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الجزء األول
المقدمة

 وض ععع الج ععزء  801م ععن التشع عريعات المصع عرية الخاص ععة ب ععالطيران الم ععدني والمتعل ععق ب ععأمن مش ععغلي الط ععائراتليصف اإلجراءات والتدابير األمنية التي يجب أن يلتزم بها مشغلي الطائرات داخل جمهورية مصر العربية .

 -يخضع لكل معا ورد بهعذا الجعزء معن أحكعام وتعدابير تواجعراءات أمنيعة يجعب تنفيعذها وفقعاع لحجعم وطبيععة النشعاط

للجهات اآلتية ( :مشغلو الطائرات  -الطيران العام  -البالون الطائر  -ممارسعي األشعغال الجويعة – وكعالء
االمدادات الغذائيه – وكالء الخدمه االرضيه – مشغلي البضائع  -مشعغلي خعدمات البريعد – نعوادي الطيعران
التابعه للثقافه الجويه) .

 يقدم الجزء ( )801من التشريعات المصرية للطيعران المعدني المتطلبعات األمنيعة المتعلقعة بعأمن مشعغل الطعائرةوتععم أعععداد تلععر التش عريعات مععن خععالل قواعععد وتوصععيات الملحععق  81الصععادر عععن المنظمععة الدوليععة للطي عران
المععدني  ICAOوالبرنععامج الععوطني المصععري ألمععن الطي عران المععدني والبرنععامج الععوطني المصععري لمراقبععة جععودة
أمن الطيران والبرنامج الوطني المصري للتدريب علي أمن الطيران .
 يتكعون الجعزء  801معن التشعريعات المصعرية الخاصعة بعالطيران المعدني والمتعلععق بعأمن مشعغلي الطعائرات مععنخمسععة أج عزاء فرعيععة خاصععة بععاإلجراءات والتععدابير األمنيععة التععي تتفععق مععع القواعععد القياسععية وأسععاليب العمععل
الموصى بها الواردة في الملحق السابع عشر (األمن) الصادر عن المنظمة العالمية للطيران المعدني ICAO
وما ورد بالمالحق األخرى الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني ذات العالقة بأمن الطيران .
 يجععب علععي مشععغلي الطععائرات (مشععغلي شععركات النقععل الجععوي التجععاري) والطي عران العععام  -البععالون الطععائر -ممارسي األشغال الجوية  -مشغلي البضائع  -وكالء االمدادات الغذائيعه – مشعغلي خعدمات البريعد – نعوادي
الطيران التابعه للثقافعه الجويعه االلتعزام بتقعديم اقعرار االمتثعال بالتشعريعات المصعرية الجعزء  801الخعاص بعأمن
مشغلي الطائرات .
 يوضععح الجععزء  801مععن التش عريعات المص عرية الخاصععة بععأمن مشععغلي الطععائرات الواجبععات والمسععئوليات لكاف عةالجهات ذات العالقة بأمن الطيران والتأهيل والتدريب األمني الالزم ألداء تلر المهام المتعلقة باألمن .
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مبادئ عامة

 1-101عــــــام :

يقدم الجزء ( )180من التشريعات المصرية للطيران المدني المتطلبات األمنية المتعلقة بأمن مشغلي الطائرات وتم
أعععداد تلععر التش عريعات مععن خععالل قواعععد وتوصععيات الملحععق ( 17األمععن) الصععادر عععن المنظمععة الدوليععة للطي عران
المعدني  ICAOوالبرنععامج العوطني المصععري ألمععن الطيعران المععدني والبرنعامج الععوطني المصععري لمراقبعة جععودة أمععن
الطيران والبرنامج الوطني المصري للتدريب علي أمن الطيران .
 1-101الهدف :
(أ) يجععب أن يكععون الهععدف األساسععي لكافععة الجهععات المنععوط بهععا تنفيععذ اإلج عراءات والتععدابير األمنيععة ال عواردة
بععالجزء  180مععن التش عريع المصععري المتعلععق بععأمن مشععغلي الطععائرات هععو تععأمين سععالمة الركععاب والطععاقم
والعاملين األرضيين والجمهور وذلر في جميع األمور المتعلقة بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل
غير المشروع ليتوافق مع سياسة جمهورية مصر العربية في مجال أمن الطيران والتي ترمعي العي حمايعة
الطيران المدني من كافة أفعال التدخل غير المشروع .
(ب) وضععع الجععزء  180مععن التش عريع المصععري الخععاص بععأمن مشععغلي الطععائرات لكععي يفععي بالقواعععد القياسععية
وأساليب العمل الموصي بها التي وردت في الملحق السابع عشر (األمن) الصادر عن المنظمة الدوليعة
للطيران المدني  ICAOوكذلر ما ورد بالمالحق األخرى الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني

 ICAOذات العالقة بأمن الطيران .
 5-180التطبيق :
(أ) تطبععق اإلجععراءات والتععدابير األمنيععة ال عواردة التش عريع الععوطني ألمععن الطي عران الجععزء  180علععي العمليععات
الجويععة الدوليععة والمحليععة لحععاملي (حععائزي) شععهادات تشععغيل النقععل الجععوي الصععادرة مععن سععلطة الطي عران
المدني المصري وحائزي شهادات تشغيل الخطوط الجوية سواء كانت رحالت منتظمة أو طيران عارض
عام أو طيران عارض خاص أو أي مشغل آخر قام بمراجعة واعتماد برنامج أمن .

(ب) لضععمان التنفيععذ الكامععل الفعععال لمععا ورد بهععذا التش عريع مععن اج عراءات وقواعععد واسععاليب عمععل موصععي بهععا
تتعلق بأمن الطيران يتم الرجوع الي البرامج الوطنيه المصريه المتعلقه بأمن الطيران وهي :
( )1البرنامج الوطني المصري ألمن الطيران المدني .
( )1البرنامج الوطني المصري للتدريب علي أمن الطيران المدني .
( )3البرنامج الوطني المصري لمراقبة جودة أمن الطيران .

( )1الجهات المنوط بهعا تطبيعق معا ورد بالتشعريع العوطني ألمعن الطيعران الجعزء  180المتعلعق
بأمن مشغلي الطائرات (مشغلو الطائرات  -الطيران الععام  -البعالون الطعائر  -ممارسعي
األشع ععغال الجويع ععة  -وكع ععالء االمع ععدادات الغذائيع ععه – وكع ععالء الخدمع ععه االرضع ععيه – مشع ععغلي
خدمات البريد – نوادي الطيران التابعه للثقافه الجويه) .
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 7-101تعريفات :
-

أفعال التدخل غير المشروع Acts of unlawful interference :

هي أفعال أو محاوالت أفعال تعرض سالمة الطيران المدني والنقل الجوى للخطر مثل :
( )1االستيالء غير المشروع علي الطائرات .
( )1تدمير الطائرة العاملة في الخدمة .
( )3أخذ رهائن علي متن الطائرات أو في المطارات .

( )1الدخول عنوة الي متن طائرة أو مطار أو تجهيزات الطيران
( )5ادخ ععال س ععالح أو جه ععاز خط ععر أو م ععادة خطع عرة عل ععي م ععتن ط ععائرة أو ف ععي المط ععار بني ععة اس ععتعمالها
ألغراض اجرامية .
( )1اسععتخدام طععائرة عاملععة فععي الخدمععة بغععرض احععداث الوفععاة أو اإلصععابة الجسععدية أو الضععرر الجسععيم
للممتلكات أو البيئة.

( )7توصيل معلومات كاذبة من شأنها أن تعرض للخطر سالمة الطائرة وهي في حالعة طيعران أو هعي
واقفة على األرض أو سالمة الركاب أو الطاقم أو العاملين في الخدمات األرضية أو الجمهعور فعي
المطار أو مباني تجهيزات الطيران المدني .
( )0أي أفعال أخرى لم ترد ضمن ما سبق تؤثر علي أمن وسالمة الطيران المدني .
-

أمتعة بصحبة الراكب

Accompanied hold baggage

أمتعة مقبولة للنقل فى مستودع الطائرة مع وجود الراكب على متن الطائرة .

 -األشغال الجوية

Aerial work

عملي ععة جوي ععة تس ععتخدم فيه ععا ط ععائرة لتق ععديم خ ععدمات متخصص ععة مث ععل خ ععدمات الز ارع ععة والبن ععاء والتص ععوير والمس ععح
والمشاهدة والحراسة والبحث واإلنقاذ واإلعالنات الجوية .
-

المركبة الهوائية

Aircraft

أي آلععة تسععتطيع أن تسععتمد بقاءهععا مععن ردود فعععل اله عواء فععي الجععو ,المختلععف عععن ردود فعععل اله عواء علععي سععطح

األرض .
-

طائرة فى حالة طيران

-

طائرة فى الخدمة

-

منطقة صيانة الطائرات

Aircraft in flight

الطائرة من لحظة غلق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب اليها حتى لحظة فتح هذه األبواب إلنزالهم .
Aircraft in service

طائرة متوقفة وتحت الرقابة بدرجة تكفى الكتشاف وصول أى شخص بدون تصريح اليها .
Aircraft maintenance area

ه ععي ك ععل المسععاحات األرضع عية والم ارف ععق والخععدمات العامل ععة ف ععى مجععال ص ععيانة الط ععائرات وتشععمل س ععاحات وق ععوف
الطائرات والحظائر والمبعاني والعورش وسعاحات وقعوف المركبعات والطعرق الموصعلة اليهعا وتععين هعذه المنطقعة ععادة

كمنطقة أمنية مقيدة .

 -طائرة خارج الخدمة

Aircraft not in service

طعائرة متوقفعة لمعدة قعد تزيعد ععن  11سعاعة أو تحععت الرقابعة بدرجعة تكفعى الكتشعاف وصعول شعخص بعدون تصعريح
اليها .
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 -وثائق مشغلي الطائرات

Aircraft operators’ documents

مستندات الشحن الجوى  /اشعارات ارساليات الشحن وتعذاكر الركعاب وبطاقعات صععود الطعائرة ومسعتندات التسعوية
المالية للبنعور والعوكالء وبطاقعات األمتععة ال ازئعدة وأوامعر الرسعوم المتفرقعة ( )M.C.Oوتقعارير التلفيعات والمخالفعات
وبطاق ععات تعري ععف األمتع ععة والبض ععائع وج ععداول مواعي ععد ال ععرحالت ومس ععتندات ال ععوزن والحمول ععة ليس ععتعملها مس ععتثمرو
الطائرات .
 -الفحص األمني للطائرة

Aircraft security check

تفتيش الجزء العداخلي معن الطعائرة العذي ربمعا يكعون قعد دخلعه الركعاب وتفتعيش مسعتودع الطعائرة بهعدف الكشعف ععن
أشياء مريبة أو أسلحة أو متفجرات أو أجهزة أو بنود أو مواد خطرة أخرى .
التفتيش األمني للطائرة

-

Aircraft security search

تفتععيش دقيععق للجعزئيين الععداخلي والخععارجي للطععائرة بهععدف الكشععف عععن أى أشععياء مريبععة أو أسععلحة أو متفج عرات أو
أجهزة أو بنود أو مواد خطرة أخرى .
-

موقف الطائرة

-

المطار

-

منطقة التحركات المراقبة ( الجانب الجوى )

-

سلطة مختصة بأمن الطيران

Aircraft stand

مساحة معينة لوقوف الطائرة فى ساحة وقوف الطائرات .
Airport

أي منطقة فى دولة عضو مفتوحة لعمليات الطائرات التجارية .
Airside

منطقة المطار المخصصة للتحركات وما يجاورها من أراض ومبان أو أجزاء منها تكون منافذها مراقبة .
Appropriate authority for aviation security

السععلطة التععى تعينهععا الدولععة ضععمن تنظيمهععا الحكععومي لتكععون مسععئولة ع عن اعععداد وتنفيععذ وصععيانة البرنععامج الععوطني

ألمن الطيران المدنى .
-

ساحة وقوف الطائرات

Apron

مسععاحة مح ععددة ف عى مط ععار ب ععرى مخصصععة إليع عواء الط ععائرات ألغععراض ص عععود الرك ععاب اليهععا أو ن ععزولهم منه ععا أو
تحميلها بالبريد أو البضائع أو تفريغ البريد والبضائع منها أو تزويدها بالوقود أو وقوفها أو صيانتها .
-

مركبة ركاب تعمل فى ساحة وقوف الطائرات

-

التحريات الشخصية

Apron passenger vehicle

أي مركبة تستعمل لنقل الركاب بين الطائرات ومباني الركاب .
Background check

التحقعق معن هويعة الشعخص وخبرتعه السعابقة بمعا فعى ذلعر تاريخعه الجنعائي حسعب المسعموح بعه قانونعا كجعزء معن تقيعيم
أهلية الشخص لتنفيذ المراقبة األمنية و/أو الدخول بدون حراسة الى أي منطقة أمنية مقيدة .

-

األمتعة

-

حاوية األمتعة

-

ساحة فرز األمتعة

Baggage

ممتلكات الركاب أو الطاقم الشخصية التى تنقل على متن الطائرة باالتفاق مع المشغل الجوى .
Baggage container

حاوية لنقل األمتعة للطائرة .
Baggage sorting area

الموقع الذي يتم فيه فرز األمتعة المغادرة فى شحنات منفردة لكل رحلة .
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منطقة تخزين األمتعة

Baggage storage area

موقع تخزين األمتعة التى تم فرزها الى أن يحين نقلها الى الطائرات أو الى مخزن األمتعة المفقودة وذلعر العى أن

يحين موعد نقلها أو العثور على صاحبها أو التصرف فيها .
-

إنذار بقنبلة

Bomb alert

حالعة تأهععب تعلنهعا السععلطات المختصععة لتفعيعل خطععة للتعدخل بهععدف التصععدي لآلثعار المحتملععة المترتبعة علعى تلقععى

تهديد مجهول المصدر أو معلوم المصدر أو المترتبة على اكتشاف علي جهاز مريب أو أى أداة مريبة أخرى فى
الطائرة أو فى المطار أو فى أي من مرافق الطيران المدنى .
-

تهديد بتفجير قنبلة

Bomb threat

تهديد مبلغ من شخص مجهول الهوية أو معلوم الهوية يوحى أو يستنتج منه سواء كان ذلعر صعحيحا أم زائفعا بعأن

سععالمة طععائرة مععا أثنععاء طيرانهععا أو علععى األرض أو فععى أي مطععار أو أي مرفععق مععن م ارفععق الطيعران المععدنى أو أي
شخص قد تكون معرضة للخطر من مادة متفجرة أو أي أداة أو جهاز آخر .
-

أمتعة المقصورة

-

البضائع

-

منطقة البضائع

Cabin baggage

األمتعة التى تنقل فى مقصورة ركاب الطائرة .
Cargo

أي ممتلكات منقولة على الطائرة باستثناء البريد توامدادات الطائرة واألمتعة بصحبة الركاب أو األمتعة المفقودة .
Cargo area

كل المساحة األرضية والتسهيالت المخصصة لشعحن البضعائع وتشعمل سعاحات وقعوف الطعائرات ومبعاني البضعائع
والمخازن ومناطق االنتظار للمركبات والطرق المتصلة بها .
-

مبنى البضائع

Cargo building

المبنى الذي تمر من خالله البضائع خالل نقلها جوا وبع ار و العذي توجعد فيعه م ارفعق وخعدمات عمليعات البضعائع أو
الذي تخزن فيه البضائع الى أن يحين نقلها جواع أو ب اعر .
-

اإلمدادات

-

التموين

-

الترخيص

Catering stores

جميع البنود الالزمة لخدمة الركاب علي الطائرة مثل الجرائد والمجالت باستثناء التموين .
Catering supplies

المأكوالت والمشروبات والمواد الجافة األخرى والمعدات الالزمة لها على متن الطائرة .
Certification

تقيعيم رسعمي تواثبععات معن جانعب السععلطة المختصعة المسععئولة ععن أمعن الطيعران أو بالنيابعة عنهعا بععأن شخصعا يتمتععع

باألهليات الضرورية للقيام بالوظائف المكلف بها على مستوى مقبول حسبما تحدده السلطة المختصة .
-

تسجيل الركاب

-

موقع تسجيل الركاب

-

بريد الشركة

Check-in

عملية حضور الراكب الى مكتب التسجيل التابع للمشغل لقبوله على رحلة طيران معينة .
Check-in position

موقع المكاتب التى تتم فيها عملية تسجيل الركاب .
Co-mail

مختصر لبريد شركة المشغل المنقول داخل شبكة محطات الشركة .
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-

مواد الشركة

-

عملية نقل جوى تجارى

-

خطة الحاالت الطارئة

Co-mat

مختصر لمواد شركة مشغل الطائرة المنقول داخل شبكة محطات الشركة .
Commercial air transport operation

عملية طائرة لنقل الركاب أو البضائع أو البريد نظير مكافأة أو أجر .
Contingency plan

خطة "استباقية" تشمل التدابير واإلجراءات للتصعدي لمختلعف مسعتويات التهديعد وتقييمعات الخطعر والتعدابير األمنيعة
المرتبطععة ب ععذلر والواجععب تنفي ععذها وذل ععر به ععدف توقععع األح ععداث أو التخفيععف مععن أثره ععا باإلض ععافة الععى تأهععب ك ععل
األطعراف المعنيععة التععى لهععا أدوار ومسععؤوليات فععى حالععة وقععوع فعععل مععن أفعععال التععدخل غيععر المشععروع وتحععدد خطععة
الطعوارا اإلجعراءات األمنيععة اإلضععافية التععى يمكععن تنفيععذها عنععد حععدوث زيععادة فععى مسععتوى التهديععد ويمكععن أن تكععون
خطة مستقلة أو جزءا من "خطة إلدارة األزمة" .
-

طيران الشركات

Corporate aviation

التشغيل أو االستخدام غير التجاري لطعائرة معن جانعب شعركة لنقعل الركعاب أو السعلع كمسعاعدة علعى تسعيير أعمعال

شركة ويقود هذه الطائرة طيعار محتعرف يوظعف لقيادتهعا ( .يالحعظ أن طيعران الشعركات يشعكل مجموععة فرعيعة معن
الطيران العام) .
-

خدمة البريد الخاص

Courier service

عملية تنقل فيها شحنات مقدمة من شاحن واحد أو أكثر باعتبارها أمتعة راكب يحمل بريداع خاصاع على متن رحلعة

مشغل طائرات منتظمة وذلر بموجب المستندات العادية لنقل األمتعة المسجلة للراكب .
-

عضو الطاقم

-

إدارة األزمة

Crew member

أي شخص يكلفه المشغل الجوى بالعمل على الطائرة خالل مدة المأمورية الجوية .
Crisis management

اإلج عراءات الطارئععة المنفععذة اسععتجابة الرتفععاع مسععتويات التهديععد فضععال عععن تنفيععذ اإلج عراءات والتععدابير للتعامععل مععع
الحاالت الطارئة بما فيها أفعال التدخل غير المشروع .

-

بضائع خطرة

Dangerous goods

البضائع أو المواد التى يمكن أن تشكل خطع ار علعى الصعحة أو السعالمة أو الممتلكعات أو البيئعة والتعى أدرجعت فعى
التعليمات الفنية أو المصنفة بموجب هذه التعليمات .

-

شخص مبعد

Deportee

هععو شععخص سععمحت لععه سععلطات الدولععة بععدخول أ ارضععيها بصععفة قانونيععة أو كععان قععد دخلهععا بصععفة غيععر قانونيععة ثععم
أعطته فى وقت الحق أم ارع رسميا بمغادرة تلر الدولة .
مالحظة – للسلطات المختصة أن توفر حراسة لهؤالء األشخاص .
-

حقيبة دبلوماسية

)Diplomatic pouch (bag

حاوية شحن تتمتع بالحصانة الدبلوماسية من التفتيش أو المصادرة مادامت مصحوبة بالوثائق الرسمية المقررة .

-

منطقة عبور مباشر

Direct transit area

منطقة خاصة فى مطار دولي بموافقة السلطات العامة المختصة وتقع تحت اشرافها المباشر أو مراقبتهعا المباشعرة
ويمكن للركاب أن يمكثوا فيها أثناء عملية العبور أو مواصلة السفر دون التقدم بطلب دخول الدولة .
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الراكب المزعج

Disruptive passenger

ال اركععب الععذي ال يحتععرم قواعععد السععلور فععى المطععار أو علععى مععتن الطععائرة أو ال يتقيععد بتعليمععات مععوظفي المطععار أو

طاقم الطائرة ويخل بذلر بحسن النظام واالنضباط فى المطار أو على متن الطائرة .
-

خطة الطوارئ

Emergency plan

الخطعة التععى تعنص علععى اجعراءات تنسععيق التصعدي للطعوارا بعين مختلععف الوكعاالت المعنيععة أو الخعدمات الموجععودة

في المطارات وهيئات المجتمع المحلي المجاور التي بوسعها أن تساعد علي التصدي للطوارا .
-

نظام كشف المتفجرات

)Explosive detection system (EDS

نظام أو خليط من التكنولوجيا المختلفة التى يمكنها الكشف واإلشارة بوسيلة تحذير عن وجعود جهعاز متفجعر وذلعر
بكشف عنصر أو أكثر من عناصر أي جهاز موجود فى الحقائب بغض النظر عن مادة صنع الحقيبة .
-

نظام كشف جهاز تفجيري

)Explosive device detection system (EDDS

نظام أو خليط من التكنولوجيا المختلفة التى يمكنها الكشف واإلشارة بوسيلة تحذير عن وجعود جهعاز متفجعر وذلعر
بكشف عنصر أو أكثر من عناصر أي جهاز موجود فى الحقائب بغض النظر عن مادة صنع الحقيبة .
-

المادة المتفجرة

Explosive substance

المعادة الصععلبة أو السعائلة (أو أي خلععيط منهمععا) التعى تنععتج بالتفاععل الكيميععائي فععي درجعة حع اررة معينعة وفععي ضععغط
معين وبسرعة معينة غاز يلحق الضرر باألماكن المحيطة وتشمل المعادة المتفجعرة معواد األلععاب الناريعة حتعى توان

لم تصدر غاز ولكنها ال تشمل المواد التي ليست في حد ذاتها متفجرة حتي توان كانت قادرة علي انتاج غعازات أو

أبخرة أو أتربة متفجرة .
-

تسهيالت النقل

Facilitation

اإلدارة الفعالة لعملية المراقبة الضرورية بهدف اإلسراع من انهاء اجراءات األشخاص أو البضائع ومنع التأخيرات
التشغيلية غير الضرورية.
-

الشحن

Freight

هو بضائع أو بريد يتم شحنه بواسطه ناقل جوي ويخضع للضوابط األمنية المالئمة .
عملية طيران عام

-

General aviation operation

تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوى التجاري أو األشغال الجوية .

-

مبادئ العوامل البشرية

Human Factors principles

مب ععادا تنطب ععق عل ععى التص ععميم والت ععرخيص والت ععدريب والعملي ععات والص ععيانة وتس عععى ال ععى اقام ععة تع عرابط م ععأمون ب ععين
العناصر البشرية وغيرها من عناصر النظم بإبالء االعتبار السليم لألداء البشرى .
-

األداء البشرى

-

بطاقات الهوية

Human performance

القدرات والحدود البشرية التى لها تأثير على سالمة عمليات الطيران وأمنها وكفاءتها .
Identification cards

هي بطاقة تصدر لتحديد هويعة االشعخاص العذين يحتعاجون العى العدخول المصعرح بعه للمطعار أو منطقعة التحركعات

المراقبة أو منطقة أمنية مقيدة بدون مرافقة أمنية والغرض منها تعريف الشخص وتسهيل الدخول .
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شخص ممنوع من الدخول

Inadmissible person

شخص ترفض سلطات الدولة دخوله الى البالد حاليا أو مستقبال ويجعب فعى الععادة أن يقعوم مسعتثمر الطعائرة التعى
وصععل عليهععا مثععل ه عؤالء األشععخاص بإعععادتهم الععى دولععة المغععادرة أو الععى أي دولععة أخععرى تقبععل دخععولهم ( .أنظععر
القواعد القياسية ذات الصلة فى الفصل الخامس من الملحق التاسع – التسهيالت) .
-

ضابط أمن على متن الطائرة

In-flight security officer

الشععخص الععذي توظفععه وتدربععه حكومععة دولععة المشععغل أو حكومععة دولععة التسععجيل لكععي يعمععل علععى طععائرة بغععرض

حمايتها وحمايعة الموجعودين فيهعا معن أفععال التعدخل غيعر المشعروع ويسعتبعد معن هعذا التعريعف األشعخاص المعينعين
حصرياع لتقديم حماية خاصة لواحد أو أكثر من األشخاص المسافرين على الطائرة وذلر كحراس أمن شخصي .
-

بضائع مجمعة أو موحدة

Integrated/consolidated cargo

شحنة مكونعة معن ععدة طعرود معن أكثعر معن شعخص واحعد وكعان كعل شعخص معنهم قعد عقعد أتفعاق النقعل الجعوى معع
شخص آخر بخالف مشغل طائرات منتظم .
-

أمتعة محولة

-

مطار دولي

Interline baggage

أمتعة الركاب التى تحول من طائرة أحد مشغلي الطائرات الى طائرة مشغل آخر أثناء نفس رحلة الراكب .
International airport

أي مطار تعينه الدولة المتعاقدة داخل اقليمها كمطعار لعدخول ومغعادرة الحركعة الجويعة الدوليعة وتعتم فيعه اإلجعراءات

الرسععمية المتعلقععة بالجمععارر والهج عرة والصععحة العامععة والحجععر الصععحي للحيوانععات والنباتععات واإلج عراءات المشععابهة
األخرى .
-

المرسل المعلوم للبضائع

-

المرسل المعلوم للبريد

Known consignor For cargo

الشخص الذي قدم ممتلكات للنقل بطريق الجو والذي أسس معامالت تجارية مع وكيل منتظم أو مشغل طائرات.
Known consignor For mail

الشخص الذي قدم بريد للنقل بطريق الجو والذي أسس معامالت تجارية مع سلطة أو ادارة بريدية منتظمة .
-

المنطقة المفتوحة للجمهور ( الجانب البرى )

Landside

المنطقععة مععن المطععار ومععن المبععاني التععى يسععمح للركععاب المسععافرين والجمهععور غيععر المسععافر علععى الس عواء بععدخولها

بدون قيود .
-

البريد

Mail

الم ارسععالت والبنععود األخععرى المرسععلة مععن مكاتععب بريععد لنقلهععا الععى مكاتععب بريععد أخععرى وفقععا لقواعععد اإلتحععاد البريععدي

العالمي.
-

األمتعة المفقودة

Mishandled baggage

أمتعة الركاب أو الطاقم التى لم تسلم اليهم ألسباب ال ارادية أو بسبب السهو .
-

منطقة التحركات

Movement area

جزء من المطار تسعتخدمه الطعائرات لإلقعالع والهبعوط والسعير علعى الممعرات األرضعية ويتكعون معن منطقعة المنعاورة

وساحة أو ساحات وقوف الطائرات .
-

مكافحة المخدرات

Narcotics control

التدابير التى تتخذ لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الجو .
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-

المنطقة المفتوحة

-

مرافق التسجيل خارج المطار

Non-restricted area

األماكن فى المطار التى يسمح للجمهور بالتواجد فيها أو التى ال يكون الدخول اليها مقيدا .
Off-airport processing facilities

محطععة نقععل للركععاب أو البضععائع تقععع فععى وسععط مركععز سععكاني حضععري وتقععدم فيهععا تسععهيالت تسععجيل الركععاب أو
البضائع .
-

منطقة الركاب

Passenger area

جميع المناطق األرضية والمرافق المخصصعة لتسعجيل الركعاب وتتضعمن سعاحات وقعوف الطعائرات ومبعاني الركعاب
وأماكن وقوف المركبات والطرق الموصلة اليها .
-

التصاريح

Permits

يتكععون نظععام التصععاريح مععن بطاقععات أو أي مسععتندات أخععرى صععادرة علععى أسععاس فععردى ألش ععخاص يعملععون فععى
المط ععارات أو يحت ععاجون ال ععى ال ععدخول المص ععرح ب ععه للمط ععار أو منطق ععة التحرك ععات المراقب ععة أو منطق ععة أمني ععة مقي ععدة

والغععرض منهععا تعريععف الشععخص وتسععهيل الععدخول وتصععدر تصععاريح المركبععات وتسععتعمل ألغ عراض مماثلععة للسععماح

بدخول المركبات وأحيانا يشار الى التصاريح بمسميات مثل بطاقة الهوية أو بطاقات المرور لدخول المطار .

 الشخص المعاق ( الذي تقل قدرته على الحركة ))Person with disabilities (with reduced mobility
أي شخص قلعت حركتعه بسعبب ضععف جسعماني (حسعي أو حركعي) أو عجعز عقلعي أو بسعبب العمعر أو أي معيعق
آخععر ويسععتخدم وسععائل النقععل وتتطلععب حالتععه عنايععة خاصععة وتكييععف الخععدمات التععى تقععدم الععى جميععع الركععاب وفععق

احتياجاته .
-

قائد الطائرة

-

وكيل شحن نظامي

Pilot-in-command

الطيار المسئول عن تشغيل الطائرة وسالمتها أثناء مدة الطيران .
Regulated agent

وكيععل أو مرسععل بضععائع أو أي كيععان آخععر يتعامععل مععع المشععغل الجععوى ويطبععق الض عوابط األمنيععة التععى تقبلهععا أو

تقتضيها السلطة المختصة بخصوص البضائع أو البريد .
-

البنود المقيدة

Restricted articles

األشياء التى تعرف فى السياق المحدد ألمن الطيران باعتبارها أدوات أو أجهزة أو مواد يمكن اسعتخدامها الرتكعاب
أحعد أفعععال التعدخل غيععر المشععروع ضعد الطيعران المععدنى والتعي يمكععن أن تععرض للخطععر سععالمة الطعائرة ومععن علععى

متنها أو المنشآت أو الجمهور العام .
-

التخريب

Sabotage

فعل أو اهمال متعمد بقصد احداث تعدمير متعمعد أو طعائش للممتلكعات ويععرض للخطعر سعالمة الطيعران المعدنى

الدولى ومنشآته وخدماته أو ينتج عنه تدخل غير مشروع فيها .
-

الكشف األمني

Screening

تطبيق وسائل فنية أو وسائل أخرى يقصد بها تحديد و/أو كشف وجود أسلحة أو متفجرات أو أجهعزة خطعرة أخعرى
أو أشياء أو مواد قد تستخدم الرتكاب أحد أفعال التدخل غير المشروع .

مالحظة – بعض األشياء أو المواد الخطرة صنفت كبضائع خطرة فى الملحق الثعامن عشعر وفعى وثيقعة التعليمعات
الفنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو (  ) Doc 9284ولذلر يجب نقلها طبقا لتلر التعليمات .

Page 12

Dated Jan., 2018

Issue 6, Rev. 0

ECAR Part 108

-

األمن

Ministry of Civil Aviation
Egyptian Civil Aviation Authority

Security

حماية الطيران المدنى من أفعال التدخل غير المشروع ويتحقق هذا الهدف بمزيج معن اإلجعراءات والمعوارد البشعرية
والمادية .
-

التدقيق األمني

Security audit

فحص متعمق لمدى االمتثال لجميع جوانب تنفيذ البرنامج الوطني ألمن الطيران المدنى .

 تفتــيش أمنــى للسـوائل والهالميــات واإليروسـوالت واألكيــاس المؤمنــة والتــي يمكــن اكتشــاف التالعــب فيهــاSecurity checks for LAGs and STEBs
تفتيش بصري أو ضوابط أمنية يقوم بها موظفو األمن للتأكد من عدم وجود أي عالمات علعى التعدخل وخصوصعا
التالعب فى األختام أو السرقة أو ادخعال أجهعزة أو أدوات أو معواد يحتمعل أن تكعون خطيعرة ويجعب اجعراء عمليعات
التفتيش فى أول نقطة دخول فى منطقة العمليات المراقبة ويجب اجراؤها على جميع امدادات السعوائل والهالميعات
واإليروس عوالت واألكيععاس المؤمنععة والتععي يمكععن اكتشععاف التالعععب فيهععا للتأكععد مععن أنهععا محميععة وأنععه ال يوجععد دليععل
اشتباه للتالعب فيها وأن المستندات الضرورية سليمة .

-

المراقبة األمنية

Security control

وس ععيلة لمن ععع ادخ ععال األس ععلحة أو المتفجع عرات أو األجهع عزة أو األش ععياء أو المع عواد الخطع عرة األخ ععرى الت ععى ق ععد تس ععتخدم

الرتكاب أحد أفعال التدخل غير المشروع .
-

معدات األمن

Security equipment

أجهععزة ذات طععابع تخصصععي تسععتخدم س عواء منفععردة أو كجععزء مععن نظععام لمنععع أفعععال التععدخل غيععر المشععروع ضععد
الطيران المدنى وتجهيزاته أو فى كشف تلر األعمال .
-

التدريب األمني

Security exercise

هذا التدريب نوعان  :التدريب األمني الشامل وهو محاكاة أحد أفعال التدخل غير المشروع بهدف التأكد من كفاية
الخطة األحتياطية للتعامل مع مختلف أنواع الطوارا .
التدريب األمني الجزئي وهو محاكاة أحد أفعال التعدخل غيعر المشعروع بهعدف التأكعد معن كفايعة سعبل التصعدي لعدى

بعععض الوكععاالت المشععاركة فععي الخطععة األحتياطيععة أو التأكععد مععن كفايععة بعععض عناصععر الخطععة األحتياطيععة مثععل
عنصر االتصاالت .
-

التفتيش األمني

Security inspection

التفتيش الذي يجريه مشغل الطائرة أو المطار أو أي كيان آخر معني باألمن وفقاع للشروط ذات الصلة الواردة في

البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني .
-

التحريات األمنية

Security investigation

التحري عن أي فعل تدخل غيعر مشعروع ضعد الطيعران المعدنى أو ععن محاولعة ارتكعاب أي فععل معن هعذا القبيعل أو

أي حالععة مزعومععة أو مشععتبه فيهععا مععن حععاالت عععدم االلتعزام بالبرنععامج الععوطني ألمععن الطيعران المععدنى أو غيعره مععن

الشروط القانونية و/أو الشروط التنظيمية األخرى المتعلقة بأمن الطيران المدني .
-

برنامج األمن  /البرنامج األمني

Security Programme

التدابير المكتوبة التي أقرت لحماية الطيران المدنى الدولى من أفعال التدخل غير المشروع .
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المنطقة األمنية المقيدة

Security restricted area

مساحات منطقة التحركات المراقبة بالمطار المحددة بأنها منعاطق خطعر علعى سعبيل األولويعة حيعث تطبعق ضعوابط

أمنية أخرى باإلضافة الى مراقبة الدخول وتشمل هذه المناطق عادة ضعمن معا تشعمله جميعع منعاطق مغعادرة ركعاب
الطيران التجاري بين نقطة الكشف األمني والطعائرة وسعاحة وقعوف الطعائرات ومنعاطق تجميعع األمتععة بمعا فعى ذلعر
مناطق خدمة الطعائرات ووضعع األمتععة والبضعائع التعى تعم الكشعف األمنعي عليهعا وحظعائر البضعائع وم اركعز البريعد

والمباني المخصصة فى منطقة التحركات المراقبة لتزويد الطائرات باإلمدادات وتنظيفها .
-

االستقصاء األمني

Security survey

تقيعيم لالحتياجععات األمنيعة بمععا فعى ذلععر تحديععد نقعاط الضعععف التعى يمكععن أن تسععتغل لتنفيعذ فعععل معن أفعععال التععدخل
غير المشروع والتوصية بإجراءات تصحيحية .
-

اختبار األمن

-

لوحة خدمة

Security test

تجريب سرى أو علني ألحد تدابير أمن الطيران يحاكى محاولة ارتكاب فعل غير مشروع .
Service panel

نقطة خارج الطائرة تسعتخدم لتعوفير الخعدمات للطعائرة مثعل المعاء توصعيالت المعاء ودورة الميعاه والمخعارج الكهربائيعة
األرضية وغيرها من غرف الخدمة األخرى التى تعمل بألواح خارجية .
-

األسلحة الصغيرة

-

دولة التسجيل

-

منطقة معقمة

Small arms

وصف عام يطلق على كل األسلحة النارية اليدوية .
State of Registry

الدولة التى دونت الطائرة فى سجلها .
Sterile area

المنطقععة الواقعععة بععين نقطععة التفتععيش  /الكشععف للركععاب والطععائرة والتععي يخضععع الععدخول اليهععا لرقابععة شععديدة (.تعــرف

أيضا كمنطقة أمنية مقيدة)
-

المخزونات ( اإلمدادات ) االستهالكية

Stores (Supplies) for consumption

السععلع س عواء كانععت تبععاع أم ال المخصصععة السععتهالر الركععاب وأعضععاء الطععاقم علععى مععتن الطععائرة والسععلع الالزمععة

لتشغيل وصيانة الطائرات وتشمل الوقود ومواد التشحيم .
-

المخزونات ( اإلمدادات ) لالقتناء

Stores (Supplies) to be taken away

السلع التى تباع للركاب وأفراد طاقم الطائرة بغرض أخذها معهم من الطائرة .
 إمدادات السوائل والهالميات واإليروسوالت واألكياس المؤمنة والتي يمكن اكتشاف التالعب فيهاSupplies of LAGs
الس عوائل والهالميععات واإليروس عوالت بععأي حجععم التععى تبععاع فععى محععال المطععار (مععع اسععتبعاد األطعمععة والمشععروبات
لالستهالر فى مباني المطار والتي ليست موجهة للنقل فى مقصورة ركاب الطائرة) .

-

األكياس األمنية الكاشفة للعبث

Supplies of STEBs

األكي ععاس المص ععممة خصيصع عاع لتس ععتعملها حصع ع اعر مناف ععذ البي ععع ف ععي المط ععار أو عل ععي م ععتن الط ععائرات لبي ععع السع عوائل

والهالميات واأليروسوالت .
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مبنى محطة اإلركاب

Terminal

المبنععى الرئيسععي أو مجموعععة المبععاني التععى يععتم فيهععا انهععاء اج عراءات ركععاب الطي عران التجععاري تواج عراءات البضععائع

والمغادرة علي الطائرات .
-

عرض صورة التهديد

)Threat image projection (TIP

برنامج اليكتروني توافق عليه السعلطة المختصعة ويمكعن تركيبعه فعى بععض آالت األشععة السعينية ويععرض البرنعامج

صععور اليكترونيععة لععألدوات الخط عرة (مثععل المسدسععات والسععكاكين واألجه عزة التفجيريععة اليدويععة) داخععل صععورة األشعععة
السينية لحقيبة فعلية أو بععد الفحعص أو صعور كاملعة للحقائعب التعى تحتعوى علعى األدوات الخطعرة ويقعدم معلومعات
فورية لمشغلي آالت األشعة السينية بشأن قدرتهم على كشف هذه الصور .
-

معدات كشف األثر

Trace detection equipment

نظععام تكنولععوجي أو م عزيج مععن تكنولوجيععات مختلفععة لععه القععدرة علععى كشععف كميععات ضععئيلة جععدا مععن المعواد المتفج عرة
واإلشارة بإصدار تنبيه الى تلر المواد الموجودة بالحقائب أو األشياء األخرى الخاضعة للتحليل .

-

ركاب محولون  /أمتعة محولة

-

ركاب عابرون ( ترانزيت )

-

وثيقة السفر

Transfer passengers/baggage

انتقال الركاب  /األمتعة مباشرة من رحلة الي أخرى لمواصلة السفر .
Transit passengers

ركاب يسافرون من مطار على نفس الرحلة التى وصلوا عليها .
Travel document

ج عواز سععفر أو أي وثيقععة أخععرى رسععمية لتحديععد الهويععة تصععدر عععن دولععة أو منظمععة ليسععتخدمها صععاحبها القععانوني

للسفر دولياع .
-

األمتعة غير المصاحبة

-

األمتعة المتروكة

Unaccompanied baggage

األمتعة التى تشحن كبضاعة على الطائرة سواء الطائرة التى تقل صاحب هذه األمتعة أو طائرة أخرى .
Unclaimed baggage

األمتعة التى تصل الى المطار وال يتسلمها الراكب وال يطالب بها .
األمتعة المجهولة

-

Unidentified baggage

األمتعة التى تصل الى المطار ببطاقة تعريف أو بدونها ولم يستلمها راكب أو لم يتعرف عليها .

-

الركاب غير المنضبطين

Unruly passengers

األشخاص الذين يرتكبون على متن أي طائرة مدنية أحد األعمعال التاليعة معن لحظعة غلعق بابهعا قبعل اإلقعالع العى

لحظة اعادة فتحه بعد الهبوط :
 .1أعمععال الهجععوم أو التخويععف أو التهديععد أو الرعونععة المتعمععدة التععي تخععل بحسععن النظععام أو تشععكل
خط ار على سالمة الممتلكات واألشخاص .

 .1أعمال الهجوم أو التخويف أو التهديد أو التدخل ضد أحد أعضاء الطاقم أثناء آداء واجباته أو
الحد من قدرته علي آداء واجباته .
 .3أعمال الرعونة المتعمدة أو أعمعال اإلضعرار بالطعائرة أو مععداتها أو أمعاكن ومععدات الطعاقم بمعا
يخل بحسن النظام ويشكل خط اعر علي سالمة الطائرة و الموجودين علي متنها .

 .1االبععالع عععن معلومععات معععروف أنهععا كاذبععة بمععا يعععرض للخطععر سععالمة الطععائرة وهععي فععي حالععة
الطيران .
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 .5عصيان األوامر أو التعليمات المشروعة الصادرة بضمان سالمة العمليات وانتظامها وكفائتها.
-

موقع حساس

Vulnerable point

أي مرفق يوجد فى المطار أو يكون مرتبطا بعه يعؤدى اتالفعه أو تعدميره العى اضععاف كفعاءة تشعغيل المطعار بدرجعة

خطيرة .
-

دليل العمليات

-

دولة المشغل state of the operator

-

البضائع المحولة والبريد المحول Transfer cargo and mail

-

البضائع العالية المخاطر أو البريد العالي المخاطر High-risk cargo or mail

Operation manual

دليل يحتوى على اإلجراءات والتعليمات واإلرشادات التي يجب أن يتبعها أفراد التشغيل عند أداء واجباتهم .
الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي ألعمال المشغل أو مقر اقامته الدائمة اذا لم يكن هذا المقر الرئيسي .

البضائع المنقولة والبريد المنقول على طائرة غير تلر التي وصلت علي متنها .
تعتبعر البضععائع أو البريععد العذي تقدمععة هيئععة غيرمعروفععة أو التعي تظهععر عليهععا عالمععات العبعث عاليععة المخععاطر فععي

حالة ما أستوفت أيضاع احد المعايير التالية :

 .1معلومات استخباراتية محددة تشير الى أن البضائع أو البريد تشكل تهديداععلى الطيران المدني .
 .1تبين البضائع او البريد عيوباع مثيرة للشكور .

 .3تكععون طبيعععة البضععائع أو البريععد علععي نحععو معععين يبععين أن التععدابير األمنيععة األساسععية وحععدها ال
يرجح أن تسمح بكشف المواد المحظورة التي قد تعرض الطائرة للخطر .

وبص ععرف النظ ععر عم ععا اذا كان ععت البض ععائع أو البري ععد قادم ععة م ععن هيئ ععة معروف ععة أو غي ععر معروف ععة ,ف ععإن المعلوم ععات
االستخباراتية المحددة التي تتوفر لدي الدولة بشأنها قد تجعلها عالية المخاطر .
عدم القدرة علي التنبؤ

-

Unpredictability

تنفيذ التدابير األمنية من اجل زيادة قدرتها علي الردع وكفاءتهعا وذلعر معن خعالل تطبيقهعا بشعكل غيعر منعتظم وفعي

أماكن مختلفة و/أو بطرق شتي وفقاع إلطار عام محدد .
-

الشاحن المعروف

هعي الجهعه التعي ترسعل البضععائع او البريعد لحسعابها الخعاص والتعي تفععي اجراءاتهعا بمععايير وقواععد االمعن المشععتركه

الكافيه للسماح بنقل البضائع والبريد علي متن أي طائره .
 9-101الواجبات والمسئوليات األمنية للجهات ذات العالقة بأمن الطيران :
أ .مديري أمن الطيران لشركات الطيران :

( )1المؤهالت :

يجعب علعي مععديري األمعن المسعئولين عععن متابععة وتنفيعذ تععدابير األمعن المرتبطعة بعمليععات الطعائرات أن يكعون لععديهم
المؤهالت والدراية والخبرة الضرورية بما فى ذلك ما يلي :
.i

.ii
.iii
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اجادة اللغة االنجليزية كتابة وتحدث .
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.iv

اجتياز الدورات الخاصة بأمن الطيران .

.v

خبرة فى مجاالت أخرى مرتبطة بأمن الطيران المدني ال تقل عن ثالث سنوات .

.vi

اجتياز امتحان المؤهل لشغل الوظيفة بنسبة ال تقل . %05

التفعرع الكامععل ألداء مهععام أمعن الطيعران المععدني دون ممارسعة أيععة وظععائف تتعلعق بأيععة أنشععطة أخععرى

.vii

بخالف األمن .
ان يتمتع بصحه جيده (السمع – البصر– الخلو من االمراض التي تؤثر علي القدره التشغيليه) .

.viii

معرفة بالمجاالت المحددة التالية :

.ix

أ) المعرفه بالتشريعات الدوليه والوطنيه في مجال أمن الطيران .

ب) تقييم وتحليل البرامج االمنيه واالجراءات المتنوعه المتبعه في المطارات الدوليه .
ت) أساليب التحليل العلمي والبحث وطرق الحصول علي المعلومات .
ث) نظم األمن ومراقبة نقاط الدخول (السيطرة علي المنافذ) .
ج) األمن علي األرض واألمن فى أثناء الطيران .
ح) البنود المقيدة والبنود المحظورة .
خ) فكره عامة عن اإلرهاب .
( )2الواجبات والمسئوليات :
i

تعريف السياسة العامة ألمن شركة الطيران وعرضها على اإلدارة العليا للموافقة .

 iiاعداد ت تواصدار القواعد والممارسات األمنية على مستوى الشركة بكاملها .

 iiiاجراء استقصاء أمني أولي وشامل لمرافق مشغل الطائرات ومعداته وأنشطته وذلر لتحديد
االحتياجات األمنية وتقييم األخطار المحتملة .
 ivتطوير أو تعديل برنامج أمن مشغل الطائرات لسد أي ثغرات فيه حسب الضرورة وطبقا للقوانين
الوطنية واللوائح التي تصد رها الدول التي يجري فيها مشغل الطائرات عملياته .
v

التأكد من أن نص برنامج أمن مشغل الطائرات حديث ومعتمد من جانب اإلدارة العليا وتقديمه الى

السلطة المختصة للتحقق من صحته والموافقة عليه واعتماده .
 viالتأكد من استمرار فاعلية برنامج أمن مشغل الطائرات وذلر بإجراء عمليات تقييم وتفتيش دورية
وتشجيع عمليات التدقيق األمني الداخلية والخارجية أي تنفيذ مهام مراقبة الجودة وفقاع للخطة
السنوية لمراقبة جودة أمن الطيران للشركة .

 viiانشاء وضبط االتصال الفعال بجميع السلطات وأصحاب المصلحة وذلر من أجل تطوير النظم
األمنية في صناعة النقل الجوي .
 viiiضبط االتصال الفعال باإلدارات األخرى التابعة لمشغل الطائرات والسيما مع اإلدارة العليا لتسهيل
تنفيذ اجراءات األمن الفعالة في كافة قطاعات الشركه .

 ixتقديم المشورة بشأن جميع أجهزة األمن التي يستخدمها مشغل الطائرات ت توادارة هذه األجهزة وتقديم
المشورة الى اإلدارة العليا بشأن جميع جوانب األمن .

 xاذكاء الوعي األمني واليقظة .
 xiكضمان تصدي مشغل الطائرات تصدياع فعاالع ألي خطر على األمن أو أي واقعة أمنية .
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 xiiاألمر باتخاذ اجراءات أمنية خاصة عندما يزداد الخطر و اتخاذ اإلجراءات الالزمة للرحالت والطرق
الجوية الحرجة .
 xiiiالمواظبة على استيعاب تشريعات ولوائح أمن الطيران السارية في المناطق الجغرافية التي يخدمها
مشغل الطائرات .

 xivمسر سجل بجميع األسلحة غير المصرح بها أو األجهزة المتفجرة المريبة التي اكتشفت على متن
طائرات المشغل أو في األماكن التي يستعملها .
 xvابالع السلطة المختصة بأمن الطيران (سلطة الطيران المدني المصري) بجميع حاالت أفعال
التدخل غير المشروع الفعلية أو المشتبه فيها في عمليات الطائرات فور وقوعها وفي اطار المدد

الزمنية المحددة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني  ICAOووفقاع لنماذج األيكاو الخاصة

بأفعال التدخل غير المشروع  /اإلصدار األخير لنماذج أفعال التدخل غير المشروع (تقرير أولي
خالل  38يوم – تقرير نهائي خالل  18يوم من تاريخ الواقعة) عن أفعال التدخل غير المشروع
علي أن يتم موافاة سلطة الطيران المدني بنموذج التقرير الموضح عاليه بكافة البيانات

والمعلومات المتعلقة بالواقعة  /الحادثة من قبل اإلدارة المختصة بأمن الطيران لمشغلي الطائرات.
 xviحضور لجان أمن الطيران بالمطارات .
xvii

تفعيل النشرات والتوجهات األمنية الخاصة بأفعال التدخل غير المشروع والتهديدات الموجهة

للطيران المدني ومرافقه الواردة من سلطة الطيران المدني والجهات ذات العالقة بتنفيذ مهام أمن

الطيران وفي حالة استالمه النشرات والتوجيهات االمنيه يجب أن يقوم بالنشر والتوزيع علي

العاملين وجهات االختصاص بشأن ما ورد بالنشره االمنيه وكذلر افادة سلطة الطيران المدني بما
تم اتخاذه من اجراءات لتفعيل وتنفيذ ما ورد بالنشرات االمنيه .
xviii

التأكد من اعداد سجالت خاصة بتدريبات أمن الطيران توضح الدورات الخاصة باألمن

لجميع الكوادر (الطيارين – الضيافة – مدير األمن  -مدير المحطة – منسقي األمن – أطقم
العمليات األرضية) وفقاع لنسخة محدثة معتمدة من بيانات العاملين بمحطة الشركة .

 - xixاالحتفاظ بالوثائق المتعلقه بأمن الطيران وتحديد المسئوليه عنها وتوفير الحمايه المالئمه لها
وفقاع لآلتي :

أ) وثائق الرحله وقوائم التفتيش والفحص االمني  1شهور .

ب) وقائع وافعال التدخل غير المشروع  5سنوات .

