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  والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 

  تقرير اللجنة التنفيذية

  عن

   من جدول األعمال١٥البند 
  )التنفيذيةمقدم من رئيس اللجنة (

 من جدول األعمال وتوصي ١٥ على التقرير المرفق عن البند التنفيذيةوافقت اللجنة 
  ١٥/٣ و ١٥/٢ و ١٥/١القرارات بأن تعتمد الجلسة العامة 

  

  

  .بعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقرير: مالحظة
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  برنامج أمن الطيران  :١٥لبند ا
مرحلي مقدم   في موضوع برنامج أمن الطيران على أساس تقرير          الثالثةنظرت اللجنة التنفيذية، في جلستها        ١-١٥

 مستوى المساهمات عن و(WP/55)امج منذ الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية     برنال التطورات في    لإلبالغ عن من المجلس   
أحـدهما عـن   : مجلـس من الفي تقريرين آخرين نظرت اللجنة أيضا ، و(WP/62)اإلرشادية في خطة عمل االيكاو ألمن الطيران        

) ١ واإلضـافة رقـم      WP/26) (أسلحة المانبـادز  (الخطر الذي يتهدد الطيران المدني من جراء الصواريخ الجوية المحمولة يدويا            
، قـرار   مـشروع  عن تحديث البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير ال                واآلخر

 WP/66 ت الورقـا :مقدمة من الدول والمـراقبين  ورقة ١٩وباإلضافة الى ذلك، كانت هناك  .  (WP/27) ٩-٣٥الجمعية العمومية   
 WP/171 و WP/127 و WP/121 و WP/118   وWP/93 و WP/92 و WP/87 و WP/86 و WP/84 و   WP/83 و   WP/81 و
  .WP/272 و WP/255 و WP/252   وWP/212 و WP/180 and Corrigendum No. 1 و WP/174 و WP/173 و

ي برنامج أمـن الطيـران منـذ         تقريرا عن األنشطة والتطورات ف     ،WP/55 في ورقة العمل     ،  قدم المجلس   ٢-١٥
 ٢٠٠٦ذلك برنامج المساعدة اإلنمائية المنسقة الذي أنشئ في مـارس           وتضمن  . الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية    

أورد  التقرير أيضا التقدم المحرز حتـى اآلن و        شرح و .٢٠٠٧ اعتبارا من يونيو     (ISD) والتنميةوأدمج في فرع دعم التنفيذ      
تضمن إشـارة   ، و  أعمال التدخل غير المشروع    عن ثالث سنوات    يغطي اوقُدم للجنة أيضا تقرير   .  ديدة للبرنامج األنشطة الج 

  .الى السياق القانوني لإلبالغ عن أعمال التدخل غير المشروع والتحليل المقترن بها
 ٢٠١٠-٢٠٠٨لفتـرة   لخطة عمل أمن الطيران لصيل التمويل الالزما المجلس تفقدم، WP/62في ورقة العمل     ٣-١٥

 جـاري   خطة عمل أمن الطيـران    ةفل في المائة من تك    ٤٨ وقدم شرحا مفاده أن ما يقرب من      .  مليون دوالر أمريكي   ١٧,٩والبالغ  
 المتبقي من األمـوال فـي      من خالل الرصيد      ماليين دوالر أمريكي   ٩,٣ سد الفجوة البالغة  وسيتعين  .   في الميزانية العادية   دمجه

 ماليـين دوالر  ٤,٧ ومن المتوقع أن يبلغ هذا الرصيد المتبقي من األموال في نهاية السنة المالية    . ٢٠٠٧الية  نهاية السنة الم  
مـن   هـذا الرصـيد   إلـى وبالنظر .   على مدى السنتين األخيرتينة التي قدمت على أساس متوسط المساهم، وذلك أمريكي

 بنـسبة  ويعتمد ذلك بالطبع على بلوغ نسبة تحصيل األموال. ريكي ماليين دوالر أم٤,٦يتوقع حاليا أن يبلغ العجز   األموال،  
  .) في المائة٣٢تبلغ نسبة جمع األموال في الوقت الحالي ( من المبلغ المقرر،  على األقل في المائة٦٥
وأوصت ، أعربت الواليات المتحدة عن تأييدها لبرنامج المساعدة اإلنمائية المنسقة           WP/92في ورقة العمل    و  ٤-١٥

اتخاذ إجراءات تهدف الى زيادة مشاركة الدول األعضاء في تعزيز الشراكات مع الدول األعضاء األخرى التي تحظـى بخبـرة                    ب
وتقدم الواليات المتحدة حاليا المساعدة والتدريب في مجاالت األمن للدول األعـضاء فـي االيكـاو مـن     .  في مجال أمن الطيران  

  ومـن أجـل   . القواعد الدولية لألمـن تنفيذ واستمرارمتعددة األطراف التي تركز على ضمان  الثنائية أو ال ترتيباتخالل مختلف ال  
عض ومـع االيكـاو     الب بعضها    بين ل المعلومات بادتوسيع نطاق هذا العمل، تشجع الواليات المتحدة الدول المانحة األخرى على ت           

