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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية
  التنفيذيةاللجنة 

 برنامج أمن الطيران : من جدول األعمال١٥البند 

  ل البشرية في أمن الطيران المدنيالعوام
  )الموصى بها االلتزام والممارسات التشغيلية(

  )مصر من ةمقدمورقة (

  التنفيذيلخص الم
لتأكيد على أهمية وا كشف األمني الاتعمليقومون بشخاص الذين ي األبإجازةتعاقدة  هذه الورقة التزام الدولة المتعرض

عض الممارسات ب وتوصي بةتطبيق التكنولوجيا المتقدمخاصة مع  لطيران المدني لاألمنية في العمليات ةالعوامل البشري
  .ةالتشغيلي
  :مارسات التشغيلية التاليةأن توصي بالمش الورقة وأن تناق يرجى من الجمعية العمومية :اإلجراء
  .جميع جوانب التخطيط ألمن الطيرانبالعوامل البشرية تدريجيا بدمج الخبرة   )أ

  . ضمنهامهامهمالموظفون بضطلع  التي يالتشغيلية والثقافة المؤسسيةبيئة التحسين   )ب
  .أمن الطيران المدني في حلاجميع أصحاب المصفيما بين "  على اآلخرين اللومإلقاء ثقافة عدم "ترسيخ وتعزيز  )ج
منية العمليات األ  فيةالعوامل البشريبشأن رات والندوات  من خالل المؤتموالدولي الوطنيتعزيز التعاون   )د

  .لطيران المدنيل
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
  . )أمن الطيران المدني العالميتعزيز  ( Bهذه الورقة الهدف االستراتيجي ستعزز 

اآلثار 
  :المالية

  .ال تنطبق

  المطاراتالملحق الرابع عشر،   :المراجع
  األمنالملحق السابع عشر، 

  التسهيالتالملحق التاسع، 
  النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجوالملحق الثامن عشر، 

  العوامل البشرية في العمليات األمنية للطيران المدني، Doc 9808الوثيقة 
  دني من أفعال التدخل غير المشروع الطيران الملحمايةالدليل األمني ، Doc 8973الوثيقة 
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 اجازةيجب على كل دولة متعاقدة أن تكفل " :على أنه  من الملحق السابع عشر لاليكاو٣-٤- ٣ تنص الفقرة ١- ١
 برنامجها الوطني ألمن الطيران المدني، لضمان بلوغ لشروطاألشخاص الذين يقومون بعمليات الكشف األمني وفقا 

 ". بصورة تتسم باالستمرارية والموثوقيةاألداءمستويات 

تطبيق ": كما يلي) األمن(الملحق السابع عشر لاليكاو في الفصل األول من الكشف األمني تم تعريف  ٢- ١
 أو أجهزة خطرة أخرى أو أشياء أو كشف وجود أسلحة أو متفجرات/وسائل فنية أو وسائل أخرى يقصد بها تحديد و

 ."اب أحد أفعال التدخل غير المشروعمواد قد تستخدم الرتك أو

 االهتمام فيما  نفس مستوىعلى) ولم يشترط أن يحصلوا (أمن الطيران المدنيموظفو ومعدات  يحصللم  ٣- ١
الصيانة ومراقبة الحركة الجوية  وطواقم الطيران موظفيعلى ة السلطات الرقابيالذي ركزته ك واإلجازةالتنظيم يخص 

 .الخاصة بهمومعدات الطيران 

زالة الخطأ إركز على التكنولوجيا، وذلك بهدف  يالمدنيمن الطيران أ في مجال  المتبع تاريخياكان النهجو ٤- ١
 .النظامن القائم بالتشغيل ع الفرد بفصل

 تمأن يغيرهم يتصور  وعن الركاب تماما مخفياني الكشف األم كون أن يبعض مشغلي المطاراتويتصور  ٥- ١
للتعرف على دقة عالية ذات  متطورة وستخدم كاميراتين أومن شأن هذا النظام   .ار أثناء سير الركاب في مبنى المطفي

ليزر،  ما نظعن بعد باستخدام ة السينيةشع باألةمتعمحتويات األ الكشف علىيتم و  .لسمات النمطي لتحديدال والوجهمالمح 
 .صالة الركابفي لهذا الغرض  مخصصةبوابات   منة المتفجروتجمع آثار المواد

 وإعدادالتوظيف والتدريب مسائل جل االبتعاد عن أبشري من التدخل دنى حد من البأهذا كل وسيتم انجاز  ٦- ١
 . وغير ذلك المرشحينقوائم

 اإلنذاراتمعدل انعدام  وةف المطلقاشتكاال ، رغم ما تقتضيه من مالحظاتهذه السيناريوهاتويمكن ل ٧- ١
بيئة الطيران المدني  الحالية لمنية األنقاط التفتيشالذي توفره ثر الردع زيادة أسهم في تن أ، لنظمل تاموالدمج ال ،الكاذبة
 . إلى أقصى حد ممكنالدولي

 عند نقاط  الالزمينمن األموظفيعدد   إلى خفضالدمجيؤدي  بأن ال يتوقعأنه لى إ  خلصتالتقارير ولكن ٨- ١
  :ما يليالتفتيش بسبب 

 .تيش اليدوي للركاب واألمتعة المصحوبةالمرتفع المعاينة والتف معدل اإلنذارات يتطلب  )أ
 المسافات بين الحقائب وأوضـاعها تـسمح  بأن تكون   السينية ةشعجهزة األ يقتضي االستخدام الفعال أل     )ب

 .التشويش إلى أقصى حد والتقليل من حجم الصورةتكبير ب
أقـل قـدر مـن     بالمشبوهينمكانية احتجاز الركاب إعدد كاف من الموظفين لضمان    ال بد من وجود     )ج

 . إجراءات المسافرينإنهاء حتى يتسنى مواصلة العرقلة
 المعدنيـة   األشياء ةحإزاالركاب  من المعتاد أن يهمل     ف ،تفتيش ال طا نق عند واضحة   الفتاتوجود  رغم    )د

 .يتطلب التدخل األمر الذي ،عليهممن 

   — انتهى —


