالموافقة بشدة  ،أي أن اإلتجاه العام آلراء
المبحوثين عن هذا السؤال كان الموافقة بشدة  ,وعليه يمكن تأكيد القول بأن مهددات أمن
الطيران المدني تؤثر تأثي ار بالغا على األمن الوطني للدولة في جميع النواحي سياسيا وأمنيا
واقتصاديا واجتماعيا.
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شكل بيانى رقم ( ) 6
(هل تؤثر مهددات أمن الطيران المدني على األمن الوطني للدولة)
المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017

ـ السؤال السابع  .هل حققت سلطة الطيران المدني السودانى حتى اآلن المستوى
المطلوب فيما يلي ربط أمن الطيران المدني باألمن الوطني للدولة ؟
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جدول رقم( ) 03
هل حققت سلطة الطيران المدني السودانى حتى اآلن المستوى التكرار النسبة المئوية %
المطلوب
أوافق بشدة

12

13.3

أوافق

13

14.4

ال أوافق

30

33.3

ال أوافق بشدة

34

35.1

حجم العينة الكلي

10

100

المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
من الجدول أعاله يالحظ بأن معظم آراء المبحوثين من أفراد العينة إنحازت لعدم
الموافقة بشدة حيث بلغ تكرار هذا الرأى  34بنسبة مئوية  ،%35.1ولعل ذلك يقود لإلجابة
بأن سلطة الطيران المدني السودانى لم تحقق حتى اآلن ال نظريا وال عمليا المستوى
المطلوب لربط أمن الطيران المدني باألمن الوطني للدولة بإعتباره جزءا أساسيا منه.
الوسط الحسابى واإل نحراف المعيارى والقيمة اإلحتمالية لمربع كاى واإل تجاه العام للسؤال
السابع .
جدول رقم( ) 04
السؤال

الوسط

االنحراف قيمة

درجات القيمة

الحسابى المعيارى مربع كاى الحرية االحتمالية

261

االتجاه

هل لم تحقق سلطة الطيران 0.24

1.04

3 18.356

0.000

أوافق

المدني السودانى حتى اآلن
المستوى المطلوب
المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017
من الجدول أعاله يالحظ بأن القيمة االحتمالية أقل من مستوى المعنوية ()0.04
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في توزيع إجابات أفراد العينة على خيارات
اإلجابة المختلفة (أوافق بشدة ،أوافق  ،ال أوافق  ،ال أوافق بشدة)  ،أي أن إجابات العينة
تتحيز لعبارة دون غيرها  ،وبالرجدوع للوسط الحسابي فقد بلغ  1.74بمعني أنه يقع بين  1ـ ـ
 1.74وهو المعد سلفا لعدم الموافقة بشدة  ,وأن اإلتجاه العام آلراء المبحوثين عن هذا
السؤال كان عدم الموافقة بشدة  ,وعليه يمكن تأكيد القول بأن سلطة الطيران المدني
السودانى لم تحقق حتى اآلن ال نظريا وال عمليا المستوى المطلوب لربط أمن الطيران
المدني باألمن الوطني للدولة بإعتباره جزءا اساسيأ منه.
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شكل بيانى رقم ()2
(هل حققت سلطة الطيران المدني السودانى حتى اآلن المستوى المطلوب)
المصدر :إعداد الباحث (من بيانات اإلستبيان – )2017

