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 االجتماع الرابع للمدراء العامين للطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

DGCA-MID/4  

  )2017أكتوبر  19- 17(مسقط، سلطنة ُعمان 

 مسائل أمن الطيران  البند السادس:

من المناطق المفتوحة للجمهورأ  
 

(مقدمة من المملكة األردنية الهاشمية)   

 ملخص
 

امن المناطق المفتوحة للجمهور بالمطارات انشغاال متزايدا وال سيما في  اصبحفي السنوات االخيرة 
اعقاب حدوث افعال التدخل غير المشروع في بعض المطارات. وتناقش هذه الورقة بعض 

التي يمكن اتباعها في تذليل الصعوبات المتعلقة بتحسين اجراءات االمن في مناطق  اإلجراءات 
 .الجانب المفتوح للجمهور

 
 المقدمة  - 1
 
رة ا  1- 1 نوات االخي ي الس بحف ور  ص ة للجمه اطق المفتوح ن المن ام
د  بال غال متزاي ث انش كل مبع ارات يش ي اذار مط ى  2016ف لح عل وم مس ع هج وق

ل  ن مقت ادث ع فر الح ا واس ي بلجيك ل ف ار بروكس ابة  24مط ا واص  135 شخص
ي خص. وف ران ش اتورك  2016 حزي ار ات ى مط لح عل وم مس ع هج طنبول وق /اس

 .شخص 239شخصا واصابة  43اسفر الحادث عن مقتل  وقد
 
رو       1.2  ارات  تظه ور بالمط ة للجمه اطق المفتوح وادث ان المن ذه الح ه

كل  بحت تش د اص ً ق دفا دابير  ه راءات والت عف االج ك لض ابيين وذل ذاباً لإلره ج
ات  داد الوفي ادة اع ة زي خاص بغي ن االش رة م داد الكبي د االع ا ولتواج ة فيه االمني

 استهداف هذه المناطق. عندواالصابات 
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 بالمطاراتر للجمهوامن المناطق المفتوحة  - 2
  

ر    2.1 امس عش ديل الخ وي التع ر(االمن) ل يحت ابع عش ق الس لملح
يكاغوال ة ش ا تفاقي ق فيم ة يتعل ة بالمنطق ور المفتوح ية ( للجمه دة القياس ى القاع -4عل
ى  )8-2 نص عل ي ت ا الت ة فيم دابير امني ع ت دة وض ة متعاق ل دول من ك ب ان تض (يج

ر  دخل غي ال الت ر افع ن خط ف م ور للتخفي ة للجمه اطق المفتوح ص المن يخ
ا  ة ومنعه روع الممكن لطات او والمش ه الس ذي تجري اطر ال يم المخ ا لتقي ك وفق ذل

م ( ية رق ة)والقاعدة القياس ات المختص ى و) 3-8-4الهيئ ب عل نص على(يج ي ت الت
ل  ور ك ة للجمه اطق المفتوح ي المن ة ف دابير االمني يق الت ل تنس دة ان تكف ة متعاق دول

ية ( د القياس ا للقواع االت  )3-2-3)،(2-2-3)،(5-1-3وفق ين االدارات والوك ب
ؤوليات  دد المس ات، وان تح ائر الجه ة وس ات الدول ن مؤسس ا م ة وغيره المختص

ور ة للجمه ة المفتوح أمن المنطق ق ب ا يتعل ة فيم ن  المالئم وطني ألم امج ال ي البرن ف
ديها.  دني ل ران الم رانالطي ن الطي ل ام من دلي ا يتض م ( كم ة رق  )8973الوثيق

  الصادر عن االيكاو تعريفا للمنطقة المفتوحة للجمهور كاالتي :
  

ر  ور غي اب والجمه مح للرك ي يس اني الت ارات والمب ي المط ودة ف ة الموج (المنطق
  المسافر بدخولها دون قيود)

وعلى ضوء التعريف المذكور اعاله، يمكن ان تمتد هذه المناطق على مساحة      2.2
شاسعة جدا . وهذا يشكل تحديا بالنسبة للمنظمين ولمشغلي المطارات في تنفيذ تدابير امنية  لمنع 
افعال التدخل الغير مشروع فيها . كما ان هؤالء وغيرهم من اصحاب المصلحة مضطرون ايضا الى 

لعمليات  حن احتياجات االمن وبين التسهيالت، وذلك من اجل ضمان التسيير الناجايجاد توازن بي
  الركاب واالمتعة والبضائع بالرغم من التدابير االمنية . 

