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 الدورة الثانية عشرة - )FAL/12( تسهيالت النقل الجوي شعبة
 ٢/٤/٢٠٠٤ الى ٢٢/٣القاهرة، مصر، من 

 مراقبة الحدودوثائق السفر واالجراءات الرسمية عند التسهيالت وأمن  :٢  رقمالبند
 تنفيذ أمن الطيران :٥-٢ 

  الركاب وأمتعتهمالكشف على

 )األمانةمقدمة من وثيقة (

 مقدمة -١

الخطوط الجوية  مؤسسة   المطار و  هيئةـ   مطار بأفعال العديد من األطراف      أي راكب في التجربة  تتأثر   ١-١
والنادر مع ذلـك تحقيقـه فـي    ومن الواضح من ناحية المبدأ  .  والمحالت صاحبة االمتياز والوكاالت األمن   ووموظف

 . ممكنة بالنسبة للراكبضمان أفضل تجربةلجميعها هذه األطراف العملية، ضرورة التعاون بين الممارسة 

 اجراءاتيجب على كل دولة متعاقدة أن تضع        " ١-٣-٤ القاعدة القياسية    وترد في الملحق السابع عشر     ٢-١
 مستخدمة الركاب الذين يبدأون سفرهم من اقليمها هم وأمتعتهم اليدوية قبل أن يستقلوا أي طائرة الكشف علىللتأكد من 

يجب على كل دولة متعاقدة أن تتأكد من أن الركاب          " ٢-٣-٤القاعدة القياسية   ، و "في عمليات الطيران المدني الدولي    
 أشياء غير مصرح بها علـى  تؤخذاليدوية لضوابط أمنية مالئمة حتى ال        المحولين والعابرين قد خضعوا هم وأمتعتهم     

 ".المدني الدولي  في عمليات الطيرانطائرة مستخدمةمتن 

 قبل بعملية الكشف اليدويةأمتعتهم   جميع يجب أن يمروا وتمر الركابتقضي القاعدة األساسية بأن جميع    ٣-١
 المنطقة الخالية من الشوائب األمنية أو المنطقة شبه        الى أو   الطائرة الى بالتوصل    لهؤالء الركاب وتلك األمتعة    السماح

ى جميع العمليات الداخلية عللى جميع عمليات الطيران الدولية بل و  وذلك االجراء يجب أن ينطبق ع     .  المحظورة أمنيا 
الكشف  الركاب الذين جرى يكون ضروريا على وجه الخصوص حينما      هذاويكون  .   ذلك  من الناحية العملية   اذا أمكن 

 بغيرهم بعد نقطة الذين لم يجر الكشف عليهم قد أجروا االتصالأجل رحالت دولية وركاب الرحالت المحلية عليهم من 
 على جميع األشـخاص اآلخـرين،   يطبق ما يماثل ذلك من مقتضيات لعملية الكشف ويجب أن.   الركابالكشف على 

 أمنيا بها ركاب جرى  مناطق شبه محظورةالى الذين ينشدون الوصول  أي األشخاص طاقم الطيران والمقصورةومنهم
 . الطائرةالىأو الوصول  الكشف عليهم
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 تدفق الركاب والكشف األمني -٢

ـ دارتها أثر عكسيا نألمن في المطارات إذا لم تحس تدابير ا  ينشأ عن ويمكن أن    ١-٢  تـدفق الركـاب   ى عل
  درجـة الى ، فيها األمنيعززدة في بيئة  حى كل راكب علللتعامل مع ما يقتضي األمر وقتا طويال      فغالبا   . المغادرين

 الموقف من جراء    وعادة ما يسوء   . مستودع الطائرة ادي للحقائب اليدوية وحقائب     عيمكن أن تشمل الكشف والتفتيش ال     
 .تسهيالت المطار التي لم تصمم الستيعابهمداخل منطقة من في جراءات األبا القيام

 اجراءات لتحسين تدفقات الركاب ٢-٢

تخصيص  مدربين جيدا ومعدات أمن كافية و الركاب وأمتعتهم يتطلب موظفي أمنى علالدقيق الكشف ان ١-٢-٢
قد يتأثر األداء  نحو يتسم بالكفاءة ى القيام بالمراجعات األمنية علموفي حالة عد .  عملية األمنالستكمال أداءوقت كاف 

