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  والثالثون السابعةالدورة  —الجمعية العمومية 
 التنفيذيةاللجنة 

  األمن ةسياس :من جدول األعمال ١٣البند رقم 

  االتفاقات ومذكرات التفاهم للدول األعضاء في مجال األمن والتسهيل
  )كولومبيا مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
مطارات التجميع مثل مايكيتيا، وبوغوتا، وبنما، وليما، تطوير إبراز األهمية المتزايدة ل إلىالعمل هذه ورقة  ترمي

اقتصاد التسهيل، والكفاءة وتحقيق خرى بغرض ألفادور وي دي كوستكا ريكا، وسان سسوخوساو باولو، وسان 
  .النقل الجوي

األخذ علما بأهمية رصد إعداد وتنفيذ لجان التسهيل الوطني وأمن الطيران الجمعية العمومية يرجى من  :جراءاإل
في ومناقشة كيفية تحقيق التنسيق اإلقليمي وتبسيط النظام عن طريق اإلجراءات الموحدة التي تنظمها اتفاقات تعاون 

  .الدول

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

والهـدف   تعزيز أمن الطيران العالمي –األمن  – B الستراتيجيدف ابالهمرتبطة العمل هذه  ورقة
  .تعزيز كفاءة عمليات الطيران –الكفاءة  – Dاالستراتيجي 

  .يوجدال   :اآلثار المالية
 Annex 17 – Security, Standard 4.4.2  :المراجع

Doc 8973, Security Manual for Safeguarding Civil Aviation Against Acts of Unlawful 
Interference, Volume 4 – Preventive Security Measures 
Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007) 
7th Meeting of GESPAA on 3 to 5 December 2007 in Panama City, Panama (Aviation Security 
and Facilitation Initiative, Green Light Program – Programa Luz Verde) 
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 مقدمةال - ١

مثل عولمة األسواق، والمنافسة من أنواع النقل األخرى، على قطاع النقل الجوي تغييرات هامة  طرأت ١- ١
 .ألسعار بين شركات الطيراناوتحرير النقل الجوي واندالع حرب 

. وقد حملت هذه التغييرات الجهات الفاعلة في نظام الطيران المدني على بلورة مهارات وكفاءات جديدة ٢- ١
تعتمد وقطع األرضية الجديدة الن مطاراتها تقع في أماكن آمنة في من أالدول  أن تتأكدوبالمثل، من الواضح أنه يجب 

 .كاب في اإلقليمالر عددالكبير ل تزايدالالنماذج الالزمة إلدارة الطلب الجديد نتيجة 

الوفاء بالقواعد  ضمناع نهج ابتكاري وإبداعي مما يإن معضلة أمن الطيران مقابل التسهيل تدعو إلى اتب ٣- ١
مايكيتيا، وبوغوتا، وبنما، وليما، وساو وفي نصف الكرة الغربي، تتطور مطارات التجميع مثل . القياسية عند زيادة الكفاءة

واقتصاد النقل ، حيث يرمي التسهيل إلى تعزيز الكفاءة لفادور وأخرىوسان س دي كوستكا ريكا،خوسي باولو، وسان 
قد ، حيث ١٧من الملحق  ٢- ٤-٤القياسية  لقاعدةاولتحقيق هذا الغرض، البد من وضع آلية جديدة، استنادا إلى . الجوي

ما يكونون في عند ياألمن كشفاللتيسير " الضوء األخضر"يمنح الركاب القادمين من بعض المطارات أو مطارات التجميع 
 .رحلة جوية مختلفة متجهين نحو مرحلة العبور أو التحويل

ال " أفعال التدخل غير المشروعمن حماية الطيران المدني لمن األدليل " (Doc 8973)غير أن وثيقة اإليكاو  ٤- ١
ضي موافقة الدول ، وهو ما يقتالمحولين ركابالاألمني على كشف الالقواعد القياسية اإلجرائية الدنيا إلثبات صحة  تحدد

 .األعضاء التي أبرمت هذا االتفاق المتعلق بالتسهيل

 تالتحليال - ٢

من المهم أن تنظر الدول في أفضل الممارسات والتكنولوجيات الالزمة لتنسيق، وتبسيط وإقرار اإلجراءات  ١- ٢
 .وتشمل أفضل الممارسات جميع عوامل سلسلة النقل الجوي. المتعلقة باألمن، والجمارك والهجرة

ينبغي أن يشمل التسهيل كل وسيلة ممكنة لتبسيط  هوفي هذا الصدد، من الضروري األخذ في الحسبان أن ٢- ٢
 ،واألمتعة ،والركاب ،طاقمال، وتحويل ومغادرة الطائرة، ودخول الطائرةالخاصة بالتخليص يرة تجراءات وتسريع واإل

