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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  التنفيذيةلجنة لا

  

  تقرير ال أجل من مشروع نص
  عن 

  من جدول األعمال ١٥و ١٤و ١٣البنود 

     تنظر  ل   ة    مقدم               من جدول األعمال     ١٥ و    ١٤ و    ١٣       البنود         ة بشأن      المرفق        المادة
   .                اللجنة التنفيذية   ا   فيه
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  سياسة األمن  :من جدول األعمال ١٣البند 
                                                                                                    نظرت اللجنة التنفيذية، في جلستيها الثانية والثالثة، في موضوع سياسة أمن الطيران علـى أسـاس تقريـر       ١-  ١٣

                                            جديدة تشتمل على سبعة مجاالت تركيز للفتـرتين              إستراتيجية                                االيكاو الشاملة ألمن الطيران، وهي             إستراتيجية          للمجلس عن 
  :                             ، وفي تقريرين آخرين للمجلـس     ٢٠٠٢                        يران التي اعتمدت في عام                خطة عمل أمن الط   ب    وتعق  (WP/18)                    الثالثيتين القادمتين 
                                                                                               البيان الموحد لسياسات االيكاو المستمرة المتصلة بحماية الطيران المدني الدولي ضد أعمال التدخل غير                 أحدهما عن تحديث 

                   تخريب التي تعرضـت                                        بشأن أمن الطيران أعد للتصدي لمحاولة ال      إلعالن                   عن االعتماد المقترح       واحد   ، و(WP/19)         المشروع
    ١٥                       إلى ذلك، كانـت هنـاك             وباإلضافة   .  (WP/75)      ٢٠٠٩ /  ١٢ /  ٢٥   في    ت       نورث وس              لشركة الطيران      ٢٥٣               لها الرحلة رقم 

   .WPs/97, 99, 100, 101, 164, 183, 247, 252, 255, 256, 257, 282, 283, 284 and 285  :                           ورقة مقدمة من دول ومراقبين
            إستراتيجية               السبعة في نطاق              اإلستراتيجية                          ، تقريرا عن مجاالت التركيز WP/18                          قدم المجلس، في ورقة العمل    ٢-  ١٣

               اإلسـتراتيجية               خطـة العمـل     –  (ICASS)                           االيكاو الشاملة ألمن الطيران              بإستراتيجية                               جديدة في مجال أمن الطيران تعرف 
                           تقدم عـددا مـن التحـوالت                                                االيكاو هذه على خطة عمل أمن الطيران الحالية و            إستراتيجية      وتبني    .      ٢٠١٦-    ٢٠١١       لألعوام 

                                            الجديدة بشكل أكبر، في جملة أمور، على معالجة              اإلستراتيجية      وتركز    .                                                 الهامة في التركيز فيما يتعلق بأنشطة أمن الطيران
                                                                      وفي حين أن تمويل أنشطة المنظمة األساسية سيفسح لها مكان ضمن ميزانيتهـا     .                                    النواقص األمنية من خالل مساعدة الدول

                                      االيكاو الشاملة ألمن الطيران قد تتطلـب              إستراتيجية                                                     رحة، أحيطت اللجنة علما بأن المبادرات الجديدة في إطار              العادية المقت
   .                     عن طريق مساهمات طوعية        إضافيا      تمويال 

                                                              ، أهمية النقل الجوي المتسم بالكفاءة والتسهيالت لتطوير مطـارات  WP/99                              أبرزت كولومبيا، في ورقة العمل    ٣-  ١٣
                                                                                              جوي، ودعت لوضع ترتيبات أمنية في خطة واحدة ليستفيد منها الركاب الذين تبدأ رحالتهم فـي مطـارات                   التجميع للنقل ال

                                         لاليكاو بشأن الترتيبات األمنية فـي خطـوة            إرشادية                               وتناقش الورقة االفتقار إلى مواد    .                                   تجميع داخل أقاليم أمريكا الالتينية
   .        اإلرشادات                         واحدة وتقترح وضع مثل هذه 

                                                                    ، تقريرا عن الجهود الرامية لتحسين أمن الطيـران فـي إقلـيم آسـيا     WP/183                   ابان في ورقة العمل         قدمت الي   ٤-  ١٣
                             آسيا والمحيط الهـادئ بشـأن          إلقليم                   في المؤتمر الوزاري           واإلدارات                                                 والمحيط الهادئ في الفترة التي أعقبت مشاركة الدول 

                                            شترك آلسيا والمحيط الهادئ عن أمـن الطيـران      الم       اإلعالن              وورد في تذييل    .      ٢٠١٠ / ٣ /  ١٣                        أمن الطيران في طوكيو في 
   .                                      الذي اعتمده مؤتمر طوكيو في مارس الماضي

           ، بما فـي  WP/285                                                                               قدمت نيبال لمحة عامة عن التصدي للتهديدات األمنية واألنشطة المناظرة في ورقة العمل    ٥-  ١٣
                                         رقة أهمية مواصلة العمل بالتعاون الوثيـق            وأبرزت الو   .                                                            ذلك اإلجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات تدقيق لألمن أجرته االيكاو

   .                                                    لمعالجة التهديدات ألمن وسالمة نظام النقل الجوي العالمي
                               تها االيجابية لتمرين شبكي علـى   ب   تجر   ا ب                      ، الجمعية العمومية علمWP/284                              أحاطت سنغافورة، في ورقة العمل    ٦-  ١٣

                                              اون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ فـي أغسـطس                                                              نقطة اتصال ألمن الطيران أجرته بين الدول األعضاء في رابطة التع
   .    ٢٠١٠        وسبتمبر 

                                       لمساعدة الدول في وضع اللوائح في مجـال           إرشادية           ، وضع مواد WP/256                            اقترحت فنزويال في ورقة العمل    ٧-  ١٣
         ة بغيـة              ووثائق مرجعي         إرشادات                                    وأكدت الورقة على أن الدول تحتاج إلى    .                                            تدريب العاملين في األمن على العوامل البشرية
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       بشـأن             إلرشـادات                                                                                                  تحديد متطلبات التدريب على العوامل البشرية، وأن الهيئات المعنية بتطبيق التدابير األمنية تحتاج أيضا 

                                                               وأبرزت أيضا الحاجة لوضع برامج تخصصية للتـدريب علـى العوامـل       .                                         كيفية وضع سياسات وبرامج العوامل البشرية
   .         بالمطارات                                     البشرية من أجل العاملين في مجال األمن 

                                              ، النظر إلى الخطوات الجوهرية المتخذة في األشهر WP/97                                            استرعت كندا والواليات المتحدة، في ورقة العمل    ٨-  ١٣
                                                                                                            األخيرة لزيادة أهمية األمن ضمن االيكاو، وال سيما الهيكل الجديد ضمن األمانة العامة الذي يوحد جميع برامج األمن داخل 

         االيكـاو                إسـتراتيجية                         وأبرزت الورقة أيضا تطور    .                                   لتنسيق والجهود لتعزيز األمن عالميا                             فرع أمن الطيران، وبذلك يحسن ا
   .                                                                      الشاملة ألمن الطيران وزيادة الدعم لمبادرات أمن الطيران القائمة والجديدة

                                   آسيا والمحيط الهـادئ ومبادراتهـا       في                                                          قدمت اليابان وسنغافورة تقريرا عن وضع خطة عمل ألمن الطيران   ٩-  ١٣
                                                                      لتعزيز التعاون في مجال أمن الطيران بـين دول إقلـيم آسـيا والمحـيط            إطارا            وتوفر الخطة    .  (WP/283)        ية الست       الرئيس
   .      الهادئ

                                 الجمعية العمومية علما بأن، نتيجة   )      أفكاك (                                     أحاطت اللجنة األفريقية للطيران المدني   ، WP/247              في ورقة العمل     ١٠-  ١٣
                    ونظـرا ألن الورقـة      .                               مشتركا وخطة عمل ألمن الطيـران        إعالنا       ريقية   األف                     ، اعتمد عدد من الدول     ٢٠٠٩ /  ١٢ /  ٢٥       لواقعة 

          من جـدول      ١٥                                   األمن، جرى النظر فيه ضمن إطار البند   –                                                          ركزت على العمل المنجز في إطار برنامج دعم التنفيذ والتنمية 
    ).                    دعم التنفيذ والتنمية (       األعمال 

                                     بايجاز التوصيات الرئيسية ألمن الطيران   )       األياتا (  ي                             أوضح اتحاد النقل الجوي الدول   ،WP/252              في ورقة العمل     ١١-  ١٣
                 في ضـوء واقعـة         ٢٠١٠      يناير  /                                                            وشركات الطيران األعضاء فيه في قمة عالمية عقدت في كانون الثاني        األياتا            المقترحة من 

           دات األمنية                                                                          الجمعية العمومية إلى االعتراف بأهمية بذل جهد تعاوني عالمي في معالجة التهدي        األياتا     ودعا    .      ٢٠٠٩ /  ١٢ /  ٢٥
             من بينها نشر   –                                      وحددت الورقة عددا من الخطوات الملموسة    .                                                       الجديدة، مع البدء بالتشاور الرسمي والمستمر مع الصناعة

   .                                   أنه ينبغي تنفيذها بقيادة االيكـاو         األياتا      يعتقد   –                                                                     نقاط مراقبة أمنية مستقبلية توضع بالتنسيق مع الهيئات المنظمة والصناعة 
                                   التعامل مع الركاب الدوليين، وحثـت           إجراءات                                                  أيضا وضع معايير لمستوى الخدمة لقياس األداء في مجال                واقترحت الورقة 

   .            بشأن الموضوع         إرشادية     مواد        إنتاج           االيكاو على 
           والكرامـة            اإلنسـان                أهمية وضع حقوق          اإلسالمية       إيران                ، أبرزت جمهورية (WP/298)                  في ورقة المعلومات     ١٢-  ١٣

                     المتصل بتدابير أمـن                                                                ونشر تكنولوجيات جديدة للكشف األمني، وكذلك التأثير على التكاليف        إعداد                        البشرية في االعتبار عند
   .               الطيران الجديدة