اليكاو في ضمان سد الثغرات المحددة في مجال األمـن عـن   من أجل الحد من االزدواجية في أنشطة المساعدة األمنية ولمساعدة ا    
  .سابع عشر على نحو مستديمللملحق المتثال اال إلىطريق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران بطريقة تؤدي 

 الدول األعضاء في الهيئـة العربيـة للطيـران          بالنيابة عن ، قدمت مملكة البحرين،     WP/272في الورقة   و  ٥-١٥
أطبـاء  " ةوسيكون هذا الفريق على غرار منظم.  فريق عالمي للخبراء في مجال سالمة وأمن الطيرانفهوم إنشاء المدني، م 
صعيد العالمي ممـن   ال المتقاعدين على     المتطوعين  ويتألف بصورة رئيسية من خبراء من      ،"صحفيون بال حدود  " و "بال حدود 

  .المساعدة للدوليرغبون في مواصلة استخدام مواهبهم وخبراتهم في تقديم 
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 واألعضاء اآلخـرين    الدول األعضاء في الجماعة األوروبية المقدمة بالنيابة عنWP/66وفي ورقة العمل   ٦-١٥
لسنوات الـست الماضـية التـي تلـت      أنه حدث خالل اإلى، أشارت البرتغال )إيكاك(في اللجنة األوروبية للطيران المدني     

واقترحت، فـي   .  المدنيالعالم في مجال القواعد القياسية المتعلقة بأمن الطيران          تقدم كبير على مستوى      ٢٠٠١ سبتمبر ١١
ومواصلة إعداد هذه القواعد القياسية على الصعيد العـالمي، ودعـت   للعمل على أساس هذه التطورات       أولويات   هذا السياق 

 وتضمنت هذه األولويـات االنتقـال مـن    .مة في برنامج العمل للسنوات الثالث القادوفقا لذلك اتخاذ اإلجراءات    إلىااليكاو  
إعداد قواعد جديدة إلى التنفيذ المحسن للقواعد القائمة، والتعجيل بالبحث عن حل مبني علـى التكنولوجيـا للكـشف علـى                     

  .السوائل والهالميات واأليروسول
تعزيز جهود  إلى   يهدف    مشروع قرار للجمعية العمومية    ١ واإلضافة رقم    WP/26قدم المجلس، في الورقة       ٧-١٥

 يتعرض له الطيران المدني من استخدام الصواريخ الجوية         الذي ر التصدي للتهديد الخطي   إلىمجتمع الطيران المدني الرامية     
وقـدم مقترحـات   .  جو، واألسلحة الخفيفة، والقذائف الـصاروخية -، والصواريخ األخرى أرض  )المانبادز(المحمولة يدويا   

الـصك  " في ضوء آخر التطورات التي استجدت في األمم المتحدة، مثل إصدار      ١١-٣٥مية رقم   لتعديل قرار الجمعية العمو   
الدولي لتمكين الدول من التعرف على األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها فـي الوقـت المناسـب                   

  .المبادرات اإلقليمية والوطنية باإلضافة إلى تحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب،واستراتيجية األمم الم" وبطريقة يعول عليها
 تقريرا عن تنفيذها لإلرشادات الخاصة بالضوابط األمنية للكـشف  WP/174، في ورقة العمل   ،قدمت الصين   ٨-١٥

ضي تماما   المعدات الفنية المتاحة حاليا ال تق      والهالميات التي أوصت بها االيكاو، وأشارت إلى أن       واأليروسول  عن السوائل   
  .فجرات السائلة على الطيران المدنيى جميع التهديدات التي تمثلها المتعل
 قيـود  سنغافورة والتحديات التي واجهتها في تنفيذ التها تجرب،WP/171 في ورقة العمل     ، سنغافورة ووصفت  ٩-١٥

ه اإلجراءات، استرعت  ومع اإلقرار بالحاجة إلى تحسين مستوى التنسيق الدولي لهذ          .على السوائل واأليروسول والهالميات   
سنغافورة انتباه الجمعية العمومية إلى الحاجة العاجلة ألن تعد االيكاو مواد إرشادية مفصلة لتوفير المساعدة اإلضافية للدول                 

  .في تنفيذ الضوابط األمنية للكشف عن السوائل واأليروسول والهالميات في أقرب فرصة ممكنة
الناجم عـن القيـود األمنيـة     على التأثير الكبير ،WP/118 في ورقة العمل  ،وشدد المجلس الدولي للمطارات     ١٠-١٥

اإلدارة اليوميـة   اليدوية على تـسهيل حركـة الركـاب وعلـى           اإلضافية في حمل السوائل واأليروسول والهالميات في األمتعة         
تقـدير   وأعرب عـن   .قار إلى التنسيق الدولي   ونجم عن هذا التأثير عن الحاجة إلى تلبية التدابير اإلضافية ذاتها واالفت            . للمطارات

