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 للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط الثالثاالجتماع 
(DGCA-MID/3)  

  
 )2015ابريل  29-27(الدوحة، قطر، 

 
     

   أمن الطيران والتسھيالت :السادسالبند 
 

  األحادي و المحطة الوحيدة للكشف األمني االعتراف
 

 دولة قطر) من ةمقدم(
 

  الموجز

تنتاجات  ى اس ران إل او بشأن أمن الطي خلص  المؤتمر الرفيع المستوى لإليك
دة للكشف األمني  تقضي بأن االعتراف المتبادل  و إجراءات المحطة الوحي
اذ إجراءات  تفضي إلى رفع مستوى استدامة نظم أمن الطيران. و ينبغي اتخ

 د.حاسمة لتطبيق المبادئ المقررة بھذا الصد
 

 .4من االجتمــــــاع وارد في الفقرة رقم  المطلوباإلجراء 

  
   المقدمة .1

  
في مونتريال أن  2012استنتج المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران المنعقد في سبتمبر  .1.1

المتبادل بالتكافؤ و النقطة الوحيدة للكشف األمني قد يفضي بشكل فعال إلى رفع مستوى  اإلعتراف
   .استدامة نظم الطيران. كما أقر االجتماع ثالثة مبادئ خاصة بالتنسيق في مجال أمن الطيران الدولي

  
   اف؛احترام روح التعاون الواردة في اتفاقيات النقـــل الجوية الثنائية  و المتعددة األطر  . أ
 االعتراف بالتدابير األمنية المتكافئة؛  . ب
   .التركيز على النتائج األمنية  . ت

  
) فضال عن الفقرة 4.5.4و  4.4.2االمن ( -17رغم وجود المعيارين الواردين في الملحق      .1.2

 ) 8973المخصصة للمحطة الوحيدة للكشف األمني الواردة في دليل اإليكاو ألمن الطيران المدني (وثيقة 
   .أن عملية اعتماد المحطة الوحيدة للكشف األمني يشوبھا البطئ و المحدوديةإال 
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   الحاجة إلى اتبـــاع نھج مــرن في االعتراف المتبادل و ترتيبات المحطة الوحيدة للكشف األمني .2
  

، يتلخص مفھوم النقطة الوحيدة للكشف األمني في عملية السماح 8973فقا لمضامين الوثيقة و  .2.1
لللركاب و األمتعة و البضائع القادمة باالنتقال إلى رحلة عبوردون الخضوع ،مرة أخرى، لنفس 

). و 28و الملحق  11.5إجراءات الكشف األمني التي خضعت لھا عند نقطة اإلقالع األولى (الفقرة 
العبور بالتدابير تستـــند ترتيبات المحطة الوحيدة للكشف األمني على اعتراف الدولة التي يقع فيھا مطار 

 .األمنية المتكافئة المطبقة في مطار نقطة اإلقالع األولى
  

و قد أثبتت التجربة العملية الفوائد الحاليـــة الفورية لالعتراف بالتدابير األمنية المتكافئة و    .2.2
عتراف التشغيل وفقا لبرنامج اال 2012المحطة الوحيدة للكشف األمني. و تعتمد دولة قطر منذ سبتمبر 

األحادي بالتكافؤ،  الذي يتأسس على تقييم معايير الكشف األمني المطبقة في بعض مطارات نقطة اإلقالع 
األولى المحددة و المعينة. و يشتمل ھذا البرنامج على عملية تفتيش مشترك و شامل لمطار نقطة اإلقالع 

ي في آن واحد لتحديد تكافؤ معايير األولى من قبل الجھة المنظمة و الجھة التي تضطلع بالكشف األمن
الكشف األمني. و تركز عمليات الكشف األمني دوما على النتائج األمنية خالل تحدديھا لتوافر التكافؤ او 

مليون راكب عبور سنويا من الخضوع للكشف االمني  6عدمه .وبفضل تطبيق ھذا البرنامج، يتم إعفاء 
 .دوليمرة أخرى في نقاط الكشف في مطار حمد ال

 
كمثال اآلخر على ذلك، يتم تطبيق مفھوم المحطة الوحيدة للكشف األمني في مطارات اإلتحاد  .2.3
مليون راكب عبور و أمتعتھم من اإلنتقال إلى  81سنوات، مما أسفر عن السماح لعدد  10روبي منذ واأل

كنتيجة لذلك،  رحلة عبور في مطارات اإلتحاد األوروبي  دون الخضوع إلى الكشف األمني مرة أخرى.
دقيقة بالنسبة للرحالت الداخلية في اإلتحاد االوروبي،  40استفاد الركاب من تقلص زمن الربط بمعدل 

مما سمح بتعزيز التنسيق الفعال لحركة النقل الجوي بين المطارات المحورية باإلضافة إلى التخفيف من 
الواضحة التي يتمتع بھا الركاب، فإنه  التأخير و الحد من تفويت رحالت العبور. فضال عن التسھيالت

يسمح للمطارات األوروبيـــة بتركيز مواردھــا و قوتھــا على المســـافرين و االمتعة التي لم يتم التفتيش 
  .عليھا في مطارات أخرى بنفس التكافؤ

 
ية في بالنظر إلى التجارب المسبقة للدول، يتضح أنه لم يتم اعتبار طلبات التنسيق و االستمرار .2.4