 .تأخير في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدوليواإلمدادات، مع إزالة العوائق غير الالزمة وحاالت ال ،والبريد

  :عتبارات الرئيسية فيما يلياالوبناء عليه، تتمثل  ٣- ٢

  الجمارك والهجرة :مراقبة الحدود •
  الضوابط األمنية •
  شركات الطيران -الركاب وصعودهم إلى الطائرة تخليص  •
  دفع رسوم المطارات •
  المعلومات عن الركاب •

االضطرابات وحاالت التأخير التي تشوب المراقبة األمنية واإلجراءات المتعلقة ويرمي التسهيل إلى خفض  ٤- ٢
ت اإليكاو  حملوقد . المراقبة األمنية واإلجراءات عاليةف، لكن دون تقليص مستوى إلى الحد األدنى بعمليات الطيران المدني

المحولين الركاب األمني على  شفكاجراء ال ، للتأكد من١٧من الملحق  ٢-٤-٤في القاعدة القياسية كل دولة االلتزام، 
وأمتعتهم اليدوية قبل صعودهم إلى الطائرة، ما لم تضع عملية تحقق وتنفذ باستمرار اإلجراءات، بالتعاون مع الدولة العضو 

في نقطة المنشأ وحمايتها الركاب اليدوية على مستوى مالئم أمتعة األمني على  كشفالاألخرى عند الضرورة، للتأكد من 
وتكتسي القاعدتان . طائرة المغادرة في مطار التحويلالالمطار األصلي إلى في رخص له من التدخل غير الم وقت الحق في

  .دفي هذا الصدأهمية أيضا  ٤-٤-٤و  ٣-٤- ٤القياسيتان 
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الركاب نظرا لعدم  جري كشفا أمنيا علىوكثيرة هي البلدان التي لديها مزيج من الركاب أو يجب عليها أن ت ٥- ٢

في نقاط المنشأ لتعزيز  تطبيق عمليات التفتيش مكن، يلقاعدةاوحتى في حالة تطبيق هذه . ٢-٤-٤القياسية لقاعدة ا تنفيذ
ومن شأن ذلك أن . وفي ظل هذه الظروف، سيكون من المناسب وضع بعض أنواع اإلجراءات الموحدة للجميع. الكفاءة

  .ى األمن عمومايدعم القواعد القياسية، ويحسن مستوى الكفاءة ويعزز مستو
التي تصبح بشكل طوعي أطرافا في مذكرة تفاهم متعددة للدول أمني ويقضي اقتراحنا بصياغة آلية تفتيش  ٦- ٢

ا ويمكن عقد اجتماع إلعداد بروتوكول مقبول على حد أدنى فيم. األطراف تحدد الشروط العامة لبرنامج الضوء األخضر
المتعلق  الكشف األمنيعلى مذكرة التفاهم فيما يخص برنامج  ةقعالدول المو تلتزم بهي الذ يخص مستوى أمن الطيران

  .الضوء األخضرب
امتثال سينفذ البروتوكول في الدول من طرف فريق خبراء سيتحقق من وفي إطار هذا البرنامج،  ٧- ٢
ذي تشمله القاعدة إلى الركاب القادمين من دولة تقع في اإلقليم ال" الضوء األخضر"القياسية األمنية الدنيا ويعطي  لقواعدا

ومن شأن ذلك . عند السفر إلى الدول األخرى األطراف في مذكرة التفاهم في ذلك اإلقليم ١٧من الملحق  ٢- ٤-٤القياسية 
وسيكون من الضروري تحديد تواتر عمليات التفتيش الميدانية في ضوء  .مطارات التجميعاسطة بو بورتدفقات العر أن ييس

 .والطلبات من الدول أو متطلبات المراقبةيم أو بلد ما، ومستوى المخاطر، التهديدات المحددة في إقل

 اإلجراء المقترح - ٣

  :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي  ١- ٣
ة في إدارة استجابته للتغييرات المستمرمن تنسيق كل بلد تمكين وذا المقترح، بحيث يمكن تنفيذه تقييم ه  )أ

 ؛والمنافسة ةمع اإلبقاء على روح الكفاء منيةلقياسية األالقواعد ادعم وأمن الطيران المدني، و

 اعدالموافقة على المبادرة المتعلقة بإنشاء فريق عامل من خبراء الدول لصياغة مذكرة تفاهم، والقو  )ب
 ."الضوء األخضر"القياسية األمنية الدنيا المقبولة وإجراءات التحقق إلعطاء 

  ـ ىـنتها ـ


