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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

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

  تنفیذ برنامج التوعیة بالتهدیدات
   )إندونیسیا مة منمقدَّ ورقة (

  التنفیذي الموجز    
لي، بما ) الدولي في باNgurah Raiعن برنامج التوعیة بالتهدیدات الُمنفَّذ في مطار نغورا راي ( تتضمن هذه الورقة معلومات

  ومنهجیة إنجازه والتدریب المقدَّم للموظفین. في ذلك معلومات عن أهداف هذا البرنامج
األهداف 
  .مناأل -(ب)  هدف االستراتیجيبالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  ال حاجة لموارد إضافیة.  المالیة:

  ال توجد  المراجع:

  

   



 - 2 - A38-WP/159 
 EX/57 

 الُمقدمة - ١

المطار. وقد تم ذات الصلة بات إلى إذكاء وعي كل الموظفین بالمسائل األمنیة التهدیدببرنامج التوعیة  یهدف ١- ١
 ألنشطة المشبوهةالتصدي لببرنامج نغورا راي، وهو ُیعرف أیضا  في مطار لهذا البرنامجتجریبي  أول األمر تنفیذ مشروعٍ 

الموظفین الحكومیین وغیر الحكومیین وشركات  في ذلكالوعي واإلبالغ بهذه األنشطة من قبل األفراد، بمن زیادة  علىوُیرّكز 
حیطة الطیران والمستأجرین للمحالت في المطار وأصحاب االمتیازات وسائر األطراف المعنیة كسائقي التاكسي والدوائر المُ 

الهیئة التعاون مع بتطویر هذا البرنامج ب لمدیریة العامة اإلندونیسیة للطیران المدنيهیئة مطار بالي التابعة ل قامت و بالمطار. 
وهو من المتوقع أن یساعد على الكشف  ٢٠١١رع في تنفیذه في شهر یونیو االسترالیة لالستشارات في مجال أمن الطیران، وشُ 

 مبكرا عن التهدیدات اإلرهابیة المحتملة بما فیها التهدیدات داخل المناطق العامة.

 المناقشة - ٢

 تتمثل أهداف هذا البرنامج في ما یلي: ١- ٢

 ؛عنهاإذكاء وعي دوائر أمن المطار باألنشطة المشبوهة وتطویر ثقافة اإلبالغ   )أ 

تطبیق مبادئ وقائیة أمنیة من أجل التعرف على األنشطة المشبوهة واإلبالغ عنها، واإلسهام بذلك في   )ب 
 الكشف مبكرا عن مخططات الهجمات اإلرهابیة.

 تم تنفیذ جملة من األنشطة من بینها:ومن أجل ضمان تنفیذ برنامج التصدي لألنشطة المشبوهة،  ٢- ٢

 البرنامج؛عقد جلسات إحاطة لإلعالم بهذا   )أ 

 والمنشورات والبطاقات؛تزوید األفراد والشركات والمنظمات بالمواد اإلعالمیة كالملصقات   )ب 

 التنسیق مع الوكاالت األمنیة األخرى؛  )ج 

 إنشاء مركز للعملیات األمنیة؛  )د 

 األنشطة المشبوهة وٕاجراءات المتابعة الضروریة. بالغ عنعملیات اإلوضع سیاسات وٕاجراءات بشأن   )ه 

إثر حادثة جدت في والحظ موظفو سالمة الطیران،  فقد. ٢٠١٢البرنامج بفعالیة منذ سنة  تنفیذ هذا ویجري ٣- ٢
وهو یتصرف موقف عمومي للسیارات  وجود أحد األشخاص فيلشحن بمطار نغورا راي بالي، لفي محطة  ٢٠١٢أكتوبر 
المطار للقاء قد حضر إلى أّنه  فیما بعد نتبیّ سلیمه إلى إدارة الشرطة والهجرة، لتم اعتقال هذا الشخص وت مشبوهة. وقدبطریقة 

الشرطة االتحادیة االسترالیة بهذه  وقد ُأبلغت، وكان یعتزم السفر بحرا وبطریقة غیر مشروعة إلى أسترالیا. شركاء مجرمین
 الحادثة.

تتعان مع  لمدیریة العامة اإلندونیسیة للطیران المدنينتائج إیجابیة، فإّن ا أثمرنامج قد وبما أّن تنفیذ هذا البر  ٤- ٢
لیشمل اثنین من  برنامجهنغورا راي وتوسیع نطاق  المشروع التجریبي لمطارتنفیذ الحكومة األسترالیة وتخطط لمواصلة 

 المطارات الكبرى األخرى.

 اإلجراء المطلوب من الجمعیة - ٣

 الجمعیة العمومیة اإلحاطة بالمعلومات الواردة في هذه الوثیقة.ُیرجى من  ١- ٣

  –انتهى  –


