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

خطوط لتسهيالت واألمن في عمليات ا وتخصها ثيحدالتي جرى تحكام األتنفيذ  :٣  رقمالبند
 ي الجوالشحن

 األمن :٢-٣

 "النظاميالوكيل "مفهوم  – الشحنأمن 
 )األمانة مقدمة من رقةو(

 مقدمـة -١

الركاب وأمتعتهم، أصبح فيما يخص جراءات أمن الطيران  المعلى نطاق العالتنفيذ الد فاعلية مع تزاي ١-١
لمواجهة و  . أفعال التدخل غير المشروع فعل من الذين يحاولون ارتكابللجناة أكثر جاذبية خياراالشحن الجوي 

ال من حيث التكلفة ويتسم فعا انهجتمثل   محددةالشحن الجوي، طورت اجراءات أمنيةب الذي يحدقالتهديد 
 .بالبراغماتية

ربما قد تم التي جهزة األتلك من اجراءات نشطة لكشف اما يتكون التخليص األمني للشحن الجوي قد  ٢-١
في الشحنات جهزة آنفة الذكر وضع األلحؤول دون وقائي لالمن من األالجوي، أو  الشحنالت وحمبالفعل في وضعها 
قبل تحميلها على ي تتلو ذلك في عملية مناولة الشحنة في جميع المراحل التأيضا و مراألأول عند تعبئتها في الجوية 
 كشف المتفجرات، ومنظوماتويمكن أن تتضمن االجراءات النشطة استعمال أجهزة األشعة السينية التقليدية،   .الطائرة

تقوم و  .كشف المتفجراتالمتفجرات، والتفتيش اليدوي، وغرف المحاكاة وكالب مالمسة  كشف آثار أجهزةو
 في بعد ذلكجرى االحتفاظ بها  و،االجراءات الوقائية على فكرة أنه اذا تم اعداد االرسالية بشكل مأمون في البداية

 .التفتيش وأ، فسوف تقل متطلبات الكشف حالة مأمونة

أن عاقدة يجب على كل دولة مت: " على ما يليالملحق السابع عشر من ٢-٥-٤تنص القاعدة القياسية  ٣-١
والتي ينتوى  العاديكذا البريد المستعجل وطرود البريد البضائع وطرود البريد الممتاز واخضاع تضع تدابير تضمن 

يجب على كل : " على ما يلي٣-٥-٤كما تنص القاعدة القياسية ."   لضوابط أمنية مالئمةنقلها على رحالت الركاب
طرود البريد الممتاز  وألبضائع انقل ارساليات ن الجويين ال يقبلون أن المشغليدولة متعاقدة أن تضع تدابير تضمن 

أو مشموال بعلم وكيل نظامي  هذه االرساليات صبح أمن اال بعد أن يالعادي على رحالت الركاب البريد وأوالمستعجل 
 ."٢-٥-٤أخرى تفي بمتطلبات الفقرة أمن بعد اخضاع هذه االرساليات لضوابط 
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 الوكيل النظامي -٢

١-٢ كيانأو مرسل بضائع أو أي من الوكالء وكيال "باعتباره  " النظاميوكيلال"ف الملحق السابع عشر يعر 
طرود لبضائع وفيما يتصل با ضوابط أمنية تقبلها أو تقتضيها السلطة المختصة جهة تشغيل ويتيحآخر له معامالت مع 

 ."العادي فيما يتصل بالبريد وأمستعجل الالبريد الممتاز و

من جهة وذلك ألغراض األمن يين الوكالء النظاميين أو الموافقة عليهم أو وضع قوائم بهم ويجب تع ٢-٢
 وذلك بالنسبةاللتزامات محددة على النحو الذي عرفته أو قبلته السلطة المختصة أن يخضعوا وينبغي السلطة المختصة 

لبرنامج يضم اجراءات اص بالدول المدني الخألمن الطيران ويجب أن يرد تفصيل في البرنامج الوطني .  ألمنل
 .التشغيل المحددة التي تعرف دور ومسؤوليات الوكالء النظاميين

 التزامات الوكالء النظاميين ٣-٢
 :يجب أن يطلب من الوكالء النظاميين ما يلي ١-٣-٢

 الذي يقوم بتسليم المرسل وتحديد مسوغات تفويض وكيل المرسلتحديد وتسجيل هوية  )أ 
 .االرساليات

 .م وصف كامل لمحتويات االرساليةي بتسلرسلالمضمان قيام  )ب 
ن أن كشف معينة العشوائية أو عمليات البطريقة الالفحص التأكد على أساس من عمليات  )ج 

بيان الشحن وال تتضمن أية أو /محتويات االرسالية تعكس وصفها في فاتورة الشحن الجوي و
 .مواد محظورة

الشحنة التوصل الى ووقوع  بعد تلقيها  تدخل غير مصرح بهأيضمان حماية االرساليات من  )د 
 .تحت السيطرة

 .تعيين شخص يكون مسؤوال عن تنفيذ وتطبيق الضوابط األمنية المطلوبة واالشراف عليها )ه
 .عاملين جندوا ودربوا على النحو الالئقضمان القيام بتلقي وتجهيز وتناول الشحنة من خالل  )و 
  . الجو ما لم تكن قد خضعت لضوابط أمنيةضمان أن االرساليات التالية لن تحمل بطريق )ز 

