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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 
  التنفيذيةاللجنة 

  برنامج أمن الطيران:  من جدول األعمال١٥البند 

البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة لحماية 
 الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

  ) مقدمة من مجلس االيكاوورقة(

  الموجز التنفيذي
المستمرة االيكاو سياسات عن بيان موحد : ٩-٣٥الجمعية العمومية قرار لمجلس في هذه الورقة تنقيح قترح اي

، وهذا التنقيح أملته التطورات التي استجدت في مجال المدني من أفعال التدخل غير المشروعالطيران  لحماية
أال وهي الخطر الذي يهدد عمليات ، سة والثالثين للجمعية العموميةماخلدورة البعد إنتهاء اأمن الطيران 

 يأخذ  حيثالطيران المدني من جراء المؤامرة االرهابية المشتبه فيها ضد طائرات مدنية فوق شمال األطلنطي
 لتبادل" أمن الطيران لشؤون االتصالشبكة ضباط "إنشاء ، و مرتجل جهاز متفجرلتصنيع أجزاء مختلفة  معهمركاب

وتشمل مسودة النص .  "فرع دعم التنفيذ والتنمية"إنشاء  و بعمليات النقل الجوي المدني،ةالبالغات عن األخطار المحدق
  .تعديالت اعتبرت ضرورية إليضاح محتوى السياسات الراهنة

تنقح أو تعدل حسب االقتضاء وتعتمد النص المنقح الوارد في مرفق أن الجمعية العمومية يرجى من : اإلجراء
الطيران المدني بشأن البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة لحماية  العمومية الجمعيةهذه الورقة لقرار 

  .من أفعال التدخل غير المشروعدولي ال
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
عن العالمي أمن الطيران  من خالل تحسين Bهذه الورقة تخدم الهدف االستراتيجي 

الدولي من أفعال التدخل غير ي الطيران المدنلحماية االيكاو طريق توطيد سياسات 
  .المشروع

 بالموارد األمانة العامة المتوقع أن تؤديه إذ أنهذا العمل ال يقتضي أي موارد إضافية،   :اآلثار المالية
ية ميزانية البرنامجالالمدرج في مشروع أمن الطيران المتاحة لها في برنامج 

التي تقدمها الدول إلى خطة عمل ، بما في ذلك المساهمات الطوعية ٢٠١٠-٢٠٠٨ للفترة
  .ألمن الطيرانااليكاو 
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 المقدمة - ١

بيان موحد :  ٩-٣٥ القرار ٢٠٠٤أصدرت الدورة الخامسة والثالثون للجمعية العمومية لاليكاو في سنة  ١- ١
 من منطوق ذلك ٢وطبقا للفقرة .  بسياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

 ليستعرضه المجلس وينقحه  كل دورة عادية للجمعية العموميةالقرار يجب تقديم بيان موحد جديد إلى المجلس قبل انعقاد
 .تعتمده العمومية لكي ويعرضه على نظر الجمعية

 التعديالت المقترح إدخالها على البيان الموحد الراهن - ٢

 استجدت تطورات مهمة في مجال أمن الطيران بعد انتهاء الدورة A36-W55وفقا لما ورد في ورقة العمل  ١- ٢
 :الخامسة والثالثين للجمعية العمومية، ومنها ما يلي

من جراء المؤامرة اإلرهابية المشتبه فيها ضد طائرات الخطر الذي يهدد عمليات الطيران المدني   )أ
 أجزاء مختلفة من جهاز متفجر ارتجالي يشمل  معهم يأخذ ركاب حيثمدنية فوق شمال األطلنطي

سائال متفجرا مصنوعا منزليا ويمرون بها عبر نقاط التفتيش كما لو كانت أمتعة يدوية ثم يجمعونها 
  . األرجح على متن الطائراتفي منطقة التحركات المراقبة وعلى

 البالغات عن األخطار المحدقة بعمليات النقل لتبادل" شبكة ضباط اتصال لشؤون أمن الطيران"إنشاء   )ب
  .أمن الطيران المدني الدولي في كل دولةب  خاصةتصاالتلمدني، والهدف منها توفير شبكة االجوي ا

م المساعدات والدعم إلى الدول لكي تطور بنيتها األساسية لتعزيز تقدي" فرع دعم التنفيذ والتنمية"إنشاء   )ج
ألمن الطيران على نحو فعال، ولسد ثغرات أمن الطيران التي كشفها برنامج االيكاو العالمي لتدقيق 
أمن الطيران، وذلك من خالل عدة أمور منها مثال التعاون والتنسيق عن كثب مع الدول التي لديها 

، والهيئات اإلقليمية والدولية، باإلضافة إلى مؤسسات التمويل ن الطيران كبيرة في مجال أمموارد
 .متعددة الجنسيات، بما يسفر عن تقديم مساعدات ابتكارية وبرامج تمويلية ألمن الطيران

باإلضافة إلى التغييرات التي أدخلت على نص القرار السابق حسب التطورات المذكورة أعاله، يتضمن  ٢- ٢
أما األحكام التي أدت .   في المرفق تعديالت أخرى ضرورية إليضاح القصد من السياسات الراهنةمشروع النص الوارد