ت) الوثائق والبرامج االمنيه التي تم تعديلها او تغييرها لمدة  3سنوات .
ث) سععجالت التععدريب  .االحتفععاظ بنسععخه مععن سععجالت التععدريب المتعلقععه بععأمن الطي عران لجميععع
الك عوادر (الطيععارين – الضععيافه – مععدير االمععن – منسععقي االمععن – مععدير المحطععه – أطقععم
العمليات االرضيه) وفقاع لنسخه محدثه معتمده من بيانات العاملين بالشركه وذلر طوال مدة

خدمة الموظف .

 xxاالبالع بالوقائع والحوادث ذات العالقه بأمن الطيران فور وقوعها وفقاع للنماذج الصادره عن

منظمة الطيران المدني الدولي ( )ICAOالي السلطه المختص بأمن الطيران (سلطة الطيران
المدني – االدارة المركزية ألمن المطارات والركاب) .
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 xxiالتأكد من التدابير التي تتخذ لحماية الحقائب المسجلة التي يتم وضعها في مستودع الطائرة
وكذلر التأكد من المرافقة األمنية لعربات تحميل الحقائب من منطقة خلف السيور (منطقة الفرز)
حتى وضعها بمستودع الطائرة .
xxii

التاكد من االجراءات االمنيه لإلمدادات الغذذائيه (الكاترينج) .

 xxiiiالتاكد من االجراءات االمنيه لتامين البضائع والبريد .
 xxivالقيام بتفعيل مراقبة جودة أمن الطيران بكافة قطاعات الشركه تحت اإلشراف والمتابعه من
سلطة الطيران المدني– االدارة المركزيه ألمن المطارات والركاب علي أساس تقييم التهديدات
توادارة المخاطر ومنها التدقيق االمني علي محطات الشركه الداخليه والخارجيه مره واحده كل عام
علي االقل وفقاع للخطه السنويه وبرنامج الشركه لمراقبة جودة أمن الطيران واجراءات تقييم
التهديدات .

( )1مقتضيات التدريب لمديري أمن الطيران لمشغلي الطائرات :

 iيجب أن يحصل المديرين األمنيين على تدريب يفي بمبادا أمن الطيران واللوائح الدولية واإلقليمية
والوطنية ورصد امتثالها ويجب أن يتيح التدريب الفرصة للمديرين لإللمام بجميع جوانب ادارة أمن
الطيران .

 iiيجب على مشغلي الطائرات االلتزام بضمان تمتع األشخاص الذين ينفذون ضوابط األمن بكل
القدرات الالزمة لالضطالع بمهامهم وتدريبهم تدريبا وافيا وفقا لشروط البرنامج الوطني ألمن
الطيران المدني والبرنامج الوطني المصري للتدريب علي امن الطيران ومسر وتحديث سجالت
مالئمة بشأنهم .ويجب وضع قواعد األداء ذات الصلة تواجراء تقييم أولي ودوري للتحقق من

مراعاة هذه القواعد تقوم جميع الجهات المسئولة عن برامج التدريب بعمل سجالت واالحتفاظ بها
عن كل تدريب وعن األشخاص الذين تم تدريبهم وتقوم هذه الجهات بإمداد سلطة الطيران المدني

المصري بالمعلومات المطلوبة في هذا الشأن عند طلبها .ويتم تطبيق قواعد األداء وأجراء تقييم
أولى ودوري للتحقق من تنفيذ هذه القواعد .
( )4اعتماد مديري أمن الطيران لمشغلي الطائرات :

يتمثل الهدف األساسي لسلطة الطيران المدني من اعتماد مديري أمن الطيران فى ضمان

i

انجاز قواعد قياسية مالئمة على نحو مستمر وموثوق وتقوم سلطة الطيران المدني بترخيص مديري
أمن الطيران طبقا للشروط الواردة أدناه .

ii

يجب على المرشح اجتياز االختبارات المطلوبة بنجاح قبل أن يعين كمدير أمن طيران

وينبغي أن تكون اختبارات االعتماد متسمة بالنزاهة والموثوقية وصحيحة وموحدة .
iii

يتم االعتماد بعد استيفاء المؤهالت السابق ذكرها والمتضمنة الموافقة األمنية تواجتياز

اإلمتحان التحريرى باإلدارة المركزية ألمن المطارات والركاب بسلطة الطيران المدنى والمتضمن كحد

أدنى ما يلى :

أ) اسع ع ع ععتبيان متعع ع ع ععدد
االختيارات .
ب) تق ع ععديم بح ع ععث بموض ع ععوع ذات الص ع ععلة

بأمن الطيران
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ت) أي وس ععائل أخ ععرى معتم ععدة م ععن جان ععب
سلطة الطيران المدني .
iv

يجب التركيز فى االختبار على معرفة المرشح وفهمه ألمن الطيران واألنظمة الدولية

واإلقليمية والوطنية ومحتويات البرامج الوطنية .

يجب اجراء اختبارات الترخيص تحت اشراف سلطة الطيران المدني وتحدد سلطة الطيران

v

المدني درجات النجاح ويجب أن يجتاز المرشح االختبارات بحصوله علي مجموع درجات ال يقل
عن . % 05
vi

يجب على كل مرشح أن يجتاز بنجاح كل اختبار ليتم ترخيصه  .وفى حالة عدم اجتياز

المرشح لعنصر أو أكثر من عناصر الترخيص بنجاح يمكن أن يتقدم إلعادة االختبارات مرة أخرى
.
vii

بعد النجاح في اجراءات االعتماد يتم اعطاء المرشح خطاب اعتماد ويجوز لسلطة الطيران

المدني اعادة النظر او الغاء االعتماد في حالة االخالل او عدم القدره علي القيام بمهام الوطشيف

ألسباب أمنيه او صحيه او ارتكاب احدي الجرائم المتعلقه بفقد االهليه .

 viiiيمكن أن تكون دورات التعلم االليكتروني فى اإلدارة المهنية ألمن الطيران المعتمدة من
االيكاو ودليل أمن الطيران وثيقة رقم  0973وغيرها من برامج التدريب القياسية الصادرة عن االيكاو
أدوات مفيدة إلعداد المرشحين لمنصب مدير أمن الطيران .
ب .منسقي أمن الطيران لشركات الطيران :
( )1المؤهالت :

مؤهل عالي مناسب .
 iاجتياز الدورات الخاصة بأمن الطيران .
 iiاجادة اللغة االنجليزية .

 iiiسن مناسب .

 ivالموافقة االمنية .
( )2الواجبات والمسئوليات  ( :منسق األمن األرضى – منسق األمن الجوى )
i

على كل مشغل طائرة أن يعين أو يستخدم منسق أمن ارضي لكل الرحالت المحلية والدولية

ويؤدي واجباته كما ورد ببرنامج أمن مشغل الطائرة ويجب أن يقوم المنسق األرضي في كل
مطار بما يلي :

أ) مراجعة األمن فيما يتعلق بالمهام األمنية لقياس مدي كفاءتها وتطابقها مع ذلر الجعزء معع

برنامج األمن ومع االتجاهات األمنية.
ب) التصععحيح المسععتمر والععدائم لكععل مععا يخععالف أحكععام ذلععر الجععزء ومععا يخععالف برنععامج األمععن
واالتجاهات األمنية وفى المطعارات األجنبيعة حيعث يقعوم بعإجراءات األمعن وكعاالت متعاقعدة معع
الحكومععة المضععيفة فأنععه يجععب علععى مشععغل الطععائرة أن يقععوم بإخطععار سععلطة الطي عران المععدني

المصري بأي مساعدة تكون مخالفة لما هو صادر .

Page 20

Dated Jan., 2018

Issue 6, Rev. 0

Ministry of Civil Aviation
Egyptian Civil Aviation Authority

ECAR Part 108

ت) اإلشراف والمتابعة علي تنفيذ اإلجراءات والتعدابير األمنيعة المطبقعة علعي الركعاب وحقعائبهم
اليدويععة والحقائععب المشععحونه مععن لحظععة اسععتالمها فععي عهععدة الشععركه وحتععي وضعععها علععي مععتن
الطائره .

ث) اإلشراف والمتابعة علي تنفيذ اإلجراءات والتعدابير األمنيعة المطبقعة علعي األمتععة المسعجلة

والبضائع والبريد والطرود .
ج) اإلشراف والمتابعة علي تنفيذ اإلجراءات والتدابير األمنية الخاصة بالمضاهاة بين الركاب
والحقائب ووثائق السفر .
ح) اإلش ع عراف والمتابع ع ععة عل ع ععي تنفي ع ععذ اإلجع ع عراءات والت ع ععدابير األمني ع ععة الخاص ع ععة ب ع ععأمن الط ع ععائرة

والكاترينج .

 iiواجبات منسق االمن الجوي (واجبات قائد الطائره) :
أ) حماية سالمة الطائره وسالمة من علي متنها من اشخاص وممتلكات .
ب) حفظ النظام واالنضباط علي متن الطائره .

ت) التأكد من ان االجراءات االمنيه الالزمه للرحله قد اتخذت (من خالل قعوائم التفتعيش) قبعل
بدء الرحله .
ث) التاكد من اغالق باب مقصورة القياده طوال الرحله .
ج) يجععوز لقائععد الطععائره اذا اعتقععد ألسععباب معقولععه ان شخصعاع قععد ارتكععب او شععرع فععي ارتكععاب
احععدي افعععال التععدخل غيععر المشععروع او اي فعععل يعععرض سععالمة الطععائره للخطععر ان يتخععذ

تجاه هذا الشخص ما يراه من تعدابير ضعروريه ووقائيعه ويجعوز لعه ان يعأمر بعاقي اعضعاء
الطععاقم او ان يععأذن لهععم بمعاونت عه فععي ذلععر كمععا يجععوز لععه ان يطل ععب تلععر المعاونععه مععن
الركاب او ان يأذن لهم بها اال انه ال يجوز لهم اجباره علي ذلر .
ح) انزال االشخاص الذين يهددون االمن والسالمه أو تسليمهم الي السلطات المختصه .

خ) ابععالع سععلطات دولععة الهبععوط بأسععرع مععا يمكععن وحبععذا قبععل الهبععوط فععي اقليمهععا بععأن شععخص
علي متن الطائره قد تم تقييد حركته .
د) تزويعد سعلطات الدولعه باالدلعه والمعلومعات المتعلقعه بالواقععه التعي اسعتدعت انعزال ال اركععب او
تسليمه .
ت .شركات البالون الطائر :

( )1يجععب علععي شععركات البععالون الطععائر اعععداد وتنفيععذ وتحععديث برنععامج امععن وتقديمععه الععي سععلطة الطي عران
المدني المصري لمراجعته وقبوله يوضح االجراءات االمنية التي يتم اخضاع البالون لها وكذلر توفير

الضوابط األمنية فيما يتعلق بالكشعف األمنعي علعى البعالون وفقعا للمتطلبعات المبينعة فعي البرنعامج العوطني
المصري ألمن الطيران المدني واللعوائح المرتبطعة بعه وتعوفير التعدريب األمنعي المالئعم والعوعي األمنعي
للعاملين تواخضاع جميع العاملين للتحريات األمنية .
( )1يجععب االلت عزام بتنفيععذ الض عوابط األمنيععة التععي تتخععذ لحمايععة البععالون بمععا فععي ذلععر الكشععف األمنععي علععي
الركاب قبل الصعود على متن البالون وكيفية حمايته أثناء المبيت بالمخازن .

( )3يتم الكشف األمني حسب االقتضاء ووفقاع لطبيعة ودرجة التهديد توادارة المخاطر (درجعة تقيعيم التهديعد)
من خالل سلطة الطيران المدني ومشغلي البالون .
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( )1تعيععين مععدير امععن طي عران مسععئول عععن تنفيععذ تععدابير األمععن واألش عراف عليهععا فععي الشععركة طبق عاع للشععروط
الوارده لمديري االمن في الفقره (. )9-180

( )5تعيين منسقي أمن لمتابعة االجراءات االمنيه طبقاع للشروط الوارده في الفقره (. )9-180
( )1اجراء التحريات المالئمة لجميع العاملين .

( )7ضمان أن العاملين لديهم علم كافي بالتشريعات الوطنيه الخاصه بأمن الطيران .
( )0توفير التدريب المالئم لمن يتولون مسئوليات أمنية مباشرة (طيارين – خدمه ارضيه – مدير االمعن –
منسق االمن) .
ث .وكالء الخدمة األرضية ( :مرفق )2

يقصد بالخدمة األرضية جميع الخدمات التي تقدم فعى المطعارات بواسعطة شعركات أو منشعآت متخصصعة ومعتمعدة
من سعلطة الطيعران المعدني السعتقبال وترحيعل الطعائرات والركعاب ومعا تنقلعه الطعائرات معن أمتععة وبضعائع وبريعد بمعا

فى ذلر تفريغها وتحميلها وكذلر تموين الطائرات بالمؤن واإلمدادات الغذائية وغيرها بدءاع من خارج أبنية المطار

داخل منطقة تحرر الطائرات وحتى الصعود الى الطائرة قبل اإلقالع وتكون المعدات التي تقدم بها هعذه الخعدمات

مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الطيران المدني لكل خدمة تنقسم الخدمة األرضية الى ما يلي :
( )1خدمة أرضية تقدم للطائرة :

 iتوجيععه الطععائرات للوقععوف علععى المواقععع ( اإلرشععاد ) كععذلر ايقععاف الطععائرة فععى الموقععع المحععدد لهععا

ووضع توازالة حواجز العجل إلتمام عملية وقوف للطائرة وتقوم بهعا شعركات الخدمعة األرضعية التعي تقعدم
الخدمة الكاملة توادارة اإلرشاد بالمطار التي ت ارقعب تنفيعذ تعليمعات السعالمة أثنعاء تقعديم الخدمعة األرضعية

للطائرة .
ii

تزويد  /تشغيل وحدة القوى الكهربائية األرضية لتوفير الطاقة الكهربائية الالزمة للطائرات .

iii

تقديم معدات ادارة المحركات (كهربائية أو هوائية).

iv

سحب ودفع الطائرة .

v

تنظيف الطائرة من الخارج والداخل.

vi

تفريغ  /تنظيف  /غسل التواليتات تواعادة تعبئة السوائل .

 viiاعادة تعبئة الطائرة بمياه الشرب .
 viiiازالة الجليد عن الطائرة .
ix

تقديم أجهزة تكييف الهواء األرضية .

x

سحب وجر المعدات واألجهزة.

xi

توفير المعدات الالزمة لنقل أمتعة الركاب من الطائرة للمطار والعكس.

 xiiوضع  /ازالة ساللم الركاب طبقاع للمواصفات القياسية المناسبة لطراز الطائرة .

 xiiiوضع  /ازالة سيور التحميل .

 xivوضع/ازالة المعدات الالزمة للتحميل والتفريغ المناسبة لطراز الطائرة .
( )2خدمة أرضية تقدم للراكب :

 iتوفير وسائل النقل الالزمة لنقل الركاب من والى الطائرة ومباني المطار.
 iiتوفير وسائل النقل الالزمة لنقل الركب الطائر من والى الطائرة ومباني المطار.

 iiiتوفير وسائل النقل الالزمة لنقل كبار الزوار من والى الطائرة ومباني المطار.
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 ivتقديم المعدات الالزمة لنقل المرضى وكبار السن والمعوقين المغادرين أو القادمين .
( )1خدمة التموين :

 iتجهيز المواد الغذائية.
 iiغسيل/تنظيف معدات التموين المتنقلة وكذلر الموجودة بالطائرة .

 iiiنقل/تفريغ/تحميل حمولة التموين من مواد غذائية من/على الطائرة.
( )4خدمة أرضية تقدم للبضائع و البريد وأمتعة الركاب :
 iتجهيز مقطورات نقل الحاويات والبضائع من الطائرة لمبنى المطار أو مجمع البضائع والعكس.
 iiتجهيععز عربععات لنقععل البضععائع الخاصععة مثععل الم عواد القابلععة للتلععف والحيوانععات الحيععة والبضععائع الثمينععة
واألفالم الخام والبضائع الخطرة والشحنات الخاصة .
 iiiتحميل وتفريغ البضائع والبريد وأمتعة الركاب .
( )5خدمة تزويد الطائرات بالوقود :
 iتزويد الطائرة بالوقود .
 iiسحب الوقود من الطائرة .
( )6يجب على وكالء الخدمة األرضية االلتزام باألتي :
 iاعداد وتنفيذ برنامج أمعن – اجعراءات تشعغيل قياسعية (  )S.O.Pمكتوبعة توافعق عليعه سعلطة الطيعران
المدني .

 iiتعيين ضابط امن طيران مسئول عن تنفيذ تدابير األمن واألشراف عليها في الشركة .

 iiiاجراء التحريات المالئمعة لجميعع الععاملين العذين يسعتطيعون الوصعول العى المعواد التعي سعتحمل علعى
الطائرة .
 ivتنفيذ اجراءات أمنية لمراقبة دخول المنشأة .

 vضمان أن العاملين لديهم علم كافي بالمقتضيات األمنية بالمطار .
 viتععوفير التععدريب المالئععم لمععن يتولععون مسععئوليات أمنيععة مباش عرة ( خدمععة الحقائععب واألمتعععة – خدمععة

البضائع والبريد بما فيها البضائع الخطرة  -خدمة الطائرات في منطقة اإلقالع (المهبط) .
ج .مشغلي البضائع ( :مرفق )1

( )1يجعب علععي مشعغلي البضععائع اعععداد وتنفيعذ وتحععديث برنععامج امعن وتقديمععه الععي سعلطة الطيعران المععدني
المصري لمراجعته وقبوله واعتماده يبين كيفية معالجة البضائع تواخضاعها لإلجراءات األمنية و توفير

الضوابط األمنية فيما يتعلق بالبضائع وقد تشمل الكشف األمني على البضائع وفقا للمتطلبات المبينة في
البرنامج العوطني المصعري ألمعن الطيعران المعدني واللعوائح المرتبطعة بعه وتعوفير التعدريب األمنعي المالئعم

والوعي األمني للعاملين تواخضاع جميع العاملين للتحريات األمنية.
( )1يج ععب االلتع عزام بنق ععل وش ععحن البض ععائع سع عواء كان ععت ص ععادرة أو واردة م ععن مط ععارات يت ععوفر به ععا مناف ععذ
للبضععائع (قععرى بضععائع) حتععى يععتم التثبععت مععن تطبيععق كافععة الضعوابط األمنيععة والخاصععة بالكشععف األمنععي
وذلععر لكبععر حجععم الطععرود والمشععحونات ومععا يتطلبععه ذلععر مععن أجه عزة كشععف ذات أحجععام غيععر متععوفرة فععى

المطارات العادية .
( )3يجب االلتزام بتنفيذ الضوابط األمنية التي تتخذ لحماية البضائع و البريد بما في ذلر الكشف األمنعي
قبل أن تحمل على متن الطائرة التي ستجري عمليات نقل جوي تجاري .
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( )1يجب االلتعزام بتنفيعذ الضعوابط األمنيعة التعي تتخعذ لحمايعة البضعائع والبريعد التعي تنقعل علعى معتن طعائرة
تج ارية محمي من التدخل غير المصرح به منذ نقطة تنفيعذ الكشعف األمنعي أو الضعوابط األمنيعة األخعرى
الى حين مغادرة الطائرة .

( )5يجععب االلت عزام بتنفيععذ اإلج عراءات األمنيععة المشععددة علععى البضععائع والبريععد العاليععة المخععاطر للحععد مععن
التهديدات المرتبطة بها.
( )1يجب االلتزام بعدم قبول بضائع أو بريد للنقل علي متن طائرة تنفذ عمليات نقل جوي تجاري اال اذا
أكععد وكععيالع معتمععد ومسععئول أو هيئععة معتمععدة مععن قبععل سععلطة الطي عران المععدني تطبيععق الكشععف األمنععي أو

ضعوابط أمنيعة أخعري ويجعب أن تخضععع البضعائع والبريعد التعي ال يمكععن أن يؤكعدها وكيعل معتمعد ومسععئول

أو هيئة معتمدة للكشف األمني .

( )7يجب االلتزام بالتأكد من المستندات التي تصعاحب البضعائع والبريعد ومعهعا صعفتها األمنيعة سعواء فعي
شكل الكتروني أو خطي في سلسلة اإلمدادات المأمونة برمتها .
( )0يجب االلتزام بتنفيذ الضوابط األمنية للتأكد من اخضعاع البضعائع المحولعة والبريعد المحعول للضعوابط
األمنية المالئمة قبل حملها علي متن الطائرة المسعتخدمة فعي عمليعات النقعل الجعوي التجعاري التعي تغعادر
أراضيها .
( )9يجععب االلتعزام بالكشععف األمنععي علععى البضععائع المحولععة والبريععد المحععول مععن نشععأة الرحلععة قبععل دخولهععا
للمطارات العاملة بجمهورية مصر العربية.

( )18يج ععب االلتع عزام بالكش ععف األمن ععي بنس ععبة  %188ف ععى حال ععة نق ععل وش ععحن البض ععائع أو الط ععرود ف ععى
الفراغات الموجودة على طائرات النقل التجاري (طائرات الركاب) من خالل مطا ارت بها قرى بضائع .
( )11يععتم الكشععف األمنععي حسععب االقتضععاء ووفق عاع لطبيعععة ودرجععة التهديععد توادارة المخععاطر (درجععة تقيععيم
التهديععد) مععن خععالل سععلطة الطي عران المععدني والمطععار ومشععغلي الطععائرات فععى نقععل البضععائع والمشععحونات
والطرود على متن طائرات البضائع من مطارات بها قرى بضائع .
ح .مقدمي خدمات البريد :

( )1يجععب علععي مشععغلي خععدمات البريععد اعععداد وتنفيععذ وتحععديث برنععامج امععن وتقديمععه الععي سععلطة الطي عران
المعدني المصعري لمراجعتعه واعتمعاده

يبعين كيفيعة معالجعة البريعد تواخضعاعه لإلجعراءات األمنيعة و

توفير الضوابط األمنية فيما يتعلق به وقد تشمل الكشف األمني علعى البريعد وفقعا للمتطلبعات المبينعة
في البرنعامج العوطني المصعري ألمعن الطيعران المعدني واللعوائح المرتبطعة بعه وتعوفير التعدريب المالئعم

على الوعي األمني للعاملين لديهم تواخضاع جميع العاملين لتحريات أمنية .
( )1يجععب االلتعزام بتنفيععذ الضعوابط األمنيععة التععي تتخععذ لحمايععة البريععد والبريععد المحععول التععي تنقععل علععى مععتن
طععائرة تجاريععة محمععي مععن التععدخل غيععر المصععرح بععه منععذ نقطععة تنفيععذ الكشععف األمنععي أو الض عوابط
األمنية األخرى الى حين مغادرة الطائرة .
( )3يجععب االلتعزام بتنفيععذ الضعوابط األمنيععة التععي تتخععذ لحمايععة البريععد والبريععد المحععول بمععا فععي ذلععر الكشععف
األمني قبل أن تحمل على متن الطائرة التي ستجري عمليات نقل جوي تجاري .

( )1يجععب االلت عزام بتنفيععذ اإلج عراءات األمنيععة المشععددة علععى البريععد العاليععة المخععاطر للحععد مععن التهديععدات
المرتبطة بها.
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( )5يجب االلتزام بعدم قبول بريد للنقل علي متن طائرة تنفعذ عمليعات نقعل جعوي تجعاري اال اذا أكعد وكعيالع
معتمعد ومسعئول أو هيئعة معتمعدة معن قبعل سعلطة الطيعران المعدني تطبيعق الكشعف األمنعي أو ضعوابط
أمني ععة أخ ععري ويج ععب أن تخض ععع البري ععد الت ععي ال يمك ععن آن يؤك ععدها وكي ععل معتم ععد ومس ععئول أو هيئ ععة

معتمدة للكشف األمني .

( )1يجب االلتزام بالتأكد من المستندات التي تصاحب البريد والبريد المحعول ومعهعا صعفتها األمنيعة سعواء
في شكل الكتروني أو خطي في سلسلة اإلمدادات المأمونة برمتها .
( )7يجععب االلت عزام بتنفيععذ الض عوابط األمنيععة للتأكععد مععن اخضععاع البريععد والبريععد المحععول للض عوابط األمنيععة
المالئمععة قبععل حملهععا علععي مععتن الطععائرة المسععتخدمة فععي عمليععات النقععل الجععوي التجععاري التععي تغععادر

أراضيها .

( )0يجععب االلت عزام بالكشععف األمنععي علععى البريععد والبريععد المحععول مععن نشععأة الرحلععة قبععل دخولهععا للمطععارات
العاملة بجمهورية مصر العربية.
خ .وكالء االمدادات الغذائيه ( :مرفق )4

( )1يجب علي شركات تموين الطائرات اعداد وتنفيذ وتحديث برنامج لألمن يحتوى على اجعراءات تعأمين
المؤن واالمدادات الغذائية ويقدم هذا البرنامج الى سلطة الطيران المدني المصري للمراجعة والقبعول

ثم االعتماد .

( )1يجع ععب علع ععى شع ععركات تمع ععوين الطع ععائرات وضع ععع اإلج ع عراءات التع ععي تضع ععمن أن التمع ععوين والمخزونع ععان
واإلمدادات المقرر نقلها على رحالت الركاب التجاريعة قعد خضععت للضعوابط األمنيعة المناسعبة التعي
تتضععمن التفتععيش/الكشععف االمنععي بععأجهزة االشعععه السععينيه  X-Rayويععتم بعععد ذلععر تععوفير حمايععة لهععا
ومرافقة أمنيه حتي يتم تحميلها على متن الطائرة .

( )3يجععب علععي شععركات تمععوين الطععائرات أن يععدخلو فععي ب عرامجهم األمنيععة تععدابير وض عوابط أمنيععة م ععالئمة
لمنععع ادخععال أسععلحة أو متفج عرات أو غ ععيرها م ععن األجه عزة الخطع عرة الععى المععؤن واالمععدادات الغذائيععة
المقرر حملها على رحالت ركاب دولية وداخلية .
( )1تلتععزم شععركات تمععوين الطععائرات باألطعمععة والمشععروبات العاملععة (فععي المط ععار  -خ ععارج المط ععار) أن
تععدخل ف ععي برامجه ععا األمني ععة وأن تنف ععذ اإلج ع عراءات والضع عوابط األمني ععة المالئم ععة لمن ععع ال ععدخول ب ععدون
تصريح الى مرافقها ولمنع ادخال األسلحة أو المتفجرات أو غيرها من األجهزة الخطرة الى امدادات
المععؤن واالمععدادات الغذائيععة المقععرر نقلهععا علععى رحععالت ركععاب دوليععة وداخليععة وتقععوم شععركات تمععوين
الطائرات بحماية اإلمدادات التموينية من وصول أفراد غيعر معرخص لهم اليها أثناء نقلها من مرافق

التموين الى المطار وتقديمها لسلطة الطيران المدني المصري للمراجعة والقبول واالعتماد .

( )5تلتععزم شععركات تمععوين الطععائرات باألطعمععة والمشععروبات العاملععة فععي المطععار بتقسععيم كععل رسععائل المعواد
الخععام المسععلمة والمعععدات الععي مبنععي ومخععازن اعععداد وتصععنيع امععدادات التمععوين وتفريغهععا علععي نحععو
مالئععم تواج عراء الكشععف األمنععي و تفتيشععها قبععل عمليععة اإلعععداد لضععمان عععدم احتوائهععا علععي أي بنععود

محظورة ثم يتم بعد ذلر تخزينها في أماكن أمنة ويجب استالم رسائل الجملة من الوجبعات المجمعدة
و س ععابقة التجهي ععز الت ععي ال يمك ععن تقس ععيمها أو تفتيش ععها بش ععرط وض ععع أخت ععام عليه ععا وجعله ععا مقاوم ععة

للتالعب .
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ويجعب فعتح أي رسعالة مسععلمة ال يرفعق بهعا األختعام وتفتيشععها والكشعف عليهعا يعدويا لضععمان ععدم احتوائهعا علعي بنععد
محظور مثل:
 iسماعات ( عندما تكون في أكياس غير شفافة ) .
 iiعبوات اإلسعافات األولية لشركات الطيران .

 iiiالبطاطين – وقوارير المياه المعدنية الخ. ..
( )1يجععب علععى شععركات تمععوين الطععائرات تعيععين منسععقين لألمععن الئقععين وذوي خلفيععات شخصععية سععليمة
ومدربين علي النحو المناسب .
( )7يج ععب عل ععى ش ععركات تم ععوين الط ععائرات امس ععار س ععجالت بالت ععدريب س ععليمة وش ععاملة لنت ععائج التحري ععات
الشخصية عن الموظفين طوال مدة عملهم والحصول علي الموافقات األمنية الالزمة .

( )0يجب تأمين المنافذ باألساليب والطرق المناسبة .
( )9يجب عدم الدخول بدون تصريح الي منشآت التحضير واإلعداد الخاصة بالمستأجرون في المطار .
( )18يجععب أن تخضععع جميععع شععحنات الم عواد الخععام والمعععدات للكشععف األمنععي للتأكععد مععن عععدم احتوائهععا
علي أي بنود محظورة ويجب حفظها بعد ذلر في ظروف مأمونة .

( )11يج ععب ت ععأمين غ ععرف التبري ععد الت ععي تحت ععوي عل ععي الوجب ععات الج ععاهزة وعرب ععات التحمي ععل أو الحاوي ععات
بالطرق المناسبة .
( )11يج ععب متابع ععة الق ععائمين بتحض ععير الم ععأكوالت وذل ععر ل ععردع أي محاول ععة لوض ععع بن ععود محظ ععورة ف ععي
المأكوالت أو اإلمدادات .

( )13يجععب اصععدار المسععتندات المالئمععة لكععل شععحنة مععن المععأكوالت واإلمععدادات المخصصععة للطععائرة وأن
تبين هذه المستندات بالتفصيل طبيعة المأكوالت واإلمدادات واسم مشغل الطائرة ورقم الرحلة الجوية
والتاريخ ومطار المقصد وكذلر حسب األقتضاء أرقام األقفال.
( )11يجب الفحص األمني للعربات أو الحاويات ومحتوياتها قبل تحميلها للتأكد معن ععدم احتوائهعا علعي
أي بنود محظورة وأن يسجل تمام الفحص بإقرار علي وثائق التسليم أو أمر التوريد وأن يعتم التوقيعع

علي هذا اإلقرار.
( )15يجععب علععى طععاقم ضععيافة الرحلععة المسععئول عععن اسععتالم الكععاترينج القيععام بمراجعععة عينععات عش عوائية
للتأكد من عدم احتوائها على بنود محظورة تهدد أمن وسالمة الرحلة .

( )11يجععب اسععتخدام األقفععال المرقمععة التععي يسععهل كشععف العبععث بهععا واتخععاذ اإلج عراءات المناسععبة للععتحكم
والتدقيق منعاع الستخدام األقفال بدون اذن ( السيل  -الالصق األمنى ) .

( )17يجععب حفععظ أقفععال المركبععات وحاويععات المععأكوالت فععي ظععروف مأمونععة وقيععد أرقععام األقفععال فععي وثيقععة
حركة المركبة .
( )10يجب أن تحقق سلطة المطار من أقفال مركبات التوريد ومضاهاة أرقامها بالمستندات ذات الصعلة
.

د .شركات تنظيف الطائرات ( :مرفق )5

( )1اععداد وتنفيعذ برنعامج أمعن – اجعراءات تشعغيل قياسعية (  )S.O.Pمكتوبعة توافعق عليعه سعلطة الطيعران
المدني .
( )1تعيين ضابط امن طيران مسئول عن تنفيذ تدابير األمن .
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( )3اجعراء التحريععات المالئمععة لجميععع العععاملين الععذين يسععتطيعون الوصععول الععى المعواد التععي سععتحمل علععى
الطائرة .
( )1تنفيذ اجراءات أمنية لمراقبة دخول المنشأة .

( )5ضمان أن العاملين لديهم علم كافي بالمقتضيات األمنية بالمطار والطائره .
( )1ت ععوفير الت ععدريب المالئ ععم لم ععن يتول ععون مس ععئوليات أمني ععة مباشع عرة (خدم ععة الحقائ ععب واألمتع ععة – خدم ععة
البضائع والبريد بما فيها البضائع الخطرة  -خدمة الطائرات في منطقة اإلقالع (المهبط)) .
ذ .وكالء الشحن الجوي :

( )1اععداد وتنفيعذ برنعامج أمعن – اجعراءات تشعغيل قياسعية (  )S.O.Pمكتوبعة توافعق عليعه سعلطة الطيعران
المدني .
( )1تعيين ضابط امن طيران مسئول عن تنفيذ تدابير األمن واألشراف عليها في الشركة .

( )3اجعراء التحريععات المالئمععة لجميععع العععاملين الععذين يسععتطيعون الوصععول الععى المعواد التععي سععتحمل علععى
الطائرة .
( )1تنفيذ اجراءات أمنية لمراقبة دخول المنشأة .
( )5ضمان أن العاملين لديهم علم كافي بالمقتضيات األمنية بالمطار .

( )1توفير التعدريب األمنعى المالئعم لمعن يتولعون مسعئوليات أمنيعة مباشعرة (خدمعة البضعائع والبريعد بمعا فيهعا
البضائع الخطرة .
ر .وكالء شركات طيران :

( )1اععداد وتنفيعذ برنعامج أمعن – اجعراءات تشعغيل قياسعية (  )S.O.Pمكتوبعة توافعق عليعه سعلطة الطيعران
المدني .
( )1تعيين ضابط امن طيران مسئول عن تنفيذ تدابير األمن واألشراف عليها في الشركة .
( )3اجراء التحريات المالئمة لجميع العاملين الذين يستطيعون الوصول الى الطائرة .
( )1ضمان أن العاملين لديهم علم كافي بالمقتضيات األمنية بالمطار .

( )5توفير التدريب األمنى المالئم لمن يتولون مسئوليات أمنية مباشرة (خدمة الحقائعب واالمتععه – خدمعة
الطائرات في منطقة االقالع/المهبط).
( )1توفير البرامج االمنيه للشركات التي يقومون بخدمتها .
ز .نوادي الطيران التابعه للثقافه الجويه :

( )1اعداد وتنفيذ برنامج أمن توافق عليه سلطة الطيران المدني .

( )1تعيين ضابط امن طيران مسئول عن تنفيذ تدابير األمن واألشراف عليها في الشركة .
( )3اجراء التحريات المالئمة لجميع العاملين الذين يستطيعون الوصول الى الطائرة .
( )1ضمان أن العاملين لديهم علم كافي بالمقتضيات األمنية بالمطار .
( )5توفير التدريب األمنى المالئم لمن يتولون مسئوليات أمنية مباشرة .
11-101

التزوير :

ال يجوز آلي شخص أن يرتكب أي من األفعال اآلتية أو يساعد على ارتكابها .
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أي ادعععاء أو بيععان ينععتج عععن غععش أو احتيععال أو كتابععة تقععارير كاذبععة فععي تطبيععق أي ب عرامج أمنيععة يجععري
تنفيععذها طبق عاع لععذلر الجععزء س عواء كععان ذلععر فععي اسععتخدام وسععائل الععدخول أو وسععائل لتحقيععق الشخصععية أو
استحداث أي تعديالت على ذلر البرنامج .

ب -أي ادعاء أو بيان كاذب يفيد في سجالت أو تقارير يجري حفظهعا أو تحريرهعا أو اسعتخدامها لبيعان معدي
االمتثال أو التمتع بأي امتيازات حسب ما ورد في ذلر الجزء .
ت -أي ادعععاء فععي صععياغة أو كتابععة أو تغييععر فععي أي تقريععر وسععجالت أو ب عرامج أمنيععة أو وسععائل دخععول أو
تحقيق شخصية صدرت حسب ذلر الجزء
11-101

سلطة التفتيش :

يجععب علععى مشععغلي الطععائرات و حععائزي اجععازات التشععغيل االسععتجابة لمفتشععي أمععن الطيعران بسععلطة الطيعران المععدني
المصري من حين آلخر وفى أي وقت أو أي مكان أن يقوموا بالمهام اآلتية :
أ-

التفتيشععات األمنيععة – االختب ععارات األمنيععة – التععدقيقات األمنيععة – المس ععوحات األمنيععة – التحقيقععات
األمني ععة وذل ععر للتأك ععد م ععن االمتث ععال لم ععا ورد ببرن ععامج أم ععن مش ععغلي الط ععائرات ومش ععغلي المط ععارات
والبرنامج الوطني المصري ألمن الطيران والبرنامج الوطني المصري لمراقبة جودة أمن الطيران .

ب -االطالع علي كافة الوثائق والبرامج والسجالت ذات العالقة بأمن الطيران .

ت -الععدخول الععي المنععاطق األمنيععة المقيععدة أو منطقععة العمليععات الجويععة والصعععود الععي الطععائرة وذلععر بععدون
وسععائل تحقيععق الشخصععية المعتمععدة مععن المطععار أو مشععغل الطععائرة وذلععر للتفتععيش أو اختبععار التطبيععق أو
كععذلر ألداء واجبععاتهم حسععب توجيععه سععلطه الطي عران المععدنى المصععرى ولكععن فقععط الععدخول يكععون باسععتخدام
وسائل تحقيق شخصيه صادرة عن سلطة الطيران المدني المصري .
ث -استخدام تجهيزات التصوير والمعاينة وجميع الوسائل التي تحقق أغراض التفتيش .
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الجزء الثاني
برامج ووثائق امن الطيران
81-801
أ-

عام :
يقدم هذا الجزء متطلبات سلطة الطيران المدني المصري التي تتعلق ببرامج وأدلة العمل التي تشمل
مختلععف عمليععات النقععل الجععوي لمشععغلي الطععائرات س عواء كانععت هععذه العمليععات بغععرض النقععل الجععوي

التجععاري أو عمليععات اإلشععغال الجويععة أو الطي عران العععام أو البععالون الطععائر باإلضععافة الععي متطلبععات
وقواعد سلطة الطيعران التعي تتعلعق بالتعدابير واإلجعراءات األمنيعة التعي يجعب أن تشعملها تلعر البعرامج
كحد ادني ومتطلبات مراجعتها واعتمادها والتفتيش علي ما ورد بها من تدابير تواجراءات من جانب
سلطة الطيران المدني المصري .

ب -يخضع جميع مشغلي الطائرات لقوانين دولة التسجيل وجميع الدول التي يطيرون اليها (الدولة المضعيفة)
ويجب أن يضع كل مشغل للطائرات وينفذ ويحدث برنامجاع أمنياع مكتوباع ومالئماع ويلبي مقتضيات البرنعامج
الوطني ألمن الطيران المدني فضالع عن مقتضيات أي من الدول المضيفة .

الجهات المنوط بها تقديم البرامج وادلة العمل المتعلقة بامن الطيران .
81-801
أ -مشغلي طائرات النقل الجوي التجاري والبضائع .
ب -مشغلي البضائع .

ت -مشغلي طائرات الطيران العام .
ث -ممارسي األشغال الجوية .
ج -مشغلي عمليات البالون الطائر .
ح -مشغلي خدمات البريد .
خ -وكالء االمدادات الغذائيه .
د -وكالء الخدمه االرضيه .

وثائق وسجالت أمن الطيران :
81-801
أ -ويجب االحتفاظ من قبل مشغلي الطائرات  /مشغلي البضائع  /مشغلي طائرات الطيران العام /
ممارسععي األشععغال الجويععة  /مشععغلي عمليععات البععالون الطععائر  /مشععغلي خععدمات البريععد  /وكععالء
االم ععدادات الغذائي ععه  /وك ععالء الخدم ععه االرض ععيه  /وك ععالء ش ععركات الطيع عران بالوث ععائق والس ععجالت
والمس ععتندات المتعلق ععة ب ععاألمن بقاع ععدة التش ععغيل الرئيس ععية ومحط ععات الش ععركة بالمط ععارات المصع عرية
واألجنبية .

ب -االحتفععاظ بالوثععائق المتعلقععه بععأمن الطيعران وتحديععد المسععئوليه عنهععا وتععوفير الحمايععه المالئمععه لهععا
وفقاع لآلتي :
()1
()1
()3
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وثائق الرحله وقوائم التفتيش والفحص االمني  1شهور .
وقائع وافعال التدخل غير المشروع  5سنوات .

الوثائق والبرامج االمنيه التي تم تعديلها او تغييرها لمدة  3سنوات .
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()1

سجالت التدريب  .االحتفاظ بنسخه من سجالت التدريب المتعلقه بأمن الطيران

لجميع الكوادر (الطيارين – الضيافه – مدير االمن – منسقي االمن – مدير المحطه –
أطقم العمليات االرضيه) وفقاع لنسخه محدثه معتمده من بيانات العاملين بالشركه وذلر

طوال مدة خدمة الموظف .

متطلبات برامج وأدلة العمل ووثائق امن الطيران :
18-801
أ -برنامج االمن :
( )1يج ععب عل ععي مش ععغلي ش ععركات النق ععل الج ععوي التج ععاري ال ععذين يش ععغلون رح ععالت جوي ععة م ععن المط ععارات
المص عرية بإعععداد وتنفيععذ وتحععديث برنععامج أمنععي مكتععوب باللغععة العربيععة واالنجليزيععة يفععي بشععروط البرنععامج
الوطني المصعري ألمعن الطيعران ويجعب علعى المشعغلين تقعديم نسعخة مكتوبعة ومحدثعة معن بعرامجهم األمنيعة
ومن جميع السياسات واإلجراءات التي يتبعها من أجل تأمين طائراته العى سعلطة الطيعران المعدني للموافقعة
عليها تواقرارها واعتمادها  .ويجب علي مشغلي الطعائرات الحصعول علعي معا يفيعد اعتمعاد هعذه البعرامج معن
سلطة الطيران المدني علي أن يلتزم مشغل الطائرة بتجديد قبول أو اعتماد البرنامج مرة كعل ععام وتحديثعه

بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني توابالع سلطة الطيران المدني بأي تغييرات تط أر علي البرنامج .

( )1يجب على كل هيئة تنفعذ عمليعات الطيعران العامعة الطيعران الععام بطعائرة يزيعد وزنهعا األقصعى لإلقعالع
عن  5700كجم أو أنشطة األعمال الجوية ) )Aerial workأو البعالون الطعائر بإععداد وتنفيعذ وصعيانة

برنامج مكتوب ألمن الطيران المدني استرشادا بالنموذج الوارد في دليل امن الطيران (الوثيقة رقعم )0973
حسب آخر طبعة متاحة علي أن يفي بمتطلبات البرنامج الوطني المصري ألمن الطيران المدني .

( )3يجب علي كل مشغل طائرة ينفذ رحالت من توالي جمهورية مصر العربية سعواء المشعاركة بعالرمز أو

تحت أية ترتيبات تضامنية أخعري أن يخطعر السعلطة المختصعة بعأمن الطيعران حعول طبيععة هعذه الترتيبعات
التضامنية شاملة هوية األطراف التضامنية األخرى .
( )1يجعب أن يحعدد فععي برنعامج المشعغل ألمععن الطيعران المععدني اإلجعراءات واألسعاليب التععي ينفعذها لحمايععة
الركاب وطاقم الطائرة والموظفون األرضيون من أفعال التدخل غير المشروع .

( )5يجععب علععى مشععغلي الطععائرات اتمععام التععدريب االمنععي المتعلععق بإتخععاذ اج عراءات مالئمععة لضععمان منععع
األشخاص غير المصرح لهم بالصعود علي متن الطعائرة (علعي االرض/أثنعاء الطيعران) لكعل معن مقصعورة
الركاب – مقصورة طاقم قيادة الطائره .
( )1اج عراءات وتععدابير ضععمان ان اي اشععياء يتركهععا الركععاب النععازلون مععن رحععالت جويععه (عععابره/ترانزيععت)
خلفهم يتم ازالتها من الطائرة او التصرف فيها بشكل آخر مالئم قبل مغادرة الطائرة .

( )7يجب علي مشغلي الطائرات االلتزام بتطبيق االجراءات والتدابير االمنية الواردة ببرنعامج أمعن الشعركة
الت ععي تض ععمن تطبي ععق الت ععدابير الرامي ععة ال ععي الحماي ععه م ععن افع ععال الت ععدخل غي ععر المش ععروع عل ععي العملي ععات
الداخلية/الخارجية الي الحد الممكن عملياع وذلر علي اساس تقييم المخعاطر االمنيعة التعي تقعوم بعه السعلطه
المختصه بأمن الطيران ولجنة تقييم التهديد بالمطارات .

( )0يجب على مشغلي الطائرات انشاء مركز عمليات توادارة أزمات يحتوى على :
وسائل اتصال ( تليفون – فاكس . ) ...
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 iنم ععاذج التعام ععل م ععع أفع ععال الت ععدخل غي ععر المش ععروع (يج ععب تع عوافر نس ععخة منه ععا بمحط ععات مش ععغلي
الطائرات) .
ii

نموذج حمل األسلحة على متن الطائرة .

iii

بطاقات االخطار للتعامل مع للركاب غير المنضبطين باللغتين ( العربية – االنجليزية ).

iv

القائمة المرجعية للتفتيش األمني للطائرة حسب كل طراز .

v

القائمة المرجعية للفحص األمني للطائرة حسب كل طراز .

vi

القائمة الخاصة باألشياء الممنوع صعودها على متن الطائرة بصحبة راكب .

 viiالقائمة الخاصة بالسوائل وااليروسوالت .

 viiiتقرير عن فعل تدخل غير مشروع.

( )9

ix

اجراءات التعامل مع األسلحة الكيمائية والبيولوجية لكل من الضيافة وطاقم قيادة الطائرة .

x

الخطوات الواجب اتخاذها عند تلقي بالع بوجود قنبلة .

يجعب علعى مشعغلي الطععائرات تقعديم خطعاب رسعمي يفيععد بتعيعين معدير أمعن الععى سعلطة الطيعران المععدني

وذلر العتماده وفقاع لمتطلبات البرنامج الوطني المصري ألمن الطيران المدني .

( )18ويجــب أن يتضــمن برنــامج أمــن الطي ـران للمشــغل علــى األقــل مــا يلــي مــن أج ـ ارءات وتــدابير أمنيــة
خاصة باألتي :
i

هيكل تنظيمي يوضح واجبات مختلف الكيانات المعنية بأمن الطيران .

ii

قنوات االتصال لتبادل المعلومات بين السلطة المختصة بأمن الطيران ومشغل الطائرة .

iii

السياسة والتننظيم والواجبات والمسئوليات لمدير األمن ومنسقي األمن .

iv

الهدف الرئيسي للبرنامج األمني ومسئولية ضمان تنفيذه وتحديثه والشخص المسئول عن ذلر

والتدابير األمنية القياسية واإلضافية لمواجهة افعال التدخل غير المشروع وزيادة التهديد .
v

االلتزامات الدولية وااللتزامات الوطنية .

 viالتدابير الالزمة لحماية الطائرات على األرض وأثناء الطيران .
 viiاالحتياطات قبل الطيران وخالل حاالت التهديد الزائد .
 viiiاالجراءات الخاصة بالرحالت الجوية المعرضة لخطر زائد .
 ixاالج عراءات الخاصععة بتفتععيش وفحععص الطععائرات والخط عوات الواجععب اتخععذها عنععد اكتشععاف أداة

مشتبه فيها.
x

االجراءات الخاصة بحماية بطاقات السفر وبطاقات الصعود للطائرة وبطاقات األمتعة .

 xiاالجراءات الخاصة بمراجعة ومضاهاة وثائق الهوية والسفر بالنسبة للركاب .
 xiiالسياسة ازاء الركاب غير المنضبطين .
 xiiiالسياسة ازاء المسافرين خلسة والتدابير الوقائية واالجراءات الواجب اتخاذها .
 xivاالجراءات الواجب اتباعها عند اكتشاف بضائع خطرة .
 xvاالجراءات الواجب اتباعها عند اكتشاف بنود محظورة .
 xviاالجراءات المتعلقة بحمل االسلحة واالسلحة النارية على متن الطائرات .
xviiاالجراءات المتعلقة بحمل االسلحة والذخائر في أمتعة المستودع أو البضائع .
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xviii

االجراءات الواجب اتباعها اذا وجد سالح عند الكشف األمني للركاب أو األمتععة أو

البضائع .
 xixاجراءات الحقائب البلوماسية والبريد الحكومي .

 xxاجراءات الفئات الخاصة من الركاب .

 xxiاجراءات حماية األمتعة الموجهة بطريق الخطأ والتي لم يستدل على صاحبها
xxiiاجراءات عمليات تنظيف الطائرة .
xxiii

االجع ع عراءات الخاص ع ععة بالمخزون ع ععات واالم ع ععدادات  -الك ع ععاترينج ( الت ع ععدابير األمني ع ععة –

اجراءات االستالم ) .
xxiv

االجراءات الخاصة بأمن البضائع والبريد .

 xxvالتدريب األمني .
xxvi

تعيين العاملين والتحريات الشخصية .

xxvii

االبع ععالع عع ععن الوقع ععائع ووصع ععف اج ع عراءات االبع ععالع وقن ع عوات االتصع ععال بع ععين السع ععلطة

xxviii

مراقبة الجودة وملخص لتدابير مراقبة الجودة .

xxix

اجراءات المطار المحلي .

المختصة بأمن الطيران وشركة الطيران.

 xxxالتدابير األمنية و تشمل :

أ) التفتععيش والفحععص األمنععي للطععائرة قبععل وبعععد كععل رحلععة وفق عاع للقائمععة المرجعيععة للتفتععيش األمنععي
للطائرة حسب الطراز موضحاع األتي :

ب) المسئولين عن تفتيش اجزاء الطائرة من الداخل والخارج (هندسة – ضيافة – قائد الطائرة) .
ت) كيفية التصرف في حالة وجود أداة مشتبه بها على متن الطائرة .

ث) االماكن األقل خطورة لوضع أداة مشتبه بها على متن الطائرة حسب الطراز . LRBL
ج) اجراءات تفتيش أمتعة الركاب وأمتعة طاقم الطائرة (اذا كانت هذه المهمة مسندة الى المشعغل)
.

ح) اج عراءات اسععتجواب الركععاب فيمععا يخععص أمععن األمتعععة للتأكععد مععن أن حق ععائبهم وأمتعععتهم التععي
يجرى تسجيلها خاصة بهم .
خ) اإلجراءات الكافية لضمان ععدم وجعود أسعلحة أو متفجعرات أو أي أجهعزة خطيعرة أو معواد أخعرى
تركها ركاب غادروا الطائرة عند توقفها في المطار.

د) اجراءات للتصرف في األشياء المحظورة واألشياء المصادرة .
ذ) اجععراء عملي ععة التواف ععق ب ععين األمتع ععة المس ععجلة والرك ععاب ال ععذين يتس ععلمون بطاق ععات الص عععود ال ععى
الطائرة بما في ذلر الركاب العابرين والركاب المحولين (اجراءات المضاهاة) .
ر) اإلج عراءات الكافيععة لضععمان مسععتوى مالئععم مععن (الكشععف – التفتععيش) االضععافي فععي حالععة نقععل
أمتعة لركاب غير موجودين (أمتعة غير مصحوبة) .

ز) التأكععد مععن المرافقععة األمنيععة لعربععات تحميعل الحقائععب مععن منطقععة خلععف السععيور (منطقععة الفععرز)
حتى وضعها بمستودع الطائرة .
س) التدابير التي تتخذ لحماية الحقائب المسجلة التي يتم وضعها في مستودع الطائرة .
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ش) التدابير التي تتخعذ لضعمان أن ركعاب العرحالت الجويعة التجاريعة عنعد مغعادرتهم الطعائرة بمحطعة
الوصول اليتركون أي شئ من متعلقاتهم وأمتعتهم اليدوية على متن الطائرة .
ص) اجع عراءات تخع عزين األمتع ععة المرس ععلة عل ععى س ععبيل الخط ععأ والحقائ ععب المتخلف ععة ف ععي مك ععان م ععؤمن
وحمايتها لحين شحنها مرة أخرى .