غير أن الـصناعة تعتقـد أن        . الصناعة لاليكاو على األعمال الطيبة المنجزة مثل وضع ترتيبات إطارية للتوصل إلى حل عالمي             
  .الورقةهناك حاجة إلى مواصلة القيام بالدور القيادي واتخاذ إجراءات عاجلة للتوصل إلى حل عالمي للمشاكل المذكورة في 

 كولومبيا الجمعية العمومية الى تعديل مشروع القرار المتعلـق بالبيـان            ، دعت WP/212وفي ورقة العمل      ١١-١٥
 فـي الورقـة     فعال التدخل غير المشروع، الوارد    الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني الدولي من أ          

WP/27      اث أدوات تكنولوجية تساعد على دعم شبكة مراكز االتصال المعنية بـأمن            ، وذلك بغية توفير اإلرشاد بشأن استحد
وينبغي أن يسهم هذا التطور أيضا فـي        .  الطيران حتى يتسنى للدول الحصول في الوقت المناسب وبكفاءة على المعلومات          

  .ان المدنيإنشاء أداة تكنولوجية تتيح توزيع المعلومات األمنية ذات الصلة باألخطار التي تتهدد الطير
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 تتيح للـدول،    طيران، اعتبرت الواليات المتحدة أن شبكة نقاط االتصال المعنية بأمن ال          WP/86 في الورقة و  ١٢-١٥

متصلة بـأمن الطيـران     دل المعلومات الحاسمة قبل وقوع حادثة       اآللية الالزمة للتعاون والتي من خاللها يمكن تبا       وقت األزمات،   
مهم أن يكون باستطاعة الدول االتصال بالعناصر الموجودة داخل سلطة مناسـبة إلطالعهـا علـى                ومن ال . وأثناءها وفي أعقابها  

. اقتـضت الـضرورة   المعلومات الحاسمة بالنسبة لحماية شبكة الطيران العالمي ومواءمة عمليات التصدي لتهديـد وشـيك، إذا                
ات كل منها محفوظة ومتاحة لتـصل إليهـا الـدول           وينبغي تشجيع الدول على المشاركة في هذه الشبكة وضمان أن تكون معلوم           

 وأيدت الواليات المتحدة التطوير المستمر لقاعدة بيانات الشبكة التي تضم جهات االتصال األساسية بالنسبة لجميع الـدول       .األخرى
  . آخر المستجدات كافة الدول على أن تسجل في الشبكة وتحتفظ بمعلومات تتضمن العموميةاألعضاء، وأوصت بأن تحث الجمعية

، شددت الواليات المتحدة على أن األخطار التي تتهدد الطيران ال تـزال تتطـور،             WP/87 وفي في الورقة    ١٣-١٥
ذلك أن اإلرهابيين يسعون إلى التغلب على التدابير الموجودة واستحداث وسائل جديدة يستهدفون بها الطـائرات والركـاب                  

. ة يمكن أن تساعد الدول األعضاء على مجابهة هذه التهديدات المتطـورة باسـتمرار  وهناك تقنيات متعدد. ومرافق الطيران 
وهي تتراوح من التكنولوجيات المتطورة والباهظة الثمن لفحص الركاب واألمتعة والشحنات إلى التكنولوجيات األقل تكلفـة          

 حجم شبكة الطيران والموارد المتاحة، والوفـاء        ويمكن للدول تكييف نظمها األمنية حسب      . المستخدمة للفحص األولي أو التكميلي    
واقترحت الواليات المتحدة تدابير وتكنولوجيات بديلة يمكن النظر فيها عند وضـع نظـام أمـن                . في الوقت ذاته بالمعايير الدولية    

متعـة والـشحنات،   وباإلضافة إلى استعمال المعدات المتطورة جدا لفحص الركـاب واأل   . الطيران الخاص بالدولة  وتوسيع نطاقه     
 األمنية القائمة على مجابهة الخطر، بما في ذلك إدخال عنصر يضمن عـدم القـدرة علـى    اإلجراءات، مثل هنالك آليات أقل تكلفة   

  . األمن القائم بحيث يصبح أكثر فعاليةالتنبؤ أو عنصر العشوائية وهي عناصر بإمكانها أن تزيد من القيمة الحقيقية لنظام
ـ  ترخيص، اعتبرت مصر أنه من واجب الدول المتعاقدة WP/81ة وفي الورق   ١٤-١٥ ات  األشخاص الذين يقومـون بعملي

وشددت على أهمية العوامل البشرية في عمليات أمن الطيران المدني، عند اسـتخدام التكنولوجيـا المتقدمـة، وأوصـت                . الكشف
  .التشغيليةببعض الممارسات 

لى أن التهديد المحدق بأمن الطيران بلغ في عالم اليوم أعلى مـستوى   عدتايالن، شددت   WP/93 في الورقة و  ١٥-١٥
واعتبـرت  .  ومع نقاط الضعف المعرضة للخطر      مستوى التهديد   اإلجراءات األمنية متناسبة مع    كونتويجب أن   . له على اإلطالق  

