
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  ورقة عمل
A38-WP/178١ 
EX/69 
20/8/13 

 

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

 السیاسة العامة –أمن الطیران   :١٣البند رقم 

  ١أمن الشحن الجوي
 )مصر(مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
ایمـــاءًا لمـــا ورد بالتعـــدیل الثالـــث عشـــر للملحـــق الســـابع عشـــر ( األمـــن ) فیمـــا یتعلـــق بـــأمن البضـــائع والبریـــد عالیـــة الخطـــورة 
والقواعد القیاسیة وأسالیب العمل التـي وردت بالتعـدیل والـذي أعطـى أهتمامـاً نحـو تشـدید االجـراءات والتـدابیر األمنیـة للشـحن 

من اهتمامات التشریعات الدولیة والوطنیة للـدول األعضـاء التخـاذ اجـراءات أكثـر صـرامة الجوي من قبل الناقلین الجویین ض
لمواجهــة األفعــال غیــر المشــروعة المتعلقــة بالبضــائع والبریــد والتــي حثــت علــى ادخــال مجموعــة مــن اإلجــراءات تهــم النــاقلین 

  .والتدابیر المتعلقة بالشحن الجويذ االجراءات الجویین الذین یقومون بنقل البضائع والبرید وفیما یلي تم االهتمام بتنفی
  :للقیام بما یلي الجمعیة العمومیة مدعوة :المطلوب اإلجراء

  اإلحاطة علما بالمعلومات واالعتبارات الواردة بورقة العمل هذه.  أ)
السابع عشـر، بمـا فـي  والموافقة على ضرورة تعزیز التدابیر الواردة في القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة بالملحق  ب)

  یة للدول األعضاء، من أجل توضیح درجة أهمیة التطبیق.)، فضال عن التشریعات الوطن١٣ذلك التعدیل رقم (

األهداف 
  :االستراتیجیة

   األمن. —تتصل ورقة العمل هذه بالهدف االستراتیجي (ب) 
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  امن شحن البضائع و البریدمراقبة  - ١
الجویین للبضائع و البرید إخضاع الشحنات للمراقبة األمنیة المطلوبة من وكیل معتمد  یجب على كل الناقلیین ١- ١

 و تمت حمایتها من كل تدخل غیر مرخص ابتداء من الفترة التي تمت فیها المراقبة األمنیة لحین التحمیل .

التأكد من إخضاع الشحنة للمراقبة األمنیة من مرسل معروف و تمت حمایتها من كل تدخل غیر مرخص  ٢- ١
 ابتداء من الفترة التي تمت فیها المراقبة األمنیة الي حین التحمیل .

التأكد من إخضاع الشحنة للمراقبة األمنیة من بدایة استالمها من العمیل و تمت حمایتها من كل تدخل غیر  ٣- ١
 ابتداء من الفترة التي تمت فیها المراقبة األمنیة الي حین التحمیل .مرخص 

التفتیش بإحدى الطرق او المنهجیات المحددة طبقا للقواعد القیاسیة وأسالیب العمل  ن یخضع للتدقیق/أ ٤- ١
 الموصى بها والتشریعات الوطنیة للدول األعضاء.

الوثائق المصاحبة على شكل رسالة نقل جوي یجب تسجیل إرسالیات الشحن فیما یخص الجانب األمني في  ٥- ١
  أو وثیقة بریدیة مشابهة أو إعالن منفصل على شكل إلكتروني أو على ورق.

  تعیین وكیل معتمد أو مرسل معروف  - ٢
یجب على ناقل البضائع و البرید أن یقوم بعملیات محددة بدقة طبقًا للمراقبة األمنیة المنفذة من الوكالء  ١- ٢

ن المعروفین الذین یقبل إرسالیتهم بصفة مباشرة في برنامجه األمني ، إضافة إلى ذلك، على ناقل البضائع المعتمدین و المرسلی
و البرید وااللتزام باالجراءات والتدابیر األمنیة الالزمة ضمان توافر قوائم المراقبة مستكملة للتفتیش من قبل السلطة المختصة 

 تمد أو مرسل معروف التالیة:تحدیث قواعد البیانات الخاصة لكل وكیل مع

 المعلومات الخاصة بالشركة بما في ذلك العنوان المهني الحقیقي.  )أ 

 نوعیة أنشطته التجاریة، باستثناء المعلومات التجاریة الحساسة.  )ب 

 المعطیات لالتصال به، و كذلك معطیات االتصال بالشخص أو األشخاص المكلفین باألمن.  )ج 

 حال.رقم تسجیله القانوني إن اقتضى ال  )د 

  )IATAالتعاون مع المنظمات الدولیة المعنیة بأمن الطیران( االتحاد الدولي للنقل الجوي  - ٣
متطلبات الشحن الجوي على المستوى  بهدف االمتثال لكافة Secure Fright Projectجهود مصر لالشتراك مع  ١- ٣

الدولیة أثراءًا لالجراءات األمنیة وكذلك االقلیمي والدولي وملخص النتائج تبادل المعرفة بین الدول األعضاء والمنظمات 
  للتشریعات المتعلقة بأمن الشحن الجوي .

  –انتهــى  –


