
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  ورقة عمل
A38-WP/12 
EX/7 
22/5/13 

 

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  السیاسة العامة –أمن الطیران : من جدول األعمال ١٣البند 

  نتائج المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران
 )یكاومجلس اال(ورقة مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
، أكثـر مـن ١٤/٩/٢٠١٢إلـى  ١٢في الفترة مـن ل یامونترشارك في المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران، الذي ُعقد في 

ي هــذا المــؤتمر، ممــا فــ منظمــة دولیــة وٕاقلیمیــة. وشــارك أربعــة وعشــرون وزیــراً  ٢٣و دولــة عضــواً  ١٣٢ مثلــوا مشــارك ٧٠٠
  الدول ألمن الطیران.یعكس األهمیة المستمرة التي تولیها 

وانبثق عن المؤتمر عدد من التوصیات التي تهدف إلى تعزیز اإلطار العالمي ألمن الطیران وتوطید التعاون الـدولي. وتـرد 
  .)www.icao.int/meetings/avescconf( للجمهور المفتوحالمزید من التفاصیل عن نتائج المؤتمر على الموقع اإللكتروني 

لفتـرة الثالثیـة القادمـة. لبرامجهـا  وتحدیـد مسـارالعامـة ألمـن الطیـران  یكـاوسیاسـة االوقد أسهمت نتائج المؤتمر في صـیاغة 
جمیــع التوصــیات علــى النحــو  تنفیــذالتزامــًا فــي هــذا الصــدد بتنفیــذ عــدد مــن اإلجــراءات واألنشــطة لضــمان  یكــاووأبــدت اال
  المناسب.

  في هذا الصدد.  یكاووتستعرض ورقة العمل هذه ومرفقها إجراءات المتابعة التي أقّرها مجلس اال
  ها المجلس.إجراءات المتابعة التي أقرّ  تأییدُتدعى الجمعیة العمومیة إلى  اإلجراء:
األهداف 

  االستراتیجیة:
  األمن.  -(ب)  االستراتیجي فهدالترتبط ورقة العمل هذه ب

ستُنفذ األنشطة المشار إلیها في هذه الورقة في إطار الموارد المتاحة في میزانیة البرنامج العادي للفترة   اآلثار المالیة:
  أو من التبرعات خارج إطار المیزانیة.  ٢٠١٦-٢٠١٤

المتعلقة بحمایة الطیران المدني الدولي من  یكاوبیان موحد عن استمرار سیاسات اال – A38-WP/14  المراجع:
  أفعال التدخل غیر المشروع

A38-WP/13 – الشاملة ألمن الطیران یكاوإعالن أمن الطیران واستراتیجیة اال  
  بشأن سیاق المخاطر یكاوبیان اال
  )٢٠١٢( الرفیع المستوى ألمن الطیران تقریر المؤتمر، Doc 9990الوثیقة 

http://www.icao.int/meetings/avescconf
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 مقدمةال - ١

، وشاركت فیه ١٤/٩/٢٠١٢إلى  ١٢، في الفترة من لیامونترالمؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران في ُعقد  ١- ١
 منظمة دولیة وٕاقلیمیة ورابطات القطاع.  ٢٣و دولة عضوا  ١٣٢أكثر من 

ن مناقشات المؤتمر عدد من التوصیات الرامیة إلى تعزیز التعاون الدولي وتوطید اإلطار العام وقد انبثق ع ٢- ١
 –ألمن الطیران من خالل إجراءات تشمل المسارعة إلى اعتماد القواعد والتوصیات الدولیة الواردة في الملحق السابع عشر 

 . كما أّید المؤتمر تعمیم بیانمن الداخلصدي للتهدیدات األمن، للحد من المخاطر التي یتعرض لها أمن الشحن الجوي والت
به الدول في تنفیذ عملیات تقییم المخاطر التي لمخاطر كمصدر معلومات یمكن أن تسترشد العالمي لسیاق ال بشأن یكاواال

ج الرصد المستمر، وأصدر نتقال البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران إلى نهد الوطني. وأّید المؤتمر كذلك اتجریها على الصعی
كما انبثقت عن المؤتمر توصیات تهدف إلى  توصیات بخصوص إعداد وتنفیذ إطار منسق وهادف وفعال لبناء القدرات.