 . مظللة ومشطوبة بخط مستقيم٩-٣٥ التغييرات المقترح إدخالها على القرار وترد.  الغرض منها فقد حذفت

— — — — — — — — —  
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  المرفق
  مقدم الى الدورةمشروع قرار 
  معية العمومية العتمادهالسادسة والثالثين للج

  المشروع سياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غيربيان موحد ب/...: ١٥القرار 

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

  .وأسهل فهما وأفضل تنظيما من الناحية المنطقية

 في كل دورة من دوراتها بيانا موحدا صدرأن ت ٩- ٣٥ ٢-٣٣  رقم الجمعية العمومية قد قررت في قرارهاولما كانت
  . الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروعيةلحماسياسات االيكاو المستمرة ب

البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة، هذا  الجمعية العمومية قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعديل ولما كانت
ن الدورة وعدلت ذلك البيان ليشمل القرارات الصادرة ع، ٩-٣٥ ٢-٣٣  رقمبالقرار) ح (إلى) أ(الوارد في المرفقات 

  .والثالثين للجمعية العمومية السادسة الخامسة

  :ن الجمعية العموميةإف

 الطيران المدني لحماية القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة هذا أن مرفقات تقرر  - ١
 السادسة الخامسةلدورة كانت عليه هذه السياسات عند ختام ابما  مستكمل والدولي من أفعال التدخل غير المشروع، وه

  .للجمعية العموميةوالثالثين 

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

  .٩- ٣٥ ٢- ٣٣ م رق أن هذا القرار يحل محل القرارتعلن  - ٣

  )أ(المرفق 
  السياسة العامة

 الصداقة وحسن التفاهم والحفاظ عليهما بين أمم ادإيجلي يمكن أن يساعد كثيرا على ر الطيران المدني الدو تطولما كان
  .العالم وشعوبه، بينما يمكن لسوء استعماله أن يصبح تهديدا لألمن العام

لتطـوره اآلمـن    الرئيسي التهديدطيران المدني الدولي قد أصبحت تشكل الفي  أفعال التدخل غير المشروع      لما كانت و
  .والمنظم

استهداف  وأالطائرات كسالح تدمير استعمال  التي تنطوي على األعمالبما فيها  ،اإلرهابية األعمال تهديد ولما كان
األسلحة  وأ ،جو- األخرى أرضيةالقذائف الصاروخ وأ، )مانبادز ( الدفاع الجوي التي يحملها األفراد بأسلحةالطائرات

، واالستيالء غير المشروع على الطائرات والهجوم على منشآت وأفعال أخرى من  والقنابل المقذوفة بالصواريخالخفيفة
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 واألفعال التي تستخدم فيها  تدمير الطائراتإلى تهدفا في ذلك األفعال التي بم، التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني

 متن الطائرات الستعمالها كعناصر في تكوينعلى   السوائل والهالميات وااليروسولحملأو  ،كأسلحة للتدميرالطائرات 
 ،االستيالء غير المشروع على الطائرات وواألفعال التي تستخدم فيها الطائرات كأسلحة للتدمير، ،"جهاز متفجر ارتجالي"

 ؤثر تأثيرا ضارات  الطيران المدني،ضدعال التدخل غير المشروع  من أفذلك وغير، الطيرانمنشآت  المنشآت والهجوم على
الطائرات األشخاص على متن عرض للخطر أرواح يمما لمدني الدولي وكفاءته وانتظامه،  سالمة الطيران اعلىوخطيرا 

  . ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدني الدوليقوضيو، على األرضو

 تشكل جريمة خطيرة في االخـالل بالقـانون   الطيران المدني الدولي ضدغير المشروع كافة أعمال التدخل   لما كانت و
  .الدولي

  . من الديباجة٥ من الديباجة في الفقرة ٦أدمجت الفقرة :  مالحظة تحريرية

الذي طلبت فيه من المجلس أن يعقد مؤتمرا وزاريا دوليا رفيـع   ١١-٣٥و ١-٣٣ الجمعية العمومية  يبقرارواذ تذكر   
ستوى ألمن الطيران للعمل على منع األفعال االرهابية في الطيران المدني ومكافحتها واستئصالها، وتعزيز دور االيكـاو                الم

واذ تأخـذ بعـين   . في اصدار القواعد والتوصيات الدولية في مجال األمن وتدقيق التنفيذ، وضمان الموارد المالية الالزمـة         
 باعتمـاد خطـة   ،٢٠٠٢ري رفيع المستوى ألمن الطيران، الذي عقد في فبراير      المؤتمر الوزا  وتوصيات وتوصية االعتبار

عمل لاليكاو ألمن الطيران تشتمل، ضمن جملة أمور، على تحديد وتحليل واعداد رد عالمي فعال على التهديدات الجديـدة                   
راقبة الحركة الجويـة، واعتمـاد      والناشئة، واتخاذ التدابير المتكاملة في مجاالت معينة تشمل المطارات والطائرات ونظم م           

  .برنامج متابعة للمساعدة على سد الثغرات المكتشفة

خطة عمـل االيكـاو   التي اتخذها المجلس حتى اآلن، وال سيما اعتماده ل         باإلجراءات علماوإذ تحيط     للخطوات وتأييدا
لمجابهـة   لوسـائل المتاحـة للمنظمـة    اوتعزيز ،، باالضافة الى االجراءات الوقائية الجديدة  ٢٠٠٢ألمن الطيران في يونيو     