ض) وضع الضعوابط األمنيعة التعي تتخعذ لحمايعة البضعائع و البريعد بمعا فعي ذلعر الكشعف األمنعي قبعل
أن تحمل على متن الطائرة التي ستجري عمليات نقل جوي تجاري .
ط) وضع ضعوابط أمنيعة للتأكعد معن أن البضعائع والبريعد التعي تنقعل علعى معتن طعائرة تجاريعة محمعي
من التدخل غير المصرح به منذ نقطعة تنفيعذ الكشعف األمنعي أو الضعوابط األمنيعة األخعرى العى

حين مغادرة الطائرة .

ظ) تطبيق اإلجراءات األمنية المشعددة علعى البضعائع والبريعد العاليعة المخعاطر للحعد معن التهديعدات
المرتبطة بها .
ع) عععدم قبععول بضععائع أو بريععد للنقععل علععي مععتن طععائرة تنفععذ عمليععات نقععل جععوي تجععاري اال اذا أكععد
وكعيالع معتمعد ومسعئول أو هيئععة معتمعدة معن قبععل سعلطة الطيعران المععدني تطبيعق الكشعف األمنععي

أو ض عوابط امنيععة أخععري ويجععب أن تخضععع البضععائع والبريععد التععي ال يمكععن ان يؤكععدها وكيععل

معتمد ومسئول أو هيئة معتمدة للكشف األمني .
ع) وضع ضوابط أمنية للتأكد من المستندات التي تصاحب البضائع والبريد ومعها صفتها األمنيعة
سواء في شكل ألكتروني او خطي في سلسلة اإلمدادات المأمونة برمتها .

ف) وضععع ض عوابط أمنيععة للتأكععد مععن اخضععاع البضععائع المحولععة والبريععد المحععول للض عوابط األمنيععة
المالئمععة قبععل حملهععا علععي مععتن الطععائرة المسععتخدمة فععي عمليععات النقععل الجععوي التجععاري التععي
تغادر اراضيها .
ق) التأكد من الضوابط األمنية التي تمعت علعى البضعائع المحولعة والبريعد المحعول معن نشعأة الرحلعة
قبل دخولها للمطارات العاملة بجمهورية مصر العربية .

ر) التدابير التي تتخذ لحماية المخزونات التي يحتفظ بها في الطائرة لوقت الحاجعة اليهعا والتمعوين
باألطعمة والمشروبات .
ل) صعور عقععود الخدمععة المبرمععة مععع الشععركات ومقععدمي الخععدمات ذات العالقععة ببنععود أمععن الطيعران
فيما يتعلق باألتي :

 عقود االمدادات والتموينات (الكاترينج) .
 عقود الخدمة األرضية .
 طريقععة التعامععل مععع الركععاب الععذين هععم قيععد اإلج عراءات القضععائية أو اإلداريععة والركععاب الغيععر
منضبطين .

 اإلجراءات التي تتبع لنقل األسلحة في خزانات مقصورة الركاب أو مخزن العفش بالطائرة .
 احكام السيطرة على الطرق الموصلة للطائرة وهى في أماكن االنتظار وتأمين هذه الطرق .
 اجراءات حماية حقائب الركاب من لحظة استالمها وحتى صعودها على متن الطائرة .
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ويجب أن يتضمن برنامج أمن المشغل الجوى خطة طوارئ تحتوى ما يلي :

-

 اإلجراءات والتدابير التي تتخذ فعي حعاالت اختطعاف الطعائرات والتخريعب والتهديعد بوجعود قنابعل
.
 اإلجعراءات التععي تتخععذ عنععد العثععور علععى جسععم يثيععر الشععر أو يعتقععد بوجععوده علععى مععتن الطععائرة
أثناء تحليقها في الجو .

 اجراءات اخالء الطائرة من الركاب وتفتيشها أثناء وجودها على األرض .
 الت ععدابير األمني ععة اإلض ععافية الخاص ععة الت ععي تف ععرض خ ععالل الفتع عرات الت ععي يت ازي ععد فيه ععا األخط ععار
والتهديدات أو /و الرحالت الحساسة والطرق الخطرة .
 تدابير لضمان فاعلية البرنامج بما فعي ذلعر تقعديم التعدريب الكعافي للمعوظفين واالختبعار العدوري
-

للبرنامج األمني وتقييمه .
وفيما يلي بعض العناصر األخرى التي يمكن أن يتضمنها برنامج أمن مشغل الطائرات :
 فهرس المحتويات .


شرح عملية تقديم تعديالت البرنامج والحصول علي الموافقة عليه .



قائمة مرتبة تاريخياع للتعديالت المعتمدة .



بيان يفيد بالطابع السري للبرنامج .



اجراءات التعديالت الطارئة وتنفيذ التدابير األمنية والتوصيات الواردة بالنشرات األمنية .



يجع ععب أن يقع ععوم المسع ععئول التنفيع ععذي الرئيسع ععي لمشع ععغل الطع ععائرات باعتمع ععاد برنع ععامج أمع ععن مشع ععغل
الطائرات حال االنتهاء من اعداده وأن يقوم أيضاع بالتوقيع عليه وتاريخه ثم يقدمه العي السعلطة
المختصة للموافقة عليه ويجب اسعتعراض البرنعامج وتحديثعه معن جانعب مسعئول األمعن الرئيسعي

مرة كل  11شه اعر علي األقل .


وتصاع برامج أمن مشغلي الطائرات عموماع بما يلبي متطلبات البرنامج الوطني ألمعن الطيعران
المععدني وغيععر ذلععر مععن اللعوائح األخععرى المعمععول بهععا فععي دولععة المقععر لمشععغل الطععائرات ولتلبيععة

الحاجة الي ادخال تغييرات في برنامج أمعن مشعغلي الطعائرات التعي تقتضعيها دول أخعرى وربمعا
حتمتهععا الظععروف الخاصععة لمشععغل الطععائرات يجععب لمشععغلي الطععائرات اعععداد برنععامج تكميلععي

بإجراءات المحطة المعنية بحيث يمكن الحاقه ببرنامج أمن مشغلي الطائرات .
ب .اعتماد برنامج األمن .

( )8يجب على مشغلي الطائرات االلتزام بتقديم برامج وأدلة العمل الخاصة بأمن الطيران الى سلطة
الطيران المدني – االدارة المركزية ألمن المطارات والركاب وذلر العتمادها فيما ال يقل عن  00يوم
قبل التاريخ المحدد الذي ينوي فيه البدء بعمليات التشغيل .
( )2تقععوم سععلطة الطي عران المععدني – االدارة المركزيععة ألمععن المطععارات والركععاب خععالل  00يععوم بعععد أن
تتسلم برنامج األمن المقترح المقدم من مشغل الطعائرة أمعا باعتمعاده أو أن تقعوم بإخطعاره كتابيعاع بعبعض
التعديالت بما يتفق مع المتطلبات العملية الواردة في هذا الجزء.

( )0يقععوم مشععغل الطععائرة أمععا بتقععديم برنععامج األمععن المعععدل لس علطة الطيعران المععدني – االدارة المركزيععة
ألمععن المطععارات والركععاب لالعتمععاد أو يقععدم التمععاس لسععلطة الطي عران المععدني – االدارة المركزيععة ألمععن
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المطارات والركاب إلعادة النظر في المالحظات الواردة على التعديل وذلر خالل  00يوم من استالم
مالحظات التعديل .
( )4وبعد أن تتسلم سلطة الطيران المدني – االدارة المركزيعة ألمعن المطعارات والركعاب االلتمعاس تقعوم
بالتصع ععرف فيع ععه أمع ععا بسع ععحب مالحظع ععات التعع ععديل أو تعع ععديل مالحظع ععات التعع ععديل أو أنهع ععا تؤكع ععد نفع ععس
المالحظات وذلر خالل  00يوم من استالمها االلتماس .
ت .التعديالت المطلوبة عن طريق مشغل الطائرة .

( )8يقوم مشغل الطائرة برفع طلبه الى سلطة الطيران – االدارة المركزية ألمن المطارات والركاب
وذلر لتعديل برنامج األمن .
( )2بعد استالم التعديل المقترح فأنه في خالل  00يوم تقوم سلطة الطيران المدني – االدارة المركزية
ألمن المطارات والركاب بمراجعة واعتماد التعديل المطلوب أو رفضه .

( )0في حالة أن يتم رفض التعديل فأن لمشغل الطائرة أن يتقدم بالتماس الى سلطة الطيران المدني
– االدارة المركزية ألمن المطارات والركاب خالل  00يوم لكي تعيد النظر في رفض التعديل .
( )4بعدان تتسلم سلطة الطيران المدني – االدارة المركزية ألمن المطارات والركاب االلتماس الخاص
برفض التعديل فأنه في خالل  00يوم تقوم سلطة الطيران المدني – االدارة المركزية ألمن
المطارات والركاب أما بسحب مالحظات التعديل أو تأكيد نفس المالحظات .

( )5يقوم مشغل الطائرة بإجراء تعديالت طارئة علي البرنامج استجابة لمتطلبات معينة علي بعض
رحالته أو استجابة لطلب الدول التي يقوم بتشغيل رحالت اليها ويقوم بإخطار سلطة الطيران
المدني بتلر التعديالت
ث .التعديالت المطلوبة عن طريق سلطة الطيران المدني – االدارة المركزية ألمن المطارات والركاب .
( )8اذا كانت التعديالت عن طريق سلطة الطيران المدني – االدارة المركزية ألمن المطارات

والركاب تلبي دواعي أمن وسالمة النقل الجوي والمصلحة العامة فإن على مشغلي الطائرات أن

يقوموا بتعديل برنامج األمن طبقا لإلجراءات التالية :

 iتخط ععر س ععلطة الطيع عران الم ععدني – االدارة المركزي ععة ألم ععن المط ععارات والرك ععاب مش ععغل الط ععائرة
كتابتعاع بالتعععديل المقتععرح وفععي خععالل فت عرة ال تقععل عععن  38يععوم مععن اسععتالم التعععديل يقععوم مشععغل
الطائرة بتقديم تعليقات مكتوبة عن وجهة نظره ومناقشاته للتعديل المطلوب أو قبوله .

 iiتقععوم سععلطة الطي عران المععدني – االدارة المركزيععة ألمععن المطععارات والركععاب بد ارسععة تعليقععات
مش ععغل الط ععائرة عل ععي التع ععديالت المطلوب ععة وتق ععوم بأخط ععار مش ععغل الط ععائرة بالتع ععديالت سعععارية
المفعول أو عدم سريانها أو سريان جزء منها .
 iiiاذا ما وجدت سلطة الطيعران المعدني المصعري – االدارة المركزيعة ألمعن المطعارات والركعاب
أن هنار حالة طوارا تستدعي تنفيذ اجراء سريع وعاجل يتعلق بسالمة النقل الجوي وللمصلحة
العامععة فأنععه يجععوز لسععلطة الطيعران المععدني – االدارة المركزيععة ألمععن المطععارات والركععاب أن تقععوم
بإصعدار تعععديل يكعون سععاري المفعععول فعور اسععتالم مشععغل الطعائرة لععه وفععى الحالعة تلخععص سععلطة
الطيران المعدني – االدارة المركزيعة ألمعن المطعارات والركعاب النتعائج واألسعباب التعي دععت لعذلر
التع ععديل و يج ععوز لمش ععغل الط ععائرة أن يق ععدم التم ععاس يوض ععح في ععه أن ذل ععر التع ععديل غي ععر س ععاري
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المفع ععول م ععن ت ععاريخ تع ععديل الطع عوارا وتق ععوم س ععلطة الطيع عران الم ععدني – االدارة المركزي ععة ألم ععن
المطارات والركاب بدراسة االلتماس تواخطار مشغل الطائرة بقبول أو رفض هذا االلتماس .
ج .برنامج مراقبة جودة أمن الطيران :

عام :

( )8أحعد العناصعر األساسعية فعي نظعام أمعن الطيعران المعدني هعو التنفيعذ الفععال إلجعراءات مراقبعة
الجودة .وتعرف اجراءات مراقبة الجودة بأنها وسائل وأنشطة المراقبة الالزمة لتقييم نظام أمن
الطيعران المعدني والقيعام حسعب االقتضعاء بسعد الثغعرات التعي تكتشعف معن خعالل هعذا التقيعيم
وتنفيذاع إلجراءات مراقبة الجودة يجب التزام مشغلي الطعائرات بإععداد وتنفيعذ وتحعديث برنعامج
لمراقبة الجودة تكون أهدافه الرئيسية هي :

التأكد من التنفيذ الفعال للضوابط األمنيعة العواردة ببرنامععج أمعن مشعغلي الطعائرات معن

i

خععالل تضععافر الجهععات ذات العالقععة بتطبيععق وتنفيععذ مععا ورد ببرنععامج أمععن الطي عران بمععا يحقععق
االمتثععال للقواعععد القياس ععية وأسععاليب العمععل الموصععي بهععا ال عواردة فععي الملحععق السععابع عشععر
التفاقعية الطيران المدني الدولي وكذلر تلر القواعد القياسععية الواردة في المالحق األخرى ذات

العالقة .
تحديد أوجه القصور الناتجة عن تطبيق اجراءات التشغيل لكل من مشغلو المطارات

ii

والطعائرات والمالحععة الجويععة وجميععع الم ارفععق الخاصعة بععأمن الطيعران واتخععاذ التععدابير التصععحيحية
المناسبة .

رصد مدي تنفيذ تدابير أمن الطيران من جانب المطعار ومشعغلو الطعائرات والكيانعات

iii

األخععرى التععي تقععوم بوظععائف أمنيععة امتثععال للتش عريعات الوطنيععة وللبرنععامج الععوطني ألمععن الطي عران
المدني .
ضعمان فاعليعة البرنعامج العوطني المصعري ألمعن الطيعران المعدني والبرنعامج العوطني

iv

المصري لمراقبة جودة أمن الطيران .
المبادئ العامة :

()2
i

األساس القانوني .

يجعب اجعراء المراقبعة والرصعد المسعتمر وتحديعد الثغعرات ت تواصعدار التوصعيات واالمتثعال لمعا ورد بالبرنعامج العوطني
المصري لمراقبة جودة أمن الطيران .

 iiاألهلية والسرية .

يجعب أن ينفعذ تعدابير مراقبعة الجعودة أفعراد تعدربوا علعى المجعاالت التعي سيرصعدون جودتهعا .وكلمعا ارتفعع مسعتوى
خبرتهم تمكنوا من العمل بفاعلية وكفاءة وازدادت مصداقية النظعام لرصعد أمعن الطيعران ويجعب العزام هعؤالء األفعراد
بالمحافظة على السرية التامة للمعلومات التي جمعوها من خالل أنشطة الرصد ويجب تزويدهم بالسلطة القانونية
الالزمة للقيام بأنشطتهم .
 iiiاالستقاللية .

يجعب أن تكعون تعدابير مراقبعة الجعودة عادلعة وموثقعة وحياديعة لتشعجيع الكيانعات الخاضععة للرصعد علعى التععاون
وضعمان قبولهعا النتعائج وتنفيعذ أي اجعراءات تصعحيحية بفاعليعة ولعذلر تعتبعر االسعتقاللية أساسعية لعمليعة الرصعد
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ويجعب أن يكعون أفعراد مراقبعة الجعودة مسعتقلين ععن الهيئعات الخاضععة للرصعد وععن أي نفعوذ تجعاري أو تشعغيلي
وينبغي أن ينطبق ذلر أيضا على األنشطة الداخلية والخارجية لضمان الجودة .
 ivنطاق االنطباق ووسائل التطبيق .

يجعب أن يشعمل برنعامج مراقبعة جعودة أمعن الطيعران مختلعف أنعواع األنشعطة لالمتثعال للشعروط الوطنيعة وتقيعيم
احتياجات األمن في مختلف المجاالت ويجب أن تشمل أنشطة مراقبة الجودة تنظيم نظام األمن والتدابير األمنية
السارية على مشغلي الطائرات ويجب أن تمارس أنشطة الرصد على جميع الكيانعات التعي تتحمعل مسعؤوليات فعي

مجال أمن الطيران وخصوصا َمن يشغلون الطائرات من مطارات في داخل دولة موضوعة تحت الرقابة التنظيمية
وذلر لالطمئنان الى االلتزام باللوائح األمنية الوطنية والبرنامج الوطني ألمن الطيران المدني .
v

التوحيد القياسي لمراقبة الجودة

يجب تطبيق منهجية موحدة ومتسعقة علعى تنظعيم وأسعاليب مختلعف أنشعطة الرصعد وذلعر لبنعاء المصعداقية والفعوز
باحترام جميع األطراف ويجب أن ينطبق التوحيد القياسي على تعريف المهعام والتخطعيط والتحضعير ألداء أنشعطة
الرصد أي أن يعمل جميع المدققين بنفس الطريقة ويصعدرون التقعارير بعنفس قائمعة المحتويعات ويوزعونهعا معع أي

تعدابير تصعحيحية ويجعب جمعع البيانعات بطريقعة منهجيعة وموحعدة وتحليلهعا وتوزيعهعا بسعرعة بغيعة اتخعاذ تعدابير
المتابعة .
 viاإلجراءات التصحيحية .

يجب تنفيذ اإلجراءات التصحيحية بأسرع ما يمكن لسد الثغعرات التعي جعرى توثيقهعا .وقعد تسعتدعي بععض الثغعرات
حال فوريا وفي هذه الحالة ينبغي أن تضع السلطة المختصة باألمن خطة عمل وتحدد لها اطا ار زمنيا ويجب أن
يصف برنامج مراقبة الجودة وسائل سد الثغرات وسبل تفادي حدوثها من جديد .
 viiالتدابير الداخلية لمراقبة الجودة .
يجب علي مشغللي الطغائرات  /مشغللي البضغائع  /مشغللي اغائرات الطيغران العغا  /ممارسغي اشغغلاا الجويغة /
مشللي عمليات البالون الطائر  /مشللي خدمات البريد  /وكالء االمدادات اللذائيغ  /وكغالء الددمغ االرهغي أن
يضعوا وينفذوا ويحدثوا برنامجا أمنيا مكتوبا للوفاء بمتطلبات البرنامج الواني شمن الطيران المغدني الدغا
بالدولة ويجب أن توصغي كغل دولغة أو تطالغب مشغللي الطغائرات بغنن يعتمغدوا بغرامج لمراقبغة الجغودة تناسغب
عمليغاتم ويجغب أن تكغون الممغارة اشساسغية لتنفيغذ تغدابير مراقبغة الجغودة هغي التمتغع بدرايغة تشغليلية جيغدة
بغججراءات ولغوائ اشمغن ويجغب علغي المشغللين الغذين يراقبغون الجغودة داخليغا بننفسغم أن يغزودوا السغلطة
المدتصة بنتائج هذه المراقبة وتفاصيل أي إجراءات تصحيحية ت تنفيذها.
 viiiجمع المعلومات من المصادر الخارجية .

يجعب علعي مشعغلي الطعائرات وضعع اجعراءات لتحليعل معلومعات أمعن الطيعران المعأخوذة معن مصعادر خعارج نظعام
مراقبعة الجعودة وبالتعالي تصعبح عمليعة مراقبعة الجعودة مكتملعة وتعطعي صعورة أوضعح ععن معدى تنفيعذ تعدابير أمعن

الطيعران ويجعب أن تشعمل هعذه المصعادر التقعارير التعي يتطعوع بتقعديمها الركعاب وأعضعاء الطعاقم وموظفعو مشعغلي
المطارات وموظفو مشغلي الطائرات ويجب وضع اجراءات تنص على جمع هذه المعلومات والبيانات ونقلها سع ار

العى موظعف بعينعه فعي السعلطة المختصعة ويجعب اعطعاء عنعوان هعذا الموظعف ورقعم تليفونعه أو عنعوان بريعده
اإللكتروني الى كل من ينفذ هذه اإلجراءات .
ح .برنامج مراقبة جودة أمن الطيران لمشغلي الطائرات .

( )8يجب علي مشغلي الطائرات اعداد وتحديث وتنفيذ وصيانة برنامج لمراقبة جودة أمن الطيران .
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( )2تفععوض سععلطة الطيععران المععدني المصععري الجهععات األخععرى المسععئولة عععن تنفيععذ وتطبيععق العناصععر
الرئيسية لبرنامج مراقبة جودة
أمن الطيران بتنفيذ تلر العناصر على ان يشمل ذلر :
i

خطة التفتيش الخاصة بمراقبة جودة أمن الطيران .

ii

تقارير التفتيش الخاصة بمراقبة جودة أمن الطيران .

iii

اإلجراءات التصحيحية الخاصة بمراقبة جودة أمن الطيران .

علععى أن تتععولى سععلطة الطيعران المععدني المصععري بصععفتها السععلطة المختصععة التحقععق مععن االلتعزام والتطبيععق والتنفيععذ
لعناصر الجودة وفقاع لحجم وطبيعة النشاط بكافة المحطات الداخلية والخارجية لمشغلي الطائرات .
يجب أن يشمل برنامج مراقبة جودة أمن الطيران كحد أدني علي العناصر التالية :

()0

 iوصف للهيكل التنظيمي والمسئوليات الخاصة بجميع الكيانات المشاركة في تنفيذه .
 iiشرح لنطاق تطبيقه .
 iiiأحكام بصدد الموارد البشرية والمادية .

ivوصف لفئات أنشطة التخطيط والمتابعة الالزمة للرصد الفعال .
 vتفاصيل سد الثغرات وتدابير اإلنفاذ .
viتفاصيل أنشطة االتصال واإلبالع .
 viiوصف إلجراءات تحسين البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني .

خ .برنامج التدريب علي أعمال أمن الطيران :
( )8برامج التدريب :
i

يج ععب عل ععي مش ععغلي الط ععائرات  /مشغغغللي البضغغغائع  /مش ععغلي ط ععائرات الطيع عران الع ععام  /ممارس ععي
األشععغال الجويععة  /مشععغلي عمليععات البععالون الطععائر  /مشغغللي خغغدمات البريغغد  /وكغغالء االمغغدادات
اللذائي غ  /وكغغالء الددم غ االرهغغي اعععداد وتنفيععذ ب عرامج التععدريب لموظفيهععا لتععأمين التنفيععذ الفعععال
للبرنامج الوطني المصري ألمعن الطيعران المعدني ويجعب أن يقعدم هعذا البرنعامج العى سعلطة الطيعران

المدني المصري – االدارة المركزية ألمن المطارات والركاب العتماده قبل التنفيذ .
 iiعلى كل جهة مكلفة بإعداد وتنفيذ برامج التدريب أن تكفل الحصول على عدد كاف معن المعدربين
المؤهلين لتنفيذ الدورات التدريبية .

 iiiسلطة الطيران المعدني مسعئولة ععن تنسعيق تنفيعذ دورات التوعيعة األمنيعة لجميعع المعوظفين الععاملين
فععى مجععال الطي عران المععدني داخععل جمهوريععة مصععر العربيععة والععذين لععم يشععاركوا فععى برنععامج محععدد
للتدريب على أمن الطيران .
 ivعلععى جميععع الجهععات التععى تنفععذ ب عرامج تععدريب فععى مجععال أمععن الطي عران المععدني االحتفععاظ بسععجالت
تدريبية لجميع الموظفين الذين حضروا دورات تدريبية مع بيعان النتعائج وفقعاع لنسعخه محدثعه معتمعده

من بيانات العاملين بالجهه لكل موظف طوال مدة الخدمه

 vيجب تعدريب مسعئولي األمعن والععاملين علعي تنفيعذ اجعراءات الكشعف األمنعي وفقعا للواجبعات المقعررة
ويجب أن يتضمن هذا التدريب مجاالت األمن التالية علي سبيل المثال ال الحصر وحسب طبيعة
عمل الشركه وظروف التشغيل :

أ) تكنولوجيا وتقنيات الكشف األمني .
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ب)

عمليات الكشف األمني عند نقاط التفتيش .

ت) تقنيات الفحص لألمتعة اليدوية واألمتعة المسجلة .
ث) نظم األمن ومراقبة الدخول .

ج) الكشف األمني قبل الصعود للطائرة .
ح) امن األمتعة والبضائع .
خ) امن الطائرات وعملية الفحص .
د) األسلحة واألشياء المقيدة .
ذ) عرض عام عن اإلرهاب .

ر) المقتضيات القانونية الدولية واإلقليمية والوطنية الخاصة بأمن الطيران .
ز) مجاالت وتدابير أخري لتعزيز الوعي األمني .
 viيجععب أن يععتم التععدريب تحععت اشععراف سععلطة الطيععران الم ععدني – االداره المركزيععه ألمععن المط ععارات
والركععاب أو جهععة معتمععدة مععن جانععب سععلطة الطي عران الم ععدني وقبععل أن يععرخص للمتععدربين بالقيععام
باألنشطة األمنية يجب حصولهم علي ترخيص أو شهادة بذلر .

 viiيجععب أن تتضععمن بعرامج التععدريب اجعراء تععدريب فععي أثنععاء العمععل ( )On Job Trainingتحععت
اشراف مشرفين متمتعين بالخبرة وباإلضافة الي ذلر تشرف سلطة الطيعران المعدني المصعري علعي
أنشطة التدريب لضمان القيام بها وفقا للمعايير الوطنية .

 viiiيجعب انجعاز التععدريب الفعلعي بطعرق مختلفععة بمعا فعي ذلععر تنظعيم دورات تدريبيعة فععي فصعول تدريبيععة
معتمععدة مععن سععلطة الطي عران المععدني وتحععت اش عراف موجععه والععتعلم عععن بعععد والتععدريب القععائم علععي
الحاسوب والذي تم تعريفه في هذا البرنامج باعتباره تدريبا بواسعطة الحاسعوب بمعا فعي ذلعر أجهعزة
الكمبيععوتر المسععتقلة والتععدريب القععائم علععي أسععاس الشععبكة والععتعلم االلكترونععي ويتنععاول هععذا البرنععامج
معلومات أكثر تفصيال بشأن التدريب القائم علي الحاسوب للعاملين بمجال الكشف األمني .

 ixيجععب أن يكععون المشعرفين األمنيععين فععي نقععاط التفتععيش علععي قععدر مععن المعرفععة والخبعرة فععي الحععاالت
التععي يكععون فيهععا المطععار مكععتظ بعععدد كبيععر مععن الركععاب الععدوليين أو المسععافرين فععي رحععالت دوليععة
يوصي بان يكون للمشرفين األمنيين معرفة عملية باللغة اإلنجليزية لتسهيل التفاععل والتواصعل معع
الركاب في نقاط الكشف األمني علي الركاب .
( )1تدريب مديري األمن وطاقم الطائرة :
i

ال يجععوز ألي مشععغل طععائرة أن يسععتخدم أي شععخص مععدير عععام أمععن دون أي ي ارقععب تاريخععه خععالل
االثني عشر شهر التي تبين أن ذلر الشخص اجتاز برامج التدريب المعتمدة .

 iiال يجوز ألي مشغل طائرة أن يستخدم أي شخص كمدير أمن أو منسعق أمعن أو عضعو طعاقم فعي
أي رحالت محلية أو دولية دون أن يكون قد اجتاز برامج التدريب االساسيه المعتمده .
 iiiيجب أن يتم الحصول علي تدريب تنشيطي مره كل عام .
 ivال يجععوز ألي مشععغل طععائرة أن يسععتخدم أي موظععف مع عين مباشععر أو متعاقععد الداء وظععائف تتعلععق
بععاألمن بشععرط ان تت عوافر فيععه متطلبععات البرنععامج الععوطني للتععدريب علععي أمععن الطي عران وأن يشععمل
التدريب مسئولياته األمنية .
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على كل مشغل طائرة أن يتأكد أن الشخص الذي يؤدي واجبات تتعلق باألمن على علم بالشعروط
الص ععادرة ع ععن قواع ععد س ععلطة الطيع عران الخاص ععه بالتشع عريع ال ععوطني ألم ععن الطيع عران – الج ععزء 801
 ECAR Part 108واالتجاهعات والنشعرات األمنيعة وبعرامج أمعن المطعار التعي تطبعق علعى أمعاكن

مشع ععغل الطع ععائرة وكع ععذلر برنع ععامج أمع ععن مشع ععغل الطع ععائرة واحتياجع ععات األشع ععخاص مع ععن معرفع ععة للقيع ععام
بواجباتهم.
 viعلى كل حائز اجازة أن يحتفظ بسجل لكل برامج التدريب وان يقدم المعلومات الى سلطة الطيعران
المدني في حال طلبها .
 viiعلى كل مشغل طائرة تحديث وصيانة برامج األمن المعتمدة التي تأكد أن طاقم الطائرة يقوم بإداء
واجبات ععه ف ععي التص ععدي الفع ععال غي ععر المش ععروع باالس ععلوب االمث ععل ال ععذي ت ععم تحدي ععده ويت ععابع تعري ععف
الموظفين بإجراءات الحماية والنواحي الفنية الخاصة بالمسافر واألمتعة والبضائع والبريد والمعدات
والمخععازن والمععؤن بغععرض تحميلهععا علععى الطععائرة لمسععاعدتهم فععي الحمايععة مععن أفعععال التخريععب أو
أفعال التدخول غير مشروع وهذا البرنامج يتضمن العناصر التالية :
أ) تحديد مدي خطورة الحادث .

ب) طاقم االتصاالت والتنسيق .
ت) استجابة الدفاع عن النفس .
ث) استخدام أجهزة الحماية للطاقم المصرح لها من دولة المشغل .

ج) فهم سلوكيات اإلرهابين لتسهيل قدرة أعضاء الطاقم أن يتععاملوا معع شخصعية الخعاطف
والركاب .
ح) التدريب على حاالت التهديد .
خ) اإلجراءات الجوية لحماية الطائرة .
د) اجراءات فحص الطائرة واالسترشاد على األقل بمكان الطائرة .
ذ) التدريب على أداء األفراد المن الطيران المدني .

( )3وفيما يلي نموذج استرشادي إلعداد برنامج التدريب على أمن الطيران .

الفصل األول  :برنامج التدريب فى مجال أمن الطيران المدني .

 8 – 8األهداف .

 2 – 8مجال التطبيق .
 0 – 8األساس القانوني .
 4 – 8التعاريف .
 5 – 8التنظيم والمسئوليات .
 6 – 8المجموعات المستهدفة .
الفصل الثاني  :مسئولو األمن .

 8 – 2التوظيف .

 2 – 2مؤهالت العاملين بأمن الطيران (المطار/الشركة . )...
 0 – 2االختيار .
 4 – 2مقتضيات التدريب .
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 5 – 2االرتقاء الوظيفي .
الفصل الثالث  :الموظفين غير األمنيين .

 8 – 0التوظيف واالختيار .
 2 – 0مقتضيات التدريب .

الفصل الرابع  :خطط الوحدات التدريبية والدروس
الفصل الخامس  :سجالت التدريب

د .إقرار االمتثال للتشريعات المصرية :

( )8يجب علي الجمات المعني التالي ذكرها والجمات االخري ذات العالق والمعني بتنفيغذ جوانغب
البرنامج الواني المصري شمن الطيران:
 iمشللي اائرات النقل الجوي التجاري للركاب والبضائع .
 iiمشللي اائرات الطيران العا .
 iiiممارسي اشغلاا الجوية .
 ivمشللي عمليات البالون الطائر .
( )2هرورة االلتزا بتقدي إقغرار االمتاغاا للتشغريع المصغري الجغزء  801المتعلغق بغنمن مشغللي
الطائرات إلي سلطة الطيران المدني المصري وفقا ً لما ورد بذلك الجزء من أحكا وإجغراءات
وتغغدابير أمنيغغة تفغغي بمتطلبغغات البرنغغامج الغغواني المصغغري شمغغن الطيغغران المغغدني والبرنغغامج
الغغواني المصغغري لمراقبغغة جغغودة أمغغن الطيغغران والبرنغغامج الغغواني المصغغري للتغغدريب علغغي
أعماا أمن الطيران المبنية علي اشحكا والقواعغد القياسغية والتغدابير اشمنيغة الغواردة بغالملحق
السابع عشر (اشمن) الصادر عن المنظمة الدولية للطيران المغدني  ICAOوبمغا يتفغق ويغتالء
مع حج وابيعة نشاا مشللي الطائرات السابق ذكرها في هذا الجزء .
ذ .فصل مستقل بعنوان األمن في أدلة عمل مشغلي الطائرات :
( )8يجغغب علغغي الجمغغات المعنيغ التغغالي ذكرهغغا والجمغغات االخغغري ذات العالقغ والمعنيغ بتنفيغغذ جوانغغب
البرنامج الواني المصري شمن الطيران وفقا ً إلقتضاء حج وابيعة النشاا لتلك الجمات كغالً فيمغا
يدص :
 iمشللي اائرات النقل الجوي التجاري للركاب والبضائع
 iiمشللي اائرات الطيران العا
 iiiممارسي اشغلاا الجوية
ivمشللي عمليات البالون الطائر
( )2هرورة االلتزا بتقدي فصل مستقل بعنوان اشمن في اشدلة التالي (دليل العمليات – دليل الضغياف
– دليل المحط – دليل الترحيل – دليل التدريب) يجب أن تحتوي اشدلة السابقة كحد أدنى علغي مغا
يلي :
 iعا .
 iiالتعاريف
 iiiالتشريعات .
 ivمسئوليات مدير العمليات .
 vمسئوليات قائد الطائرة .
 viالتقارير .
 viiالجرائ علي متن الطائرة .
 viiiالتدريب .
 ixاالختطاف .
 xإجراءات اشمن الوقائية والتدريب .
 xiالراكب المشاغب  /غير المنضبط .
 xiiالتمديد بقنبلة .
 xiiiإجراءات غلق باب مقصورة القيادة أثناء الطيران .
 xivقائمة التفتيش اشمني للطائرة .
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 xvقائمة الفحص اشمني للطائرة .
 xviإجراءات حمل ونقل اشسلحة والذخائر علي متن الطائرة .
 xviiإجراءات التعامل مع اشسلحة الكيميائية والبيولوجية .
( )0يجب علي مشللي الطائرات والجمات السابق ذكرها هرورة االلتزا بنن تشمل أدلة العمل السغابق
ذكرها فيما عدا دليل التدريب علغي اإلجغراءات والتغدابير اشمنيغة الواجغب إتباعمغا عنغد التعامغل مغع
الوقائع والحاالت السابق ذكرها بما يتفق ويتالء مع حج وابيعة نشغاا مشغللي الطغائرات السغابق
ذكرها في هذا الجزء .
( )4يجب علي مشللي الطائرات والجمات السابق ذكرها هرورة تغوفير نسغدة مغن أدلغة العمغل السغابق
ذكرها بقاعدة التشليل الرئيسية والمحطات التابعة داخل جممورية مصر العربية وخارجما .
( )5وفيمغغغا يتعلغغغق بغغغدليل التغغغدريب لمشغغغللي الطغغغائرات يجغغغب أن يشغغغمل الغغغدورات التدريبيغغغة اشساسغغغية
والتنشغغيطية والمنغغاهج وسغغاعات التغغدريب الداصغغة بغغنمن الطيغغران لكغغل مغغن الطيغغارين – الضغغيافة –
مغغديري أمغغن الطيغغران – منسغغقي أمغغن الطيغغران – العغغاملين بغغاشمن – الدغغدمات اشرهغغية بمغغا يتفغغق
ويتالء مع حج وابيعة نشاا مشللي الطائرات السابق ذكرها في هذا الجزء .
( )6يجب علي مشللي الطائرات توفير ما يلي من أدلة ووثائق ونماذج خاصة بنمن الطيغران علغي مغتن
الطائرات واالسغتجابة بتقغديمما عنغد الطلغب لمفتشغي سغلطة الطيغران المغدني إلتمغا ممغا وواجبغات
التفتيش اشمني :
 .iدليل العمليات .
 .iiدليل الضيافة .
 iiقائمة التفتيش اشمني للطائرة .
 iiiقائمة الفحص اشمني للطائرة توه المكان اشقل خطورة علغي الطغائرة فغي حالغة وجغود
قنبلة علي متن الطائرة (. )LRBL
 ivه -نموذج التعامل مع الركاب المشاغبين  /اللير منضبطين بالللة العربية واالنجليزية .
 vو -نموذج حمل اشسلحة علي متن الطائرة .
 viنموذج تقرير أولي لفعل من أفعاا التدخل غير المشروع .
 viiالنماذج الداص بكيفية التعامل مع االسلح الكيميائي والبيولوجي .
ر .سجالت التدريب (األساسي – التنشيطي) فيما يخص أمن الطيران :
( )8يجب على الجهات التي تنفذ برامج التدريب فى مجال امن الطيران أن تحعتفظ بسعجالت
تدريب حديثة ودقيقة لجميع فئات الموظفين الذين ينطبعق علعيهم البرنعامج  .ويجعب حفعظ
السععجالت ط عوال مععدة عمععل كععل موظععف علععى األقععل ويجععب أن تكععون السععجالت كاملععة

ومس ع ععتوفاة لجمي ع ععع أنع ع عواع الت ع ععدريب (األساس ع ععي – التنش ع ععيطي – الت ع ععدريب أثن ع ععاء العم ع ععل
( )O.J.Tعل ععى النح ععو المالئ ععم تواتاحته ععا عن ععد طل ععب س ععلطة الطيع عران الم ععدني المص ععري

بمعرفععة مفتش ععي /م ععدققي أمععن الطيع عران اإلط ععالع عليه ععا ويجععب عل ععى األقععل أن تتض ععمن
الوثائق ما يلي :
 .iأسم الموظف ووظيفته .
 .iiأسم المنشأه .

 .iiiتاريخ بدء العمل .
 .ivاألنشطة األمنية وتاريخ بدء القيام بها ألول مرة .
 .vتفاصيل التدريب الذي تم الحصول عليه بما في ذلر تواريخ التدريب والمدة بعدد الساعات.
 .viأسم المدرب وتوقيعات المدرب والمتدرب مع ذكر التاريخ .

 .viiسجالت األداء ونتائج االختبار .

 .viiiالنسبة المئوية أو العالمات الدنيا التى تم الحصول عليها خالل عملية الترخيص .
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 .ixصورة من شهادات اتمام التدريب بنجاح لكل دارس .
 .aيجب الحفاظ على سرية األداء ونتائج االختبار .
ز .سجالت التحريات األمنية (صحيفة الحالة الجنائية) :

( )8يجععب علععي مشععغلي الطععائرات والجهععات المعنيععة بالتش عريع المصععري ألمععن الطي عران الجععزء 801الخععاص
بعأمن مشعغلي الطععائرات االلتعزام بإخضعاع األشععخاص العذين ينفعذون ضعوابط األمعن للتحريعات الشخصععية

تواجراءات االختبار .
( )2يج ععب اخض ععاع جمي ععع الم ععوظفين االمني ععين والم ععوظفين المعني ععين بتنفي ععذ ت ععدابير أم ععن الطيع عران للتحري ععات
الشخصية والتحريات المتكررة ويجب أن تشمل هذه التحريات الوقوف علي أي مشعاركة فعي مجموععات
يشععتبه فععي قيامهععا بأنشععطة ارهابيععة أو متعععاطف معهععا وأيض عاع التحقععق مععن هويععات المرشععحين وخب عراتهم

السععابقة ومععن بينهععا أي س عوابق جنائيععة ويجععب اج عراء التحريععات الشخصععية بصععفة متكععررة كلمععا اسععتدعى
األمر أن يقوم الموظفون بتجديد بطاقات الهوية التي تخولهم دخول المطارات .

س .السجل اإلجرامي وصحيفة الحالة الجنائية :

( )8يج ععب عل ععي مش ععغلي الط ععائرات االلتع عزام بإخض ععاع األش ععخاص الع ععذين ينف ععذون ضع عوابط األم ععن للتحريعععات
الشخصية تواجراءات االختبار اآلتي ذكرهم :
i

أي موظف أو متعاقد حسب اجازة مشغل الطائرة .

 iiكل شخص قام مشغل الطائرة بإصدار تحقيق شخصية ويسمح له بدخول مطعار واحعد أو أكثعر أو
حص ععل عل ععى وس ععيلة ت ععم قبوله ععا م ععن مط ععار لل ععدخول دون أي ح ارس ععة ال ععى المن ععاطق األمني ععة الت ععي

تستوجب اظهار تحقيق الشخصية .
 iiiأي شخص مصرح له ألداء وظائف الكشعف األمنعي فعي األمعاكن المخصصعة لعذلر فعي المطعارات
المصرية .
 ivكل شخص يقوم بمهمة التفتيش األمني للركاب والحقائب والطائرة .
v

عدم استمرار أي شخص في أداء عملية الكشف دون أن يكون قد تم الكشعف ععن صعحيفة الحالعة

الجنائية لذلر الشخص .
ش .فقد األهلية :

يفقععد الشععخص األهليععة للععدخول دون ح ارسععة لععو اتضععح بسععجله الجنععائي انععه مععدان أو مععذنب الرتكابععه ج عرائم قبععل
حصوله على تصريح بالدخول دون حراسة ألداء وظائف الكشف أو لو أن الشخص وجد غير معدان ولكعن بسعبب
كونه مجنوناع وهذه الجرائم هي :

( )8تزويععر الشععهادات أو وضععع عالمععات مزيفععة علععى الطععائرات أو انتهععار آخععر لقواعععد تسععجيل
الطائرات .
( )2التدخل إلعاقة المالحة الجوية .
( )0نقل مواد خطرة بطريقة غير سليمة .
( )4القرصنة الحوبة للطائرات .

( )5التعرض ألعضاء الطاقم خالل الرحلة الجوية .
( )6ارتكاب جرائم محددة على متن طائرة في الجو .
( )1حمل أسلحة أو متفجرات على متن الطائرة .
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( )1نقل معلومات كاذبة .
( )0القرصنة الجوية خارج األجواء المصرية .
()80

انتهار يتعلق بالمواد سريعة االشتعال ونقل مواد خطرة .

()82

تدمير طائرة أو مرفق من مرافق الطيران .

()80

القتل .

()84

االعتداء بقصد القتل ( الشروع في القتل ) .

()85

التجسس .

()81

خطف شخص .

()81

الخيانة .

()80

ارتكاب جريمة اغتصاب أو اعتداء جنسي .

الدخول غير المشروع الى الطائرة .

()88

اثارة الشغب والتخريب .

()86

حيععازة معواد متفجعرة أو سععالح بشععكل غيععر مشععروع أو بيعععة أو تسععويقه أو صععناعته أو

()20

مواد متفجرة .
()28

االبتزاز .

()22

السرقة باإلكراه تحت تهديد السالح .

()24

التآمر .

()25

جرائم تشتمل عنه التهديد .

()26

ارتكاب جرائم تشمل على ما سبق .

()21

العنف في المطارات الدولية .

تسويق مواد محظورة أو توزيعها أو محاولة تسويقها .

()20

ص .سجالت التحريات األمنية :

( )8يجب علي مشغلي الطائرات والجهات المعنية بالجزء  801من التشريع المصعري الخعاص بعأمن مشعغلي
الطائرات االلتزام بحفظ السجالت لكافة العاملين تشعمل التعاريخ العوظيفي للشعخص ويجعب أن تشعمل تلعر
السجالت كحد أدنى ما يلي :
i

شهادة الميالد .

 iiصورة المؤهل الدراسي .

 iiiشهادة الخدمة العسكرية .
 ivالطلب الوظيفي .
v

صحيفة الحالة الجنائية .

( )2يجب االلتزام بالحماية األمنية والسرية لسجالت العاملين عن طريق شخص مسعئول ععن الحفعظ والعتحكم
في السجالت .
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الجزء الثالث
إجراءات األمن الوقائية
 21-101اإلجراءات المتعلقة بالركاب وأمتعتهم اليدوية :
أ -يجب علي مشللي الطائرات وهع اإلجراءات للتنكد من الكشف علي ركاب الغرحالت الجويغة التجاريغة
وأمتعتم اليدوية الذين يبدءون سفره من إقليمما قبل أن يسغتقلوا اغائرة ملغادرة مغن منطقغة أمنيغة مقيغدة
وذلك بلرض منع إدخاا اشسلحة والمتفجرات واشغياء الدطرة والمواد الدطرة الستعمالما في ارتكغاب
فعل من أفعاا التدخل غير المشروع .
ب -يجب علي مشللي الطائرات التحقق من فرز ركاب عمليغات النقغل الجغوي التجغاري البغادئين والمحغولين
والعغغابرين وأمتعغغتم الشدصغغية قبغغل الصغغعود إلغغي الطغغائرة وأن يغغت تنفيغغذ اإلجغغراءات بشغغكل متواصغغل
لضمان أن يكون هؤالء الركاب وأمتعتم اليدوية قد خضعوا للفغرز علغي مسغتوم مالئغ فغي نقطغة بدايغة
الرحلة وتوفرت لم فيما بعد الحماية من التدخل غير المصرح ب منذ نقطة بدايغة عمليغة الكشغف اشمنغي
فغي مطغغار منشغن الرحلغغة حتغغى ملغادرة الطغغائرة فغغي مطغار التحويغغل علغي أن يغغت ذلغغك التعغاون مغغع الغغدوا
المتعاقدة اشخرم حسب االقتضاء ووفقا ً لدرجة وابيعة التمديد .
ت -يجغغب علغغي مشغغللي الطغغائرات حمايغغة الركغغاب وأمتعغغتم اليدويغغة الغغذين خضغغعوا للفغغرز مغغن التغغدخل غيغغر
المصرح ب منذ نقطغة الفغرز إلغي أن يصغعدوا علغي مغتن اغائرتم وإذا مغا حغدث اخغتالا أو اتصغاا مغع
أغدا ل يدضعوا للكشف اشمني يجب إعادة فرز الركاب المعنيين وأمتعتم اليدوية قبل الصعود إلي
الطائرة .
ث -ينطبق ما ورد بالفقرات السابقة علي حائزي إجازات التشليل ابقاً لحج وابيعة نشاا كل مشلل .
 25-101اإلجراءات المتعلقة باألمتعة المنقولة في مستودع الطائرة :
أ -يجب علي مشللي الطائرات وهع تدابير لضمان فرز اشمتعة المنقولة في مسغتودع الطغائرة والتغي يبغدأ
نقلما من أراهيما وذلك قبل تحميلما علي اائرة مستددمة في عمليغات النقغل الجغوي التجغاري الملغادرة
من منطقة أمنية مقيدة .
ب -يجب علي مشللي الطائرات أن تكفل أن كل اشمتعة التي تنقل في مسغتودع الطغائرة والمقغرر نقلمغا علغي
رحالت تجارية محمية من التدخل غير المصرح ب منذ نقطة فرزهغا أو قبولمغا فغي عمغدة الناقغل الجغوي
أيممغغا يحغغدث أوالً إلغغي حغغين أن تلغغادر الطغغائره التغغي ينبلغغي أن تنقلمغغا وإن كغغان هنغغا أي مسغغاة بسغغالمة
أمتعة المستودع يجب إعادة فرز أمتعة المستودع قبل وهعما علي متن الطائرة .
ت -يجب علي مشللي الطائرات همان عد نقل أمتعة أغدا غير موجودين علي مغتن الطغائرة إال إذا تغ
تحديد اشمتعة علي أنما أمتعة غير مصحوبة وإخضاعما لفرز مالئ .
ث -يجب علي مشللي الطائرات أن تكفل فرز اشمتعة المحولة التي تنقغل فغي مسغتودع الطغائرة قبغل تحميلمغا
علي متن الطائرة المستددمة في عمليات النقل الجوي التجغاري مغا لغ تكغن لغديما إجغراءات تحقغق وتنفغذ
باسغغتمرار بالتعغغاون مغغع الغغدوا المتعاقغغدة اشخغغرم حسغغب االقتضغغاء إجغغراءات تضغغمن أن هغغذه اشمتعغغة
المحولة قد خضعت للفرز علي مستوم مالئ في نقطة بداية الرحلغة وتغوفرت لمغا فيمغا بعغد الحمايغة مغن
التدخل غير المصرح ب منذ نقطة بداية عمليغة الفغرز فغي مطغار منشغن الرحلغة حتغى ملغادرة الرحلغة فغي
مطار التحويل ويت ذلك حسب االقتضاء ووفقاً لدرجة وابيعة التمديد علي أساة تقيي المداار اشمنيغة
من قبل السلطات المدتصة ومشللي المطارات ومشللي الطائرات .
ج -ينطبق ما ورد بالفقرات السابقة علي حائزي إجازات التشليل ابقاً لحج وابيعة نشاا كل مشلل .
 27-101اإلجراءات المتعلقة بالبضائع والبريد والسلع األخرى :
أ -يجب علي مشللي الطائرات التنكغد مغن تطبيغق الضغوابط اشمنيغة المناسغبة بمغا فغي ذلغك الكشغف اشمنغي
علي البضائع والبريد قبل أن تحمل علي متن الطائرة التي ستجري عمليات نقل جوي تجاري للركاب .
ب -يجب االلتزا بنقل وغحن البضائع والبريد سواء كانت صادرة أو واردة مغن مطغارات يتغوفر بمغا منافغذ
للبضائع والبريد (قغرم بضغائع) حتغى يغت التابغت مغن تطبيغق كافغة الضغوابط اشمنيغة والداصغة بالكشغف
اشمني وذلك لكبر حج الطرود والمشحونات وما يتطلب ذلك من أجمزة كشف ذات أحجا غيغر متغوفرة
فى المطارات العادية التي ليس بما قري بضائع .
ت -يجب االلتزا بالكشغف اشمنغي بنسغبة  %188فغى حالغة نقغل وغغحن البضغائع أو الطغرود فغى الفراغغات
الموجودة على اائرات النقل التجاري للركاب من خالا مطارات بما قرم بضائع .
ث -يجب علي مشللي الطائرات التنكد من أن الضغوابط اشمنيغة التغي تطبغق علغي البريغد والبضغائع المنقولغة
علي جميغع اغائرات نقغل البضغائع تحغدد علغي أسغاة تقيغي للمدغاار اشمنيغة تقغو بغ السغلطات الوانيغة
المعنية  ،يت الكشف اشمني حسب االقتضاء ووفقا ً لطبيعة ودرجة التمديد وإدارة المدغاار (درجغة تقيغي
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التمديغغد) مغغن خغغالا سغغلطة الطيغغران المغغدني ومشغغللي المطغغار ومشغغللي الطغغائرات فغغى نقغغل البضغغائع
والمشحونات والطرود على متن اائرات البضائع من مطارات بما قرم بضائع .
يجب االلتزا بجنشاء سجالت للتدريب اشمني للقائمين على أمن البضائع والبريد .
يجب علي مشللي الطائرات تطبيق االجغراءات االمنيغ المشغدده علغي البضغائع والبريغد عاليغة المدغاار
علي النحو المناسب لحج وابيعة التمديد وفقا ً لتقيي المداار الذي تجري السلط المدتص .
يجب علي مشللي الطائرات تطبيق االجراءات والضوابط االمني المناسغب علغي التمغوين والمدزونغات
واالمدادات المقرر نقلما علي رحالت الركاب التجاري والتي تتضمن الكشف االمني والحماي الي حغين
تحميلما علي متن الطائره .
يجب علي مشلل الطائرات ان تضغمن ان البضغائع والبريغد التغي تغ تنكيغدها واحتسغابما يجغب إصغدارها
ومعما صفتما االمني سواء في غكل إلكتروني او خطي .
يجغغب علغغي مشغغللي الطغغائرات التاكغغد مغغن اخضغغاع البضغغائع المحولغ والبريغغد المحغغوا للضغغوابط اشمنيغ
المالئم غ قبغغل تحميلمغغا علغغي مغغتن الطغغائره المسغغتددم فغغي عمليغغات النقغغل الجغغوي التجغغاري التغغي تلغغادر
اراهيما بما يشمل الكشف االمني والحماي حتي تحميلما علي متن الطائره .
يجب علي مشللي الطائرات مراعاة ابيعة الشحن المنقول عند إجراء الفحص والتفتش االمني للبضائع
والبريد وان يت ذلك باالساليب المالئم .