  .اإلستراتيجية في خطة األعمال  هو السبيل الوحيد للخالص، وبالتالي ينبغي إدراجهاإلستراتيجيةأن نظام اإلدارة األمنية 
العربية للطيران المدني بأن الدول العربية نظرت، خالل المؤتمر الدولي          الهيئة  ، أفادت   WP/255 في الورقة   ١٦-١٥

في كثير نظرت ، ٢٠٠٧  مارس ٢٨ إلى   ٢٦عربية السعودية من     الذي عقد في جدة، بالمملكة ال      ،الثاني ألمن الطيران العربي   
  وفي ترابطها وتفاعلها مع نظام أمن الطيـران  العربيمواضيع المتصلة بأمن الطيران على المستوى اإلقليمي من القضايا وال  

.  تشريعات ولوائح األمن الدولية واإلقليمية والوطنيـة  األهمية القصوى لتحقيق التجانس بين    وتم التشديد على  .  الدولي المدني
آلية تقبلها جميع الدول المتعاقدة في اإليكـاو، لـضمان االتـساق          إنشاء  و نظام قانوني موحد     وضعوفي هذا السياق، اقتُرح     

  .والتماسك واالنسجام فيما يتصل بقوانين الطيران المدني
بيان موحد بـسياسات    : ٩-٣٥، عرض المجلس مقترحات لتنقيح قرار الجمعية العمومية         WP/27 في الورقة   ١٧-١٥

 أمـن  جـال ، في ضوء التطورات الحاصلة فـي م ولي من أفعال التدخل غير المشروع اإليكاو المستمرة لحماية الطيران المدني الد     
 عمليات الطيران المدني جـراء مـؤامرة        التهديد الذي تعرضت له   وهي  الطيران منذ الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية،        

ومتفجـر  ،  ات جهاز متفجر يـدوي الـصنع       كانت تتعلق باستخدام مكون     ضد طائرة مدنية فوق شمال األطلنطي      إرهابية مزعومة 
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سائل مصنوع يدويا، وحملهما مرورا بنقطة التفتيش األمني للركاب واألمتعة اليدوية من أجل تجميعها في منطقة التحركات                 
 وإنشاء شبكة نقاط االتصال المعنية بأمن الطيران قصد اإلبالغ عن التهديـدات الوشـيكة               المراقبة، ربما على متن الطائرة؛    

وتضمنت مسودة النص أيضا تعديالت اعتُبـرت ضـرورية    . مليات النقل الجوي المدنية؛ وإنشاء فرع دعم وتنمية التنفيذ   لع
  .إليضاح مضمون السياسات الحالية

 أن نظام أمن الطيران اليوم على مستوى عـال ولكنـه            WP/83رأى اتحاد النقل الجوي الدولي في الورقة          ١٨-١٥
 االتحاد بعض المبادئ الرئيـسية  اقترحو.   حد بعيد على ردود الفعل إزاء األحداث إلىءة ويقوم   يمكن أن يكون غير ذي كفا     

  . تعزيز القوة والكفاءة بالتركيز على األخطار الرئيسيةإلىبشأن نهج أمني قائم على المخاطر، يهدف 
لـضمان  النهج الذي يتبعـه   WP/84 في الورقة )األياتا ( اتحاد النقل الجوي الدولي إلى ذلك، شرح باإلضافة  ١٩-١٥

مطلـب   اآلن   " األمـن  نظم إدارة "وأفاد أن   .   في عملياتها  "إدارة األمن نظم  " اعتماد كافة شركات الطيران األعضاء فيه نهج      
 تدقيق السالمة  وسوف تخضع هذه الشركات للتقييم من زاوية نظم إدارة األمن، وذلك من خالل            األياتا إلزامي لجميع أعضاء  

 التشغيلي في بيئة أمن الطيران بخصوص تنظيم األمن والتنفيذ         اإلدارة نظم دور    في نظر االتحاد قد  و.   التابع لألياتا  التشغيلية
ثم سلط الضوء على الفوائد التي يمكن لهذا النهج أن يوفرها في دعم التنمية المتواصلة والحفـاظ علـى                   .  للضوابط األمنية 

  . السابع عشرالملحق لمتطلبات نظام نقل جوي آمن وفعال وفي االستجابة
 بأن يزود مشغل شـركات  ١ والتصويب رقم    WP/180وأوصى االتحاد الدولي لعمال النقل في ورقة العمل           ٢٠-١٥

. الطيران أفراد طاقم المقصورة بأجهزة اتصاالت السلكية ال يمكن رؤيتها وتكون مؤمنة وال تحتاج إلى اسـتخدام األيـدي                  
ن االتصال بين أفراد طاقم المقصورة وطاقم القيادة، وأفراد الشرطة المتواجدين، وموظفي            ن تحس ويمكن لمثل هذه األجهزة أ    