المتفجرات البالسـتيكية بغـرض     تمييز  اتفاقية   المتعلقة بتنفيذ    وتولي المهام ،   الطيران المدني  ضد الجديدة والناشئة    التهديدات
  .كشفها

  :فان الجمعية العمومية

 ارتكابهـا وهويـة      الطيران المدني بغض النظر عـن مكـان        في جميع أفعال التدخل غير المشروع       بشدة تدين  -١
   .مرتكبيها وأسباب ارتكابها

 فـي أثنـاء    تدمير الطـائرات المدنيـة     التدخل غير المشروع التي تهدف الى        بشعور من المقت أفعال   تالحظ     -٢ ٤
متنهـا   األشخاص علـى     للدمار وقتل أسلحة  كمدنية  الطائرات  ال إساءة استخدام ، بما في ذلك     على الخطوط التجارية   طيرانها
  .رض األوعلى

لة أمن الطيران   م االستمرار في معا   لمتعاقدةمنظمة الطيران المدني الدولي ودولها ا     على   أنه يجب    تؤكد من جديد    -٣
  .وينبغي توفير الموارد المناسبة له درجات األولويةأعلى  يحظى بأمرا هباعتبار

 أكثر اجـراءات     وذلك بتطبيق  لثابتةا االيكاو   لسياسة جميع الدول المتعاقدة أن تؤكد تأييدها الحازم         تناشد    -٤ ٥
  المـرتكبين  أفعال التدخل غير المـشروع ومعاقبـة      لوقاية من   ل يمنع بالتعاون فيما بينها   وأ فرديبشكل  سواء   فعاليةاألمن  

   .هذه األفعالأي فعل من   فيمرينمخططين والراعين والممولين والمتآوال
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 التي قد تنشأ    الموحد للمسائل  المنسق و  الحلفي تسهيل   كاو   االي على مسؤولية  الدور المهم  تؤكد من جديد      -٥ ٢

  . للطيران المدني الدولي في العالم أجمعوالمنظم التشغيل اآلمن فياألمور التي تؤثر  في بالعالقة إلىبين الدول المتعاقدة 
، وخاصـة   مشروع أفعال التدخل غير ال     بالعالقة الى إجراءات منع    كأولوية عاجلة عمله   بمواصلة المجلس   تكلف  -٦

  .وتأمين أداء هذا العمل بأعلى درجة من الكفاءة واالستجابة تنفيذ خطة عمل االيكاو ألمن الطيران
 من خطة عمل أمن الطيران في البرنامج العادي وتشدد على أهميـة مواصـلة             في المائة بإدماج خمسين    ترحب   -٧

  . لهذه الخطة نحو اإلدماج التامالعمل بشكل اطرادي
بعقـد مـذكرات      خطة عمل االيكاو ألمن الطيران     مواصلة دعم  االسهام في  جميع الدول المتعاقدة على      حثت  -٨ -٧

علـى   ما زال معتمدا بشكل كبيـر علـى التبرعـات          سيبقى معتمدا  التام يعتمد تنفيذها   حيث أن  تمويل طوعية مع المنظمة   
  .المساهمات الطوعية

  )ب(المرفق 

عقد التشريعات الوطنية ووسن ق القانونية الدولية يثاومال
غير المشروع في  أفعال التدخل لقمع المناسبة الثنائية االتفاقات

  المدني الطيران

  المواثيق القانونية الدولية  )أ

  بشأن الجرائم وبعـض األفعـال      االتفاقية حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع قد عززتها          لما كانت 
 ،الهـاي  (واتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات      ) ١٩٦٣ ،طوكيو (تن الطائرات األخرى التي ترتكب على م    

 والبروتوكـول ،  )١٩٧١،  مونتريال ( غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني        األفعالواتفاقية قمع   ،  )١٩٧٠
ني الدولي، المكمل لالتفاقية بشأن قمع أفعـال        بشأن قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المد           

اتفاقية تمييـز المتفجـرات البالسـتيكية       ، فضال عن    )١٩٨٨،  مونتريال (التدخل غير المشروع ضد سالمة الطيران المدني      
  .واالتفاقات الثنائية لقمع تلك األفعال) ١٩٩١، مونتريال (بغرض كشفها

  :فان الجمعية العمومية

 الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكـب علـى          بشأناالتفاقية    بعد الى  التي لم تنضم  دة   الدول المتعاق  تحث  -١
واتفاقية قمع األفعال   ) ١٩٧٠،  الهاي (واتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات      ) ١٩٦٣،  طوكيو (متن الطائرات 

 التفاقيـة    المكمـل  ١٩٨٨ وبروتوكول عـام  ،  )١٩٧١،  مونتريال (غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني       
قائمة الدول  .  تحثها على االنضمام اليها   ،  )١٩٩١مونتريال،   (واتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها      مونتريال

ـ  ـودة على موق  ـة موج ـران القانوني ـن الطي ـق أم ـي مواثي ـراف ف ـاألط  تحـت عنـوان     int.icao.wwwاو  ـع االيك
Treaty Collection ICAO.  