 29-101اإلجراءات المتعلقة بفئات خاصه من الركاب :
يجغغب علغغي مشغغللي الطغغائرات أن تتضغغمن بغغرامج امغغنم إجغغراءات للتعامغغل مغغع الركغغاب الليغغر منضغغبطين
المحتملين والمشاغبين .
 11-101اإلجراءات المتعلقة بالدبلوماسيين والحقائب الدبلوماسية :
أ -يععتم االلتعزام بمععا ورد باتفاقيععة فيينععا  1911بشععان معاملععة الدبلوماسععيين وبععتم اجعراء الكشععف الروتينععي علععي
الدبلوماسععيين بععنفس الطريقععة التععي يععتم بهععا الكشععف علععي الركععاب اآلخ عرين قبععل الصعععود الععي الطععائرة .أمععا
الحقائب الدبلوماسية التي تحمل عالمات خارجية عليها اسم الدولعة فإنهعا ال تخضعع للتفتعيش وال تفحعص
بشععرط أن تكععون محكمععة اإلغععالق ومختومععة وبشععرط أن يبععرز حامععل الحقيبععة الدبلوماسععية بطاقععة تحقيععق
شخصععيته أو بطاقععة تعريععف مقبولععة ومناسععبة باإلضععافة الععى تفععويض (جعواز سععفر دبلوماسععي أو يثبععت أن

هذا الشخص له صفة رسمية أو خطاب تفويض) بحمل الحقيبة الدبلوماسية  .أما األشعياء األخعرى التعي
يحملهععا ذل ععر الش ععخص فإنهععا ال تس ععتثنى مععن الفح ععص وتعامععل نف ععس المعامل ععة التععي يعامععل بهععا الرك ععاب
اآلخرون ( .يتم االسترشاد باالجراءات التي وردت بالبرنامج الوطني) .
ب -الكشف الدا .
يت إجراء التفتيش البدني بصفة دائمة أو روتينية حسب مستوي التمديد الذي تتعرض ل غركة الطيران أو
المطار وعلى أي حاا فجن الركاب الذين يحتاجون معاملة خاصة بما فيم الركاب المرهى الذين يحملغون
أجمزة لتنظي هربات القلب والركاب المعاقين وكذلك اللذين يحملون اغغياء ثمينغ يغت تفتيشغم بمنغنم عغن
الركاب اآلخرين كما يت في هذه الحالة تفتيش الراكب واشمتعة التي بصحبت كما يلي :
( )8ي ععتم بواس ععطة التفت ععيش الي ععدوي أو باألش عععة الس ععينية لجمي ععع األمتع ععة الت ععي بص ععحبة ال ارك ععب قب ععل
الصعود على متن الطائرة.

( )2باسععتخدام جهععاز يععدوى للكشععف عععن المعععادن يجععرى علععى ال اركععب أو بععالتفتيش اليععدوي بالنسععبة
للركاب الذين يحملون أجهزة لتنظيم ضربات القلب والركاب المعاقين الذين ال يجعوز تعريضعهم
لجهاز الكشف عن المعادن .
( )0بواسطة شخص من نفس جنس الراكب ومدرب تدريبا جيداع على القيام بهذه المهمة .

( )4بمجرد االنتهاء من التفتيش تتم المراقبة األمنية على ذلر الراكب حتى يصعد الي الطائرة .
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ت -االستاناء من التفتيش .
يستاني من التفتيش رؤساء الدوا والشدصيات اشخرم المدرجة فغي قائمغة خاصغة وذلغك عنغد سغفره فغي
مما رسمية و يظل هذا االستاناء في أهيق الحدود ويت إبالغ إدارة المطار وخدمات اشمن بالمطار لعمل
الترتيبات الالزمة لألغدا الذين يتمتعون بمذا االستاناء .
 11-101اإلجراءات المتعلقة بالطائرات :
أ -يجب علي مشغلي الطائرات اجراء عمليات الفحص األمني على الطائرات المسعتخدمة فعي عمليعات النقعل
الجوي التجاري التى تبدأ من اقليمها أو اجراء التفتيش األمني عليها وأن تحعدد علعى أسعاس تقيعيم المخعاطر
األمنية الذي تقوم به السلطات الوطنية المعنية أيا من العمليتين مناسبة للتطبيق أي عملية الفحص األمني
أو التفتيش األمني .

ب -يجب علي مشغلي الطائرات اتخاذ التدابير للتأكد من أن الركاب الذين ينزلون من رحالت العبور لم يتركوا
وراءهم أشياء على متن الطائرة .
ت -يجب علي مشغلي الطائرات اتخاذ اإلجراءات المالئمة لمنع األشخاص غير المصرح لهم بدخول مقصورة
القيادة في أثناء الطيران .

ث -يجب علي مشغلي الطائرات حماية الطائرة من التدخل غير المصرح به منعذ بدايعة تنفيعذ عمليعات الفحعص
أو عمليات التفتيش الى حين مغادرة الطائرة .
ج -المسئولية :
يقع على عاتق مشغلو الطائرات مسئولية تأمين وحمايعة طعائراتهم سعواء عنعد تجهيعز الطعائرة للقيعام برحلعة
جوية أو عند اجراء عمليات صيانة للطائعرة .

ح -ظروف التشغيل العادية :

( )8يجععب علععي مشععغلي الطععائرات التأكععد مععن غلععق أب عواب الطععائرات وأن تبعععد عنهععا معععدات الصعععود اليهععا
(الساللم والجسور

 ..الخ) ووضع سيل أمني علي ابواب الطائره باإلضافة الى التدابير األخعرى التعي

قد تشمل تعيين حراسة على تلر الطائعرات أو تسيير دوريات مرتجلة أو راكبة .

( )2يجب علي مشغلو الطائرات التععأكد معن اتمعام اجعراءات التفتعيش والفحوصعات التعي تجعرى علعى الطعائرات
قبل بدء الرحالت وذلر قبل ادخال الطائرات العى الخدمعة لكشعف أيعة أجسعام قعد تثيعر الشعر أو يمكعن أن
تخفي فيها أسلحة أو متفجرات أو أي مواد خطرة أخعرى.
( )0يج ععب عل ععى مش ععغلو الط ععائرات وض ععع اإلجع عراءات التع عي تكف ععل اجع عراء عملي ععات الفح ععص األمن ععي عل ععى
الطععائرات المسععتخدمة فععي عمليععات النقععل الجععوي التجععاري أو اج عراء التفتععيش األمنععي عليهععا وان تحععدد

علععى أسععاس تقيععيم المخععاطر األمنيععة الععذي تقععوم بععه السععلطات الوطنيععة المعنيععة أيععا مععن العمليتععين مناسععبة
للتطبيق أي عملية الفحص األمني أو التفتيش األمني.
( )4يجععب علععى مشععغلو الطععائرات التأكععد مععن اتمععام الفحععص أو التفتععيش األمنععي للطععائرة علععي أسععاس تقيععيم
المخاطر األمنية علي أن يتم حماية الطائرة من الدخول غير المصرح به .

( )5يجب على مشغلو الطائرات اتخاذ اجراءات لضمان أن ركاب أي طعائرة مشعغلة فعي أي رحلعة تجاريعة لعم
يتركوا أشياء على متنها عند خروجهم منها في أي وقت.
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( )6يجععب علععى مشععغلو الطععائرات وضععع اإلج عراءات التععي تضععمن حمايععة الطععائرة التععي خضعععت للتفتععيش او
الفحععص مععن التععدخل غيععر المصععرح بععه منععذ بدايععة تنفيععذ عمليععات الفحععص أو عمليععات التفتععيش الععى حععين
مغادرة الطائرة.

( )1يجععب علععى مشععغلو الط ععائرات اتخععاذ اإلجععراءات المالئم ععة لضععمان منععع األش ععخاص غيععر المصععرح له ععم
بدخول مقصورة القيادة في أثناء الطيران .
( )1يجب علي مشعغلو الطعائرات متابععة الحقائعب (مسعجله  /يدويعه) والبضعائع والبريعد واالمعدادات معن لحظعة
استالمها وحتي وضعها علي متن الطائره (مرافقه امنيه) .
خ -في حاالت التهديد المتزايد :

( )8بالنسبة للطائرات التي تعرضت لتهديد يجب على مشغلي الطائرات تنفيذ التعدابير الكافيعة للتأكعد معن أن
الركاب المغادرين للطائرة في أي من (المطارات التي تتوقف فيها الطائرة فعي خعالل رحالتهعا بعين مطعار
القيام األصلي ومطار الوصول النهائي) لم يتركوا أي أشياء على متن الطعائرة عنعد مغعادرتهم لهععا وعنعد
وجود شر قوى قائم على أساس مؤكد بأن احدى الطائرات سوف تتععرض لفععل معن أفععال التعدخل غيعر

المشروع يجب على سلطة المطار :
 iابالع مشغل الطائعرة .
 iiالتأكد من اجراء تفتيش شامل للطائعرة .
( )2عند وجود احتمال تعرض طعائرة لهجعوم أثنعاء وجودهعا علعى األرض يجعب علعى مشعغلي الطعائرات اتخعاذ
اآلتي :

 iابالع السلطات المختصة بالمطار بأسرع وقت ممكعن .
 iiالتأك ععد م ععن اتخ ععاذ اإلجع عراءات الكفيل ععة بت ععأمين س ععالمة الط ععائرة حس ععبما تح ععدده خط ععة
الطوارا الخاصة بالمطعار .
15-101

اإلجراءات المتعلقة بحمل األسلحة وحراس الجو :

أ .يجعب علعي مشععغلي الطعائرات التأكعد مععن أن حمعل السعالح علععي معتن الطعائرات مععن قبعل األفعراد المكلفععين
بتطبيععق القععانون أو غيععرهم مععن األشععخاص المععرخص لهععم بععذلر ألداء مهععامهم يخضععع لموافقععة خاصععة
وفقاع لقوانين الدولة .

ب .يجب علي مشغلي الطائرات التأكعد معن ععدم السعماح بحمعل األسعلحة اال بععد أن يقعرر شعخص مخعول
ومؤهععل أنهععا ليسععت محشععوة برصععاص وبشععرط وضععع هععذه األسععلحة فععي مكععان بعيععد عععن متنععاول أي
شخص طوال مدة الرحلة الجوية .
ت .يجعب علععي مشععغلي الطعائرات عنععد اسععتخدام حعراس األمععن علععي معتن الطععائرات أن تتأكععد معن أنهععم مععن
العععاملين الحكععوميين ممععن تععم اختيععارهم وتععدريبهم بعنايععة لهععذا الخصععوص وأن ت ارعععي جوانععب السععالمة
واألمععن علععي مععتن الطععائرة وأن يكععون اسععتخدامهم وفقعاع لتقيععيم التهديععدات الععذي نفذتععه السععلطة المختصععة

ويجب تنسيق استخدام هؤالء الحراس مع الدول المعنية وأن يبقى األمر سرياع بشكل تام

ث .يجب علي مشغلي الطائرات ابالع قائد الطائرة بعدد األشخاص المسلحين وبموقع مقاعدهم .
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التصريح بحمل أسلحة .

أ .التصريح بحمل أسلحة في المقصورة .
يجععب علععى كععل مععن مشععغلي المطععارات ومشععغلي الطععائرات التأكععد مععن تنفيععذ اإلجعراءات التفصععيلية الخاصععة
بحمععل األسععلحة الناريععة داخععل مقصععورة الركععاب عععن طريععق ضععباط انفععاذ القععانون واألشععخاص المصععرح لهععم
بحمل األسلحة ألداء واجباتهم  -وفيمعا يلعى أهعم اإلجعراءات الواجعب لمشعغلي المطعارات ومشعغلي الطعائرات
التأكد من االلتزام بتطبيقها وتنفيذها من قبل الكيانات المختصة بحمل األسلحة .

ب .اإلجراءات والمواد اإلرشادية الخاصة بحمل األسلحة فى مقصورة الركاب :
( )1التأكد عن طريق الشرطة باعتبارها السلطة المسئولة عن تنفيذ متطلبات السلطة والمختصة بمراجععة
واعتمععاد طلبععات حمععل األسععلحة الناريععة بتععرخيص فععى مقصععورة الطععائرات مععن الحصععول علععى تصعريح
خاص (وثيقة مكتوبة) باسم شخص معين بحمل السالح .

( )1التأكد من أن الشعخص المسعلح لديعة تصعريح قعانوني بحمعل السعالح وانعه تلقعى تعدريب علعى اسعتعمال
األسلحة .
( )3التأكد من أن طاقم الطائرة مؤهل ومعدرب للتعامعل معع األسعلحة للتحقعق معن أنهعا فارغعة وال يوجعد بهعا
ذخيرة .

( )1التأك ععد م ععن تنفي ععذ اجع عراءات خاص ععة تكف ععل أعط ععاء األفع عراد المس ععلحين تعليم ععات ش ععاملة ح ععول القواع ععد
واألنظمة المتعلقة بحمل األسلحة قبل دخول الطائرة .
( )5اخطار قائد الطائرة وكل أفراد الطاقم بمكان مقعد كل شعخص مسعلح فعى الطعائرة وأخطعار كعل مسعلح
بمكان اآلخر عند وجود أكثر من شخص مسلح على متن الطائرة .
( )1اطالع األشعخاص المسعلحين علعى جميعع القواععد واللعوائح والتشعريعات التعي تتعلعق بحمعل سعالح قبعل
صعودهم الي الطائرة.

( )7االمتناع عن تقديم المشروبات الروحية لألشخاص المسلحين المرخص لهم بحمل األسلحة .
( )0ابععالع األشععخاص المسععلحين المععرخص لهععم بحمععل السععالح علععى مععتن الطععائرة داخععل مقصععورة الركععاب
بعدم التدخل فى أي واقعة أثناء الرحلة الجوية ما لم يطلب منهم قائد الطائرة ذلر .

( )9التأكد من أن محطة الوصول ومحطات الترانزيت قد احيطت علماع وصرحت بحمل األسلحة .
()18

اإلبالع باالستالم لضباط أنفاذ القانون أو البيانات االخري فى مطار الوصول .

()11

نقل األسلحة خالل المنطقة األمنية المقيدة الى الطائرة مسئولية مشغل الطائرات .

()11

في حالة السفر يتم تسعليم السعالح لضعابط الصعاله والعذي يقعوم بعدوره بتسعليمه العي الشعركة

الناقلععه  .وفععي حالععة الوصععول يقععوم امععن الشععركة الناقلععة بتسععليم السععالح للسععيد ضععابط الصععاله  .وفععي
حالععة سععفر كبععار الشخصععيات (الععوزراء) يععتم تسععليم السععالح للسععيد ضععابط المنفععذ والععذي بععدوره يقععوم

بتسليمه ألمن الشركة الناقله  .وفعي حالعة الوصعول يقعوم امعن الشعركة الناقلعه بتسعليم السعالح الخعاص
بالحراسه المرافقة لضابط المنفذ والذي يقوم بدوره بتسليمه للحراسه المرافقعه فعي موقعع مالئعم بالمطعار
وذلر خشية حدوث تداعيات أمنيه في حالة تسليم وتسلم االسلحه بمنطقة المهبط .

ت .حمل األسلحة في المناطق الممنوعة .

( )1اإلجراءات والمواد اإلرشادية الخاصة بحمل األسلحة فى مستودع الطائرات :
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يقععع علععى عععاتق مشععغلي الطععائرات المسععئولية الخاصععة بنقععل األسععلحة خععالل المنطقععة األمنيععة المقيععدة وحتععى
وصولها ووضعها على متن الطائرة داخل مستودع الطائرة ( مخزن الحقائب ) وذلر بعد التأكد من االلتزام
بتنفيذ اإلجراءات األمنية اآلتية :

 .Iالتأكد من حصول الراكب علي تصريح بنقل السالح .

 .IIالتأكد من السالح غير محشو بالذخيرة .
 .IIIنقل السالح فى حاوية قوية لتجنب احتمال تلفه أثناء النقل .
 .IVاستخدام حاوية قابلة للغلق وال يمكن العبث بها .
 .Vيتم النقل عن طريق مسئول األمن بالمحطة حتى يتم تسليمه للطاقم على متن الطائرة علي ان يكون
مصرح له بذلر .

 .VIتدريب األشخاص الذين يتحققون من هذه األسلحة غير محشوة بذخائر .
 .VIIتوضع الحاوية داخل مستودع الطائرة ويتم ذلر من خالل نموذج خاص من أصل وصورتين :
األصعل

نسخة أولى

محطة اإلقالع

ملف الرحلة

للراكب الستالم السالح بمحطة الوصول

نسخة ثانية
ث .ضباط األمن المسلحين على متن الطائرة .

( )1يجب على مشغلي الطائرات ومشغلي المطارات التأكد من أن حمل السالح على متن الطائرات من قبعل
األف عراد المكلفععين بتطبيععق القععانون أو غيععرهم مععن األشععخاص المععرخص لهععم بععذلر ألداء مهععامهم يخضععع

لموافقة خاصة وفقاع لقوانين الدول المعنية باألمر .

( )1تق ععوم س ععلطة الطيع عران الم ععدني المص ععري بص ععفتها الس ععلطة المختص ععة ف ععى جمهوري ععة مص ععر العربي ععة ب ععأمن
الطيران بعالنظر فعى الطلبعات المقدمعة معن أي دول أخعرى للسعماح بسعفر أفعراد مسعلحين بمعن فعيهم حعراس
األمن على متن طائرة تابععة لمشعغلين معن العدول مقدمعة الطلعب ويجعب أن ال يسعمح بهعذا السعفر اال بععد

موافقة جميع الدول المعنية .

( )3ال يجععوز حمععل أسععلحة علععي مععتن الطععائرات اال اذا تقععرر بمعرفععة شععخص مععدرب ومحت ععرف بععأن قطعععة
السععالح خاليععة تمامععا مععن الععذخائر وأن تخععزن هععذه األسععلحة فععي أمععاكن بالطععائرة ال يمكععن آلي شععخص
الوصول اليها خالل الطيران وتتبع القواعد اآلتية:
i

تفععوض سععلطة الطي عران الم ععدني المصععري باعتبارهععا السععلطة المختصععة بععأمن الطيع عران بمصععر
أجهزة شرطة كل مطار بتلقي طلبات حمل األسلحة

 iiيتم تقديم الطلبات الى شرطة المطار قبل مغادرة الرحلة بوقت كاف.
 iiiيج ععب أن تك ععون تل ععر الطلب ععات مكتوب ععة وموقع ععة م ععن مس ععتوى اداري ع ععالي ف ععي الجه ععة الطالب ععة
ويحتوى على البيانات التفصعيلية حعول خعط سعير م ارفعق السعالح ومبعررات طلعب الوصعول العى

السالح خالل الرحلة (اذا طلب ذلر) .

 ivبعد تأكد شرطة كل مطار من استحقاق الطالب لحيازة سالح وحاجته الى الوصول اليه خالل
الطيران  ,يحول الطلب الى الناقل الجوى التخاذ اجراءاته المنصوص عليها ببرنامجه األمني.
 vيمععنح الطالععب الععذي أعتمععد طلبععه وثععائق مكتوبععة لتقععديمها الععى الناقععل الجععوى والمسععئول الرسععمي
عن أمن الطيران أو من يفوضه .
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 viبعد موافقة الناقل الجوي يجب عليه التأكد من تلقين الشخص الذي حصل علعى حمعل السعالح
بمقصورة القيادة قبل صعوده للطائرة حول القواعد واألحكام المتعلقة بذلر األمر ويمكن أن يتم
ذلععر مععن خععالل طلععب التوقيععع بععالعلم علععى هععذه القواعععد واألحكععام مكتوبععة لععدى الناقععل الجععوى ,

ويعتم ذلعر عنعد أول لقععاء بعين الطالعب لحمععل السعالح وممثعل الناقعل الجععوى وقبعل المعرور خععالل
نقاط الفحص األمني .
 viiيجععب اخطععار س علطات المطععار والناقععل الجععوى والشععرطة بالمطععار وأي سععلطات أخععرى مسععلحة
بالمطار حول شخصية طالب مرافقة السالح المرخص له بذلر .
 viiiيجب علعى الناقعل الجعوى االمتنعاع ععن تقعديم مشعروبات كحوليعه العى األشعخاص العذين بعرفقتهم
سالح في مقصورة الركاب.

 ixيجععب علععى الناقععل الجععوى التنبيععه علعى الشععخص المععرخص لععه بحمععل سععالح عععدم التععدخل بععأي
حال من األحوال في واقعة أو موقف يحدث خالل الرحلة (مثل حالة راكب غير منضعبط) اال
اذا طلب منه ذلر صراحة بواسطة طاقم الطائرة .

 xيجب على الناقل الجوى أن يدرج فعي برنامجعه األمنعي جميعع التعليمعات السعابقة باإلضعافة العى
مععادة ارشععاديه لتلقععين قائععد الرحلععة وطععاقم الطععائرة حععول األشععخاص المععرخص لهععم بحمععل أسععلحة
على متن الطائرة والمقاعد المخصصة لهم تواذا كان هنار على نفس الرحلة أكثر من شعخص
واحد مرخص له بحمل سالح فيجب اخطار كل منهم عن المقاعد األخرى .

 xiويجعب وضعع اجعراءات مكتوبعة قبعل قيعام الرحلعة للتأكعد معن تواجعد وأمعاكن المعرخص لهعم بحمعل
السالح واألشخاص المرافقين.
 xiiفععي حععال تحويععل ه عؤالء األشععخاص مععن ناقععل جععوى الععى آخععر عبععر الرحلععة فمععن الواجععب علععى
الناقل األول اخطار الناقل التالي بما سبق
 xiiiتواذا لزم استكمال الرحلة بأن ينقل على متن طائرة تتبع دولة أخرى غير الدولة التعي بعدأ عليهعا
الرحلة فانه يجب التنسيق بعين العدولتين قبعل الرحلعة بوقعت كعافي حتعى نضعمن االلتعزام بالقواععد

والتشريعات الخاصة بالدولة الثانية .
 xivيجب علي االفراد المسلحون االلتزام بالقواعد واللوائح المتعلقه بحمل السالح في دولة الوصول
وكذلر دولة المغادرة واي وقفات بينهما

ج .الحراسة  /المرافقة المسلحة .

يسمح للدول بسفر أفراد امن مسلحين بمن فيهم حراس األمن علي متن الطعائرات التابععة لهعذه العدول
وال يسععمح لهعؤالء األف عراد حمععل األسععلحة أثنععاء وجععودهم فععي اقلععيم جمهوريععة مصععر العربيععة وبشععرط قيععام
دولة التسعجيل أو التشعغيل للطعائرة بعاإلبالع المسعبق لسعلطة الطيعران المعدني المصعري أو أجهعزة األمعن
بالمطار المقصود بمصر عن وصول هؤالء األفراد المسلحين وتعهد هعذه العدول بم ارععاة هعؤالء األفعراد

عند وصولهم االلتزام بجميع القوانين واألنظمة والضوابط المطبقة بالدولة .

ويجععب علععي الععدول التععي تطلععب سععفر أف عراد مسععلحين بمععن فععيهم ح عراس األمععن علععي مععتن الطععائرات اتبععاع
اإلجراءات التالية :
( )1التقدم بطلب كتابي الي سلطة الطيران المدني المصعري للتصعريح لحعراس الجعو بحمعل أسعلحة علعى معتن
الطائرة .
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( )1اإلبالع المسبق لسلطة الطيران المدني المصري أو أجهزة األمن بالمطعار المقصعود بمصعر ععن وصعول
هؤالء األفراد المسلحين وتعهدهم بالتزامهم لجميع القوانين واألنظمة المعمول بها في مصر .
( )3تسليم السالح الي أجهزة الشرطة بالمطار عند الوصول .

( )1م ارعععاة الدولععة مقدمععة الطلععب للقواعععد والتوصععيات التععي أصععدرتها منظمععة الطيعران المععدني الععدوليICAO
بخصوص حراس األمن علي متن الطائرات المتعلقة بالتدريب ومعايير التأهيل .
( )5مراعاة قواعد حمل األسلحة علي متن الطائرات التي تتضعمن ابعالع قائعد الطعائرة وطلعب السعماح بعدخول
اقلععيم دولععة أخععري مععع وجععود ه عؤالء األشععخاص علععي مععتن الطععائرة طبقععا لبرنععامج رحلععة الطععائرة تواج عراءات

تخزين األسلحة عند الضرورة .

ح .األشخاص تحت الحراسة أو الحجز اإلداري .
( )1عام.
 .iيجغغب علغغي مشغغللي الطغغائرات الغغذين يشغغللون رحغغالت مغغن مطغغارات جمموريغغة مصغغر العربيغغة أن
يقومغغوا بغغجدراج تغغدابير وإجغغراءات اشمغغن فغغي بغغرامجم اشمنيغغة التغغي تضغغمن السغغالمة علغغي مغغتن
اائراتم التي تنقل ركاب ملزمين بالسفر علي أثر اتداذ إجراءات قضائية أو إدارية حيالم .
 .iiيجب علغي إدارة المطغار والجمغات اشخغرم ذات العالقغة بغنمن الطيغران إبغالغ مشغللي الطغائرات
(الناقل الجوي) وقائد الطائرة بالركاب الملزمين بالسفر شنم موهع إجراءات قضغائية أو إداريغة
حتى يتسنى تطبيق الضوابط اشمنية المالئمة .
( )2متطلبات األخطار .
 .iيجغغب علغغى أجمغغزة الشغغراة بكغغل مطغغار إخطغغار الناقغغل الجغغوم وقائغغد الطغغائرة بالركغغاب الملغغزمين
بالسغغفر شنم غ موهغغع إجغغراءات قضغغائية أو إداريغغة وذلغغك حتغغى يتسغغنى تطبيغغق الضغغوابط اشمنيغغة
المالئمغغة ويتضغغمن ذلغغك اشغغغدا فغغي حراسغغة هغغباا أنفغغاذ القغغانون واشغغغدا المدتلغغين عقليغاً
تحت الحراسة والمبعدون واشغدا غير المسموح بدخولم .
ً
 .iiعندما يلز سفر غدص ما شن غير مسموح بدخول الي البالد أو أن أمرا بالطرد قغد صغدر هغده
فعلغغي الناقغغل الجغغوي ابغغالغ السغغلطات فغغي دولغغة نقغغاا العبغغور ودولغغة المقصغغد النمغغائي بمويغغة هغغذا
الشدص وسبب نقل وتقيي الدطر الذي يمكن ان يشكل .
( )1اإلجراءات والتدابير األمنية .
 .iابالغ مشلل الطائره بموية الركاب وسبب النقل .
 .iiابالغ مشلل الطائره بنسماء وألقاب المرافقين إن وجدوا .
 .iiiيت عمل تقيي للمداار واي معلومغات اخغري ذات صغل بمغا فغي ذلغك سغبب تعيغين او عغد تعيغين
مرافق من غننما ان تساعد مشلل الطائرة علي تقيي المداار علي امن الرحلة الجوية .
 .ivترتيبات الجلوة المسبق إن كانت مطلوب .
 .vابيعة الوثائق المتوفره .
ً
ً
 .viإعطاء مشلل الطائره إغعارا كتابيا قبل الملادرة المعتزم لمبعد او غدص قيد االعتقغاا القانونيغ
بمدة  11ساع علي االقل.
 .viiاخطار مشلل الطائره الواصل دون ابطاء في نفس يو وصوا الراكب بالحاج الي نقغب غغدص
غير مسموح ل بالدخوا .
 .viiiيجغغب علغغى مشغغللي المطغغارات إدراج اإلجغغراءات الكفيلغغة بتغغنمين نقغغل الركغغاب بسغغبب خضغغوعم
إلجراءات قضائية أو إدارية .
 .ixيجب على مشللي الطائرات أن يدرج هغمن برنامجغ اشمنغي إجغراءات وتغدابير تضغمن السغالمة
على متن اائرتم التي تنقغل ركغاب ملغزمين بالسغفر علغى اثغر اتدغاذ إجغراءات قضغائية أو إداريغة
حيالم .
 .xيجب على إدارة المطار ومشللي الطائرات تقيي درجة التمديد المصاحبة لراكب قد يضطر للسفر
بسغغبب خضغغوع لءجغغراءات القضغغائية أو اإلداريغغة لكغغي ينخغغذ فغغي االعتبغغار االعتبغغارات التشغغليلية
التالية :
 العدد الالزم من المرافقين المسلحين
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استعمال وسائل تقييد الركاب



رفض النقل



اجراءات اإلبالع للدول التي تتوقف بها الطائرة ترانزيت .
اإلجراءات المتعلقة بالشحن الجوي والبريد :

أ .يجععب علععى مشععغلي الطععائرات تطبيععق الض عوابط األمنيععة علععى البضععائع والبريععد قبععل أن تحمععل علععى مععتن
الطائرة التي ستجري عمليات نقل جوي تجاري للركاب .
ب .يجععب علععي الناقععل الجععوي أن يتضععمن برنامج عه األمن عي المكتععوب اج عراءات الكشععف والتععداول للبضععائع
والبريد بجميع أنواعه ويجب على الناقل الجوى كتابة هذه اإلجراءات في برنامج أمنه والتأكد من تمعام
تنفيذ هذه اإلجراءات حسب مستوى التهديد الذي في ظله تنفذ الرحلة .

ت .يجععب علععى مشععغلي الطععائرات وضععع اإلجعراءات التععي تضععمن أن البضععائع والبريععد التععي سععتنقل علععى
متن طائرة تجارية لنقل الركاب محمية من التدخل غير المصعرح بعه منعذ نقطعة تنفيعذ الضعوابط األمنيعة
الى حين مغادرة الطائرة.
ث .يجععب علععى مشععغلي الطععائرات وضععع اإلج عراءات التععي تضععمن أن الضعوابط األمنيععة التععي تطبععق علععى

البضائع والبريد المنقولين على جميع طائرات نقعل البضعائع تحعدد علعى أسعاس تقيعيم المخعاطر األمنيعة
الععذي تقععوم بععه السععلطات الوطنيععة المعنيععة ويععتم تقيععيم المخععاطر ومراجعععة التععدابير األمنيععة بصععفة دوريععة

وتعديلها حسب االقتضاء لتتناسب مع مستويات المخاطر .
ج .البضععائع والبريععد المقععرر نقلهععا علععي رحععالت ركععاب دوليععة والتععي يجععري نقلهععا مععن مكععان آلخععر داخععل
المطار يجب معالجتها ونقلها في مكان آمن وحمايتها من التدخل غيعر المصعرح بعه معن نقطعة تطبيعق

التفتيش/الكشف أو ضوابط أمنية أخري حتى مغادرة الطعائرة لمنعع ادخعال أسعلحة أو متفجعرات أو غيعر
ذلر من األجهزة الخطرة األخرى .
ح .يجب علي شركات الطيران أن تضع وتنفذ تدابير وضعوابط أمنيعة مالئمعة فيمعا يتعلعق بنقعل معواد وبريعد
الشركة علي متن طائراتها في برامجها األمنية .

خ .يجب علي مشغلي الطائرات اتمام التدريب األولى والتنشيطي للعاملين على تنفيذ اإلجعراءات التأمينيعة
للبضائع والبريد .
41-101

اإلجراءات المتعلقة بنقل األمتعة غير المصاحبة :

أ .يجععب علععي مشععغلي الطععائرات وضععع اإلجعراءات التععي تضععمن عععدم نقععل أمتعععة ركععاب غيععر موجععودين

على متن الطائرة اال اذا تم تحديد األمتعة على أنها غير مصحوبة تواخضاعها لفرز اضافي .
ب .يجععب علععي مشععغلي الطععائرات مععن خععالل اج عراءات مكتوبععة التأكععد مععن عععدم نقععل أمتعععة ركععاب غيععر
موجععودين علععي مععتن الطععائرة اال اذا تععم تحديععد هععذه األمتعععة علععي أنهععا غيععر مصععحوبة تواخضععاعها

لضع عوابط أمني ععة اض ععافية تش ععمل مزيج ععا م ععن الفح ععص الي ععدوي والكش ععف عليه ععا ب ععأجهزة الكش ععف عل ععي

الحقائب .
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اإلجراءات المتعلقة بتخزين األمتعة المفقودة :

أ .يجععب علععى مشععغلي الطععائرات وضععع اجعراءات أمنيععه ومكتوبععة فععي بعرامجهم األمنيععة والتأكععد مععن وجععود
أماكن تخزين مؤمنة لحفظ األمتععة غيعر المعرفعة والمفقعودة فيهعا العى حعين اععادة شعحنها أو التععرف
علععى صععاحبها أو التصععرف فيهععا وفق عاع لإلج عراءات ال عواردة فععي ( ب عرامج أمععن المطععارات ) ويجععب
الكشف علي هذه األمتعة قبل تخزينها وقبل صعودها على متن الطائرة .

ب .يجب على مشغلي الطائرات وضع اجراءات لتناول األمتعة غير المعرفة والمفقودة على أساس تقيعيم
المخاطر األمنية الذي تقوم به السلطة الوطنية المعنية .
45-101

اإلجراءات المتعلقة بالمضاهاة بين الركاب واألمتعة المسجلة :

يجععب علععى مشععغلي طععائرات النقععل الجععوي التجععاري أن ال ينقلععون سععوي األمتعععة التععي تنقععل فععي مسععتودع
الطعائرة وتععم تعريفهععا بصعورة منفععردة كأمتعععة مصععحوبة أو غيعر مصععحوبة والتععي تعم فرزهععا وفقععا إلجعراءات
مناسبة والتي قبلها الناقل الجوي لنقلها علعي معتن تلعر الرحلعة ويجعب لمثعل هعذه األمتععة أن تسعجل علعي
أساس أنها تفي بهذه المعايير وانه يصرح بنقلها علي متن تلر الرحلة .

47-101

اإلجراءات المتعلقة بالركاب الترانزيت والمحولون وحقائبهم :

أ .يجععب علععي مشععغلي الطععائرات التععي تشععغل رحععالت دوليععة أن يععدخلوا فععي ب عرامج األمععن الخاصععة بهععم
اج عراءات مالئمععة لمراقبععة ركععاب العبععور والركععاب المحععولين وأمتعععتهم اليدويععة والمسععجلة لمنععع ادخععال

أشياء غير مصرح بها علي متن الطائرة .
ب .يجب على مشغلي الطائرات وضع اإلجراءات التي تكفل فرز ركاب عمليعات النقعل الجعوي التجعاري
المحول عون والترانزيععت وأمتعععتهم الشخصععية وحقععائبهم المسععجلة قبععل الصعععود الععى الطععائرة واعتبععارهم

ركاب بادئين للرحله .

ت .يجب علي مشغلي الطائرات والسلطة المختصة بأمن الطيران أن تنشأ عملية تحقعق وتقعوم بالتععاون
مععع الععدول المتعاقععدة األخععرى حسععب االقتضععاء بتنفيععذ اإلج عراءات بشععكل متواصععل لضععمان أن يكععون
هعؤالء الركععاب وأمتعععتهم اليدويععة وحقععائبهم المسععجلة قععد خضعععوا للفععرز علععى مسععتوى مالئععم فععي نقطععة
بدايععة الرحلععة وتععوفرت لهععم فيمععا بعععد الحمايععة مععن التععدخل غيععر المصععرح بععه منععذ نقطععة بدايععة عمليععة
الكشف األمني في مطار منشأ الرحلة حتى مغادرة الطائرة في مطار التحويل .

ث .يجب علعى مشعغلي الطعائرات وضعع اجعراءات لحمايعة الركعاب البعادئين والععابرين والمحعولين وأمتععتهم
اليدوية وحقائبهم المسجلة من التدخل غير المصرح به وحماية سالمة األمن في المطار بحيعث يعتم
اتخاذ التدابير الكافية لضمان عدم اختالط الركاب المحولين والععابرين والترانزيعت بركعاب آخعرين لعم

يتم تفتيشهم وحيثما لم يتم تطبيق الضوابط األمنية بشكل كامل فعي أي وقعت معن األوقعات أو حالعت
الظععروف دون تطبيقهععا يععتم اعععادة تفتععيش الركععاب المحععولين والعععابرين والترانزيععت وحقععائبهم المحمولععة
والمسجلة تواخضاعها للكشف األمني قبل صعودهم مرة أخرى الى الطائرات .
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اإلجراءات المتعلقة بالبضائع الخطرة :

ج .يتم االلتزام التام بمعا ورد بعالملحق الثعامن عشعر الخعاص بالنقعل األمعن للبضعائع الخطعرة بطريعق الجعو
والتعليمععات الفنيععة وثيقععة رقععم  9011الصععادرة عععن االيكععاو واألياتععا وكععذلر التعليمععات الفنيععة لالتحععاد
الدولي للنقل الجوي (ِ. )IATA

( )1الملحق الثامن عشر التفاقية شيكاغو حسب أخر طبعة.

( )1التعليمات الفنية للنقل األمن للبضائع الخطرة بطريق الجو حسب أخر طبعة .
( )3برنامج أمن منشأة تأمين البضائع .
( )1برنامج أمن الناقل الجوى.
( )5أدلة العمل التشغيلية للناقل الجوى ( دليل العمليات -دليل الضيافة – دليل التدريب -دليل المحطة) .
51-101

اإلجراءات المتعلقة بالمضاهاة بين الركاب ووثائق السفر :

يجب علي مشغلي الطائرات تطبيق اجراءات المضعاهاة بعين الركعاب ووثعائق السعفر علعي كافعة العرحالت
الداخليععة والدوليععة للتأكععد مععن أن ال اركععب صععاحب ج عواز السععفر  /وثيقععة السععفر  /البطاقععة الشخصععية هععو

نفسه صعاحب بطاقعة الصععود للطعائرة المعدون عليهعا بيانعات الرحلعة (رقعم الرحلعة – تعاريخ الرحلعة – خعط
السععير) وتععذكرة السععفر هععو نفععس ال اركععب المععدون اسععمه وبياناتععه بقائمععة أسععماء الركععاب وضععرورة االلت عزام
بتطبيق كافة اجراءات المضاهاة منذ لحظة تسجيل الركاب علي كاونترات السفر وحتى سلم الطائرة .
51-101

اإلجراءات المتعلقة برفض الخضوع للتفتيش :

ك ععل ش ععخص ي ععرفض الخض ععوع للتفت ععيش ال ععذاتي أو يع عرفض تفت ععيش األمتع ععة الت ععي بص ععحبته أو األمتع ععة

المسععجلة الخاصععة بععه يمنععع مععن المععرور الععى "المنطقععة المعقمععة " ومنهععا الععى الطععائرة ( اذا رفععض ال اركععب

التفتيش يلغى سفره ) .
55-101

اإلجراءات المتعلقة بحمل السجناء تحت الحراسة المسلحة :

أ .يتم تطبيق اآلتي :

( )8يتم نقل السجناء تحت الحراسة المسلحة .
( )2ال ينطبق على نقل األشخاص الذين يتم حراستهم بشكل اختياري .

( )0ال ينطبق على حراس السجناء أو المعتقعين غيعر الخطعرين العذين يعتم تعرحيلهم وال ينطبعق أيضعا علعى
األشخاص الذين يكون (الحراس المسلحين بصحبة السجناء) الذين يتم ترحيلهم تحت الحراسة .
( )4سععجين خطععر يعنععي السععجين الععذي يمكععن أن يهععرب وبشععكل هععروب خط ع اعر أو السععجين الععذي يرتكععب
جرائم عنف .

( )5السجين األقل خطورة وهو السجين الغير مسجل خطر .
( )6ال يجوز لمشغل الطائرة أن ينقل سجين تحت الحراسة المسلحة ومطلوب الكشف عليه دون أن يلبي
المتطلبات اآلتيه :
 .iيجب أن تحدد الجهة المسئول عن السجين ما اذا كان السجين خطير أما ال .
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 .iiال يجععوز نقععل اكثععر مععن سععجين واحععد ذو الخطععورة الشععديد وذلععر دون تص عريح مسععبق مععن سععلطة
الطيران المدني .
( )1ال يجوز آلي مشغل طائرة أن يقوم بنقل أي سجين أال أن يلبي المتطلبات اآلتية :

كحد ادني فان واحد فقط من أشخاص انفاذ القانون يجب أن يحعرس السعجين معن غيعر الخطعورة

.i

الشععديدة وذلععر أثنععاء الرحلععة الجويععة التععي تسعتغرق أربععع سععاعات أو اقععل وال يجععوز أن يقععوم فععرد
بحراسة اكثر من اثنين من السجناء من غير الخطورة الشديدة
كحد ادني فان اثنين فقط من األشخاص المكلفين بإنفاذ القانون المسلحين يقوموا بحراسة سجين

.ii

واحععد مععن غيععر الخطععورة الشععديدة (غيععر خطععر) اذا كانععت الرحلععة الجويععة تسععتغرق اكثععر مععن أربععع

سععاعات وال يجععوز أن يقععوم شخصععان بح ارسععة اكثععر مععن شخصععين مسععجونين مععن غيععر الخطععورة
الشديدة .
للسجين ذوي الخطورة الشديدة :

.iii


كحد ادني للسجين الواحد ذوي الخطورة الشديدة يكون هنار اثنين من أشخاص انفاذ القعانون
لععو قامععت سععلطة الطيعران المععدني بالتصعريح الكثععر مععن سععجين مععن ذوي الخطععورة الشععديدة أن

يكععون علععى مععتن الطععائرة فانععه كحععد ادنععي علععى األقععل يكععون هنععار حععارس مسععلح لكععل سععجين
على حده باإلضافة الى واحد حارس أخر لمراقبة السجناء .


ضابط انفاذ القانون المسلح الذي يقوم بحراسة السجين :

يجب عليه أخطار مشغل الطائرة قبل الرحلة بأربعة وعشرون ساعة اذا كان ممكناع ليتم

 .iتجهيز الرحلة الجوية لحمل السجين .

 .iiالتأكد من انه يعتبر السجين من ذوي الخطورة الشديدة أو غير خطر .
 .iiiيجب وصول السجين عند كوانتر التسجيل قبل الرحلة بساعة .
 .ivيجب التأكد انه تم فحص والتأكد أن كل أمتعتهم ال تحتوي على أسلحة خطرة أو مميتة يمكن
أن تستخدم .

 .vأن يقوم الحارس بالجلوس بين السجين وأي طرقه في الطائرة .
 .viيجب مصاحبة السجين في كل االوقات وان يكون تحت السيطرة طوال الوقت أثناء الرحلة .


ال يجوز آلي مشغل الطائرة أن يقوم بنقل أحد السجناء برفقة الحراس اال اذا تبع اآلتي :

 .iيصعد الى الطائرة قبل أي راكب وان يغادر الطائرة قبل أي راكب .

 .iiال يجلععس فععي مقع ععد يقععع فععي مك ععان متسععع أو فععي مقع ععد يقععع بشععكل مباش ععر مقابععل أي مخ ععرج أو
بجانبه.
 .iiiيجب ابالع قائد الطائرة بالمراقبة األمنية للسجين .


على كل من ضباط انفاذ القانون المسلحين وكذلر مشغل الطائرة يتأكدوا من أن السجين مقيد تماماع من يديه



ال يجوز آلي مشغل طائرة أن يقدم لسجين تحت الحراسة ما يلي :

بما فيه الكفاية للحماية منه وانه غير مقيد بسياج حديد في ساقه .
 .iطعام أو مشروبات معدنية اال بتصريح من الحارس .
 .iiأي مشروبات كحولية .
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الجزء الرابع
إدارة التعامل مع أفعال التدخل غير المشروع
 57-101الوقاية :
أ .يجب علي مشغلي الطائرات عندما تكون هنار معلومعات تهديعد بعأن طعائرة معا قعد تتععرض لفععل معن
أفعال التدخل غير المشروع أن تضع اإلجراءات لحماية الطعائرة اذا كانعت ال تعزال علعي األرض وان
تقدم اخطا ار مسبقا قدر اإلمكعان بوصعول هعذه الطعائرة العي سعلطات المطعار وخعدمات الحركعة الجويعة

المختصع ععة فع ععي الع ععدول المعنيع ععة اذا كانع ععت الطع ععائرة غع ععادرت وأن تبلع ععغ سع ععلطة الطي ع عران المع ععدني بهع ععذه
المعلومات اذا كانت المعلومات قد وردت الي المطار أو مشغل الطائرة وتقوم سلطة الطيران المدني
بتنفيذ اإلجراءات السابقة اذا كانت المعلومات قد وردت الي سلطة لطيران المدني.
ب .يجب علي مشغلي الطائرات عندما تكون هنار معلومعات تهديعد بعأن طعائرة معا قعد تتععرض لفععل معن
أفعال التدخل غير المشروع أن تقوم بتفتيش الطائرة للبحث عن أي أسلحة أو متفجرات أو أجهعزة أو

بنود أو مواد خطرة أخرى مخبأة .

ت .يجب علي مشغلي الطائرات توفير موظفين مرخص لهم ومدربين تدريباع كافيعاع لالسعتعانة بهعم بصعورة
فوريععة بهععدف التعامععل مععع حععاالت التععدخل غيععر المشععروع فععى الطيعران الم عدنى سعواء المشععتبه فيهععا أو

الفعلية .

ث .يجب علي مشغلي الطائرات اعداد خطعط لطعوارا تواتاحعة المعوارد لحمايعة الطيعران المعدني معن أفععال
التدخل غيعر المشعروع ويجعب اختبعار خطعط الطعوارا بصعفة منتظمعة ويجعب تقعديم خطعة طعوارا العي

سععلطة الطي عران المععدني المصععري للمراجعععة واالعتمععاد بعععد التأكععد مععن أن جمي عع المعلومععات والبيانععات
المدرجة بخطط الطوارا محدثة وأن األشخاص المخصصين قد أخطروا بأي تغيير .
( )8ويجب أن تشمل خطط الطوارا ما يلي :

 .iالتأك ععد م ععن أن جمي ععع المعلوم ععات المدرج ععة ف ععي الخط ععة محدث ععة س ععنوياع وان األش ععخاص المعني ععين
بتنفيذها قد أخطروا بأي تغيير وقد نالوا التدريب الكافي .

 .iiأن يقععوم مشععغلو الطععائرات بالتععدريب علععى تلععر الخطععة أو مسععاراتها كمععا جععاء بالبرنععامج األمنععي
لمشغلي الطائرات .

 .iiiأن تكفععل الخطععة التععدابير و اإلجعراءات الواجععب اتخاذهععا حيععال تعععرض طععائرة لفعععل مععن أفعععال
التدخل غير المشروع في األرض أو في الجو .

 .ivأن يتم اجراء تمارين منتظمة إلجراء خطة طوارا .

 .vأن يععتم اسععتعراض نتععائج عقععب التم عرين الععى جانععب اإلج عراءات التصععحيحية تواج عراءات المتابعععة
لتالفى المالحظات .

( )2يجب على مشغلي الطائرات توفير موارد الدعم لتحقيق اآلتي :
.i

.ii
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التصدي ألفعال التدخل غير المشروع :

أ .يجب علي مشغلي الطائرات اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتأمين سالمة الركاب وطاقم أي طائرة واقععة
تحععت فعععل مععن أفعععال التععدخل غيععر المشععروع فععي أثنععاء وجودهععا علععي األرض داخععل جمهوريععة مصععر
العربية وخارجها الي حين امكان مواصلة الرحلة

ب .يجب علي مشغلي الطائرات عند وقوع فعل من أفعال التدخل غير المشروع أن يخطر بأسرع وسيلة
ممكنعة دولععة تسععجيل الطععائرة ودولعة مشععغلي الطععائرة وأن يقععوم بإرسعال جميععع المعلومععات األخععرى ذات
الصلة باألمر بأسرع وسيلة ممكنة الي جميع الجهات التالية :
( )8سلطة الطيران المدني المصري :
( )2كل دولة يكون مواطنوها قتلوا أو أصيبوا .
( )0كل دولة يكون مواطنوها قد احتجزوا كرهائن .

( )4كل دولة يكون معروفاع أن لها مواطنين علي متن الطائرة .

ت .يجب علي مشغلي الطائرات االلتزام بتقديم التقرير األولى عن فعل التدخل الغير مشعروع العى سعلطة
الطيران المدني المصري بأسرع وسيلة ممكنة من لحظة وقعوع الحعادث  /الواقععة باللغعة العربيعة علعي
أن يشمل كافة البيانات والمعلومات ذات العالقعة بالحعادث  /الواقععة كاملعة (رقعم الرحلعة – خعط سعير

الرحلة – طاقم الرحلة – تفاصيل الحادث  /الواقعة – اإلجراء المبدئي المتخذ) .

ث .يجب علي مشغلي الطائرة االلتزام بتقديم التقريعر النهعائي ععن فععل التعدخل الغيعر مشعروع العي سعلطة
الطي عران المععدني المصععري بأسععرع وسععيلة ممكنععة وفععور االنتهععاء مععن التحقيقععات الخاصععة بالحععادث /
الواقعة علي أن يشمل ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير خاصة بالحادث  /الواقعة .
ج .تقوم سلطة الطيران المدني المصعري بعإبالع منظمعة الطيعران المعدني العدولي  ICAOبعالتقرير األولعي

الخاص بأحد أفعال التدخل غير المشروع في غضون ثالثون يوماع من تاريخ وقوع الحادث  /الواقعة

ح .تقوم سلطة الطيران المدني المصري بإبالع منظمة الطيعران المعدني العدولي  ICAOبعالتقرير النهعائي
الخاص بأحد أفعال التدخل غير المشروع في غضون ستون يوماع من تاريخ وقوع الحادث  /الواقعة
61-101

النشرات والتوجهات األمنية :

أ .يجب علي مشغلي الطائرات والكيانات االخري ذات العالقه بأمن الطيعران االلتعزام بتفعيعل النشعرات
والتوجهععات األمنيععة الخاصععة بأفعععال التععدخل غيععر المشععروع والتهديععدات الموجهععة للطي عران المععدني

ومرافقه الواردة من سلطة الطيران المدني والجهات ذات العالقة بتنفيذ مهام أمن الطيران .

