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 موجز
 

صحاب المصلحة أل لبحثعالية المستوى لمكونات ا خارطة طريق العمل هذه تقترح ورقة
 خارطة الطريقف صوت الركاب.فرز من نقاط تفتيش  الجيل القادمالراغبين في تطوير 

وقدراتها  ااحتياجاته مع ون متكيفةوتك الدول فيهاأن تنظر التي يمكن  جموعة من الخياراتم
ب المصلحة من اأصحبل من قِ  المحرز التقدم لىإ خطة خارطة الطريق وتستند الخاصة.
 هذا عرض ويتمّ . الفرز مبادراتلقادم من ا جيلال في تطوير ينلمشاركالعام والخاص االقطاع 
هذه واالعتراف ب لدول األعضاء.مستقبل تقدمه اوتدريب في الرشادية إمواد كأساس ل اإلطار

 في المستقبل.من تطوير وتنفيذ المكونات  عسرّ يو  ساعدسياإلنجازات 
 

 .4في الفقرة  بشأن أمن الطيران الرفيع المستوىالمؤتمر المعروض على  اإلجراءيرد 
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 لمواجهة التهديدات الركابرز ف ممارسات تطوير ضرورةبسبب  تحدياتمواجهة  لطيران المدنيسيواصل ا 1.1
 .المتوقعةالجوية  نمو الحركة في مواجهة ، خصوصاً التشغيلية اتالكفاء إدارةيقوم ب في حين األمنية الناشئة

هذا على ينطبق و . المخاطروقائمة على النتيجة مرتكزة على  رنةحلول مب متزايدبشكل  من الطيرانمجتمع أ رتبطي 1.2
 داللة.و  وضوحاً  األكثر المستوى باعتباره الركابنقاط تفتيش فرز  بما في ذلك ،أمن الطيران نظام مستوياتكافة 

 صناعةتطورات ال .2

 يةأمننقطة تفتيش  دعم نشرإلى  لجمعيةت اإلياتا ا، دعيكاوإللجمعية العمومية لفي الدورة السابعة والثالثين ل 1.2
 رزالف تكنولوجيا دمجت التي من شأنها أنو ، الطيران معاً  لحكومة وصناعةالتي وضعتها ا، لجيل القادمل
1Fركاببيانات الالسلوك و المعلومات وتحليل ب

 والحكومة الطيران صناعةأدوار تكون  وافقت الجمعية أنو . 2
 ".يةمستقبلال تفتيشال ة"نقطتطوير  يتمّ  وأن، ةرابطمت أمن الطيرانبشأن 

أمن الطيران التابع لإليكاو، الخبراء المعني ب لفريقالحقة في اجتماعات الذي تّم وضعه تجاه اال مع واتساقاً  2.2
. للركاب األمني رزالف تطور على تحديد الطيران الحكومة وصناعة أنحاءكافة من  مصلحةالأصحاب عمل 

التابع  قادمبشأن فرز الجيل ال االستشاري التقنيورئيس الفريق  يكاو،إللاألمانة العامة وقد شاركت كل من 
في آخرين و المرافق البحثية والمصنعين و  وشركات الطيرانوالمطارات، )، والدول، TAG NGen(لإليكاو 

 الشكل لتحديد العمل هذه الجماعاتوتواصل األشكال. و في مختلف المناطق  الخبراءفرق عمل متنوعة من 
 للنشر. حتملم جدول زمني ووضع تطورال قدرات التحقق من صحةو ، النهائية ةلحاللتصور المالحالي و 

                                                      
2   A37-WP/252والخبرة التقنية". للصناعة التشغيليةقدرات العن طريق االستفادة من  ي، تعزيز أمن الطيران العالم 
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 تطور يمكن أن تسهم في المكونات التي تحدد طة طريق مقترحةار خإلى وضع  الجهد الجماعي هذا أدى 3.2
إلى المدى ، )2014( المدى القريبقدرات  من، العقد المقبل خالل ركابالات وتكنولوجيات فرز عملي