                                                 بشأن تقييمها الجاري لتجارب أجريت في مطار تتضـمن    (WP/164)                                    قدمت اليابان تقريرا في ورقة معلومات     ١٣-  ١٣
                                        وتم فحص خمسة نظم مختلفة خـالل التجـارب      .              ئية المتفجرة                                                    تكنولوجيا تصوير متقدمة مصممة للكشف عن المواد الكيميا

   .                         ، بمشاركة طوعية من الركاب    ٢٠١٠ / ٩ /  ١٧    إلى    ٧ / ٥                                      التي أجريت في مطار ناريتا في طوكيو من 
        ، وهـي  (WP/257)                                                                                قدمت ماليزيا ورقة معلومات بشأن تنفيذ المشروع الرائد لبرنامج شحن البضائع المأمون     ١٤-  ١٣

        وبـدأت     .                                                                    ومطارات ماليزيا وعدد من المشاركين اآلخرين المعنيين بشحن البضائع جوا        األياتا      اك مع                      مبادرة اتخذتها باالشتر
                              وقد عرضت هذه الورقة أيضا فـي     .                                             بهدف تنفيذ برنامج وطني لشحن البضائع المأمون      ٢٠١٠                          المرحلة التجريبية في مايو 

   .              من جدول األعمال    ٥٢           إطار البند 
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                                             ، بايجاز خططها طويلة األجل لتطوير أمن الطيران (WP/255)             ورقة معلومات                         أوضحت جمهورية كوريا، في     ١٥-  ١٣
                                                                                 تحسينات مثل تكنولوجيا الكشف األمني المتقدمة وتعزيز أمن شحن البضائع جـوا، وكـذلك          إدخال            وتشمل الخطط    .        المدني

                             الدولي في معالجة التهديـدات                                  وأكدت الورقة على أهمية التعاون   .                                                     تعزيز النظام الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني
   .       الناشئة

                                                   ، تجربتها في ترخيص موظفي أمن الطيـران الـوطنيين،   (WP/282)                                استعرضت فنزويال، في ورقة معلومات     ١٦-  ١٣
   .  ١٧       للملحق   ٣- ٤- ٣ و   ١- ٤- ٣           لقياسيتين                                                                         بقصد مساعدة الدول األخرى في تحقيق االمتثال للمتطلبات المقررة في القاعدتين ا

                  البيـان الموحـد      :  ٢٠-  ٣٦                                           ، مقترحات لتنقيح قرار الجمعية العمومية رقم WP/19              في ورقة العمل             قدم المجلس    ١٧-  ١٣
                              وتعبر التنقيحات المقترحة عـن      .                                                                                 بسياسات االيكاو المستمرة بحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

            اإلقليميـة                              بما في ذلك نتائج المـؤتمرات     ،            عية العمومية                                                           تطورات في مجال أمن الطيران منذ الدورة السادسة والثالثين للجم
                   جديدة ألمن الطيران،             إستراتيجية               ، وكذلك اعتماد     ٢٠٠٩ /  ١٢ /  ٢٥              للتصدي لواقعة       ٢٠١٠                                 بشأن أمن الطيران المنعقدة في عام 

                  ا تعديالت اعتبـرت                        وتضمن مشروع القرار أيض   .                                   يران، للفترتين الثالثيتين المقبلين                      االيكاو الشاملة ألمن الط            إستراتيجية   أي 
   .                      محتوى السياسات الحالية       إليضاح       ضرورية 

                                                                            قدمت بلجيكا مقترحات لتحسين مبادرات االيكاو لبناء القـدرات فـي مجـال أمـن       WP/100              في ورقة العمل     ١٨-  ١٣
                                                                                                ودعت الجمعية العمومية، نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول األخرى األعضـاء فـي اللجنـة       .         الطيران

                        إلى عدة مبـادئ لبنـاء           اإلشارة       إلدراج    ٢٠-  ٣٦                                                                     األوروبية للطيران المدني، إلى النظر في إجراء المزيد من التنقيح للقرار 
   .                                                                             األولوية ألنشطة بناء القدرات على أساس نتائج البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران       إعطاء                           القدرات، بما في ذلك اقتضاء 

                                               ، إلى إدراج التغييرات المقترحة في ورقة العمـل    ٢٠-  ٣٦     قرار   ال          في تحديث   ، ا                         دعيت الجمعية العمومية أيض    ١٩-  ١٣
WP/101   وهي ورقة مقدمة من بلجيكا نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول األخرى األعضاء فـي اللجنـة ،                                                                                                  

                         أمن الطيران على الرغم من                                  على التدابير لضمان فعالية سياسة  WP/101                 وركزت ورقة العمل    .                         األوروبية للطيران المدني
ـ    .         اإلرهابي                       الطابع المتطور للتهديد                                     ة المسـائل التـي تتطلـب عنايـة                                                  وفضال عن التعديالت المحددة للقرار، حددت الورق

                                                                                       وأعربت أيضا عن التأييد لعقد مؤتمر رفيع المستوى بشأن أمن الطيران خالل الفتـرة الثالثيـة      .                   خبراء أمن الطيران     فريق
٢٠١٣-    ٢٠١١    .   

                              بشأن أمن الطيران، وهـو تصـد          اإلعالن                                       اقترح المجلس أن تعتمد الجمعية العمومية   WP/75              في ورقة العمل     ٢٠-  ١٣
ـ               لشركة الطيران      ٢٥٣                                                عالمي لمحاولة التخريب التي تعرضت لها الرحلة رقم          وكـذلك        ٢٠٠٩ /  ١٢ /  ٢٥     فـي     ت         نورث وس

                                    المشتركة التي اعتمدتها سلسـلة مـن            لإلعالنات                  العناصر الرئيسية       اإلعالن       ويتضمن    .                                التهديدات األخرى للطيران المدني
                                          يحدد عددا من األنشطة الرئيسية التي تضـطلع     ، و    ٢٠١٠                                 بشأن أمن الطيران المنعقدة في عام           اإلقليمية                   المؤتمرات الوزارية 

   .                                                  بها االيكاو والدول األعضاء فيها طوال السنوات القادمة
                                                           لطيران القائمة والجديدة التي اتخذتها االيكاو، وأشادت باألمين                                           أخذت اللجنة علما مع االرتياح بمبادرات أمن ا    ٢١-  ١٣

                                                                                                        التخاذه خطوات أساسية للتأكيد على أهمية األمن وبلوغ الحد األقصى لكفاءة استخدام موارد أمن الطيران، ال سيما عن       العام 
                           لساحق لدور االيكاو في وضـع                                 وأعرب أعضاء اللجنة عن تأييدهم ا   .                                                طريق تجميع البرامج األمنية داخل فرع أمن الطيران

   .    األمن  —    ١٧       للملحق   )   ١٢ (                                               قواعد أمن الطيران عالميا، وتأييدهم للتعديل رقم 
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                 االيكاو الشـاملة              إستراتيجية                                                                       أعربت اللجنة عن تقديرها لاليكاو لوضعها استراتيجيات جديدة ألمن الطيران في     ٢٢-  ١٣

         الطيران         عمل أمن       برنامج                            الجهود لضمان استمرار تمويل       ببذل             وجرت التوصية    .             مية تنفيذها                         ألمن الطيران، وأكدت على أه
                                                                                                            في حدود بارامترات ميزانية البرنامج العادي مع تشجيع الدول في الوقت ذاته على تقديم مساهمات طوعية في شكل موارد 

   .                                                               بشرية ومالية، إلى الحد الممكن، لضمان فعالية أمن الطيران العالمي

                                                                            لتحقيق التوازن بين أمن الطيران والتسهيالت، وأقرت بالحاجة إلى أن تقلـل إلـى                           شددت اللجنة على الحاجة    ٢٣-  ١٣
                         التحويل على أساس القاعدة  /                                                                                   الحد األدنى االختالالت أو التأخيرات التي تسببها الفحوص األمنية المتكررة في مطارات العبور

             اإلقليميـين                                على المزيد من التنسيق والتعاون                                       ووافقت اللجنة على أن ثمة حاجة للتشجيع    .    ١٧          من الملحق    ٢- ٤- ٤         القياسية 
   .                           أو لتعزيز نقطة األمن الواحدة /                               من مطارات أخرى بكشف أمني مسهل و   م     رحالته   وا  أ                                 لكي يحظى الركاب المحولون الذين بد

                                                                                                     فيما يتعلق بالعوامل البشرية، أقرت اللجنة بأهميتها وأكدت على أنها يجب دائما أخذها في الحسـبان، علـى       ٢٤-  ١٣
   .                                                             م من ارتفاع مستوى تطور تكنولوجيا أمن الطيران في صناعة الطيران    الرغ

                                                                                                 وافق أعضاء اللجنة على اقتراح التوفيق بين دور الصناعة ودور الحكومة في أمن الطيـران، حسـبما هـو        ٢٥-  ١٣
   " .                    نقاط مراقبة مستقبلية "        وإنشاء  ، WP/252                    مقترح في ورقة العمل 

                                                                   فعالة من نقاط أمن الطيران لتقاسم المعلومات عن التهديدات والمعلومات                                  أكدت اللجنة على أهمية وجود شبكة    ٢٦-  ١٣
                                                                              وأخذت علما بتجارب شبكة نقاط االتصال التي أجريت مؤخرا في إقليم آسـيا والمحـيط      .                             األخرى فيما بين الدول األعضاء

                           الدول على التسجيل واستخدام                          وفضال عن ذلك، شجعت اللجنة    .                                                      الهادئ وأوصت باتخاذ مثل هذه المبادرات في أقاليم أخرى
   .                                                        شبكة نقاط االتصال لتقاسم معلومات أمن الطيران بالغة األهمية

                                                                                                بغية زيادة الوعي األمني بين الدول وتعزيز المزيد من التعاون، دعا بعض أعضاء اللجنة لبذل جهد للوصول     ٢٧-  ١٣
     .          والدولية        قليمية  اإل                                                               إلى جميع الدول لضمان مشاركة أكمل في مؤتمرات وأنشطة أمن الطيران 

                                                                                                أبرزت اللجنة أهمية تطبيق تقييم المخاطر في أمن الطيران، وأوصت بأن يأخذ فريق خبراء أمن الطيران في     ٢٨-  ١٣
                                                                                                                 الحسبان النهج القائم على المخاطر والمتعدد المستويات ألمن الطيران عند اقتراح قواعد قياسية وتوصيات دوليـة متعلقـة   