ومن أجل اعتماد هذه األداة الهامـة       .  اإلرهابية ١١/٩/٢٠٠١الخدمات األرضية، والتقليل بالتالي من إمكانية تكرار هجمات         
 العمومية إلى العمل مع ممثلـي االتحـادات والـصناعة          لمكافحة اإلرهاب بسرعة وعلى نطاق واسع، دعا االتحاد الجمعية        

  .والحكومات في مجال األمن لوضع خطط التنفيذ الفنية وتشجيع الدول المتعاقدة على اعتماد هذه الخطط
، شددت منظمة السياحة العالمية على أن سالمة وأمن الطيران والسياحة ليـست        WP/127وفي ورقة العمل      ٢١-١٥

ويـرتبط  .  الغة من حيث تفادي مأساة إنسانية، وإذ لها أيضا تفرعات واسعة بالنسبة لالقتصاد العـالمي              فقط من األهمية الب   
     لد مساهمة أعلى في الناتج المحلي اإلجمالي وفرص العمل واالستثمار مـن أغلبيـة       الطيران ارتباطا وثيقا بالسياحة، التي تو

 الدول النامية، حيث تعتبر السياحة النشاط الرئيسي في قطـاع           وينطبق هذا بشكل خاص في    .  األنشطة االقتصادية األخرى  
ـ  المنظمة معنية بالسالمة واألمـن و فإن،  التابعة لألمم المتحدة   وبالنظر إلى مهمة منظمة السياحة العالمية     .  الخدمات ل يسهت

 التابعـة  نظمة السياحة العالميةوعالوة على ذلك، تعزز م.  ، بما في ذلك العناصر الدولية والمحلية لجميع وسائل النقل   سفرال
 ثقافة سالمة وأمن السفر والسياحة على أعلى مستويات الحكومة وصناعة الطيران نظرا ألهميتها االجتماعيـة       لألمم المتحدة 

 بالـسالمة واألمـن   وبينت الورقة العالقة الوثيقة بين الطيران والسياحة بـشأن المـسائل المتعلقـة     .  واالقتصادية الحاسمة 
  . على التعاون الوثيق بشأن هذه المسائل بين مجتمعي الطيران والسياحةهيالت وحثتوالتس
 تقريرا عن التطورات الرئيسية في مجال أمن الطيـران فـي   (WP/121)قدمت أستراليا في ورقة معلومات       ٢٢-١٥

واعتبـرت  . ات االيكـاو  أستراليا وكيف تقوم بوضع سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بأمن الطيران بما يتماشى مع توصي              
  .أستراليا أيضا أن هناك حاجة إلى أن تؤيد جميع الدول برامج االيكاو
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 تقريرا عن برنامجها الخاص بأمن الطيران والجهود التي   ،(WP/173) في ورقة معلومات     ،وقدمت اندونيسيا   ٢٣-١٥

ـ تبذلها اإلدارة العامة للطيران المدني في الدولة لمنع أفعال التدخل غير ال          ات الطيـران المـدني   مشروع المحتملة ضد عملي
  . على مشغليها المرخصينها اإلدارة العامة لرفع الحظر على السفرتبذلوالجهود التي 

 تقريرا عن نتائج المؤتمر الدولي الثاني ألمـن  ،WP/252 في ورقة العمل المملكة العربية السعودية،  وقدمت    ٢٤-١٥
، وهو المؤتمر الذي استضافته المملكة      ٢٨/٣/٢٠٠٧-٢٦لعربية السعودية من    ملكة ا الطيران العربي الذي عقد في جدة بالم      

 قـد   القضايا والمواضيع المرتبطة بأمن الطيـران وأفادت أن كثيرا من   . بالتعاون مع االيكاو والهيئة العربية للطيران المدني      
 األمـن  وتصميمها على دعم تعزيزان العالمي الطيربشأن أمن  الدول العربية ر عن رؤيةيعب وأصدر المؤتمر إعالنا     نوقشت

  . في المنطقة العربية وعمليات الطيرانوحماية الركاب والمطارات
 التهديد ضد الطيران المدني وأقرت بـأن أمـن الطيـران             المستوى العالي من   شددت اللجنة على استمرار     ٢٥-١٥

وتم التأكيد على أن االيكاو باعتبارها قائدا في مجال         . سياسيةاالقتصادية والقانونية وال   الفنية و  موضوع بالغ التعقيد بعناصره   
  . يعالج القضايا الخاضعة لواليتها وكفاءتهاأمن الطيران يجب أن تتصدى لبيئة التهديدات بإتباع نهج شامل

 أعربت اللجنة عن تقديرها لاليكاو على سرعتها في إعداد المبادئ اإلرشادية الخاصة بالـضوابط األمنيـة                 ٢٦-١٥
لفحص السوائل واأليروسول والهالميات، في أعقاب المؤامرة المزعومة ضد طائرة مدنية فوق المحيط األطلسي الـشمالي                

ومع ذلك، تم التأكيد على الحاجة العاجلة إلى تحقيق التجانس في تنفيذ اإلجراءات الخاصة بكـل هـذه        . ٢٠٠٦في أغسطس   
وفي هذا السياق، قدمت توصية بأخـذ زمـام   . رات بدون التأثير على األمنالمواد دوليا، بما يسهل تحويل الركاب في المطا  

  و WP/118االقتراحات الفنية المتضمنة فـي ورقـات العمـل          بما في ذلك من خالل النظر في        المبادرة واتخاذ اإلجراءات    
WP/171و  WP/174.  