المبحث الثاني
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نتائج البحث
شكلت نتائج هذا البحث كغيره من البحوث والدراسات عموما هدفا إستراتيجيا للباحث الذى
عمل علي إستخالصها من خالل ما ورد من معلومات في فصول ومباحث الدراسة  ,حيث
تمكن الباحث من إستخالص العديد من النتائج الهامة التي يمكن أن تخدم أغراض
موضوع الدراسة وهو حماية أمن الطيرالن المدني من أفعال التدخل غير المشروع أهمها  :ـ
 1ـ إستفاد الطيران المدني من التطور الذى حدث عقب نهاية الحرب العالمية الثانية ,
فنشأت بذلك العديد من شركات النقل الجوي التي إمتلكت طائرات تتمكن من الطيران
لمسافات أطول وتتمتع بطاقة نقل بحموالت أكبر ونتيجة لذلك بدأ التفكير في إنشاء جسم
دولي يعني بنتظيم ورعاية شئون الطيران .
 2ـ دخلت الطائرة إلي السودان في وقت مبكر نسبيا وذلك منذ عهد اإلستعمار لخدمة
األغراض العسكرية المتمثلة في نقل الجنود والمؤن  ,وبعد تطور األحداث عقب الحرب
العالمية الثانية فطن المستعمر إلي اإلستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للسودان فأنشا
العديد من المطارات في العديد من أقاليم السودان لخدمة أغراض جيوش الحلفاء .
 3ـ أدت الهيكلة التي تمت في الطيران المدني السوداني إلي تحسن ملحوظ في الخدمات
في مختلف المجاالت  ,إال أنها قد صاحبتها بعض اإلف ارزات السالبة تمثلت في فقدان عدد
مقدر من العاملين لوظائفهم .
 4ـ تؤثر البنيات األساسية بالمطارات ( أسوار ـ إنارة ـ مدرج ـ تارمك ـ صاالت ـ الخ ) تأثي ار
مباش ار على صناعة الطيران المدني وعلي سالمة وأمن الطيران المدني  ,وتتمتع مطارات
السودان في هذا المجال بمستوى معقول وما زال يحتاج إلي مزيد من التطوير والتحديث .
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 4ـ لألمن الوطني في كل دولة خصائص ونطاقات ومستويات ودعائم ومقومات وأبعاد
وأهداف سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية يجب توفرها  ,وفي السودان جاءت
اإلستراتيجية الربع قرنية ( 2007ـ  2031م ) مبينة ومفصلة لذلك في رؤيتها الوطنية  ,مما
يعني بروز العديد من التحديات التي يجب على الدولة العمل على إجتيازها أهمها إحالة
الرؤية للوحدة إلي واقع حقيقي من اإلستقرر السياسى واإلقتصادى واإلجتماعي  ,توطيد
دعائم الدولة اإلتحادية  ,تعميق قواعد التربية الوطنية  ,إعالء قيم العمل واإلنتاج  ,تأهيل
التعليم وتطوير المناهج .
 4ـ تسعي كل دولة لمعرفة عناصر قوتها لتعزيزها  ,وعناصر ضعفها لمعالجتها  ,كما
تسعي لمعرفة عناصر قوة وضعف اآلخرين لترسم وتخطط إستراتيجية أمنها الوطني  ,حيث
توجد العديد من العوامل المتصلة ببعضها تؤثر سلبا وايجابا على األمن الوطني للدولة
أهمها  ,المبادئ والقيم التي تؤمن بها الدولة  ,البيئة الدولية  ,البيئة الداخلية  ,طبيعة
التهديدات التي تواجهها .
 7ـ تواجه األمن الوطني السوداني العديد من المهددات السياسية  ,العسكرية  ,اإلقتصادية ,
اإلجتماعية  ,العلمية والتقنية أهمها  ,ضعف التخطيط اإلستراتيجي في جميع عناصر قوى
الدولة الشاملة  ,تشتيت وضعف اإلرادة الوطنية  ,عدم اإلجماع على المصالح الوطنية العليا
 ,كثافة الوجود األجنبي  ,الصراعات السياسية المسلحة  ,ضعف القدرة التنافسية العالمية
للمنتجات الوطنية  ,تدهور المنشآت اإلقتصادية  ,تخلف وسائل اإلنتاج وهجرة الكوادر
الوطنية .
 5ـ تسللت ظاهرة اإلرهاب إلي معظم الدول  ,وأصبحت تواجه صعوبة بالغة في مكافحتها ,
كما أصبحت اإلعتداءات التي تهدد الدولة تتجاوز حدودها لتهدد دول أخرى  ,وعلي الرقم
من اإلهتمام الكبير الذى أواله المجتمع الدولي لظاهرة اإلرهاب إال أنه لم يتم حتي اآلن
التوصل إلي تعريف موحد لهذه الظاهرة  ,وذلك بسبب إختالف المعايير وتباين الرؤي حوله
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 ,وعدم توفر الحياد الكامل  ,حيث تنطلق كل جهة من منطلقات أيدلوجية وسياسية معينة
تسعي إلبرازها .
 1ـ حرم اإلسالم اإلرهاب بجميع أنواعه  ,ووصفه بالفساد في األرض  ,وجعل مقاصد
الشريعة اإلسالمية العليا تتمثل في حفظ الدين  ,النفس  ,المال العرض  ,ونهي عن القتل
والسلب وانتهاك حقوق اآلخرين  ,وقد جاءت العديد من اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث
النبوية الشريفة التي تبين ذلك .
 10ـ بذل السودان جهود مقدرة في مكافحة ظاهرة اإلرهاب  ,شملت محاور السياسات ,
عالقات التعاون الدولي واإلقليمي  ,اإلجراءات والعمليات وعبرت عن ذلك بالعديد من
القوانين واللوائح والقررات التي تم إصدارها والتوقيع على اإلتفاقيات المتعلقة بمكافحة الظاهرة
و المشاركة في المؤتمرات وتنفيذ العديد من العمليات األمنية لتحجيم الظاهرة على الصعيد
الداخلي .
 11ـ هنالك العديد من أفعال التدخل غير المشروع التي تهدد سالمة وأمن الطيران المدني و
يسعي المجرمون إلي إرتكابها  ,بينتها اإلتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية أهمها  ,جرائم
إختطاف الطائرات  ,الهجوم المسلح على المطارات والطائرات  ,تخريب أجهزة المالحة
الجوية  ,البالغات الكاذبة عن وجود قنابل داخل الطائرات و إثارة الشغب داخل الطائرة .
 12ـ بذلت المنظمة الدولية للطيران المدني جهودا كبيرة ومقدرة للحيلولة دون وقوع جرائم
أفعال التدخل غير المشروع ضد سالمة وأمن الطيران المدني  ,وبينت كيفية إدارة األزمة إذا
وقع الفعل حقيقة  ,وأوضحت العديد من اإلجراءات والواجبات التي يجب أن يقوم بها كل
من الدول المتعاقدة ذات الصلة بالحادثة  ,قائد الطائرة المعنية  ,إدارات المطارات ذات
الصلة بالحادثة  ,العاملين بأجهزة المالحة والمراقبة الجوية في المطارات ذات الصلة
بالحادثة .
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 13ـ هنالك العديد من األسباب التي تدفع المجرمين إلي إرتكاب جرائم أفعال التدخل غير
المشروع وخصوصا جريمة إختطاف الطائرة  ,وترجع هذه األسباب إلي دوافع سياسية
واجتماعية واقتصادية وبعضها نفسية واجرامية تتعلق بشخصية المجرم  ,وتؤثر هذه األفعال
تأثي ار بالغا على األمن الوطني للدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
 14ـ يرجع تركيز المجرمون على إرتكاب جريمة إختطاف الطائرة دون غيرها من الجرائم
األخرى إلعتبارات كثيرة أهمها  ,أن الطائرة تمثل وعاء مناسب لحجز الرهائن والتنقل بهم
من بلد ألخر مع إختالف جنسياتهم وأعراقهم  ,وهذا يمنحهم دوافع قوية للمساومة بمطالبهم ,
فضال على اإلرتفاعات الشاهقة التي تطير فيها الطائرة  ,والتأثير البالغ على الرأى العام
العالمي والمحلي ولفت أنظار العالم لقضيتهم ومطالبهم  ,مع إمكانية إستخدام الطائرة
كسالح دمار شامل .
 14ـ أثبتت بعض وقائع أفعال التدخل غير المشروع التي وقعت في بعض الدول أن الوضع
السياسي ومستوى عالقات التعاون بين الدول تؤثر تأثي ار بالغا سلبا وايجاباعلي كيفية التعامل
والتعاون في محاربة هذه الظاهرة  ,فكلما كانت العالقات السياسية جيدة زادت درجة التعاون
بين الدول  ,وكلما كانت غير ذلك قلت وضعفت درجة التعاون بينها
 14ـ لم تبين اإلتفاقيات الدولية الخاصة بحماية أمن الطيران المدني أي عقوبات محددة
على مرتكبي جرائم أفعال التدخل غير المشروع  ,واكتفت بحث الدول األعضاء على إدراج
أشد العقوبات على هذه األفعال في تشريعاتها الوطنية  ,وقد تفاوتت الدول في ذلك بين دول
تشددت وأدرجت عقوبات رادعة في تشريعاتها على مرتكبي هذه األفعال وأخرى تساهلت
وكانت عقوباتها أقل  ,وهذا بدوره أثر سلبا وايجابا على نمو وتصاعد هذه الظاهرة .
 17ـ يساهم النقل الجوي مساهمات كبيرة

مباشرة وغير مباشرة في تحقيق التنمية

اإلقتصادية للدولة  ,أهمها التأثير اإليجابي على ميزان المدفوعات من خالل ما يوفره من
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عمالت أجنبية متحصلة من رسوم العبور والهبوط واإلقالع والوقود للطائرات  ,الوظائف
الكثيرة في مختلف قطاعات النقل الجوي من مطارات وشركات طيران وخالفه والقطاعات
األخرى ذات الصلة  ,تنشيط وتنمية القطاع السياحي  ,المساهمة الكبيرة في تحقيق التواصل
بين الشعوب وتبادل الحضارات والثقافات ونقل السلع والبضائع وغيرها من الفوائد .