                                ووافقت اللجنة على أن وجود فهـم     .                                                       رح كذلك أن يستخدم المجتمع الدولي منهجية تقييم المخاطر  قت ا             ولهذا السبب،    .       باألمن
   .                                                                                                   واضح للمخاطر في بيئة أمن الطيران الدولية سيساعد الدول على تخصيص مواردها للمجاالت ذات األولوية العالية

                                     ق خبراء أمـن الطيـران مزيـدا مـن                                                                  أقرت اللجنة بأن التهديد من الداخل أمر هام، وأوصت بأن يجري فري    ٢٩-  ١٣
   .                                              في المائة من الكشف األمني على األشخاص غير الركاب     ١٠٠      تنفيذ        إلمكان        الدراسة 

                  العـزم السياسـي          إلثبات                                           بشأن أمن الطيران، المقترح من المجلس كوسيلة        اإلعالن                     نظرت اللجنة في مشروع     ٣٠-  ١٣
              وقدمت تعليقات        اإلعالن                                     للجنة عن تأييدها التام والقوي لمشروع         وأعربت ا   .                                            للدول على تعزيز أمن الطيران في العالم أجمع

                                                                                                                  لتنقيح نصه، بما في ذلك اقتراح بالمزيد من التركيز على أهمية أنشطة بناء القدرات في مجال أمـن الطيـران والمسـاعدة    
   .                    الفنية للدول النامية
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                                      أن تقدم من أجل االعتماد إلـى الجلسـة                                                                 أكملت اللجنة عملها بشأن هذا البند من جدول األعمال، ووافقت على    ٣١-  ١٣
                                                                                                           بيانا موحدا منقحا بسياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعـال التـدخل غيـر المشـروع             العامة، 

                                   العالمي بشأن أمـن الطيـران، مـع            واإلعالن  ،  )              من جدول األعمال    ١٤                           المدرج في التقرير عن البند   )  ه (                باستثناء المرفق  (
     .                                     لتعديالت المقترحة من اللجنة في االعتبار     وضع ا
                                                                   المستمرة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع        االيكاو                      البيان الموحد بسياسات       /..:  ١٣       القرار 

الطيران المدني الدولي من أفعال  بشأن سياسات حمايةتوحيد قرارات الجمعية العمومية المستصوب من  لما كان
متناول اليد  إلىل غير المشروع، وذلك تيسيرا لتنفيذ هذه السياسات وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب التدخ

  .وأسهل فهما وأفضل تنظيما من الناحية المنطقية
في كل دورة من دوراتها بيانا موحدا  صدرأن ت ٢٠-٣٦رقم  الجمعية العمومية قد قررت في قرارها ولما كانت

  .الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع لحمايةيكاو المستمرة سياسات االب
البيان الموحد عن سياسات االيكاو هذا الجمعية العمومية قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعديل  ولما كانت

ارات الصادرة عن الدورة وعدلت ذلك البيان ليشمل القر، ٢٠- ٣٦رقم  بالقرار) ح( إلى) أ(المستمرة، الوارد في المرفقات 
  .والثالثين للجمعية العمومية السابعة

  :فإن الجمعية العمومية
الطيران المدني  لحمايةالقرار تشكل البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة  هذاأن مرفقات  تقرر  - ١

للجمعية والثالثين  السابعةرة كانت عليه هذه السياسات عند ختام الدوحسبما الدولي من أفعال التدخل غير المشروع، 
  .العمومية

عن سياسات  بيانا موحداعادية من دوراتها الكل دورة  أن تطلب إلى المجلس أن يعرض على نظر تقرر  - ٢
  .حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروعلااليكاو المستمرة 

  .٢٠-٣٦رقم  أن هذا القرار يحل محل القرار تعلن  - ٣

  )أ(مرفق ال

  السياسة العامة

الصداقة وحسن التفاهم والحفاظ عليهما  إيجادتطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يساعد كثيرا على  لما كان
  .بين أمم العالم وشعوبه، بينما يمكن لسوء استعماله أن يصبح تهديدا لألمن العام

لتطوره الرئيسي  التهديددولي قد أصبحت تشكل الطيران المدني الفي أفعال التدخل غير المشروع  لما كانتو
  .اآلمن والمنظم
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اإلرهابية، بما فيها األعمال التي تنطوي على استعمال الطائرات كسالح تدمير أو  األعمالتهديد  ولما كان

و، أو ج- ، أو القذائف الصاروخية األخرى أرض)مانبادز(استهداف الطائرات بأسلحة الدفاع الجوي التي يحملها األفراد 
على متن الطائرات الستعمالها كعناصر  الرذيذاألسلحة الخفيفة والقنابل المقذوفة بالصواريخ أو حمل السوائل والهالميات و

االستيالء غير و" جهاز متفجر ارتجالي"أو التخريب أو محاولة التخريب باستخدام ، "جهاز متفجر ارتجالي"في تكوين 
الطيران المدني،  ضدمن أفعال التدخل غير المشروع  ذلك وغيرى منشآت الطيران، والهجوم عل ،المشروع على الطائرات

األشخاص عرض للخطر أرواح مما يسالمة الطيران المدني الدولي وكفاءته وانتظامه،  علىؤثر تأثيرا ضارا وخطيرا ت
  .قوض ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدني الدولييو على األرضالطائرات وعلى متن 

 تشكل جريمة خطيرة تخالف القانونالطيران المدني الدولي  ضدكافة أعمال التدخل غير المشروع  ولما كانت
  .الدولي

وتوصيات المؤتمر الوزاري رفيع المستوى ألمن  ١٩- ٣٦و ١- ٣٣قراري الجمعية العمومية  إلىوإذ تشير 
  .٢٠٠٢الطيران، الذي عقد في فبراير 

خطة عمل االيكاو ألمن الطيران لتي اتخذها المجلس حتى اآلن، وال سيما اعتماده لاوإذ تحيط علما باإلجراءات 
لمجابهة التهديدات الجديدة  لوسائل المتاحة للمنظمةوتعزيز ا اإلجراءات الوقائية الجديدة إلى، باإلضافة ٢٠٠٢في يونيو 

  :ضد الطيران المدني والقائمة
الطيران ومجاالت التركيز االستراتيجي السبعة المتعلقة بها، كما اعتمد الشاملة ألمن  االيكاو إستراتيجية وإذ تؤيد
في مجال أمن الطيران لفترتي الثالث سنوات المقبلتين  االيكاو، التي تقدم إطارا ألنشطة ١٧/٢/٢٠١٠ذلك المجلس في 

  . ، لتحل محل خطة العمل الحالية ألمن الطيران)٢٠١٦-٢٠١١(
  :الجمعية العمومية فإن

الطيران المدني بغض النظر عن مكان ارتكابها وهوية  فيجميع أفعال التدخل غير المشروع  بشدة نتدي  - ١
   .مرتكبيها وأسباب ارتكابها

تدمير الطائرات  إلىالتدخل غير المشروع التي تهدف  ومحاوالت أفعال بشعور من المقت أفعالتالحظ   - ٢
 للدمار وقتلأسلحة كمدنية الطائرات ال إساءة استخداما في ذلك ، بمالمدنية في أثناء طيرانها على الخطوط التجارية

  .األرض متنها وعلىاألشخاص على 
لة أمن ماالستمرار في معااألعضاء منظمة الطيران المدني الدولي ودولها على أنه يجب  تؤكد من جديد  - ٣

  .ناسبة لهأعلى درجات األولوية وينبغي توفير الموارد الميحظى ب أمرا هالطيران باعتبار
 إجراءاتأكثر  الثابتة وذلك بتطبيقااليكاو  لسياسةجميع الدول المتعاقدة أن تؤكد تأييدها الحازم  تناشد  - ٤

والمخططين  المرتكبين أفعال التدخل غير المشروع ومعاقبةسواء بشكل فردي أو بالتعاون فيما بينها للوقاية من  فعاليةاألمن 
  . في أي فعل من هذه األفعالوالراعين والممولين والمتآمرين 

التي قد تنشأ بين الدول  الحل المنسق والموحد للمسائلفي تسهيل على مسؤولية االيكاو  تؤكد من جديد  - ٥
  .للطيران المدني الدولي في العالم أجمع والمنظمالتشغيل اآلمن  فياألمور التي تؤثر في المتعاقدة 
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، أفعال التدخل غير المشروع ة بالعالقة إلى إجراءات منععمله كأولوية عاجل بمواصلةالمجلس  تكلف  - ٦
وتأمين أداء هذا العمل بأعلى  الشاملة ألمن الطيران االيكاو إستراتيجيةعلى أساس التوجيه االستراتيجي المقدم في إطار 

  .درجة من الكفاءة واالستجابة
إلى  شكل موارد بشرية ومالية للدول األعضاء لما قدمته من اشتراكات طوعية فيتعرب عن تقديرها   - ٧

  .٢٠١٠-٢٠٠٨خطة عمل أمن الطيران خالل الفترة الثالثية 
أنشطة المنظمة في مجال أمن الطيران بواسطة  تمويلجميع الدول المتعاقدة على مواصلة دعم  تحث  - ٨
  .الشاملة ألمن الطيران االيكاو إستراتيجية

  )ب(المرفق 
  شريعات الوطنية وعقد االتفاقات المناسبةوسن التق القانونية الدولية يثاومال

  المدني غير المشروع في الطيران أفعال التدخل لقمع
                            المواثيق القانونية الدولية   ) أ

 االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع قد عززتها لما كانت
 واتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات) ١٩٦٣ ،طوكيو( األخرى التي ترتكب على متن الطائرات

، )١٩٧١، مونتريال( غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني األفعالقمع   واتفاقية، )١٩٧٠  ،الهاي(
لمكمل لالتفاقية بشأن قمع بشأن قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، ا والبروتوكول

اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية ، فضال عن )١٩٨٨، مونتريال( أفعال التدخل غير المشروع ضد سالمة الطيران المدني
، )٢٠١٠بيجين، (واتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتصلة بالطيران المدني الدولي ) ١٩٩١، مونتريال( بغرض كشفها
  .واالتفاقات الثنائية لقمع تلك األفعال ). ٢٠١٠بيجين، ( المكمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائراتوالبروتوكول 