وفضال عن ذلك قد يقوم أشخاص عازمون        . الخاص بعمليات الطائرات تأثرا سلبيا من حيث االلتزام بالتوقيت المحدد         
ـ                وتـرتبط  .  األمنعلى التحايل على النظام باستغالل ما ينتج عن ذلك من اكتظاظ في نقاط السيطرة استغالال يضر ب

المعاملة باحترام، والحاجة لمعرفة  الى الحاجة  مثلنسانية األساسيةاإل بعض االحتياجات بانكار الحق فيالمشاكل عادة 
 . العملية، ثم الحاجة إلي بيئة مريحةهماذا يجرى ولماذا، والحاجة إلي معرفة الوقت الذي ستستغرق

 أصال وليس غير مألوفة في بيئة يشعر عادة أنهمسافر الجوي  أن ال كذلك لحقيقةيجب األخذ في االعتبارو ٢-٢-٢
 تقريبـا  جوال مسافريويجب أن نتذكر أن كل  . المسافرين) لبعض(تشكل تهديدا بالنسبة    باالمكان السيطرة عليها بل و    

تمال السلوك ويزيد اح .  أو الخوف أو حتى االكتئابواالثارةالتوقع بسبب  سواء كان ذلك ، حد كبيرالىا ني ذهونمنشغل
 الى األشخاص الذين ال يميلون      لدىفي بيئة المطار، حتى     )  الصفوف وتخطي الدور في  بذاءة اللغة   : مثل( غير العادي 

 غيـر   واالجـراءات  وسوء إدارة الصفوف     التجهيز الذي يستغرقه    الطويلالوقت   ذلك   الىمثل هذه التصرفات أضف     
ون النتيجة ارتفاع عدد    ـ وتك القابل لالشتعال المحتمل   الموقف   ة على عالواألفراد المدججين بالسالح    وجود  المألوفة و 
 . نحو غير الئقى علذلك السخطداد للتعبير عن ـ واالستعالساخطين

عملية األمن، فثمة بعض الخطوات البسيطة التي يمكن أن تتخذ لتحسين  التخفف من وبينما ال يمكن عادة ٣-٢-٢
ل ما لحاالت ال تتطلب هذا الخطوات الكثير من المعدات والموظفين ـ ك وفي معظم ا .  يمر بها الركابالتيالتجربة 

 ى األمنيـة تـؤد  وبأن االجراءاتيجب أن يكون الهدف هو خلق شعور بالهدوء،  . الركابهنالك فهم أكبر لما يمر به   
 .خفيفه تالى ال  القلقالىاألمنية العملية  واال فسوف تؤدي  . ومهنيةبانصاف

 بكفـاءة  تتم تلك االجـراءات  أن يفعلوه لكي   ما الذي يمكنهم  معرفة  في   الركاب   سوف يرغب الكثير من    ٤-٢-٢
وهذا ليس مجرد رغبة لتحقيق المنفعة لهم فيما يتعلق بتحسين تجربتهم الذاتية، ولكن ينبع ذلك من التزام أعمق              . أعلى

ءة في المساعدة، وقطعا ال يجب إسا االستفادة من هذه الرغبة ومن الواجب .  في تحقيق نظام طيران أكثر أمانابالرغبة
 .ازاء االحباط المستمر تالشي الغير سرعان ما تةاالستهانة بها، إذ أن الرغبة في مساعد استخدامها أو

أكثر كفاءة وأقل عملية في يمكن أن يغير تبني المبادئ والممارسات البسيطة التالية تجربة الركاب ويسهم  ٥-٢-٢
 .ارهاقا يجري بها الكشف

 الموظفون ٣-٢

 عدد كاف من  نقاط الفحص األمني توفيرعبرمرور األشخاص انجاز من العوامل األساسية في التعجيل ب ١-٣-٢
  وحسب، بل يجب أن يشمل يشمل التدريب المهارات الفنية الالزمةأالويجب   . العالمين المدربين على الفحص األمني    

 .عاتااألساسية في مجال تسوية النزمهارات ال والزبناءأيضا مهارات خدمة 
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 في منطقة صفوف  وذلك ويمكن التعرف عليهم بوضوحدراية ى وعلمتجولينفي استعالمات ظاحتفظ بمو ٢-٣-٢
تذكرهم على سبيل المثـال   المصطفين  أسئلة الناس وتقديم معلومات مسبقة بقدر اإلمكان للركاب        ى لإلجابة عل  الفحص