المبحث الثالث
توصيات ومقترحات لدراسات وبحوث مستقبلية
قدم الباحث العديد من التوصيات الهامة التي يمكن أن تعين وتساعد علي تطوير صناعة
الطيران المدني وحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع معظم هذه
التوصيات جاءت متعلقة بالطيران المدني السوداني بإعتباره النموذج الذى إستهدفته الدراسة
 ,وكان بعضها معنيا بالمنظمة الدولية للطيران المدني  ,كما قدم الباحث مقترحات عناوين
لبحوث ودراسات مستقبلية نأمل أن يستفيد منها الباحثون في المجال .
المطلب األول  :التوصيات .
 1ـ دعم المطارات بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أجهزة التفتيش األمني
وأجهزة كشف المتفجرات واإلستعانة بالكالب البوليسية في ذلك  ,مع تكثيف التدريب
المستمر للعناصر العاملة في مجال أمن الطيران المدني .
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 2ـ العمل على قيام كليات متخصصة بأمن الطيران المدني مع تشجيع البحوث والدراسات
في مجال حماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع .
 3ـ اإلسراع في قيام الشخصية اإلعتبارية ألمن الطيران المدني بالمنظمة الدولية للطيران
المدني وذلك بفصلها عن إدراة النقل الجوي  ,مع دعم وتطوير البنية التحتية الخاصة بأمن
الطيران المدني.
 4ـ مراجعة القوانين والبرامج الوطنية بغرض تشديد عقوبة مرتكبي الجرائم ضد سالمة وأمن
الطيران المدني خصوصا عقوبة جريمة إختطاف الطائرات .
 4ـ معالجة وضعية العاملين بأمن الطيران المدني السوداني وذلك بتمكينهم من أداء مهمتهم
وتوفير الحماية القانونية الالزمة لهم .
 4ـ اإلسراع في تحقيق مطلوبات المنظمة الدولية للطيران المدني القاضية بإدراج أمن
الطيران المدني ضمن منظومة األمن الوطني للدولة مع تنفيذ جميع المتطلبات التشريعية
واألكاديمية التي تحقق ذلك.
 7ـ اإلهتمام بنشر ثقافة أمن الطيران المدني وسط العاملين بصناعة الطيران وذلك بغرض
نشر الوعي ورفع الحس األمني .
 5ـ اإلهتمام بتنفيذ التمارين األمنية السنوية على خطط الطوارئ بإنتظام  ,ودعم وتأهيل
مراكز الطوارئ بالمطارات ,مع تحليل نتائج التمارين لإلستفادة من ذلك في معالجة الثقرات
بخطة الطوارئ.
 1ـ تفعيل اللجان ذات الصلة المساعدة ألمن الطيران المدني ممثلة في الفريق الوطني
إلدارة األزمة والتفاوض  ,اللجنة الوطنية ألمن الطيران  ,لجنة تقييم المخاطر والمهددات
لجان أمن المطارات وبقية اللجان األخرى ذات الصلة .
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 10ـ اإل هتمام بتفيذ الزيارات بين المختصين وخبراء أمن الطيران إقليميا ودوليا وذلك بغرض
تبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة القضايا المشتركة .