بأن يجري المجلس استعراضا متعمقـا      وفيما يتعلق بقواعد األمن المتضمنة في مالحق االيكاو، قدم اقتراح             ٢٧-١٥
وأوصت اللجنة أيـضا تكليـف      . لعملية إعداد هذه القواعد حاليا، ورفع تقرير عن ذلك إلى الدورة القادمة للجمعية العمومية             

 صالحياته وإجراءاته اإلدارية في تاريخ مبكر بهدف إزالة أية قيود يعتقـد بوجودهـا         فريق خبراء أمن الطيران باستعراض    
واقترح كذلك عقد جمعيات عمومية خاصة ألمن الطيـران أو  . في النطاق العام لقضايا أمن الطيرانللنظر درة الفريق على ق 

  .اجتماعات عالمية ألمن الطيران لمواجهة التحديات األمنية بشكل أكثر اشتماال
  .أكدت اللجنة على أهمية تقييم المخاطر في مجال أمن الطيران  ٢٨-١٥
 المستخدمة فـي   )e-learning(عضاء اللجنة نقطة مفادها توسيع نطاق منهجية التعليم االلكتروني          أبرز أحد أ    ٢٩-١٥

وقال أن باإلمكان عقد مناقشات أخرى في إطار الفريق العامل المعني بالتدريب، التابع لفريـق      . ASTCالتدريب داخل شبكة    
  .خبراء أمن الطيران

لعمومية المجلس دراسة المفاهيم والمقترحات الواردة في الفقرات من         وافقت اللجنة على أن تكلف الجمعية ا        ٣٠-١٥
  . وإحراز التقدم فيها٢٩-١٥ إلى ٢٥-١٥
رأت اللجنة ضرورة تعديل مشروعات القرارات ذات الصلة لتعكس الرغبة في إحداث تقدم سـريع نحـو                   ٣١-١٥

  .الدمج الكامل لميزانية األمن في الميزانية البرنامجية العادية
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٣١-١٥        ذلت حتى اآلن لمجابهة التهديد المحدق بعمليات الطيران المدني مـن         أيد أعضاء اللجنة جميع الجهود التي ب
وأعربت عن تأييدها باإلجماع لمشروع القرار الذي قدمه المجلس في الورقـة            ) المانبادز(الصواريخ الجوية المحمولة يدويا     

WP/26١ رقم  والضميمة.  
 ١٥/٢ و١٥/١لجلـسة العامـة القـرارات    ن هذا البند، وافقت اللجنة على أن تقدم إلى ا     في ختام عملها بشأ     ٣٢-١٥
 مـن   ١٦الذي أضيف إلى التقرير عن البنـد        ) ه(بغرض اعتمادها، مع مراعاة مقترحات اللجنة، باستثناء المرفق          ١٥/٣و

  .جدول األعمال

   علىا اللجنة التنفيذية لعرضها أعدتهاتقرار
  اثين للجمعية العمومية بغرض اعتمادهالدورة السادسة والثال

   المساهمات المالية في خطة عمل أمن الطيران١٥/١القرار 

  ، الجمعية العموميةإن

 وصون أواصر الصداقة والتفـاهم بـين األمـم          إقامة تطوير الطيران المدني الدولي يساعد بشكل كبير على           تعتبر إذ
  .هديدا على األمن العام استخدامه تشكل تإساءةوشعوب العالم، ولما كانت 

 واالستيالء غير المشروع على الطائرات وأفعال التدخل غير المشروع األخرى ضد           اإلرهابية خطر األعمال    ولما كان 
، تـدمير  أسـلحة الطيران المدني، بما في ذلك األعمال التي تستهدف تدمير الطائرات، واألعمال التي تستخدم الطـائرات ك               

اوئ السالمة الجوية وكفاءة وانتظام الطيران المدني الدولي، ويعرض للخطر أرواح األشـخاص         ينطوي على تأثير خطير ين    
  .على متن الطائرات وعلى األرض، ويقوض بالتالي ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدني الدولي

  .١٠-٣٥القرار  الى  تشيروإذ

 للقيام على نحو عاجـل بالتـصدي للتهديـدات          لمجلس، عن تأييدها لخطة عمل أمن الطيران التي اعتمدها ا          تعرب وإذ
 برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران الذي يتعلق ضـمن جملـة        إنشاءسيما    ال الجديدة والناشئة ضد الطيران المدني،    