 أمن الطیران وتعزیز التعاون الدولي. مجال ضمان االستدامة والتسهیالت المتعلقة بالركاب والترویج لالبتكار في

  النقاش - ٢
التوصیات الواردة في تقریر المؤتمر الرفیع المستوى ألمن  ١٩٧األولى من دورته  أقّر المجلس في الجلسة ١- ٢

 الطیران.

من أجل التصدي ألوجه القصور المتعلقة بالشحن الجوي والتهدیدات ، اعتمد المجلس، ١٣/١١/٢٠١٢في و  ٢- ٢
 ١٥/٧/٢٠١٣حیز التطبیق في للملحق السابع عشر. ویدخل هذا التعدیل  ١٣من الداخل، تعدیًال معّجًال هو التعدیل رقم 

 لألشخاص غیر الركاب.  والمراقبة األمنیة األمني والكشفویشمل القواعد القیاسیة الجدیدة والمنقحة المتعلقة بالشحن الجوي 

وأقّر المجلس أیضا إجراءات المتابعة الالزمة لضمان تنفیذ جمیع التوصیات التي أصدرها المؤتمر في الوقت  ٣- ٢
في هذا الصدد تقدمًا كبیرا في إطار عدد من التوصیات  یكاو. وقد أحرزت اال٢٠١٦-٢٠١٤الثالثیة المناسب خالل فترة 

ة وٕاعداد مواد على الدول بصورة مأمون لمخاطرالعالمي ل السیاقبشأن  یكاوبیان االتعمیم الرئیسیة الصادرة من المؤتمر، مثل 
تِرد في مرفق هذه . و ٢٠١٣بعض هذه اإلجراءات بحلول نهایة عام  . وُینتظر إنجاز١٣على تنفیذ التعدیل إرشادیة لمساعدتها 

 الورقة قائمة مفصلة بإجراءات المتابعة. 

الشاملة ألمن  یكاوومن الجدیر بالذكر أن العدید من هذه اإلجراءات ُینتظر تنفیذها ضمن إطار استراتیجیة اال ٤- ٢
یة العمومیة. ویمكن االطالع على المزید من المعلومات بشأن الدورة السابعة والثالثین للجمع تم إقرارها فيالطیران التي 
إعالن أمن الطیران واستراتیجیة  -  A38-WP/XXالشاملة ألمن الطیران وأولویاتها االستراتیجیة في الوثیقة  یكاواستراتیجیة اال

 الشاملة ألمن الطیران. یكاواال

- -  - - -  - - -  
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  المرفق

  خطة العمل لتنفیذ نتائج المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران

  اإلطار الزمني اإلجراءات/األنشطة للمؤتمرالتوصیات الرئیسیة 
 یكاوبیان السیاق العالمي للمخاطر صادر عن اال –من جدول األعمال  ١البند 

، وتضــع ةســری كوثیقــةبیــان الســیاق العــالمي للمخــاطر  یكــاوتعمــم اال
 إرشادات مرتبطة بذلك.

 ُأنجز  مناسب؛الشكل التعمیم بیان السیاق العالمي للمخاطر على الدول ب )١

  ٢٠١٦-٢٠١٤  تقییم المخاطر؛ وضع إرشادات إضافیة بشأن تطبیق منهجیة )٢
مل للمخاطر بالتنسیق مع فریق ع اإلبقاء على حداثة بیان السیاق العالمي )٣  

  التهدیدات والمخاطر والتابع لفریق خبراء أمن الطیران؛
  مستمر

للتصدي للتهدیدات الجدیدة أمن الطیران مواصلة دعم فریق خبراء  )٤  
  والقائمة. 