وتحتوي على  مرنة المقترحة خارطة الطريقو . +)2020( محتملةال يةئنهاالحالة ال إلى )2017( المتوسط
كما . هاقدراتو للدولة والمتطلبات القانونية  بما يتناسب مع االحتياجات بدرجات متفاوتة، مكونات يمكن تنفيذها

الجداول على  ستؤثرها على تحمل تكاليفالتكنولوجيات والقدرة توافر  أن أيضاً مصلحة أصحاب اليدرك 
يتّم تشجيع الدول على هذه الورقة، و في  مرفقالفي  طة الطريق المقترحةار خ تضمينوتّم  وتنفيذها. الزمنية

المجموعات  بدعم منالتابع لإليكاو  قادمبشأن فرز الجيل ال االستشاري التقنيالمساهمة أكثر عبر الفريق 
 المدىقريبة  والصفات المفاهيم على التحقق من صحةهؤالء  مصلحةيعمل أصحاب ال، وبالمثل. الصناعية

 .العام المقبل خالل متعددة تشغيلية في بيئات المكونات الرئيسية اختبار وسيتمّ  المقترحة. رطة الطريقالخ

في عام  األنشطة تحديدفي  العملية التجاربنتائج المقترحة و  الطريق لخارطة المستمرسيؤدي التحسين  4.2
 وما بعده. 2013

 تطورات الدولة . 3

تستخدم فرز مبادرات باتخاذ تفكر أنها أدخل عدد من الدول، بما في ذلك كندا والواليات المتحدة وهولندا، أو  1.3
شجع الدول األخرى على ة ذات قيمة كبيرة وتُ تطلعيالهذه المبادرات وتعتبر لمخاطر. الركاب المستند على ا

 مماثلة.بتجارب القيام 

فرز  المضي قدمًا فيمن أجل و األطر التنظيمية في كثير من الدول هذا النهج. ال تدعم حاليًا ومع ذلك،  2.3
وزائدة  لزاميةإمن تبني عمليات  للجيل القادم، تحتاج الدول إلى التركيز على تنظيم نتائج األمن بدالً الركاب 

 هذا النهج داخل الدولة.بمصلحة يتشارك أصحاب الأن ويجب عن الحاجة. 

من  للطيران ممارسات األمنيةالتقّدم من أجل معلومات عن جهودها المبذولة وفير تشجيع الدول على ت يتمّ  3.3
، ووضع آلية تعاونية لجمع وتبادل التابع لإليكاو لقادمبشأن فرز الجيل ا االستشاري التقنيالفريق خالل 

أمن في خطة المساهمة و  ؛في الوقت المناسب المواد اإلرشاديةبوضع المعلومات التي من شأنها أن تسمح 
 ؛ وٕارساء أفضل الممارسات.ةمستقبلية شاملعالمية 

هناك ن تكون لواسع بحيث الإطار من االعتراف المتبادل  ضمن قادمالفرز الجيل يجب بذل الجهود لتنفيذ  4.3
 نقل.العبور/ ال بواباتإلى إجراءات أمنية إضافية عند بوابات المغادرة أو بعد اليوم حاجة 

 . الخالصة4

أصحاب ، بالتعاون مع الدول و الطيران ستنتاج أن صناعةاالإلى  بشأن أمن الطيران المؤتمر الرفيع المستوىدعى يُ  4.1
 الركاب.رز من نقاط التفتيش وف قادمفي وضع إطار للجيل ال كبيراً  ، قد أحرزت تقدماً اآلخرين مصلحةال
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 ما يلي:بشأن أمن الطيران إلى التوصية ب المؤتمر الرفيع المستوىدعى يُ  2.4

 المخاطر ونتائج األمن؛المستند على الدول أهمية تحديث األطر التنظيمية لدعم إدخال التنظيم أن تدرك  أ) 

وتوافق على أنه ينبغي مواصلة  ،من حيث المبدأدول خارطة الطريق وتوافق عليها ستعرض الأن تب) 
وبدعم من  التابع لإليكاو قادمبشأن فرز الجيل ال االستشاري التقنيالفريق  تطويرها من خالل