نـة،  أمور بترتيبات أمن المطارات وبرامج أمن الطيران المدني، واستعراض مدى كفايـة اتفاقيـات أمـن الطيـران الراه         
  .واستعراض برنامج االيكاو ألمن الطيران، بما في ذلك مراجعة الملحق السابع عشر وغيره من مالحق اتفاقية شيكاغو

 بـرامج عمـل     إنشاء بأن أمن الطيران سيظل برنامجا حرجا وذا أولوية بالنسبة لاليكاو، وبالحاجة الى              واقتناعا منها 
  .١٠-٣٥جة المسائل المحددة في قرار الجمعية العمومية وتنفيـذها في الفترة الثالثية المقبلة لمعال

 في المائة من خطة عمل أمن الطيـران فـي الميزانيـة العاديـة،               ٥٠ أن األمين العام قد أدرج ما يقارب          تالحظ وإذ
ة لتنفيذ برنامج عمل أمن الطيـران ال يمكـن أن تـدرج بالكامـل فـي الميزانيـة العاديـة للفتـرة                ـاألموال الالزم  وأن

  . نظرا للصعوبات المالية والتمويلية٢٠١٠-٢٠٠٨ لثالثيةا
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] ٤,٦[عن تقديرها للدول المتعاقدة التي تبرعت بموارد بشرية ومالية يتوقع أن تبلغ قيمتها ما ال يقل عن                  تعرب    -١

 خطة عمل أمن الطيـران علـى مـدى الفتــرة الثالثيــة         من أجل تنفيذ   ٢٠٠٨مليون دوالر أمريكي بحلول نهاية سنة       
 ٢٠١٠-٢٠٠٨.  

الدول المتعاقدة على تقديم التبرعات في أقرب وقت ممكن، ويحبذ أن تكون هذه التبرعات جزءا من                 جميع تحث  -٢
ويقترح أن تكون هذه التبرعات على أسـاس جـدول   .  ، لتمويل تنفيذ خطة عمل أمن الطيران  ٢٠٠٨أنصبتها المقررة لسنة    

  .٢٠٠٨عمومية للميزانية العادية لسنة األنصبة المقررة الذي اعتمدته الجمعية ال
 علـى  ٢٠٠٨ سـنة  أوائل في  تعلن سلفا عن تبرعاتها وأن تقدم إسهاماتها        جميع الدول المتعاقدة على أن     تحث  -٣

  .نحو يكفل التخطيط والتنفيذ المالئمين لخطة عمل أمن الطيران
 االحتياجـات  إدراجالطويل بمواصلة المجلس على أن يدعم استدامة خطة عمل أمن الطيران على األجل  تحث    -٤

 من أجل دمجها الكامـل       بناء على ذلك أن يقدم األمين العام اقتراحات محددة         تطلبالتمويلية تدريجيا في الميزانية العادية، و     
  .٢٠١٣-٢٠١١  للفترةفي الميزانية البرنامجية

  .١٠-٣٥ أن هذا القرار يجب قرار الجمعية العمومية تعلن  -٥

  ١٥/٢القرار 
  األخطار التي تهدد الطيران المدني من جراء

  )أسلحة المانبادز(الصواريخ الجوية المحمولة 

  إن الجمعية العمومية
جميع أنحاء العـالم، وخاصـة األخطـار         التي تهدد الطيران المدني في       اإلرهابية إزاء األفعال    قلقها الشديد  تعبر عن    إذ

  .جو واألسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية -، والصواريخ األخرى أرض)بادزالمان(المتمثلة في الصواريخ الجوية المحمولة 
االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة      " بشأن   ٦١/٦٦ الى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم          تشير وإذ

ع الجوي التي يحملها األفراد والحـصول        بشأن منع النقل غير المشروع لصواريخ الدفا       ٦٠/٧٧والقرار  " الخفيفة من جميع جوانبه   
 بشأن تقديم المساعدة الى الدول من أجل كبح االتجـار غيـر المـشروع باألسـلحة            ٦١/٧١عليها واستخدامها دون إذن، والقرار      

  . بشأن استراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب٦٠/٢٨٨الصغيرة واألسلحة الخفيفة وجمعها والقرار 
بالصك الدولي الذي يمكن الدول من التعرف على األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة          "يط علما وإذا تح 

واتفاق فاسنار  ) ٦٠/٨٨(، المرفق بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم         "وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها      
والتكنولوجيات مزدوجة االستخدام وعناصر فرض الضوابط علـى تـصدير          بشأن مراقبة تصدير األسلحة التقليدية والسلع       

الصواريخ الجوية المحمولة يدويا واالتفاقية األمريكية المشتركة لمكافحة التصنيع واالتجار غير المـشروع فـي األسـلحة                 
  . النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد األخرى ذات الصلة

 رد أكثر شـموال واتـساقا   إلعداد األخرى واإلقليميةة التي تبذلها المنظمات الدولية   بارتياح الجهود المستمر   وإذ تالحظ 
  .لمواجهة األخطار التي تهدد الطيران المدني من جراء أسلحة المانبادز