ب .يجععب علععي مشععغلي الطععائرات االلت عزام بموافععاة سععلطة الطي عران المععدني المصععري بمععا تععم اتخععاذه مععن
اجراءات وتعدابير لتفعيعل النشعرات والتوجهعات األمنيعة معن واجبعات ومسعئوليات ومعلوميعة ونشعر لكعل
المستويات فور استالمها (مديري األمن – منسقي األمن – مديري المحطات – العاملين) .
61-101

منهجية تقييم المخاطر والفحص والتفتيش األمني للطائرات :

أ .يجعب علععي مشععغلي الطععائرات باعتبارهععا أحععد الجهععات الرئيسععية بلجنععة تقيععيم التهديععد المنفععذة لمتطلبععات
البرن ععامج ال ععوطني المص ععري ألم ععن الطيع عران الم ععدني بش ععأن التنس ععيق والتع ععاون ب ععين الجه ععات العامل ععة
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بالمط ععارات المصع عرية والمس ععئولة ع ععن التع ععرف عل ععي التهدي ععد وتقي ععيم التهدي ععد توادارة المخ ععاطر لحماي ععة
الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع .
ب .يجععب علععي مشععغلي الطععائرات اج عراء عمليععة تحليليععة للمعلومععات لتقيععيم التهديععد الموجععه الععى الطععائرات
بدقععة لتحديععد طبيعععة ومسععتوى التهديععد (التعععرف علععى التهديععد) إلعععداد الععرد األمنععي المالئععم والمعععادل
لطبيععة التهديععد حيععث يععتم تحديعد أي العمليتععين يجععب أن تتبععع طبقعاع لطبيعععة ومسععتوى التهديععد الفحععص
األمني للطائرة أو التفتيش األمني للطائرة .

ت .قائمة الفحص األمني للطائرة :

تفتيش الجزء الداخلي من الطائرة والذي قد يتمكن الركاب من الوصول الية بغرض اكتشعاف أسعلحة أو
متفجرات أو أشياء أو مواد خطرة تهدد سالمة الطائرة ويجب أن توضح قائمة الفحص األمنعي للطعائرة
المكععان األقععل خطععورة علععي الطععائرة فععي حالععة وجععود قنبلععة علععي مععتن الطععائرة ( )LRBLويجععب علععي

مشععغلي الطععائرات االلت عزام بوجععود قائمععة الفحععص األمنععي وفق عاع لنععوع وط عراز الطععائرة علععي م عتن الطععائرة
ضمن حقيبة طاقم الطائرة وتفعيلها عند االقتضاء .

ث .التفتيش األمني للطائرة :

التفتيش األمني الشامل للجزئين الداخلي والخارجي بهدف الكشف ععن أسعلحة – متفجعرات – أشعياء

ومواد خطرة تهعدد سعالمة الطعائرة ويجعب علعي مشعغلي الطعائرات االلتعزام بوجعود قائمعة التفتعيش األمنعي
وفقاع لنوع وطراز الطائرة علي متن الطائرة وتفعيلها عند كل رحلة

ج .يقع على عاتق مشغلي الطائرات المسئولية األساسية عن إجراء كل من :
( )1الفحص األمني للطائرة ( الجزء الداخلي ) .

( )1التفتيش األمني ( الجزء الداخلي  +الجزء الخارجي ) .

وذلر طبقا لتقييم المخاطر والتهديدات من خالل لجنة تقييم التهديد الموجودة بكل مطار .
ح .معايير الفحص األمني والتفتيش األمني للطائرة (حماية الطائرات) :

( )5يجب على مشغلي الطائرات عندما تكون هنار معلومات تهديد بأن طائرة ما قد تتعرض لفعل من
أفعععال التععدخل الغيععر مشععروع القيععام بتفتععيش الطععائرة للبحععث عععن أي أسععلحة أو متفجعرات أو أجهعزة أو
بنود أو مواد خطرة .
( )6يجععب علععى مشععغلي الطععائرات االلت عزام بحمايععة الطععائرات والفحععص والتفتععيش األمنععي للطععائرات وفععق
المعايير اآلتية :
.i

تفتععيش الطععائرة مععن الععداخل تفتيش عاع شععامال بم ععا فععى ذلععر مقصععورة الركععاب ومخععازن الحقائ ععب

ودورات المياه والمطابخ ومقصورة القيعادة معن خعالل قائمعة مرجعيعة بعإجراءات التفتعيش األمنعي

حسب كل طراز للطائرات فى الخدمة وأن تدرج هعذه القائمعة المرجعيعة كجعزء معن حقيبعة طعاقم
الطيران.

.ii

تفتيش الطائرة من الخارج مع ايالء عناية خاصة لمنطقة العجالت والمناطق الفنية

.iii

فحععص الطععائرة بانتظععام بواسععطة أف عراد علععى د اريععة بط عراز الطععائرة مععع تزويععدهم بقائمععة مرجعيععة
وتكلععيفهم بفحععص منععاطق محععددة مععن الطععائرة ويجععب االهتمععام بتلععر المنععاطق التععي قععد يكععون
الركاب قد وصلوا اليها مثل المقصورات الرئيسة والمطابخ ودورات المياه .
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يجععب أن يععتم اجعراء عمليععات الفحععص والتفتععيش األمنععي للطععائرة فععى ظععروف اضععاءة جيععدة مععع
وجود أقل عدد من األشخاص على متن الطائرة .

.v

يج ععب أن ي ععتم اجع عراء عملي ععات الفح ععص والتفت ععيش بواس ععطة أفع عراد أم ععن م ععؤهلين وم ععدربين عن ععد

.vi

عععدم تععرر الطععائرة التععي تععم تجهيزهععا لرحلععة دون ح ارسععة لمنععع الوصععول الغيععر مصععرح بععه الععى

البحث عن أجهزة تفجيرية أو أسلحة داخل معدات الطائرة .

الطائرة حيث يجب التعرف على أي شخص يقترب من الطائرة والتأكد من هويته .
.vii
.viii

حراسة جميع النقاط الموصلة الى الطائرة التي ليست فى الخدمة أو تخضع للصيانة معع رفعع
ساللم الطائرة وجسور التحميل .

اس ععتخدام الس ععيل األمن ععي أو الالصع عق األمن ععي عل ععى األبع عواب حت ععى تظه ععر أي عب ععث به ععا عن ععد

محاولة الدخول غير المصرح به .
.ix

المواقع التي يجب أن تظعل مفتوحعة (مثعل فتحعات جهعاز الهبعوط – لوحعات التفتعيش – فتحعات
شعفط الهعواء للمحركعات وغيرهعا) يجعب حمايتهعا باسعتخدام األغطيعة أو األقمشعة المشعمعة حتعى
يمكن زيادة صعوبة دس أي أشياء محظورة داخل الطائرة .

.x

يجب أن تقف الطائرات فى مناطق خاضعة للحراسة وجيدة اإلضاءة .

.xi

تنظيم دوريات على فترات منتظمة من جانب أفراد األمن لضمان مستوى فعال من األمن .

.xii

ضرورة توفير قوة ردع أمنى سريع لمواجهة أي دخالء أو قوات مدربة .

.xiii

ضرورة قيام أفراد األمن بدوريات لتفقد المدارج والممرات وتزويدهم بالمععدات المالئمعة للحفعاظ
على االتصال بمركز عمليات أمن المطار .

.xiv

تزويد االفراد باتصاالت السلكية وأجهزة اضاءة محمولة والتنسيق الالزم بين العدوريات ومركعز
العمليات وبرج المراقبة بين الدوريات الراجلة والعربات المتحركة .

65-101

برامج التدريب :

أ .يجعب علعى مشعغلي الطعائرات وضعع وتطبيعق برنامجعا معتمعدا للتعدريب علعى األمعن لضعمان تصعرف
أعضاء الطعاقم بأفضعل طريقعة ممكنعة لتخفيعف آثعار أفععال التعدخل غيعر المشعروع ويجعب كحعد أدنعى أن
يشمل هذا البرنامج العناصر التالية :
( )8تحديد خطورة أي واقعة .

( )2االتصال والتنسيق بين أعضاء الطاقم .
( )0الردود المناسبة للدفاع عن النفس .
( )4اسعتعمال أي أدوات وقائيعة مخصصعة ألعضعاء الطعاقم ومعرخص باسعتعمالها معن قبعل دولعة
المشغل .

( )5فهم سلور اإلرهعابيين لتيسعير قعدرة أعضعاء الطعاقم علعى التعامعل معع سعلور الخعاطفين أو ردود
فعل الركاب
( )6تمارين تدريب على مواقف حية بشأن مختلف حاالت التهديد .
( )1اجراءات مقصورة طاقم القيادة لحماية الطائرة .

( )1اجراءات تفتيش الطائرة توارشادات حول الموقع األقل خط ار في حال وجود قنبلة .
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ب .يجب على مشغلي الطائرات والكيانات االخري ذات العالقه بأمن الطيران وضعع وتطبيعق برنعامج تعدريب
معتمعداع لتعريعف الععاملين بالتعدابير والتقنيعات الوقائيعة المتعلقعة بالركعاب واألمتععة والبضعائع والبريعد

والمعدات والتموين واإلمدادات المقصود حملهعا علعى معتن الطعائرة حتعى يسعهموا فعي منعع أفععال التخريعب
أو األشكال األخرى من التدخل غير المشروع .

ت .يجب على مشغلي الطائرات والكيانات االخري ذات العالقه بأمن الطيران ضمان تمتع األشخاص الذين
ينفعذون ضعوابط األمعن بكعل القعدرات الالزمعة لالضعطالع بمهعامهم تعدريبهم تعدريبا وافيعا وفقعا لشعروط
البرنعامج العوطني ألمعن الطيعران المعدني ومسعر وتحعديث سعجالت مالئمعة بشعأن التعدريب األمنعي ويجعب
وضع قواعد األداء ذات الصلة تواجراء تقييم أولي ودوري للتحقق من مراعاة هذه القواعد .
ث .يج ععب عل ععي مش ععغلي الط ععائرات والكيان ععات االخ ععري ذات العالق ععه ب ععأمن الطيع عران ض ععمان اتم ععام الت ععدريب
المتخصص والتدريب المتكرر لكل من القائمين بتنفيذ تعدابير األمعن باإلضعافة العي التعدريب علعي العوعي
األمنععي والتععدريب الخععاص لضععمان اج عراء جميععع اجععراءات أمععن الطي عران علععي يععد مععوظفين تععم تععوظيفهم
وتدريبهم علي النحو المالئم وفيما يلي برامج التدريب للموظفين المكلفين بالمهام األمنية اآلتية :

( )8الكشف األمني للركاب واألمتعة اليدوية :
.i

يجعب تزويععد معوظفي الكشععف األمنعي علععي الركعاب واألمتعععة اليدويعة بالتععدريب علعي تنفيععذ اجعراءات
األمن ذات الصلة كجزء من مهامهم الوظيفية ويجعب أن يكعون التعدريب باسعتخدام وحعدات تدريبيعة
موجهععة لمسععتوى مسععئولية المتععدرب تليهععا فت عرة تدريبيععة فععي أثنععاء العمععل تحععت اإلش عراف لمععدة 40
ساعة علي األقل .

.ii

يجب اتمام التدريب األولي قبل أن يسمح للموظفين باإلطالع بمهامهم والتدريب المتكرر كعل سعنة
بعد ذلر .

( )2الكشف األمني علي األمتعة المسجلة :
.i

يجععب تزويععد مععوظفي الكشععف األمنععي علععي األمتعععة المسععجلة بالتععدريب علععي تنفيععذ اجعراءات األمععن
ذات الصلة كجزء من مهامهم الوظيفية ويجب أن يكون التدريب باستخدام وحدات تدريبيعة موجهعة

لمستوى مسئولية المتدرب تليها فترة تدريبية فعي أثنعاء العمعل تحعت اإلشعراف لمعدة  40سعاعة علعي
األقل .
.ii

يجب اتمام التدريب األولي قبل أن يسمح للموظفين باإلطالع بمهامهم والتدريب المتكرر كعل سعنة

بعد ذلر .

( )0أمن األمتعة المسجلة :
.i

يجععب تزويععد مععوظفي الكشععف األمنععي علععي األمتعععة المسععجلة بالتععدريب علععي تنفيععذ اجعراءات األمععن
ذات الصلة كجزء من مهامهم الوظيفية .

.ii

يجب اتمام التدريب األولي قبل أن يسمح للموظفين باإلطالع بمهعامهم والتعدريب المتكعرر معرة كعل

عام ويجب تزويد الموظفين بمذكرات دورية فيما يتعلق باإلجراءات األمنية .

( )4ادارة األمن :
.i
.ii
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يجععب تزويععد مععديري أمععن الطي عران لععدى مشععغلي الطععائرات بمبععادا أمععن الطي عران واألنظمععة األمنيععة
علي المستويين الدولي والوطني ومراقبة االمتثال واإللمام بجوانب اإلدارة الخاصة بأمن الطيران .

يجب أن يستمر التدريب لمدة  0أيام كحد أدنى والتدريب المتكرر مرة كل سنه .
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( )5تدابير مراقبة الجودة :
يجب أن يستمر التدريب لمدة  5أيام كحد أدنى تليها تدريبات عملية واختبعار ختعامي مطلعوب كجعزء معن
عملية الترخيص .

( )6التدريب علي أمن الطيران :
.i

يجععب ضععمان تمتععع جميععع المععدربين بالمهععارات التعليميععة الضععرورية والمعرفععة المالئمععة بشععئون أمععن
الطيران

.ii

يجعب أن ال تقعل معدة التععدريب ععن  1أيعام تليهععا تمرينعات عمليعة واختبعار ختععامي كجعزء معن عمليععة
الترخيص ويجب أن يحصل المدربون علي تعدريب متكعرر فعي مجعاالت أمعن الطيعران ذات الصعلة

مرة كل سنه

( )1التخطيط لحاالت الطوارا توادارة األزمات :
يجب ضمان فهم جميع الععاملين علعي تنفيعذ التعدابير األمنيعة الوقائيعة واإللمعام بعاإلجراءات الواجعب
.i
.ii

اتباعها وسلسلة االتصاالت في حالة الطوارا .

يجب أن يستمر التدريب لمدة  1ساعات علي األقعل تليهعا تمرينعات نظريعة أو تمرينعات عمليعة كعل
سنه .

.iii

القائمين بمهام أمن الطيران لدى مشغلي الطائرات :

.iv

يجعب أن يخضععع القععائمين بمهععام أمععن الطيعران لعدى مشععغلي الطععائرات بتععدريب متخصععص لضععمان

.v

يجب أن يستمر التدريب المتخصص لمدة  5أيام كحد أدنى والتعدريب المتكعرر معرة كعل  82شعهر

اجراء جميع اجراءات أمن الطيران علي النحو المالئم .

علععي األقععل يجععب اجعراء التععدريب المتكععرر كععل  82شععهر علععى األقععل ألعضععاء الطععاقم والطيععارين
باعتبارهم موظفين أمنيين على الخطوط األمامية
.vi
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ويمكععن الرجععوع للبرنععامج الععوطني المصععري ألمععن الطيعران للحصععول علععي معواد ارشععاديه واج عراءات
التعامل مع افعال التدخل غير المشروع .
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المرفقات
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المرفق االول

مواد ارشادية المن الطائرة واالمن اثناء الطيران
أ .لمحة عامة

( )8يتحمل مشغلو الطائرات أمام جمهور المسافرين وأمام موظفيهم مسؤولية تشغيل عمليات مأمونة .وهعذا
االلتعزام يتضعمن حمايعة الطعائرة ومنعاطق صعيانة الطعائرات والمنعاطق األخعرى المقيعدة ومسعؤولية اتخعاذ
التعدابير األمنيعة فعي منعاطق حركعة األمتععة والبضعائع والبريعد والمعأكوالت وبنعاء عليعه ينبغعي أن يضعع
مشغلو الطائرات اجراءات أمنية تمتثل ألحكام البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني .
( )2ينبغعي لمشعغلي الطعائرات اجعراء معا يلعي معن أجعل الوفعاء بالت ازمعاتهم تجعاه أمعن الطيعران بموجعب أحكعام
الملحق السابع عشر وأحكام البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني واللوائح التنظيمية ذات الصلة :

.i

وضع برنامج أمن يتوفق مع البرنامج الوطني المصري ألمن الطيران المدني .

.ii

تعيين مدير أمن يعد ضروريا إلعداد برامج أمن مشغل الطائرات وتنفيذه الفعال .

.iii

وضع خطة طوارا ينبغي أن تكون خطط الطوارا متوافقة مع خطة الطوارا الوطنية وخطة المطار

.iv

وضع برنامج للتدريب على األمن  .ينبغي اعداد وتنفيذ هذا البرامج وفقا لشروط البرنامج الوطني للتدريب
علي أمن الطيران المدني وينبغي أن يشمل هذا البرنامج التدريبي الخاص بالمشغل القواعد والسياسات

واالجراءات المقررة في البرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني .
.v

وضع برنامج لمراقبة الجودة  .ينبغي اعداد وتنفيذ هذا البرنامج تمشيا مع برنامج الدولة الوطني لمراقبة
جودة أمن الطيران المدني وطبقا لشروط البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني وبرنامج أمن مشغل

الطائرات ويعتبر تنفيذ وظائف مراقبة الجودة بما فيها عمليات التدقيق والتفتيش واالختبار واالستقصاء أم ار

أساسيا لضمان تحديث واستدامة تدابير أمن الطيران الفعالة التي تطبق على عمليات النقل الجوي .
( )0ينبغي لمشغلي الطائرات أن يحددوا على األقل األمور التالية المتعلقة بأمن الطيران :

.i

.ii

.iii

.iv
.v

.vi

.vii

.viii
.ix
.x

.xi
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الهيكل التنظيمي لمشغل الطائرات وتعيينمدير امناألمن .
شروط اجراء الفحص والتفتيش في مناطق محددة يسهل الوصول اليها في داخل الطائرة وخارجها .
منع دخول الطائرة بدون تصريح .
عزل األمتعة عن الركاب .
حماية األمتعة المسجلة والبضائع والبريد توامدادات الطائرة .

أمن المأكوالت ومعداتها وتنظيف الطائرة تواجراء عمليات الصيانة األرضية .

اجراءات تصدي أعضاء طاقم الطائرة والعاملين اآلخرين لحاالت الخطر أو الحوادث .
افادة أعضاء الطاقم بوجود المرافقين المسلحين وضباط األمن على متن الطائرة .
اجراءات األمن اإلضافية لمواجهة الحاالت الخاصة أو حاالت تزايد الخطر على األمن .
تعيين وتدريب موظفي األمن و/أو وكالء المناولة .
اإلبالع عن الوقائع .
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.xiii

.xiv
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يجب أن يضع مشغلو الطائرات وينفذوا برنامجا للتدريب يمكن طواقمهم من التصرف بأنسب طريقة
للحد من عواقب أفعال التدخل غير المشروع .
أن يقوم قائد الطائرة بإبالع فو ار عن أفعال التدخل غير المشروع .
تزويد الطائرة بقائمة اإلجراءات الواجب اتباعها لتفتيش الطائرة وهي تشمل التفتيش عن األسلحة

والمتفجرات واألجهزة الخطرة األخرى المخبأة واتخاذ اإلجراءات المالئمة في حالة العثور على قنبلة أو

بند مريب .
.xv

ضرورة وصد باب مقصورة طاقم القيادة من الداخل في طائرات نقل الركاب .
ب .برامج أمن مشغلي الطائرات

( )8ينبغعي وضعع وتنفيعذ وتحعديث برنعامج مكتعوب ألمعن مشعغل الطعائرات تطبعق بموجبعه اللعوائح التنظيميعة

وشعروط السياسعات السعارية فعي البرنعامج العوطني ألمعن الطيعران المعدني  .وينبغعي أن يضعع مشعغلو
الطعائرات شعروطهم تواجعراءاتهم وتعليمعاتهم األمنيعة الخاصعة بشعركاتهم والعمعل علعى مواءمعة بعرامجهم

األمنية وأدلة عملياتهم مع قوانين ولوائح دولة المشغل وتتضمن االضافة (أ) لهذا المرفق ارشادات بشأن
وضع وتحديث برنامج أمن مشغل الطائرات .
ت .مدير األمن التابع لمشغل الطائرات .

( )8يجب علي كل مشعغل طعائرة تعيعين معدير أمعن بشعركته يتمتعع بعالخبرة والخلفيعة المهنيعة فعي مجعال األمعن

ويكون علي معرفة بعمليات النقل الجوي التجاري وبإعطائه السلطة الكافية لضمان التنفيذ التام لبرنامج
أمن مشغل الطائرات توانفاذه .

( )2يجب تعيين مدير امنعاألمن بواسعطة اإلدارة التنفيذيعة لمشعغلي الطعائرات وينبغعي لمعدير االمعن أن يكعون

على اتصال مباشر بالرئيس التنفيذي لشركة مشغل الطائرات ورئيس العمليات وكبير مسؤولي العمليات

أو أن يكون تابعا لهم .
.i

( )0ينبغي أن يتحمل مدير األمن مسؤولية ما يلي :

.ii
.iii

تعريف السياسة العامة ألمن شركة مشغل الطائرات وعرضها على موافقة اإلدارة العليا .

اعداد تواصدار القواعد والممارسات األمنية على مستوى الشركة بكاملها .
اجراء استقصاء أمني أولعي وشعامل لم ارفعق مشعغل الطعائرات ومعداتعه وأنشعطته .وذلعر لتحديعد االحتياجعات

األمنية وتقييم األخطار المحتملة .
.iv

تطوير أو تعديل برنامج أمن مشغل الطائرات لسد أي ثغرات فيعه حسعب الضعرورة وطبقعا للقعوانين الوطنيعة

.v

التأكعد معن أن نعص برنعامج أمعن مشعغل الطعائرات حعديث ومعتمعد معن جانعب اإلدارة العليعا وتقديمعه العى

واللوائح التي تصدرها الدول التي يجري فيها مشغل الطائرات عملياته .
السلطة المختصة للتحقق من صحته والموافقة عليه .

.vi
.vii

التأكعد معن اسعتمرار فاعليعة برنعامج أمعن مشعغل الطعائرات وذلعر بعإجراء عمليعات تقيعيم وتفتعيش دوريعة
وتشجيع عمليات التدقيق األمني الداخلية أي تنفيذ مهام مراقبة الجودة .

انشاء وضبط االتصال الفعال بجميع السلطات وأصحاب المصلحة وذلر من أجل تطعوير العنظم األمنيعة

في صناعة النقل الجوي وامتثال الشروط الرسمية ومراعاة مسؤوليات السلطات األخرى ذات الصلة .
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ضبط االتصال الفعال باإلدارات األخرى التابعة لمشغل الطائرات والسيما مع اإلدارة العليا لتسهيل تنفيذ
اجراءات األمن الفعالة في الشركة بكاملها .

.ix

تقديم المشورة بشأن جميع أجهزة األمن التي يستخدمها مشغل الطائرات توادارة هذه األجهزة وتقديم المشورة

.x

اذكاء الوعي األمني واليقظة .

.xi

ضمان تصدي مشغل الطائرات تصديا فعاال ألي خطر على األمن أو أي واقعة أمنية .

.xii

األمر باتخاذ اجراءات أمنية خاصة عندما يزداد الخطر و/أو اتخعاذ اإلجعراءات الالزمعة للعرحالت والطعرق

الى اإلدارة العليا بشأن جميع جوانب األمن .

الجوية الحرجة .

المواظبة على استيعاب تشريعات ولوائح أمن الطيران السارية في المناطق الجغرافيعة التعي يخعدمها مشعغل

.xiii

الطائرات .
مسر سجل بجميع األسلحة غير المصرح بها أو األجهزة المتفجرة المريبة التي اكتشفت على متن طائرات

.xiv

المشغل أو في األماكن التي يستعملها .

ابالع السلطة المختصة بجميع حعاالت أفععال التعدخل غيعر المشعروع الفعليعة أو المشعتبه فيهعا فعي عمليعات

.xv

الطائرات .
ينبغي تزويد معدير امعن الشعركة بععدد واف معن المعوظفين التقنيعين وغيعر التقنيعين فعي المقعر الرئيسعي وفعي المكاتعب
اإلقليمية وفي المطارات لضمان التنفيذ الفعال لإلجراءات األمنية في جميع مناطق التشغيل .
ث .أمن الطائرات
.i

( )8حماية الطائرات

تتعرض الطائرات للخطر ال من مجرد قيام الركاب بحمل بنود أو أجهزة محظورة بل أيضا من ادخال هذه
البنود واألجهزة بواسطة متسللين أو أشخاص آخرين متواجدين على األرض عند تحضير الطائرات للخدمة

.ii

منع الدخول بدون ترخيص الى الطائرات يتوقف على تطبيق تدابير األمن الفعالة في الجعوار المباشعر لكعل
طائرة وفى ساحة وقوف الطائرات عموما .

.iii

سعالمة الحعدود الفاصعلة بعين الجانعب األرضعي والجانعب الجعوي معن المطعار هعي أحعد أهعم العناصعر لمنعع

الدخول الى الطائرات بدون تصريح وينبغي حسب اإلمكان أن تقف الطائرات فعي منطقعة بعيعدة ععن أسعوار

محيط المطار أو بعيدا عن أي حواجز يسهل تجاوزها .
.iv

باإلضافة الى ذلر ينبغي أن تقف الطائرات المبيتة طوال الليل في مناطق مراقبة وجيعدة اإلضعاءة .وينبغعي
أن تكعون األنعوار ثابتعة وموصعلة بمحطعة الكهربعاء الرئيسعية للمطعار وموصعلة أيضعا بمحطعة كهربعاء

احتياطية .والبديل لهذا هو توفير وسائل اضاءة متنقلة وجاهزة لالستعمال في حالة انقطاع التيار الكهربائي

.v

الطائرات المبيتة طوال الليل ينبغي أن تراقبها دوريات عرضية .

.vi

المراقبة تحمي الطعائرات ومنشعآت المطعار وتجهي ازتعه معن االعتعداءات المباشعرة التعي تشعن معن خعارج محعيط
مطار وتشمل هذه المراقبة تنظيم دوريات حراسة مزودة بعأجهزة مناسعبة وتجعوب حعدود المطعار أو ممارسعة

المراقبة من مواقعع ثابتعة أو اسعتخدام العدوائر التلفزيونيعة المغلقعة أو غيعر ذلعر معن أجهعزة االسعتبانة األخعرى

وينبغعي ايعالء اهتمعام خعاص للمنعاطق المسعتورة ععن الرؤيعة مثعل منعاطق وقعوف السعيارات والمنعاطق كثيفعة
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األشعجار والمنعاطق السعكنية والمبعاني المهجعورة والمنعاطق الموجعودة أسعفل مسعتوى ممعرات اقتعراب تواقعالع
الطائرات .

.vii

يجوز أن تتعرض الطائرة لخطر االعتداء المباشر عليها عندما تستخدم مدارج وممعرات علويعة فعوق الطعرق
العامعة ولعذلر ينبغعي النظعر فعي اتخعاذ تعدابير أمنيعة ماديعة اضعافية لتقليعل خطعر شعن االعتعداءات معن تلعر

المناطق .
( )1مراقبة الوصول إلى الطائرات .

 .iلمنعع الوصعول غيعر المصعرح بعه العى الطعائرات ينبغعي وضعع الطعائرات الموجعودة فعي المنعاطق األمنيعة

المقيدة موضع الرصد طوال تحضيرها للخدمة والصيانة والتنظيف وما الى ذلر .وينبغي لطاقم الطائرة

وموظفي الخدمات األرضية وموظفي الصيانة المكلفين بخدمة الطائرة أن يتحققوا من هوية ومشروعية
أي أشخاص يقتربون معن الطعائرة أو يحعاولون الصععود اليهعا .وينبغعي ابعالع المسعؤولين أو ضعباط انفعاذ
القانون باألشخاص الذين يحاولون االقتراب من الطائرات والدخول اليها بدون تصريح .
 .iiالبد من حراسة جميع نقاط الوصول الى الطائرات الجارية صيانتها أو غير المشغلة في الخدمة عندما
يبتعد عنها الموظفون المرخصون وينبغي ابعاد الساللم الخارجية عنها أو سعحب سعاللمها العى العداخل
فضال عن سحب ألواح التحميل وينبغي تثبيت الساللم المتروكة بالقرب من الطائرات وينبغي استخدام
الشعرائط األمنيعة الالصعقة التعي يسعهل اكتشعاف العبعث بهعا لتعأمين األلعواح واألبعواب قبعل اقعالع الطعائرة
وفحص هذه الشرائط لفضح أي محاولة إلزالتها بدون تصريح .

 .iiiينبغي وضع الطائرة العاملعة فعي الخدمعة تحعت المراقبعة الوافيعة الكتشعاف أي وصعول اليهعا بعدون تصعريح
وعندما تقضي الضرورة بتوفير حماية أمنية أكبر لطائرة معينة ينبغي لموظفي األمن أن يراقبوا ممرات
الوصول اليها أو الى المنطقة العامة المحيطة بها وأن يتحملوا مسؤولية أمن الطائرة .
 .ivيمكن حراسة الطائرات طوال وقوفها باستخدام دائرة تلفزيونية مغلقة .ولكي يكون هذا النظام فعاال ينبغي
دعمه بقوة أمنية سريعة التدخل عند اكتشاف أي تسلل أو عند نشوء أي أوضاع مريبة .

 .vحركة األشخاص والمركبات

 .viينبغي احكعام المراقبعة علعى حركعة األشعخاص والمركبعات المتجهعة العى الطعائرات الموجعودة فعي المنعاطق
األمنيعة المقيعدة والعائعدة منهعا وينبغعي فحعص تصعاريح المطعار وتصعاريح األشعخاص والمركبعات عنعد
جميع نقاط التفتيش وبصورة عشوائية في الجانب الجوي من المطار.

 .viiفعي غيعاب الجسعر الموصعل معن مبنعى محطعة الركعاب العى الطعائرة واضعطرار الركعاب العى السعير علعى
أرض المطار للوصول الى الطائرة أو اضطرارهم الى أن يستقلوا سيارة الى الطائرة ينبغي للمشغلين أن
ينفذوا اإلجراءات التي تضمن ما يلي :
أ) عدم السماح بالصعود الى الطائرة اال لألشخاص المصرح لهم والركاب الذين تم الكشف األمني عليهم .

ب) قيام الموظفين المرخصين بمرافقة الركاب أو مراقبتهم لمنع ادخال أي بنود أو مواد محظورة الى مقصورة
الركاب .
ت) منعع االخعتالط بعين الركعاب المغعادرين العذين تعم الكشعف األمنعي علعيهم واألشعخاص العذين لعم يمعروا بععد
بالكشف األمني .
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ث) تفتيش مركبات نقل الركاب العى الطعائرة تفتيشعا دقيقعا قبعل أن يركبهعا المسعافرون وذلعر لكشعف وجعود أي
بنعود محظعورة وخاصعة لعو كعان مصعرحا لهعذه المركبعات بعدخول الجانعب األرضعي والجانعب الجعوي معن
المطار.
ج .الفحص األمني والتفتيش األمني للطائرات
( )8عام

يجب علي مشغلي الطائرات أن يضعوا ويحدثوا برنامجا للتعدريب علعى الفحعص األمنعي والتفتعيش األمنعي

.i

طرزات الطائرات ليلتحق به جميع الموظفون المعنيون ومن بينهم طاقم القيادة وطاقم مقصعورة
لمختلف ا
الركاب .ويجب علي مشغلي الطائرات أن يعدوا قائمة تفقدية باإلجراءات األمنية المقررة لكعل طعراز فعي
الخدمة وأن يوزعوها على أعضاء طاقم القيادة والموظفين المعنيين .

عند اجراء الفحص األمني أو التفتيش األمني ينبغي عموما لموظف األمن المسعؤول ععن ذلعر الفحعص

.ii

أو هذا التفتيش أن يضمن أيا من األمرين التاليين :

أ) أن ينهي موظف التنظيف واجباته على متن الطائرة ويتركها قبل بداية الفحص أو التفتيش .
ب) أال يتعدخل موظعف التنظيعف فعي الفحعص أو التفتعيش اذا ظعل علعى معتن الطعائرة وأال يعدخل أحعد بعدون
تصريح الى األماكن التي تم فحصها أو تفتيشها .
.iii

بعد االنتهاء من الفحص أو التفتيش ال ينبغي ترر الطعائرة بعدون رقابعة .وينبغعي الحفعاظ علعى السعيطرة

.iv

عند اكمال الفحص أو التفتيش ينبغعي اعطعاء قائعد الطعائرة اشععا ار مكتوبعا بعذلر وينبغعي مسعر سعجالت

على المنافذ لضمان عدم المساس بالفحص أو التفتيش.

الفحص أو التفتيش بصورة مالئمة ألمور المراقبة والتحقيق حسب االقتضاء .
عند استخدام األقفال لتأمين ألواح الخدمة الداخلية أو الخارجية والمستودعات ينبغعي لمشعغلي الطعائرات

.v

أن يستخدموا حصر األقفال المرقمة الكاشفة للعبث .ولمنع أي استخدام غير معرخص بعه لهعذه األقفعال

ينبغي تنفيذ االجراءات المالئمة لمراقبة الموجودات والتدقيق فيها .
خالل الفحص أو التفتيش ال ينبغي فتح ألواح الخدمة الداخلية والخارجية والمستودعات لغرض تفتيشعها

.vi

مادامعت مغلقعة بأقفعال مرقمعة الكاشعفة للعبعث وينبغعي فحعص األقفعال بحثعا ععن عالمعات العبعث بهعا
وينبغي تدقيق أرقامها وحالتها األصلية ربما عن طريق اسعتخدام قائمعة تسعجيل أرقعام هعذه األقفعال وفعي
حالعة اكتشعاف عالمعات عبعث واضعحة و/أو تععارض معع أرقعام األقفعال ينبغعي فعتح لعوح الخدمعة أو

المستودع المعني وتفتيشه والتأكد من خلوه من أي بنعود مريبعة أو أسعلحة أو متفجعرات او أجهعزة خطعرة
أخرى مخبأة وعند االنتهاء من الفحص أو التفتيش ينبغي اتباع اجراءات الغلق باألقفال .
لعو ثعارت الشعكور حعول احتمعال سعوء اسعتخدام األقفعال أو لعو تعم االشعتباه فعي سعالمة مخعزون األقفعال

.vii

والبراشيم ينبغي لمشغلي الطائرات نزع جميع األقفال والبراشيم المستخدمة في طعائراتهم تواجعراء تفتعيش
دقيعق لأللعواح والمسعتودعات .وينبغعي ا ازلعة جميعع األقفعال معن مخعزن األختعام المشعبوهة وتعدميرها منععا

إلعادة استخدامها على الطائرات .
ح .الفحص األمني للطائرات

( )8تنطعوي الفحعص األمنعي للطعائرات علعى التفتعيش البصعري لألجعزاء الداخليعة معن الطعائرة وصعناديقها

المفتوحعة للركعاب ومسعتودعها وألعواح الخدمعة التعي يمكعن الوصعول اليهعا معن األرض بعدون اسعتعمال
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معدات .والغرض من هذه الفحوص هو التأكعد معن ععدم وضعع أي أشعياء مريبعة أو أسعلحة أو متفجعرات
أو غير ذلر من األجهزة الخطرة أو البنود أو المواد في الطائرة .
( )2ينبغي اجراء الفحص األمني عندما تكون الطائرات مشغلة في الخدمة وذلر فعي أثنعاء القيعام باألعمعال
التحضيرية قبل اقالع الطعائرة وبالنسعبة للعرحالت الروتينيعة التعي تبعدأ معن المطعار ينبغعي اجعراء الفحعص

مباشرة بعد نزول الركاب من الطائرة أو قبل عمليات التحميل مباشرة .
( )0ينبغي أن يشمل الفحص األمني فحصا بصريا لألماكن التالية التي يمكن الوصول اليها في الطائرة :
 .iالصناديق العلوية فوق مقاعد الركاب .

 .iiالخزانات ودورات المياه والمطابخ .
 .iiiصناديق القمامة والخزن .

 .ivالجيوب الخلفية للمقاعد وجيوب حفظ المجالت .
 .vتحت المقاعد .
 .viاألماكن األخرى التي يمكن الوصول اليها في مقصورة الركاب ومقصو رة القيادة .
 .viiمنطقة انتظار الطائرات قبل تحميل األمتعة والبضائع .
( )4ينبغي فحص حوامل سترات النجاة تحت مقاعد الركاب فحصا عشوائيا .

( )5ينبغي أن يشمل الفحص البصري أيضا ألواح خدمة الطائرة التي يمكن الوصول اليها من األرض بدون
استخدام معدات وبينما يمكن لموظفي الخدمات األرضية وطاقم الطائرة القيام بالفحص البصري لألقفال

بحثا عن عالمات العبث ينبغي لمهندسي صيانة الطائرات المؤهلين والمرخصين دون غيرهم أن يفتحوا
ألواح الخدمة ويعيدوا األقفال حسب الضرورة .
( )6عنعدما تتوقعف الطعائرة فعي مطعار قبعل انتهعاء الرحلعة ويبقعى المسعافرون الععابرون علعى متنهعا السعتئناف
رحلعتهم ينبغعي لمشعغلي الطعائرة أن يضعمنوا ابععاد أي بنعود تركهعا الركعاب العذين غعادروا الطعائرة ألنهعم

وصلوا الى مقصدهم أو معاملة هذه البنود بالطريقة المناسبة قبل اإلقالع وينبغي أن يطلب من الركاب
العابرين أن يتعرفعوا فعليعا علعى ممتلكعاتهم ربمعا بوضععها فعي حجعورهم بينمعا يقعوم طعاقم مقصعورة الركعاب

بالفحص األمني .وبعد هذا التفتيش فقط يمكن السماح للركعاب الععابرين بمغعادرة أمعاكنهم لتمديعد أرجلهعم
معثال قبعل الععودة العى أمعاكنهم .وينبغعي فحعص مقصعورة الركعاب فعي نهايعة الرحلعة الجويعة للتأكعد معن أن
الركاب لم يتركوا في الطائرة بنودا خطرة.

( )1تجنبعا الزدواج الجهعد ينبغعي القيعام بعالفحص األمنعي للطعائرة بانتظعام بواسعطة أفعراد معؤهلين بطرازهعا
ومزودين بقائمة تفقدية ومكلفين بفحص أماكن محددة من الطائرة .

خ .التفتيش األمني للطائرات

( )8عمليات التفتيش األمني للطائرة تتكون من عمليات تفتيش دقيقة لألجزاء الداخلية والخارجية من الطائرة
بهدف كشف أي بنود مريبة أو أسلحة أو متفجرات أو أجهزة أو بنود أو مواد خطرة .وتحديد ما اذا كان

ينبغعي القيعام بفحعص أو تفتعيش وفقعا لنتعائج تقيعيم المخعاطر التعي توصعلت اليهعا السعلطات الوطنيعة
المختصة .وينبغي اجراء التفتيش األمني للطائرة عند االشتباه في أن الطائرة هدف محتمل.
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( )2ينبغعي أن تشعمل عمليعات التفتعيش تفتيشعا دقيقعا لجميعع األمعاكن التعي شعملتها عمليعات الفحعص األمنعي

المذكورة أعاله وأن تشمل أيضا فحص األماكن التالية في جسم الطائرة الخارجي التي يمكعن الوصعول
اليها :

 .iألواح الخدمة .
 .iiصناديق الخدمة .
 .iiiمبيت العجالت .

 .ivالمستودع واألماكن المالصقة له .
 .vالبنعود واإلمعدادات الموجعودة فعي مخعزن البضعائع مثعل اإلطعارات االحتياطيعة والمعؤن اإلضعافية ومعواد
الشركة الخ .
( )0ينبغعي اجعراء عمليعات التفتعيش تحعت اضعاءة جيعدة وقعد يتطلعب ذلعر اسعتعمال وحعدات توليعد كهربعاء

احتياطيعة أو خطعوط كهربعاء أرضعية .وينبغعي وضعع منافعذ الطعائرة موضعع السعيطرة قبعل بدايعة التفتعيش
الذي ينبغي أن يتم مع وجود أقل عدد من األشخاص المرخصين على متن الطائرة.

( )4عند االنتهاء من التفتيش ينبغي اجراء تفتيش ختعامي للتأكعد معن أمعن جميعع األبعواب واألغطيعة .وينبغعي
أن تظل الطائرة في حالة معقمة حتى اقالعها.

( )5األجهعزة المتفجعرة المريبعة قعد تكعون مموهعة بطعرق عديعدة .ولعذلر ينبغعي احاطعة فريعق التفتعيش بضعرورة

البحث عن األشياء غير واضحة الهوية أو غير الملفتة للنظر أو أي شيء ال ينبغعي أن يكعون موجعودا

فعي تلعر األمعاكن وال يمكعن تفسعير وجعوده أو يبعدو فعي غيعر مكانعه وينبغعي أن تنصعب التعليمعات علعى
اإلجراءات الواجب اتخاذها عند اكتشاف أي بند مريب.
( )6ينبغعي تلقعين فعرق التفتعيش بعأال يلمسعوا أي شعيء مريعب بعل أن يخطعروا منسعق التفتعيش ويضععوا عالمعة

ظاهرة في الموقع دون لمس الشعيء المريعب ثعم االنسعحاب معن المكعان وانتظعار المزيعد معن التعليمعات .

وينبغي عزل ذلر المكان ومنع دخوله على جميع األشخاص غير المرخصين حتى يظل مؤمناع .

( )1اذا تعذر تحديد هوية أي بند تم اكتشافه فينبغي معاملته على أنه بند مريب .وينبغي عدم استبعاد وجود
أجهزة غيره في المنطقة.

( )1عند انتهاء التفتيش ينبغي لمشغل الطائرة أن يحتفظ بنسخة من قعوائم التفتعيش والفحعص االمنعي وينبغعي
أن تحتوي تقارير التفتيش على ما يلي :
 .iتاريخ التفتيش .
 .iiرقم الرحلة/رقم تسجيل الطائرة ورقم الذيل .
 .iiiتوقيت بدء التفتيش .

 .ivتوقيت االنتهاء من التفتيش .
 .vالقائمة التفقدية المستوفاة وعليها اشارات الى األماكن التي تم تفتيشها .
 .viاسم وتوقيع قائد فريق التفتيش أو المشرف على التفتيش .
( )0تحتوي االضافة (جع) مثاال للقائمة التفقدية للتفتيش األمني للطائرة .
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د .اإلخطار بالتهديدات

( )8عنعدما تتعوفر معلومعات اسعتخبارية تشعير العى احتمعال تععرض طعائرة معينعة ألحعد أفععال التعدخل غيعر

المشروع ينبغي للدولة أن تخطر مشغل الطائرة المعنية وخدمات الحركة الجوية وأي مطارات قد تهعبط

فيها تلر الطائرة وذلر حتى يتسنى تنفيذ تدابير األمن اإلضافية أو ادارة األزمة .

( )2ينبغعي أن يعتم ذلعر اإلخطعار وفقعا إلجعراءات االتصعال السعارية وأن يكعون مؤمنعا وسعريعا بدرجعة كافيعة
لضعمان وصعوله فعي الوقعت المناسعب العى مشعغل الطعائرة والكيانعات األخعرى المعنيعة .وينبغعي ارسعال

اإلخطعار العى السعلطة المختصعة أيضعا معا لعم تكعن هعي الكيعان العذي بعادر العى طلعب اتخعاذ التعدابير
اإلضافية .

ذ .الرحالت المعرضة لخطر زائد .

( )8ينبغي تطبيق اجراءات أمنية محددة أو اضافية على الرحالت المحددة المعرضة لخطر زائد وينبغي أن
تشمل هذه اإلجراءات توجيه الطائرة الى منطقة أمنية معينعة فعي سعاحة وقعوف الطعائرات  -مثعل الموقعع
المنعزل لوقوف الطائرة – وتواجد موظفي األمن حول هذه الطائرة طوال بقائها على األرض .

( )2ينبغي أن تتكرر دوريات األمن بتواتر أكبر فعي سعاحة المطعار ومنعاطق وقعوف الطعائرات وينبغعي تنبيعه

جميع الموظفين الذين يعملون في السعاحة أو فعي الجعوار المباشعر للطعائرة بعالتزام اليقظعة وبعاإلبالع فعو ار
عن أي شخص مريب أو نشاط مريب .وقبل وصول الطائرة المعرضعة لخطعر ازئعد يجعب تفتعيش موقعع

االنتظعار المععين لهعا والمنطقعة المجعاورة لعه بحثعا ععن أي أشعخاص بعدون تصعريح وأي أجهعزة متفجعرة
يحتمل أن تكون مخبأة داخل المركبات أو معدات الخدمات األرضية .
( )0عند وجود خطر اعتداء محتمل على طائرة محددة ينبغي تزويد هذه الطائرة بدورية حراسة طوال سيرها
معن المعدرج تواليعه .وقبعل تحعرر الطعائرة ينبغعي أيضعا تفتعيش المنعاطق المالصعقة للمعدرج والممعرات التعي

ستستخدمها الطائرة وذلر للتأكد معن ععدم وجعود أي معتعدين محتملعين فعي المنطقعة .وقعد يتطلعب األمعر

حسعب طبيععة الخطعر تفتعيش المسعارات الموجعودة خعارج محعيط المطعار المؤديعة العى منطقعة االقتعراب

واإلقالع .

( )4عندما تستخدم الطائرة المعرضة لخطر زائد مدارج أو ممرات تعبر فوق طرق يحق للجمهور دخولها بال
قيود ينبغي وضع موظفي أمن في هذه المواقع .

ر .اكتشاف األجهزة الخطرة .

( )8بالنظر الى امكانيعة تخبئعة األجهعزة المتفجعرة أو الخطعرة أو األسعلحة داخعل مععدات الطعائرة أو مكوناتهعا

ينبغي تفتيش الطائرة المعرضة لخطر ازئعد وأن ُيجعري هعذا التفتعيش موظفعو األمعن المعدربون والمؤهلعون
وبمساعدة أعضاء طاقم الطائرة أو مهندسين حسب االقتضاء وعند االنتهاء معن التفتعيش األمنعي ينبغعي
حماية تلر الطائرة من الدخول اليها بدون تصريح الى حين مغادرتها .

( )2عند العثعور علعى جهعاز متفجعر مريعب فعي الطعائرة أو بعالقرب منهعا ينبغعي أن يكعون اإلجعراء األولعي هعو
انسحاب جميع األفراد الى مسافة مأمونة وانتظار وصول خبراء التخلص من المتفجرات وأي قرار آخعر

إلبععاد الطعائرة ععن الجهعاز المتفجعر أو ابععاد الجهعاز المتفجعر ععن الطعائرة ينبغعي أن يتخعذ بنعاء علعى

األولوية الرئيسية وهي الحفاظ على األرواح .وقد ينطوي ابعاد الطائرة على تعريض أرواح أخرى للخطر
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أما ترر الجهاز في موضعه تو اجالء جميع الععاملين والركعاب العى موقعع معأمون فهعو يحعد معن الضعرر
العذي قعد يلحعق بالطعائرة ومبنعى محطعة الركعاب أو تجهيعزات الطيعران ويمنعع بالتعالي اإلصعابات /أو
الوفيات.

( )0اسعتعمال وسعائل االتصعال اليدويعة مفيعد لتنسعيق التفتعيش وغالبعا معا يكعون الوسعيلة الوحيعدة لتنفيعذ

اإلجراءات المالئمة والسريعة في حاالت البحث واإلجالء .ولو تم تحديد موقع أي جهعاز مريعب فينبغعي
لمن يستخدمون وسائل االتصال اليدوية أن ينسحبوا فو ار من المكان ويخرجوا هم وأي شخص آخعر فعي
المنطقة الى ما وراء الحاجز األمني بأسرع ما يمكن .وينبغي منع استعمال أجهعزة الالسعلكي فعي محعيط

 ٥٢مت ار من الجهاز المريب .
ز .حماية مقصورة القيادة

( )8جميع طائرات نقل الركاب التي يزيد الحد األقصى لكتلتها  45000كيلو أو التي تزيد سعتها علعى ٠٦
مقععدا للركعاب ينبغعي أن تكعون معزودة ببعاب معتمعد لمقصعورة القيعادة ومضعاد لطلقعات األسعلحة الناريعة

الخفيفة وشظايا القنابل اليدويعة ومقعاوم لالقتحعام وينبغعي أن يكعون باإلمكعان غلعق هعذا البعاب وفتحعه معن

كال مقعدي قيادة الطائرة .
( )2ينبغي اغعالق ووصعد بعاب مقصعورة القيعادة ابتعداء معن لحظعة غلعق جميعع األبعواب الخارجيعة للطعائرة بععد

صعود الركاب على متن الطائرة ولغاية لحظة فتح أي من تلر األبواب عند وصول الطائرة .وينبغي أن

يظل باب مقصورة القيادة موصدا طوال الرحلة الجوية ما لم يكن من الضروري السماح بدخول وخروج
األشخاص المصرح لهم بذلر .
( )0ينبغي لمشعغلي الطعائرات أن يضععوا اجعراءات مكتوبعة تصعف وسعيلة وعمليعة غلعق ورصعد بعاب مقصعورة
القيادة وأن يضيفوها الى برامج أمنهم .

( )4ينبغي أيضا أن تنص اجراءات أمن مقصورة قيادة الطائرة على استعمال كاميرات المراقبعه وغيرهعا التعي

تنبه طاقم القيادة الى أي نشاط في مقصورة الركاب وأن تصف اجراءات االتصال بين مقصورة القيادة
وطاقم مقصورة الركاب .

(ارشادات بشأن آليات وصد( باب مقصورة القيادة ووسائل رصد المنطقة .
س .الطيران العام واألشغال الجوية

( )8لمحة عام

.i

ان عمليعات الطيعران الععام هعي عمليعات غيعر تجاريعة ألنهعا عمليعات ألشعخاص دوائعر أعمعال وشعركات

تشغل طائرات تتعراوح بعين الطعائرات المكبسعية الخفيفعة والطعائرات التوربينيعة النفاثعة الكبيعرة وتسعتعمل فعي
عمليعات الطيعران الععام الشخصعية ععادة طعائرات مكبسعية بمحعرر واحعد أو محعركين وطعائرات هليكعوبتر

خفيفعة بينمعا تسعتخدم عمليعات طيعران دوائعر األعمعال والشعركات ععادة الطعائرات التوربينيعة المدفعيعة
والطائرات التوربينية النفاثة والطائرات الهليكوبتر المتوسطة والكبيرة.
.ii
.iii

األشغال الجوية هي عمليات طيران تستخدم فيها الطائرة ألغراض متخصصة مثل الزراعة واإلنشاءات
والتصوير والمسح والرصد والدوريات والبحث واإلنقاذ واإلعالنات الجوية وغير ذلر.

بالنظر الى تنوع ووتيرة عمليات الطيران العام واألشعغال الجويعة لعذلر يجعب وضعع بعرامج أمنيعة لجميعع
األنشطة .
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االحتياطعات األمنيعة الفعليعة لعمليعات الطيعران الععام واألشعغال الجويعة أقعل تعقيعدا ممعا هعي فعي عمليعات
النقل الجوي التجاري .وفي المنعاطق التعي تكثعر فيهعا أنشعطة الطيعران الععام واألشعغال الجويعة يجعب علعي
مشغلو الطائرات وضع احتياطات لمنع سرقة الطائرات والعبث بها وتقليل تعرضها ألفعال التدخل غيعر
المشروع .

( )1األشغال الجوية

هي خدمات متخصصة والشاغل األكبر هو أن هذه العمليات تستخدم طائرات تستطيع حمل بنود كبيرة

.i

أو ضخمة أو ثقيلة مثل طائرات اخماد الحريق أو طائرات عمليات البناء أو طائرات القفز بالمظالت .
وهنعار بوجعه خعاص الطعائرات التعي تسعتخدم فعي عمليعات الز ارععة ومكافحعة الحشعرات وهعي تثيعر قلقعا
خاصا الحتمال قيامها بنشر ايروسوالت مؤذية.