، أن تنفـذ    اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كـشفها        الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في         تناشد  -٢
 وتناشد الـدول    ،هااالنضمام الي  أو قبولها أو الموافقة عليها أو      يهاعلالتصديق   حتى قبل المبادئ التي تتضمنها هذه االتفاقية،      

  .هاكنما يمأسرع ب هذه المتفجرات تنفذ تدابير تمييزبالستيكية أن المتفجرات الالتي تصنع 
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 اتفاقيات انضمامها أطرافا في في تذكير الدول بأهمية      باالستمراراألمين العام    من المجلس أن يكلف    تطلب   تكلف  -٣

فاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض     توا ،تفاقية مونتريال  المكمل ال  ١٩٨٨طوكيو والهاي ومونتريال وبروتوكول عام      
  .قيثاوم، وأن يقدم المساعدة التي تطلبها الدول التي تصادف أي صعوبات في سبيل انضمامها الى هذه الكشفها

  المناسبة الثنائيةاالتفاقات د عقصدار التشريعات الوطنية وإ  )ب

لقوانين الجنائية الوطنية التي تقضي بانـزال عقوبات مشددة على مرتكبي أفعال            قيام الدول المتعاقدة باصدار ا     لما كان 
  .التدخل غير المشروع في الطيران المدني يسهل كثيرا ردع تلك األفعال

  :فان الجمعية العمومية

ـ   اجراءات وافية ضد األشخاص الذين       اهتماما خاصا إلصدار   الدول المتعاقدة أن تولي      تناشد  -١ اب يقومون بارتك
 من أفعـال التـدخل غيـر        هاأفعال االستيالء غير المشروع على الطائرات وغير       خطيط أو رعاية أو تمويل أو تسهيل      ت أو

 مـشددة علـى     ات عقوب بإنزالها قواعد تقضي    اتتشريعوأن تدرج على وجه الخصوص في        الطيران المدني،    فيالمشروع  
  .هؤالء األشخاص

تسليم أو محاكمة األشخاص الذين يرتكبون أفعال االستيالء غير         لراءات وافية    الدول المتعاقدة أن تتخذ اج     تناشد  -٢
 وضـع  أو يةأحكام قانونوذلك بسن  من أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني،          هاالمشروع على الطائرات وغير   

 ل هذه األفعال، حتى يتـسنى ترحيـل  وابرام اتفاقات مناسبة للقضاء على مث   معاهدة لهذا الغرض أو تعزيز الترتيبات القائمة        
  . الطيران المدني الدوليضدجرامية الهجمات ايرتكبون الاألشخاص الذين 

  )ج(المرفق 

  األمن الفنيةتنفيذ تدابير 

تتطلب من المنظمة ومـن دولهـا المتعاقـدة         من أفعال التدخل غير المشروع      الطيران المدني الدولي    حماية   لما كانت 
  .رة ووضع وتنفيذ اجراءات ايجابية للحمايةممارسة اليقظة المستم

وأمتعـتهم  نقل األشخاص    هناك حاجة واضحة لتعزيز وتطبيق اجراءات األمن في جميع مراحل وعمليات             ولما كانت 
  .المسجلة والبضائع والبريد وطرود البريد الخاص والسريعأمتعتهم اليدوية و

 المسافرين وأطقـم  الوثائق التي تثبت هوية من خالل تحسين ألمن  تعزيز ا ب تسمحوثائق السفر المقروءة آليا      ولما كانت 
  .الطيارين

مكافحة غـش   تعزيز بين الدول من أجل باقامة تعاون رفيع المستوى تسمح أيضاوثائق السفر المقروءة آليا   ولما كانت 
دام الجـوازات   اسـتخ ، و ة من استخدام جوازات صـالح     المحتالين ومنع   الجوازات، بما في ذلك تزييف أو تزوير الجوازات       

  .استخدام الجوازات التي تم الحصول عليها بالغشالملغاة، و منتهية الصالحية أو

 الطائرات  ومشغلي الدول المتعاقدة هي المسؤولة عن التحقق من قيام الجهات الحكومية وسلطات المطارات              ولما كانت 
  .بتطبيق اجراءات األمن
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 وسيلة فعالة لمنع أفعال التـدخل غيـر المـشروع فـي        يشكلنادي بها المنظمة     تنفيذ اجراءات األمن التي ت     ولما كان 
  .الطيران المدني

 من خالل توظيف أفـراد األمـن المـدربين    إال تفيداالجراءات المضادة الالزمة لحماية الطيران المدني ال    ولما كانت   
 .دةتدريبا عاليا، واجراء التحريات الشخصية، واصدار االجازات، ومراقبة الجو

  :فان الجمعية العمومية

 فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشروع بما        تدابير صدارالأولوية   أعلى  في اعطاء  أن يستمر المجلس على    تحث  -١
تفاقيـة  باتحديث أحكام الملحق السابع عـشر     على أن يواظب على      ألمن الطيران المدني الدولي و     ييتناسب مع التهديد الحال   