املطلب الثاني  :مقرتحات عناوين لبحوث ودراسات مستقبلية :
 1ـ تشديد العقوبة وأثره على جريمة إختطاف الطائرة .
 2ـ دور النقل الجوي في التنمية اإلقتصادية .
 3ـ تأثير أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني على اإلقتصاد الوطني .
 .4اإلرهاب الدولي وأثره علي أمن الطيران المدني .
 . 4التفتيش األمني بالمطارات وأثره علي كشف الجريمة .
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قائمة المصادر والمراجع .
 . 0المصادر .
أ ـ القرآن الكريم .
ب ـ السنة النبوية الشريفة.
ج ـ مقابلة شخصية مع حسن وقيع اهلل صالح ـ ـ نائب مدير سلطة أمن الطيران المدني ـ
الخبير في شئون أمن الطيران المدني ـ ـ الخرطوم ـ  2017/1/14م .
د ـ مقابلة شخصية مع عصام أحمد محمد الطاهر ـ مدير عام شركة مطار الخرطوم الدولي
ـ الخرطوم ـ  2017/1/14م .
ه ـ مقابلة شخصية مع كمال الدين يعقوب بالل ـ رئيس مجلس إدارة شركة المطارات
الوالئية ـ المدير العام األسبق لمطار الخرطوم الدولي ـ الخبير في شئون الطيران المدني ـ
الخرطوم ـ ـ  2017/10/14م .
 .8المراجع .
أ ـ الكتب .
 1ـ المعز فضل السيد محمد رحمة اهلل ـ الصراع األثيوبي األرتري و إنعكاساته علي
األمن القومي السوداني ـ الخرطوم ـ مطابع السودان للعملة ـ  2014م .
 2ـ أحمد محمد الماحي ـ الجريمة المنظمة وأثرها علي األمن القومي ـ ـ الخرطوم ـ
جامعة الرباط الوطني ـ ـ كلية اإلعالم ـ ـ  204م .
 3ـ أحمد حمد أحمد أبومصطفي ـ اإلرهاب ومواجهته جنائيا ـ ـ القاهرة ـ ـ الفتح للطباعة
والنشر ـ  2007م .
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 4ـ أحمد عمر هاشم ـ ـ األمن في اإلسالم ـ القاهرة ـ ـ دار المنار للطباعة والنشر ـ ـ
 1114م .
 4ـ المعز فاروق محمد أحمد ـ ـ إسرائيل والصراع اإلستراتيجي في القرن األفريقي ـ ـ
الخرطوم ـ ـ مطابع السودان للعملة ـ  2010م .
 4ـ أحمد حسن محمد عثمان ـ الجريمة المنظمة أسبابها  ,مكافحتها  ,وضعها في
السودان ـ ـ حصاد الطباعة والنشر ـ ـ الخرطوم ـ ـ  2004م .
 7ـ المنظمة الدولية للطيران المدني ـ ـ دليل أمن الطيران المدني ـ ـ الطبعة الثامنة ـ ـ
 2011م ـ
 5ـ المنظمة الدولية للطيران المدني ـ ـ الملحق السابع عشر إلتفاقية شيكاغو 1144
الطبعة الثامنة ـ ـ  2004م .
 1ـ ـ الهيئة العامة للطيران المدني السوداني ـ ـ البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني
الخرطوم ـ ـ  2005م .
 10ـ الهيئة العامة للطيران المدني السوداني ـ ـ الطيران المدني السوداني مسيرة التطور
و مآالت التحول ـ ـ نشرة تعريفية ـ ـ الخرطوم ـ ـ  2012م .
 11ـ ـ أكاديمية السودان لعلوم و تكنلوجيا الطيران ـ ـ شعبة أمن الطيران ـ ـ إدارة األزمات ـ ـ
منهج تعليمى ـ ـ الخرطوم ـ ـ  2001م .
 12ـ هاشم محمد األمين البدرى ـ ـ لعنة النفط دراسة في األمن القومي السوداني ـ
الخرطوم ـ ـ مطابع السودان للعملة ـ ـ  2011م .
 13ـ حسين شريف ـ اإلرهاب الدولي وانعكاساته علي الشرق األوسط ـ ـ الهيئة المصرية
العامة للكتاب ـ ـ  1117م .
 14ـ حمدى محمد عثمان ـ ـ اإلعالم األمني وادارة األزمات والكوارث ـ ـ القاهرة ـ ـ مطابع
الشرطة للطابعة والنشر والتوزيع ـ ـ  2005م .
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 14ـ خيري الحسيني ـ ـ أحكام التسجيل واإلرهاب الجوي في قانون الطيران العام ـ ـ
القاهرة ـ ـ دار الكتب ـ ـ  1112م .
 14ـ ـ خديجة عبداهلل محمد عبداهلل ـ ـ أثر اإلرهاب علي األمن القومي السوداني ـ ـ
الخرطوم ـ ـ شركة مطابع السودان للعملة ـ ـ  2014م .
 17ـ ـ يس الحاج عابدين ـ ـ إقالع سودانير تجربة في اإلصالح ـ ـ الخرطوم ـ ـ 2004
 15ـ ـ يحي الهادي سليمان ـ ـ الفضائيات وأثرها علي الثقافة العربية واإلسالمية ـ ـ
الخرطوم ـ ـ  2011م .
 11ـ محمد حسين سليمان أبوصالح ـ ـ التخطيط اإلستراتيجي القومي ـ ـ الخرطوم ـ ـ
 2013م .
 20ـ محمد األمين البشرى ـ ـ األمن العربي المقومات والمعوقات ـ ـ الرياض ـ ـ جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ـ ـ الطبعة األولي ـ ـ  2014م .
 21ـ محمد العباس محمد األمين ـ ـ التخطيط اإلستراتيجي لألمن القومي ـ ـ الخرطوم ـ ـ
مطابع السودان للعملة ـ ـ  2011م .
 22ـ محمد الحافظ جاد كريم ـ ـ الصحافة اإللكترونية وأثرها القومي ـ ـ الطبعة األولي ـ
مركز التنوير المعرفي ـ ـ الخرطوم ـ ـ  2014م .
 23ـ محسن العجيمي بن عيسي ـ األمن والتنمية ـ ـ دار الحامد للنشر والتوزيع ـ عمان ـ ـ
األردن ـ ـ  2014م .
 24ـ محجوب الصديق محمد أحمد وآخرون ـ ـ إستراتيجية األمن الوطني السوداني ـ
األكاديمية العليا للدراسات اإلستراتيجية واألمنية ـ ـ الخرطوم ـ ـ  2011م .
 24ـ محمود محمد عابدين ـ ظاهرة القتل واإلرهاب ـ ـ الخرطوم ـ ـ  1117م .
 24ـ ـ محمد أحمد معال ـ األمن الغذائي ـ ـ مذكرة تعليمة ـ ـ األكاديمية العسكرية العليا ـ ـ
أمدرمان ـ ـ  2014م .
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 27ـ ـ صالح الدين محمد سليم ـ ـ مفهوم األمن القومي ـ ـ مذكرة تعليمية ـ ـ األكاديمية
العسكرية العليا ـ ـ أمدرمان ـ ـ  2014م .
 25ـ ـ محمد أحمد معال ـ ـ المصالح والغايات واألهداف الوطنية العليا ـ ـ مذكرة تعليمية ـ
األكاديمية العسكرية العليا ـ ـ أمدرمان ـ ـ  2014م .
 21ـ محي الدين حسن رأفت ـ ـ تنظيم أمن الطيران المدني السوداني ـ ـ منهج تعليمي ـ ـ
أكاديمية السودان لعلوم وتكنلوجيا الطيران ـ ـ شعبة أمن الطيران ـ ـ الخرطوم ـ ـ  2012م .
 30ـ ـ مناشط هيئة الطيران المدني السوداني ـ ـ مذكرة تعليمية ـ ـ المعهد القومي للطيران
المدني ـ ـ شعبة أمن الطيران ـ ـ الخرطوم ـ ـ  2001م .
 31ـ نتيز يميبري عمر ـ ـ الالجئون واألمن القومي في البحيرات ـ ـ الخرطوم ـ ـ دار
جامعة أفريقيا العالمية للطباعة والنشر ـ ـ  2000م .
 30ـ سالم الحاج عبداهلل باب اهلل ـ ـ مدخل متكامل لدراسة وفهم علم اإلستراتيجية ـ ـ
اواب للخدمات وأعمال الطباعة والنشر ـ ـ الخرطوم ـ ـ  2007م .
 32ـ عيسي السيد أحمد الهاشمي ـ ـ القانون الدولي للطيران والفضاء ـ ـ القاهرة ـ ـ دار
النهضة العربية ـ ـ  2001م .
 33ـ عيسي أدم أبكر يوسف ـ ـ دراسات أمنية واستراتيجية ( رؤي وأفكار ) ـ ـ الخرطوم ـ ـ
 2001م .
 34ـ عادل علي حسن محمد أحمد ـ تحديات األمن القومي السوداني عقب الحرب
الباردة واستراتيجية مراجعتها ـ ـ الخرطوم ـ ـ مطابع السودان للعملة ـ ـ  2013م .
 34ـ عبدالكريم أبوالفتوح إبراهيم درويش ـ مكافحة الجرائم ضد الطائرات ـ ـ الطبعة
األولي ـ ـ القاهرة ـ ـ دار النهضة العربية ـ ـ  1115م .
 34ـ ـ ربيع عبداهلل نصر غناوي ـ ـ المرجعية القانونية ألمن الطيران المدني ـ ـ منهج
تعليمي ـ ـ أكاديمية السودان لعلوم وتكنلوجيا الطيران ـ ـ شعبة أمن الطيران المدني ـ ـ
الخرطوم ـ ـ  2010م .
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ب ـ ـ الوثائق الحكومية .
 1ـ ـ الهيئة العامة للطيران المدني السوداني ـ ـ قانون تنظيم الطيران المدني ـ الخرطوم ـ ـ
 2010م .
 2ـ ـ الهيئة العامة للطيران المدني السوداني ـ ـ قانون سالمة الطيران المدني ـ الخرطوم ـ ـ
 2010م .
 3ـ المنظمة الدولية للطيران المدني ـ ـ تقرير تدقيق خبراء المنظمة علي السودان ـ ـ
الخرطوم ـ ـ  2012م .
 4ـ الهيئة العامة للطيران المدني السوداني ـ ـ محاضر إجتماعات اللجنة الوطنية ألمن
الطيران المدني ـ ـ الخرطوم ـ ـ  2005م .
 2017م .
 4ـ مركز الدراسات اإلستراتيجية ـ ـ الخرطوم ـ ـ التقرير اإلستراتيجي السوداني  2004ـ ـ
 2005م .
 4ـ ـ شركة مطار الخرطوم الدولي ـ ـ سجالت ووثائق إدارة هندسة المطار ـ ـ الخرطوم ـ ـ
فبرائر  2017م .
 7ـ ـ شركة المطارات الوالئية ـ ـ سجالت ووثائق إدارة هندسة المطارات ـ ـ الخرطوم ـ ـ
فبرائر  2017م .
ج ـ الدراسات والبحوث العلمية .
 1ـ إبراهيم علي الخضر الشفيع ـ تطبيق معايير السالمة الجوية وأثرها علي األمن
الوطني السوداني ـ ـ بحث ماجستير ـ ـ األكاديمية العسكرية العليا ـ ـ أمدرمان  2011ـ
 2012م .
 2ـ أميرة طيفور حسين ـ دور القوات النظامية السودانية في حفظ األمن ـ بحث
ماجستير ـ جامعة النيلين ـ الخرطوم ـ  2010م .
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 3ـ الحاج عبداهلل حسن الحاج ـ ـ أثر نزاع الحدود علي األمن القومي السوداني ـ بحث
ماجستير ـ جامعة النيلين ـ الخرطوم ـ  2014م .
 4ـ ـ الهادى أحمد محمد كباشي ـ التطرف الديني وأثره علي األمن القومي السوداني ـ
بحث ماجستير ـ األكاديمية العليا للدراسات اإلستراتيجية واألمنية ـ الخرطوم ـ  2012ـ
 2013م .
 4ـ ـالسراني عبداهلل مسعود أثر األعمال اإلرهابية علي األمن الوطني ـ ـ بحث علمي ـ ـ
دمشق ـ ـ الندوة العلمية حول أثر األعمال اإلرهابية علي قطاع السياحة ـ ـ  2010م
 4ـ ـ جعفر بخيت الزبير أحمد ـ ـ مهددات األمن اإلجتماعي السوداني واستراتيجية الحلول
ـ ـ بحث لنيل جائزة األكاديمية العليا للدراسات اإلستراتيجية واألمنية ـ ـ الخرطوم ـ ـ 2014
م.
 7ـ ـ دوافع التدخل اإلرهابي الغير مشروع ـ ـ دراسة تحليلية لتنظيمات خاليا العنف الجوي
ـ ـ أكاديمية السودان لعلوم وتكنلوجيا الطيران ـ ـ شعبة أمن الطيران ـالمدني ـ الخرطوم ـ ـ
 2013م .
 5ـ يوسف حامد محمد الفضل ـ ـ الصراع في القرن األفريقي وأثره علي األمن القومي
السوداني ـ ـ بحث زمالة ـ ـ أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية ـ ـ الخرطوم ـ  2002ـ ـ 2003
م.
 110ـ ـ محمد أحمد عزاز ـ ـ دور شركات الطيران في مجال النقل و الزراعة ـ بحث ـ
لنيل درجة الماجستير ـ ـ أكاديمية نميري العسكرية ـ ـ الخرطوم ـ ـ  1117ـ ـ  1115م
 11ـ ـ محمد أحمد األمين سليمان ـ ـ دور الطيران المدني السوداني في تجهيز مسرح
الحرب ـ ـ بحث لنيل درجة الماجستير ـ ـ األكاديمية العسكرية العليا ـ ـ أمدرمان ـ ـ  2011ـ ـ
 2012م .
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 12ـ ـ خولة كافي ـ ـ النقل وأثره علي اإلقتصاد المحلي ـ ـ بحث لنيل درجة الماجستير ـ ـ
الجزائر ـ ـ جامعة الحاج الخضر ـ ـ كلية اإلقتصاد ـ ـ  2010ـ ـ  2011م .
 13ـ سامي أحمد محمد أحمد ـ ـ مهددات األمن اإلقتصادى السوداني ـ ـ واستراتيجية
الحلول ـ ـ بحث لنيل جائزة األكاديمية العليا للدراسات اإلستراتيجية واألمنية ـ ـ الخرطوم ـ ـ
 2014م .
 14ـ عثمان حسن عثمان ـ ـ إختطاف الطائرات وأثره علي األمن القومي ـ ـ بحث زمالة
أكاديمية الشرطة العليا ـ ـ الخرطوم ـ ـ  2001م .
 14ـ ـ قدوين كاسنقا أندريا سعد اهلل ـ ـ مهددات األمن القومي السوداني ـ ـ بحث لنيل
درجة الماجستير ـ ـ األكاديمية العليا للدراسات اإلستراتيجية واألمنية ـ ـ الخرطوم ـ 2004
ـ ـ  2007م .
 14ـ ـ يتركي بن عيد البقمي ـ ـ دور اإلعالم األمني في الوقاية من الجرائم اإلرهابية ـ ـ
بحث لنيل درجة الماجستير ـ ـ الرياض ـ ـ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ـ ـ  2012م
.
د ـ الندوات والسمنارات والمؤتمرات .
 1ـ أشرف توفيق شمس الدين ـ ـ اإلرهاب الجوي والمسئولية الجنائية ـ ورقة عمل ـ ـ
المؤتمر القانوني للطيران المدني ـ ـ دبي ـ ـ  2012م .
 2ـ حسن محمد حسن اللبيب ـ ـ المعايير المتطورة لدراسة التهديدات الموجهة ضد أمن
الطيران المدني ـ ـ ورقة عمل المؤتمر الدولي ألمن الطيران العربي ـ أبوظبي ـ