  مستمر

 تعزیز أمن الشحن الجوي –من جدول األعمال  ٢البند 
قواعد وتوصیات دولیة معززة متصلة  یكاوتعتمد اال  )أ 

 بالشحن الجوي بواسطة تعدیل سریع للملحق السابع عشر؛
بما یشمل قواعد  السابع عشرعلى الملحق  ١٣اقتراح التعدیل رقم  )١

كي ینظر فیها المجلس في وعملیة مسّرعة  توصیات دولیة متصلة بالشحن
  ؛١٩٧دورته 

 أنجز

مبادئ الشحن  الجهات المعنیةوالدول و  یكاواال أن تراعي  )ب 
الجوي وأمن البرید عند اتخاذ إجراءات لضمان الشحن 

  الجوي وسلسلة اإلمداد البریدي؛

إصدار نشرة الكترونیة تقدم معلومات بشأن مبادئ الشحن الجوي وأمن  )٢
  البرید؛

٢٠١٣  

ومنظمة الجمارك العالمیة واالتحاد  یكاوأن تواصل اال  )ج 
في قطاع الطیران  الجهات المعنیةالبریدي العالمي و 

تعاونهم الفني وأن تعمل هذه الجهات على اتساق 
  سیاساتها وأطرها التنظیمیة؛

بشأن سلسلة إمداد الشحن الجوي  جدیدة ومنقحة إرشادات ونشر عدادإ )٣
، )8973 (الوثیقة أمن الطیرانلدلیل دراجها فیما بعد في الطبعة المقبلة إل

  للملحق السابع عشر. ١٣ومساعدة الدول على تنفیذ التعدیل 

٢٠١٣  

استراتیجیة دولیة لبناء القدرات خاصة  یكاوأن ترسم اال  )د 
بالشحن الجوي وأمن البرید من أجل مساعدة الدول 

  األعضاء.

ي ضمان التعاون الفني بشأن الجهود المتصلة بأمن الشحن الجوي، بما ف )٤
  ذلك: 

٢٠١٣  
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  اإلطار الزمني اإلجراءات/األنشطة للمؤتمرالتوصیات الرئیسیة 
ومنظمة الجمارك العالمیة بشأن  یكاوإصدار وثائق مشتركة بین اال  )أ  

  ؛والتسهیالت الخاصة بهأمن الشحن الجوي 
٢٠١٣ 

اتساق جمیع األطر التنظیمیة ذات الصلة، بما في ذلك تنفیذ برنامج   )ب   
تجریبي "تولیفي" للوكیل النظامي والمشغل االقتصادي المرخص 

  النظامي بمنظمة الجمارك العالمیة)؛(مطابق للوكیل 

٢٠١٦-٢٠١٤  

  ٢٠١٦-٢٠١٤  تعریف اإلطار الفني للمعلومات المسبقة للشحن؛  )ج   
  ٢٠١٦- ٢٠١٣/٢٠١٤  وضع وتنفیذ خطة عمل مركزة للمساعدة في مجال أمن الشحن. )٥  

 مكافحة التهدید الداخلي –من جدول األعمال  ٣البند 

 ٦-٢-٤أن یعتمد المجلس القاعدة القیاسیة المنقحة رقم   )أ 
للجمعیة  الثامنة والثالثینبالملحق السابع عشر قبل الدورة 

  ؛العمومیة

على الملحق السابع عشر، بما في ذلك تنقیح  ١٣التعدیل رقم اقتراح  )١
كي ینظر فیها المجلس في وعملیة مسّرعة  ٦-٢-٤لقاعدة القیاسیة ا

  ؛١٩٧دورته 

 أنجز

وأن تُقّیم الدول التدابیر الرامیة إلى التخفیف من التهدید   )ب 
  .٦- ٢-٤الداخلي قبل اعتماد القاعدة القیاسیة 

عن الكشف األمني لألشخاص غیر الركاب  إرشاداتإعداد ونشر  )٢
   للملحق السابع عشر.  ١٣لمساعدة الدول على تنفیذ التعدیل 

٢٠١٣  

 الشفافیة  –تطور عملیة تدقیق أمن الطیران  –من جدول األعمال  ٤البند 

مواصلة البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران التركیز على   )أ 
 أوجه القصور الموجودة لدیهاتمكین الدول من تحدید 

تصحیحیة، وتوفیر المعلومات الالزمة الجراءات اإلوتنفیذ 
  ؛للمساعدة المستهدفة

لبرنامج العالمي لتدقیق في االمستمر نتقال لنهج الرصد االعرض خطة  )١
قرارها، بما في ذلك بغیة إ ١٩٧لى المجلس أثناء دورته أمن الطیران ع

  ؛عرض لألمور المالیة وغیرها من اآلثار المترتبة على الموارد

 أنجز

وضع وتنفیذ نهج رصد مستمر للبرنامج  یكاوتواصل اال  )ب 
  العالمي لتدقیق أمن الطیران؛

