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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  السیاسة العامة – الطیران أمن  :من جدول األعمال ١٣البند رقم 

  أمن الشحن والبرید الجویین
   )إندونیسیا مة منمقدَّ ورقة (

  التنفیذي الموجز    
، ومـن الفرز األمنـي للشـحن والبریـد الجـویین فـي إندونیسـیا إجراءمعلومات وهي تناقش مسألة جملة من التتضمن هذه الورقة 

ذلك الصعوبات الكثیرة التي تواجهها المدیریة العامة اإلندونیسیة للطیران المدني فـي مجـال تحسـین أمـن الشـحن والبریـد 
الجویین. كما تقترح هذه الورقة اإلسراع باعتماد قواعد الملحق السـابع عشـر وتوصـیاته الدولیـة بشـأن تطبیـق كـل الـدول 

  األعضاء لسلسلة اإلمدادات اآلمنة. 
  : یرجى من الجمعیة العمومیة أن:اإلجراء

تطلب إلى المجلس التعجیـل باعتمـاد قواعـد وتوصـیات دولیـة جدیـدة فـي مجـال أمـن الطیـران تتعلـق بسلسـلة إمـدادات آمنـة أ) 
  تطبقها وتأخذ بها كل الدول األعضاء؛

عــد والتوصــیات الدولیــة الجدیــدة القواتحقیــق اتســاق وتــرابط لب)  تطلــب إلــى المجلــس مراعــاة متطلبــات أمــن الجمــارك والبریــد 
  بهذا الشأن.بتطبیق سلسلة إمدادات آمنة مع الشروط المطبَّقة ألمن الطیران المتعلق 

األهداف 
  .مناأل -(ب)  هدف االستراتیجيبالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  ال حاجة لموارد إضافیة.  المالیة:

  ال توجد  المراجع:

  

   



 - 2 - A38-WP/158 
 EX/56 

 

 الُمقدمة - ١

یشهد حجم الشحن والبرید في إندونیسیا زیادة مطردة. ولقد أصبحت مناولة أمن الشحن أكثر صعوبة في  ١- ١
اآلونة األخیرة، والسیما مسألة عملیة الرصد والمراقبة في العدید من المطارات الدولیة الكبرى الموجودة في هذا البلد. ومن أجل 

المدیریة العامة اإلندونیسیة للطیران المدني على ضمان أمن الشحنات الجویة بتطبیق منظومة تحسین أمن الطیران، تعمل 
 للوكالء في عملیات فرز الشحن والبرید الجویین. 

 الشروط المطبَّقة حدیثا بشأن الوكالء النظامیین - ٢

لطیران أن تكون لحقْي اإلیكاو السابع عشر والثامن عشر، تشترط إندونیسیا على شركات امُ بأحكام  عمالً  ١- ٢
الفرز األمني لوكالء نظامیین عملیة ض مسؤولة عن أمن الشحن والبرید المنقول على الطائرات. وتستطیع هذه الشركات أن تفوّ 

 .٢٠١١سبتمبر  ٤و/أو لشاحنین معروفین. ویجرى العمل بنظام الوكالء النظامیین منذ 

 دة أمنیا وذلك لألسباب التالیة:قیَّ لمطار المُ وتجري عملیة فرز أمن الشحن في إندونیسیا خارج منطقة ا ٢- ٢

قلة لداخل المنطقة المقیدة أمنیا نظرا لضیق المساحة و  كمیات الشحن الكبیرة الحجمهل فرز لیس من السّ   )أ 
 الموظفین ومرافق الفرز؛

كمیات الشحن والبرید الكبرى ال یمكن فرزها بفعالیة ونجاعة وفي نفس الوقت من دون حدوث اضطراب   )ب 
 دفق البرید والشحن الجویین؛في ت

ا في المصالح تضاربً  ُتحدثالشحن والبرید الجویین لهما صلة وثیقة بالجوانب التجاریة التي یمكن أن   )ج 
 للهیئة التي تقوم بالفرز؛

ن أن ُتحَمل على متن الفرز األمني لمواد الشحن والبرید غرضه ضمان عدم وجود مواد محظورة ُتشحَ   )د 
 الطائرة؛

 .النتظار عملیة الفرزدة أمنیا یجب أن یكونا جاهزین للنقل ولیس في منطقة المطار المقیّ  الشحن والبرید  )ه 

 التحدیات - ٣

كثیرا ما تواجه المدیریة العامة اإلندونیسیة للطیران المدني صعوبات في تطبیق عملیات أمن الشحن الجوي.  ١- ٣
 ومن هذه الصعوبات ما یلي:

لوائح أمن الطیران ولوائح الجمارك، التي ینبغي المواءمة بینها ساق في الوقت الحالي بین عدم وجود اتّ   )أ 
 من حیث مقتضیات الوكالء النظامیین؛

ن علیها مراعاة الوضع الجدید الذي أوجدته لوائح االتحاد سیاسة الوكالء النظامیین التي أصبح یتعیّ   )ب 
حن أو البرید الجویین إلى شّ قة "باألطراف التي تنقل الالمتعلّ  ١٠٨٢/٢٠١٢األوروبي ومنها الالئحة 

  ). ACC3االتحاد من مطارات بلدان ثالثة" (

  –انتهى  –