أجهـزة الكمبيـوتر    ) الخـراج االستعداد  بأو  ( وباخراج،   الطائرة ووثائق السفر   الىبطاقة الصعود   باالستعداد البراز   
 . معهمهوال يسمح بحملأما يسمح ى للمسافرين عل وتؤكد المحمولة من حقائبهم قبل الكشف باألشعة السينية

 .اً قيام موظفين من نفس الجنس بالتفتيش عندما يقتضي األمر تفتيشا بدني منتأكد ٣-٣-٢

 المعدات ٤-٢

مني كافية لتناول تدفقات المسافرين المتوقعة ويجب توفير معـدات    من المهم جدا تركيب معدات كشف أ       ١-٤-٢
 .في حالة تعطل المعداتللعمل  بسرعة احضارهااحتياطية يمكن 

 المكان ٥-٢

 الرغم من أن العديد من بيئات المطـار لـم         ىوعل .  فيها بمهمة الكشف يجب توفير مساحة كافية للقيام       ١-٥-٢
 صرف التسنح، فقد اصطفافبط به من ت وما يرجه تكثيف الفحص األمنيللتعامل مع ما يحتاصمم أبدا بمساحات زائدة ي

 للمعدات والمـوارد    بكثير سمح باستخدام أفضل  ت األمني   الفحص إن مركزة     .ةف األمور بطريقة مختل   للتفكير في انجاز  
ل يتعين القيام   ه: واألسئلة التي يجب أن تطرح تشمل      .  ذروات الطلب  الى االستجابة   ىقدرة أكبر عل  بالبشرية، وكذلك   

 الفحـص   وزع نقاطهل يمكن يمكن تطويره؟  زيد من المساحات  في موضع آخر م   هل هناك    في هذا المكان؟     بالفحص
 .تقليدي؟" مشط"بها في شكل ي بدال من ترتأشتاتاوالمعدات 

 ادارة الصف ٦-٢

ف  رأس كل ص   ى، واحتفظ بموظفين عل   فحص بدال من صفوف فردية أمام كل نقطة         وحيدا ام صف استخد ١-٦-٢
إن المسافر العادي ال يستطيع تقدير الوقت الذي سيسـتغرقه فـي           .  نقطة الفحص المتوفرة التالية    الىالركاب  لتوجيه  

احتمال فـوات فرصـة    القلق من يزوليمكن أن  الوقت ذلك عندما يعرف  .يخبره أحد بذلكالمرور في الصف ما لم   
 أن  يتوقـع ل استخدام الالفتات التي توضح كم من الوقت         يجب توفير المعلومات من خال    و .  رحلة جوية  المغادرة في 

 ."نتظار من هذه النقطةلال دقائق ١٠" سبيل المثال، ى، علبعد أن وصل الى نقطة ما في االنتظار المسافر يقضيه

لكي يستعدوا    الذين في مقدمة الصف    أكياس بالستيك شفافة للركاب   حاويات أو    عليك بالتفكير في توزيع    ٢-٦-٢
، الـخ . ..حمولة   مثل العمالت واألقالم والنظارات والمفاتيح والهواتف الم       هم مقدما من األشياء المعدنية    ويجردوا أنفس 

مـع   أجهزة توزيـع  األكياس في   /الحاويات أن تكون مثل هذه      ويمكن .  الصف أول الىبدال من االنتظار حتى يصلوا      
اس أنها فرصة اعالنية عن المحالت صـاحبة        على أس ويلها  متعليمات بسيطة حول الغرض منها واستخدامها ويمكن ت       

 األمني، الفحصميزة األكياس البالستيكية الشفافة بالذات هي أن الركاب يمكن أن يأخذوها مباشرة من نقطة   . االمتياز
الذي ينتج عندما يحجز المسافرون تدفق الخروج       و داخله ومن الخلف   في   الصف في   ن االزدحام موبذلك يتم التخفيف    

 .ت الخ في جيوبهم المختلفةومون بإعادة األقالم والعمالت والنظارابينما يق

 من ذوي المشكالتالركاب  ٧-٢

اآلخرون  يدرك الركاب     فحالما  .ف الرئيسي صيجب التعامل مع الركاب أصحاب المشاكل بعيدا عن ال         ١-٧-٢
 ذلك الشيء أنأو   الكشف له مصدر لدىيظهر ال  معدنيشيء سبيل المثال ى علأحد الركاب في حوزتهفي الصف أن 