  .شيكاغو

  صـالحيات الىباالضافة ، المتفجرةطرق كشف المتفجرات أو المواد        دراسات عن  ينجزالى المجلس أن     تطلب  -٢
أن يجـري  و، بغرض كشفهاالبالستيكية المتفجرات  تمييز اتفاقيةاللجنة الفنية الدولية المعنية بالمتفجرات بالصورة المبينة في  

، وذلك بغرض انـشاء نظـام       غير المتفجرات البالستيكية   قلق عن تمييز المتفجرات المثيرة لل     ص دراسات خصوعلى وجه ال  
  .اءقتضحسب االقانوني شامل ومالئم 

لوقايـة  ل لمنع  الممكنة التدابيركافة   على اتخاذ    الدول األخرى وبالتعاون مع    على أساس فردي   جميع الدول    تحث  -٣
 التـي تقتـضيها     التدابيرسيما   ، وال ر المشروع التدخل غي  العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي        أفعال   من
  .، باإلضافة إلى التدابير التي يوصي بها المجلستفاقية الطيران المدني الدوليباتوصي بها أحكام الملحق السابع عشر  أو

نـة  والتوصيات واالجراءات الدولية الراه   القواعد  الرامية الى تنفيذ    أن تعزز جهودها    على  الدول المتعاقدة   تحث    -٤
، وأن تتخذ كل الخطوات الضرورية لمنع وقوع أفعال التدخل غير المـشروع           نفيذ هذا الت  أن ترصد  و ،المتعلقة بأمن الطيران  

وأن تراعي المواد االرشادية الواردة في دليل األمن الصادر عن االيكاو والمتاحة فـي موقـع                 ، الطيران المدني الدولي   في
   .نترنتعلى االمقيد الدخول  المأمونااليكاو 

أن تقلل من حدوث اضـطراب فـي الـسفر        التعاون  قوة  أن تعزز ب   ، مع احترام سيادتها،   الدول المتعاقدة تناشد    -٥
تحسين هذا  لوالتنسيق فيما بينها    قامة التعاون   للقواعد القياسية، وذلك من خالل إ     الجوي بسبب الخلط أو التفسير غير المتسق        

، والفعاليـة نفيذ القواعد والتوصيات الدولية واإلرشادات على نحو يتسم باالتساق والكفـاءة            وتنسيق التدابير المتخذة لت    نفيذالت
  .المتاحة بسهولة لجمهور المسافرينومن خالل تقديم المعلومات جيدة التوقيت و

ي لـم   المتعاقدة التالدولحث  ت : من المجلس، فيما يتعلق بالجوانب الفنية ألمن الطيران، أن يضمن ما يلي   تطلب  -٦
 وفقا للمواصفات المذكورة في الجـزء األول مـن   ذلك أن تبدأ  دون غيرهاتبدأ بالفعل في إصدار جوازات سفر مقروءة آليا      

  .١/٤/٢٠١٠ في موعد أقصاه Doc 9303الوثيقة 

  :يكلف األمين العام بما يلي الى المجلس أن تطلب  -٧

بـشرط    الـبعض  متوافقة ومكملة لبعضها   التسهيالت :اسعوالملحق الت   أحكام الملحق السابع عشر    يتأكد من أن  أن    )أ
  . التدابير األمنيةبفعالية االخالل عدم
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 التي لها عالقة بمواضيع هذه االجتماعات كلما كان         أمن الطيران  بنود ول أعمال اجتماعات االيكاو   اجد نيضمأن    )ب
  .، في الحاالت المالئمةمن الطيرانالمسائل التي تتعلق بأ ذلك ضروريا

  . المعنيةطلب الدول  بناء علىبعد التشاور مع الدول المعنية أو اقليمية عن أمن الطيران ندوات يعقدأن   )ج

فـي  قياسية   تدريبية   برامج  والبرامج التدريبية ألمن   ، أمن الطيران  على برنامج االيكاو للتدريب     طور ويحدث يأن    )د
  .لتستخدمها الدول الطيران مجال أمن

مـستويات  المحافظـة علـى      ضمنييران ل  أمن الط  علىمراكز التدريب    قيام االيكاو بدور تنسيق     على يشرفأن    )ه
  . السليمةالتدريب وتحقيق مستويات التعاون

 علـى سـبيل    واإلجراءات الوقائية المالئمة التي تشمل،أن يواصل تحليل التهديدات المحتملة ضد الطيران المدني      )و
الى المنشآت المؤمنة، والتهديدات ضد المناطق غير المؤمنة، وأسلحة الـدفاع           المثال ال الحصر، دخول الموظفين      

وتأمين سلـسلة اإلمـداد    الركاب واألمتعة والبضائع، والكشف الفعال على ،  )مانبادزال (الجوي التي يحملها األفراد   
  . الخدمات، ومقدمياألمني

واعداد مواد ارشـادية      على فترات مالئمة    دليل األمن  وتعديل بتحديث   األمين العام  المجلس أن يكلف  من   تطلب  -٨  -٧
 نفيـذ علـى ت دات الجديـدة ضـد الطيـران المـدني و     التهديمعالجةعلى  مساعدة الدول المتعاقدةل،   حسب االقتضاء  ،جديدة