  :الجمعية العمومية فإن
الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب  بشأناالتفاقية  إلىالتي لم تنضم بعد الدول المتعاقدة  تحث  - ١

واتفاقية قمع  )١٩٧٠، الهاي( واتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات) ١٩٦٣، طوكيو( على متن الطائرات
 المكمل ١٩٨٨ ، وبروتوكول عام)١٩٧١، مونتريال( األفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني

واتفاقية قمع األفعال غير ، )١٩٩١مونتريال، ( واتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها التفاقية مونتريال
البروتوكول المكمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع ، و)٢٠١٠بيجين، (المشروعة المتصلة بالطيران المدني الدولي 

األطراف في مواثيق أمن الطيران القانونية قوائم الدول و.  إليهاتحثها على االنضمام ، )٢٠١٠بيجين، (على الطائرات 
  .Treaty Collection ICAOتحت عنوان  www.icao.intعلى موقع االيكاو موجودة 

، أن اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفهاالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في  تناشد  - ٢
 الدول وتناشد ،إليهااالنضمام   أو قبولها أو الموافقة عليها أو يهاعلالتصديق حتى قبل تنفذ المبادئ التي تتضمنها هذه االتفاقية، 

  .هاكنما يمأسرع بهذه المتفجرات  تنفذ تدابير تمييزبالستيكية أن المتفجرات الالتي تصنع 
 انضمامها أطرافا فيفي تذكير الدول بأهمية  باالستمراراألمين العام  كلفيمن المجلس أن تطلب   - ٣

 ٢٠١٠ امع بروتوكولو ،التفاقية مونتريالالمكمل  ١٩٨٨عام  وبروتوكولوبيجين  والهاي ومونتريالاتفاقيات طوكيو 

http://www.icao.int
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، وأن يقدم فاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفهاتوا ،التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائراتالمكمل 

  .قيثاومهذه ال إلىل انضمامها المساعدة التي تطلبها الدول التي تصادف أي صعوبات في سبي
  المناسبةاالتفاقات عقد صدار التشريعات الوطنية وإ  )ب

عقوبات مشددة على مرتكبي  بإنزالالقوانين الجنائية الوطنية التي تقضي  بإصدارقيام الدول المتعاقدة  لما كان
  .أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني يسهل كثيرا ردع تلك األفعال

  :الجمعية العمومية نفإ
يقومون وافية ضد األشخاص الذين  إجراءات اهتماما خاصا العتمادالدول المتعاقدة أن تولي  تناشد  - ١
وأفعال التخريب أو محاولة  أفعال االستيالء غير المشروع على الطائراتتخطيط أو رعاية أو تمويل أو تسهيل  بارتكاب أو

وأن تدرج على وجه الخصوص الطيران المدني،  فيغير المشروع  التدخلأفعال  أو محاوالتمن أفعال  هاوغير التخريب
  .مشددة على هؤالء األشخاص اتعقوب بإنزالها قواعد تقضي اتتشريعفي 

تسليم أو محاكمة األشخاص الذين يرتكبون أفعال لوافية  إجراءاتالدول المتعاقدة أن تتخذ  تناشد  - ٢
التدخل  أو محاوالت أفعالمن أفعال  هاوغير أو أفعال التخريب أو محاولة التخريب اتاالستيالء غير المشروع على الطائر

معاهدة لهذا الغرض أو تعزيز الترتيبات القائمة  وضعأو  يةأحكام قانونوذلك بسن غير المشروع ضد الطيران المدني، 
 ضد اإلجراميةهجمات يرتكبون الص الذين األشخا وإبرام اتفاقات مناسبة للقضاء على مثل هذه األفعال، حتى يتسنى ترحيل

  .الطيران المدني الدولي

  )ج(المرفق 

  األمن الفنيةتنفيذ تدابير 

 األعضاءتتطلب من المنظمة ومن دولها من أفعال التدخل غير المشروع الطيران المدني الدولي حماية  لما كانت
  .ايجابية للحماية إجراءاتممارسة اليقظة المستمرة ووضع وتنفيذ 

نقل األشخاص األمن في جميع مراحل وعمليات  إجراءاتهناك حاجة واضحة لتعزيز وتطبيق  ولما كانت
  .المسجلة والبضائع والبريد وطرود البريد الخاص والسريعأمتعتهم وأمتعتهم اليدوية و
ية المسافرين وثائق السفر المقروءة آليا تسمح بتعزيز األمن من خالل تحسين الوثائق التي تثبت هو ولما كانت

  .وأطقم الطيارين
وثائق السفر المقروءة آليا تسمح أيضا بإقامة تعاون رفيع المستوى بين الدول من أجل تعزيز مكافحة  ولما كانت

غش الجوازات، بما في ذلك تزييف أو تزوير الجوازات ومنع المحتالين من استخدام جوازات صالحة، واستخدام الجوازات 
  .الملغاة، واستخدام الجوازات التي تم الحصول عليها بالغش منتهية الصالحية أو
استعمال وثائق السفر المقروءة آليا والوسائل األخرى لمعلومات الركاب يمكن استخدامه أيضا ألغراض  ولما كان

المشروع  ومنع أفعال التدخل غير اإلرهابيينأمنية، مما يضيف مستوى هاما إلى نظام الطيران المدني الدولي، بغية كشف 
  .قبل عملية الصعود على متن الطائرة بوقت طويل
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 ومشغليالدول المتعاقدة هي المسؤولة عن التحقق من قيام الجهات الحكومية وسلطات المطارات  ولما كانت
  .األمن إجراءاتالطائرات بتطبيق 

ال التدخل غير المشروع في وسيلة فعالة لمنع أفع يشكلاألمن التي تنادي بها المنظمة  إجراءاتتنفيذ  ولما كان
  .الطيران المدني

اإلجراءات المضادة الالزمة لحماية الطيران المدني ال تفيد إال من خالل توظيف أفراد األمن المدربين ولما كانت 
 .تدريبا عاليا، وإجراء التحريات الشخصية، وإصدار اإلجازات، ومراقبة الجودة

  :فإن الجمعية العمومية

فعالة لمنع أفعال التدخل غير  تدابير إعطاء أعلى أولوية العتمادفي  أن يستمرى المجلس عل تحث  - ١
على أن يواظب وومراعاة طبيعة التهديدات وتطورها ألمن الطيران المدني الدولي  يالمشروع بما يتناسب مع التهديد الحال

  .لمخاطرمن منظور التهديدات وا تفاقية شيكاغوباتحديث أحكام الملحق السابع عشر على 

 إلىباإلضافة ، المتفجرةطرق كشف المتفجرات أو المواد  دراسات عن ينجزالمجلس أن  إلى تطلب  - ٢
، بغرض كشفهاالبالستيكية المتفجرات  تمييز اتفاقيةاللجنة الفنية الدولية المعنية بالمتفجرات بالصورة المبينة في  صالحيات

، وذلك بغرض غير المتفجرات البالستيكية فجرات المثيرة للقلقعن تمييز المت ص دراساتخصوأن يجري على وجه الو
  .اءقتضحسب االنظام قانوني شامل ومالئم  إنشاء

للوقاية  الممكنة التدابيركافة الدول األخرى على اتخاذ وبالتعاون مع على أساس فردي جميع الدول  تحث  - ٣
تفاقية الطيران باتوصي بها أحكام الملحق السابع عشر  ها أوالتي تقتضي التدابيرسيما  ، والالتدخل غير المشروعأفعال  من

  .، باإلضافة إلى التدابير التي يوصي بها المجلسالمدني الدولي

والتوصيات واإلجراءات الدولية القواعد تنفيذ  إلىالرامية أن تعزز جهودها على الدول المتعاقدة تحث   - ٤
، وأن تتخذ كل الخطوات الضرورية لمنع وقوع أفعال التدخل غير نفيذالتهذا  أن ترصدو ،المتعلقة بأمن الطيرانالراهنة 

لحماية  عن االيكاووأن تراعي المواد اإلرشادية الواردة في دليل األمن الصادر  ،الطيران المدني الدولي فيالمشروع 
  . الدخول على االنترنت والمتاحة في موقع االيكاو مقيد) Doc 8973( الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع

الدول المتعاقدة على النهوض بأمن الطيران باعتباره عنصرا رئيسيا في األولويات الوطنية  تشجع  - ٥
  .واالجتماعية واالقتصادية وفي التخطيط والعمليات

الدول المتعاقدة، طبقا لقوانينها وأنظمتها وبرامجها ألمن الطيران الداخلية ووفقا للقواعد  تشجع  - ٦
  :التوصيات الدولية القابلة للتطبيق وقدرة كل دولة، على النهوض بتنفيذ تدابير أمن الطيران بطريقة عملية للقيام بما يليو

توسيع نطاق اآلليات القائمة للتعاون بين الدول والصناعة، على النحو المالئم، لتبادل المعلومات   )أ
  .ان المدنيوالكشف المبكر عن التهديدات األمنية لعمليات الطير
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تقاسم الخبرات وأفضل الممارسات والمعلومات المتعلقة بالتدابير األمنية الوقائية، بما في ذلك   )ب

تقنيات الكشف األمني والتفتيش وكشف المتفجرات وكشف السلوك األمني بالمطارات والكشف 
تطوير األمني على العاملين بالمطارات واعتمادهم وتنمية الموارد البشرية والبحث وال

  .للتكنولوجيات ذات الصلة

االنتفاع بالتكنولوجيات الحديثة لكشف المواد الممنوعة ولمنع حمل مثل هذه المواد على متن   )ج
  .الطائرات مع احترام خصوصية األفراد وسالمتهم

 األمني عليهاوالهالميات بالكشف  الرذيذواالستعاضة عن القيود المفروضة على حمل السوائل   )د
  .جيا مناسبة للكشف عن المتفجراتوزداد توفر تكنولعندما ي

الدول المتعاقدة أن تنظر في آليات تبادل المعلومات التي تشمل استخدام المسؤولين عن االتصال  تناشد  - ٧
والمزيد من استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب التي يقدمها الناقلون الجويون، للتقليل من الخطر على الركاب، مع 