 7ـــ

 1نوفمبر  2004م .
 3ـ حسن وقيع اهلل صالح ـ ـ نشأة وتطور أمن الطيران المدني ـ ـ ورقة عمل ـ ـ الخرطوم ـ ـ
 2001م .
 4ـ ـ محمد جعفر محمد ـ ـ السوابق القضائية في مجال مكافحة اإلرهاب ـ ـ ورقة عمل ـ ـ
ورشة منظمة اإليقاد حول بناء القدرات ـ ـ الخرطوم ـ ـ  2004م .
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 4ـ ـ معاوية مدني أحمد ـ ـ جهود السودان في مكافحة اإلرهاب ـ ـ ورقة عمل ـ ـ ورشة دور
الخطاب الديني في مكافحة اإلرهاب ـ ـ الخرطوم ـ ـ قاعة الصداقة ـ ـ  15ـ ـ  11يوليو
 2014م .
ه ـ المقاالت الصحفية .
 1ـ ـ أحمد رمضان جويبر ـ حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع ـ
مقال صحفي ـ مجلة المسلح ـ طرابلس ـ ـ  2014م .
 2ـ محمود إحسان هندي ـ ـ اإلتفاقيات الدولية الخاصة باإلرهاب ـ ـ مقال صحفي ـ ـ دبي ـ ـ
جامعة األمارات مجلة كلية الشريعة والقانون ـ ـ  1151م .
 3ـ ـ محمد حسين سليمان أبوصالح ـ ـ السودان وصراع المصالح اإلستراتجية ـ ـ مقال
صحفي ـ ـ مجلة اإلستراتيجية واألمن ـ ـ الخرطوم ـ ـ  2013م .
 4ـ ـ معاوية مدني أحمد ـ ـ الهيئة الوطنية لمكافحة اإلرهاب ـ ـ حوار صحفي ـ ـ صحيفة
المجهر السياسي  2017/7/3م .
 4ـ ـ سامي محمد حسين شبر ـ ـ هل إختطاف الطائرات قرصنة في القانون الدولي ـ ـ
مقال صحفي ـ ـ مجلة العلوم القانونية ـ ـ جامعة بغداد ـ كلية الحقوق ـ ـ  1141م .
 4ـ ـ عبدالعزيز شعبان خالد الحديثي ـ ـ أحكام جريمة إختطاف الطائرات القانون الدولي ـ ـ
مقال صحفي ـ ـ مجلة العلوم القانونية ـوالسياسية ـ ـ جامعة ديالي ـ ـ باعقوبة ـ  2011م .
و ـ ـ مواقع األنترنيت .
 1ـ أسامة مصطفي إبراهيم ـ ـ جريمة إختطاف الطائرات ـ ـ مقال بالنت ـ ـ موقع سودانير
أونالين ـ ـ  2013م .
 2ـ محمد حمدان رمضان ـ ـ اإلرهاب الدولي وتداعياته علي األمن والسلم الدوليين ـ ـ
دراسة تحليلية من منظور إجتماعي ـ ـ جامعة الملك سعود ـ ـ مجلة أبحاث كلية التربية ـ ـ
 2011م .
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 3ـ ـ مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ـ ـ األهداف اإلستراتجية  2004ـ ـ  2010م
ـ ـ مكتبة علوم الطيران .
 4ـ ـ خالد حسن إبراهيم ـ ـ األزمة السودانية والمهددات األمنية اإلستراتيجية الكامنة ـ ـ
مقال بموقع سودانيز أون الين ـ ـ أبريل  2014م .
 4ـ ـ عبدالرحيم بوعيدة ـ ـ اإلتفاقيات الدولية المتعلقة باإلرهاب في مجال أمن الطيران ـ ـ
مقال بموقع جامعة القاضى عياض بالمغرب ـ ـ  2013م .
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الملحق (أ)
مقابلة شخصية رقم ()0
حسن وقيع اهلل صالح .
الخبير في أمن الطيران المدني .
نائب مدير سلطة أمن الطيران المدني السوداني .
مكان المقابلة  :مكتبه بمباني سلطة أمن الطيران المدني بالخرطوم .
تاريخ المقابلة  2017/1/14 :م
أسئلة المقابلة .
السؤال األول .
هل تعتقد بأن هيكلة الطيران المدني السوداني التي بموجبها تم فصل الجسم الرقابي عن
الجسم التشغيلي وفقا لموجهات المنظمة الدولية للطيران المدني قد أدت إلي تجويد