  .المواصفات واالجراءات المتعلقة بأمن الطيران المدني

  )د(المرفق 
  مشروعالر غيتدخل ال بأحد أفعالالمعنية اجراءات الدول 

  أفعال التدخل غير المشروع  )أ

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

في تتعرض للمزيد من الخطر  استيالء غير مشروع قد تتعرض ألي فعل سالمة رحالت الطائرات التي ولما كانت
 غالقإالمدارج وممرات السير و قفالإمساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية و الخدماتتزويدها بحالة رفض 

  .المطارات

لخطر  تتعرض قد الواقعة تحت فعل االستيالء غير المشروع ات سالمة الركاب والطاقم على متن الطائرولما كانت
  .بينما هي تحت االستيالء قالع باإلاتسمح لتلك الطائرإذا  أكبر

  :لعموميةفان الجمعية ا

، بالعدد الكبير من أفعال التدخل غير المشروع، وخاصة الهجمات التي تأخذ علما وبقلق تجاهقلقها عن  تعرب  - ١
التحديات التي يتعرض األمني تشن على المنشآت في داخل مباني المطارات وتستهدف الركاب والجمهور قبل نقاط الكشف 

ارتكاب أفعال التدخل أساليب العمل المتغيرة المستخدمة في الجديدة والناشئة و التهديدات لها أمن الطيران المدني من جراء
  .غير المشروع
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واتفاقية الهاي اتفاقية طوكيو واتفاقية  شيكاغو وةاألحكام ذات الصلة في اتفاقيب في هذا الخصوص رتذكّ  - ٢

  . المكمل التفاقية مونتريال١٩٨٨ وبروتوكول عام مونتريال
 المكمل التفاقية مونتريال أن تبادر إلى ١٩٨٨عاقدة التي لم تنضم بعد إلى بروتوكول عام الدول المتتحث   - ٣

  .االنضمام إليه
سياسات وخطط الطوارئ للتصدي ألفعال الضع ت ما عندالمذكورة أعاله بأن تراعي الدول االعتبارات توصي  - ٣ ٤
  .غير المشروعالتدخل 
االستيالء غير المشروع، بما أحد أفعال أي طائرة واقعة تحت إلى ساعدة الدول المتعاقدة على أن تقدم الم تحث  - ٤ ٥

  . بالهبوطلطائرةلوالسماح المساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية ذلك تقديم في 
وهي واقعة تحت االستيالء غير المشروع إقليمها  الدول المتعاقدة على التأكد من أن أي طائرة هبطت في تحث  - ٥ ٦

  . وهو حماية أرواح البشراألعلىزة على األرض، ما لم يصبح رحيلها ضرورة يمليها الواجب تظل محتجس
االستيالء غير المشروع أحد أفعال  تحت الطائرة الواقعة بأهمية المشاورات بين الدولة التي هبطت فيها لمست  - ٦ ٧
 المقصد المفترض ةدولالخبر إلى بتبليغ  فضال عن قيام الدولة التي هبطت فيها الطائرة ، تلك الطائرةمشغّلودولة 

  .المعلن أو

 االستعانة أي فعل تدخل غير مشروع، وكذلك على الدول المتعاقدة على التعاون بغرض تنظيم رد مشترك تحث  - ٧ ٨
ودولة  إنتاج الطائرةلتدخل غير المشروع، ودولة لخبرات وقدرات دولة مشغل الطائرة التي تعرضت بعند الضرورة 

  . مع اتخاذ التدابير في أراضيها لتحرير ركاب تلك الطائرة وطاقمها،لطائرة اتسجيل

غير بصفة محتجزة الطائرة ال تعيد بدون تأخير     التي تقضي بأن  أي دولة متعاقدة في الوفاء بالتزاماتها       فشل   تدين  -٨ ٩
 أو أن تعرض القـضية  ،ان المدني أفعال التدخل غير المشروع في الطيرأحد أي شخص متهم بارتكاب حلر، أو أن ت ةقانوني

  .بدون تأخير على السلطات المختصة

الدول المتعاقدة أن تواصل تقديم المساعدة في عمليات التحقيق في تلك األفعال وفـي القـبض علـى     تناشد    -٩ ١٠
  .المسؤولين عنها ومحاكمتهم

   اإلبالغ عن أفعال التدخل غير المشروع  )ب

 عن موثوقةتوفر معلومات ينبغي أن مشروع التدخل غير ال بأفعال تقدمها الدول المعنية  التقارير الرسمية التيما كانتل
  .وتحليلهاهذه األفعال وتشكل أساسا لتقييمها 

  : الجمعية العموميةنفإ

  .األحيان تقارير رسمية الى المجلس عن هذه األفعال كثير منكثيرة ال تقدم في  دوالأن  بقلقالحظ ت  -١

من اتفاقية الهـاي  ) ١١(المادة   المنصوص عليها في   بموجب بالتزاماتها   على الوفاء  األطرافدول  ال تحث ذكر ت -٢ ١
 عقـب  أسرع ما يمكن بالمجلس بأن ترسل الى ، باإلضافة إلى أحكام الملحق السابع عشر،  من اتفاقية مونتريال  ) ١٣(والمادة  

