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  حمایة المنطقة األمنیة المقیدة
   )الهند (مقدمة من

  التنفیذي الموجز    
منطقة األمنیـة المقیـدة فـي المطـارات والحفـاظ تعرض هذه الورقة مختلف التدابیر األمنیة التي تُتخذ في الهند بغرض حمایة ال

   على سالمتها.
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  .مناأل -(ب)  هدف االستراتیجيبالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة
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 الُمقدمة -١

من الملحق السابع عشر، یتعین على كل دولة متعاقدة أن تضمن إنشاء  ٢-٢-٤للقاعدة القیاسیة  امتثاالً  ١- ١
عملیة تقییم المخاطر األمنیة التي نفذتها  استنادًا إلىمناطق أمنیة مقیدة في كل مطار یخدم الطیران المدني معین في الدولة 

في المطارات. وقد تم تحدید  مقیدة السلطات الوطنیة ذات الصلة. وعلى هذا األساس، عمدت الهند إلى إقامة مناطق أمنیة
المطارات، وفقًا  استحدث، في كل مطار من الذي برنامج أمن المطار ضمنالطیران المدني بأمن  واسناد المهام المتعلقة

 الطیران المدني. ألمنللبرنامج الوطني 

ة التحركات المراقبة/ وهناك لوائح عدیدة تنظم ولوج المناطق األمنیة المقیدة. وال یسمح بالدخول إلى منطق ٢- ١
المنطقة األمنیة المقیدة في المطار سوى لألشخاص المرخصین، وذلك لضمان أمن الطیران المدني. وتشمل تلك المناطق، في 

مور، جمیع مناطق مغادرة الركاب التي تفصل بین نقاط التفتیش والطائرة، وساحة وقوف الطائرة ومنطقة تجهیز أجملة 
 بضائع ومركز استقبال البرید ومناطق مرافق اإلطعام واماكن تنظیف الطائرة.الحقائب، ومستودعات ال

 عمال البرنامج الوطني ألمن الطیران المدني إلى ما یلي:إ وتستند القوانین الوطنیة التي تحكم تنفیذ و  ٣- ١

  ؛١٩٧٥القانون الخاص بإتفاقیة طوكیو لعام   أ)

  ؛١٩٣٤القانون الخاص بالطائرات لعام   ب)

  ؛١٩٣٧الخاصة بالطائرات لعام  عدواالق  ج)

  ؛٢٠١١عد الخاصة (بأمن) الطائرات لعام واالق  د)

  ؛١٩٩٤، وتعدیالته في عام ١٩٨٢قانون مكافحة خطف الطائرات لعام   ه)

  ؛١٩٨٤وتعدیالته في عام  ١٩٨٢قانون قمع األعمال غیر المشروعة ضد سالمة الطیران المدني لعام   و)

  ؛٢٠٠٣على متن) الطائرات، لعام  قواعد (نقل البضائع الخطرة  ز)

  القانون الجنائي الهندي؛  ح)

  ؛١٩٧٢قانون اإلثباتات لعام   ط)

  ؛١٩٢٥قانون األسلحة لعام   ي)

  ؛١٩٩٤قانون سلطات المطارات في الهند لعام   ك)

  قوانین ثانویة أخرى تتعلق بالجرائم ضد الطیران المدني والمسائل ذات الصلة؛  ل)

  ؛٢٠١١ات لعام قواعد (أمن) الطائر   م)

عن السلطات المختصة بموجب  خاصة بأمن الطیران والصادرةالتعمیمات والتوجیهات الو وامر األو  اإلخطارات  ن)
 الوطني ألمن الطیران المدني. رنامجتشریعات بغرض تنفیذ الب
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 السلطة المختصة -٢

الطائرات لعام  من قانون) (أ) ٥(أمن (الطیران المدني)، بموجب أحكام الباب  مفوض أعطیت لمكتب ١- ٢
، صالحیة تنفیذ مقتضیات أمن الطیران وتم تعیینه كسلطة مختصة. وهو مسؤول عن تنظیم شؤون أمن ١٩٣٤

الوطني ألمن الطیران المدني ومع أي قانون أخر سار حالیًا في الهند  جبما یتسق مع البرنام كافة الطیران المدني
إنشاء مؤسسة مختصة هي مكتب أمن  ١٩٨٧ارج الهند. وتم في عام العاملین خ الهنود وینطبق على الناقلین الجویین

  .وذلك بغیة تركیز االهتمام على أمن الطیران المدني ،الطیران المدني، یخضع إلشراف البرنامج الوطني

 تطبیق التدابیر األمنیة للحفاظ على سالمة المنطقة األمنیة المقیدة. -٣

ران ن الطیلتي یتم تحدیدها ضمن البرنامج الوطني ألمخول إلى المناطق األمنیة المقیدة، ادإن ال ١- ٣
مستندات سفر وطیران  ي(أ) الركاب من ذوي النیة الحسنة حامل علىمقصور المدني أو برنامج أمن المطار، 