للبرنامج العالمي  الرصد المستمرمواصلة وضع منهجیة وٕاطار لنهج  )٢
 ضمن إطار خطة االنتقال؛أمن الطیران لتدقیق 

  

٢٠١٣  
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  اإلطار الزمني اإلجراءات/األنشطة للمؤتمرالتوصیات الرئیسیة 
أن ینظر المجلس، في أقرب فرصة، فیما اقترح من   )ج 

منهجیة وٕاطار عمل والتأثیرات المالیة بالنسبة لكل من 
في  الرصد المستمربشأن االنتقال إلى نهج  یكاوالدول واال
  العالمي لتدقیق أمن الطیران؛ البرنامج

تقدیم معلومات حدیثة بصورة منتظمة إلى المجلس بشأـن تنفیذ خطة  )٣
  للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران؛ الرصد المستمراالنتقال إلى نهج 

  مستمر

سیتم اإلبقاء على مستوى محدود من الشفافیة بالنسبة   )د 
لتدقیق أمن الطیران، بدون لنتائج تدقیق البرنامج العالمي 
  النیل من مبدأ سریة هذه النتائج؛

أمن العالمي لتدقیق  المستمر في البرنامجالرصد وعند تطویر نهج  )٤
ن، وبینما قد تختلف المنهجیة، سیظل نطاق البرنامج بدون تغییر الطیرا

التابعة للبرنامج العالمي  عما كان علیه في الدورة الثانیة لعملیات التدقیق
  دقیق أمن الطیران. وكذلك: لت

  مستمر

للبرنامج العالمي لتدقیق  الرصد المستمرعند تطویر نهج   )ه 
الدول األعضاء  تحملعدم  یكاوأمن الطیران، تكفل اال

  ألعباء إداریة مفرطة.

  ؛سیتم اإلبقاء على مستوى محدود من الشفافیة  )أ 
على التقلیل من األعباء اإلداریة  یكاواالمع األمانة العامة وستعمل   )ب 

 الدول األعضاء. تتحملهاالتي 

  

 بناء القدرات والمساعدة الفنیة –من جدول األعمال  ٥البند 

الدول على  تواصل تنفیذ استراتیجیة المساعدة وبناء القدرات، مع التركیز )١  ؛تقدیم المساعدة في مجال أمن الطیران یكاوأن تواصل اال  )أ 
  ؛باألولویةالتي تحظى 

 مستمر

  مستمر  تشجیع ودعم طلبات المساعدة اإلضافیة من الدول غیر المستهدفة؛ )٢  والدول اتفاقات الشراكة؛ یكاوأن تشجع اال  )ب 
 والدول وضع إطار منسق وهادف وفعال یكاوأن تكفل اال  )ج 

  ؛بناء قدراتل
  مستمر  وضع إرشادات ومواد تدریبیة ذات صلة واإلبقاء علیها؛ )٣

الدول معلومات االمتثال الواردة بالملحق السابع أن تتبادل   )د 
  عشر للمساعدة في تحدید المبادرات الفعالة لبناء القدرات؛

 عن مدى إصدار كتاب من المنظمة لحث الدول على توفیر معلومات )٤
  ؛عشراالمتثال للملحق السابع 

  أنجز

الفریق المخصص المعني بالمساعدة وبناء القدرات من مواصلة تعزیز  )٥  توفیر الموارد الطوعیة والعینیة؛ یكاوأن تواصل اال  )ه 
  أجل المضي في تنسیق مشاریع المساعدة ضمن إطار بناء القدرات؛

٢٠١٣  
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  اإلطار الزمني اإلجراءات/األنشطة للمؤتمرالتوصیات الرئیسیة 
  وضع وٕانشاء استراتیجیات للمساعدة اإلقلیمیة من أجل التنفیذ؛ )٦  

لتبادل المعلومات من أجل  إقلیمیة طلب عقد مؤتمرات و/أو اجتماعات )٧
المضي في تحدید خطط عمل بناء القدرات اإلقلیمیة، وذلك من خالل 

  استراتیجیات تنفیذ المساعدة االقلیمیة.