والتوصـيات    وفي القواعدنين المذكورتيالمادتررة في المقلتدخل غير المشروع جميع المعلومات ذات الصلة  احدوث وقائع   
ديدات الناشئة ضد الطيـران     الدولية، من أجل تمكين األمانة العامة من حفظ معلومات دقيقة وكاملة وتحليل االتجاهات والته             

  .المدني
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 معقولة من تاريخ  المعنية، في خالل مدةاألطراف الدول من   يطلباألمين العام بأن     المجلس أن يكلف  من   تطلب -٣ ٢
عن واقعة محددة من وقائع التدخل غير المشروع، أن ترسل الى المجلس وفقا لقانونها الوطني جميع المعلومات                 كل  حدوث  
 القانونيـة  أو اإلجـراءات       األشخاصالمتعلقة بتسليم   بصفة خاصة المعلومات    و،   التي تقتضيها المادتان المذكورتان    الواقعة
  .األخرى

 برصد وتجميع التقـارير عـن   تنسيق مع فريق خبراء أمن الطيران  مجلس أن يكلف األمين العام بال      من ال  تطلب  -٤
، وإعالم الدول باالتجاهات والتهديدات المحتملة والناشئة وإعداد إرشادات          والتأكد منها وتحليلها   أفعال التدخل غير المشروع   

  .لردع التهديدات الجديدة والناشئةمالئمة 

  )ه (المرفق

  مج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيرانبرنا

مع التقرير المقدم الى تدقيق أمن الطيران برنامج االيكاو العالمي لب المتعلق المرفق سيتم النظر في: مالحظة تحريرية
عالمي البرنامج ال" من جدول األعمال بعنوان ١٦الجمعية العمومية عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا البرنامج في إطار البند 

  ".لتدقيق أمن الطيران

  )و(المرفق 

   الفنيةالتدابيرمساعدة الدول على تنفيذ 
  لحماية الطيران المدني الدولي

 موارد مالية استثمارا الفنية لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي يتطلب التدابير تنفيذ لما كان
  .لألفرادوتدريبا 

 رغم المساعدة تنفيذا تاما الوقائية التدابير صعوبات في تنفيذ تواجه النامية، البلدان، وخصوصا البلدان بعض ولما كانت
  . غير كافية المالية والفنية والماديةهامواردن أل المقدمة لها

  في جميعلشركات الطيران التابعة لها أمن الطيران حيويا لجميع الدول المتعاقدة من أجل التشغيل السليم ولما كان
  .العالم أنحاء

  :ن الجمعية العموميةإف

تحسين إلى تسهيل وتنسيق المساعدة والدعم الفنيين للدول التي تحتاج األمين العام إلى يطلب أن ب المجلس تكلف  - ١
  .ر البرنامج العالمي ألمن الطيران في تقارييردمراقبة األمن فيها وأمن المطارات كما 

 أو التدابير الفنيةبرامج اللبلدان غير القادرة على تنفيذ إلى ا المساعدة قديمإلى ت البلدان المتقدمة تدعو  - ٢  ١
وأمتعتهم  يدويةالركاب وأمتعتهم المن أجل إنهاء إجراءات  لحماية الطائرات على األرض، والسيما الموصى بها المقترحة
  .اجلالبريد العطرود  ومتازالبريد المووالبضائع والبريد المسجلة 
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آلية كل من وفرها يالتي تأخذ بعين االعتبار اإلمكانية   المساعدةتنظر في طلب أنإلى الدول المتعاقدة  تدعو  - ٣ ٢

الدولية والمنظمات " فرع دعم التنفيذ والتنمية"من    الواردة في الملحق السابع عشر،والتوصياتالتنفيذ الفعال للقواعد 
المساعدة احتياجاتها إلى ، لتلبية فيما بين البلدان الناميةالتعاون الفني  جبرنامنمائي، ونامج األمم المتحدة اإلبر األخرى مثل

  .الدولي حماية الطيران المدني لالناشئة عن الحاجةالفنية 

 آلية االيكاو ألمن الطيران يقدمها الدول المتعاقدة إلى االستفادة من المساعدات قصيرة األجل التي تدعو  - ٤ ٣
، ومشاريع المساعدات طويلة األجل التي يقدمها برنامج التعاون الفني لسد الثغرات المكتشفة لتنميةفرع دعم التنفيذ وا برنامج

  . التدقيق عملياتمن خالل

التي تقدمها إلى  المالية والفنية والمادية التي لديها الموارد الكافية على زيادة المساعدات جميع الدول تحث  - ٥ ٤
من  بالكاملالمنسقة  الجهود الثنائية ومتعددة األطرافتحسين أمن الطيران، وذلك من خالل  لةهذه المساعدللبلدان المحتاجة ا

  . في االيكاو"فرع دعم التنفيذ والتنمية"برنامج  االيكاو ألمن الطيران  آليةمن خاللخصوصا و خالل

تحسين قواعد  أجلمن تدريب على أمن الطيران االيكاو للمراكز  استخدامعلى  الدول المتعاقدة تحث  - ٦ ٥
  . القياسيةاألمنيالتدريب 

وفي العمل على تعزيز  ،لدولالتي يقدمها إلى ا المساعدات المجتمع الدولي على النظر في زيادة تحث  - ٧  ٦
السيما من خالل و، بغرض كشفها اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكيةوأغراض التعاون فيما بينها، حتى تستفيد من أهداف 

