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  ة والثالثونبعالدورة السا —الجمعية العمومية 
  التنفيذيةلجنة لا

  سياسة األمن :من جدول األعمال ١٣ البند

   إعالن بشأن أمن الطيران
  )االيكاوورقة مقدمة من مجلس (

  وجز التنفيذيمال
التي المشتركة  لإلعالناتالعناصر األساسية  أمن الطيران وتتضمن بشأن إعالن مشروعتقدم هذه الورقة 

في مكسيكو العاصمة،  ٢٠١٠المؤتمرات الوزارية اإلقليمية بشأن أمن الطيران المنعقدة في عام  اعتمدتها
وفي ) ١٣/٤/٢٠١٠- ١١(نيجيريا  ،وفي أبوجا) ١٣/٣/٢٠١٠(اليابان  ،وفي طوكيو) ١٧/٢/٢٠١٠- ١٦( المكسيك

لمحاولة  إقليمكيفية تصدي كل تلك اإلعالنات تمثل و، )٢/٦/٢٠١٠- ١(العربية المتحدة  اإلماراتأبو ظبي، 
مشروع حدد يو.  ٢٥/١٢/٢٠٠٩ست في ينورث ولشركة الطيران  ٢٥٣رقم رحلة الالتي تعرضت لها التخريب 
 أن تضطلع بها االيكاو والدول األعضاء لديها فيالرئيسية التي ينبغي األنشطة الوارد في المرفق عددا من  اإلعالن
  .ن الطيران في السنوات المقبلةممجال أ
   .بشأن أمن الطيران الوارد في المرفق اإلعالنمشروع أن تعتمد الجمعية العمومية  يرجى من : اإلجراء

 األهداف
  :اإلستراتيجية

 االيكاوتهدف إلى تعزيز سياسات و، األمن، B بالهدف االستراتيجيورقة العمل هذه مرتبطة 
  .المتعلقة بحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

في الميزانية المتوفرة الموارد ضمن سيتم االضطالع باألنشطة المشار إليها في هذه الورقة   :اآلثار المالية
  .الميزانيةأو من مساهمات من خارج /و ٢٠١٣-٢٠١١البرنامجية للفترة 

 A37-WP/19, Consolidated Statement of Continuing ICAO Policies related to the  :المراجع
Safeguarding of International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference 
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  ـ ىـانته ـ

  التذييل
  إعالن بشأن أمن الطيران للدورة السابعة والثالثين

  المدني الدوليللجمعية العمومية لمنظمة الطيران 
إذ تقر بالحاجة الى تعزيز مستوى أمن الطيران في العالم في ضوء محاولة التخريب التي تعرضت  إن الجمعية،

وإذ  ؛والتهديدات األخرى التي تطال الطيران المدني ٢٥/١٢/٢٠٠٩ست في ينورث ولشركة الطيران  ٢٥٣رقم لها الرحلة 
التي انعقدت بهدف توثيق عرى  اإلقليميةلطيران المدني المنبثقة عن المؤتمرات المشتركة بشأن أمن ا اإلعالناتتدرك قيمة 
لتهديدات التي تواجه الطيران للتصدي للتعزيز التعاون الدولي التالية اتخاذ االجراءات على تحث الدول األعضاء  ،التعاون الدولي

  :المدني
، مع والترويج لها الدولية الصادرة عن االيكاوتعزيز التطبيق الفعال للقواعد القياسية والتوصيات   -١

 التهديدات الحالية والناشئة؛لمواجهة استراتيجيات  إعدادو األمن – ١٧على الملحق خاص التركيز بوجه 

ودعم  المحظورةالمواد عن األمني واستخدام التكنولوجيات العصرية للكشف الكشف تعزيز اجراءات   -٢
وقوع أفعال  بهدف منع ةعن المتفجرات واألسلحة والمواد المحظور لكشفاالبحث وتطوير تكنولوجيا 
  التدخل غير المشروع؛

إلى جانب ، في أثناء الرحالت الجويةمن األالمطارات وتحسين مرافق جديدة لحماية وضع تدابير أمنية   -٣
  ؛التحسينات المناسبة في مجال التكنولوجيا والتدريب

وضع وتنفيذ التدابير وأفضل الممارسات المعززة والمتسقة من أجل أمن الشحن الجوي، مع مراعاة   -٤
 ؛الحاجة الى حماية كامل سلسلة إمداد الشحن الجوي

الترويج لوثائق السفر ذات المعالم األمنية المعززة والتحقق من صحتها باستخدام سجل االيكاو للمفاتيح   -٥
جوازات ، بصورة منتظمة، عن باإلبالغمع االستعانة بالمعلومات البيومترية، وااللتزام  (PKD)العامة 
 فقودة والمسروقة الى قاعدة بيانات االنتربول الخاصة بوثائق السفر المفقودة والمسروقة؛السفر الم

برنامج العالمي لتدقيق أمن التحسين قدرة الدول األعضاء على تصحيح أوجه القصور التي حددها   -٦
من خالل تعزيز مستوى الشفافية المقترنة بنتائج عمليات تدقيق البرنامج العالمي  (USAP)الطيران 

تعميم نتائج عمليات التدقيق وزيادة ، والتصدي ألوجه القصور تلك من خالل لتدقيق أمن الطيران
 الفنية؛المساعدة  وجهودات بناء القدر استخدامها لتناول مسألة

وأيضا مع قطاع الطيران المدني، بغية الترويج لالستخدام المتزايد آلليات التعاون بين الدول األعضاء   -٧
بالطيران المدني، بما في ذلك،  المحدقةتبادل ونشر المعلومات للكشف المبكر عن التهديدات األمنية 

مع  كشف األمنيكعنصر لل وإرسالها أسماء الركابوبيانات سجل  تجميع المعلومات المسبقة عن الركاب
 ضمان حماية خصوصية الركاب والحريات المدنية؛

الكشف األمني تقنيات  مثلفي طائفة من المجاالت األساسية  والمعلوماتأفضل الممارسات  تبادل  -٨
وأمن  للكشف عن األسلحة والمتفجرات، األمني المتقدمة بما في ذلك تقييم تكنولوجيا الكشفوالتفتيش، 

الكشف و مركزة للركاب التصرفات المشبوهة وتحاليل ورصدعن الوثائق المزورة  والكشفالوثائق 
واألمن على متن  الخاصة بهم الثبوتيةلألوراق العاملين في المطارات وإجراء دراسة شاملة  األمني على
 .الطائرة

  ٢٠١٠ تشرين األول/مونتريال، أكتوبر