٢٠١٣  
  ٢٠١٦-٢٠١٤  

مواصلة وضع آلیات إقلیمیة لبناء القدرات بواسطة استخدام نموذج  )٨  
  ؛ من الطیران أل التعاونيبرنامج ال

٢٠١٣  

باللجنة القانونیة وفي لجنتها  المنضبطیندعم النظر في مسألة الركاب  )٩  
  الفرعیة.

  مستمر

 التكافؤ -أمن الطیران ضمان استدامة تدابیر  –من جدول األعمال  ٦البند 

والدول ما یلي في التطویر طویل األجل  یكاوأن تراعي اال  )أ 
  للملحق السابع عشر:

 النهج القائم على النتائج؛ - ١
 ؛مستوى رضى الركابرفع  - ٢

مداوالت فریق خبراء أمن الطیران، ووضع إطار للنظر في  المساعدة في )١
ن االستدامة المعتمدة أثناء المؤتمر العالمي الرفیع المستوى ألم ‘مبادئ’

  ؛الملحق السابع عشرالطیران في التعدیالت المقبلة على 

٢٠١٦- ٢٠١٣/٢٠١٤  
  

 

الدولي من أمن الطیران والدول تعزیز تعاون  یكاوتكفل اال  )ب 
 خالل المبادئ التالیة:

متعددة الاحترام اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة و  - ١
 األطراف؛ 

 االعتراف بتدابیر األمن المكافئة؛ - ٢
  ؛التركیز على نتائج األمن - ٣

أمن مواصلة دعم وتنسیق أفرقة العمل ذات الصلة التابعة لفریق خبراء  )٢
  الجدیدة والقائمة؛للتصدي للتهدیدات الطیران 

  مستمر
  

  

التصدي للتهدیدات واألخطار األخرى، بما  یكاوتواصل اال  )ج 
في ذلك التشویش على النظام العالمي للمالحة باألقمار 

 والمخاطر، ومنعه ومحاكاته المزیفة، (GNSS)الصناعیة 
  بالمطارات. األرضیة االنزالقاتالمتعلقة بمناطق 

بما في ذلك بشأن المسائل المتصلة بما تحدیث و/أو تنقیح اإلرشادات،  )٣
 یلي:

نظم المالحة الجویة، بالتنسیق مع إدارة المالحة الجویة وأفرقة   )أ 
  ؛الجهات المعنیةالخبراء المعنیة و 

  

٢٠١٦- ٢٠١٣/٢٠١٤  
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  اإلطار الزمني اإلجراءات/األنشطة للمؤتمرالتوصیات الرئیسیة 
    أمن مناطق االنزالقات األرضیة؛  )ب   

إصدار كتاب من المنظمة لإلبالغ عن المبادئ اإلرشادیة للتدابیر  )٤  
  ألمن الطیران؛المستدامة 

٢٠١٣  

التأثیرات الناجمة عن تكلفة إجراءات أمن الطیران التي ینظر فیها المؤتمر  )٥  
  ).٢٢/٣/٢٠١٣إلى  ١٨العالمي السادس للنقل الجوي (

  أنجز

  )دلیل المفاتیح العامة(بما في ذلك  بب وسجل أسماء الركاوالمعلومات المسبقة عن الركا دور برنامج وثائق السفر المقروءة آلیا –من جدول األعمال  ٧البند 
    إجراءات بشأن نظم تبادل البیانات المتعلقة بالركاب: )١  نظم تبادل بیانات الركاب:  )أ 

أن تنظر الدول في تنفیذ نظام المعلومات المسبقة  - ١
  عن الركاب؛

إصدار كتاب من المنظمة لتشجیع التوحید الدولي في استخدام   )أ 
والمعلومات االلكترونیة المسبقة عن المعلومات المسبقة عن الركاب 

  الركاب؛

٢٠١٣  

قیام الدول بالعمل على اتساق نظم تبادل البیانات  - ٢
  وتحدید هیئة واحدة لتلقي جمیع البیانات؛

  ٢٠١٣  ؛ومواد تدریبیة منقحةات إرشاد  )ب 

ة ومنقح ةقواعد قیاسیة وتوصیات دولیة جدید وضع - ٣
  التاسع لتعزیز التوحید الدولي؛في الملحق 

