
DGCA-MID/3-WP/20  
29/03/2015 

 
 

 
 

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

 
) 2015ابريل  29-27(الدوحة، قطر،   

 
     

  أمن الطيران والتسھيالت :سادسالبند ال
  

  من الجويالتطورات في التسھيالت واألآخر 
  

  (مقدمة من السكرتارية)
  

  الموجز

فاعلية المزيد من يلقي الضوء على أخر التطورات في ضمان  ه الورقةھذ
وكفاءة المعايير في إطار عمل السالمة الجوية العالمية، والتي أعلنت عنھا 

. 2013عام في  38رقم  لمنظمة الطيران المدني الدولي الجمعية العمومية
أمن الطيران  في مجال ICAO ويوضح أيضا عدد من التطورات في برامج

   .(MID) وكذلك التطورات في منطقة الشرق األوسطوالتسھيالت 
 

 .6اإلجراءات المتخذة من قبل االجتماع مبينة في الفقرة 

 

 
 :مقدمة .1

 
أن ل (ايكاو) الجتماع الجمعية العمومية  38، أكدت الدورة امن الطيران والتسھيالتفي مجال  .1.1

المبادئ األساسية مثل الترتيب حسب إدارة المخاطر واإلدراك المشترك للمساواة بين معايير األمن التي 
تستخدم كمبادئ أساسية للسياسات الدولية للتسھيالت واألمن الجوي. وبإلقاء الضوء على أھمية وضع 

يعكس الحاجة إلى التسھيالت واألمن  –اس متساو مع األمن، فإن الھدف االستراتيجي التسھيالت على أس
  ، والتسھيالت وأمور األمن الحدودي المتعلقة بذلك.أمن الطيرانفي تعزيز  ICAOالدور القيادي ل 

 
 أنشطة وتطوير سياسة أمن الطيران: .2

  17على مرفق  14تعديل 
. يشمل ھذا التعديل شروط 2014نوفمبر  14قابال للتطبيق في  17على مرفق  14أصبح تعديل  .2.1

 أمن الطيرانجديدة وشروط تمت مراجعتھا تلزم للتعرف على النقاط المعرضة للھجوم في إطار عمل 
 العالمي، والذي تم تصميمه لما يلي:
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 اآلثار الرادعة له.تأسيس معايير فعالة من خالل تحديد "عدم التنبؤ" لزيادة   ) أ
 الكيانات المرتبطة باألمن البري. ضمان تعاون أكبر بين  ) ب
تقوية متطلبات فحص البضائع من خالل النص على وجوب فحص البضائع بأنسب   ) ت

 األخذ في االعتبار طبيعة الشحنة. وسيلة، مع
 لمعايير من خالل التعاون الدولي.ضمان استمرارية أكبر ل  ) ث
 خدمات األمن الخارجيين.على مقدمي تعزيز اإلشراف   ) ج
 ن خالل التدريب التوعوي الدوري.تعزيز فعالية المعايير مقابل التھديد الداخلي م  ) ح
 ضمان نظام أمن الكتروني مبني على المخاطر.  ) خ

 
 ICAO(  أمن الطيرانإصدار النسخة التاسعة من كتيب  17على مرفق  14صاحب تعديل  .2.2

Doc 8973-  عالوة على 17مقيد) والذي يزود الدول األعضاء بإرشادات قوية لتنفيذ شروط مرفق .
ذلك، وبإدراك أھمية التأكيد على أن الدفاعات األمنية تظل في جميع األوقات مناسبة ومتناسبة مع 

باإلعالن عن النسخة الرابعة من بيان سياق المخاطر العالمية لألمن الجوي  ICAOالمخاطر، ستقوم 
ICAO  المستند يضم تحليل شامل للتھديدات التي تطرأ على الطيران 2015في الربع الثاني من عام .

المدني، ويزود الدول األعضاء بمنھج قوي لتطوير تقييمات المخاطر المحلية لديھا. وفي نفس الوقت، 
التدخل ، عقوبات )AVSECPaedia(على االنترنت، مثل  متاحةفي تطوير األدوات ال ICAOتستمر 

لتوفير المعلومات  )AVSECNET PoC Network) و (AUIDغير القانوني على قواعد البيانات (
 .لى نطاق واسع في أمور أمن الطيرانع
 

  :أمن الشحن الجوي
 

على تحسين تطبيق المعايير الخاصة بأمن الشحن الجوي  ICAO، ركزت 2014طوال عام  .2.3
من خالل تنظيم أو  14وكذلك إعداد معايير إضافية متضمنة في تعديل  13والمقدمة في التعديل 