ويجعب علعي مشعغلي طعائرات األشعغال الجويعة التعي يعتقعد أنهعا تشعكل خطع ار كبيع ار بعأن يضععوا ويحعدثوا

.ii

برنامجا أمنيا مكتوبا ومعتمدا من السلطه المختصه .
ويتضمن األحكام التالية :
أ) تعيين منسق لألمن .

ب) تدابير تواجراءات أمن المنشآت والمطار .

ت) التحريات الشخصية عن فئات معينة من العاملين .
ث) شرط التدريب على األمن وشروط الدراية التي يجب أن تتوفر لدى جميع العاملين .
ج) االمتثال لتعليمات األمن ونشرات المعلومات الدورية .
ح) الخطط االحتياطية وخطط التصدي للطوارا.

ينبغي أن تخضع أيضا بقدر جميع طائرات األشغال الجوية التي تزيد كتلتها اإلقالعيعة المرخصعة علعى

.iii

 ٧5٦٦كيلوجرام وبقدر اإلمكان إلجراءات األمن الخاصعة بالطعائرات الكبيعرة ووفقعا لمعا تحعدده السعلطات
المختصة .لتقييم المخاطر التي تهدد طائرات الطيران العام وطائرات األشغال الجوية
معظم طائرات الطيران العام لها كتلة وحمولة ايرادية وسرعة أقل بكثير من كتلة وحمولة وسرعة طائرات

.iv

النقل الجوي التجعاري العاديعة وهعي بالتعالي غيعر مناسعبة لالسعتعمال كأسعلحة شعديدة الطاقعة الحركيعة أو

كصعواريخ موجهعة .ومعع ذلعر ينبغعي حمايعة عمليعات الطيعران الععام واألشعغال الجويعة معن نعوعين معن
األخطعار :احتمعال قيعام شعخص بالسعيطرة علعى الطعائرة واسعتخدامها كسعالح تعدمير واحتمعال اسعتعمال
الطائرة في أحد أفعال التخريب بوضع جهاز متفجر على متنها.

مهما كان الخطر الذي تشكله طائرات الطيران الععام واألشعغال الجويعة ضعئيال يجعب تقيعيم هعذا الخطعر

.v

باستمرار لتحديد نوع ومستوى األخطار التي قد تتعرض لها عمليات الطيران المعدني واألشعغال الجويعة
واألخطار المحدقة بأهداف محددة وكذلر لتحديد احتياجات برنامج التدريب لحماية هذه العمليات .
.vi

ينبغي النظر في األسئلة التالية عند تقييم المخاطر في طائرات األشغال الجوية :

أ) ما هي احتماالت اساءة استعمال الطائرات التي تطير من هذا المطار؟

ب) ما هي األهداف المحتملة السهلة على المعتدي؟
ت) ما هو احتمال االستيالء على طائرة تطير من المطار و/أو استعمالها كسالح؟
ث) ما هو طراز الطائرة وقدراتها التشغيلية الالزمة إللحاق ضرر كبير؟
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قعد ال تكعون الد اريعة المحليعة بالعوامعل المعذكورة أععاله كاملعة ولعذلر ينبغعي علعي وكعاالت االسعتخبارات
ووكاالت انفاذ القانون المحلية أن تساعد على تقييم الخطر وتقييم األخطار والحل المثالي هو أن تجري
السلطات المختصه باستمرار تقييما لألخطار المحدقة بالطيران علعى المسعتوى العوطني وأن تعزود جميعع
الجهات المعنية بأحدث المعلومات .

.viii

ما أن ينتهي تقييم المخاطر يمكن الشروع في صياغة التدابير الالزمة للتخفيف من وطعأة أي خطعر تعم
تحديده وذلر من خالل وضع السياسات واإلجراءات ومختلف التدابير األمنية .

( )3طائرات الطيران العام

.i

الوسيلة الرئيسية لمنع اساءة اسعتخدام طعائرات الطيعران الععام واألشعغال الجويعة هعي منعع الوصعول بعدون

تصريح الى الطائرات في حد ذاتها .والوسيلة األولى للقيام بذلر هي وصد أبعواب مقصعورة القيعادة و/أو
العرضعة للخطعر الشعديد قعد يتطلعب األمعر اتخعاذ احتياطعات اضعافية
مقصعورة الركعاب .وفعي المنعاطق ُ

تنطوي في العادة على تدابير تمنع حركة الطائرات .
.ii

هنار طريقة أخرى لمنع اساءة استعمال الطائرات وهي منع الوصول الى ساحة الطائرات والحظائر من
خعالل فعرض ضعوابط األمعن حعول محعيط المطعار .وتشعكل أسعوار األمعن والحظعائر المغلقعة وضعوابط

الوصعول العى منعاطق التشعغيل وسعائل ردع معقولعة هعي أيضعا .غيعر أن غالبيعة مطعارات الطيعران الععام
صغيرة لدرجة ال تستدعي أو تسوع هذه التدابير .
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االضافة أ للمرفق ()8

( )8عام

يخضع جميع مشغلي الطائرات لقوانين دولة التسجيل وجميع الدول التي يطيرون اليها (الدولة المضيفة)

.i

ويجععب أن يضععع كععل مشععغل للط ععائرات وينفععذ ويح ععدث برنامج ععا أمني ععا مكتوب ععا ومالئم ععا ويلبععي مقتض ععيات
البرنامج الوطني المصري ألمن الطيران المدني فضال عن مقتضيات أي من الدول المضيفة .
ويجب أن يكعون برنعامج أمعن مشعغل الطعائرات وثيقعة واضعحة وشعاملة وخاليعة معن المصعطلحات القانونيعة

.ii

أو التعابير القانونية وأن يكون متاحا بسهولة للموظفين المسئولين عن تنفيذ التدابير األمنية .

ويجب أن تعتمد البرامج من جانب السلطة المختصة بأمن الطيران في الدولة المضيفة قبل تنفيعذه وذلعر

.iii

لضععمان اتسععاقه مععع البرنععامج الععوطني ألمععن الطيعران المععدني ويجععب ألي تعععديالت أو اختالفععات يقترحهععا
مشغلو الطائرات بخالف أي تغييعرات بسعيطة أن تعتمعد معن جانعب السعلطة المختصعة بعأمن الطيعران قبعل
ادماجها .
.iv

ويجب أن تحتوي برامج أمن مشغلي الطائرات على العناصر الرئيسية التالية :

أ) مصطلحات ومختصرات ومسميات خاصة باألمن على وجه التحديد .

ب) هدف البرنامج مع التركيز على الحاجة الى االلتعزام بالبرنعامج العوطني ألمعن الطيعران المعدني وغيعر ذلعر
من المتطلبات التنظيمية الوطنية واإلقليمية.
ت) اشععارة الععى األسععاس القععانوني للبرنععامج وبالتحديععد التش عريع الععوطني المعنععي وأحكععام البرنععامج الععوطني ألمععن
الطيران المدني وغير ذلر من اللوائح التنظيمية .

ث) هيكععل تنظيمععي يعععدد بوضععوح أدوار وواجب عات مختلععف الكيانععات المعنيععة بععأمن الطي عران بمععا فيهععا المش عغل
نفسععه وغيعره مععن مشععغلي الطععائرات توادارة أمععن المطععار والقعوات المسععلحة الوطنيععة ووكععاالت انفععاذ القععانون
ووكاالت مراقبة الحدود وغيرها من الوكاالت الحكومية ومتعهدو المؤن .

ج) وصععف قنعوات االتصععال لتبععادل معلومععات األمععن عععادة بععين السععلطة المعنيععة المسععئولة عععن أمععن الطيعران
ومشغل الطائرة .
ح) وص ععف الت ععدابير األمني ععة الت ععي تحم ععي الط ععائرات وم ععن عل ععى متنه ععا والت ععي تس ععري عل ععى الرك ععاب واألمتع ععة
والبضععائع والبريععد ومخزونععات توامععدادات المععؤن واألسععلحة الناريععة وجميععع األشععخاص اآلخ عرين أو األشععياء
التي تخضع للرقابة .

خ) وصف موجز لمتطلبات التدريب األمني للعاملين المعنيين ومعايير اصثدار التراخيص ذات العالقة .

د) المرفقات التي تحتوي على األشكال البيانية التنظيمية وخطة الطوارا تغطي اجعراءات التعامعل معع أفععال
التدخل غير المشروع وغير ذلر من المعلومات المهمة .
ذ) وفيما يلي بعض العناصر المفيدة األخرى التي يمكن أن يتضمنها برنامج أمن مشغل الطائرات :
( )8فهرس المحتويات .

( )2شرح عملية تقديم تعديالت البرنامج والحصول على الموافقة عليها .
( )0قائمة مرتبة تاريخيا للتعديالت المعتمدة .
( )4بيان يفيد بالطابع السري للبرنامج .
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( )5اجراءات التعديالت الطارئة وتطبيق أوامر تعديالت األمن المتضمنة في المنشورات اإلعالنية .
ر) ويجععب أن يقععوم المسععئول التنفيععذي الرئيسععي لمشععغل الطععائرات باعتمععاد برنععامج أمععن مشععغل الطععائرات حععال
االنتهاء من اعداده وأن يقوم أيضا بالتوقيع عليه وتأريخعه ثعم يقدمعه العى السعلطة المختصعة للموافقعة عليعه

ويجب استعراض البرنامج وتحديثه من جانب مسئول األمن الرئيسي مرة كل  82شه ار على األقل .

ز) وتصاع برامج أمن مشغلي الطائرات عموما بما يلبي متطلبات برنامج وطني ألمن الطيران المدني وغيعر
ذلععر مععن الل عوائح األخععرى المعمععول بهععا فععي دولععة المقععر لمشععغل الطععائرات ويجععب علععي مشععغلي الطععائرات
اعداد برنامج تكميلي بإجراءات المحطة المعنية بحيث يمكن الحاقه ببرنامج أمن مشغلي الطائرات .
( )1السياسة والتنظيم

أ .يجععب اعتمععاد برنععامج أمععن مشععغلي الطععائرات باعتبععاره يمثععل سياسععة الشععركة ويجععب أن يصععف سياسععات
وأهععداف مشععغل الطععائرات مععن زاويععة عالقتهععا بععاألمن وأن يععنص علععى ضععرورة انشععاء ادارة لألمععن وتعيععين
ض ععابط أم ععن رئيس ععي يك ععون م ععن ب ععين مس ععئولياته تحقي ععق األه ععداف المع ععذكورة ويج ععب أن يح ععدد البرنعععامج

مسئوليات الععاملين ووكعالء المناولعة وغيعرهم معن المقعاولين فيمعا يتعلعق بعاألمن ويجعب أن تععرف بوضعوح
التدابير األمنية الوارد وصفها وأن تكون مفهومة بسهولة للذين يحتاجون الى تنفيذها .
ب .ويجب أن تحمل برامج أمن مشغلي الطائرات تصنيفا أمنيا وفقا للمبادا اإلرشادية الوطنية .

ت .يجب لدى اعداد برنامج أمن مشغل الطائرات تحليل المخاطر بتعمق تقييم طبيعة ومستوى التهديعد العذي
يواجهه المشغل ويجب أيضا النظر في متطلبات األمن الوطنية وأمن المطارات والخطعوط الزمنيعة لتنفيعذ
البرنامج وحدود الموارد البشرية والمالية والمتطلبعات األمنيعة المععززة خعالل أوقعات ارتفعاع مسعتوى التهديعد
ويجب أيضا تقييم امكانية تطبيعق برنعامج أمعن مشعغل الطعائرات ألنعه قعد ال ينطبعق اال علعى مطعار مععين
أو مطارات معينة أو على خط معين أو على دولة محددة .
( )3الهدف الرئيسي
.i

يتمثل الهدف الرئيسي لبرنامج أمعن مشعغلي الطعائرات فعي تعأمين سعالمة الركعاب والطعاقم والجمهعور بمنعع
أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني وتحقيقا لهذا الهدف يجب لبرامج أمعن مشعغلي الطعائرات

ان يكفل ما يلي :
أ)

تلبيععة أو تجععاوز المتطلبععات ال عواردة فععي الملحععق  81والبرنععامج الععوطني ألمععن الطي عران المععدني فععي الععدول
التي يطير اليها مشغل الطائرات .

ب) الععنص علععى تععدابير أمنيععة قياسععية وتوجيهععات أمنيععة واضععحة للط عواقم والعععاملين اآلخ عرين ووكععالء المناولععة
واألفراد العاملين بالتعاقد .
ب) توفير تدابير أمنية اضافية في أوقات التهديد األمني الزائد .
ت) وض ععع مع ععايير ل ععألداء تك ععون قابل ععة للتنفي ععذ م ععن خ ععالل الت ععدريب األول ععى والمتك ععرر ويمك ععن رص ععدها وفق ععا
لمتطلبات حفظ السجالت الواردة في البرنامج أو برنامج التدريب التابع لمشغلي الطائرات .
( )4السلطة القانونية

يجب تمكين السلطة المختصة بموجب تشريع وطني من وضع اللوائح التي توكل بها المسئولية لمشغلي الطائرات

لوضع وتنفيذ وتحديث برامج أمن مشغلي الطائرات .
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( )1التعاريف

يج ععب أن تع ععزز بع عرامج أم ععن مش ععغلي الط ععائرات الفه ععم المش ععترر لكلم ععات ومص ععطلحات محددةبتق ععديم مجموع ععة م ععن
التعاريف ومن أمثلة المصطلحات التي تحتاج الى شرح هنعار السعلطة المختصعة والبرنعامج العوطني ألمعن الطيعران
المع ععدني ومشع ععغل المطع ععار ومشع ععغل الطع ععائرات ومسع ععتأجر المطع ععار والمنطقع ععة األمنيع ععة المقيع ععدة واألمتعع ععة والتحع ععري
الشخصي ومخزونات توامدادات المؤن والوكيل النظامي .
( )6االلتزامات الدولية

أ) يجب أن تتضمن برامج أمعن مشعغلي الطعائرات قسعما يصعف االلت ازمعات الدوليعة التعي قعد تقعع علعى ععاتق
مشععغلي الطععائرات ويجععب أن تععذكر المنظمععات الدوليععة التععي يتصععل عملهععا بععذلر ويجععب أن تحععدد البعرامج

دور وهيكل منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) وغيرها من المنظمات الدولية ( مثل اللجنة األوروبيعة
للطيران المدني (ايكار) ) التي قد تؤثر قواعدها ولوائحها في عمليات الشركة .
ب) كمععا أن غععرض اتفاقيععات أمععن الطي عران والملحععق  81وغيععر ذلععر مععن المعععايير والل عوائح ذات الصععلة مثععل
وثيقة اللجنة األوروبية للطيران المدني رقم  00يمكن أن تحدد في برامج أمن مشغلي الطائرات

ت) يجب أن تتضمن برامج أمن مشغلي الطائرات قسما يصف االلتزامات والمسئوليات الوطنية التعي قعد تقعع
على عاتق مشغلي الطائرات ويجعب أن يعذكر هعذا القسعم سعلطة أمعن الطيعران المعنيعة فعي دولعة التسعجيل
ويجععب اإلشععارة أيضععا الععى البرنععامج الععوطني ألمععن الطيعران المععدني وغي عره مععن اللعوائح التنظيميععة وكقاعععدة
فععإن البععرامج الوطنيععة والل عوائح الوطني ععة سععتعين مسععئولية مشععغلي الط ععائرات عععن وض ععع وتنفيععذ وتح ععديث
برن ععامج أم ععن مش ععغل الط ععائرات وس ععتقوم اإلدارة العلي ععا للش ععركة ععععادة بتفعععويض مهم ععة االض ععطالع به ععذه
المسععئولية لضععابط األمععن الرئيسععي الععذي يجععب عليععه القيععام بمهععام مععن بينهععا التأكععد مععن أن البرنععامج أمععن
مشغل الطائرات .
ث) يفي بمتطلبات التشريع الوطني ومتطلبات البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني .
ج) يطور ويعدل لتصحيح أوجه القصور وتلبية االحتياجات األمنية للمشغل .
ح) يستعرض ويحدث دوريا وعلى األقل مرة كل  82شه ار .

خ) التحديثات أو التعديالت عليه توافق عليها السلطة المختصة بأمن الطيران .
( )1األدوار والواجبات

يجب أن تشير برامج أمن مشغلي الطائرات بوضوح الى واجبات ومسئوليات جميع الجهات المعنيعة بعأمن عمليعات
النقععل الجععوي التجععاري مععن أجععل المسععاعدة فععي منععع أي لععبس بخصععوص دور مشععغلي الطععائرات بمععا يشععمل ادارات
األمععن التابعععة لهععم وضععباط األمععن الرئيسععيين التععابعين لهععم وأف عراد الط عواقم التععابعين لععه وغيععرهم مععن العععاملين توادارة

سلطة المطار وضباط األمن على متن الرحالت الجوية وسلطة انفاذ القانون والقوات المسعلحة الوطنيعة والوكعاالت

الحكوميععة ومشععغلي الطععائرات اآلخ عرين بمععا يشععمل الشععركاء فععي الرمععوز المشععتركة والتحالفععات والسععلطات البريديععة
والوكالء النظاميين والشاحنين المعروفين ومرسلي البضائع المعروفين ووكالء المناولة وشركات المؤن .
( )1مدير االمن بالشركه

يجب أن تكون أوصاف واجبات ومسئوليات مدير األمعن الرئيسعي معذكورة فعي برنعامج أمعن مشعغلي الطعائرات علعى
أساس المعايير الواردة في البرنامج الوطني المصري المن الطيران .
( )1إدارة األمن
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يجب أن تقدم برامج أمن مشغلي الطعائرات وصعفا تفصعيليا إلدارات األمعن التابععة لمشعغلي الطعائرات بمعا
فعي ذلعر مععثال هويعة اإلدارات الفرعيععة مثعل وحععدات العمليعات وأقسععام العدعم والتطععوير ووحعدات التحقيقععات
ومنع الجرائم مع وصف موجز لمسئولياتها وسلطاتها ويجب اضافة خريطة تنظيمية كاملعة تشعمل أسعماء
وأرقام هواتف ضابط األمن الرئيسي وجميع مديري ادارة األمن وذلر في أحد المرفقات .

ويجب سرد مبادا ادارة األمن على أن تشمل هذه مايلي :

.ii

أ) صالحيات واضحة قائمة على مسئوليات ضابط األمن الرئيسي .
ب) تسلسل قيادي واضح ينعكس في هيكل اإلدارة .
ت) عالقععة مالئمععة بععين ادارة األمععن واإلدارات الفرعيععة بععالرغم مععن أن مقععر مشععغل الطععائرات يتطلععب معظععم
المعوارد األمنيعة ألن أغلبيعة موجوداتعه هنعار فيجعب أال يكععون ذلعر علعى حسعاب العدعم الضعروري الععذي

يجب أن يعطي لإلدارات الفرعية في مواقع أخرى .
ث) عالقة ادارة األمن بجميع اإلدا ارت األخرى في الشركة .
( )80وصف العمليات
.i

يجععب أن تشععتمل ب عرامج أمععن مشععغلي الطععائرات علععى وصععف لعمليععات الشععركة س عواء بشععكل عععام (أي
جنسية الشركة وموقع مقرهعا الرئيسعي والمكاتعب اإلقليميعة ونطعاق عملياتهعا وطبيعتهعا) أو بشعكل خعاص

فيما يتعلق بالدولة بالدولة المعنية (أي عدد الطائ ارت في الخدمة وعدد الرحالت الجويعة وععدد الركعاب
المنقولين وترتيبات الرموز المشتركة والتحالف)
.ii

تصنيف المواد

.iii

يجب أن تتضمن برامج أمن مشغلي الطائرات بيانا عن تصنيف المعلومات الحساسة وتداولها على نحو
محكم ويمكن تصنيف المواد تحت مصطلحات مثل االستعمال الرسمي فقعط أو مقيعدة التوزيعع كمعا يجعب
شرح الترتيبات الخاصة بحماية المعلومات الحساسة المتعلقة باألمن ويمكن أن يشمل ذلر توزيعهعا علعى

أساس محدود الى من يحتاج اليهعا فعي أداء واجباتعه األمنيعة وخعزن المعواد فعي موقعع معؤمن ويجعب اععداد
اجراءات الحماية والتوزيع لكل من الوثائق الورقية وااللكترونية على حد سواء .
( )88توزيع برنامج أمن مشغل الطائرات

يجععب حمايععة ب عرامج أمععن مشععغلي الطععائرات باعتبارهععا وثععائق مقيععدة التوزيععع مععن أي محاولععة لإلطععالع عليهععا بععدون
تصريح ويجب أال تكعون الوثيقعة متاحعة جزئيعا أو كليعا اال لمعن لهعم حاجعة مشعروعة لمعرفعة محتواهعا ويجعب تكليعف

جميعع الكيانععات واألفعراد الحاصععلين علععى نسعخ مععن برنععامج أمععن مشععغل الطعائرات أو أجعزاء منععه بحمايععة المعلومععات
التي في حوزتهم ويجب اضافة مرفق يحتوي على قائمة التوزيع .
( )81توزيع وثائق األمن

تحععدد البعرامج الوطنيععة ألمععن الطيعران المععدني فععي أغلععب الحععاالت طععرق توزيععع وثععائق وتقريععر األمععن ويجععب اإلشععارة
أيضا الى هذه المعلومات في برامج أمن مشغلي الطائرات مع توجيهات عن كيفية توزيع التقارير التي قد ال تكون
محععددة فععي البرنععامج الععوطني ألمععن الطي عران المععدني بمععا فععي ذلععر التقععارير عععن اج عراءات أو وقععائع انفععاذ القععانون
والسجالت الجنائية المستخدمة في التحريات الشخصية ونتعائج عمليعات التفتعيش العداخلي والمنشعورات التعي تحتعوي
على التوجيهات األمنية أو المعلومات التي تصدرها السلطة المختصة .
( )83االتصاالت
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يجب أن تشير برامج أمن مشغلي الطائرات الى كيفية قيام السلطة لمختصة بأمن الطيران بإعالم صناعة الطيران
بمتطلبععات البرنععامج الععوطني ألمععن الطي عران المععدني ويجععب أن يصععف سياسععة االتصععال بالسععلطة المختصععة بععأمن
الطيران في الدولة وبالدول األخرى وااليكاو ووسائل اإلعالم فيما يتعلق بأمن الطيران .
( )84أمن الطائرات
.i

عام

أ) تقع المسئولية األساسية ععن أمعن الطعائرات علعى ععاتق مشعغل الطعائرات العذي يتمثعل هدفعه الرئيسعي فعي
منع الوصول الى الطعائرة بعدون تصعريح وحيعث أن خعط العدفاع األول ضعد مثعل هعذا الوصعول يتمثعل فعي
حماية حدود منطقة التحركات المراقبة وهي من مسعئوليات سعلطة المطعار يجعب أن ت ارععي بعرامج أمعن

مشععغلي الطععائرات ب عرامج أمععن المطععارات بضععمان القيععام بجهععد واسععتجابة منسععقين وعنععد الضععرورة يمكععن
معالجة التدابير التي تسري على مطار بالتحديد في برنامج اضافي لتدابير المحطة .
ب) وفععي معظععم الحععاالت تكععون عععدة كيانععات مسععئولة عععن حمايععة الطععائرات وتشععمل علععى وجععه الخصععوص
المطار ومشغل المطار وهيئة انفاذ القانون ويجب بالتحديد أن يصف هذا القسم معن برنعامج أمعن مشعغل

الطائرات دور كل كيان ومسئولياته في هذا الخصوص وأن يشير الى بروتوكول االتصاالت بعين مشعغل
الطائرات والمطار وهو البروتوكول الذي يجب اتباعه فعي اإلبعالع ععن أي نشعاط مريعب وحالعة الطعائرات
التعي ليسعت فعي الخدمعة والمعلومععات بخصعوص أي زيعادة فعي مسععتوى التهديعد وينطبعق البروتوكعول أيضععا
على االتصاالت المتعلقة باألمن المعزز للرحالت الجوية األكثر تعرضا للخطر وأحكعام اإلبعالع للركعاب

من فئات خاصة .
( )81مراقبة الدخول

يجب أن تصف برامج أمن مشغلي الطائرات التدابير الالزمة لحماية الطائرات على األرض وحماية مقصورة طاقم
القيادة ومقصورات طواقم القيادة على األرض وأثناء الطيران على السواء ويجب أن تتماشى مثعل هعذه التعدابير معع
اإلجراءات الوارد وصفها في هذا الدليل .
( )86دوريات األمن

يجب أن تصف برامج أمن مشغلي الطائرات كيفية استخدام دوريات األمن والكيفية التي يمكن بها ألفراد الدوريات
األمنية االتصال بمركز المراقبة األمنية وسلطات مراقبة الحركة الجوية المحلية .
( )81االحتياطات قبل الطيران

يجععب أن تصععف ب عرامج أمععن مشععغلي الطععائرات االحتياطععات قبععل الطي عران التععي تنفععذ علععى أسععاس منععتظم وخععالل
حاالت التهديد الشديد أو التي تتخذ بناء على طلب خاص ويجب أن تذكر الوكاالت المعنية ومهام كل منها .
( )81اإلبالغ عن التهديد

يجب أن تتضعمن بعرامج أمعن مشعغلي الطعائرات اإلجعراءات المتعلقعة بمعالجعة المعلومعات التعي تشعير العى أن طعائرة
معينععة يحتمععل أن تكععون هععدفا ألحععد أفعععال التععدخل غيععر المشععروع ويجععب أن تشععير البعرامج الععى المسععئول عععن تنفيععذ

اإلجع عراءات األمني ععة اإلض ععافية الت ععي تعتب ععر ضع عرورية لمجابه ععة التهدي ععد ويج ععب أن تح ععدد مس ععئولية اب ععالع الس ععلطة
المختصة بالوضع في حالة نشوء بالع التهديد عن مصدر آخر .
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( )81الرحالت الجوية المعرضة لخطر زائد

يجب أن تبرز بعرامج أمعن مشعغلي الطعائرات اإلجعراءات التعي يجعب اتباعهعا ازاء رحعالت جويعة معينعة تواجعه خطع ار
زائدا بما في ذلر استعمال المواقعع المعزولعة لوقعوف الطعائرات وترتيبعات ح ارسعة طعائرات معينعة ونشعر ح ارسعة أثنعاء
سععير الطععائرة وتفتععيش المنععاطق تحععت مسععاري االقت عراب واإلقععالع ويجععب ارفععاق مخطععط لمنطقععة وقععوف الطععائرات
بالبرنامج .
( )10عمليات تفتيش الطائرات وفحصها

يجب أن تحدد برامج أمن مشغلي الطائرات اجعراءات تفتعيش الطعائرات وفحصعها خعالل العمليعات الروتينيعة وفتعرات
التهديععدات ال ازئععدة وأن تحععدد الوكععاالت المسععئولة عععن اج عراء التفتععيش فضععال عععن ضععرورة اسععتعمال ق عوائم المراجعععة
السليمة واإلضاءة الكافية وأفراد مدربين تدريبا سليما على أن يكونوا مدعومين بطاقم جوي أو أفراد الدعم الهندسي
للطععائرة ويجععب وصععف الخط عوات الواجععب اتخاذهععا عنععد اكتشععاف أجه عزة تفجيريععة مريبععة ويجععب اإلشععارة الععى الهيئععة
المسئولة عن اتخاذ الق اررات بشأن نقل الطائرة أو اخالئها ووقف عمليات المطار .
( )18وثائق السفر
.i

يجععب أن تشععرح بعرامج أمععن مشععغلي الطععائرات بالتفصععيل عمليععة تسععجيل الركععاب بمععا فععي ذلععر التععدابير أو
التسععهيالت الخاصععة بمجموعععات المسععافرين أو الركععاب الععذين تحععيط بهععم مخععاطر عاليععة ويجععب أن تبععين

اجعراءات حمايعة بطاقعات السععفر وبطاقعات الصععود للطععائرة وبطاقعات األمتععة وغيرهععا معن الوثعائق ويجععب
أيضا أن تصف البرامج اإلجعراءات المسعتخدمة لمنعع الغعش فعي البطاقعات االلكترونيعة وسعرقة المعلومعات
االلكترونية .
.ii

ويجب أيضا أن تصف البرامج اجعراءات تسعجيل أمتععة المسعتودع خعارج المطعار أو علعى أبعواب المطعار

في الحاالت المناسبة ان وجد .

( )11الكشف األمني للركاب واألمتعة اليدوية
.i

يجععب أن تقععدم ب عرامج أمععن مشععغلي الطععائرات تفاصععيل مسععئولية المشععغل أو مسععئولية أي كيععان آخععر عععن
اجراء الكشف األمني للركاب واألمتعة اليدوية ويقوم بواجبات الكشف األمني طرف مختص تعينه الدولة
المعنية ويمكن أن يكون أحد الكيانات التالية :

أ) سلطة المطار .

ب) شركة تتعاقد معها الدولة أو المطار .
ت) مشغل الطائرات الوطني .
ث) هيئة انفاذ القانون الوطنية .
ج) القوات المسلحة الوطنية .

.ii

ويجعب ذكعر السعلطة القانونيعة لتطبيعق التعدابير األمنيعة وكعذلر وصعف أي قعوانين تواجعراءات محليعة تطبعق

.iii

ويجععب تسععجيل أي جوانععب أخععرى تتعلععق بالكشععف األمنععي للركععاب واألمتعععة اليدويععة مثععل مسععئولية وكالععة

في حال رفض أي شخص االمتثال للتدابير األمنية أو الذي رفض نقله ألي سبب من األسباب .

انفععاذ القععانون عن ععد االنطب ععاق للتعام ععل مععع أي تهدي ععد أو القي ععام ب ععدوريات منتظمععة لنق ععاط الكش ععف األمن ععي
.iv
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أ) الغرض من الكشف األمني والتفتيش للركاب وأمتعتهم اليدوية .
ب) اجراءات ومعايير الكشف األمني والتفتعيش اليعدوي لجميعع الركعاب المغعادرين والمحعولين واألمتععة اليدويعة
بما في ذلر التفاصيل بشأن مقدم الخدمة .

ت) قائمة باألشخاص المعفيين من الكشف األمني والتفتيش .
ث) اجراءات التعامل مع الركاب المربيين أو األمتعة اليدوية المريبة .
ج) تدابير مراقبة تدفق الركاب .
ح) التدابير الخاصة بالفئات الخاصة من الركاب .
خ) التدابير الخاصة بالكشف األمني والتفتيش اليدوي ألفراد طاقم الطائرة وأمتعتهم اليدوية .

د) السياسععة ازاء الركععاب غيععر المنضععبطين بمععا فععي ذلععر اإلج عراءات للتعامععل مععع الحععاالت التععي تحععدث فععي
األرض أو في الجو واستعمال أدوات التكبيل كملجأ أخي ار وكذلر متطلبات اإلبالع .
ذ) السياسة ازاء المسافرين خلسة بما في ذلر التدابير الوقائة واإلجراءات الواجعب اتخاذهعا فعي حالعة العثعور
على أحد المسافرين خلسة .

ر) اإلجراءات الواجب اتباعها اذا رفض شخص التفتيش اليدوي .
ز) اإلجراءات الواجب اتباعها عند اكتشاف بنود مقيدة أو محظورة .
س) اجراءات مناولة البنود المصادرة بما في ذلر حفظ السجالت المتعلق بذلر اذا اشترر مشغل الطائرة فعي
عملية الكشف األمني .

ش) اإلجراءات الواجب ابتاعها عند اكتشاف بضائع خطرة لم يتم اإلعالن عنها .
ص) التدابير الخاصة بالبنود االلكترونية والكهربائية .
( )13فصل الركاب الذين خضعوا للكشف األمني عن بقية الركاب

يجب أن تشمل برامج أمن مشغلي الطائرات وصفا لكيفية الفصعل بعين الركعاب العذين خضععوا للكشعف األمنعي ععن
بقيعة الركعاب ويجععب أن تحعدد المسععئول ععن تععأمين مثعل هعذا الفصععل والخطعوات الواجععب اتخاذهعا فععي حالعة اخععتالط
ركاب خضعوا للكشف األمني مع ركاب آخرين .
( )14مراقبة األسلحة النارية واألسلحة األخرى
.i

.ii

يج ععب أن تص ععف بع عرامج أم ععن مش ععغلي الط ععائرات التشع عريعات واللع عوائح الوطني ععة المتعلق ععة بحم ععل األس ععلحة
واألسلحة النارية على متن الطائرات مع ارفاق األحكام القانونية ذات الصلة بالبرنامج .

ويجععب أيضععا أن تحععدد البعرامج اج عراءات مناولععة ونقععل األسععلحة الناريععة فععي أمتعععة المسععتودع أو كبضععائع
وفقا ألحكام البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني ويجب أن تشرح هذه المعلومات تفاصيل دور مشعغل
الطائرة وطاقمها وأي ترتيبات خاصة تتخذ عند التسجيل وعند استالم األمتعة في نهاية الرحلة .

.iii

ويجععب الععنص علععى السياسععة الوطنيععة بشععأن حمععل أسععلحة ناريععة بتععرخيص فععي مقصععورة ركععاب الطععائرات
الوطني ععة فض ععال ع ععن اإلجع عراءات الموض ععوعة لتنفي ععذ ه ععذه السياس ععة ويج ععب ش ععرح مه ععام الوك ععاالت المعني ععة

والخط عوات المتوقععع اتخاذهععا مععن جانععب مشععغلي الطععائرات ويجععب وصععف سععلطة حمععل األسععلحة بواسععطة
ضععباط األمععن عل عى مععتن الطععائرة ومرافقععي السععجناء أو المبع ععدين أو الشخصععيات المهمععة فضععال عععن
اإلجراءات ذات العالقة بما فيهعا متطلبعات ابعالع مشعغل الطعائرة وقائعد الطعائرة بوجعود ضعابط أمعن مسعلح
أو مرافق مسلح على متن الطائرة .
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ويجب أن تشير برامج أمن مشغلي الطائرات الى اإلجراءات الواجب اتباعها اذا وجد سالح عند الكشف
األمني للركاب أو األمتعة اليدوية أو البضائع تواجراءات نقل سالح ما في مقصورة الركاب أو في أمتعة
المستودع .

( )11الحقائب الدبلوماسية وحاملو البريد الحكومي

يجب أن تشرح برامج أمن مشغلي الطائرات اجراءات المراقبة األمنية التي تنطبق على الحقائب الدبلوماسية وعلى
حاملي البريد الحكومي بما في ذلر التدابير المحددة حسب الحالة للبريد الدبلوماسي في حقائب رسمية وم ارسعالت

السعفارات التععي ال تكععون منقولعة فععي حقائععب دبلوماسععية ويمكعن أن يعععالج هععذا الموضععوع فعي القسععم الخععاص بالفئععات
الخاصة من الركاب في برامج أمن مشغلي الطائرات.
( )16الفئات الخاصة من الركاب

يجععب أن تحتععوي بعرامج أمععن مشععغلي الطععائرات علععى اجعراءات للركععاب مععن فئععات خاصععة بمععا يشععمل أولئععر الركععاب
الععذين يحملععون الصععفة الدبلوماسععية وحععاملي البريععد الحكععومي بحقائععب دبلوماسععية وضععباط األمععن علععى مععتن الطععائرة
واألشخاص الذي يحتمل أن يثيروا اإلزعاج مثل المبعدين والركاب الذين تمنع معتقداتهم الدينيعة خضعوعهم لتفتعيش
يععدوي وأولئععر ذوي الحركععة المقيععدة مثععل الحوامععل واألشععخاص المعععاقين ويجععب اإلشععارة الععى مهععام الوكععاالت المعنيععة

واإلشارة الى متطلبات اإلبالع .
( )11أمن أمتعة المستودع

يجععب أن تحععدد ب عرامج أمععن مشععغلي الطععائرات الجهععة المسععئولة عععن اج عراء الكشععف األمنععي لألشعععة التععي

.i

ستنقل في مستودع الطائرة وأن تشرح ما تنطوي عليه هذه المسئولية .
ويجععب أن تحععدد بعرامج أمععن مشععغلي الطععائرات الطععائرات األسععاس القععانوني لتععدابير أمععن أمتعععة المسععتودع

.ii

واإلجراءات الواجب اتباعها اذا رفض شخص ما السماح بإخضاع أمتعته للضوابط األمنية .

كحد أدنى يجب أن تتضمن برامج أمن مشغلي الطائرات اشارة الى الغعرض معن التعدابير األمنيعة ألمتععة

.iii

المستودع واإلجراءات المتعلقة بما يلي :
أ) تقييمععات مخععاطر الركععاب مععن خععالل االستفسععار مععن ال اركععب عنععد التسععجيل بمععا فععي ذلععر عينععات لألسععئلة
وأساليب استجواب الراكب فضال عن وصف للعملية اآللية لتقييم مخاطر الركاب حسب الحالة .

ب) الكشععف األمنععي والتفتععيش اليععدوي ألمتعععة المسععتودع عنععد نقطععة المنشععأ وعنععد نقطععة التحويععل بمععا فععي ذلععر
التفاصيل الخاصة بموقع الكشف والمععايير المطبقعة وموقعع التفتعيش والمععايير المطبقعة ومععدات الكشعف
واسم المشغل ومقدم الخدمة .
ت) حماية أمتعة المستودع .

ث) الكشف األمني والحماية ألمتعة المستودع التي سجلت عند بعاب المطعار أو فعي موقعع خعارج المطعار ان
وجد .
ج) حمل األسلحة النارية واألسلحة األخرى بمعا فعي ذلعر األحكعام واللعوائح القانونيعة السعارية وعمليعة االسعتالم
وحماية هذه البنود قبل اإلقالع .
ح) مناولة األمتعة المريبة .

خ) مناولة األمتعة غير المصحوبة التي انفصل عنها صاحبها بدون قصد .
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( )11مضاهاة األمتعة بالركاب

يجععب أن تتضععمن بعرامج أمععن مشععغلي الطععائرات وصععفا إلجعراءات مضععاهاة األمتعععة بالركععاب مععع اإلشععارة

.i

تحديععدا الععى مختلععف فئععات الركععاب سعواء الركععاب الععذين يبععدأون الرحلععة الجويععة أو الععذين يواصععلون الرحلععة
على نفس الطائرة أو يواصلون الرحلة على طائرة أخرى أو الركاب العابرين الذين ينزلون من الطائرة
.ii

ويجب أن تتضمن أوصاف اجراءات مضاهاة األمتعة بالركاب العناصر التالية :

أ) الغرض من اجراءات مضاهاة األمتعة بالركاب .

ب) اجراءات مضاهاة األمتعة بالركاب بما في ذلر تفاصيل المعدات في حالة اسعتخدام نظعام آلعي وتفاصعيل
قائم ععة الرك ععاب اذا كان ععت مناس ععبة تواجع عراءات التع ععرف عل ععى الرك ععاب ال ععذين تخلفع عوا ع ععن رك ععوب الط ععائرة

واألمتعة غير المصحوبة .

ت) اجع عراءات الكش ععف األمن ععي لألمتع ععة غي ععر المص ععحوبة بم ععا ف ععي ذل ععر المع ععايير المطبق ععة ومواق ععع الكش ععف
وتفاصيل المعدات والمعلومات بخصوص المشغل ومقدم الخدمة .

( )11األمتعة الموجهة بطريق الخطأ

يجععب أيضععا أن تتضععمن ب عرامج أمععن مشععغلي الطععائرات وصععفا لإلج عراءات القائمععة لحمايععة األمتعععة الموجهععة بطريععق
الخطأ والتي لم يستدل على صاحبها والتي لم يطالب بها أحد.
( )30مخزونات وامدادات المؤن للطائرات
.i

.ii

يجععب أن تبععين ب عرامج أمععن مشععغلي الطععائرات الشععرط القععانوني لتطبيععق التععدابير األمنيععة علععى مخزونععات

توامدادات المؤن للطائرات وكذلر الكيان المسئول عن ضمان االمتثال .

وقد تكون عمليات تزويد الطائرات بعالمؤن امعا مملوكعة لمشعغلي الطعائ ارت أو تعمعل كشعركات مسعتقلة يعتم
التعاقد معهعا لتقعديم خعدمات المعؤن لمشعغلي طعائرات عديعدين وفعي كلتعا الحعالتين يتعولى مشعغلو الطعائرات
عادة المسئولية عن أمن المؤن أو مراقبتها ولذلر يجب تغطية هذا الموضوع بشكل واف فعي بعرامج أمعن

مشغلي الطائرات .
.iii

ويجب أن يوضع للمعؤن برنعامج أمعن مكتعوب يلبعي متطلبعات برنعامج أمعن مشعغل الطعائرات ويكعون متاحعا
لفحصععه مععن جانععب مسععئولي األمععن التععابعين لمشععغل الطععائرات ويجععب أن يمتثععل العععاملون وزوار منشععآت

شركة المؤن بأحكام البرنامج .
.iv

وقععد تقععع علععى عععاتق المطععار مسععئولية بعععض عمليععات المععؤن فععإذا كانععت منشععأة شععركة المععؤن داخععل أو
بجوار منطقة مقيدة مثال يجوز أن يفرض برنامج أمعن المطعار ذو الصعلة بععض التعدابير األمنيعة علعى
شركة المؤن ويمكن اذا اعتبر ذلر ضروريا اضعافة هعذه التفاصعيل فعي برنعامج اجعراءات المحطعة التابععة

لمشغل الطائرات .
.v

ويجب أن تصف برامج أمن مشغلي الطائرات أي متطلبات محددة لمنشآت شركة المؤن الموجودة خارج

.vi

المطار مثل الشرط الخاص بتأمين المركبات على النحو السليم تواجراءات تفتيش المركبة عند الضرورة
ويجب أن تشمل أمن المؤن العناصر التالية :

أ) الغرض من التدابير األمنية لمخزونات توامدادات المؤن للطائرات .
ب) وصف التدابير األمنية في وحدة المؤن التابعة لمشغل الطائرات .
ت) وصف التدابير األمنية التي تطبق على ارسال مخزونات توامدادات المؤن والنقل البعري لهعا بمعا فعي ذلعر
المعيار الساري بالنسبة للوصول المراقب الى الوجبات ومخازن الشركة ومركبات التسليم .
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ث) اجراءات طاقم مقصورة الركاب الستالم بنود المؤن عند الطائرة .
وتتضمن الموضوعات األخرى المتعلقة بأمن المؤن التي يمكن أن تغطيهعا بعرامج أمعن مشعغلي الطعائرات

.vii

مايلي :

أ) المخزونات المعروفة وغير المعروفة .
ب) التدابير األمنية المادية .
ت) مخازن الجمارر المعفية من الرسوم .
ث) السلع التي تحمل أختاما يسهل كشف العبث بها .
ج) عربات وحاويات المؤن .
ح) تسليم أحمال متعددة .

خ) عمليات المؤن في منطقة التحركات المراقبة .
د) تسلم وتدقيق الشحنات التي تدخل مناطق أمنية مقيدة .
( )38مخزونات الشركة

م ععن ب ععين البن ععود الت ععي تنق ععل عل ععى الط ععائرات لتس ععليمها بش ععكل من ععتظم ال ععى محط ععات عل ععى الطري ععق هن ععار

.i

اإلمععدادات المكتبيععة ووثععائق التسععويق وزي الطععاقم الرسععمي والمخزونععات الهندسععية وقطععع الغيععار للطععائرات
على األرض ويريد الشعركة وهعذه تمثعل مخزونعات للشعركة فعي الععادة ولكنهعا قعد تتضعمن امعدادات موجهعة

الى مشغلي طائرات آخرين .
ويج ععب تكلي ععف الع ععاملين ال ععذين تش ععمل واجب ععاتهم مناول ععة وتحمي ععل مخزون ععات توام ععدادات مش ععغل الط ععائرات

.ii

تكليفهم بمسئوليات أمنية محددة ويجب ادراج أوصاف لهذه المسئوليات في برامج أمن مشغلي الطائرات
( )31عمليات تنظيف الطائرات

يجععب أن تشععرح بععرامج أمععن مشععغلي الطععائرات الغععرض مععن التععدابير األمنيععة المتعلقععة بعملي ععات تنظيععف مقصععورة
الركاب بالطائرة .
( )33أمن البضائع والبريد

يجععب أن تح ععدد بععرامج أمععن مشععغلي الطععائرات الجهععة المسععئولة عععن أمععن البضععائع والبري ععدبما فععي ذل ععر

.i

عمليات الكشف األمني ويجب اإلشارة بالتحديد الى السعلطة القانونيعة لغعرض هعذه التعدابير األمنيعة وربمعا

تباينت التدابير األمنية اعتمادا على ما اذا كعان المشعغل متخصصعا فعي نقعل الركعاب أو البضعائع البحتعة
أو عمليات البريد المستعجل .
.ii

ويمكععن قيععام وكععالء أو مقععاولين بالعمليععات مععن المقععر الرئيسععي وبععالرغم مععن هععذه الترتيبععات يظععل مشععغلو

.iii

ويجب أن تشمل أقسام أمن البضائع والبريد في برنامج أمعن مشعغل الطعائرات علعى الغعرض معن التعدابير

الطائرات مسئوال عن أمن عمليات البضائع عندما تكلفه الدولة المضيفة بهذه المسئولية .

األمنية للبضائع والبريد بما في ذلر الطرود السريعة والمستعجلة وعلى أوصاف العناصر التالية :
أ) التدابير األمنية للبضائع والبريد بما في ذلر  :اجراءات تسلم شحنة البضائع تواجراءات نقل بريعد الشعركة
وخطععة ومعععايير الشععاحنين غيععر المعععروفين ومعيععار وموقععع الكشععف األمنععي والفحععص المععادي وتفاصععيل
المشغل أو مقدم الخدمة وقائمة االستثناءات من الكشف األمني أو الفحص المادي .

ب) التدابير األمنية للطرود السريعة والمستعجلة بما في ذلعر اجعراءات تسعلم الطعرود ومعيعار الكشعف األمنعي
وعمليات التفتيش اليدوي وتفاصيل المشغل أو مقدم الخدمة .
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ت) التععدابير األمنيععة للبريععد بمععا فععي ذلععر اج عراءات تسععلم البريععد تواج عراءات نقععل بريععد الشععركة وخطععة ومعععايير

السلطة واإلدارة البريدية النظامية ومعيار الكشعف األمنعي وتفاصعيل المشعغل واإلجعراءات الواجعب اتباعهعا

.iv

في فترات زيادة مستوى التهديد .

ولدى اعداد القسعم الخعاص بعأمن البضعائع والبريعد يجعب م ارععاة الجوانعب التاليعة  :أنعواع البضعائع والبريعد
التععي ستخضععع للكشععف األمنععي تواج عراءات االختبععار والصععيانة الروتينيععة بمععا فععي ذلععر الخط عوات الواجععب

اتباعهععا عنععد تعطععل المعععدات أو توقفهععا عععن الخدمععة ومناولععة البنععود المريبععة تواج عراء الكشععف األمنععي لهععا
والكشف األمني للبنود ذات الحجم الزائد وطبيعة الشحنات المجمعة .

( )34الشاحنون غير المعروفين

يجب أن يخضع الشاحنون غيعر المععروفين للوكيعل النظعامي أو مشعغل الطعائرة العى تعدقيق ازئعد بمعا فعي ذلعر شعرط
تقععديم اثبععات للهويععة والموافقععة علععى اخضععاع الشععحنة للكشععف األمنععي وفقععا لطريقععة محععددة وهععذا كلععه يجععب أن يععرد
وصععفه فععي ب عرامج أمععن مشععغلي الطععائرات وعععالوة علععى ذلععر يجععب أن يضععع مشععغلو الطععائرات اج عراءات لتطبيععق
الضوابط األمنية على البضائع غير المعروفة حتعى تصعبح جميعع الشعحنات معروفعة قبعل السعماح ينقلهعا علعى معتن
الطائرة .
( )31الشحنات العابرة

اذا كان مشغل الطائ رات مسئولين عن أمن بضائع عابرة أي بضعائع محولعة للنقعل معن رحلعة العى رحلعة أخعرى فعإن
التععدابير األمنيععة ذات الصععلة مثععل ترتيبععات الكشععف األمنععي والحمايععة مععن العبععث فععي أثنععاء التخ عزين يجععب ايرادهععا

بالتفصيل في برامج أمن مشغلي الطائرات ويمكن توفير ملخص للتدابير اذا كان طرف آخر مسئوال عن تطبيقها.
( )36البضائع عالية القيمة

يجب بيان التدابير األمنية لمناولة وحماية البضائع عالية القيمة عنعد تخزينهعا فعي مبعاني البضعائع وخعالل عمليعات

التحميل والتفريغ للطائرات وكذلر في أثناء النقل األرضي .
( )31األمتعة غير المصحوبة أو األمتعة الشخصية

يجب أن تتضمن برامج أمن مشغلي الطائرات تدابير أمنية لألمتعة غير المصحوبة المشحونة كبضعائع ويجعب أن
يصف معيار الكشف األمني والتفتيش اليدوي الذي عادة ما يكون هو نفس المعيعار بالنسعبة لشعاحن غيعر مععروف
ويجب أن يقدم تفاصيل معدات الكشف والمشغل أو مقدم الخدمة .
( )31البريد الدبلوماسي

يجب ادراج اإلجراءات األمنية الخاصة بحمل البريد الدبلوماسي.
( )31حماية البضائع والبريد

يجب أن تشير برامج أمن مشغلي الطائرات الى التعدابير الموضعوعة لحمايعة البضعائع والبريعد تواذا كعان أمعن منشعأة

البضععائع مععن مسععئولية مشععغلي الطععائرات فيجععب تععوفير معلومععات بخصععوص اج عراءات أمععن المنش عأة بمععا فععي ذلععر
التفاصيل بخصوص نشر الحراس واستعمال الدوريات ونظم الدوائر التليفزيونية المغلقة وفي حالة تركيعب كعاميرات
فيديو فيجب أن توضعح بعرامج أمعن مشعغلي الطعائرات معا اذا كانعت هعذه منفصعلة أو تشعكل جعزءا معن نظعام العدوائر

التليفزيونيععة المغلقععة بالمطععار ويجععب أن تشععير المعلومععات عععن أمععن المبنععى ضععمن عناصععر أخععرى الععى مععا اذا تععم
تحديععد منطقععة أمنيععة مقيععدة ومععا اذا كععان الموظفععون قععد خضعععوا للكشععف األمنععي وأن تشععير كععذلر الععى كيفيععة نقععل
البضائع والبريد الى الطائرة .
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( )40مناطق صيانة الطائرات

 )14يجب اإلشعارة العى التعدابير األمنيعة القائمعة لمنعاطق صعيانة الطعائرات اذا كعان مشعغلو الطعائرات مسعئولين ععن
هذه التدابير مثال اذا كانت هذه المناطق مؤجرة لمشغل وكحد أدنى يجب اعطاء وصعف لحعدود منطقعة الصعيانة
تواجراءات الدخول المراقب .
( )48المشاركة في الرموز
.i

من الضروري رسم خطوط مساءلة واضحة لتنفيذ ثم رصد تدابير أمعن الطيعران بالنسعبة للعرحالت الجويعة
التي تسير وفقا لترتيبات المشاركة في الرموز وقد توجد فعي دولعة التسعجيل للشعركاء فعي اسعتخدام الرمعوز

.ii

ترتيبات مختلفة ولو أنها تمتثل للملحق  81ويجب تسوية هذه الخالفات .

