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

 اللجنة األولىتقرير 
 من جدول األعمال ٥-٢البند عن 

 . للموافقة عليهالى الجلسة العامةمن جدول األعمال مقدم  ٥-٢البند عن التقرير المرفق 
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  من جدول األعمال٥-٢التقرير عن البند  2-5-1

 

 عند مراقبة الحدودفر واالجراءات الرسمية  وثائق السالتسهيالت وأمن :٢البند 
 تنفيذ أمن الطيران :٥-٢

 WP/36، و )من األمانة العامة   (WP/43: قدمت في اطار هذا البند من جدول األعمال وثائق العمل التالية           ١-٥-٢
 الخطـوط  رابطات طياريالدولي لتحاد االمن  (WP/55، و )من اآلياتا  (WP/41، و )من الهند  (WP/79، و )من باكستان (

 ).من المجلس الدولي للمطارات (WP/86، و)الجوية
لتطبيق اجـراءات   أمثلة على المجاالت التي يمكن تحسينها     WP/43ت األمانة العامة في وثيقة العمل       قدم ٢-٥-٢

تخدامهم تدفق الركاب واسبالتالي حسن تيف، ويقلل التكاليف الكفاءة اليدوية بما يزيدالكشف األمني على الركاب وأمتعتهم 
وتشمل هذه المجاالت توفير موظفين جيدي  التدريب، وتركيب معدات أمنية بالقدر الكافي، واتاحة األمكنة   . للمطارات

، والتعامل مع الركاب المثيرين للمشاكل، وفتح قنوات أمنية مستقلة للمسنين            الركاب الكافية، واالدارة السليمة لطوابير   
 . أطفالمن برفقتهموالمعوقين و

من مطالبة الدول    ١-٣عندما نوقشت هذه الوثيقة أعربت بعض الوفود عن قلقها ازاء ما ورد في الفقرة                ٣-٥-٢
واآلخر أحدهما منخفض   في المطارات   بتنفيذ مستويين للكشف األمني على الركاب، وتطبيق مستويين للفحص األمني           

 المخاوف التي أعربت عنها هـذه       وانالمجلس،   وافق عليها فأوضحت األمانة العامة أن هذا جزء من توصية         .  عال
 . الى فريق خبراء أمن الطيران لدراستهتحالالوفود سوف 

التسهيالت في برنامجي االيكاو لتدقيق هذه ج ادر وارأت بعض الوفود ضرورة تدقيق تسهيالت المطارات    ٤-٥-٢
 .  السالمة واألمن

 : التاليةما بتوصية مجلس االيكاوعل الشعبة أحاطتفي أعقاب مناقشة بعض اآلراء،  ٥-٥-٢
في طفون  لتقليل عدد الركاب الذين يص    مالئمة  ر ال ـفي التدابي  رـ على النظ   الدول تشجع االيكاو أن  

قياسـات  التنفيـذ   امكانيـة   بد من دراسـة      وال.  نهم يمثلون هدفا محتمال للجناة    أل محطات الركاب 
مـن الكشـف    مستويين  و،  عشوائيةات ال العين الكشف على  ، وعمليات  ألغراض الهجرة  البيومترية

 وذلك بهدف تقليل عبء الضوابط األمنية المنتظمة متدنية الجودة التي تطبق علـى              ،للركاباألمني  
لفئـة  األمني عالي المسـتوى   الكشف   مستوى جودة وكفاءة     ، وكذلك في الوقت نفسه تحسين     الركاب
 .من بين الركابفقط  مختارة

 الخطوات التي WP/55في وثيقة العمل ) ايفالبا( لرابطات طياري الخطوط الجوية رض االتحاد الدوليعاست ٦-٥-٢
ورأى ذلـك االتحـاد أن مـن      .  اتخذتها االيكاو، بما في ذلك وضع تشريع نموذجي للتعامل مع الركاب المشـاغبين            

المجـال األمنـي ومجـال       القـانوني و    تشمل المجال   التي وقائيةالتدابير  القانونية و التدابير  ال بين   التوفيقالضروري  
وورد في تلـك الوثيقـة      .  التسهيالت، من أجل تنفيذ استراتيجية فعالة ومتسقة على الصعيد الدولي ازاء هذه المسألة            

 .)ب( من الفئةاقتراح باضافة نصين جديدين الى الملحق التاسع، واصدار توصية 
 بعض الوفود على أهمية تدريب العـاملين   وشددت.  عامدعم  بحظيت التوصيات الواردة في تلك الوثيقة        ٧-٥-٢

المعتـزم  " دليـل التسـهيالت  "ورأت الشعبة أن جوانب هذا الموضوع ينبغي أن تدرج فـي  .  على عالقاتهم بالركاب 
 .اصداره
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 2-5-2  من جدول األعمال٥-٢التقرير عن البند  

 

 :بعد اجراء بعض المناقشات، وافقت الشعبة على اصدار التوصيات التالية ٨-٥-٢
 —/ أ  رقمالتوصية
 : السادس بالنص التاليتوصيتين الى الفصلاضافة 

 بـأن ينبغي للدول المتعاقدة أن تتخذ الخطوات الضرورية لزيادة وعي الركـاب    — توصية   ---٦
وتعريفهم  ،وعلى متن الطائرات غير مقبول   في تجهيزات الطيران    وغير المنضبط   السلوك المشاغب   

 .بعواقبه
خـدمات األرضـية فـي    مـوظفي ال تـدريب  تشترط ينبغي للدول المتعاقدة أن  — توصية   ---٦