ن ممن یمارسون وظائف مشروعة في المطار یمشروعة ممن تم قبولهم للسفر جوًا على متن طائرة؛ أو(ب) العامل
 یحملون رخصة صالحة لدخول المطار.و 
یخضع جمیع الموظفین، بمن فیهم افراد الطاقم، مع ما یحملونه من أمتعة للكشف األمني قبل السماح  ٢- ٣

وتتبع نفس  ،إجراءات الكشف األمني دون حمل أي مادة محظورة حوللهم بدخول المنطقة األمنیة المقیدة. وت
 لركاب واألمتعة الیدویة.المنهجیة الُمتبعة في الكشف األمني عن ا

یتم نشر عاملي كشف معتمدین إلجراء عملیات تفتیش أمني على االشخاص والمركبات في نقاط  ٣- ٣
، وذلك لضمان مراقبة الدخول، وتفتیش األمتعة الشخصیة التي تدخل عبر المستودع، بما في ذلك محطة الشحن

 حركات المراقبة/ المنطقة األمنیة المقیدة.تى منطقة الالدخول على النحو المناسب في جمیع نقاط الدخول المؤدیة إل
من خلفیة األشخاص الذین سیسمح لهم بدخول  ،على النحو المناسب ،تكفل الكیانات المعنیة التحقق ٤- ٣

المنطقة األمنیة المقیدة دون مرافق وال ُیْصدُر أي رخصة لدخول المطار ألي شخص دون التحقق من خلفیته ودون 
 على أمن الطیران الذي تفرضه السلطة المختصة.إخضاعه للتدریب 

حمله تحركات المراقبة وما تاألمنیة المقیدة/ منطقة ال قةطال یسمح بدخول المركبات المتجهة إلى المن ٥- ٣
من وذلك لمنع حمل أسلحة غیر مرخصة أو األمن أشخاص وٕامدادات إال بعد إخضاعها للتفتیش من جانب موظفي 

 أو بضائع خطیرة أو غیر ذلك من المواد المشبوهة.متفجرات أو أجهزة متفجرة 
یحمل أصحاب تراخیص الدخول إلى المطار بشكل دائم وظاهر على منطقة الجسد فوق الحزام  ٦- ٣

 تراخیصهم اثناء العمل ویتم إصدارها بناء على طلب موظف مأذون له من السلطة المختصة.
ول إلى منطقة التحركات المراقبة/ المنطقة دخالیتم أخذ صور السائقین وتسجیل أرقام المركبات لدى  ٧- ٣

 خروج منها.الاألمنیة المقیدة و 
رة التلیفزیونیة المغلقة إضافة إلى المراقبة الیدویة للكشف عن أي فعل ئتمارس باستمرار مراقبة بالدا ٨- ٣

 داخل منطقة التحركات المراقبة/ المنطقة األمنیة المقیدة. يإجرام
للكشف  انتقائيمنطقة األمنیة المقیدة في المطار لكشف أمني یخضع األشخاص لدى خروجهم من ال ٩- ٣

جري الكشف األمني العشوائي عن األشخاص واألمتعة في نقطة ی. و عن أي إعداد ألفعال التدخل غیر المشروع
 الدخول إلى مبنى المحطة.

 أنشئت قاعات انتظار عازلة، على غرار ما تنص علیه خطة مناطق انتظار الركاب للحفاظ على ١٠- ٣
ویتم تفتیش  .مسلحینسالمة البضائع التي خضعت للتفتیش ویتم حراسة نقاط الدخول والخروج من طرف أفراد 

 .٪ ١٠٠ بنسبة الشحن السریع والبرید العاديو البضائع والبرید السریع 
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تسلل. ویتم  متر محصن بسیاج حدیدي وأسالك شائكة لمنع أي عملیة ٢,٤٤تم بناء حائط واق علوه  ١١- ٣
 المطارات الرئیسیة بمعدات لكشف عملیات التسلل إلى محیط المطار ونظم تلیفزیون الدائرة المغلقة. تجهیز بعض

 في مواقع استراتیجیة على طول الحائط الواقي. اتصالوتم بناء أبراج مراقبة مجهزة بمعدات  ١٢- ٣

  خالصة -٤

ان المحلیة والدولیة ت لشركات الطیر یأباشرت الهند تطبیق هذه التدابیر األمنیة منذ مدة طویلة حیث ه ١- ٤
 بیئة خالیة من األحداث لعملیات الطیران المدني.

ة والثالثین، أن تحیط علمًا بالمعلومات الواردة في هذه منیرجى من الجمعیة العمومیة، في دورتها الثا ٢- ٤
  .الورقة

  

  –انتهى  –