وتقععرر دولععة التسععجيل الترتيبععات األمنيععة التععي يعتمععدها مشععغل الطععائرة تحععت سععيطرتها السععيادية الخاصععة
وسععوف يتطلععب األمععر قيععام المشععغلين المعنيععين بمعالجععة أي تععدابير أمنيععة اضععافية أو تطبيقععات مختلفععة

.iii

يقتضيها الشرير في الرمز توارفاق هذه التدابير في برنامج أمن مشغل الطائرات .
ويجععب انشععاء خععط واضععح لالتصععال بععين الشععركاء فععي الرمععوز بخصععوص أمععور مثععل تقييمععات المخععاطر
والتهديدات ويجب ادراج التفاصيل المحددة لطريقة االتصال وتفاصيل جهة االتصال وغيرها فعي المرفعق
المناسععب ومثععال ذلععر أن المشععغل المشععارر فععي الععزمن يجععب أن يبلععغ ش عريكه فععي أي وقععت يحععدث فيععه
انتهععار أمنععي وأن يبلغععه بتفاصععيل أي زيععادة فععي التهديععد ضععد عملياتععه ممععا يسععتدعي اتخععاذ ترتيبععات أمنيععة
اضععافية ويجععب أيضععا اعععالم دولععة تسععجيل كععل ش عرير فععي الرمععوز بالتهديععد المحععدد وبالتععدابير اإلضععافية

المقترح اتخاذها لمواجهته
( )41التدريب
.i

التدريب إلذكاء الوعي األمني

يجععب أن يخضععع جميععع العععاملين لتععدريب الغععرض منععه اذكععاء الععوعي األمنععي بيععنهم وتتضععمن جوانععب التععدريب التعي
يجععب أن تسععجل فععي برنععامج أمععن مشععغل الطععائرات فئععات التععدريب وتحديععد المسععئولين عععن تنظععيم التععدريب والطععرق
المستخدمة مثل الفيديو والمناقشات في فصول الدراسة والنشرات والموضعوعات المختلفعة ومتطلبعات حفعظ سعجالت

التدريب وأحكام تتعلق بالتدريب المتكرر .
.ii

التدريب األمني

يجععب أن تقتضععي بععرامج أمععن مش ععغلي الطععائرات أن يخضععع جميععع الع ععاملين الميععدانيين لتععدريب متخصععص مث ععل
موظفي التسجيل وأفراد الكشف األمني وأفعراد طعاقم مقصعورة الركعاب ويجعب اضعافة تفاصعيل التعدريب بمعا فعي ذلعر
الموضوعات المشمولة وعدد الساعات ويجب أيضا أن تعالج برامج أمعن مشعغلي الطعائرات الوظعائف التعي تتطلعب

ترخبصا أو تصريحا بموافقة السلطة المختصة أو أي سلطة أخرى ذات صلة .
( )43تعيين العاملين والتحريات الشخصية
.i

يجب أن تحتعوي بعرامج أمعن مشعغلي الطعائرات علعى معلومعات ععن أسعاليب التعيعين المطبقعة لعدى مشعغل

الطائرات بما في ذلر استخدام التحريات الشخصية يمكن اإلطالع على ارشادات عن هذا الموضوع في
الفصل الثامن ويجب أن يبين هذا القسم مثال ما اذا كانت هنار أي قوانين تمنع اجراء تحريات ععن
السجل الجنائي للشخص ونوع المعلومات التي يجب لمقدم طلب الوظيفة أن يذكرها .
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ويجب تقديم تفاصيل عن العملية المرتبطة بمعالجة طلب التعيين المقدم لوظيفة معينة بما فعي ذلعر اسعم
اإلدارة المس ععئولة ع ععن معالجع ععة الطلب ععات وكع ععذلر التحري ععات الشخصع ععية حسعععب الحالع ععة والسياس ععة بصع ععدد

.iii

االتصال بأرباب العمل السابقين أو المراجع الشخصية للتحقق من المعلومات ضمن بنود أخرى .

ويجععب أيضععا شععرح اإلج عراءات الواجععب اتخاذهععا بعععد اتم عام التحريععات الشخصععية ومععن بينهععا مععا اذا كععان
هنععار شععرط لحفععظ سععجالت الطلبععات فععي الملععف توان كععان األمععر كععذلر فمععن المسععئول عععن عمععل ذلععر
وماهي مدة الحفظ .

( )44برامج التدريب األمني

اذا اقتضت السلطة المختصة اعداد وتنفيذ وحفظ برامج للتعدريب األمنعي لعدى مشعغل الطعائرات يجعب ارفعاق نسعخة
من برنامج التدريب ببرامج أمن مشغلي الطائرات ويمكن حينئذ ايجاز األوصاف المذكورة آنفا واإلشارة الى برنعامج
التدريب حسب الحالة .
( )41خطط الطوارئ

مععن المالئععم نشععر خطععط طعوارا مشععغلي الطععائرات كوثععائق مسععتقلة مععع تضععمينها اشععارات مرجعيععة الععى ب عرامج أمععن

مشغلي الطائرات ألغراض التدقيق أو استخدامها كمرفق لبرامج أمن مشغلي الطائرات .
( )46اإلبالغ عن الوقائع

يجب أن تشتمل برامج أمن مشغلي الطائرات على وصف إلجراءات اإلبالع عن الوقائع األمنية
( )41مراقبة الجودة

قععد يقتضععي البرنععامج الععوطني ألمععن الطي عران المععدني أو أي ل عوائح تنظيميععة أخععرى أن يبععادر مشععغلو الطععائرات الععة
وضععع وتنفيععذ وتحععديث برنععامج لمراقبععة الجععودة لعمليععاتهم األمنيععة وفععي هععذه الحالععة يجععب اضععافة ملخععص لتععدابير
مراقبة الجودة في برامج أمن مشغلي الطائرات مع ارفاق برنامج مراقبة الجودة تواذا لم تتطلب الدولة وضعع برنعامج

لمراقبة الجودة يجب أن تعالج التدابير ذات العالقة بذلر على نحو شامل في برامج أمن مشغلي الطائرات ويمكعن
كبديل لذلر أن يدخل مشغلو الطائرات برنامجا منفصال لمراقبة الجودة مع وضع اشارات مرجعيعة اليعه فعي برنعامج

أمن مشغل الطائرات .

( )41إجراءات المطار المحلية

يجب اإلشارة الى مسعئوليات المطعار المحليعة فيمعا يتعلعق بعأمن عمليعات الطيعران التعي لعم تععالج بالفععل فعي برنعامج
أمن مشغل الطائرات وذلر في برنامج يضعه مشغل الطائرات إلجراءات المطار المحلية .
( )41حماية المسئولين التنفيذيين والعاملين اآلخرين

يجب أن تتناول برامج أمن مشغلي الطائرات التعدابير األمنيعة الخاصعة بالمسعئولين التنفيعذيين وأفعراد الطعاقم وأسعرهم
الذين قد يكونون هدفا لعناصر اجرامية في أثناء رحالت تتصل بالعمل أو في أثناء توقفهم فعي مدينعة معا بعالرغم
من أن ذلر ال يرتبط ارتباطا مباش ار بمنع أفعال التدخل غير المشروع فعي الطيعران المعدني وتسعتند هعذه اإلجعراءات

عادة الى تقييم المخاطر وتحليل التهديدات .
( )10حماية المباني

يجععب حمايععة مبععاني المكاتععب التععي تععأوي المسععئولين التنفيععذيين وكبععار المععديرين التععابعين لمشععغل الطععائرات علععى أن
يتسععق مسععتوى هععذه الحمايععة مععع مسععتويات التهديععدات والمخععاطر المرتبطععة بموقععع المبنععى ويجععب وصععف التععدابير
األمنية لحماية هذه المباني في برامج أمن مشغلي الطائرة سواء أكانت موجودة في المطار أو خارجه .
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االضافة ( ب ) للمرفق ()8

( )8برنامج أمن نموذجي لطيران األعمال
عرض عام

.i

ان برنععامج األمععن النمععوذجي لطي عران األعمععال هععو عبععارة عععن ملخععص لمدونععة الممارسععات التععي تطبقهععا الصععناعة
والمعروفة باسم المعيار الدولي لعمليعات طعائرات األعمعال وتغطعي نطاقعا عريضعا معن العمليعات التشعغيلية وتتطلعب
أمو ار من بينها قيام المشغلين بتنفيذ برنامج أمني يتناسب مع مستوى التهديد الذي يتععرض لعه الععاملون والطعائرات

والمنشآت التابعة لهم .
.ii

تقييم التهديد وجوانب الضعف

أ) ان الخطوة األولى في اععداد برنعامج أمنعي فععال هعي تقيعيم التهديعد الموجعه العى الشعركة فضعال ععن تقيعيم
جوانب الضعف لعدى المشعغل وقعد تتعلعق التهديعدات بطبيععة عمعل الشعركة أو موقعع عمليتهعا أو جنسعيتها
وكذلر دولة تسجيل الطائرة أو خلفية الركاب أو قيمعة البضعائع المحمولعة وتعأتي المعلومعات ععن مختلعف
أن عواع التهديععدات التععي يواجههععا المشععغل مععن عععدة مصععادر وعنععد اعععداد وتحععديث تقيععيم التهديععد الجععاري
لمختل ععف المج ععاالت التش ععغيلية ينبغ ععي لم ععديري ادارة الطيع عران أن يعتم ععدوا عل ععى المص ععادر التالي ععة حس ععب

الحالة.


مسئولي األمن على المستوى الوطني والمحلي .



مسئولي انفاذ القانون على المستوى الوطني والمحلي .



ضابط أمن الشركة عند االقتضاء .



االتحادات التجارية الوطنية والدولية .



هع -مقدمي خدمات تقييم األمن واالستخبارات الجوية .



و -تقارير وسائل اإلعالم المحلية واألجنبية .



وسائل الشركة المعنيين في مواقع أجنبية عند االقتضاء .

ب) ويمك ععن للخبع عراء المهني ععين بمج ععال األم ععن تق ععديم المس ععاعدة ف ععي تحدي ععد وتقي ععيم جوان ععب الض عععف ف ععي ادارة
الطيران.
.iii

تدابير األمن الوقائية

أ) تركز تدابير األمن الوقائية على ما يلي :


الوصول غير المصرح به الى طائرات الشركة ومنشآتها .



ادخال أسلحة أو متفجرات بدون تصريح في طائرات الشركة ومنشآتها .



استخدام طائرات الشركة إلرتكاب أفعال غير مشروعة مثل نقل العقاقير غير المشروعة .

ب) ينبغع ععي أن تكع ععون التع ععدابير األمنيع ععة التع ععي ينفع ععذها مشع ععغل الطع ععائرة متناسع ععبة مع ععع مسع ععتوى التهديع ععد وينبغع ععي
لإلجراءات وعمليات التدريب الموضوعة أن تؤدي الى تعزيعز التعدابير عنعدما يرتفعع مسعتوى التهديعد توالعى

خفض التدابير عندما يقل مستوى التهديد .

ت) تتضمن التدابير األمنية الوقائية ما يلي حسب الحالة :
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يجب التأكد من حصول جميع العاملين في ادارة الطيران على التدريب بمجال برنامج األمن .



يجب جعل األمن جزءا ال يتج أز من جميع جوانب ادارة للطيران وعملياتها .



يجب انشاء دور لقائد األمن مثل دور مسؤول السالمة .



يجب حفظ برنامج لمعلومات األمن .



يجععب اعععداد خطععة للتصععدى لحععاالت الط عوارا وتزويععدها بمععا يلععزم مععن الم عوارد والمحافظععة عليهععا
وتنظيم التدريبات عليها وتقييمها وتحديثها .

األفراد والعمليات :





يجب النص على اجراء التحريات الشخصية ألفراد ادارة الطيران قبل تعيينهم .



يجب الزام أعضاء الطاقم بإبراز بطاقات الهوية التى تحمل صورهم فى جميع األوقات .



يجب الحد من نشر برامج الرحالت الجوية .



يجب وضع اجراءات للتنبيه بالتهديد األمنى مثل كلمة سر يستعملها األشخاص لالستغاثة .



يجععب الععنص علععى ضععرورة اعععداد قائمععة دقيقععة ومتاحععة بأسععماء الركععاب لكععل قطععاع مععن قطاعععات



يجععب ضععمان أال يصعععد الععى طععائرات الشععركة سععوى أف عراد الشععركة والضععيوف المصععرح لهععم بععذلر

الرحلة

والمعلنة أسماؤهم مسبقا .



يجب التأكد من احتفاظ الركاب أو أفراد ادارة الطيران بمراقبة ايجابية على األمتعة .

يجععب التعععرف بصععورة ايجابيععة علععى جميععع األمتعععة مععع الركععاب مععثال عععن طريععق اسععتخدام بطاقععات
األمتعة المشفرة حسب األلوان .

 .ivالطائ ارت

أ) يجب فحص دورات المياه ومخازن األمتعة وجميعع الفتحعات للتأكعد معن ععدم وجعود أشخاصعغير مصعرح لهعم
بالتواجد فيها أو أشياء غير مصرح بنقلها وذلر قبل كل عملية اقالع .

ب) يجب التأكد من وجود أحد أفراد ادارة الطيران فى كعل األوقعات فعى أثنعاء خدمعة الطعائرة فعى منشعآت الشعركة
مثال فى أثناء تزويدها بالوقود والمؤمن .

ت) يجب التأكد معن وجعود أحعد أفعراد طعاقم الطعائرة فعى كعل األوقعات فعى أثنعاء خدمعة طعائرة فعى مكعان بعيعد ععن
منشأة الطيران التابعة للشركة .
ث) يجععب اسععتعمال نظععام أمععن الطععائرة بمععا فععى ذلععر األقفععال وأجه عزة التنبيععه عنععد تععرر طععائرة بععدون ح ارسععة فععى
منشآت بخالف منشآت الشركة .

ج) يجب استخدام شريط أمنى يكشف العبث به على أبواب ولوحات الطائرات الخ فى أثناء توقفها .
ح) يجب تعيين حارس على الطائرة عند زيارة مواقع يعد فيها األمن من األمور المثيرة للقلق .
خ) يجب النظر فى ازالة عالمات هوية الشركة من الطائرة والمنشآت .
 .vالمنشآت :

أ) يجععب التأك ععد م ععن أم ععن مح ععيط منش ععأة الش ععركة عععن طري ععق بن ععاء أسع عوار واإلض ععاءة توانش ععاء البواب ععات وحماي ععة
المناطق التى يكون الدخول اليها مقيدا وتنظيم دوريات الحراسة حسب الحالة .

ب) يجب التأكد من غلق البوابات الخارجية وقفلها فى كل األوقات لدى عدم استعمالها .
ت) يجب التأكد من وجود مراقبة ايجابية على جميع البوابات واألبواب الخارجية .
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ث) يجب غلق أبواب أى حظيرة للطائرات اذا لم تكن مزودة بالحراسة.
ج) يجب تأمين جميع مناطق التخزين الرئيسية مثل مناطق تخزين األطعمة والمشروبات الروحية وقطعع الغيعار
واألدوات وخالفه .

ح) يجب النص على تركيب نظام إلدارة مراقبة الدخول باستخدام المفاتيح وبطاقات المرور .
خ) يجب التأكد من هوية وسلطة كل راكب وبائع وزائر قبل السماح له بدخول المنشآت أو الطائرة
د) يجب مرافقة جميع الزوار عند مغادرة المناطق المؤمنة مثل صاالت الزوار .
ذ) يجب الزام أى زائر أو بائع غير معروف أو غير مرافق بإظهار بطاقة هويته أو التصريح .
ر) يجب لصق أرقام طوارا بشكل ظاهر حول المنشأة .

ز) يجب تأمين الوصول السهل الى الهواتف أو أزرار اإلنعذار فعى مختلعف مواقعع المنشعأة مثعل حجعرات الطععام
وحظيرة الطائرات .
س) يجب تأكيد الحالة األمنية فى منشآت مطار المقصد .
 .viتدابير االستجابة

أ) فععى حالععة اختطععاف الطععائرة ينبغععى لطععاقم الطي عران أن يحععاول تقيععيم نيععة المختطععف مععن اتبععاع اج عراءات
الط عواا المععذكورة فععى دليععل عمليععات شععركته ومععن بينهععا بععث رسععائل االسععتغاثة السععلكيا وضععبط الجهععاز

المرسل – المجيب الذى ينبه مراقبي الحركة الجوية لحادث

ب) االختط ععاف ويتوق ععع أيض ععا م ععن ط ععاقم الطيع عران أن يلت ععزم ب ععاالجراءات المنص ععوص عليه ععا ف ععى االجع عراءات
اإلقليميععة التكميليععة سعواء واصععلت الطععائرة اإللت عزام بمسععارها المعععين ومسععتوى طيرانهععا المسععتقيم أو أجبععرت
على الحيود عنهما .
ت) وفى حالة التهديد بقنبلة ينبغى لمشعغل الطعائرة أن يتأكعد أوال ممعا اذا كعان معن المحتمعل أن يكعون التهديعد
كاذبا أما اذا اعتبر التهديد حقيقيا فينبغى ابالع مسعؤولى انفعاذ القعانون تواذا كانعت الطعائرةفى الجعو ينبغعى

ابالع خدمات الحركة الجوية بالحالة وعلى الطعائرة أن تشعرع فعى الهبعوط حتعى يمكعن اجعراء تفتعيش علعى

األرض تواذا كانت على األرض فعال ينبغى أن توجه الطائرة الى موقع منعزل معين قبل اجراء تفتيش .

ث) وفععى حععال األفعععال غيععر المشععروعة األخععرى ينبغععى للمشععغلين أن يتصععلوا بالهيئععات المسععؤولة عععن انفععاذ
القانون .
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( )8قائمة تفتيش أمن الطائرة
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االضافة ( ج ) للمرفق ()8

 .iيمكععن اجعراء التفتععيش العععادى للطععائرة بحثععا عععن أجهعزة متفجعرة وأسععلحة مشععتبة فيهععا قبععل بععدء كععل رحلععة جويععة ,

استنادا الى تقييم للخطر تجريه السلطة المختصعة  .ومعن المطلعوب اجعراء تفتعيش مماثعل اذا كعان هنعار اشعتباه

بععأن طععائرة هععدف لعمععل مععن أعمععال التععدخل غيععر المشععروع  .والفععرق بععين نععوعى التفتععيش هععو فععى درجععة شععمول
البحث الذى يجرى وسوف يملى ذلر مجموع الظروف المنطبقة على كل حالة .
 .iiان الععدد الهائععل معن الطععائرات العاملعة بالخدمععة فعى سععائر أنحعاء الععالم تجععل مععن المسعتحيل اعطععاء ارشععادات
بشأن اجعراءات التفتعيش الموصعى بهعا التعى تفعى بكعل الحعاالت  ,ويجعب أن يععد المشعغلون قائمعة اجعراء تفتعيش

طائرة لكل نوع من الطائرات العاملة بالخدمة  ,توادراج هذه القائمة كجزء معن الملفعات األمنيعة لطعاقم الطيعران .
واسععتخدام هععذه القائمععة مععن قبععل أطقععم الخدمععة األرضععية مفيععد علععى نحععو خععاص فععى األمععاكن التععى يكععون فيهععا
األشخ اص الذين يعرفون هذا النعوع الخعاص أو الشعكل العذى تتخعذه الطعائرة هعم وحعدهم أعضعاء طعاقم مقصعورة
القيادة وطاقم مقصورة الركاب.

 .iiiقد يكون موقع وقوف الطائرة المعزول هو أنسب مكان فى مطار يتم فيه تفتيش طعائرة تخضعع لتهديعد محعدد ,
ولكن ينبغى االقرار فى خطط الطوارا بأن الوصول الى هذا الموقع لن يكون دائما ممكنا .
 .ivيجب تفتيش الطائرة تحت اضاءة جيعدة وقعد يتطلعب ذلعر وجعود محطعات قعدرة مسعاعدة أو معد خطعوط الكهربعاء
األرضية الى طائرة .

 .vيجععب لتحاشععى ازدواج الجهععود تفتععيش الطععائرة علععى نحععو مععنظم مععن قب عل مععوظفين ملمععين بالطععائرة المعينععة وأن
يععزودوا بقائمععة م ارجعععة ويععتم تكلععيفهم بأمععاكن محععددة بالطععائرة  .ويجععب االهتم عام باألمععاكن التععى كانععت مفتوحععة
للركععاب  ,مثععل المقصععورات الرئيس عية ومطععبخ الطععائرات ودورات الميععاه ولكععن يج ععب أن يشععمل التفتععيش أيضععا
السطح الخارجى لمقصورات طاقم الطائرة ومستودع البضائع .
 .viينبغى فرض مراقبة على دخول الطائرة قبل بعدء التفتعيش العذى ينبغعى اجعراؤه بعأدنى ععدد معن األشعخاص علعى
مععتن الطععائرة .ومراقبععة الععدخول ضععرورية لضععمان عععدم ادخععال أجه عزة الععى طععائرة ت عم انهععاء اج عراءات تفتيشععها ,
وينبغى مواصلة مراقبة الدخول الى حين اغالق أبواب الطائرة قبل بدء دفعها استعدادا للسير .
 .viiيجعب اطعالع القعائمين علعى التفتعيش بعأن اليلمسعوا االشعياء المشعتبة فيهعا وأن يقومعوا فقعط بعإبالع منسعق البحعث
,ووضع عالمة بارزة على المكعان دون لمعس الشعئ ثعم االنسعحاب معن المنطقعة المالصعقة واالنتظعار لتعليمعات
اضافية  .تواذا تم اكتشاف جهاز مشتبة فيهيجب عدم رفض امكانية وجود أجهزة ثانوية .

 .viiiان اسععتخدم أجهعزة اتصععاالت محمولععة يععدويا هععو أمععر مفيععد لتنسععيق البحععث  ,وغالبععا تكععون هععى الطريقععة الوحيععدة
لضععمان اج عراءات اإلغاثععة المناسععبة والس عريعة لغععرض البحععث واإلخععالء  .ولكععن اذا مععا تععم تحديععد مكععان جهععاز
مشععتبه فيععه فيجععب علععى حععاملى أجه عزة االتصععال االبتعععاد فععو ار  ,والتأكععد مععن ابتعععاد أى أشععخاص آخ عرين خععارج
المنطقة بأسرع مايمكن وال يجب استخدام الالسلكى للبث فى حعدود اطعار  25متع ار معن مكعان الجهعاز المشعتبه

فيه .

 .ixيتعععين فععتح كععل أب عواب الععدخول والمصععاريع ومواسععير دخععول وخععروج العععادم وأب عواب الخدمععة والععدخول ...الععخ ,
للسماح بالوصول الالزم الى كل المنعاطق التعى سعيتم تفتيشعها  .كمعا يتععين اجعراء مراجععة لضعمان اغعالق كعل
األبواب واألغطية التى كان قد تم فتحها لغرض التفتيش بعد االنتهاء من التفتيش .
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 .xمععن الصعععب اعطععاء ارشععادات لفرقععة التفتععيش بشععأن مظهععر األجه عزة المتفج عرة المشععتبه فيهععا اذ يمكععن اخفاءهععا
بطرق عديدة  .ويجب ارشاد فرق التفتيش للبحث عن أشياءاليمكن تحديد هويتها أو أى شىء:
ال يجب أن يكون هنار ال يمكن تفسير سبب وجوده فى غير مكانه .
 .xiيجب تفتيش المناطق التالية :
أ)

داخل الطائرة :



المقاعد بما في ذلر جيوب المقاعد والوسائد واألجزاء السفلي .



مكان خزن سجل الرحلة ودليل الطيران .



مكان خزن أقنعة األوكسجين للطاقم .



األرضية بأكملها بما في ذلر المكان أمام بداالت الدفة وتحت مقاعد مقصورة طاقم القيادة .



السقف والحوائط الجانبية والخلفية .



مكان خزن سترات النجاة .



دوالب معاطف الطاقم ومكان حزن أمتعتهم .



منضدة ودرج موقع عضو الطاقم الثالث .



المنطقة المحيطة ببداالت الدفعة و /أو الكوابح .



داخل صندوق االسعافات األولية .

ب) المدخل األمامي :


السلم في ذلر الجزء التحتي منه .



وصلة السلم لجسم الطائرةة والرف الموجود عند الوصلة .



مكانخزن مزلق النجاة .



مقعد مضيف مقصورة الركاب ومكان قارب النجاة والجزء الخلفي من المقعد .



وحدة الزجاج األمامي ووحدة التخزين األمامية بما في ذلر الدواليب .



دوالب أقنعة األوكسجين .



الحوائط والسقف .



مكان خزن آلة االطفاء .

ج) الممر الموصل الى مقصورة القيادة :


الحوائط والسقف واألرضية .



دوالب المعاطف .



رفوف خزن األمتعة – المنطقة بأكملها بعد تفريغها من األمتعة .



الدواليب فوق أماكن رفوف األمتعة ودوالب المعاطف .



صععنبور مي ععاه الشععرب وحاملععة األك عواب ودوالب الععتخلص مععن األك عواب المسععتعملة ومععدخل صععمام



المنطقة الواقعة فوق وعلى الحائط الجانبي لدوالب واجهة دورة المياة االمامية .

ماسورة التصريف .
د) المقصورة األمامية :
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مضجع ( مضاجع ) الركاب .



الحوائط والسقف واألرضية .



أماكن خزن سترات النجاة للطاقم والركاب .



دوالب خزن أنابيب األوكسجين المتنقلة .



المقاعد بما في ذلر الجيوب وأماكن خزن أقنعة األوكسجين .



المنضده الموجودة بين مقاعد الصالة الخلفية ودوالبها .



مكان خزن مزلق النجاة .



أماكن وضع مراد القراءة .



أبعد كل األوعية وصناديق األطعمة واألفران ان لم يكن قد تم ابعادها من قبل .



افتح وافحص كل دواليب المطبخ والبار والبراد .



افحص األوعية التي نقلت من المطبخ والبار .

هع) المطبخ األمامي :



مكان خزن أقنعة األوكسجين في البار .



باب الخدمة بالمطبخ بما في ذلر خزن األشرطة وتجويف المفصلة .



مكان خزن مزالق النجاة .



الدواليب فوق أبواب الخدمة .



أبعد المواد المتسخة والمخلفات التي لم تكن قد أبعدت من قبل .



انقل األوعية الموجودة تحت المغاسل وفتش محتويات وافحص األماكن حو المغاسل .



حاوية الفوط وموزع ورق التنشيق .



التواليت بما في ذلر المقعد والغطاء والكسوة الخ .

و) دورات المياة األمامية :



المرآة والدواليب .



الجدران والسقف واألرضية .



الباب .



مكان خزن أقنعة األوكسجين .



فتحة دخول صنبور مياه الشرب .



وعاء المياه المستعملة .

ز) المقصورة الرئيسية :


المقاعد بما في ذلر الجيوب مكان خزن أقنعة األوكسجين الوسائد واألجزاء السفلى .



حوامل الوسادات والبطاطين والهاندريل .



األرضية – ال ترفع السجادة اال عند االشتباه في وجود مادة أو أداة .



الحوائط الجانبية والنوافذ والستائر .



ظهور المقاعد وفراغات األرجل ومكان خزن أقنعة األوكسجين .



السقف .
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الدواليب في الجزء الخلفي من كل هاندريل ووراء المقاعد الخلفية للمقصورة .



مكان خزن النقاالت فوق رف القبعات .



جيوب خزن سترات النجاة .



مضاجع الركاب .



دوالب األوكسجين .



مكان خزن أحزمة ربط البضائع .



أماكن حفظ مواد القراءة .



صندوق االسعافات األولية اذا كان مفتوحا فقط .



وحدات خدمات األوكسجين للركاب – اسقطها وافحصها .



ادراج خع ععزن سع ععلندرات األوكسع ععجين وثع ععاني أكسع ععيد الكربع ععون والجوانع ععب األماميع ععة للمطبخع ععين 8و 0
ودورات المياه الخلفية .



أغطية فتح أبواب الطوارا فوق الجناحين .



مقعد المضيف يجانب الباب الخلفي للمقصورة .



صععنبور مي ععاه الشععرب وحاملععة األك عواب ودوالب الععتخلص مععن األك عواب المسععتعملة ومععدخل صععمام
ماسورة الصرف في األرضية .



مصابيح اإلضاءة البيدوية عند مخارج الطوارا – انزع اللمبات وافحص داخل المصابيح .



أبعد كل األوعية وصناديق األطعمة واألفران ان لم يكن قد ذلر من قبل .



افتح وافحص كل دواليب المطبخ والبار والبراد .



افحص كل األوعية المنقولة من الطائرة .



الحوائط والسقف واألرضية .

ح) المطبخ األوسط والبار :



المخزن الزجاجي في الحاجز أمام البار .



صندوق االسعافات األولية في الدوالب الخلفي جانب الوحدة الخلفية اذا كان مغتوحا فقط .



الدوالب فوق باب الخدمة .



باب الخدمة وتجويفه .



أماكن خزن مزالق النجاة .



مقاعد مضيفي المقصورة في مطبخ الممر رقم . 2



دوالب أقنعة األوكسجين في السقف .



مصابيح االضاءة اليدوية عند مخرج الطوارا – انزع اللمبة وافحص داخل المصباح .

ط) منطقة المطبخ الخلفي والبار :


مقعد مضيفي الطائرة .



المطبخ – ارفع كل األوعية .



افتح كل الدواليب وافحصها .



الحوائط والسقف واألرضية الدواليب في حاجز المطبخ األمامي .
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خزانة البريد الدبلوماسي .



تجويف مفاصل باب الخدمة بالمطبخ .



مخزن مزلق النجاة عند كل باب .



تجويف مفاصل باب الدخول الخلفي .



أماكن خزن قوارب النجاة .



أماكن خزن أوعية األوكسجين في السقف .

ي) دورات المياه الخلفية :


ارفع المواد المتسخة أو المخلفات ان لم تكن رفعت من قبل .



ارفع األوعية تحت المغاسل وافحص المحتويات والمناطق حول المغسلة .



وعاء الفوط ( المناشف ) وحاملة أوراق التنشيف .



دورة المياة بما في ذلر المقعد والغطاء والكسوة الخ .



المرآة ودوالبها .



الحوائط والسقف واألرضية .



الباب .



مكان خزن أقنعة األوكسجين .



مدخل صنبور مياة الشرب .



وعاء المياه المستعملة .

ر) دواليب المالبس والمعاطف الخلفية :


ارفع المعاطف واألمتعة اليدوية وافحص المكان بأكمله .



افحص أسرة األطفال المطوية والنقالة .



مكان خزن أقنعة األوكسجين .



صندوق االسعافات األولية غير المغلق فقط .



مكان خزن سترات النجاة .

ل) الجسععم الخععارجي للطععائرة – جسععم الطععائرة – يجععب فحععص المنطقععة الواقعععة وراء األب عواب و  /أو فععي األب عواب
والفتحات التالية :


لوحة توصيل الخراطيم األرضية .



مدخل هواء الكمبريسور للمقصورة ولوحات الوصول ومخارج الهواء .



باب الهوائي دوبلر للمالحة الجوية .



لوحات التحكم بالح اررة وريش التوجيه الى المخارج .



مخرج الهواء لحاملة الراديو .



حامل المنارة بعد رفعها .



دوالب األمن ومحتوياته .



مصابيح االضاءة (فالش ) – افحص البطاريات أيضا .



أقفال صناديق االسعافات األولية ولوحات قارب النجاة للتأكد من سالمتها .
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أبواب صهريج الوقود االحتياطي .



صمامات األمان للضغط في المقصورة وصمام التنظيم .



اللوحة الخلفية لتصريف المياه المستعملة واللوحات الخلفية لتصريف الفضالت .



باب الوصول الى أجهزت التثبيت .



باب الوصول الى مخروط الذيل .



اللوحات الخلفية واألمامية لخزان مياة الشرب .



أبواب البضائع الخلفية واألمامية .



باب توصيل دورة تكييف الهواء الى األجهزة األرضية .



باب وعلبة فواصل القدرة الكهربائية الخارجية .

م) دوالب كمبريسور المقصورة – الدوالب بأكمله وال سيما المساحات التي بها فراغات وفتحات
ن) دوالب األدوات المساعدة – الدوالب بأكمله مع كل تركيباته
س) مستودعات البضائع :


المستودع األمامي وخصوصا المنطقة الواقعة تحت الباب المؤدي لمستودع البضائع .



دوالب وعاء تصريف المياه المستعملة .



صناديق لوازم الطيران .



المستودع الخلفي وخصوصا منطقة مفصالت باب مستودع البضائع .



المنطقة التي تقع مباشرة خلف المستودع الخلفي للبضائع .

ع) تجاويف عجالت وتروس الهبوط :


تجويف العجالت األمامية – المنطقة الواقعة وراء لوحات الوصول والتعشيق .



تجويف العجالت الرئيسية بأكملها ومنطقة جذور األجنحة .



التروس والعجعالت بمعا فعي ذلعر اإلطعارات واألطعواق ( الجعنط ) والمكعابح وأجعزاء مثعل العدعامات

والكتائف والعوارض واالذرع والدفاعات والهياكل والحوامل الدورانية . .
ف) الجناحات :


أجزاء قالبات الحافة الخلفية للجناحين .



أغطية خرطوم الوقود وأنابيب جهاز االطفاء .



مهيئات التموين بالوقود التي تعمل بالضغط .



فتحات خروج الوقود .

ص) المحركات :


مدخل الهواء الى المحرر وماسورة العادم والمروحة .



تجويف وصلة زيت المحرر ومدخل خرطوم مبدل الح اررة .



غطاء أنبوبة التموين بزيت المحرر وباب مخرج خرطوم مبدل ح اررة المحرر .



غطاء أنبوبة التموين بالزيت لمحرر السرعة الثابتة .



افتح أبواب غطاء المحرر والريش – وافحص تركيبة المحرر بأكملها وكل الفتحات في األبعواب واي
جزء آخر .
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االضافة ( د ) للمرفق ()8

 .iمقدمة

أ) يجب اغالق باب مقصورة القياده عند اغالق االبواب الخارجيه للطائره .
ب) معع ان غلعق بعاب مقصعورة القيعادة هعو اجعراء حاسعم كعرد علعى التهديعدات األمنيعة للطيعران فمعن المهعم

للغاية ادرار انه ال يشكل اال جزءاع معن النطعاق العرضعي لالجعراءات التعي تتخعذ للحفعاظ علعى اسعتم اررية

أمعن الطيعران وال يجعب النظعر اليعه علعى أنعه بعديل لألمعن الكامعل علعى األرض حيعث توجعد العناصعر
الرئيسية لبنية أمن الطيران .
ت) تعالج هذه االجراءات تدابير األمن" االجرائية "المتعلقة بمقصورة القيادة وليس االعتبارات المادية .
ث) ان االدارة الجيعدة للرحلعة معن منظعور األمعن والسعالمة وخدمعة العمعالء تتطلعب أيضعا انسعياب منعتظم

لالتصاالت بين طاقم قيادة الرحلة وطاقم مقصور ة الركاب ان سياسة الباب الموصد يحتمل ان تعرقل

انسياب االتصاالت وهعو أمعر يجعب التغلعب عليعه بعايالء اهتمعام خعاص الجعراءات االتصعاالت وبتعدريب
أعضاء طاقم الرحلة .
 .iiاالخطار من طاقم مقصورة الركاب الى طاقم القيادة

هنار العديد من الوسائل المتاحة التي يمكن بها لطاقم مقصورة الركاب اخطار طاقم القيادة الرحلة بشعكل مسعتتر
في حالة حدوث نشاط مثير للشبهة أو اختراق لألمن في المقصورة :

أ) يجب تزويد طاقم مقصورة الركاب بأجهزة انذار خاصة صعغيرة يسعتطيعون بهعا تنبيعه طعاقم قيعادة الرحلعة
وكبيعر المضعيفين العى أي طعارا ناشعئ فعي مقصعورة الركعاب ويجعب أن يكعون هعذا هعو نظعام االنعذار
الرئيسي حيث أنه يجعل من الممكن للطاقم أن يطلق انذا اعر من أي مكان في الطائرة دون االعتماد على

الوصول الى أي جهاز مركب في الطائرة وأن يقوموا بذلر بشكل غير ملحوظ اذا كان جهاز ا الرسعال
محموالع في الجيب أو على الحزام.

ب) يجعب وضعع ترتيعب مسعبق الشعارة مكونعة معن نغمعات تشعير العى وجعود طعارا أمنعي .لكنعه معن المهعم أن
يكون ذلر بسيطاع استبعاد أي التباس في ظروف المواقف المتوترة .

ت) يجعب وضعع ترتيعب مسعبق السعتخدام كلمعات شعفرية توضعح ععدم القعدرة علعى التحعدث بحريعة ويجعب أن
تكون الكلمات بسيطة وباللغة المعتاد استخدامها بين أعضاء الطاقم واذا تغيرت الكلمعات بشعكل متكعرر
فانهعا تصعبح عرضعة للنسعيان بسعهولة تحعت الظعروف الضعاغطة والجمعع بعين وسعيلتين أو أكثعر معن
الوسائل الموضحة عاليه كفيل بزيادة القدرة على اقامة اتصاالت بالغة األهمية .
ث) في جميع الطائرات المجهزة بباب لمقصورة طاقم القيادة يجب أن يكون باالمكان اقفال هذا الباب ويجب
توفير وسائل تمكن طاقم مقصورة الركعاب بصعورة سعرية معن ابعالع طعاقم القيعادة فعي حعال حعدوث نشعاط
مريب أو انتهاكات أمنية في مقصورة الركاب .

ج) في جميع الطائرات المجهزة بباب لمقصورة طاقم القيادة يجب اغالق واقفال الباب من الوقت الذي تغلق
فيه جميع األبواب الخارجية بعد صعود الركاب الى الطائرةوحتى فتح أي من تلر األبواب لنزول الركاب
من الطائرة اال عندما يكون من الضروري السماح بالدخول والخروج ألشخاص مصعرح لهعم بعذلر يجعب
توفير وسائل تتعيح معن أي معن مقععدي قيعادة الطعائرة مراقبعة المنطقعة خعارج البعاب بأكملهعا للتععرف علعى
األشخاص الذين يطلبون الدخول ولكشف التصرفات المريبة أو التهديدات المحتملة .
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 .iiiجهاز الغلق ووسائل الرصد

أ) من المحتمل أن يكون جهاز الغلق الموجعود علعى بعاب كابينعة طعاقم قيعادة الرحلعة فعي الطعائرة المتضعررة
مجهز للعمل بمفتاح يمكن تشغيله من ناحية مقصورة الركاب ولكن يمكن أيضاع ابطال مفعوله من داخل

مقصورة طاقم قيادة الرحلة وأن تكون هنار امكانية ايصاد الباب وفتحه من موقع أي من الطيارين.

ب) الهدف الرئيسعي معن رصعد منطقعة البعاب بكاملهعا خعارج مقصعورة طعاقم القيعادة هعو السعماح لطعاقم القيعادة
بالتعرف بصورة ايجابية علعى أي شعخص يطلعب العدخول العى مقصعورة القيعادة والعتمكن معن تقيعيم معا اذا
كان الشخص يخضع لالكراه والتهديد  .كما يحتاج طاقم القيادة العى الرصعد لتقيعيم الوضعع خعارج البعاب
وخاصة قبل فتح الباب للسماح بالخروج من مقصورة طاقم القيادة.
ت) ولتحقيق تلر األهداف يمكن استخدام أساليب عديدة بناء على الخبرة التشغيلية الحالية وهي :


اسعتخدام نظعام العدوائر التلفزيونيعة المغلقعة التعي تمعنح الطيعارين وهعم فعي محطعتهم منظع ار لمنطقعة البعاب



اعتماد أسلوب اجرائي يشعارر فيعه شعخص م ارقعب داخعل مقصعورة القيعادة( يمكعن أن يكعون عضعوا فعي

بكاملها خارج مقصورة طاقم القيادة .

طاقم الطيران أو طاقم مقصورة الركاب ال يكون مطلوبا في موقعع معن مواقعع الطعاقم فعي ذلعر الوقعت أو
موظف معين آخعر )يمكنعه بصعورة مباشعرة رؤيعة منطقعة البعاب بأكملهعا خعارج مقصعورة طعاقم القيعادة ععن
طريق الوسائل البصرية ويبلغ الطيار الطيارين وفقا لذلر .

مالحظعة — تسعتخدم األسعاليب المعذكورة أععاله حاليعا .غيعر أن مسعألة تحديعد الوسعائل أو مجموععات الوسعائل
المقبولة تعود الى االدارات اعتمادا على الظروف.

ث) لكل من أسلوب نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة واألسلوب االجرائي نقاط القوة والضعف وال بد من تقييم
مدى مناسبة األسلوبين مراعاة عوامل مثل عمر الطعائرة وتكعوين الطعاقم ونعوع العمليعة ومعدتها .ومهمعا

كان األسلوب المستخدم فانه يجب للرصد أن يشمل" منطقة الباب برمتها خارج مقصورة الطيران "والتي
يفهم عموما أنها المنطقة التي تمتد الى مسافة مترين أو الى ثالثة أمتار من الباب بما فعي ذلعر مطعبخ
الطعائرة ومنعاطق الخدمعة األخعرى الواقععة ضعمن ذلعر المحعيط .ويجعب أن تكعون الجعودة البصعرية ألداة
النظر مثل عين المراقبعة أو لوحعة المراقبعة أو المؤشعر أو العدوائر التلفزيونيعة المغلقعة معن حيعث تشعويه

الصورة ووضوحها بحيث تتيح التعرف االيجابي على الشخص الذي يطلب العدخول ومحيطعه المباشعر
في كافة حعاالت االضعاءة التعي قعد تحعدث فعي تلعر المنطقعة  .ويجعب أن ت ارععى فعي كافعة األجهعزة التعي
تركب واجراءات التشغيل مبادا العوامل البشرية ذات الصلة.
ج)

يجب تدريب كافة األشخاص الذين يشاركون فعي الرصعد وتفويضعهم معن قبعل المشعغل لهعذا الغعرض .

ويجعب أن يظعل قعرار فعتح البعاب معن صعالحيات قائعد الطعائرة أو فعي حعال غيابعه/غيابهعا ععن مقصعورة
القيادة من صالحيات أكبر أعضاء طاقم القيادة من حيث األقدمية.

ح) ان الشروط التعي يمكعن فعي ظلهعا السعماح لطعائرة بعاالقالع دون أن يكعون نظعام االرصعاد ععن بععد/نظعام
الرصد يعمل بصورة كاملة يجب أن يعود تحديدها ل مشغل الطائرة وأن تقبل بعه دولعة المشعغل وذلعر
مع مراعاة ما يلي:
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وجود اجراءات مالئمة.

خ) كما يجب وضع اجراءات تشمل احتمال عدم امكانية تشغيل آليةالرصد و األجهزة المستخدمة في عملية
الرصد (الدوائر التلفزيونيعة المغلقعة الهعاتف العداخلي لوحعة المفعاتيح) وغيعر ذلعر التعي يمكعن أن تحعدث

أثناء الرحلة.
.iv

اجراءات الدخول الى مقصورة القيادة التنسيق والتعرف البصري االيجابي

يتعين أن تكون االجراءات التشغيلية جاهزة لضمان وجود تنسعيق مسعبق معع طعاقم الرحلعة لعدخول مقصعورة القيعادة
ععن طريعق نظعام التليفعون العداخلي الموجعود فعي المقصعورة .ومتعى تعم طلعب العدخول العى مقصعورة القيعادة معن قبعل
طاقم مقصورة الركاب عن طريق التليفون الداخلي( وعن طريق لوحة المفاتيح الموجعودة علعى الطعائرات المعزو دة
بعذلر ) فعان طعاقم قيعادة الرحلعة يقعوم بعالتحقق البصعري االيجعابي معن الشعخص الموجعود عنعد بعاب مقصعورة القيعادة
والظروف المؤكدة السائدة قبل فتح الباب.
.v

مقتضيات المراقبة

أ) ان مراقبة منطقة الباب من قبعل طعاقم قيعادة الرحلعة ال تكعون ضعرورية اال عنعدما يطلعب طعاقم مقصعورة
الركاب أو األشخاص المصعرح لهعم بالعدخول أن يعدخلوا أ و يكونعوا علعى وشعر لخعروج أو أثنعاء الخعروج

من مقصورة القياد ة .وعادة ما يكون ذلر محصو اعر — من الناحية االجرائية — في الفترات التي يكون
فيها ثقل العمل قليل نسبياع مثل الحالة التي تكون فيها الطائرة على ارتفاع عشرة آالف قدم معن متوسعط

سطح البحر .ويجب أن يكون طاقم قيادة الرحلة أو أي موظف آخر مفوض بعأداء المراقبعة قعاد ار علعى
أن يرى بوضوح منطقة الباب ومنطقة مقصورة الركاب الواقععة أمعام البعاب مباشعرة لضعمان أن الشعخص
الذي يطلب الدخول ليس فعي حالعة ارغعام.وحيعث ان طلعب العدخول فعي حالعة االرغعام سعتكون نعادرة فعان
الخطعر األكبعر هعو الت ارخعي أال وهعو ععدم التحقعق البصعري الحعريص معن أن طلعب العدخول هعو طلعب
مشروع .ويجب ان يركز التدريب على المهارات الخاصة بالمالحظة لضمان المسح البصري الفعال في
ظروف االضاءة الخافتة .وتكون االشارات المشفرة التي تم تحديدها أثناء الشرح االعالمي السابق على
الرحلة مطلوبة للدخول.

ب) وانطالقاع من ادرار أن سالمة وأمن مقصورة القيادة هما أهم ضمان أثناء مرحلة الطيران بأن الطائرة ال
يمكن أن تستخدم كسالح ضد أي هدف على األرض فانه يجب اتبعاع اجعراءات العدخول والخعروج معن

مقصورة القيادة بشعكل صعارم .يجعب فهعم هعذه االجعراءات بوضعوح وال يجعب االنحعراف ععن الممارسعات
المعمعول بهعا .ان بعاب مقصعورة القيعادة هعو أضععف حلقعة محتملعة فعي بنائنعا األمنعي ويمكعن ألي فريعق

ارهعابي صعبور وذي تصعميم أن يسعتغل ذلعر بسعهولة .وااللتعزام العدقيق بعاالجراءات المحعددة وحعده هعو
الكفيل بالحفاظ على " الدفاع في العمق " أو االستراتيجية متعددة المستويات.
.vi

الخروج من مقصورة القيادة

عندما يرغب شخص في الخروج من مقصورة القيادة فعلى ذلر الشخص قبل فتح وقفل الباب:
أ) أن يتحقق بواسطة طاقم مقصورة الركاب أن دورة المياه المتاخمة ال يشغلها أي راكب.
ب) أن يتأكد بصرياع من الظروف القائمة خارج الباب وخاصة في الرحالت التي تتسم بالمخعاطرة الجسعيمة
أو عندما يكون ركاب غير معروفين على مقربة سهلة من باب مقصورة القيادة
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ت) أن يتأكد أن طاقم المقصورة في وضع يسعمح لهعم بمنعع وصعول الركعاب العى منطقعة البعاب عنعدما يكعون
الباب غير موصد.ومن الضعروري أن يكعون بعاب مقصعورة القيعادة مفتوحعا لفتعرة قصعيرة فقعط حتعى يمكعن
الخروج من المقصورة أو الدخول اليها بسرعة.
.vii

وجود الركاب عند باب مقصورة القيادة

أ) ان حاجعة الركعاب السعتخدام دورات الميعاه الموجعودة فعي المقدمعة أمعر مععروف غيعر أنعه يجعب ععدم

تشجيع وجود الركعاب فعي منطقعة بعاب مقصعورة القيعادة ألسعباب أخعرى بشعكل ععام .وفعي حالعة وجعود أي
اضطراب علعى معتن الطعائرة فانعه يجعب اعتبعار المنطقعة الواقععة أمعام بعاب مقصعورة القيعادة( بمعا فعي ذلعر
دورات المياه ومطابخ تجهيز الطعام " )منطقة خالية".

ب) وال يسمح خالل أي اضطراب ألي راكب بالتواجد في هذه المنطقة باستثناء أولئر الركاب الذين يقومون
فعلياع بمساعدة طاقم مقصورة الركاب على منع محاولة ما للدخول عنوة الى مقصورة القيادة .واذا بعدأت
حادثة ما في التفاقم فانه يجب ايصاد باب مقصورة القيادة فو اعر .واذا بدا أن الحادث قد بعدأ فعي التطعور
العى مسعتوى الخطعورة يتععين تفعيعل مبعدأ المنطقعة الخاليعة فعو اعر وأن يلعزم الركعاب مقاععدهم وأن توضعع

احدى عربات تقديم الطعام والمشروبات أمام باب مقصورة القيادة وأن يطلب معن الركعاب أقويعاء البنيعة
(والذين يعتبرون في تقدير طاقم قيادة الرحلة مورداع جيداع لالستعانة به )أن يصدوا منطقة بعاب مقصعورة
القيادة.

ت) يمكعن وضعع اجعراءات لتعريعف الركعاب ذوي البنيعة القويعة قبعل الصععود العى الطعائرة( وربمعا يمكعن القيعام
بذلر من خالل المعلومات السعابقة علعى الصععود )ووضععهم فعي المقاععد المطلعة علعى الممعر اذا أمكعن
ذلر حتى يتمكنوا من االستجابة الفورية اذا دعت الحاجة.
.viii

احتياجات طاقم قيادة الرحلة

يجعب النظعر بععين االعتبعار العى احتياجعات طعاقم قيعادة الرحلعة وأعضعاء أي طعاقم قيعادة اضعافي .وهعذه
االحتياجات قد تكون جسمانية أو سيكولوجية أو خاصة بالتمارين البدنية أو الطعام والشراب .ويمكن عن

طريق التمارين البدنية تجنب االصابة بجلطة األوردة العميقة التي أصبحت مشكلة متفاقمة في الرحالت
الجوية الطويلة .ومقتضيات الصحة تملي على أعضاء الطاقم القيعام بقعدر كعاف معن التمعارين الرياضعية
أثنعاء وجعودهم علعى معتن الطعائرة .ويجعب أن يقتصعر اسعتخدام أعضعاء طعاقم قيعادة الرحلعة لعدورات الميعاه
عادة على دورات المياه األقرب الى مقصورة القيادة .تتطلب سياسة بعض شركات الطيران في الرحالت
التعي يقودهعا اثنعان معن الطيعارين أنعه عنعدما يغعادر أحعد الطيعارين مقصعورة القيعادة فعان أحعد أفعراد طعاقم

مقصورة الركاب يحعل محلعه ويظعل فعي مكعان الطيعار الغائعب حتعى يععود .واذا اقتضعى األمعر فانعه يمكعن
اسعتدعاء أحعد أعضعاء طعاقم القيعادة أو أحعد أفعراد أمعن الرحلعه العذين يكونعون مسعافرين علعى معتن الطعائرة
وأثناء فترة راحتهم للقيام بهذه المهمة وأن يتم وضع نظام للدخول طبقاع لذلر .ويمكن أن يكون النظام كما

يلي ( ) ١ :أحد قباطنة الطائرات من نفس نوع الطائرة (  )٥مالح أول ( ) ٣طيارون من خطوط جوية

أخرى ) 4أفراد الحرس الجوي .ومن شأن ذلر أن يضمن أنه في) حالة اصابة الطيار الموجود في مقعد
القيادة بعجز فانه ستكون هنار آليعات لتعوفير الرعايعة الطبيعة لعه أو لهعا وأن يكعون بعاب مقصعورة القيعادة

قابل للفتح وأال ينكفئ الطيار الى األمام على أجهزة القيادة .ومن االجراءات التي قد تصبح ضرورية أنعه
عندما يغادر طيار ما مقعده( مقعدها )فانعه يتععين علعى الطيعار اآلخعر ارتعداء الحعزام الحعابس فعي وضعع
االقفال كما أن ضرورة أن يكعون المقععد الثعاني مشعغوالع يعوفر دفعاع الطعوارا لمقصعورة القيعادة ويم ّكعن فعي
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نفعس الوقعت الطيعار الموجعود فعي المقععد معن التركيعز علعى قيعادة الطعائرة ومعن تشعغيل اجعراءات الطعوارا
واجراء مكالمات الراديو الضرورية.
.ix

مجال تنفيذ القواعد الخاصة بسالمة مقصورة القيادة

ان القواعد التي تتضمنها الفقرات السابقة المتعلقة بباب مقصور قيادة الطائرة تنطبعق علعى الغالبيعة العظمعى معن
صناعة النقل الجوي ولكن منظمة الطيران المدني العدولي تعدرر أن هنعار مواقعف ال يمكعن فيهعا التطبيعق الكامعل

لهذه األحكام كما يتضح في األمثلة الموضحة أدناه.