األداء

خصوصا فيما يلي حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع  .؟
اإلجابة على السؤال األول .
ال لم تحقق الهيكلة التجويد المطلوب في األداء حتي اآلن وذلك نسبة لعدم إكتمال البنيات
التشريعية وعدم توفر الموارد المالية الكافية وضعف اإليرادات في معظم المطارات مع وجود
ضعف إدارى في هذه المرحلة .

السؤال الثاني .
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هل تعتقد بأن اإلمكانيات البشرية والمادية والفنية المتوفرة للعمل في مجال أمن الطيران
المدني بمطار الخرطوم الدولي كافية ومناسبة بالقدر الذي يجعل من الصعوبة بمكان وقوع
أي فعل من أفعال التدخل غير المشروع .؟
اإلجابة على السؤال الثاني .
ال أعتقد بأن اإلمكانيات البشرية والمادية والفنية المتوفرة للعمل بمطار الخرطوم الدولي اآلن
كافية بالقدر الذي يجعل من الصعوبة بمكان وقوع أى فعل من أفعال التدخل غير المشروع
.
السؤال الثالث .
هل تعتقد بأن التصميم الفني والهندسى للصاالت والمداخل والمخارج وبقية المرافق األخرى
ذات الصلة بمطار الخرطوم الدولي قد تم فيها مراعاة موجهات المنظمة الدولية للطيران
المدني الخاصة بحماية أمن الطيران المدني .؟
اإلجابة على السؤال الثالث .
ال لم يتم مراعاة موجهات المنظمة الدولية للطيران المدني الخاصة بحماية أمن الطيران في
التصميم الفني والهندسي في الصاالت والمداخل والمخارج والمرافق األخرى ذات الصلة في
مطار الخرطوم الدولي .

السؤال الرابع .
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هل تعتقد بأن التدقيق الذى تم على أمن الطيران المدني السوداني من قبل المنظمة الدولية
للطيران المدني قد نال رضى المنظمة الدولية فيما يلي اإللتزام بالقواعد القياسية الواردة
بالملحق السابع عشر إلتفاقية شيكاغو  1144م .؟
اإلجابة على السؤال الرابع .
نعم حقق التدقيق الذى تم من المنظمة الدولية للطيران المدني على أمن الطيران المدني
السوداني ما قبل الهيكلة التي تمت في العام 2012م رضا معقوال للمنظمة الدولية أما عن
الوضع الحالي فاإلجابة ال .
السؤال الخامس .
هل تعتقد بأن اإلجراءات المعمول بها في تفتيش الركاب واألمتعة والبريد في مطار الخرطوم
الدولي تتم وفقا لما هو وارد ومطلوب في البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني السوداني
وأنها كافية لتوفير الحماية الالزمة  .؟
اإلجابة على السؤال الخامس .
نعم تتم إجراءات التفتيش األمني على الركاب واألمتعة والبريد في مطار الخرطوم وفقا لما
هو وارد ومطلوب في البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني السوداني .

السؤال السادس .
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هل تعتقد بأن مهددات أمن الطيران المدني لها أي تأثيرات سالبة على األمن الوطني للدولة
؟ وما هو المطلوب لتالفي أي قصور في هذا الجانب إن وجد .؟
اإلجابة على السؤال السادس .
نعم تؤثر مهددات أمن الطيران المدني تأثي ار بالغا على األمن الوطني للدولة  ,وحتي يتم
تالفي القصور في هذا األمر فال بد من تحقيق اآلتي :ـ
أ /دخول أمن الطيران المدني السوداني في منظومة األمن الوطني للدولة .
ب /وضع أمن الطيران المدني في الخطط األمنية للدولة .
ج /توفير الصالحية والحماية الالزمة للعاملين بأمن الطيران المدني .
السؤال السابع .
هل تعتقد بأن تعدد األجهزة األمنية والنظامية العاملة بمطار الخرطوم الدولي له أي أثر
سالب على تجويد األداء فيما يلي حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع
وهل توجد أي تدخالت معيقة للعمل .؟
اإلجابة على السؤال السابع .
نعم أثر تعدد األجهزة األمنية العاملة بمطار الخرطوم سلبا على األداء ذلك ألن كل جهة
من الجهات األمنية العاملة بالمطار تعمل وفق رؤيتها وأنظمتها دون اإلعتبار لنظام المطار
الذي يعاني من نقص الصالحيات والقوانين التي تحكمه كوحدة إدارية واحدة وشاملة لجميع
الجهات العاملة فيه .
السؤال الثامن .
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هل تعتقد بأن مركز عمليات الطوارئ بمطار الخرطوم الدولي قد تم إعداده وفقا لمتطلبات
المنظمة الدولية للطيران المدني ؟ وما هي أهم المشاكل المعيقة للعمل بالمركز بإعتقادك .؟
اإلجابة على السؤال الثامن .
ال لم يتم إعداد مركز عمليات الطوارئ بمطار الخرطوم وفقا لمتطلبات المنظمة الدولية
للطيران المدني  ,كما أن المتطلبات األساسية غير متوفرة بالمركز  ,وال توجد تمارين طوارئ
منتظمة تبرز عيوب خطط الطوارئ وعيوب المركز  ,كما أن الكوادر التي تعمل بالمركز
غير مدربة .
السؤال التاسع .
ما هو تقيمكم لنشاط كل من اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني  ,واللجنة العليا إلدارة
األزمات والطوارئ بإيجاز .؟
اإلجابة على السؤال التاسع .
بخصوص نشاط اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني فإن نشاطها جيدا ومنتظما كما أنها
أنشأت لجان فرعية لمساعدتها  ,أما بخصوص اللجنة العليا إلدارة األزمات فليس لديها
نشاط يذكر ولم تفعل بعد .