 المجموعات الصناعية؛

لتبادل المعلومات  هاماً  بوصفه محفالً  قادمبشأن فرز الجيل ال االستشاري التقنيكاو الفريق يتدعم اإل أنج) 
تنسيق وضع مواد توجيهية ول الطيران صناعةفي  مصلحةوأفضل الممارسات بين الدول وأصحاب ال

 ؛القادم جيللللدعم تنفيذ العناصر األمنية 

 .رز الركابفات وتكنولوجيات تطور عمليبتبادل المعلومات المتعلقة الطيران ب الدول وصناعةأن تقوم د) 

 -انتهى  -
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 مرفقال
 

  لبحثعالية المستوى لمكونات ا خارطة طريق
 

، القصيريمكن أن تتطور على المدى  ركابال رزف ات وتكنولوجياتعمليأن  حيثالمعلومات التالية المكونات وتوافرها تصف 
 +).2020)، والطويل (2017( ، والمتوسط)2014(
 
 مكوناتال
 

 بيانات الركاب
 

هي  تسجيل الركاب ) ومعلوماتAPI( المسبقة معلومات الركابو ، )PNR(ركاباسم ال، بما في ذلك سجل ركاببيانات ال
: ةاألمنينقطة التفتيش لركاب قبل دخولهم الى المتعلقة بايمكن استخدامها لتقديم تقييم للمخاطر قد لبيانات موجودة لمصادر 

أو الوكالة الحكومية المسؤولة، أن تقوم ختلف مستوى التقييم. ويمكن يقد و مجموعة كاملة من مصادر البيانات. دراسة يجب 
للتخفيف من  الركاب ملية فرزعدمج المعلومات في هو ، مع هدف مشترك بتقييم المخاطر شركة الطيران، أو مزيج من االثنين

 والقيود القانونية. مخاوف الخصوصية
 

 المعروف المسافر
 

دقيقات تبالقيام بللوكاالت الحكومية ذلك سمح يأن يمكن كجزء من برنامج ما قبل الفرز. و  للمخاطرإضافي يمكن إجراء تقييم 
. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن النظر إلى ما برنامجب لمجموعة فرعية من المسافرين الذين يلتحقون طوعاً عن الخلفية مفصلة 
ظروف استثنائية لذين لديهم إلى افي القوات المسلحة، أو لئك و إلى أ، مسبقة تصاريح أمنية وطنيةالذين حصلوا على األفراد 

المدى الطويل، يمكن وعلى . معروفالمسافر ال"تلقائي" في برامج توفير التحاق  ولقد تختار الدفي هذه الحاالت، و مماثلة؛ 
 .مقبول عالمياً و مشترك المعروف لمسافر لوضع برنامج 

 
 إدارة الهوية

 
لتقييم  ركابهوية الللتحقق المزدوج من أن توفر آلية كما يمكنها عملية، التمكين األتمتة وتحسين بأن تقوم دارة الهوية إليمكن 

، باإلضافة إلى منهاتحقق وال بيانات البيولوجيا اإلحصائيةجمع القيام بتفتيش. ومن المتوقع الالمخاطر الخاصة بهم عند نقطة 
 المالئم من الفرز. توىباألمن، وتطبيق المس متثبيت مروره، و ركابية الوتقدير المخاطر، لضمان التحقق من هو  ركاببيانات ال
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 تحليل السلوك
 

ح و وقد يتراستخدم وحده. يُ مع عناصر أخرى أو ًا كون مجتمعيلتقييم المخاطر يمكن أن  إضافياً  يعتبر تحليل السلوك عنصراً 
التحليالت المطار. ويمكن الجمع بين نتائج عبر  ركابال فيما ينتقل األوسع المراقبةإلى التطبيق ما بين االستجواب الفردي 

 .لفرز الذي يجب تطبيقهالتقييمات األخرى لتحديد مستوى او 
 

 تدابير بديلة
 

تدابير إضافية  لمتفجراتالكاشفة للى نقطة التفتيش، واستخدام الكالب إوصول العن بعد قبل  رزفالعشوائي، و الختيار االيوفر 
  .تقييم المخاطر المذكورة أعالهمكونات أو بديلة ل