-ICAOالمشاركة في أنشطة يراد بھا رفع الوعي، وكذلك التدريب. شملت األنشطة المؤتمر المشترك 
WCO سھيالت في البحرين، في شھر أبريل، مبادرات التجارة حول تعزيز أمن الشحن الجوي والت

اإلقليمية مثل بيان لوميه عن الشحن الجوي في أفريقيا، في شھر أغسطس، ومنتدى تطوير الشحن الجوي 
ICAO  في الصين، في شھر سبتمبر. تم توصيل تدريب الشحن والبريد في عدد من المراكز اإلقليمية

لتسھيالت وأمن الشحن  ICAO-WCOعمل إقليمية مشتركة حول وبدأ العمل في اتجاه أول ورشة 
 الجوي.

 
) وذلك عن طريق مجموعة عمل PLACIتمت مراجعة معلومات عن الشحن قبل التحميل ( .2.4

توصيات للنظر فيه من قبل اجتماع  مخصصة لھذا الشأن. سيتم تقديم تقرير فيه ICAO-WCOمشتركة 
في التعاون متوائم ألطر  WCOو  ICAOستمرار ضافة إلى ا. باإل2015دم في أبريل القاأمن الطيران 

للوكيل  ICAOلشركة االقتصاد المصرح بھا وبرنامج  WCOالعمل النظامية المعنية، وتشمل نظام 
 النظامي/ المرسل المعلوم.

  
  تطورات التسھيالت: .3
 

بأمور  24. يتعلق التعديل 2014مطبقا في يوليو  التسھيالت -9على مرفق  24أصبح التعديل  .3.1
مثل تسھيالت نقل األفراد من ذوي اإلعاقة، إصدار وفحص مستندات السفر، استخدام بيانات الراكب 

)، واإلجراءات المتعلقة بترحيل األشخاص PNR) وأنظمة بيانات تسجيل اسم الراكب (APIالمتقدمة (
 كم ترحيل.غير المصرح لھم وكذلك الصادر بحقھم ح
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إلى الموافقة على التوصيات المتعلقة  2014خلص اجتماع لجنة التسھيالت الثامن في نوفمبر  .3.2

)، MRTDsبأمور مثل تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرھم، وثائق السفر المقروءة آليا (
). تم نشر SLTDتسھيالت شحن البضائع وقاعدة بيانات مستندات االنتربول المسروقة والمفقودة (

بحثا عن التعليقات من الدول األعضاء  2015فبراير  6في  EC6/3-2015/5خطاب الدولة رقم 
والمنظمات الدولية المعنية، على ھذه التوصيات. أقرت اللجنة كتيب جديد يحتوي على إرشادات حول 

اللغة اإلنجليزية يتبعھا ). ويتوافر ھذا الكتيب بNATFPنموذج البرنامج المحلي لتسھيالت النقل الجوي (
 إصدارات بلغات أخرى.

 
للتعرف  ICAOأقرت استراتيجية برنامج  ICAOمن اجتماع الجمعية العمومية  38الجلسة  .3.3

). تقترح ھذه االستراتيجية نموذج شمولي ومنظم إلدارة عملية ICAO TRIPعلى ھوية المسافر (
األعضاء لديھا القدرة على التعرف على األفراد  تحديد ھوية المسافر وتھدف إلى التأكد من أن كل الدول

مساعدتھا الدول في سبيل تطوير المشروعات ل ICAO، تشارك ICAO TRIPبشكل فريد. وبموجب 
في الوفاء بالتزاماتھا الدولية وتعمل مع وكاالت متخصصة ومنظمات دولية أخرى باألمم المتحدة على 

 رھابيين األجانب.) عن اإل2014( 2178تنفيذ قرار مجلس األمن 
 

ً في مساعدة الدول في كل األمور المتعلقة بـ ICAOتستمر  .3.4  أنظمة وثائق السفر المقروءة آليا
MRTDs وتشمل أنشطة بناء القدرة. على المستوى اإلقليمي، تعتمد ،ICAO  على الندوات، التي

حصائيات الظواھر ، المعايير األمنية ودراسات إMRTDتدعمھا الدولة المضيفة، لزيادة الوعي بـ 
ز سفر آمن وأنظمة مراقبة الحدود، البيولوجية. ھذه الحاالت تروج ألفضل الممارسات إلدارة إصدار جوا