السؤال العاشر .
بإعتقادك هل هنالك أي تأثير سالب لوضعية العاملين بأمن الطيران المدني السوداني على
األداء األمني بالمطارات السودانية ( موظفون مدنيون يؤدون مهام ذات طبيعة أمنية أقرب
لمهام القوات النظامية ) ؟ وما هو الوضع األمثل بإعتقادك ؟ .
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اإلجابة على السؤال العاشر .
نعم لوضعية العاملين بأمن الطيران الحالية تأثي ار سالبا على األداء بالمطارات  ,ويحتاج
العاملين بأمن الطيران المدني للصالحيات والحماية الالزمة وهذا غير موجود اآلن فهم
موظفون مدنيون يقومون بخدمة أمنية  ,والوضع األمثل هو أن يتم تحويلهم إلي قوة نظامية
.
السؤال الحادي عشر .
بإعتقادك ما هي أهم معوقات العمل في مجال أمن الطيران المدني في السودان ؟ وما هي
مقترحاتكم للحلول لهذه المعوقات إن وجدت  .؟
اإلجابة على السؤال الحادى عشر .
تتمثل أهم معوقات العمل في أمن الطيران المدني في السودان في عدم توفر الصالحية
والحماية الالزمة للعاملين في مجال أمن الطيران المدني كما أن األمن يدار كأمن مصلحة
أو مؤسسة مدنية  ,ومقترحاتنا للحلول تتمثل في اآلتي :ـ
أ /توفير الموارد المادية والمالية والبشرية المدربة والمؤهلة ذات الصالحيات القانونية .
ب /إدخال أمن الطيران المدني السوداني في منظومة األمن الوطني للدولة .
ج /تحويل العاملين بأمن الطيران المدني إلي قوة نظامية .
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الملحق (ب)
مقابلة شخصية رقم ()8
عصام أحمد محمد الطاهر .
مدير عام شركة مطار الخرطوم الدولي .
مكان المقابلة  :مكتبه بمطار الخرطوم الدولي .
تاريخ المقابلة  2017/1/14 :م .
أسئلة المقابلة .
السؤال األول .
هل تعتقد بأن هيكلة الطيران المدني السوداني التي بموجبها تم فصل الجسم الرقابي عن
الجسم التشغيلي وفقا لموجهات المنظمة الدولية للطيران المدني قد أدت إلي تجويد
خصوصا فيما يلي حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع  .؟
اإلجابة على السؤال األول .
ال لم تؤدى الهيكلة التي تمت في الطيران المدني السوداني إلي تجويد وتحسين األداء
بالمستوى المطلوب حتي اآلن .

السؤال الثاني .
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األداء

هل تعتقد بأن اإلمكانيات البشرية والمادية والفنية المتوفرة للعمل في مجال أمن الطيران
المدني بمطار الخرطوم الدولي كافية ومناسبة بالقدر الذي يجعل من الصعوبة بمكان وقوع
أي فعل من أفعال التدخل غير المشروع .؟
اإلجابة على السؤال الثاني .
بخصوص اإلمكانيات البشرية والمادية المتوفرة للعمل في مجال أمن الطيران المدني بمطار
الخرطوم الدولي أعتقد أنها مناسبة وكافية للعمل أما بخصوص اإلمكانيات الفنية فهى غير
كافية ومازالت الحوجة موجودة للمزيد .
السؤال الثالث .
هل تعتقد بأن التصميم الفني والهندسى للصاالت والمداخل والمخارج وبقية المرافق األخرى
ذات الصلة بمطار الخرطوم الدولي قد تم فيها مراعاة موجهات المنظمة الدولية للطيران
المدني الخاصة بحماية أمن الطيران المدني .؟
اإلجابة على السؤال الثالث .
ال لم يتم مراعاة موجهات المنظمة الدولية للطيران المدني الخاصة بحماية أمن الطيران
المدني في التصميم الفني والهندسي للصاالت والمداخل والمخارج بمطار الخرطوم الدولي (
المطار قديم ) .

السؤال الرابع .
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هل تعتقد بأن التدقيق الذى تم على أمن الطيران المدني السوداني من قبل المنظمة الدولية
للطيران المدني قد نال رضى المنظمة الدولية فيما يلي اإللتزام بالقواعد القياسية الواردة
بالملحق السابع عشر إلتفاقية شيكاغو  1144م .؟
اإلجابة على السؤال الرابع .
نعم أعتقد بأن التدقيق الذى تم على الطيران المدني السوداني قد نال رضا معقوال للمنظمة
الدولية للطيران المدني فيما يلي اإللتزام بالقواعد القياسية الواردة في الملحق السابع عشر .
السؤال الخامس .
هل تعتقد بأن اإلجراءات المعمول بها في تفتيش الركاب واألمتعة والبريد في مطار الخرطوم
الدولي تتم وفقا لما هو وارد ومطلوب في البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني السوداني
وأنها كافية لتوفير الحماية الالزمة  .؟
اإلجابة على السؤال الخامس .
نعم تتم إجراءات التفتيش على الركاب واألمتعة والبريد بمطار الخرطوم الدولي وفقا لما هو
مذكور في البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني السوداني  ,وهى مناسبة بدرجة معقولة .

السؤال السادس .
هل تعتقد بأن مهددات أمن الطيران المدني لها أي تأثيرات سالبة على األمن الوطني للدولة
؟ وما هو المطلوب لتالفي أي قصور في هذا الجانب إن وجد .؟
اإلجابة على السؤال السادس .
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نعم تؤثر مهددات أمن الطيران المدني سلبا على األمن الوطني للدولة  ,والمطلوب هو
اإللتزام بمطلوبات المنظمة الدولية للطيران المدني وسن التشريعات الالزمة وتحديد
المسئوليات .
السؤال السابع .
هل تعتقد بأن تعدد األجهزة األمنية والنظامية العاملة بمطار الخرطوم الدولي له أي أثر
سالب على تجويد األداء فيما يلي حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع
وهل توجد أي تدخالت معيقة للعمل .؟
اإلجابة على السؤال السابع .
ال يوجد تأثير سالب يذكر على األداء بسبب تعدد األجهزة األمنية العاملة في المطار
والمطلوب تنوير كل جهة أو إدارة ألفرادها ومنسوبيها بالعلم بخطة الطوارئ الخاصة
بالمطار ومعرفة كل جهة لدورها في الخطة مع ضرورة اإللتزام بالتنسيق الجيد .

السؤال الثامن .
هل تعتقد بأن مركز عمليات الطوارئ بمطار الخرطوم الدولي قد تم إعداده وفقا لمتطلبات
المنظمة الدولية للطيران المدني ؟ وما هي أهم المشاكل المعيقة للعمل بالمركز بإعتقادك ؟.
اإلجابة على السؤال الثامن .
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مركز عمليات الطوارئ بمطار الخرطوم الدولي يحتاج للتفعيل ويحتاج العاملين فيه للتدريب
كما تحتاج الجهات ذات الصلة لمعرفة أدوارها في خطة الطوارئ واإللتزام ببرنامج أمن
المطار .
السؤال التاسع .
ما هو تقيdمكم لنشاط كل من اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني  ,واللجنة العليا إلدارة
األزمات والطوارئ بإيجاز .؟
اإلجابة على السؤال التاسع .
اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني السوداني تعمل بصورة طيبة وهى قريبة من المطار
وساعدت كثي ار في التنسيق بين الوحدات العاملة في المطار وتقديم الموجهات للتحسين
المستمر لألداء .