ة في الملحق    ومنقح ةجدید قواعد قیاسیة وتوصیات دولیة إعداد  )ج 
  ؛التاسع

٢٠١٣  

توفیر االیكاو للمساعدة والتدریب بشأن تنفیذ نظام  - ٤
المعلومات المسبقة عن الركاب ونظام سجل أسماء 

  الركاب؛

  ٢٠١٣  إجراء تدریب و/أو ندوات للدول؛  )د 

    إجراءات بشأن جوازات السفر االلكترونیة ودلیل المفاتیح العامة: )٢  ودلیل المفاتیح العامة: ةجوازات السفر اإللكترونی  )ب 

إصدار كتاب من المنظمة لإلبالغ عن التوصیات المتصلة بجوازات   )أ   أن تنظر الدول في إصدار جوزات سفر الكترونیة؛ - ١
  السفر االلكترونیة؛ 

٢٠١٣  
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  اإلطار الزمني اإلجراءات/األنشطة للمؤتمرالتوصیات الرئیسیة 
أن تنظر الدول في استخدام أجهزة قراءة جوازات  - ٢

  السفر االلكترونیة؛ 
استضافة مناسبات متعلقة بوثائق السفر المقروءة آلیا وٕانتاج   )ب 

  مطبوعات ذات صلة؛
  مستمر

 یكاوأن تنظر الدول في االنضمام إلى دلیل اال - ٣
 للمفاتیح العامة؛

  مستمر  إجراء تدریب وتنظیم حلقات دراسیة وندوات؛  )ج 

استخدام للمساعدة والتدریب بشأن  یكاوتوفیر اال - ٤
  االلكترونیة؛جوازات السفر 

جوازات السفر  استخدامإصدار إرشادات جدیدة ومنقحة بشأن   )د 
 االلكترونیة؛

 مستمر

أن ینظر المجلس في االستراتیجیة الجدیدة لوثائق السفر   )ج 
  لتحدید هویة الركاب)؛ یكاوالمقروءة آلیا (برنامج اال

لتحدید هویة الركاب كي ینظر فیها المجلس الجدید  یكاوبرنامج اال عرض )٣
  ویوافق علیها؛ ١٩٨دورته  في

  أنجز

المسائل الفنیة المثارة أثناء المؤتمر  یكاوأن تتناول اال  )د 
العالمي الرفیع المستوى ألمن الطیران في االجتماع السابع 

  لفریق خبراء التسهیالت.

تناول المسائل الفنیة األخرى التي نظر فیها المؤتمر العالمي الرفیع  )٤
  واالجتماع السابع لفریق خبراء التسهیالت.المستوى ألمن الطیران 

  أنجز

 التطورات والتجدیدات الدافعة في مجال التكنولوجیا –من جدول األعمال  ٨البند 

عقد ندوة بشأن االبتكار في مجال أمن  یكاوأن تطلب اال  )أ 
  ؛٢٠١٤الطیران في عام 

بالتعاون ، ندوة االبتكار في مجال أمن الطیرانمشروع جدول أعمال اقتراح  )١
  ؛مع فریق خبراء أمن الطیران

٢٠١٣  

بدور ریادي في العملیات المقبلة  یكاوأن تضطلع اال  )ب 
  الجدیدة للكشف األمني؛

والمجموعة االستشاریة الفنیة أمن الطیران اقتراح أن یقوم فریق خبراء  )٢
بشأن الجیل المقبل للكشف األمني بالمضي في مراجعة محتوى خارطة 

  المؤتمر العالمي الرفیع المستوى ألمن الطیران ؛ث المقدمة في و البح

٢٠١٣  

أن تواصل الدول الجهود في اإللغاء التدریجي للقیود   )ج 
  المفروضة على حمل السوائل واألیروسوالت والهالمیات.

تبادل المعلومات المتصلة عملیة بدور محفل لتنسیق  یكاوأن تقوم اال )٣
السوائل واألیروسوالت بتنفیذ استراتیجیة الكشف األمني على حمل 

الفعالة لیات اآلممارسات و ال أفضل والهالمیات، بهدف إدراج ما یتوفر من
  هذه المواد ضمن األدلة اإلرشادیة.للكشف األمني على 

٢٠١٦- ٢٠١٣/٢٠١٤  

 –ى ــانته –