مجال عمليات التحقق من التكافؤ بين الدول بمثابة مقارنة المقاربة المنھجية التي ترمي إليجاد التدابير 
األمنية المتكافئة، دون األخذ بالحسبان للنتائج األمنية المطبقة أو التقييم المناسب للمخاطر. و ثبت أن ھذه 

سنـــوات لالتحاد  5يل المثال، استغرق األمر المقاربة ھي ممارسة شاقة و مستنزقة للموارد. على سب
   .األوروبي للقيام بالمحطة الوحيدة للكشـــف األمني مع الواليات المتحدة األمريكية

  
   ؤالسماح باالعتراف االحادي للتكـــاف .3

   
قام فريق الخبراء المعني بأمن الطيران التابع لمنظمة اإليكاو بتكوين فريق عمل بشان المواد   .3.1
إلرشادية و تم توجيه فريق العمل نحو تصميم مواد إرشادية متعلقة باإلعتراف األحادي بالتكافؤ و ذلك ا

. و يتكون فريق العمل ھذا من ممثلين عن منظمة الطيران المدني الدولي، 8973بغية إدراجھا في الوثيقة 
األمريكية، اإلتحاد الدولي للنقل  أستراليا، كندا، اليابان، نيوزيلندا، قطر، سنغافورة، الواليات المتحدة

الجوي و مجلس المطارات الدولي. ترد مباحثات فريق العمل و المواد اإلرشادية الناجمة عنھا المزمع 
) في الوثيقة 2015أبريل  17عرضھا على اجتماع فريق الخبراء المعني بأمن الطيران (المنعقد في 

امور أخرى، بإحراز اإلعتراف األحادي من طرف . و ستسمح ھذه المواد اإلرشادية، من بين 8973
  .دولة عضو بتدابير امن الطيران المطبقة لدى دولة أخرى من الدول االعضاء

 
 

على تقييم المخاطر و التھديدات و التأكد من اإلجراءات التي تقوم بھا دولة عضو على النظم  بناءً  .3.2



DGCA-MID/3-WP/18 
 

-3- 
 

األعضاء، يمكن لدولة معينة أن تعترف بالتدابير و التدابير األمنية المطبقة لدى دولة أخرى من الدول 
األمنية المطبقة لدى دولة اخرى، و بالتالي عدم إخضاع الركاب و البضائع القادمة من ھذه الدول إلى 

 ى.الكشف االمني مرة أخر
 

يتعين على الدولة المعترفة أحاديا باالستمرار في التنسيق مع الدولة المعتَرف بتدابيرھا األمنية  .3.3
سماح بتجميع المعلومات و الوثائق الضرورية. عالوة على ذلك، يمكن سحب االعترف بالتكافؤ في أي لل

وقت (وقف االعتراف مثال) و ذلك في حالة وجود تغيير على وضع الخطر و التھديدات الحالي أو تغيير 
  .التدابير المطبقة في مطار نقطة اإلقالع األولى

 
 2.4.9المفضية إلى االعتراف األحادي مع الممارسة الموصى بھا  يتطابق مفھوم العملية التنسيقة .3.4

   :، على النحو التالي17الواردة في الملحق 
  

يتعين على كافة الدول األعضاء عقد ترتيبات بغية الرفع من مستوى استدامة نظم  –التوصية 
ت على أمن الطيران عن طريق تجنب ازدواجية النظم االمنية. و يجب ان تتأسس الترتيبا

التثبث من تكافؤ النتائج االمنية الرھينة بتطبيق النظم االمنية الفعالة في مطار نقطة اإلقالع 
  .األولى

    
نظرا لتزايد قلق الدول بشأن أمن الرحالت القادمة، سيسمح االعتراف األحادي بتركيز الموارد  .3.5

مزيد من الحرص، و في المقابل األمنية على الركاب و األمتعة و الطائرات و البضائع التي تتطلب ال
تسھيل عبور الركاب القادمين من الدول التي تطبق تدابير أمنية متكافئة. تثق دولة قطر و اإلتحاد الدولي 
للنقل الجوي، باعتبارھا من األطراف التي ساھمت في تطوير ھذا المفھوم، بأن ھذه المقاربة تتطابق 

لمخاطر، و بالتالي تجنب إخضاع الركاب و األمتعة و البضائع تماما مع المفاھيم األمنية المبنية على ا
للكشف األمني مرة أخرى، بالمقابل تسخير الموارد المتاحة للتركيز على الجوانب و المناطق المحفوفة 

  .بالمخاطر و التي قد تشكل خطرا أكبر
  
   االجتماع المطلوب مناإلجراء   .4
  

   :إلى القيام بما يلي مدعو االجتماع  4.1
  

تشجيع الدول األعضاء إلقليم الشرق األوسط على االعتراف بتكافو نظم أمن الطيران   . أ
المطبقة من لدن دول أخرى ،و ذلك في إطار االستراتيجية المعنية بتدابير أمن الطيران 

   المبنية على المخاطر؛
  
سبان تشجيع دول إقليم الشرق األوسط على أخذ ترتيبات المحطة الوحيدة للكشف األمني بالح  . ب

   .خالل تصميمھا للبنى التحتية للمطار و العمليات التشغيلية ذات الصلة
  
  
  

  -أنتھى  -