 
 زةالمعزّ  قدرة الكشف

 
وتقترح . عند نقطة التفتيشمالبس أقل  نزعب ركابالسماح للالعمليات و  فرص لتحسين، قد تكون هناك مع تطور التكنولوجيا

األجهزة ترك ، مع عبور جهاز الفرز المتمثل في على المدى الطويل الهدف نحو تدريجي تطورتحقيق  خارطة الطريق
 التدابير علىن تطّبق كافة لو  واألحذية. المعاطفنزع ركاب إلى عدم اضطرار الو ، أكياس في والسوائل الشخصية يةلكترونإلا

 الفرز. مستوياتكافة 
 

 ركابال تجربة
 

أفضل  من خالل تنفيذ، المدى القصير على حتى، سرعة المرورزيادة و  طابورفي ال ركابالوقت الذي يقضيه القليل يمكن ت
أداء نقطة عن  فيديوال تحليلأن يساعد  يمكن، المدى المتوسط علىو . ٕادارتهاو  تفتيشالنقطة  قياسنظم بشأن  الممارسات

 .كفاءة العمليةالموظفين و ومتطلبات معلومات عن أوقات الذروة ، وتقديم نقطة التفتيش إدارة أتمتةفي التفتيش 
 

 الدخول والخروج
 

، بما في الدخول والخروج لتحسين التي يمكن تنفيذها ألفضل الممارسات عدد من التوصيات، هناك بالفعل المدى القصيرعلى 
 .ركابلل المعلوماتتقديم و ن موظفيال، وتدريب إدارة طاوالت نزع المالبس وحاويات األغراضذلك 
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 تخصيصالالموظفين و  تخطيط
 

على  توزيع الموظفين لتحسين إدارة كثر فعاليةوالتخطيط األ قياسال التي توفر األتمتةو  على العمليات التحسينات يمكن تنفيذ
 .نقاط التفتيش

 
 غير المتسلسلة المعالجة

 
فرز) لة الآلمسافر صورة كاملة للمع االحتفاظ ب (ولكن فرز األمتعةو  ركابللالبدني رز الف ة بينصلال فصل أن يوفر يمكن

غير للمعالجة  ديالً الفرز بعبور جهاز يوفر ، قد لمدى الطويلوعلى ا المدى المتوسط.على  عمليةال وقت في تحسينات كبيرة
 .المتسلسلة

 
 عن بعد معالجة الصور

 
 استخدام الموظفين.الفنية و  قدراتلابدًال من كل صف  نقطة مركزية في الصورقد يعّظم فرز 

 
 تصميم الصف

 
تكييف قادرة على مرنة و صفوف  مع تنفيذ، القصير مدىال على المرورسرعة من  عمليةال وأتمتة المعداتقد يعّظم تحسين 

 .2020عام توقع تحقيقه هذا ما يو  ،تقييم المخاطر على اعتماداً  الفرز حساسية
 

 المقترحة خارطة الطريق
 

 وتوفر/ فيها نقاط التفتيشالتي تعمل  المطار ، وبيئةالدولة وقدرات، والمتطلبات القانونية ،لالحتياجات تبعاً  المكونات يمكن تنفيذ
 كنولوجيات.التتحمل تكاليف  ٕامكانيةقدرة و 

 
 خيارال/ المكون )2014المدى القصير ( )2017المدى المتوسط ( +)2020المدى الطويل (

 ركاببيانات ال ةتقييم المخاطر األساسي  
 على أساس تقييم المخاطر 

البيانات،  من عسأو مجموعة 
 وطنيةال االستهداف مراكز
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 المكون/ الخيار )2014المدى القصير ( )2017المدى المتوسط ( +)2020المدى الطويل (
وكاالت عالمية ووطنية 

متعددة اتفاقات  ،دوليةو 
، تبادل البيانات ،األطراف

 التبديلقابلية 

   

 من خالل تقييم المخاطر  
 الوطنية والثنائية البرامج

 معروفال لمسافرل

 المسافر المعروف

 برامجل موسعةاتفاقية ثنائية  
 معروف معال المسافر

بتقييم  االعتراف المتبادل
 المخاطر

 