  .ن حماية الخصوصية والحريات المدنيةضما
أن تقلل من حدوث اضطراب في السفر الجوي بسبب الخلط  ، مع احترام سيادتها،الدول المتعاقدةتناشد   -٨

التفسير غير المتسق للقواعد القياسية، وذلك من خالل إقامة التعاون وتنسيق التدابير المتخذة لتنفيذ القواعد والتوصيات  أو
رشادات على نحو يتسم باالتساق والكفاءة والفعالية، ومن خالل تقديم المعلومات جيدة التوقيت والمتاحة بسهولة الدولية واإل

  .لجمهور المسافرين
الدول المتعاقدة أن تقوم، عند طلبها من دولة أخرى تطبيق تدابير أمنية لحماية طائرة تحلق فوق  تناشد  - ٩

وأن تقوم، عند االقتضاء، .  األمن المطبقة بالفعل في الدول المطلوب منها الحماية أراضيها، أن تراعي مراعاة تامة تدابير
  .باالعتراف بتلك التدابير كتدابير مساوية

المتعاقدة التي لم تبدأ بالفعل في إصدار جوازات سفر مقروءة آليا دون غيرها أن تبدأ ذلك  الدولتحث   -١٠
  .Doc 9303وفقا للمواصفات المذكورة في الجزء األول من الوثيقة 

  :األمين العام بما يلي يكلفالمجلس أن  إلى تطلب  -١١
متوافقة ومكملة لبعضها  سهيالتالت :والملحق التاسع أحكام الملحق السابع عشر أن يتأكد من أن  )أ

  .التدابير األمنية بفعالية اإلخالل بشرط عدم البعض
  .المسائل التي تتعلق بأمن الطيران في الحاالت المالئمةول أعمال اجتماعات االيكاو اجد        أن يضم ن  )ب
إلذكاء  ةإقليميعمليات ومفاهيم األمن الفعالة، بواسطة أنشطة إقليمية ودون اعتماد  يستمر فيأن   )ج

  .المعنية طلب الدول بناء على بأمن الطيران الوعي
  .، والبرامج التدريبية ألمنأمن الطيران علىبرنامج االيكاو للتدريب               أن يطور ويحد ث  )د
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 ويعززها ضمن اإلطار القائم        ويطو رها أمن الطيران علىمراكز التدريب شبكة  أن يشرف على  )ه
  .السليمة يب وتحقيق مستويات التعاونمستويات التدرالمحافظة على  يضمنل

مع فريق خبراء أمن الطيران لمعالجة التهديدات الجديدة والقائمة ضد الطيران  العملأن يواصل   )و
موظفي المطارات  الكشف األمني على اإلجراءات الوقائية المالئمة التي تشمل المدني وأن يضع
على الركاب واألمتعة  األمني المعززوالكشف بالمطارات                 المنشآت المؤم نة  دخولالذين يحق لهم 

، ومقدمي الخدمات، فضال عن اختيار اإلمداد البضائع، وسلسلةوالضوابط األمنية المناسبة على 
  .وتدريب األشخاص الذين ينفذون ويطبقون تدابير األمن

ذات نفع أن يعزز تطوير عمليات االعتراف المتبادل بغرض مساعدة الدول على اتخاذ ترتيبات   ) ز
   .متبادل، بما في ذلك ترتيبات أمنية شاملة

وإعداد مواد  على فترات مالئمة وتعديل دليل األمنبتحديث  األمين العام يلزممن المجلس أن  تطلب  -١٢
، حسب االقتضاء، والعوامل البشرية والهالميات الرذيذتفصيلية بشأن السوائل وات إرشادية جديدة، بما في ذلك إرشاد

 واإلجراءاتالمواصفات  نفيذعلى تضد الطيران المدني و الجديدة والحاليةعلى معالجة التهديدات  الدول المتعاقدة مساعدةل
  .المتعلقة بأمن الطيران المدني

من المجلس أن يكلف فريق خبراء أمن الطيران بتحديد ووضع منهجية تقييم للمخاطر ألمن  تطلب  -١٣
أي توصيات من أجل اعتماد تدابير أمنية للطيران أو تعديلها في الملحق السابع في خاطر تقييم قائم على الم وإدراجالطيران 

  .في أي وثيقة أخرى من وثائق االيكاو أو عشر
صالحياته وإجراءاته ل بإجراء تقييم مستمرإلى المجلس أن يكلف فريق خبراء أمن الطيران  تطلب  -١٤

  .د من قدرة الفريق على النظر في النطاق الكامل لقضايا أمن الطيرانقيود التي تح للتأكد من عدم وجود أياإلدارية 

  )د(المرفق 

  مشروعالغير المعنية بأحد أفعال التدخل الدول  إجراءات

  أفعال التدخل غير المشروع  )أ
  .الدولي غير المشروع تعرض للخطر الشديد سالمة وانتظام وكفاءة الطيران المدنيالتدخل أفعال  لما كانت

تتعرض للمزيد من الخطر استيالء غير مشروع قد  تتعرض ألي فعلسالمة رحالت الطائرات التي  كانتولما 
 غالقإالمدارج وممرات السير و قفالإالمساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية و تزويدها بخدماتفي حالة رفض 

  .المطارات
تتعرض  قدتحت فعل االستيالء غير المشروع الواقعة  اتسالمة الركاب والطاقم على متن الطائر ولما كانت

  .بينما هي تحت االستيالء قالعباإل اتسمح لتلك الطائرإذا  لخطر أكبر
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  :الجمعية العمومية فإن

 والقائمةالتحديات التي يتعرض لها أمن الطيران المدني من جراء التهديدات الجديدة عن قلقها تجاه  تعرب  - ١
  .مة في ارتكاب أفعال التدخل غير المشروعوأساليب العمل المتغيرة المستخد

واتفاقية الهاي اتفاقية طوكيو واتفاقية شيكاغو و ةاألحكام ذات الصلة في اتفاقيبفي هذا الخصوص     ّ تذك ر  - ٢
  .المكمل التفاقية مونتريال ١٩٨٨مونتريال وبروتوكول عام 

اسات وخطط الطوارئ للتصدي سيالضع ت ماعند المذكورة أعالهبأن تراعي الدول االعتبارات  توصي  - ٣
  .غير المشروعالتدخل ألفعال 

ذلك الستيالء غير المشروع، بما في خاضعة لأي طائرة إلى الدول المتعاقدة على أن تقدم المساعدة  تحث  - ٤
  .بالهبوط لطائرةلوالسماح المساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية تقديم 

الستيالء غير ل خاضعةوهي إقليمها أن أي طائرة هبطت في  الدول المتعاقدة على التأكد من تحث  - ٥
  .وهو حماية أرواح البشر األعلىتظل محتجزة على األرض، ما لم يصبح رحيلها ضرورة يمليها الواجب سالمشروع 

الستيالء غير المشروع ودولة ل الطائرة خاضعةبأهمية المشاورات بين الدولة التي هبطت فيها     س لمت  - ٦
  .المعلن  المقصد المفترض أو ةدولالخبر إلى فضال عن قيام الدولة التي هبطت فيها الطائرة بتبليغ  ،الطائرةتلك     ّ مشغ ل

أي فعل تدخل غير مشروع، وكذلك  علىالدول المتعاقدة على التعاون بغرض تنظيم رد مشترك  تحث  - ٧
إنتاج الطائرة دخل غير المشروع، ودولة لتلخبرات وقدرات دولة مشغل الطائرة التي تعرضت بعند الضرورة  االستعانة

  .مع اتخاذ التدابير في أراضيها لتحرير ركاب تلك الطائرة وطاقمها الطائرة، ودولة تسجيل
محتجزة الطائرة التعيد بدون تأخير  التي تقضي بأنأي دولة متعاقدة في الوفاء بالتزاماتها فشل  تدين  - ٨

أو أن  ،أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني أحدهم بارتكاب أي شخص مت    ر حل، أو أن تةغير قانونيبصفة 
  .تعرض القضية بدون تأخير على السلطات المختصة

الدول المتعاقدة أن تواصل تقديم المساعدة في عمليات التحقيق في تلك األفعال وفي القبض على تناشد   - ٩
  .المسؤولين عنها ومحاكمتهم

   ل غير المشروعاإلبالغ عن أفعال التدخ  )ب
التقارير الرسمية التي تقدمها الدول المعنية بأفعال التدخل غير المشروع ينبغي أن توفر معلومات موثوقة  ما كانتل

  .عن هذه األفعال وتشكل أساسا لتقييمها وتحليلها
تعجيل بنشر عن أفعال التدخل غير المشروع على الموقع تشكل أداة فعالة لل االيكاوقاعدة بيانات  ولما كانت

  المعلومات المرتبطة بوقائع أمن الطيران، ويمكن للدول المتعاقدة أن تطلع عليها بسهولة؛
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  :الجمعية العمومية فإن
  .المجلس عن هذه األفعال إلى كثيرة ال تقدم في كثير من األحيان تقارير رسمية دوالأن  بقلقالحظ ت  - ١
من ) ١٣(من اتفاقية الهاي والمادة ) ١١(المادة يها في المنصوص علبالتزاماتها  على الوفاءالدول  تحث  ٢

عقب حدوث وقائع  بأسرع ما يمكن المجلس إلىبأن ترسل  ، باإلضافة إلى أحكام الملحق السابع عشر،اتفاقية مونتريال
دولية، من وفي القواعد والتوصيات ال نين المذكورتيالمادتالمقررة في لتدخل غير المشروع جميع المعلومات ذات الصلة ا

  .األمانة العامة من حفظ معلومات دقيقة وكاملة وتحليل االتجاهات والتهديدات الجديدة ضد الطيران المدنيأجل تمكين 
األمين العام بأن يطلب من الدول المعنية، في خالل مدة معقولة من تاريخ من المجلس أن يوجه  تطلب   - ٣

عن المجلس وفقا لقانونها الوطني جميع المعلومات  إلىشروع، أن ترسل واقعة محددة من وقائع التدخل غير المكل حدوث 
  .األخرى القانونيةالمتعلقة بتسليم األشخاص أو اإلجراءات  بصفة خاصة المعلومات و، الواقعة