هذا وان امن المناطق المفتوحة للجمهور بالمطارات يندرج في العديد من الدول ،     2.3
طة المختصة بأمن الطيران . ومن ثم قد ت المسلحة ، وليس السلاالقو اوضمن اختصاصات الشرطة 

المناطق وال تندرج ضمن مسؤولية او اشراف  هتكون هناك قوانين واجراءات محلية تحكم امن هذ
  .  الطيران بأمن المختصة السلطةهذه 

  :   التاليةللدول ان تنظر فيها الخطوات المحتملة      - 3

 قد )  5- 2-11 (الفقرة  )8973رقم (الوثيقة ان دليل امن الطيران  بالرغم من       3.1
امن المنطقة المفتوحة للجمهور ، فإن هناك ربما بعض التدابير الممكنة  مواد ارشادية بشأن عتوض

  بهذا الخصوص ، التي تستطيع الدول ان تنظر فيها:

دعوة الدول المعنية بالتنظيم الى االقرار بأن المناطق المفتوحة للجمهور يمكن ان            3.1.1

 .   غير المشروعتستغل في تنفيذ افعال التدخل 
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مالحظة التوسع الذي تشهده المناطق المفتوحة  للجمهور بالمطارات ، والتسليم     3.1.2

دول االقليم على وضع إجراءات قائمة  بضرورة الموازنة بين امن المطار وبين التسهيالت ، وتشجيع

 على تقييم المخاطر.

  البد من ضمان فانه تداخل العديد من االختصاصات القضائية ،  يةالحتمال نظراً  3.1.3

ومشغل  والسلطة المعنية بأمن الطيرانالتنسيق فيما بين وكاالت االمن الحكومية (مثل الشرطة) 

تعزيز امن المطارات والمناطق المفتوحة للجمهور ، المطار وسائر االطراف المعنية وذلك من اجل 

 المناطق. هذهوالتأكد من استجابة هؤالء بفعالية للتهديدات االمنية في 

 

النظر في السبل الكفيلة بتعزيز دور الجهات االستخباراتية في المناطق المفتوحة  3.1.4

للجمهور وال سيما في االجزاء ذات احتماالت الخطر العالية  التي من شأنها تعطيل سير عمليات 

 السلطة. وفي هذا الصدد تستطيع  غير المشروعالمطار في حالة حدوث فعل من افعال التدخل 

العاملين منهم في ة من موظفي المطار غير االمنيين، وال سيما بحث مسألة االستفادالمختصة ان ت

المناطق المفتوحة للجمهور ، في المساعدة على التعرف على االفراد المشبوهين وعلى االشياء 

 السائبة في المطار ، وابالغ سلطات االمن بذلك .

 

إيالء االعتبار لمسألة تعزيز امن المناطق المفتوحة للجمهور عند تصميم   ضرورة 3.1.5

 القائمة . المحطات ديدة للركاب بالمطارات أو تجديد ج محطات

 :الجراءات االحترازية التي قامت بها المملكة االردنية الهاشميةا  - 4

  .للجمهورتكثيف الدوريات االمنية الراجلة المسلحة داخل المناطق المفتوحة    )أ 

  للجمهور المطار بما فيها المناطق المفتوحة مرافقتشديد الرقابة االمنية داخل   )ب 

زيادة اعداد افراد االمن المسلحين وباللباس العسكري داخل مباني المسافرين في   )ج 

 المناطق المفتوحة للجمهور.

القيام بتعديل مدخل الرئيسي للمطار وذلك بزيادة اعداد مسارب المركبات   )د 

  .لضمان عدم تواجد اعداد كثيرة من المركبات على مدخل المطار 

 للجمهور. المفتوحةالمناطق في زيادة استخدام اعداد كالب كشف المتفجرات   )ه 
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 تجهيز مبنى خاص على المدخل  الرئيسي للمطار يحتوي على اجهزة اشعة  )و 

سينية للقيام بإجراءات الكشف والتفتيش العشوائي ألمتعة مستودع الطائرة 

 واالمتعة اليدوية  في حالة اقتضى االمر ذلك.

 

 االجراء المقترح       - 5
 

 .ما بمضمون هذه الورقة ومناقشتهاالحاطة عل  )أ 
 

 .في هذا المجال المملكة االردنية الهاشمية تجربةاالستفادة من    )ب 
 

   -أنتهى-

  
  