  .نية الدولية المعنية بالمتفجراتاللجنة الف
  )ز(المرفق 

اجراءات المجلس ازاء التعاون المتعدد 
األطراف والتعاون الثنائي في مختلف مناطق 

  العالم

 المواثيق القانونيةالمنصوص عليها في والتزامات الدول ز حقوق  ويعزيكمل التعاون الثنائي بين الدول لما كان
  . الطيرانالصادرة عن المجلس بشأن أمن  الدوليةالقواعد والتوصياتوفي  أمن الطيران شأنب الدولية  االتفاقياتبموجب

الثنائية تشكل األساس القانوني الرئيسي للنقل الدولي للركاب واألمتعة والبضائع الخطوط الجوية  اتفاقات ولما كانت
  .والبريد

  .اتفاقات الخطوط الجوية الثنائيةن جزءا ال يتجزأ مينبغي أن تشكل أحكام أمن الطيران كانت ما لو

  :ن الجمعية العموميةإف

لن يتسنى إال من خـالل تـضافر جهـود جميـع         الطيران المدني   األخطار التي تهدد    في إزالة   أن النجاح    تدرك  -١
  .المعنيين ومن خالل اقامة عالقات عمل وثيقة بين الهيئات الوطنية ومنظمي أمن الطيران في جميع الدول المتعاقدة

 مع مراعاة ،الثنائيةالخطوط الجوية دراج بند يتعلق بأمن الطيران في اتفاقات إ جميع الدول المتعاقدة على تحث - ٢ ١
 نص االتفاق النموذجي الذي اعتمده وعلى أن تأخذ في الحسبان ،٢٥/٦/١٩٨٦البند النموذجي الذي اعتمده المجلس في 

  .٣٠/٦/١٩٨٩المجلس في 
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تعاقدة على أن تشترك في شبكة ضباط االتصال لشؤون أمن الطيران التي أنشأتها االيكاو جميع الدول المتحث   - ٣

 شبكة بهدف توفير حدقة بعمليات النقل الجوي المدني األخطار الم عنإلبالغل والتي أنشئتن لم تكن قد اشتركت فيها ـ إـ 
   .دولية التصاالت أمن الطيران في داخل كل دولة

  :ن يواصل ما يلي المجلس بأتوصي -٤  - ٢
 أفعال التدخل غير المشروع في الطيران منع  وردع الدول من التعاون علىالتي اكتسبتها  الخبرةجمع نتائج   )أ

  .المدني الدولي
 التهديدات التي يتعرض لها أفعال التدخل غير المشروع في  في منعالمتباينةظروف واالتجاهات التحليل   )ب

  .تلف مناطق العالمالطيران المدني الدولي في مخ
  . هذه أفعال التدخل غير المشروعمنعردع وإلى توصيات لتعزيز التدابير الرامية إعداد   )ج
 التهديدات الجديدة والناشئة ضد لمعالجة االستعجال والسرعة الالزمين ي من المجلس العمل على وجهتطلب  - ٥

التنفيذ أو التفسير غير  وأ تيجة للخلططراب في السفر الجوي نالطيران المدني والتخفيف من حدة أي اض
 على قيام تشجيعبة المشتركة والمتسقة من الدول، والالمتسق لإلجراءات الضرورية، وذلك بتسهيل االستجا

  .األمورإعالم جمهور المسافرين بشكل واضح بتلك الدول ب
  )ح(المرفق 

  في مجال أمن الطيرانالدولي واالقليمي التعاون 
  :مية الجمعية العموإن

  . الحاجة إلى تدابير أقوى لمنع جميع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدنيإذ تضع في اعتبارها
المنظمات الدولية واإلقليمية و بأن التهديد الموجه إلى الطيران المدني يتطلب ردا عالميا فعاال من الدول إذ تقرو
  .المعنية
منظمة الشرطة الدولية للطاقة الذرية، و والوكالة ،)CANSO(نية منظمة خدمات المالحة الجوية المد تدعو  - ١

ومكتب األمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، ، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ،)نتربولالا(الجنائية الدولية 
تحاد الدولي لرابطات طياري  والمجلس الدولي للمطارات، واال،واالتحاد البريدي العالمي، واالتحاد الدولي للنقل الجوي

أقصى درجة ممكنة لحماية الطيران إلى  التعاون مع االيكاو  إلى مواصلةالجهات المعنيةوغير ذلك من  ،الخطوط الجوية
  .المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

ة بالسفر الدولي اآلمن  الخاص(G8) ة الثمانيالبلدانإلى المجلس أن يأخذ في الحسبان مبادرة مجموعة تطلب   - ٢
مثل مبادرة التجارة األمنية في المعنية  مع تلك المجموعـة ومجموعات الدول األخرى يواصل تعاونه يتعاونوالميسر، وأن 

 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(ثله الصواريخ الجوية المحمولة للتهديد الذي تم

في إطار الجهـد العـالمي   " لجنة األمم المتحدة لمكافحة االرهاب   " مع   يواصل تعاونه  يتعاون الى المجلس أن     تطلب  -٣
  .لمكافحة االرهاب

  —ى ـ انته—


