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  المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران

  ٢٠١٢ أیلول/سبتمبر ١٤-١٢، یالمونتر

  الداخلات من مكافحة التهدید  من جدول األعمال: ٣البند 

  بالركاشخاص غیر المائة على األفي  ١٠٠ تنفیذ الكشف األمني بنسبة
  )األمانة العامة  (مقدمة من

  الملخص
تتضمن ورقة العمل . و  هامة في مجال السیاسة المعتمدةأثارت قضیة التهدیدات من الداخل في المطارات شواغل 

تحقیق  هتسهیلفي  السیما التقدم الذي أحرزه فریق خبراء أمن الطیران اآلن،تقریرا عن التطورات التي جرت لغایة  هذه
  .١٧راء حول معالجة تلك الشواغل من خالل تعدیل الملحق توافق لآل
  .٣ في الفقرة ةالمعروضالخالصة والتوصیات  قرارإ مدعو إلىالمؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران  اإلجراء:

 المقدمة - ١

الذین  یر الركابألشخاص غا من خالل المطارات (أيمن الداخل في  قد تأتي التي لطالما شكلت التهدیدات ١- ١
مجال أمن الطیران  فيالتي بداخلها) مصدر قلق دائم الى الطائرة أو الى المناطق المقیدة أو الى األشیاء ل منحوا حق الدخو 
ظهور مثل هذه التهدیدات من خالل القواعد والتوصیات  بإمكانیةه، منذ اصدار  بوضوح، ١٧وقد أقر الملحق  .المدني الدولي

بواسطة اعتماد تدابیر أمنیة مناسبة. وقد اعتمدت تدریجیا تعدیالت عدیدة  الى تلك األماكن ة الوصولالدولیة الهادفة الى مراقب
تعزیز تسلسل ، وتدابیر اخرى لاالشخاص غیر الركاب علىوالكشف ،والتحریات الشخصیة  ،تشمل نظم التعرف ١٧ للملحق

، ١/٧/٢٠١١ منطبقا منذ ، الذي بات١٧ للملحق ١٢التعدیل  وقد كان آخرها التدابیر األمنیة للحد من التهدیدات من الداخل.
 التي تنص على التالي: ٦- ٢- ٤والمتضمن القاعدة 

یجب على كل دولة متعاقدة أن تضمن الكشف األمني على األشخاص غیر الركاب مع األشیاء التي 
مناطق أمنیة مقیدة، ولكن، اذا تعذر تطبیق مبدأ الكشف األمني  إلىیحملونها، ممن یمنحون حق الوصول 

في المائة، یجب تطبیق ضوابط أمنیة أخرى، تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، الكشف  ١٠٠بنسبة 
  التنبؤ، وذلك وفقا لتقییم المخاطر الذي تنفذه السلطات الوطنیة المختصة. إمكانیةالنسبي والعشوائیة وعدم 

 المناقشة - ٢

 راء فریق خبراء أمن الطیرانآ ١- ٢

 ، وذلك في ضوء٦- ٢-٤اعدة تعزیز القتحدید كیفیة ل شاملة فنیة ةدراس الطیرانفریق خبراء أمن  درس ١- ١- ٢
ات من الداخل. وبذلك، للتصدي للتهدید اإلمكانمتینة قدر و  ان تكون التدابیر األمنیة المنفذة عالمیا صلبةضرورة  الشواغل ازاء
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والضوابط األمنیة لمعالجة التهدیدات من الداخل، في تنفیذها للكشف على الموظفین  وخبرات الدولممارسات راعى الفریق 
  واالعتبارات األخرى. ،والمسائل التشغیلیة، والتكالیف

الدول  بأنه یتعین على، ٢٠١٢بمارس المعقود  عه الثالث والعشرینفي اجتما ،ارتأى فریق خبراء أمن الطیرانو  ٢- ١- ٢
واعتبر الفریق أنه  .٦-٢-٤المتوخاة من تطبیق القاعدة  األهدافلتحقیق الختیار المنهجیة والتدابیر المحددة  ن تتمتع بالمرونةأ

ولیس  متماثلة.التدابیر المتخذة في جمیع الدول  تلك ن تكون كلأو تصر على أعلى هذه التدابیر  نصت أالاالیكاو  ینبغي على
قد  أن هذه المنهجیةذ إجسماني، ، مثل الكشف الةواحد ى منهجیةاألمنیة علالضوابط و  نطوي نهج محدد للكشفیضروریا أن 

غیرها من و  الخاصة بهابان تتمتع الدول بالمرونة مراعاة الحتیاجاتها الوطنیة  نهجلا هذا حسمیرزمة من التدابیر. وس تمثل فيت
التدابیر األمنیة كفاءة وتكییفا مع ظروفها، وذلك تطبق اكثر ، و األخرى، فتستفید الى أمثل وجه من الموارد المحدودة المقتضیات

  .ةالمنشوداألمنیة  جبهدف تحقیق النتائ
  قرار المجلس ٢- ٢
  أوصى فریق خبراء أمن الطیران النص التالي لتنقیح القاعدة: ،وبناء على االعتبارات المذكورة ١- ٢- ٢

المحمولة، للكشف األمني یجب أن تضمن كل دولة متعاقدة أن یخضع األشخاص غیر الركاب، مع المواد 
  والضوابط األمنیة قبل دخول مناطق المطارات المقیدة أمنیًا التي تخدم عملیات الطیران المدني الدولي.

النص  باإلجماعید وأ ،٦-٢- ٤في التنقیح المقترح للقاعدة  ١٩٦في جلسته الثانیة من الدورة  ونظر المجلس ٢- ٢- ٢
  .٢٠١٤على الملحق السابع عشر، والمعتزم اعتماده عام  المقترح إدخاله إلدراجه في التعدیلالمقترح 

  الخالصة والتوصیات - ٣
 إلىللتوصل  تقدم ملحوظ إنجازقد تم  بانه االستنتاج ُیدعى المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران إلى ١- ٣

بغیة معالجة التهدید من الداخل معالجة شاملة باستخدام نهج  ١٧من الملحق  ٦-٢-٤توافق لآلراء بشأن صیغة منقحة للقاعدة 
  متسق عالمیا. و  مشترك

  الى التوصیة بما یلي : ُیدعى المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران ٢- ٣
، على النحو ٦-٢-٤للقاعدة  ،٢٠١٤والمعتزم اعتماده عام  ،١٧للملحق  ١٣أن یتضمن التعدیل   )أ 

 المقترح.

 من الداخل بغرض ضمان االمتثال للقاعدة المنقحة دول تدابیرها للتخفیف من التهدیدیم الأن تقّ و   )ب 
   على النحو المقترح. ،١٧في الملحق  ٦- ٢-٤ المنقحة

 -انتهى  -