حول جوازات السفر المتوافقة مع القراءة اآللية  ICAO 9303 وثيقة  تؤكد أيضا على أھمية إصداركما 
اإلقليمية، تستمر  MRTD. باإلضافة إلى ندوات ICAOلـ  )PKD( المفاتيح العامةدليل  والمشاركة في

ICAO  في عقد مؤتمرMRTD  سنوي عالمي في مونتريال. سينعقد معرض ومؤتمرMRTD  في
 م.2015أكتوبر  16لى إ 14الفترة من 

 
األمن من خالل تمكين التحقق من جوازات السفر االلكترونية  PKD، يعزز 2007تأسس في  .3.5

عن طريق مصالح الجوازات. وھو يوفر آلية لألمن والتوزيع للمفاتيح العامة والمعلومات المتعلقة بھا 
عضوا، تشمل ثالثة من منطقة الشرق  PKD 45الالزمة للتوثيق. يضم دليل المفاتيح العامة حاليا 

النضمام بسبب أھمية تعزيز الدول األعضاء مدعوة لواإلمارات العربية المتحدة). األوسط (إيران، قطر، 
بأن يتم إصدار جوازات  9األمن الحدودي وتسھيالت النقل الجوي. عالوة على ذلك، يوصي مرفق 

 معا. PKDالسفر االلكترونية والمشاركة في 
 

، EC 6/3-12/70الدولة رقم  تم تذكير الدول لالستجابة، إذا لم تقم بذلك حتى اآلن، لخطاب .3.6
. يلزم المعيار، وھو معلم ھام 9من المرفق  3.10.1، المتعلق بتنفيذ المعيار 2010ديسمبر  31بتاريخ 

، الدول للتأكد من أن جوازات السفر غير القابلة للقراءة اآللية ICAO TRIPمن معالم استراتيجية 
ھو أمر ھام، ألسباب أمنية، فعالية التخليص . االلتزام بھذا الموعد 2015نوفمبر  24تنتھي قبل 

الجمركي الحدودي وفي ضوء موضوعات وثائق السفر المتعلقة باألمن التي نص عليھا قرار مجلس 
 ).2014( 2178األمن رقم 

 
. قامت 2014الندوة األولى للتسھيالت اإلقليمية في الشرق األوسط عقدت في القاھرة في فبراير  .3.7

ICAO دولة. كان الھدف من الندوة تحديث الدول  14مشاركا من  64حضرھا بتنظيم الندوة و
، برامج تبادل 9، مع التركيز على تنفيذ األمور المتعلقة بمرفق ICAOبالتطورات في برنامج تسھيالت 
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، األشخاص غير المصرح لھم والصادر بحقھم حكم بالترحيل، دخول ذوي APIو  PNRالبيانات 
 الجوي وتسھيالت الشحن الجوي.اإلعاقة إلى وسائل النقل 

 
  ):USAPتطورات برنامج المراجعة األمنية العالمي ( .4
 

مراجعة ثنائية  178. تم إجراء 2013يونيو  30في  USAPاكتملت الدورة الثانية لمراجعات  .4.1
دولة في منطقة الشرق األوسط. (الدولتان  15من  13، تشمل مراجعة USAPالدورة من مراجعات 

المتبقيتان في منطقة الشرق األوسط لم تتلق المراجعات بسبب وضعھا األمني حسب ما حددته األمم 
للدورة الثانية مستوى متوسط من التطبيق  USAPالمتحدة قسم األمن والسالمة). كشفت مراجعات 

بالمائة عالميا،  69.3بنسبة  أمن الطيرانمن نظام اإلشراف المحلي على  الفعال للعناصر الحاسمة
بالمائة في منطقة الشرق األوسط. تشجع دول منطقة الشرق األوسط على االستمرار  68.3مقارنة بنسبة 

 .USAPفي العمل على إيجاد حلول ألوجه القصور المحددة من قبل 
 

إلى طريقة مستمرة لمراقبة برنامج مراجعة األمن  االنتقال من الدورة الثانية من المراجعات .4.2
. وأثناء ھذه المدة، تم وضع 2014، واكتمل في نھاية 2013) بدأ في عام USAP-CMAالعالمي (

 م.2015األساس لتطبيق وتنفيذ المنھج الجديد والذي بدأ في عام 
 

للمراجعين في  ودورات تدريبية USAP-CMAالمكون الرئيسي لفترة االنتقال كان عقد ندوات  .4.3
. كانت أول دورة تدريبة على اإلطالق للمراجعين في الشرق األوسط، أجريت في ICAOكل مناطق 