من المجلس أن يوجه األمين العام بالتنسيق مع فريق خبراء أمن الطيران برصد وتجميع التقارير  تطلب  - ٤
الجديدة وإعداد وتدخل غير المشروع والتأكد منها وتحليلها، وإعالم الدول باالتجاهات والتهديدات المحتملة عن أفعال ال

  .إرشادات مالئمة لردع التهديدات الجديدة والقائمة

  )ه( المرفق
  برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران

العالمي لتدقيق أمن الطيران إلى جانب تقرير الجمعية  اوااليك                                سي نظر في المرفق المتعلق ببرنامج  – مالحظة تحريرية
  .، البرنامج العالمي لتدقيق األمن١٤العمومية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا البرنامج في إطار البند 

  )و(المرفق 

   تحديد القدرة على مراقبة أمن الطيرانمساعدة الدول على 
  لحماية الطيران المدني الدولي

 موارد ماليةالفنية لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي يتطلب  التدابيرفيذ تن لما كان
  .لألفرادوتدريبا 

  تزال تواجهوال تفتقر للقدرة على مراقبة أمن الطيران،النامية،  البلدان، وخصوصا البلدانبعض  ولما كانت
  .غير كافية المالية والفنية والمادية هامواردن أل غم المساعدة المقدمة لهار تنفيذا تاماالوقائية  التدابيرصعوبات في تنفيذ 

  :فإن الجمعية العمومية

المجلس بأن يطلب إلى األمين العام تسهيل وتنسيق المساعدة والدعم الفنيين للدول التي تحتاج إلى  تكلف  - ١
  .المي ألمن الطيرانتحسين مراقبة األمن وأمن المطارات كما يرد في تقارير البرنامج الع
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أو التدابير الفنية برامج اللبلدان غير القادرة على تنفيذ إلى االمساعدة  إلى تقديمالبلدان المتقدمة  تدعو  - ٢

وأمتعتهم المسجلة  يدويةالركاب وأمتعتهم المن أجل إنهاء إجراءات لحماية الطائرات على األرض، والسيما  الموصى بها
  .اجلالبريد العطرود و متازوالبضائع والبريد الم

لتلبية والمنظمات الدولية األخرى  االيكاومن  تنظر في طلب المساعدة أنإلى الدول المتعاقدة  تدعو  - ٣
  .الدولي حماية الطيران المدنيالناشئة عن الحاجة لالمساعدة الفنية احتياجاتها إلى 

جل ومشاريع المساعدات طويلة األجل الدول المتعاقدة إلى االستفادة من المساعدات قصيرة األ تدعو  - ٤
  .لسد الثغرات المكتشفة من خالل عمليات التدقيق االيكاوتقدمها التي  للدول

  . من المجلس أن يطلب من األمين العام تقييم نوعية وفعالية مشاريع المساعدة التابعة لاليكاو تطلب  - ٥

التي تقدمها إلى المالية والفنية والمادية  لمساعداتالتي لديها الموارد الكافية على زيادة اجميع الدول  تحث  - ٦
المنسقة  لتحسين أمن الطيران، وذلك من خالل الجهود الثنائية ومتعددة األطراف ةالمساعد هذه إلىالتي هي بحاجة لبلدان ا

  .االيكاو بالكامل من خالل

  .لغرض التدريب األمنيران تدريب على أمن الطيااليكاو للمراكز على استخدام الدول المتعاقدة  تحث  - ٧

الدول المتعاقدة والمؤسسات على تبادل المعلومات مع االيكاو بشأن برامجها وأنشطتها الخاصة  تحث  - ٨
  .للموارد والكفءبالمساعدة بغية تشجيع االستخدام الفعال 

ع من المجلس أن يطلب من األمين العام تيسير تنسيق برامج أنشطة المساعدة بواسطة جم طلبت  - ٩
  .المعلومات بشأن هذه المبادرات

وفي العمل على تعزيز  ،لدولالتي يقدمها إلى ا المساعداتالمجتمع الدولي على النظر في زيادة  تحث  -١٠
السيما من خالل و، بغرض كشفها اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكيةوأغراض التعاون فيما بينها، حتى تستفيد من أهداف 

  .لية المعنية بالمتفجراتاللجنة الفنية الدو

  )ز(المرفق 

  التعاون المتعدد األطراف والتعاون الثنائي إزاءالمجلس  إجراءات
  في مختلف مناطق العالم

والتزامات الدول المنصوص عليها في ز حقوق     ويعز      يكم لالثنائي بين الدول و متعدد األطرافالتعاون  لما كان
  .الطيران الصادرة عن المجلس بشأن أمن الدولية القواعد والتوصياتوفي طيران أمن ال بشأنالدولية المواثيق القانونية 

 الثنائية تشكل األساس القانوني الرئيسي للنقل الدوليو متعددة األطرافالخدمات الجوية اتفاقات  ولما كانت
  .عن طريق الجو للركاب واألمتعة والبضائع والبريد التجاري
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 متعددة األطرافاتفاقات الخدمات الجوية جزءا ال يتجزأ من نبغي أن تشكل يأحكام أمن الطيران كانت ما لو
  .الثنائيةو

   :                    فإن الجمعية العمومية
                                                                                      أن النجاح في إزالة األخطار التي تهدد الطيران المدني لن يتسنى إال من خالل تضافر جهود جميع      تدرك   - ١

   .                                             ية ومنظمي أمن الطيران في جميع الدول المتعاقدة                                                        المعنيين ومن خالل إقامة عالقات عمل وثيقة بين الهيئات الوطن
الخدمات الجوية متعددة دراج بند يتعلق بأمن الطيران في اتفاقات إجميع الدول المتعاقدة على  تحث  -٢
وعلى أن تأخذ في الحسبان نص  ،٢٥/٦/١٩٨٦مع مراعاة البند النموذجي الذي اعتمده المجلس في  ،الثنائيةاألطراف و

  .٣٠/٦/١٩٨٩موذجي الذي اعتمده المجلس في االتفاق الن
جميع الدول المتعاقدة على أن تشترك في شبكة ضباط االتصال لشؤون أمن الطيران التي أنشأتها االيكاو  تحث  - ٣

عن األخطار المحدقة بعمليات النقل الجوي المدني بهدف توفير شبكة أنشئت لإلبالغ  والتي —إن لم تكن قد اشتركت فيها  —
  .التصاالت أمن الطيران في داخل كل دولة دولية

بالمبادرات التي تسهل إنشاء منابر تكنولوجية  المجلس على أن يطلب من األمين العام النهوض تحث  - ٤
  .لتبادل معلومات أمن الطيران بين الدول المتعاقدة

  :أن يواصل ما يلي المجلس تطلب من  -٥
                         أفعال التدخل غير المشروع      منع     على           فيما بينها         التعاون           الدول من              التي اكتسبتها         الخبرة          جمع نتائج    ) أ

   .                        في الطيران المدني الدولي
                        الطيران المدني الـدولي                                                             الظروف واالتجاهات المتباينة في منع التهديدات التي يتعرض لها       تحليل    ) ب

   .                     في مختلف مناطق العالم
   .   هذه           ر المشروع               أفعال التدخل غي         إلى منع                               توصيات لتعزيز التدابير الرامية       إعداد    ) ج

            والقائمـة                                                                             من المجلس العمل على وجهي االستعجال والسرعة الالزمين لمعالجة التهديدات الجديدة       تطلب  - ٦
                                                                                                              ضد الطيران المدني والتخفيف من حدة أي اضطراب في السفر الجوي نتيجة للخلط أو التنفيذ أو التفسـير غيـر المتسـق    

                                                                    المشتركة والمتسقة من الدول، والتشجيع على قيام الدول بـإعالم جمهـور                                           لإلجراءات الضرورية، وذلك بتسهيل االستجابة 
   .     األمور                         المسافرين بشكل واضح بتلك

  )ح(المرفق 

  في مجال أمن الطيرانالدولي واإلقليمي التعاون 

مية بأن التهديد الموجه إلى الطيران المدني يتطلب ردا عالميا فعاال من الدول والمنظمات الدولية واإلقلي إذ تقر
  .المعنية
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  :الجمعية العمومية إن

منظمة الشرطة ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، و(CANSO)منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية  تدعو  - ١
ومكتب األمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، ، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ،)نتربولالا(الجنائية الدولية 

والمجلس الدولي للمطارات، واالتحاد الدولي لرابطات طياري  ،لبريدي العالمي، واالتحاد الدولي للنقل الجويواالتحاد ا
أقصى درجة ممكنة لحماية الطيران إلى التعاون مع االيكاو  ، وغير ذلك من الجهات المعنية إلى مواصلةالخطوط الجوية

  .المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

الخاصة بالسفر الدولي  (G8)إلى المجلس أن يأخذ في الحسبان مبادرة مجموعة البلدان الثمانية ب تطل  - ٢
                                                                                                          اآلمن والميس ر، وأن يواصل تعاونه مع تلك المجموعـة ومجموعات الدول األخرى المعنية مثل مبادرة التجارة األمنية في 

فيما تقوم به من عمل يتصل بإعداد التدابيـر المضادة  (STAR)منطقة رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ 
  .وتشجع على تنفيذ جميع الدول المتعاقدة لتلك التدابير) المانبادز(للتهديد الذي تمثله الصواريخ الجوية المحمولة 

في إطار الجهد العالمي " لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب"المجلس أن يواصل تعاونه مع  إلى تطلب  - ٣
  .لمكافحة اإلرهاب

                       إعالن بشأن أمن الطيران
التهديد المستمر الموجه ضد في ضوء و ،أجمعتعزيز أمن الطيران في العالم  إلىبالحاجة  إذ تقرإن الجمعية، 

الطيران نورث ويست في لشركة  ٢٥٣محاولة التخريب التي تعرضت لها الرحلة رقم  الطيران المدني بما في ذلك
قيمة اإلعالنات المشتركة بشأن أمن الطيران المدني المنبثقة عن المؤتمرات اإلقليمية التي بم سلوإذ ت؛ ٢٥/١٢/٢٠٠٩

التالية لتعزيز التعاون الدولي  اإلجراءاتالدول األعضاء على اتخاذ  تحثانعقدت بهدف توثيق عرى التعاون الدولي، 
  :للتصدي للتهديدات التي تواجه الطيران المدني