 . للشحنةوالتي تنتظر النقل على أنها حمولاألمتعة التي ال يصحبها حامل  -
 .االرساليات من وكالء غير نظاميين -
 .االرساليات من جهات ارسال غير معروفة -
 .االرساليات التي يسلمها شخص بخالف المرسل المعروف ووكيله المصرح له -
أنها ال تضم أية مواد تفيد المرسل المعروف بشهادة يدلي بشأنها االرساليات التي ال  -

 .محظورة
وكيل الى  كل ارسالية تسلم الى ناقل جوي أو سوف تكونضمان أنه ألغراض الضوابط األمنية،  )ح 

  بذلكتقدمفأو في اعالن منفصل،  فاتورة الشحن الجوي فيوثائق اما ب ةبوصحمنظامي آخر 
وهي االسم والعنوان والتفاصيل الخاصة : هانقلي جوي قلانمات التالية عند تسليمها الى المعلو

 . اسم وعنوان المرسل، وبيان بالحالة األمنية لالرساليةبالوكيل النظامي و
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 التفتيش للوكالء النظاميين ٤-٢

المختصة السلطة وذلك من جهة وكالء النظاميين األمن وبصفة منتظمة على ال غراضيجب التفتيش أل ١-٤-٢
ويجب أن تضمن السلطة المختصة أن عمليات .  لمقتضيات األمنية المحددةلون مستوفلضمان أن هؤالء الوكالء 

بطريقة لناقلين الجويين حينما يتصرفون بصفة وكالء نظاميين، تتم وأن الفحص اولوكالء النظاميين على االتفتيش 
جري على النحو يوكالء نظاميين لبريد المستعجل والتي تأتي من البريد الممتاز واطرود لشحنات ولالعشوائية ة لعينا

 .المدني الوطني للدولأمن الطيران  برنامجالذي ورد تفصيله في 
 العشوائيةبطريقة العينة الفحوصات  ٥-٢

بضائع  "االرساليات من خضاع اوالوكيل النظامي الطائرات كل من مشغل  يجب على ،عالوة على ذلك ١-٥-٢
ال بد من أن تختلف و  .أن المحتويات هي كما تم بيانها على الوثائق المصاحبةللقطع بلعشوائية للفحوصات ا"  معروفة

ة تفاوتات ذا وجدت أيوا  .صورت مستوى التهديد المباختالفة البضائع المعروفة التي تخضع لمثل هذا الفحص نسب
 .الكشف عليها وتفتيشها وجب وفقا لذلك و" بضائع غير معروفة "اعتبارها ة بيرسال معاملة االوجبت

  العابرةحمولة الشحن ٦-٢

جو من خارج بطريق ال ةالبضائع والبريد الواصلشحنات ال يحتاج األمر إلى الكشف أو التفتيش على  ١-٦-٢
من التدخل المصرح به في ة تلك الشحنات تم حمايت، شريطة أن اً لمواصلة النقل جو،)الترانزيت (براعمرور الدولة ال
العابرة الواصلة من خارج دولة حمولة الشحن معاملة في األحوال العادية غير أنه من الواجب   .مرور العابرنقطة ال

 أمنية في لعمليات مراقبةالتي لم تخضع وبالسكك الحديدية أو بحراً لمواصلة النقل جواً  وأبراً مرور العابر وذلك ال
 .يتم بالتالي الكشف عليها وتفتيشهاأن و"  غير معروفة  "شحنةا اعتبارهنقطة المغادرة أو أثناء الطريق، ب

 ستنتاجاال -٣

شحن الخاص بااليكاو هو ضمان أن جميع مواد الشحن التي يجري نقلها بطريق الالهدف من نظام ن ا ١-٣
والمسؤولية .  الفحص قبل تحميلها على متن طائرةالجو على متن رحالت للركاب تخضع لضوابط أمنية مالئمة مثل 

ضمان أن اجراءات األمن المالئمة قد تم القيام بها مسؤولية ال تزال على عاتق جهة تشغيل في نهاية المطاف عن 
 كمياتغير أن تلك العملية قد يجري تسهيلها وتقليل حجم العمل وال سيما في المواضع التي يجري فيها تلقي   .الطائرة

وفي الوقت ذاته .   اجراء مهمة الفحصبأن يفوض المشغل للوكالء النظاميين صالحية وذلك مواد الشحنكبيرة من 
من التدخل للشحنات الجوية كافية الحماية ال عن طريق كفالة اتلك االجراءتتحسن االستعانة بالوكالء النظاميين 

  .ةرحلمن مراحل المرحلة من وجودها في كل على النحو المالئم والتثبت 

 بمفهوم الوكيل األخذ مع األخذ أو عدم شحنمواد الاذا كان الفحص جزءا من ضوابط أمنية مالئمة تخص  ٢-٣
القواعد ، أال وهي نوعيةالنظامي، فانه يتعين تنفيذ األحكام المتضمنة في الملحق السابع عشر والتي تتعلق بمراقبة ال

 .٥-٤-٣ و٣-٤-٣ و٢-٤-٣ و١-٤-٣القياسية 

 شعبةال المعروض على االجراء -٤

الجهة المتاجرة "ومفهوم " يالوكيل النظام"ين مفهوم مدعوة الى االحاطة علما بالتماثل بشعبة ان ال ١-٤
بأن يؤخذ المفهومان بعين الى التوصية ، و(FAL/12-WP/8)لرقابة الجمركية فيما يخص ا، وذلك "المصرح لها

 .المتضمنة في الملحق التاسعالقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها االعتبار لدى اعداد أو تعديل 

 ـ انتهـى ـ