أ) الفترة االنتقالية رغم أن القواعد الجديدة لألمن قد أصبحت نافذة المفعول اعتبا اعر من  ٥٢نوفمبر ٥٦٦٥
فان ضعرورة تركيعب البعاب المصعفح الجديعد لعن تكعون مطبقعة حتعى  ١نعوفمبر  ٥٦٦٣وحتعى أواخعر ععام

 ٥٦٦٣ستقوم معظم الطائرات برحالتها اما مع استخدام الباب التقليدي أو بباب مصفح ال يلبي جميع
االحتياجات الواردة في القواعد المتعلقة بباب مقصورة قيادة الطائرة وخاصة فيما يتعلق بقدرة الطيعارين
على ايصاد وفتح الباب ومراقبة المنطقة الواقعة خارج الباب من موقع جلوس كل من الطيارين

ب) الطائرات الصغيرة وطائرات الشحن
ت) ان القواعد المتعلقة بباب مقصورة قيادة الطائرة ال تطبق اال على " الطائرات التي تحمل ركاباع والتي

تزيد أقصى كتلة مرخصة القالعها عن 45500كيلو جرام والتي يزيد عدد مقاعد الركاب فيها عن ٠٦

.x

مقعداع ".ولذلر فان القواعد ال تنطبق على طائرات الشحن أو طائرات الركاب الصغيرة.

اعتبارات تشغيلية

هنار بعض المواقف وخاصة في الطائرات األقدم التي يتعين فيها أن يظل باب طاقم قيادة الرحلة الجوية مفتوحاع

ألسعباب تشعغيلية مختلفعة( مثعل تجمعع العدخان الكثيعف فعي مقصعورة القيعادة أو الحاجعة اليجعاد طريعق لخعروج طعاقم

القيادة أثناء االقالع والهبوط )وفي معظم الحاالت يمكن تعريف هذه المواقف وضمها الى قواعد التشغيل القياسية
وحينما ال تكون قواعد التشغيل شاملة لهذه المواقف أو أن تكون غير مالئمة نظ اعر للظروف فان قائعد الطعائرة لعه
دائماع الخيار في تشغيل الطائرة طبقاع لسلطة الطوارا متى اقتضت ذلر ظروف التشغيل وطبقاع لتقديره المهني.
.xi

الخالصة

والخالصة أنه يجب القاء نظرة متمعنة وواعية على منطقعة البعاب قبعل فتحعه لغعرض العدخول أو الخعروج ويتععين
ممارسعة غايعة الحعرص لضعمان أال يتسعبب الت ارخعي أو ضععف التنسعيق بعين أفعراد الطعاقم أو تشعتت االنتبعاه أو
مقتضيات التشغيل في االضرار باالجراءات.
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المرفق الثاني

نص نموذجي لبرنامج أمن وكالء الخدمه االرضيه
أ .برنامج أمن شركة وكالء الخدمه االرضيه

( )1يهدف هذا المرفق الى مساعدة شركات وكالء الخدمه االرضيه في وضع برنامج أمني يحتعوي علعى تفاصعيل
التدابير التي ينبغي أن ينفذها لمزاولعة األعمعال معع مشعغل الطعائرات تواضعافة العى ذلعر ربمعا تكعون هعذه المعواد
اإلرشادية مفيدة في مساعدة على تأمين الموافقة على برنامج أمن شركات وكالء الخدمه االرضيه .
( )2ينبغععي أن يص عنف برنععامج أمععن شععركات وكععالء الخدمععه االرضععيه باعتب ععاره سع عرياع وينبغ ععي أن يك ععون البرنععامج
المكتوب في شكل سرد موجز وأن يعطي تفاصيل اإلجراءات التي يمكن شركات وكالء الخدمه االرضيه معن
خاللها الوفاء بالمتطلبات المحددة في الفصل ذي الصلة من البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني .
( )3وينبغي كحد أدنى أن يشمل برنامج أمن شركة وكالء الخدمه االرضيه الموضوعات التالية :
.i

هدف البرنامج .

.ii

تعيين ضابط لألمن وتدريبه .

.iv

التحريات الشخصية للعاملين .

.v

تدريب جميع العاملين .

.vi

اعداد بنود االمدادات وتخزينها .

.iii

.vii
.viii

األمن المادي ومراقبة الدخول الى منشآت شركات وكالء الخدمه االرضيه .

الوثائق .

النقل والتوريد الى الطائرة .

.ix

فحص جميع المركبات .

.x

المنشآت في منطقة التحركات المراقبة .

.xi

اجراءات مناولة اإلمدادات التي جرى العبث بها .

.xii
.xiii
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المرفق الثالث

أ .أمن المنشأت والمرافق

يقصد بأمن المنشأة اإلجراءات والتدابير سواء االيجابيه أو السعلبيه وتمنعع العدخول غيعر المصعرح بعه العى

.i

المنش ععأة الت ععى تقب ععل ش ععحنات البض ععائع و/أو البري ععد الجوي ععه أو فحص ععها أو تجهيزه ععا أو تخزينه ععا أو نقله ععا

ويشمل ذلر الحواجز الماديه وضوابط الدخول والنفاذ.

يجععب أن تععوفر المنشععأت المسععتخدمه لتخ عزين شععحنات البضععائع والبريععد األمنععه الحمايععه الكافيععه لشععحنات

.ii

البضععائع والبريععد لمنععع وكشععف التععدخل غيععر المصععرح بععه وباالضععافه الععى الضعوابط األمنيععه األخععرى فإنععه
يمكن تحقيق ذلر عن طريق تنفيذ تدابير الحمايه فى مبانى البضائع التى ينبغى أن تشمل ما يلى :
أ) يجععب اغععالق كععل أب عواب الشععحن واسععتقبال وتوصععيدها أو ح ارسععتها عنععدما ال تكععون قيععد االسععتعمال تواذا
كانت هنار حاجه الى التهويه فيمكن حينئذ تركيب أبواب بشبكه معدنيه يمكن توصيدها .

ب) ينبغ ععى تجهي ععز أبع عواب ش ععحن واس ععتقبال البض ععائع اذا أمك ععن ب ععأجهزة كش ععف التس ععلل أو أى وس ععائل أخ ععرى
لحمايتها من االختراق .
ت) ال ينبغى استخدام األبواب المخصصه لدخول السيارات لدخول أى شخص الى البنايات أو خروجه منها
اذ أن ذلر قد يوفر وسيله للتحايل على الضوابط األمنيه .

ث) ينبغى أن يقتصعر العدخول العى المنشعأت والمنعاطق الخاصعه بالبضعائع علعى األفعراد العذين تقتضعى حاجعه
التشغيل دخولهم أما أولئر المصرح لهم بالدخول دون مرافقه الى مناطق البضائع فيجب فحصهم بشعكل
مناسب واإلذن لهم من قبل الجهه ذات الصله و/أو السلطة المختصه .
ج) ينبغى تصميم األبواب الخاصه بالموظفين وجعلها فى مواقعع تضعمن مراقبعه العدخول والخعروج كمعا ينبغعى
توصيد تلر األبواب أو حراستها عندما ال تكون قيد االستعمال .

ينبغععى احتجععاز الشععحنات التععى تخضععع لض عوابط أمنيععه مناسععبه فععى منععاطق أمنععه أو تحععت الح ارسععه حتععى

.iii

تحميلها على طائرة تواذا تم احتجازها فى مكان غير أمن أو فى موقع ال ي ارععى سعالمة الشعحنات فيجعب
حينئذ اخضاعها للفحص المناسب قبل تحميلها على طائرة .

ب .أمن العاملين

( )1يشععمل أمععن العععاملين فحععص كععل شععخص فض عالع عععن اسععتخدام اإلج عراءات والتععدابير الالزمععه للتأكععد مععن
هويته وسعابق خبعره العمعل لديعه والتحعرى ععن سعجله الجنعائى متعى جعاز ذلعر قانونعاع ومعن الناحيعه المثاليعه

ينبغى أن يشمل ذلر العاملين والممثلين المفوضين العذين يجعرون الفحعص و/أو معن لعديهم اذن بالعدخول

دون مرافقه الى مناطق قبول شحنات البضائع والبريد الجويعه و/أو فحصعها و/أو تجهيزهعا و/أو تخزينهعا
و/أو نقلها و/أو الحصول على معلومات تتعلق بنقل شحنات البضائع والبريد جواع .

( )1يجعب علعى السعلطة المختصعه بالتنسعيق معع السعلطات األخعرى أن تحعدد الشعروط الضعروريه للتحعرى عععن
األفراد المصرح لهم بالدخول دون مرافقه الى مناطق شحنات البضائع والبريد الجويه .
( )3يجب أن تشمل هذه التحريات ما يلى :
.i
.ii
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( )1يجععوز أن تفضععل اج عراء تحريععات عععن االنتمععاء للمنظمععات اإلجراميععه أو األرهابيععه المعروفععه أو أن تطلععب
عند الضرورة ضمانات أمنيه اضافيه .
( )5عندما يحظعر قانونعاع اجعراء أنعواع معينعه معن التحريعات أو فحوصعات أخعرى فيجعوز للسعلطة المختصعه أن
تنظععر فعى طلععب تطبيععق ضعوابط أمنيععه محععدده (مثععل فحععص المععوظفين) علععى أفعراد معينععين يسععتلزم األمععر
دخولهم دون مرافقة الى مناطق شحنات البضائع أو البريد الجويه .
ت .التدريب

يجععب علععى المععوظفين اجتيععاز دورات تدريبيععه فععى مجععال األمععن والفحععص وفق عاع للب عرامج السععاريه ومتطلبععات عملهععم
ويشععمل ذلععر اإلعععداد الواضععح لمتطلبععات المنععاهج التدريبيععه ومعععايير الكفععاءة ويتنععاول البرنععامج الععوطني المصععري
للتدريب علي امن الطيران مواد ارشاديه بشأن المتطلبات التدريبية للقائمين علي تنفيذ التدابير واالجعرءات المتعلقعة
بامن البضائع الجوية .
ث .الفحص

( )1يمكن فحص شحنات البضائع والبريد التى يتعين نقلها جواع باستخدام تقنيات الكشعف ععن التهديعدات معن
خالل استخدام تكنولوجيات معتمده أو اجراءات تفتيش ماديه .

( )1حيث أن شحنات البضائع والبريد التى يتعين نقلها جواع تشمل مجموعه واسعه من المنتجات من مختلعف

االحجام واألوزان والكثافات فيجب أن تراعى عمليه الفحص طبيععه البضعائع أو البريعد كمعا ينبغعى التأكعد
من أن العبوات الناسفة غير مخبأة فى الشحنات .

عف عنععدما ال تكععون مناسععبه لنععوع الشععحنه التععى يجععرى
( )3قععد تصععبح طريقععة الفحععص غيععر فعالععه أو غيععر كع ن
تفتيشععها وبالتععالى ال بععد مععن فحععص البضععائع والبريععد باسععتخدام الطريقععة المناسععبه لفحععص الشععحنه وقععد ال
يكفععى فععى بعععض الحععاالت اسععتخدام الطريقععة المناسععبه لنععوع الشععحنه وقععد ال يكفععى فععى بعععض الحععاالت
استخدام طريقة فحص واحدة لتفتيش جميع أنواع البضائع والبريد وبناءاع على ذلر ينبغى اتاحه أكثر من

طريقة فحص واحدة .

( )1عنععد تعععذر فحععص أحععد األصععناف بشععكل عملععى بسععبب خصائصععه (كععأن يكععون شععديد الكثافععه بمععا يعرقععل
فحص ععه بواس ععطه االش عععه الس ععينيه أو ان تك ععون الص ععورة مشوش ععه بدرج ععه يص عععب الب ععت بش ععأنها) فينبغ ععى
استخدام تقنيات أخرى مالئمه تواال فإنه ال ينبغى حينئذ نقلها جواع .

( )5يجب اخضاع شحنات البضائع والبريد لمزيد من الفحص االمني في الحاالت االتية :

 .iشحنات البضائع والبريد التى تم تخليصها ولكن تبدو عليها عالمعات العبعث بهعا أو التعى لعم تكعن محميعه
من النفاذ غير المصرح به أو التى توجد شكور مبررة بوجود نفاذ اليها غير مصرح به .

 .iiالبضائع عاليه الخطورة .

 .iiiالشحنات المنقوله على متن رحالت محدده بناءاع على طلب مشغل الطائرة .

 .ivعنععد نقععل البضععائع مععن طععائرة مخصصععه للشععحن فقععط الععى طععائرة ركععاب حيععث تكععون البضععائع مؤمنععه فععى
األساس للنقل بواسطه طائرة مخصصه للشحن فقط أو عندما يكون مصدر الشحنه مرسل مسجل .

( )1يمكععن اجعراء الفحععص امععا قبععل تجميععع الشععحنات توامععا بعععد تجميعهععا وعمومعاع فععإذا تععم الفحععص قبععل ذلععر
فثمه خيارات فحص اضافيه قبل وضعع عبعوات البضعائع فعى الحاويعات أو علعى المنصعات ومعن المعرجح
أن تتمكن عمليه الفحعص علعى مسعتوى (القطععه) قبعل تجميعع عبعوات البضعائع معن الكشعف ععن العبعوات
الناسفه المخبأة فى البضائع أو البريد أما الفحص بعد تجميع عبوات البضائع فقد يكون غير عملعى معن
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الناحيه التشغيليه ألنه قد يتطلعب معن الكشعافين تفريعق عبعوات البضعائع لفحصعها ومعن ثعم اععاده تجميعهعا
مرة أخرى بعد االنتهاء من الفحص .
( )7تعععد تقني ععات الكش ععف ع ععن التهديععدات ه ععى ط ععرق الفح ععص األكث ععر شععيوعاع واستصع عواباع م ععن أج ععل ش ععحنات

البضائع والبريد وهى تهدف الى الكشف عن واحد أو اكثر من مكونات العبعوة الناسعفة مثعل الصعاعق أو

مصدر الطاقه أو المتفجرات ذاتها ويمكن أن تشمل أساليب الفحص ما يلى :
.i

التفيش اليدوى .

.ii

الكشف باألشعه السينيه التقتليديه :
()1
()1

.iii

ذات منظور واحد .

متعدده المنظورات .

الكشف باألشعه السينيه القائمة على خوارزميه :
()3

ذات منظور واحد .

( )1متعدده المنظورات .

.iv

الماسحات النيوترونيه .

.v

الكشف عن أثار المتفجرات :

.vi

()5

الجسيمات .

()1

األبخرة .

كالب كشف المتفجرات .
أ) ينبغى تطبيق أثنعين أو أكثعر معن التعدابير اععاله علعى البضعائع التعى تعتبعر عاليعه المخعاطر ومعن الناحيعه
المثاليععه يتعععين أن يشععمل ذلععر الكشععف عععن أثععار المتفجعرات أو الماسععحات باألشعععه السععينيه القائمععة علععى
الخوارزميه أو كالب الكشف عن المتفجرات .

ب) قد تكون تقنيات الكشف عن التهديدات حالع مناسباع لفحص الشحنات قبل تجميعها ومع ذلر فقد يصععب
عاء علععى محتوياته ععا أو حجمه ععا كم ععا ق ععد
اسععتخدام الفح ععص بش ععكل فع ععال علععى بع ععض الش ععحنات وذل ععر بن ع ع
يصعب أيضاع فحص فرادى قطع البضائع كبيرة الحجم.

ت) تهدف تقنيات تنشيط التهديدات مثل غرف الضغط وأنظمه محاكاة الطيران الكامله وفترات التهدئه (مثعل
احتجععاز البضععائع لمععدة  11الععى  10سععاعه) الععى تفعيععل العبعوات الناسععفه قبععل تحميععل الشععحنه علععى مععتن
الطائرة وال تدخل مثل تلر التقنيات ضمن طرق فحص البضعائع والبريعد وال يجعب اسعتخدامها كبعديل ععن

الفحص .
ث) على الرغم من أن تقنيعات تنشعيط التهديعدات محصعنه ضعد العوامعل البشعريه وضعد المشعاكل الناجمعه ععن
حجم الشحنه فى معظم الحاالت اال أن تلر العمليه قد تستغرق وقتاع طويالع ولن تطلق سوى بعض أنواع

العب عوات الناسععفة ولكععن هععذه التقنيععات تقتصععر علععى العب عوات الناسععفة التععى تععم تصععميمها لتنفجععر بسععبب

الضغط واالهتزاز  ...الخ .

ج) الفك عرة األساسععيه أن يجععرى باسععتمرار تطبيععق طريقععة الفحععص المناسععبه والفعالععه لكععل شععحنه مععع ضععمان
تععدريب جميععع الكشععافين واألش عراف علععيهم بشععكل صععحيح كمععا يجععب صععيانه معععدات الفحععص واختبارهععا
وتشغيلها وفقاع لتعليمات الشركة الصانعه .

ح) يجب أن تكون اجراءات التعامل مع اإلنذارات مطبقة إلتاحه الفرصه التخاذ اجراء المتابعه المناسب.
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خ) ينبغى اجراء فحص البضائع والبريد باستخدام الطريقة أو الطرق المناسبه مع مراعاه طبيعه الشعحنه وقعد
يتطلب األمر استخدام وسائل بديله لفحص أنواع معينه من السلع .
ج .تأمين فئات خاصه من البضائع والبريد

( )1عام

يجب على مشعغلي البضعائع والبريعد تطبيعق ضعوابط أمنيعة (الكشعف/التفتعيش /ضعوابط أمنيعة أخعري) علعى

.i

البضععائع والبريععد قبععل أن تحمععل علععى مععتن الطععائرة ويجععب ان يتضععمن برنععامج األمععن اج عراءات الكشععف
والتداول للبضائع والبريد بجميع أنواعه والتأكد من تمام تنفيذ هذه االجراءات حسب مستويات التهديد .
.ii

يجععب االلت ع ازم بالكشععف بععاألمني بنسععبة  %188فععي حالععة نقععل وشععحن البضععائع أو الطععرود فععي الف ارغععات

.iii

قععد ال يصععح اج عراء الكشععف األمنععى علععى فئععات معينععه مععن البضععائع والبريععد بسععبب طبيعتهععا االسععتثنائية

الموجودة على طائرات النقل التجاري .

وعندئذ تطبيق اجراءات وتدابير أمنيه بديله تضمن اقتصار هذه االعفاءات واإلجراءات والتدابير األمنيعه
علععى حععدود معينععه وأن تعععرف هععذه األعفععاءات واإلجعراءات والتععدابير بوضععوح فععى البرنععامج الععوطني ألمععن

الطيران وقد تشمل هذه االعفاءات واإلجراءات والتدابير ما يلى :

أ) الحقائب الدبلوماسيه الرسعميه المنصعوص عليهعا فعى اتفاقيعه فيينعا (أنظعر البرنعامج العوطني ألمعن الطيعران
لألطالع على مزيد من المعلومات حول الحقائب الدبلوماسيه) .
ب) األمصال والبنود الطبيه األخرى القابله للتلف .

ت) بنود انفاذ األرواح مثل الدم ومنتجات الدم والنخاع الشوكى واألعضاء البشريه .
ث) المعواد المشعععه المغلفععة طبقعاع للتعليمععات الفنيععه للنقععل األمععن للبضععائع الخطعرة بطريععق الجععو (وثيقععة االيكععاو
رقم  )DOC – 9284والموسومه بصعفتها هعذه أو المعواد التعى تععرض للخطعر أرواح أو صعحه القعائمين

بالفرز األمنى .
للتأكد من فئات البضائع المذكورة اعاله أصبحت مأمونعه للنقعل بطريعق الجعو ينبغعى التأكعد ممعا يلعى قبعل

.iv

استالمها :

أ) أن ص ععفتها معلن ععه بوض ععوح ف ععى وث ععائق الش ععحن وأن اجع عراءات التحق ععق منه ععا ق ععد أجري ععت وأثبت ععت أن ه ععذه
البضائع مطابقة لوصفها المدون على وثائق شحنها (مثل بوليصه الشحن الجوى) .
ب) أنها فحصت فحصاع مادياع عند استالمها للتأكد من خلوها من عالمات العبث .

ت) أن يكون التحقق من الوثائق والتحقعق المباشعر قعد أجريعا مثعل االستفسعار هاتفيعاع معن المرسعل للقطعع بأنهعا
حررت بحسن نيه .

ث) أن تكون قد ظلت دائماع محميه من التدخل بدون تصريح .
ح .الحيونات الحيه

( )1يجب تطبيق الضوابط األمنيه المناسبه قدر اإلمكان لتأمين الحيوانات الحيه أثناء نقلها كبضاعه .

( )1يجب اخضعاع جميعع العناصعر المصعاحبه مثعل أكيعاس األععالف واألقفعاص والحاويعات للضعوابط األمنيعه
والفحص المناسب والفعال .

( )3يجب على مشغل الطائرة التأكد من مطابقة الشحنه الحيوانات الحيه للوصف الوارد فى بوليصعه الشعحن
قبل قبول الشحن .
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خ .األمتعه غير المصحوبه المنقوله كشحنه جويه

يجب أن تخضع األمتعه غير المصحوبه التى يجرى نقلها كبضائع للفحص والضوابط األمنيه المناسبه ويجعب ان
تعامل علي أنها بضائع مجهولة وأن تنقل بموجب بوليصة شحن جوي وأن تطبق عليهعا الضعوابط األمنيعة السعليمة
قبل تحميلها علي متن الطائرة ويجب اجراء الكشف األمني عليها بالوسائل التالية :
( )1نظام كشف المتفجرات .

( )1التكنولوجيععا المتقدمععة لألشعععة السععينية علععي أن يععتم فحععص مشععغل معععدات األشعععة السععينية صععور جميععع
األمتعة .

( )3مععدات األشععة السععينية التفليديعة علععي أن يفحعص نفععس المشعغل فععي نفعس نقطععة الكشعف األمنععي كعل بنععد
من األمتعة من زاويتين مختلفتين.

( )1التفتيش اليدوي علي األمتعة المدعومة بكاشفات أثار المتفجرات .
( )5كالب شم المتفجرات .
د .البضائع الخطرة

( )1شحنات البضعائع التعى تحتعوى علعى بضعائع خطعرة مععده ومعبعأه بشعكل صعحيح يجعب تجديعدها علعى هعذا
النحععو وبيانهععا قبععل قبععول نقلهععا وفقعاع للملحععق الثععامن عشععر (النقععل األمععن للبضععائع الخط عرة) الصععادر عععن

منظمة الطيران المدني الدولي .

( )1يجب أن تخضع مثل هذه الشحنات للضعوابط األمنيعه ذاتهعا شعأنها شعأن أى شعحنه أخعرى ومعع ذلعر فمعن
المهم مراعاه ما يلى :

قععد تععؤدى معععدات األشعععه السععينيه أو غيرهععا مععن الوسععائل التقنيععه للتفتععيش الععى عععدم اسععتقرار بعععض أنعواع

.i

البضائع الخطرة وبالتالى ال يمكن استخدامها .
يحظر فتح بعض الشحنات التى تحتوى على بضائع خطرة عموماع اذ أن ذلر قد يؤدى الى ما يلى :

.ii

أ) تعرض الموظفين الى مواد ضارة أو خطرة .

ب) منع الشحنه من ارسالها حيث قد يؤدى فتحهعا العى اإلخعالل بسعالمة التعبئعة والتغليعف بحيعث ال تصعبح
مسععتوفاه لمتطلبععات التعبئععة والتغليععف العواردة فععى التعليمععات الفنيععه للنقععل األمععن للبضععائع الخطعرة بطريععق
الجو (. )Doc-9284

ذ .الرفات البشريه

يجب التأكد من وجود المستندات المناسبة المصاحبة للرفات البشرية والتي قد تشمل علي سبيل المثال ال الحصر
(التقارير والمستندات المقدمة من السلطات الصحية والسلطات االخري ذات العالقة)
ر .البريد

( )1يعععرف البريععد بأنععه جميععع المعواد المقدمععه مععن أو المعععده للتسععليم الععى مشععغلى البريععد المخصصععين لتشععغيل
الخدمات البريديه وفقاع لقوانين االتحاد البريدى العالمى .

( )1يج ععب أن يخض ععع البري ععد لنظ ععام الضع عوابط األمني ععه ذاته ععا المطبق ععة عل ععى ش ععحنات البض ععائع عل ععى النح ععو
الموضح سلفاع .

( )3ينبغععى أن يحصععل مشععغلو البريععد الععذين يطبقععون الض عوابط األمنيععه علععي التععدريب المناسععب وذلععر لكععى
يتسنى لهم الوفاء بالتزاماتهم تجاه مشغلى الطائرات.
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( )1تحمى تشريعات الدول عموماع طبيعه سريه المراسالت األمر الذى قد يمنع فعتح األوعيعه البريديعه أو يحعد
من تفتيشها يدوياع وقد يتطلب األمر فحص البريد بالتقنيات المناسبه (مثل األشعه السينيه) .

( )5قد يكون الفحص على مسعتوى األوعيعه وسعيله فعالعه للبريعد وفعى حالعه تععذر ذلعر ينبغعى اسعتخدام تقنيعات
مناس ععبه أخ ععرى (مث ععل الفح ععص عل ععى مس ععتوى القطع ععه واس ععتخدام مع ععدات األش عععه الس ععينيه التقليدي ععه ذات
المنظور المتعدد) .
ز .البريد المقدم من مشغل بريد مخصص

ينبغى لمشغل البريد المخصص القيام بما يلى :

( )1تقديم البريد الى مشغل الطائرة فى األوعيه البريديه على النحو المنصوص عليه فى لوائح البريد العالمى
ومعاييرة .

( )1رسم أوعيه البريد بعالمة مميزة على النحو المنصوص عليه فى لوائح االتحاد البريدى العالمى ومعاييرة
( )3تأمين أوعيه البريد بأربطة على النحو المنصوص عليه فى لوائح االتحاد البريدى العالمى ومعاييرة .
( )1التأكععد مععن ارفععاق جميععع شععحنات البريععد بفععاتورة تسععليم تحريريععه أو الكترونيععه موحععدة طبقعاع لمعععايير االتحععاد
البريدى العالمى .

( )5ف ى حاله تطبيق مشغلى البريعد المخصعص للتعدابير األمنيعه فيتععين عليعه تقعديم أقعرار أمنعى للشعحنه سعواء
فععى شععكل تحريععرى أو الكترونععى فععى صععورة اق عرار منفصععل أو تضععمينه فععى فععاتورة التسععليم الموحععدة طبق عاع
لمعايير االتحاد البريدى العالمى .

س .قبول مشغلى الطائرات للشحنات البريديه

عند قبول اي شحنه بريديه من مشغل البريد المخصص ينبغى لمشغل الطائرة القيام بما يلى :
.i

ضمان ان الشحنات محددة كشحنات بريديه وذلر عن طريق استخدام األوعيه والبطاقه المقررة .

.ii

ضععمان ان الشععحنات مرفقععه بفععاتورة التسععليم الموحععدة وفق عاع لمعععايير االتحععاد البريععدى العععالمى ذات الصععله

سواء كانت معده تحريريعاع أو الكترونيعاع وأن المرسعلين يقعدمون وصعفاع كعامالع لمحتويعات الشعحنه وأن شعحنه

البريد المقدمه مطابقة لهذه المعلومات.
.iii

القيام حسب مقتضى الحال باستعراض األقرار األمنى الخاص بالشحنه .
ش .فحص البريد

.i

يج ععب أن تخض ععع ش ععحنات البري ععد للضع عوابط األمني ععه ذاته ععا ش ععأنها ش ععأن ش ععحنات البض ععائع عل ععى النح ععو

.ii

يمكععن اخضععاع شععحنات البريععد عموم عاع للفحععص والض عوابط األمنيععه بواسععطه مشععغلى البريععد المعنيععين فقععط

الموضح سلفاع .

وذلععر ألسععباب قانونيععه ويمكععن االسععتعانه بععالمواد األرشععاديه التاليععه فععى حالععه الطلععب مععن مشععغل البريععد
المخصص أن يكون مشغل الطائرة أو الوكيل النظامى هو من يجرى الفحص لشحنات البريد .

.iii
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ص .شحنات البضائع والبريد عاليه المخاطر

تعرف شحنات البضائع والبريد عاليه المخاطر كالتالى  :تعتبر شحنه البضائع أو البريد عاليه المخعاطر

.i

عند تقديمها من قبل كيان غير معلوم أو عندما تبدو عليها عالمات العبث بهعا وتتضعمن باإلضعافه العى
ذلر أحد المعايير التاليه :
( )1ورود معلومععات اسععتخباراتيه محععدده تشععير الععى أن شععحنه البضععائع أو البريععد تشععكل خط ع اعر علععى الطي عران
المدنى .

( )1أن يظهر على شحنه البضائع أو البريد عالمات غير معتاده تثير الريبه .
( )3أن تك ععون ش ععحنه البض ععائع أو البري ععد ذات ط ععابع يجع ععل م ععن غي ععر الم ععرجح أن ت ععتمكن الت ععدابير األمني ععه
األساسععيه وحععدها مععن الكشععف عععن المععواد المحظععورة التععى يمكععن أن تشععكل خط ع اعر علععى الطععائرات (أى

العبوات الناسفه) .

قد ترد معلومات استخباراتيه محددة حول شحنه بضائع أو بريعد قعد تجعلهعا عاليعه المخعاطر وذلعر بغعض

.ii

النظر عن كون هذه الشحنه واردة من كيان معلوم أو غير معلوم .
يجب أن تخضع شحنه البضائع والبريد عاليه المخاطر لفحص مناسب للكشعف ععن العبعوات الناسعفة أو

.iii

التخفيععف مععن التهديععد المحععدد الم عرتبط بععذلر وينبغععى أن يشععمل ذلععر طععرق كشععف أو تععدابير أمنيععه قويععه

أخعرى ال تشعكل جعزءاع معن التعدابير األمنيعه األساسععيه وينبغعى أن تتعولى السعلطة المختصعه تحديعد أسععاليب
الفحص والتدابير اإلضافيه هذه .

باإلضافه الى اعتبار شحنه البضائع عاليه المخاطر لكونها مقدمه معن قبعل كيعان غيعر معلعوم أو ظهعور

.iv

عالمععات العبععث عليهععا فيجععوز اعتبارهععا شععحنه عاليععه المخععاطر أيضعاع بسععبب علععى سععبيل المثععال طبيعتهععا
الكثيفة و/أو ألنها تحعدث تشويشعاع علعى أجهعزة الفحعص األمعر العذى قعد يحعول دون الكشعف ععن العبعوات

الناسفة بواسطه معدات الفحعص التقليديعه وينبغعى فعى مثعل هعذه الحعاالت تطبيعق أسعاليب فحعص اضعافيه

تتجاوز التدابير األمنيه األساسيه .
حتى عندما يشير تطبيق التدابير األمنيه األساسيه الذى قد يشمل استخدام التكنولوجيا التقليديه الروتينيه

.v

مثل معدات الفحص التقليديه باألشععه السعينيه أو التفتعيش اليعدوى العى خلعو شعحنه البضعائع معن العبعوات

الناسفة فإنه ينبغى فحصها للتأكد معن خلوهعا معن العالمعات المثيعرة للريبعه تواذا وجعدت مثعل هعذه الحعاالت
غير المعتاده ينبغى تطبيق أساليب فحص اضافيه تتجاوز التدابير األمنيه األساسيه .

اذا تععم الحصععول علععى معلومععات اسععتخباراتيه حععول وجععود تهديععد محتمععل نععاجم عععن شععحنه بضععائع فيجععب

.vi

عليها أن تتبادل المعلومات بالشأن هذا التهديد مع الدول المعنيه فى أسرع وقت ممكن وذلر على األقل
لمنععع تحميععل مثععل هععذه الشععحنه علععى مععتن طععائرة تجاريععه دون تطبيععق التععدابير األمنيععه بالشععحنات عاليععه

المخاطر .
ض.تخزين البضائع

( )1يجععب تخ عزين شععحنه البضععائع والبريععد بعععد فحصععها فععى أقفععاص أو صععناديق أو غععرف أو مبععانى يجععرى
تأمينها ضد النفاذ غير المصرح به أو ضد العبث بها وذلر باستخدام أختام أو أقفال أو حمايتها بتدابير
كشععف محععاوالت التسععلل خععالل فت عرات تععرر الشععحنات غيععر مصععحوبه وينبغععى اسععتخدام تصععاريح اثبععات
الهويه أو األنظمة البيومتريه للتحكم فى الدخول بغرض تأمين نقاط الدخول ومراقبتها.
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( )1يمكععن تخ عزين شععحنه البضععائع أو البريععد خععارج األقفععاص أو المبععانى ش عريطه أن تكععون مجه عزة بأختععام أو
أقفععال تحميهععا مععن العبععث بهععا وأن تظععل تحععت الح ارسععه أو المراقبععه األمنيععه أو نظععام للععدوائر التليفزيونيععه
المغلقععه أو أى جهععاز لكشععف التسععلل حسععب األقتضععاء وذلععر لفت عرة التخ عزين بأكملهععا ويجععب التحقععق مععن

سالمة األختام أو األقفال عند استخدامها كوسيله لتأمين الشحنه .

( )3عند استخدام األختام لتأمين مرافق البضائع والبريد ذاتها فيتعين تطبيعق اجعراءات سعليمه للتعدقيق ومراقبعه
المخزون لمنع أى استخدام غير مصرح به لمثل هذه األختام.
ط .مناوله شحنات البضائع والبريد وتحميلها

( )1يمثععل ت ععأمين العملي ععات األرض ععيه المتعلقععه بش ععحنات البض ععائع والبري ععد تحععديات مماثل ععه لتل ععر الت ععى تواج ععه
عمليات تأمين أمتعه الركعاب المنقولعه العى مسعتودع الطعائرة وعلعى هعذا النحعو يجعب أن تكعون اإلجعراءات
األمنيه األرضيه مكمله لتلر المستخدمه فى مثل هذه العمليات .

( )1يجب حمايه مبانى محطة البضائع والبنيه التحتيه المعنيه بالبضائع وذلر بتنفيذ التعدابير األمنيعه الالزمعة
لكل من محيط المنطقه والجانب الجوى منها وقد يشمل ذلر حمايه الطائرات وتحديد الموظفين المعنيعين
وال ععتحكم ال ععالزم ف ععى النف ععاذ وتفت ععيش الط ععائرة أو فحص ععها قب ععل الرحل ععه وينبغ ععى باإلض ععافة ال ععى ذل ععر تنفي ععذ
الضعوابط األمنيععه المناسععبه لحمايععه الشععحنات مععن وقععت قبولهععا فععى محطععة البضععائع حتععى مغععادرة الطععائرة

التى تحملها .

( )3على الرغم من أن شحنات البضائع والبريد من منشأة التخزين و/أو محطعة البضعائع تحعدث ععادة داخعل
منطقه أمنيه مقيدة اال أنه من المهم الحفاظ على سالمه الشحنه حتى تأهب الطائرة للمغادرة .
( )1باإلضععافه الععى اإلجعراءات األمنيععه المعتععاده لحمايععه الطععائرات علععى األرض يجععب علععى جميععع األشععخاص
المشاركين فى عمليه مناوله البضائع أو عمليه التحميل استيفاء ما يلى :

تعليق بطاقات تصاريح التعريف األمنيه الخاصه بهم فى مكان ظاهر فوق مالبسعهم بشعكل دائعم وينبغعى

.i

أن تشمل هذه البطاقات صورة ضوئيه لصاحبها للتعرف عليه بسهوله .
.ii

اجراء فحص بصرى لعنبر الشحن قبل تحميل الشحنه لتالفى وجود أى شخص مشبوة أو عناصر مريبه

.iii

التأكد من خلو شحنات البضائع من أى دالئل على العبث بها .

ضمان عدم وجود أشخاص غير مصرح لهم فى ساحه البضائع أو داخل عنبر الشحن .

.iv

توقيععف أى شععخص فععى محععيط الطععائرة أو شععحنات البضععائع ال يبععرز تص عريح التعريععف األمنععى السععارى

.v

الخاص به أو الذى يتصرف بطريقه مريبه .
ظ .معالجه شحنات البضائع والبريد المشبوهه

( )1يج ععب تس ععويه أى ريب ععه تثيره ععا ش ععحنه البض ععائع أو البري ععد قب ععل نقله ععا للش ععحن جع عواع ويج ععب معامل ععه ش ععحنه
البضائع البضائع والبريد المرييبه على النحو التالى :

 .iاعتبارهععا شععحنه بضععائع أو بريععد غيععر مأمونععه وينبغععى اخضععاعها للضعوابط األمنيععه المناسععبه بمععا فععى ذلععر
الفحص .

 .iiال يجععب نقلهععا بواسععطه مشععغل الطععائرة اال اذا أمكععن التأكععد مععن أنه ععا شععحنه أمنععه وخاليععه مععن أى م عواد
محظورة .

( )1اذا كشفت الضوابط األمنيه عن عنصر مريب فى الشحنه فمن المهم اتخاذ الخطوات التاليه :

 .iعدم لمس الموظفين للعنصر المريب واالتصال فو اعر بالمشرف عليهم لمساعدتهم على تأكيد الشكور .
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 .iiعنععد تأكيععد الشععكور فيتعععين علععى المععوظفين اتبععاع اج عراءات الط عوارىء التععى وضعععتها مؤسسععتهم المعنيععه
بالتعامل مع مثل هذه األحداث والتى قد تشمل ما يلى :
أ)

ب)

االتصال بجهات األمن و/أو انفاذ القانون و/أو التخلص من المتفجرات حسب االقتضاء .

عععدم التعامععل مععع العنصععر المريععب والشععحنه المتضععمنه لععه لغيععر األف عراد المعنيععين بععالتخلص مععن

المتفجرات .
ت) يجرى تنفيذ خطط اإلخالء والطوارا بالتنسيق مع مسئوولى خدمات األمن توانفاذ القانون والطوارا
( )3عند اكتشاف ماده محظورة ينبغعى اجعراء تقيعيم للمخعاطر لتحديعد معا اذا كعان ينبغعى تطبيعق ضعوابط أمنيعه
اضافيه (مثل تقنيات الفحص المتقدمه) على الشحنات األخرى التى تحمل نفس الخصائص (كأن تكون
متجهه الى نفس الرحله أو الوجهه أو أنها منشأه من المرسل ذاته أو الموقع ذاته) .

( )1يجععب اخطععار السععلطة المختصععه باكتشععاف المععاده المحظععورة وك عذلر الكيانععات التشععغيليه األخععرى (مثععل
ال ععوكالء أو مش ععغلى الط ععائرات المعني ععين) باس ععتخدام الم ارف ععق المتض ععررة أو المج ععاورة له ععا (وفقع عاع للخطعععة

الموضوعه للتنسيق فى حاالت الطوارا) .

( )5عند تعذر تسويه األمر فيجب حينئذ رفض نقل الشحنه جواع وعدم تحميلها على الطائرات التجاريه .
ع .شحنات البضائع والبريد المحوله والعابرة بالترانزيت

( )1فيمععا يتعلععق بشععحنات البضععائع والبريععد المحولععه والعععابرة (الت ارنزيععت) القادمععه مععن خععارج دولععه التحويععل أو
الترانزيععت عععن طريععق الجععو أو البععر أو السععكر الحديديععه أو البحععر بغععرض نقلهععا بعععد ذلععر بطريععق الجععو

والتى لم تخضع لضوابط أمنيه مستمرة بعدءاع معن نقطعه انطالقهعا أو أثنعاء الطريعق فيجعب أن تعامعل علعى
أنها غير مأمونه تواخضاعها للضوابط األمنيه المناسبه والكشف األمني .

( )1بينما تظل دوله المنشأ مسؤوله عن تطبيق الضوابط األمنيه المناسبه على شحنات البضعائع والبريعد فإنعه
يجب على دوله التحويل أن تضمن تطبيق هذه الضوابط قبل تحميل الشحنات على متن الطائرة المدنيه

المغادرة لدوله المنشأ والكشف عليها كأنها شحنات بادئة .

( )3ينبغى اتباع المبادا التاليه عند تعاملها مع شحنات البضائع والبريد المحوله :

.i

يجب تأمين شحنه البضائع والبريد عند نقطه المنشعأ وحمايتهعا معن التعدخل غيعر المصعرح بعه تواخضعاعها

.ii

يجععب اصععدار بيععان بالوضععع األمنععى الخععاص بشععحنه البضععائع والبريععد عنععد نقطععه المنشععأ مععع اإلشععارة اليععه

للكشف األمني كأنها شحنات بادئة .

بوضوح فى األقرار األمنى الخاص بالشحنه .
.iii

يج ععب أن يرف ععق بك ععل ش ععحنه بض ععائع وبري ععد بي ععان بالوض ععع األمن ععى الخ ععاص به ععا (ف ععى ش ععكل مطب ععوع أو

.iv

يج ععب عل ععى الس ععلطة المختص ععه عن ععد نقط ععه المنش ععأ التأك ععد أن تكف ععل تطبي ععق الضع عوابط األمني ععه المناس ععبه

الكترونى) للتمكن من التحقق الحقاع من الوضع األمنى لتلر الشحنه .
لشحنات البضائع والبريد فى بدايه رحالتها .

.v

يجععب علععى السععلطة المختصععه عنععد نقطععه التحويععل التأكععد مععن أن الض عوابط األمنيععه المطبقععه سععابقاع علععى

.vi

فى حاله عدم اطمئنعان السعلطة المختصعه للوضعع األمنعى لشعحنه البضعائع والبريعد المحولعه فيجعب حينئعذ

شحنه البضائع والبريد تفى بمتطلبات البرنامج الوطنى ألمن الطيران .

تطبيععق الضعوابط األمنيععه المناسععبه التععى قععد تشععمل الفحععص علععى أن يكععون ذلععر وفقعاع لمتطلبععات برنامجهععا
الوطنى ألمن الطيران (. )NCASP
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( )1ينبغى للدول أن تنظر فى مدى مالءمه التدابير األمنيه المطبقه علعى شعحنات البضعائع والبريعد الععابرة (

الترانزيت ) عند تحميلها على متن الطائرة المدنيه المغادرة من بلد المنشأ وفيما يتعلق بشحنات البضعائع
والبريععد العععابرة التععى خضعععت للض عوابط األمنيععه المناسععبه عنععد نقطععه المنشععأ فيتعععين معاملته عا كشععحنات
مأمونه وعندما تكون لدى الدوله شواغل محددة للغايه بشأن أمن شعحنات البضعائع والبريعد الععابرة فيجعب

عليها تطبيق تدابير أمنيه مناسبه وفقاع لمتطلبات برنامجها الوطنى ألمن الطيران ( . ) NCASP
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المرفق الرابع

نص نموذجي لبرنامج أمن وكالء االمدادات الغذائيه
أ .برنامج أمن شركة المؤن

( )1يهععدف هععذا المرفععق الععى مسععاعدة شععركات االمععدادات الغذائيععه فععي وضععع برنععامج أمنععي يحتععوي علععى تفاصععيل
التدابير التي ينبغي أن ينفذها لمزاولعة األعمعال معع مشعغل الطعائرات تواضعافة العى ذلعر ربمعا تكعون هعذه المعواد
اإلرشادية مفيدة في مساعدة على تأمين الموافقة على برنامج أمن شركات االمدادات الغذائيه .
( )2ينبغي أن يصعنف برنعامج أمعن شعركات االمعدادات الغذائيعه باعتبعاره سعرياع وينبغعي أن يكعون البرنعامج المكتعوب
في شكل سرد موجز وأن يعطي تفاصيل اإلجراءات التي يمكن شركات االمدادات الغذائيه من خاللهعا الوفعاء
بالمتطلبات المحددة في الفصل ذي الصلة من البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني .
( )3وينبغي كحد أدنى أن يشمل برنامج أمن شركة االمدادات الغذائيه الموضاعات التالية :
 .iهدف البرنامج .

 .iiتعيين ضابط لألمن وتدريبه .
 .iiiاألمن المادي ومراقبة الدخول الى منشآت االمدادات الغذائيه .
 .ivالتحريات الشخصية للعاملين .
 .vتدريب جميع العاملين .

 .viاستالم السلع ومناولتها .
 .viiاعداد بنود االمدادات الغذائيه وتخزينها .
 .viiiالوثائق .
 .ixالنقل والتوريد الى الطائرة .

 .xفحص جميع المركبات وختمها .

 .xiالمنشآت في منطقة التحركات المراقبة .
 .xiiاستالم مشغل الطائرة للسلع .
 .xiiiاجراءات مناولة المخزونات أو اإلمدادات التي جرى العبث بها .

 .xivتعيين مرافقه أمنيه لإلمدادات الغذائيه من لحظة تحميلها وحتي وضعها علي متن الطائره .
إقرار أمن شركة االمدادات الغذائيه

اسم شركة االمدادات الغذائيه ........................................... :
عنوان شركة االمدادات الغذائيه ........................................ :
يشهد الموقع أدناه باسم الشركة المذكورة أعاله على ما يلى :

 .1أن المتطلبععات األمنيععة فععى التش عريع المصععري والبرنععامج الععوطنى ألمععن الطي عران المععدنى تنفععذ علععى نحععو تععام
وسععليم بواسععطة اسععم الشععركة لضععمان عععدم احت عواء االمععدادات الغذائيععه علععى أى اشععياء محظععورة يمكععن أن
تعرض سالمة الطائرة وركابها وطاقمها للخطر .
 .2ان الشركة :

أ -قععد نفععذت وتواصععل تحععديث برنععامج أمععن يحتععوى علععى تفاصععيل التععدابير واإلج عراءات السععارية علععى
االمدادات الغذائيه .
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ب -قععد عينععت ضععابط أمععن ليكععون مسععؤوال عععن تنفيععذ التععدابير األمنيععة المطلوبععة ومععا يتصععل بهععا مععن
تدابير مراقبة الجودة .
ج -قد عينت ودربت العاملين لديها على النحو السليم لتسلم وتجهيز ومناولة االمدادات الغذائيه .

د -قععد اتخععذت الخطعوات الضععرورية لحمايععة االمععدادات الغذائيععه مععن وقععت اسععتالمها فععي منشععآتها الععى
حين نقلها الى الطائرة .

وأنا أفهم أن أي بالغ كاذب قد تترتب علية آثار قانونية

االسم ..................................................... :
المنصب .................................................. :
التاريخ ................................................... :

اإلمضاء .................................................. :

ختم الشركة .............................................. :
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المرفق الخامس

نص نموذجي لبرنامج أمن شركات تنظيف الطائرات
أ .برنامج أمن شركة النظافة

يهععدف هععذا المرفععق غلععى مسععاعدة شععركات النظافععة فععي وضععع برنععامج أمنععي يحتععوي علععى تفاصععيل التععدابير التععي
ينبغي أن تنفذها شركة تنظيف الطائرات لمزاولة األعمال مع مشغل الطائرات  .تواضافة الى ذلر تكون هذه المواد
اإلرشادية مفيدة في مساعدة الشركات في الحصول على الموافقة على برنامج أمن لشركة نظافة .
ينبغععي أن يصععنف برنععامج أمععن شععركة النظافععة باعتبععاره س عرياع وينبغععي أن يكععون البرنععامج المكتععوب فععي شععكل سععرد

موجز وأن يعطي تفاصيل اإلجراءات التي يمكن لشركة النظافة من خاللها الوفاء بالمتطلبات المحددة في الفصل
ذي الصلة من البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني .
ب .وينبغي كحد أدنى أن يشمل برنامج أمن شركة النظافة المواضيع التالية :

( )1هدف البرنامج

( )2تعيين ضابط لألمن وتدريبه .

( )3األمن المادي ومراقبة الدخول الى منشآت االمدادات الغذائيه .
( )4التحريات الشخصية للعاملين .
( )5تدريب جميع العاملين .

( )6استالم السلع ومناولتها .

( )7اعداد بنود االمدادات الغذائيه وتخزينها .
( )8الوثائق .

( )9النقل والتوريد الى الطائرة .

( )11فحص جميع المركبات وختمها .

( )11المنشآت في منطقة التحركات المراقبة .
( )12استالم مشغل الطائرة للسلع .

( )13اجراءات مناولة المخزونات أو اإلمدادات التي جرى العبث بها .

( )14تعيين مرافقه أمنيه لإلمدادات الغذائيه من لحظة تحميلها وحتي وضعها علي متن الطائره .
إقرار أمن شركة النظافة

اسم شركة تنظيف الطائرات ........................................... :
عنوان شركة تنظيف الطائرات ........................................ :
يشهد الموقع أدناه باسم الشركة المذكورة أعاله على ما يلى :

 .1أن المتطلبعات األمنيععة فععى التشعريع المصععري و البرنععامج الععوطنى ألمعن الطيعران المععدنى تنفععذ علععى نحععو تععام
وسليم بواسطة اسم الشركة لضمان ععدم احتعواء امعدادات تنظيعف الطعائرات علعى أى اشعياء محظعورة يمكعن

أن تعرض سالمة الطائرة وركابها وطاقمها للخطر .
 .2ان الشركة :
أ -ق ععد نف ععذت وتواص ععل تح ععديث برن ععامج أم ععن يحت ععوى عل ععى تفاص ععيل الت ععدابير واإلجع عراءات الس ععارية عل ععى
امدادات تنظيف الطائرات .
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ب -قد عينعت ضعابط أمعن ليكعون مسعؤوال ععن تنفيعذ التعدابير األمنيعة المطلوبعة ومعا يتصعل بهعا معن تعدابير
مراقبة الجودة .
ج -قد عينت ودربت العاملين لديها على النحو السليم لتسليم وتجهيز ومناولة امدادات النظافة .

د -قععد اتخععذت الخطعوات الضععرورية لحمايععة امععدادات تنظيععف الطععائرات مععن وقععت اسععتالمها فععي منشععآتها
الى حين نقلها الى الطائرة .

وأنا أفهم أن أي بالغ كاذب قد تترتب علية آثار قانونية

االسم ..................................................... :
المنصب .................................................. :
التاريخ ................................................... :
اإلمضاء .................................................. :

ختم الشركة .............................................. :
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