لفعال للقواعد القياسية والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو والترويج لها، مع التركيز تعزيز التطبيق ا  - ١
 وإعداد استراتيجيات لمواجهة التهديدات الحالية والناشئة؛ األمن – ١٧بوجه خاص على الملحق 

كشف عن واستخدام التكنولوجيات العصرية للوتعزيز العوامل البشرية الكشف األمني  إجراءاتتعزيز   - ٢
المواد المحظورة ودعم البحث وتطوير تكنولوجيا الكشف عن المتفجرات واألسلحة والمواد المحظورة بهدف 

  منع وقوع أفعال التدخل غير المشروع؛
لحماية مرافق المطارات وتحسين األمن في أثناء الرحالت الجوية، إلى جانب  معززةوضع تدابير أمنية   - ٣

  ل التكنولوجيا والتدريب؛التحسينات المناسبة في مجا
وضع وتنفيذ التدابير وأفضل الممارسات المعززة والمتسقة من أجل أمن الشحن الجوي، مع مراعاة الحاجة   - ٤

 حماية كامل سلسلة إمداد الشحن الجوي؛ إلى

تيح الترويج لوثائق السفر ذات المعالم األمنية المعززة والتحقق من صحتها باستخدام سجل االيكاو للمفا  - ٥
مع االستعانة بالمعلومات البيومترية، وااللتزام باإلبالغ، بصورة منتظمة، عن جوازات السفر  (PKD)العامة 

لمنع استخدام قاعدة بيانات االنتربول الخاصة بوثائق السفر المفقودة والمسروقة؛  إلىالمفقودة والمسروقة 
  .المدني وثائق السفر هذه في أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران
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تحسين قدرة الدول األعضاء على تصحيح أوجه القصور التي حددها البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران   - ٦
(USAP)  بواسطة كفالة توفير نتائج التدقيق على نحو مناسب ضمن الدول األعضاء، مما يجعل من الممكن
 ؛على نحو أفضل بناء القدرات وجهود المساعدة الفنية استهداف

توفير المساعدة الفنية للدول التي تحتاج إليها، بما في ذلك التمويل وبناء القدرات من أجل التصدي الفعال   - ٧
للتهديدات األمنية للطيران المدني، وذلك بالتعاون مع الدول األخرى والمنظمات الدولية وشركاء قطاع 

  .الطيران
دول األعضاء وأيضا مع قطاع الطيران المدني، بغية تبادل الترويج لالستخدام المتزايد آلليات التعاون بين ال  - ٨

المعلومات للكشف المبكر عن ، عند االقتضاء، واإلسهابالمعلومات بشأن التدابير األمنية من أجل تفادي 
بما في ذلك، تجميع المعلومات  وتعميم هذه المعلومات، التهديدات األمنية المحدقة بالطيران المدني،بشأن 

مع ضمان حماية خصوصية الركاب كأداة مساعدة لألمن الركاب وبيانات سجل أسماء الركاب  المسبقة عن
 والحريات المدنية؛

تبادل أفضل الممارسات والمعلومات في طائفة من المجاالت األساسية مثل تقنيات الكشف األمني والتفتيش،   - ٩
ألسلحة والمتفجرات، وأمن الوثائق والكشف بما في ذلك تقييم تكنولوجيا الكشف األمني المتقدمة للكشف عن ا

والكشف األمني للمخاطر على أساس التهديدات عن الوثائق المزورة ورصد التصرفات المشبوهة وتحاليل 
  .واحترام خصوصية األشخاص وكرامتهمعلى العاملين في المطارات 

  ٢٠١٠مونتريال، أكتوبر 
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 (USAP)تدقيق األمن البرنامج العالمي ل  :من جدول األعمال ١٤البند 

                                                                                                       نظرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الثاني في البرنامج العالمي لتدقيق األمن على أساس التقريـر المرحلـي      ١-  ١٤
   .WP/250) و   (WP/249                                      ، إلى جانب ورقتي عمل قدمتهما كولومبيا (WP/32)                 الذي قدمه المجلس 

                         أثنـاء فتـرة السـنوات       في                                  زها البرنامج العالمي لتدقيق األمن                                               وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بالنتائج التي أحر   ٢-  ١٤
                                                                            ، بما في ذلك التوجيهات التي قدمها المجلس بشأن إجراء دراسـة لتقيـيم جـدوى    WP/32                                الثالثة الحالية وأيدت ورقة العمل 

   .    ٢٠١٣    عام                         دورة التدقيق الحالية في        إكمال                                                             تطبيق نهج الرصد المستمر على البرنامج العالمي لتدقيق األمن بعد 

                                                             مستوى محدود من الشفافية فيما يتعلق بنتائج تـدقيق البرنـامج           بإعمال         والترحيب         اإلقرار               ومضت اللجنة في    ٣-  ١٤
                  ووافقـت اللجنـة      .                                                                                             العالمي لتدقيق األمن، فضال عن اآللية الخاصة بالتعامل مع الشواغل األمنية الهامة في الوقت المناسب

   .             األولوية عليها        وإضفاء                                               منية الهامة ستسهمان في تحديد جهود بناء القدرات           الشواغل األ                      على أن الشفافية وآلية 

                                                    ، على أهمية توفير تدريب مستمر للمـدققين التـابعين   WP/250 و  WP/249                              وشددت كولومبيا، في ورقة العمل    ٤-  ١٤
                            بيا أيضا إلى أن الدول لديها             وأشارت كولوم   .                                                                           للبرنامج العالمي لتدقيق األمن وكفالة اتساق معايير ومفاهيم التدقيق ومنهجيته

   .                                                    مسؤولية سيادية لتحديد كيفية امتثالها للقواعد الدولية

                                                                                                         وأيدت اللجنة التنفيذية الرأي القائل بأن تدريب المدققين واتساق عملية التدقيق يحظيان بأهمية كبيرة وينبغـي     ٥-  ١٤
   .              التشديد عليهما

       ووافقت    .  WP/32              من ورقة العمل   )  ج (                      رة الخامسة من التذييل                                              وطلبت اللجنة التنفيذية توضيح فيما يتعلق بالفق   ٦-  ١٤
                                                                     أي تعديالت على النص بغية توضيح النية فيما يتعلق بالسـلطة التقديريـة          إدخال                                      األمانة العامة على النظر في الحاجة إلى 

   .                   التصحيحية ذات الصلة           واإلجراءات                                                        للدول لتبادل نتائج عمليات تدقيق األمن المنفذة في أراضيها 

          لإلشـراف                                                                                            وفي ضوء المداوالت والتأييد الكامل لمواصلة تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق األمن كأداة أساسـية     ٧- ٤ ١
                                                                                   وبغية تناول االتجاه المقبل للبرنامج، فقد وافقت اللجنة التنفيذية على أن ترفـع إلـى         األمن  –                            على تنفيذ الملحق السابع عشر 

                                 من البيان الموحد بشـأن سياسـات     )  ه (                                       ومية بشأن التعديالت المدخلة على التذييل                                      الجلسة العامة مشروع قرار الجمعية العم
   .                                                                                االيكاو المستمرة المتصلة بحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع
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ال البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني الدولي من أفع )ه(المرفق  /..:١٣القرار 

  التدخل غير المشروع
  )هاء(المرفق 

  برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران

من قرار ) ه(برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران قد نجح في الوفاء بالتكليف الوارد في المرفق لما كان 
  ؛٢٠-٣٦الجمعية العمومية 

  الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم؛ الهدف الرئيسي للمنظمة هو تأمين سالمة وأمنولما كان 

إنشاء نظام فعال لمراقبة أمن الطيران من قبل الدول يدعم تنفيذ قواعد أمن الطيران الدولي ويسهم في ولما كان 
  تحقيق هذا الهدف؛

  دني؛بأن الدول األعضاء هي التي تضطلع بالمسؤولية النهائية عن ضمان سالمة وأمن الطيران الم وإذ تذكر

أن الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية قد طلبت من المجلس أن يكفل مواصلة تنفيذ البرنامج  وإذ تذكر
مع التركيز، قدر اإلمكان، على قدرة  ٢٠٠٧العالمي لتدقيق أمن الطيران بعد الدورة األولية لعمليات التدقيق في نهاية عام 

لجهاز  لمالئمة ألنشطتها في مجال أمن الطيران بواسطة التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمةالدولة على تقديم المراقبة الوطنية ا
 – ٩مراقبة أمن الطيران؛ وتوسيع نطاق عمليات التدقيق في المستقبل بحيث تشمل األحكام المتعلقة باألمن في الملحق 

  ؛ التسهيالت

ان قد أثبت فاعليته في تحديد المخاوف األمنية في أن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطير تضع في اعتبارها وإذ
مجال الطيران وفي تقديم توصيات لتبديدها وأن البرنامج قد حقق زيادة مطردة في مستوى تنفيذ قواعد األمن الصادرة عن 

  االيكاو؛

ق تنفيذا فعاال بأن تنفيذ الدول لخطط اإلجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات التي كشفتها عمليات التدقي وإذ تسلم
  يعد عنصرا أساسيا وحاسما من عملية التدقيق بغية تحقيق الهدف العام وهو تعزيز أمن الطيران العالمي؛

في توخي قدر محدود من الشفافية فيما يخص نتائج تدقيق االيكاو ألمن الطيران، مع إيجاد توازن بين  وإذ تنظر
ة والحاجة إلى الحفاظ على المعلومات األمنية الحساسة بعيدا عن عامة حاجة الدول إلى أن تعي بالشواغل األمنية العالق

  الناس؛ 

  في موافقة المجلس على آلية لمعالجة الشواغل األمنية الكبيرة في الوقت المناسب؛ وإذ تنظر

ائج منسقة تيسيرا للمساعدة المقدمة إلى الدول اعتمادا على مجلس استعراض نت إستراتيجيةبأهمية وضع  وإذ تسلم
  التدقيق رفيع المستوى التابع لألمانة العامة؛



A37-WP/297 
EX/66 

    ١٤               تقرير عن البند  14-3

 

 

بأن استمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أساسي لتوفير الثقة المتبادلة في مستوى أمن الطيران  وإذ تسلم
  لى التنفيذ المالئم لقواعد األمن؛والتشجيع ع األعضاءبين الدول 