 على مالحظة واستباق سـلوك أي راكـب         ، ممن يعملون في مواقع التعامل مع الركاب       ،المطارات
التعامل معه، وادراك الحاالت التي يحتمل أن تتصاعد، واحتواء األزمات، كيفية غضبان أو مشاغب و
 .والمسائل المتصلة بذلك

 —/ ب  رقمالتوصية
 :من الموصى به

سلوك الركاب المشاغبين، وذلك بسن التغاضي عن أي نسبة من أن تؤيد الدول المتعاقدة سياسة عدم    
 .التشريع ذي الصلة وانفاذه، مع اقامة االعتبار لنموذج التشريع الوطني الذي وضعته االيكاو

االزدحام عند نقاط  التي اقترحت فيها باكستان، توخيا لتخفيف   WP/36نظرت الشعبة في وثيقة العمل رقم        ٩-٥-٢
 تقديم االرشـادات الـى      ، وال سيما  عدة مجاالت تدرس الدول   مراقبة المغادرة حيثما تنفذ اجراءات أمن الطيران، أن         

والسبل المأمونـة لنقـل     الركاب بشأن االجراءات األمنية، واستعمال المعدات العصرية، وانسياب الحركة باستمرار،           
 . مع الركاب المشاغبينلركاب، وسبل التعاماللمحطة األمتعة، والتشكيل العام 

ة مقاضاة يشركات الطيران مسؤولتحميل أعربت بعض الدول عن مخاوفها ازاء االقتراح الذي يرمي الى  ١٠-٥-٢
 على نظر  و ، فريق خبراء أمن الطيران    على نظر احالتها   وأيدت الشعبة تلك الوثيقة ووافقت على        . الركاب المشاغبين 

 .براء التسهيالت وأمن الطيرانلخرك اجتماع مشت
تحليال لتنفيذ القواعد القياسية ألمن الطيران في المطارات، بهدف تقليـل            WP/79قدمت الهند في الوثيقة      ١١-٥-٢

 .  االزدحام عند نقاط مراقبة المغادرة، وتحسين األمن بتبسيط تدفقات الحركة
ازاء بعض العناصر الواردة فيها، وال سيما تلك التي عندما نوقشت تلك الوثيقة، تم االعراب عن مخاوف    ١٢-٥-٢

 كأمتعـة   حقيبة واحـدة  بحمل أكثر من    السماح للركاب   عدم  االقتراح الرامي الى    ازاء  و، البضائع الخطرة بنقل  تتعلق  
 اجتمـاع  وعلـى نظـر   ، فريق خبراء أمن الطيران على نظر وأيدت الشعبة تلك الوثيقة ووافقت على احالتها        .  يدوية
 .ك لخبراء التسهيالت وأمن الطيرانمشتر

 أفضل السبل التي تستطيع الدول اتباعها لتنفيذ توصية االيكاو بالكشف           WP/41اقترحت اآلياتا في الوثيقة      ١٣-٥-٢
من أجل الوصول الى أمثل قدر من الكشف األمنـي علـى   وذلك ، المشحونة في المائة من األمتعة     ١٠٠األمني على   

وبالرغم من أن بعض الوفود رفضت بعض عناصر        .  هذه العمليات القيود التي تحد من     ر الى   بالنظالركاب وأمتعتهم   
 . المشحونة في المائة من األمتعة١٠٠تلك الوثيقة، رأت الشعبة أن الدول ستستفيد من تنفيذ الكشف األمني على 
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  من جدول األعمال٥-٢التقرير عن البند  2-5-3

 

 فيهـا أن التسـهيالت       التي قدمها المجلس الدولي للمطـارات وذكـر        WP/86نظرت الشعبة في الوثيقة      ١٤-٥-٢
المطارات، وذلك تفاديا   األمنية في   ضوابط  الوالضوابط األمنية ينبغي أن تتكامل لضمان استمرارية تدفق الركاب عبر           

 .  العمل بالمستوى الذي يفي بحاجته الى الربحتفاديا العاقته عن النقل الجوي الدولي عرقلة شديدة، أو عرقلة ل
عدم موافقتها على االقتراح المقدم من المجلس الدولي للمطـارات بـأن تقبـل              أعربت وفود كثيرة عن      ١٥-٥-٢

 في فرض األعباء المالية على قطاع النقل        اافراط ألن فيه    الحكومات عبء التكاليف االضافية للتدابير األمنية الجديدة      
لقطاع كلما نشأت تـدابير     هذا ا الذي سيتحمله   ومع ذلك وافقت الشعبة على أن تظل الحكومات واعية للعبء           .  الجوي
 .جديدة

 بطريقة تقلل الى أدنى حد مـن  هاضعوالشعبة على ضرورة تنسيق التدابير األمنية تنسيقا دوليا، و     وافقت   ١٦-٥-٢
 .التكنولوجيات المالئمة التي تجعل السفر الدولي أكثر أمانا وراحة للركاباستخدام تأثيرها السلبي على التسهيالت، و

 ووثيقـة  ، المقدمة من الفلبـين IP/4وثيقة المعلومات : ٥-٢ائق التالية للعلم في اطار هذا البند      قدمت الوث  ١٧-٥-٢
 المقدمة من المملكة العربية السعودية، ووثيقة IP/20، ووثيقة المعلومات رقم  المقدمة من اندونيسياIP/14المعلومات رقم 
 . المقدمة من فرنساIP/38المعلومات رقم 

 ـ انتهـى ـ