المسافر المعروف الدولي 
تبديل شركات قابل لوال

االعتراف  معالطيران 
 تقييم المخاطرب المتبادل

  

التقاط البيانات بشأن   
 البيولوجيا اإلحصائية،  

 ة للوثيقةاآللي المصادقة

 الهويةإدارة 

نقطة  في الهوية تأكيد 
 ، الربط بقرار الفرزتفتيشال

 

 جوازات السفر استخدام
على   للمصادقة اإللكترونية

 هويةال

  

 السلوك تحليل االستجواب المباشر  
 السلوكيةمراقبة الخصائص 

 المطار)في كل (
من قبل السلوك (مراقبة  لوكعن الس التلقائيالكشف 

 متخصصين)
تقييم  مع التكامل اآللي 

 المخاطر
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 المكون/ الخيار )2014المدى القصير ( )2017المدى المتوسط ( +)2020المدى الطويل (
عن الكاشفة  الكالب  

 المتفجرات
 

 التدابير البديلة

للفرز  عشوائيال ختيارالا  
 مخاطر عالي ال

 استخدام تقنياتلفرز وقوفًا با
 عن بعد الفرز

  أصل الوثيقةعن  الكشف

من دون نزع  السوائلفرز  
 المالبس

 زةقدرة الكشف المعزّ  
 

 األجهزة اإللكترونيةرز كافة ف
 نزع المالبس الشخصية دون

والكتب فرز األجهزة اللوحية 
 نزع المالبس دون اإللكترونية

 

ز عن المعزّ  الكشف اآللي
 المتفجرات

عن  وّسعالم اآلليالكشف 
 المتفجرات

 األسلحة عن اآللي الكشف

على  المعاطف والسترات ترك
إخراج القطع الجسم دون 

 المعدنية

على  ستراتالمعاطف وال ترك
إخراج القطع مع الجسم 
 المعدنية

 

 حساسيةل كييلضبط الديناما 
 مرنة)صفوف المعدات (

 

الكشف  خوارزمياتل نشر 
 القائم علىو  لديناميكيا

متفجرات، سوائل، المخاطر (
 )إلخ ،سكاكين، بنادق

 حزمةلأل عمليةال تحسين
 واألحذية

 تفتيشالنقطة  قياسنظام   
 تهاوٕادار 

 لركابتجربة ا

وقياس  تسجيلل فيديوالنهج  
 تفتيشالنقطة تقييم أداء و 

 

واسطة ال ونهج معايير  
لمعدات ا التصال البرنامجية

 األمنية
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 المكون/ الخيار )2014المدى القصير ( )2017المدى المتوسط ( +)2020المدى الطويل (
الطوابير المثلى  هياكل  

 الكفء للصف ستخدام الل
 سرعة المرورو 

 الدخول والخروج

 من خالل مبّسطة قواعد
 المحسنة عمليةالاألتمتة و 

 لقواعدالمحّسن ل فهمال 
 للحد من واإلجراءات األمنية

عدم  بسبب اتالتأخير 
 االمتثال

 الممارساتأفضل التنبؤ ب
 طلبالو  قدرةالمطابقة  لتحسين

لتخصيص  أفضل الممارسات
، (على سبيل المثال لموظفينا
) للحد من ةمرن ردامو فرق، ال

تقليل للركاب و  االنتظاروقت 
 وقت الوقوف في الصف

الموظفين  تخطيط 
 تخصيصوال

عملية فرز  الصلة بين فصل 
 للحد مناألمتعة الركاب و 

 لمروراسرعة  وتحسين التبعية

 المعالجة غير المتسلسلة 
 
 

لمعدات ا استخدام تعظيم  
 والموظفين

 معالجة الصور عن بعد

تصميم مرن للصفوف  
الكفاءة للحصول على 

 األمثل التشغيلية

عملية أتمتة الو  ألجهزةا تحسين
 سرعة المرور لتعظيم

 تصميم الصف
 

 
 
 
 