                                                                    يه البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران في المسـتقبل بعـد انتهـاء                                   بالحاجة إلى النظر في طبيعة وتوج         وإذ تسلم 
                                                                       وتوجيهات المجلس إلجراء دراسة من أجل تقييم جدوى توسيع نطاق نهـج الرصـد         ٢٠١٣                              الدورة الحالية للتدقيق في عام 

                                                                                         المستمر بحيث يشمل البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران بعد انتهاء الدورة الحالية للتدقيق؛

  :ن الجمعية العموميةفإ

أن برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران قد أثبت فاعليته في تحديد المخاوف األمنية  تالحظ بارتياح  - ١
  ؛في مجال الطيران وتقديم توصيات لحلها

على تعاونها في عملية التدقيق وتوفير خبراء األمن الذين ينبغي  األعضاءعن تقديرها للدول تعرب   - ٢
 يصهم كمدققي البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران ليعملوا كخبراء لفترات قصيرة األجل للقيام بعمليات التدقيق،ترخ

  للعمل كرؤساء أفرقة تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛كذلك خبراء لفترات طويلة و

حيحية التي تقوم بها الدول وذلك تنفيذ خطط اإلجراءات التص للتحقق من إنشاء آليةالمجلس من  تطلب  - ٣
  عندما تقدم الدولة األدلة الكافية لتبرير هذه البعثة؛من خالل مهام المتابعة وغيرها من الوسائل 

سياسة شفافية نتائج التدقيق األمني للدورة الثانية للبرنامج العالمي لتدقيق األمن، وال سيما تلك  تعتمد  - ٤
  .شواغل أمنية هامة الفوري عن وجود باإلبالغالمتصلة 

  : على تقديم الدعم الكامل لاليكاو عن طريق األعضاءجميع الدول  تحث  - ٥
  قبول بعثات التدقيق في المواعيد التي تحددها المنظمة، بالتنسيق مع الدول المعنية؛  )أ

  ؛تسهيل عمل أفرقة التدقيق  )ب
  ؛كاواالي إلىالوثائق المطلوبة قبل عمليات التدقيق إعداد وتقديم   )ج
تصحيحية مالئمة إلى االيكاو لسد الثغرات المكتشفة من خالل  إجراءاتخطة  إعداد وتقديم  )د

  ؛وكذلك الوثائق األخرى قبل عمليات التدقيقالتدقيق، 

على أن تتبادل على النحو المالئم ووفقا للسيادة ، عندما تطلب دولة أخرى ذلك، جميع الدول األعضاء تحث  - ٦
  ئج عمليات التدقيق التي تجريها االيكاو واإلجراءات التصحيحية التي تتخذها الدولة التي خضعت للتدقيق؛التي تتمتع بها نتا

المجلس أن يقدم إلى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عن التنفيذ العام للبرنامج  من تطلب  - ٧
دراسة لتقييم جدوى توسيع نطاق نهج الرصد المستمر بحيث بما في ذلك قراره فيما يخص الالعالمي لتدقيق أمن الطيران، 

  .٢٠١٣في عام الحالية لتدقيق ادورة  يشمل البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران بعد انتهاء
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   ٥ ١               تقرير عن البند  15-1

 

 

  )ISD(دعم التنفيذ والتنمية   :من جدول األعمال ١٥البند 
                                           دعم التنفيذ والتنمية على أساس التقرير الذي                                                             نظرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الثاني، في موضوع برنامج   ١-  ١٥

                                                                    جديدة لتنسيق المساعدة األمنية في مجال الطيران، وتقرير من المجلس بشأن             إستراتيجية          والذي يصف   WP/17            قدمه المجلس 
    ٢٠- ٦ ٣                                                                                                          تحديث البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشـروع، القـرار   

(WP/19) إلى ذلك، قدمت الدول والجهات المراقبة خمس ورقـات            وباإلضافة    ).            سياسة األمن (    ١٣                        ، والمقدم في إطار البند                                                 
   .WPs/247, 248, 274, 279 and 299  :        عمل، هي

              إسـتراتيجية                                           جديدة لتنسيق المساعدة األمنية، بما يتفق مع             إستراتيجية  ، WP/17                          وأوصى المجلس، بورقة العمل    ٢-  ١٥
   .                                          ، وعرضت الخطوات الالزمة لمسـاعدة الـدول  WP/18                       والمقدمة في ورقة العمل   (ICASS)                           االيكاو الشاملة ألمن الطيران 

                                                   الوعي وتحسين خدمات التـدريب واالستشـارة التابعـة            وإذكاء                     الجديدة بناء القدرات              لإلستراتيجية                     وتشمل المكونات الثالث 
                                                                      الورقة أيضا سلسلة من األنشطة التي يجب أن يقوم بها برنامج األمن التـابع              ولقد اقترحت    .                            لاليكاو في مجال أمن الطيران

   .                                                                                        لدعم التنفيذ وتطويره من أجل معالجة نواقص األمن الحاسمة والتي تتهدد الطيران المدني العالمي
     فـي                                                        ، على حاجة االيكاو إلى إعداد مجموعة مواد جديدة للتدريب WP/279                            وشددت فنزويال، في ورقة العمل    ٣-  ١٥

                               واقترحت ورقة العمـل أيضـا أن      .                                                                          مجال الطيران تغطي موضوعات مثل تحليل المخاطر والعوامل البشرية ألمن الطيران
                                                                                                                تقوم االيكاو بتعزيز إنشاء مزيد من مراكز التدريب على أمن الطيران بغية المساعدة في تلبية طلبات التدريب علـى أمـن   

   .                       الطيران من الدول األعضاء
                                    الجمعية العمومية، بالنيابة عن دولها        بإبالغ               للطيران المدني           األفريقية              ، قامت اللجنة WP/247     لعمل           وفي ورقة ا   ٤-  ١٥

             وخطـة عمـل         إعالن                               قد اعتمد عدد من الدول األفريقية       ٢٠٠٩ /  ١٢ /  ٢٥                               ، أنه نتيجة للحادث الذي وقع في   ٥٣          األعضاء الـ
                                                  برنامج دعم التنفيذ وتطويره في ضوء نتائج التـدقيق                                                    وشددت الورقة أيضا على األعمال التي الجارية في إطار    .         مشتركين

   .                           ألمن الطيران التباعون لاليكاو           اإلقليميون                                                                   التابعة للبرنامج العالمي لتدقيق األمن، والدور الذي يقوم به الموظفون 
      مشيرة                                           المدني تأثير برنامج دعم التنفيذ وتطويره،                               ، بحثت اللجنة األفريقية للطيران WP/248               وفي ورقة العمل    ٥-  ١٥
                                                     ومع ذلك فإذ أشارت اللجنة األفريقية للطيـران المـدني      .                                           االيجابي عموما وضمن أفريقيا على وجه الخصوص        إسهامه    إلى 

                                                                                                                  إلى توفر ركز تدريب أمن الطيران التابعة لاليكاو الحالية وغيرها من موارد التدريب، فقد أكدت على الحاجة إلـى اعتمـاد   
             واقترحت أيضا    .                                                               التدريب في مجال أمن الطيران، وخاصة بواسطة زيادة أنشطة التدريب                                نهج يتسم بمزيد من الفعالية إزاء 

                             بالمضي في تطوير وتنفيذ خطـة            اإلقليمية                                                                          جهودا مشتركة بين االيكاو واللجنة األفريقية للطيران المدني، تربط جهود االيكاو 
    .                     أمن الطيران األفريقية

                                            على حاجة االيكاو لمسـاعدة الـدول الناميـة             اإلسالمية       إيران               ، شددت جمهورية WP/299               وفي ورقة العمل    ٦-  ١٥
                 يسيرة االسـتعمال            وإرشادات                                                       وأشارت إلى أنه يمكن معالجة نواقص األمن بواسطة وضع تدريب    .                      كمسألة تحظى باألولوية

   .                                       وطالبت الورقة أيضا بزيادة أنشطة التدريب   .                      من أجل الدول النامية
                                                       ، معلومات بشأن برنامجها الوطني للتدريب علـى الطيـران   WP/274      العمل                            وقدمت جمهورية كوريا، بورقة    ٧-  ١٥

                    مؤسسة تدريب على أمن        إلقرار                                                وعرضت الورقة المعايير التي تطبقها جمهورية كوريا    .                             المدني وأقرت مؤسسات التدريب
                        ة إلى النهوض بالتـدريب                           وأبرزت أيضا الجهود الرامي   .                                                              الطيران وأوردت وصفا للكيانات التي تقدم حاليا مثل هذا التدريب

                                                                                                               في جمهورية كوريا، وأبلغت الجمعية العمومية باعتماد االيكاو األخير لمركز التدريب على أمن الطيران التـابع لمؤسسـة   
   .                المطارات الكورية
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 2-15  ٥ ١         عن البند       تقرير  

 
وأشارت اللجنة التنفيذية إلى األعمال االيجابية في مجال المساعدة والتدريب في أثناء فترة السنوات الثالثة   ٨-١٥

الشأن، أعلنت األمانة العامة أن وفي هذا  . WP/17المساعدة الجديدة الواردة في ورقة العمل  إستراتيجيةالحالية وأيدت 
إلى ذلك، وبالنظر إلى  وباإلضافة.  مبادراتها الخاصة بالمساعدة ستزداد إلى حد كبير لتقديمها إلى الدول التي تحتاج إليها

ومع ذلك فستواصل .  فلن يتم وضع القيود على عدد من مراكز التدريب على أمن الطيرانالتشديد المتواصل على التدريب، 
لى أمن الطيران بمسؤولياتها صارم على شبكة التدريب هذه وبغية كفالة وفاء مراكز التدريب ع إشرافعمال إااليكاو 

  .لمعايير االعتماد  وفقا
لتدريب والمساعدة في مجال أمن الطيران، وشددوا على اقتضاء وأيد العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية أهمية ا  ٩-١٥

مواصلة تطوير مواد التدريب التابعة لاليكاو، ما إذا كانت على الصعيد العالمي أم على الصعيد اإلقليمي، باستخدام منهجية 
  .والتعليم االلكتروني      ّ المول فالتعليم 

  — انتهى —