السؤال العاشر .
بإعتقادك هل هنالك أي تأثير سالب لوضعية العاملين بأمن الطيران المدني السوداني على
األداء األمني بالمطارات السودانية ( موظفون مدنيون يؤدون مهام ذات طبيعة أمنية أقرب
لمهام القوات النظامية ) ؟ وما هو الوضع األمثل بإعتقادك ؟ .
اإلجابة على السؤال العاشر .
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ال يوجد أي تأثير سالب على وضعية العاملين بأمن الطيران المدني السوداني على األداء ,
فهنالك حدود لعملهم وارتباط مهام أخرى بجهات مسئولة عن األمن بدرجات متسلسلة ومهام
محددة من الدولة .
السؤال الحادي عشر .
بإعتقادك ما هي أهم معوقات العمل في مجال أمن الطيران المدني في السودان ؟ وما هي
مقترحاتكم للحلول لهذه المعوقات إن وجدت  .؟
اإلجابة على السؤال الحادى عشر .
تتمثل أهم معوقات العمل في مجال أمن الطيران المدني السوداني ومقترحاتنا للحلول في
التالي :ـ
أ /قلة التدريب  .ب /قلة التمارين العملية .
ج /ضرورة توفير معينات العمل من األجهزة الحديثة للتفتيش األمني .
د /ضرورة إدخال أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التأمين .
هـ /البد من إصطحاب مطلوبات أمن الطيران المدني في تخطيط وتصميم المطارات.
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الملحق (ج)
مقابلة شخصية رقم ()3
كمال الدين يعقوب بالل .
رئيس مجلس إدارة شركة المطارات الوالئية .
المدير العام األسبق لمطار الخرطوم الدولي .
الخبير في شئون الطيران المدني .
تاريخ المقابلة  2017/10/14 :م .
مكان المقابلة  :مكتبه برئاسة شركة المطارات الوالئية بالخرطوم
أسئلة المقابلة .
السؤال األول .
هل تعتقد بأن هيكلة الطيران المدني السوداني التي بموجبها تم فصل الجسم الرقابي عن
الجسم التشغيلي وفقا لموجهات المنظمة الدولية للطيران المدني قد أدت إلي تجويد
خصوصا فيما يلي حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع  .؟
اإلجابة على السؤال األول
تم وضع كل الهياكل واللوائح المنظمة  ,والمطلوب ضرورة األخذ في اإلعتبار توفير
إمكانيات العمل مع التدريب المكثف والمستمر .
السؤال الثاني .
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األداء

هل تعتقد بأن اإلمكانيات البشرية والمادية والفنية المتوفرة للعمل في مجال أمن الطيران
المدني بمطار الخرطوم الدولي كافية ومناسبة بالقدر الذي يجعل من الصعوبة بمكان وقوع
أي فعل من أفعال التدخل غير المشروع .؟
اإلجابة على السؤال الثاني .
ما هو متوفر حاليا يستوفي الحد األدني من متطلبات أمن الطيران المدني  ,المطلوب
ضرورة التحديث والتدريب .
السؤال الثالث .
هل تعتقد بأن التصميم الفني والهندسى للصاالت والمداخل والمخارج وبقية المرافق األخرى
ذات الصلة بمطار الخرطوم الدولي قد تم فيها مراعاة موجهات المنظمة الدولية للطيران
المدني الخاصة بحماية أمن الطيران المدني .؟
اإلجابة على السؤال الثالث .
ال ,وذلك ألن المطار تم تشغيله منذ خمسينيات القرن العشرين إال أن هنالك جهود قد بذلت
وما زالت مستمرة للمعالجات وفصل الصاالت عن بعضها .

السؤال الرابع .
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هل تعتقد بأن التدقيق الذى تم على أمن الطيران المدني السوداني من قبل المنظمة الدولية
للطيران المدني قد نال رضى المنظمة الدولية فيما يلي اإللتزام بالقواعد القياسية الواردة
بالملحق السابع عشر إلتفاقية شيكاغو  1144م .؟
اإلجابة على السؤال الرابع .
كل تدقيق يحتوى على نتائج بحث ) )Findingوتخطر السلطة بذلك ثم تخطر المنظمة
الدولية .
السؤال الخامس .
هل تعتقد بأن اإلجراءات المعمول بها في تفتيش الركاب واألمتعة والبريد في مطار الخرطوم
الدولي تتم وفقا لما هو وارد ومطلوب في البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني السوداني
وأنها كافية لتوفير الحماية الالزمة  .؟
اإلجابة على السؤال الخامس .
اإلجراءات موحدة في جميع المطارات  Standerالمطلوب التحديث المستمر مع التدريب .
السؤال السادس .
هل تعتقد بأن مهددات أمن الطيران المدني لها أي تأثيرات سالبة على األمن الوطني للدولة
؟ وما هو المطلوب لتالفي أي قصور في هذا الجانب إن وجد .؟

اإلجابة على السؤال السادس .
ال أعتقد ذلك بل هي مجرد إجراءات سالبة والمطلوب سيادة قانون الطيران المدني .
السؤال السابع .
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هل تعتقد بأن تعدد األجهزة األمنية والنظامية العاملة بمطار الخرطوم الدولي له أي أثر
سالب على تجويد األداء فيما يلي حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع
وهل توجد أي تدخالت معيقة للعمل .؟
اإلجابة على السؤال السابع .
نعم أعتقد ذلك  ,قوانين ولوائح الطيران المدني حددت األجهزة التي يفترض أن تكون عاملة
بالمطار وحددت لكل جهاز مهامه وواجباته في حاالت الطوارئ التي تحدث والمطلوب
تطبيق خطة الطوارئ .
السؤال الثامن .
هل تعتقد بأن مركز عمليات الطوارئ بمطار الخرطوم الدولي قد تم إعداده وفقا لمتطلبات
المنظمة الدولية للطيران المدني ؟ وما هي أهم المشاكل المعيقة للعمل بالمركز بإعتقادك .؟
اإلجابة على السؤال الثامن .
نعم تم إعداده وفقا لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني المطلوب تنفيذ التمارين
السنوية من باب تجويد األداء .

السؤال التاسع .
ما هو تقييمكم لنشاط كل من اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني  ,واللجنة العليا إلدارة
األزمات والطوارئ بإيجاز .؟
اإلجابة على السؤال التاسع .

294

اللجان تجتمع لمناقشة األجندة ومن ثم تعميم ما تم من توجيهات ومعالجات وال بد من
تطبيق القوانين واللوائح مع توفير الحماية للعاملين .
السؤال العاشر .
بإعتقادك هل هنالك أي تأثير سالب لوضعية العاملين بأمن الطيران المدني السوداني على
األداء األمني بالمطارات السودانية ( موظفون مدنيون يؤدون مهام ذات طبيعة أمنية أقرب
لمهام القوات النظامية ) ؟ وما هو الوضع األمثل بإعتقادك ؟ .
اإلجابة على السؤال العاشر .
ال يوجد تأثير سالب  ,مربط الفرس التأهيل والتدريب المكثف واإللتزام بالضوابط والمسئوليات
المحددة في قوانين ولوائح الطيران المدني التي تسود على أي قانون آخر  ,الممارسات في
بعض الدول بين ما هو مدني وعسكرى وبعضها خليط .
السؤال الحادي عشر .
بإعتقادك ما هي أهم معوقات العمل في مجال أمن الطيران المدني في السودان ؟ وما هي
مقترحاتكم للحلول لهذه المعوقات إن وجدت  .؟

اإلجابة على السؤال الحادى عشر .
لكل عمل مخرجات تتطلب المراجعة والمعالجة وعليه ال بد من إنشاء وحدات قادرة ومقتدرة
وتوفير المعينات واألجهزة الفنية والتدريب المكثف المستمر داخليا وخارجيا والزيارات
الميدانية المتبادلة لتبادل الخبرات

295

296

