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 االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
  

)DGCA-MID/1( 
)2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (  

 
 

  أمن الطيران: البند السادس
  التعاون في مجال أمن الطيران

  
  )من اإلتحاد العربي للنقل الجوي ةمقدمورقة (

  
 :مقدمة .1

  
مرورًا  2001 سبتمبر 11الحوادث األمنية خالل العقد الماضي، بدءًا من أحداث  سلسلة أثبتت  -أ 

دات المحيطة بصناعة التهدي ، أّن2010أآتوبر  29أحداث  وأخيرًا 2009ديسمبر  25بأحداث 
 نقاط واستغالل ديدحالنقل الجوي في تطور مستمر، وأن العناصر اإلرهابية ال تدخر جهدًا لت

 .الضعف في األنظمة األمنية المتبعة
  

يعتقد اإلتحاد العربي للنقل الجوي أن التعاون بين جميع األفرقاء المعنيين بأمن الطيران على   -ب 
 .يمثل الطريقة األمثل لمواجهة هذه التحديات لدوليالمستوى اإلقليمي وا

 
األمنية والتدابير آما يعتقد اإلتحاد العربي للنقل الجوي أن تدريب آوادر أمنية لتطبيق األنظمة    -ج 

 .يمثل رآيزة أساسية في مواجهة التهديدات
 

 :عمل اإلتحاد العربي للنقل الجوي في مجال أمن الطيران .2
  

ز التعاون بين أعضاء اإلتحاد يعزتي فريق عمل أمن الطيران بهدف والجأنشأ اإلتحاد العربي للنقل 
هة، وهيئات الطيران ة التعاون بين شرآات الطيران من جوقد الحظ الفريق أهمي .في هذا المجال

المدني من جهة أخرى، حيث قرر األعضاء دعوة الهيئة العربية للطيران المدني للمشارآة في 
  .لفريقالمقبلة لجتماعات إلا

  :يعمل الفريق حاليًا على عدة مشاريع وهي
  
تقييم شرآات المناولة األمنية في المحطات الخارجية بهدف التعاقد مع الشرآات التي تؤمن أعلى   -أ 

 .مستوى خدمة
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في المحطات الخارجية بهدف لدى الشرآات األعضاء مرجعيات تدقيق أمن الطيران  دراسة  -ب 

 .موائمتها
 

الصادر عن األياتا بهدف  (Security Management System)من مراجعة نظام إدارة األ  -ج 
آما سُترسل . تعديله ليتوافق مع متطلبات شرآات الطيران العربية، وترجمته إلى اللغة العربية

مناقشتها بعد اإلنتهاء من العمل عليها إلى الهيئة العربية للطيران المدني لمراجعتها وهذه الوثيقة 
 .على سلطات الطيران المدني في العالم العربي النهائية ومن ثم تعميم النسخة

 
فر السوداء، وإمكانية سدراسة إمكانية موائمة المعايير المتبعة لوضع المسافرين على قوائم ال  - د 

 .وجدوى مشارآة هذه القوائم بين الشرآات األعضاء
 

 .المشارآة في المعلومات عن الحوادث األمنية التي تواجه الشرآات األعضاء  -ه 
 

لإلتحاد أهمية خاصة مرآز التدريب اإلقليمي التابع  ُيوّجهعلى مستوى تدريب الكوارد البشرية، و  -و 
وعدة مقررات أخرى في  AVSEC PMللتدريب في مجال أمن الطيران، حيث يقدم برنامج 

 .أمن الطيران
 

 توصيات .3
  
يعتقد اإلتحاد العربي للنقل الجوي أن التعاون بين جميع األفرقاء المعنيين بأمن الطيران   -  أ

وعليه، يدعو اإلتحاد شرآات الطيران . لإلرتقاء إلى أعلى المستويات في هذا المجالضروري 
مستوى األمن في العالم العربي، ولتبسيط  والمطارات والحكومات للعمل سويًا لتعزيز وتحسين

 .التي يعاني منها المسافرونالمعقدة األمنية اءات اإلجر
  

آما يدعو اإلتحاد شرآات الطيران والمطارات والحكومات لعدم القيام بمبادرات فردية في هذا   - ب
ائم والتكامل بين وتالمجال، و للتعاون من خالل المنظمات اإلقليمية والدولية الذي يضمن ال

  . ل الجويقالمتبعة في صناعة الن األمنية المتطلبات واإلجراءات
  
 

  -أنتهى-