دولة من دول منطقة  10متقدم من  14ونتج عنھا إجازة وإعادة إجازة  2014البحرين في شھر نوفمبر 
مشارك  33، وحضرھا 2015الشرق األوسط. الندوة اإلقليمية لدول الشرق األوسط انعقدت في يناير 

دول. يتم تشجيع كل الدول على دعم تطبيق وتنفيذ منھج جديد من خالل التوقيع على مذكرة تفاھم  10من 
، والتي تم USAP-CMAوكل دولة عما يتعلق بتنفيذ وتطبيق  ICAO) يتم إبرامھا بين MoUشاملة (

بول التواريخ المجدولة . يتم حث الدول على قEB2014/45توزيعھا عبر النشرة االلكترونية 
كما ھي مقترحة، حيث أن ذلك يسھل بشكل كبير تطبيق وتنفيذ ونجاح  USAP-CMAلمراجعات 

 برنامج المراجعة.
 
 استراتيجية المساعدة:  .5
 

 ,HQلتسھيالت واألمن الجوي في المنطقة ھي نتاج العمل المتكامل بين  ICAOتعتبر أنشطة  .5.1
CASP-MID من األنشطة التي تم تنسيقھا لتوفير مساعدة مستمرة وشاملة  ومكتب القاھرة وبين العديد

 بشكل متزايد في دول الشرق األوسط.
 

وكذلك جھود بناء القدرات، فإن الجھود  ICAOمن أجل الوصول إلى أفضل مساعدة من  .5.2
الطيران، ناعة لدولية واإلقليمية األخرى، والعاملين في صالمنظمات اووالدول،  ICAOالمشتركة بين 

، بالتنسيق مع الشركاء ISD-SEC، فقد تكثف تطبيق برنامج 2014تعتبر ضرورة. وبالتالي، ففي 
 لضمان فعالية استخدام مصادر المساعدة المحدودة.

 
مركز جديد  ICAO، أقرت AVSEC على أمن الطيران لتدريبلنظرا للحاجة المستمرة  .5.3

 البحرين.ة الخليج للطيران، ي: أكاديم2014) في ASTCللتدريب (
عمان، البحرين، بيروت  :عضوا، تشمل أربع مراكز بالشرق األوسط 28اآلن من  ASTCتتكون شبكة 

ودبي. أرسلت عشرة من خمس عشرة دولة معتمدة في منطقة الشرق األوسط مشاركين إلى دورات 
 236مشارك من داخل المنطقة. من بين  53مع  2014عام  ASTCsفي  ICAOتدريبية ترعاھا 
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من منطقة الشرق األوسط يتوقع اعتمادھم في يونيو  ICAO ،18معتمد من  AVSECضر محا
2015. 

 
باإلضافة إلى تقديم المساعدة من خالل تطبيق الدولة لمخططات التطوير والتحسين، يزود برنامج  .5.4

ISD-SEC  ،الدول األعضاء بمساعدة مباشرة على أساس استرداد التكلفة. في منطقة الشرق األوسط
تم تقديم ھذه المساعدة مؤخرا إلى دولة قطر، السعودية واإلمارات العربية المتحدة. تشجع الدول  فقد

والمانحين اآلخرين على االستمرار في دعمھم لجھود المساعدة من خالل المساھمات العينية أو المالية 
 الطوعية.

 
راتيجيات المساعدة إلى العمل مع الدول ومقدمي المساعدة اآلخرين لتنظيم است ICAOتھدف  .5.5

أكثر تكرارا  AVSECوتطوير منھج مشترك لتوصيل المساعدة التي يمكن أن تؤدي إلى مساعدة 
 AFIالمحيط الھندي ( -وقياسا وفاعلية. مثال على ھذا المنھج المبادرة األخيرة لتسھيالت/ أمن أفريقيا

SECFAL والتي بموجبھا ستقوم (ICAO ساعدة في أفريقيا. تشارك بتسھيل تنسيق قوي من أنشطة الم
العديد من دول منطقة الشرق األوسط في ھذه المبادرة والتي تعمل كنموذج لبرامج مماثلة في مناطق 

 أخرى.
 
  :المطلوب من االجتماع اإلجراء .6
 

 :االجتماع مدعو الى  6.1.
 

 لتعزيز التسھيالت واألمن الجوي. ICAOمالحظة التقدم الذي قامت به   ) أ
 
تشجيع الدول في منطقة الشرق األوسط على دعم مبادرات التسھيالت واألمن الجوي بما   ) ب

  ICAO TRIPفيھا 
  
  
  

  -أنتھى  -
  

  
  
  
  
  
  