 الغضـب   مثار وقت موظفي نقطة الفحص، فإنه يمكن لهذا الشخص أن يصبح            شاغال بذلك ،  في حقيبته يوجد  معدني  ال
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 من عـاملين موارد الشعر الركاب اآلخرون أن كل  ما تم إبعاد مثل هذا الراكب المشكلة بسرعة فسي     واذا  .االحباط أو
 .لتناولهممرة أخرى أصبحت متوفرة 

 البيئة ٨-٢

ـ        قنوات أمن منفصلة للركاب      التفكير في عمل  يجب   ١-٨-٢ قين والعـائالت   ومن كبار السـن والركـاب المع
عندما يتم توفير مثل هذه القنوات، يجـب وضـع     و . بحسن نية ركاب المتأخرين   لل، وكذلك   المصطحبة ألطفال صغار  

التي تم فصيالت الرحالت الجوية    وكذلك ت   الذين يحق لهم االستفادة منها،     عالمات واضحة عليها تبين فئات األشخاص     
 نحو سليم لتحاشـي  ى عل غير أنه من الواجب التحكم في تلك القنوات        . بحسن نية على متنها   ركاب المتأخرين   ال قبول

 .ركاب غير مستحقين قد يكونون عازمين على مجرد التحايل على قنوات األمن الطبيعيةسوء االستخدام من قبل 

من خالل توفير إضاءة جيدة وتهوية و .  ينتظرونوهم الركاب شيئا يشغلهم   بإعطاء التوترويمكن تخفيف    ٢-٨-٢
 يمكن جعـل    معلومات سفر عند النقاط االستراتيجية في الصف       ردات مياه ومجالت المطار وصحف أو     وموسيقي ومب 

 .االنتظار يبدو أقصر وأهون

 الخصوصية ٩-٢

 القيام تأكدوا من  اليدوية تفتيشا مادياً،متعة األ أوالتي تحمل في مخزن الطائرة يتعين تفتيش األمتعة حينما ١-٩-٢
ركـاب  ال تتعرض محتويات أمتعة الراكب لرؤية العامة مـن ال بحيث  خصوصيةورهافة حس وتأمين لل  بذلك بحرص   

العالية بما يكفى لحجب الرؤية     القواطيع الرأسية   مناضد الفحص ذات      ويمكن تحقيق ذلك ببساطة من خالل       .اآلخرين
 . في مزيد من التأخيرمتسببة بحيث ال تتبعثر األصناف الطليقة ةوالحواف المسور

 آخر التطورات -٣

 تقريرا بشأن أفعال ١٨/٢/٢٠٠٤ التي عقدت في ١٧١بحث مجلس االيكاو، في الجلسة الثانية من الدورة  ١-٣
التوصـية   ووافق على أمور من بينها ابالغ جميع الدول المتعاقـدة ب ٢٠٠٣التدخل غير المشروع التي جرت في عام  

 :التالية في مجال أمن الطيران والتي أعدت في ضوء التحليل

، اتلتقليل عدد الركاب الذين يصطفون داخل مباني المطارتشجع الدول على بحث اجراءات مالئمة   ) أ
للقياسـات   ألغراض الهجـرة    التنفيذ دراسة   والبد من .   أنهم يمثلون هدفا محتمال للجناة     الىنظرا  

 وذلك جراء الفحص األمني من مستويين للركابال و   عشوائيةلعينة   ت الفحص لعمليا، و البيومترية
 مع التحسين في التي تطبق على الركاباألمنية المنتظمة متدنية الجودة بهدف تقليل عبء الضوابط     

 .كفاءة الفحص األمني عالي المستوى لنخبة من بين الركاب دون غيرهاومستوى جودة ذات الوقت ل
 .لتوصية هذها على البت فيألمن المعنية لدى الدول المتعاقدة جرى حث سلطات ا

 االجراء المعروض على الشعبة -٤

رجى من الشعبة االحاطة علما بالمعلومات الواردة في هذه الورقة، والسيما التوصية المتضـمنة فـي             ت ١-٤
 العمل الموصى بها المتضمنة تعديل القواعد القياسية وأساليب/ وأن توصي بأخذها بعين االعتبار عند اعداد١-٣الفقرة 

 .في الملحق التاسع

 ـ انتهـى ـ