  . بأن األخطار الخاصة التي تمثلها أسلحة المانبادز تتطلب من الدول نهجا شامال وسياسات مسؤولةوإذ تقر
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ول المتعاقدة على اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيق ضوابط صارمة وفعالة علـى اسـتيراد أسـلحة              جميع الد  تحث  -١
 المخزونات منها وعلى التدريب عليها والتكنولوجيـات ذات الـصلة بهـا             وإدارة نقلها   إعادةالمانبادز وتصديرها ونقلها أو     

  . أسلحة المانبادزإنتاج الى الحد من نقل قدرات باإلضافة

 بغية تعزيز وتنـسيق     اإلقليمية وشبه   واإلقليميةجميع الدول المتعاقدة الى التعاون على المستويات الدولية          تدعو  -٢
الجهود الدولية الرامية الى تنفيذ تدابير المكافحة التي يتم اختيارها بعناية حسب فاعليتها وتكلفتها، والتصدي لألخطار التـي                  

  .تمثلها أسلحة المانبادز

دول المتعاقدة الى أن تبادر بأسرع ما يمكن الى اتخاذ التدابير الالزمة لتدمير أسلحة المانبادز غير                 جميع ال  تدعو  -٣
  .المصرح بها والموجودة في أراضيها

الصك الدولي لتمكين الدول من التعرف على األسلحة الصغيرة واألسلحة          " جميع الدول المتعاقدة على تنفيذ       تحث  -٤
كما هو مذكور في قرار الجمعية العامـة لألمـم          " بها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها      الخفيفة غير المشروعة وتعق   

  ".االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه" بشأن ٦١/٦٦المتحدة 

عناصر فـرض ضـوابط    جميع الدول المتعاقدة على تطبيق المبادئ المحددة في الوثيقة الصادرة بعنوان        تحث  -٥
  .اتفاق فاسنار على تصدير أسلحة المانبادز

 المجلس بأن يطلب من األمين العام أن يقوم بعملية رصد مستمرة للخطر الذي تمثله أسـلحة المانبـادز                   تكلف  -٦
ـ               دول على الطيران المدني واالستمرار في إعداد األساليب المناسبة لمكافحة هذا الخطر وأن يطلب بصورة دوريـة مـن ال

  . المتخذة لالستجابة الى أحكامهواإلجراءاتالمتعاقدة إبالغ المنظمة بشأن حالة تنفيذ هذا القرار 

  .١١-٣٥  الجمعية العمومية قرار يجبهذا القرار أن تعلن  -٧

  ١٥/٣القرار 

  االيكاو المستمرة لحماية الطيرانبيان موحد بسياسات 
  المشروع المدني الدولي من أفعال التدخل غير

 الطيران المدني الـدولي مـن أفعـال         بشأن سياسات حماية  توحيد قرارات الجمعية العمومية     المستصوب   من   ما كان ل
 متناول اليـد    إلىالتدخل غير المشروع، وذلك تيسيرا لتنفيذ هذه السياسات وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب                

  .وأسهل فهما وأفضل تنظيما من الناحية المنطقية
 في كل دورة مـن دوراتهـا بيانـا موحـدا         صدرأن ت  ٩-٣٥ رقم    الجمعية العمومية قد قررت في قرارها      كانتولما  

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

 الخامـسة وعدلت ذلك البيان ليشمل القرارات الصادرة عـن الـدورة   ، ٩-٣٥  رقمبالقرار) ح (إلى) أ(الوارد في المرفقات  
  .والثالثين للجمعية العموميةالسادسة 
  :ن الجمعية العموميةإف
 الطيـران المـدني     لحمايةالمستمرة   القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات االيكاو         هذا أن مرفقات    تقرر  -١

الـسادسة والثالثـين    كانت عليه هذه السياسات عند ختام الدورة        بما   مستكمل   والدولي من أفعال التدخل غير المشروع، وه      
  .للجمعية العمومية

 عن سياسـات    بيانا موحدا عادية  من دوراتها ال   كل دورة    أن تطلب إلى المجلس أن يعرض على نظر        تقرر  -٢
  .حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروعل المستمرة االيكاو
  .٩-٣٥ رقم  أن هذا القرار يحل محل القرارتعلن  -٣

  )أ(المرفق 
  السياسة العامة

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

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

 كسالح تدمير أو اسـتهداف      اإلرهابية، بما فيها األعمال التي تنطوي على استعمال الطائرات         األعمال تهديد   ولما كان 
جـو، أو األسـلحة   -، أو القذائف الصاروخية األخـرى أرض     )مانبادز(الطائرات بأسلحة الدفاع الجوي التي يحملها األفراد        

الخفيفة والقنابل المقذوفة بالصواريخ أو حمل السوائل والهالميات وااليروسول على متن الطائرات الستعمالها كعناصر فـي          
 مـن   ذلـك وغيروالهجوم على منشآت الطيران،    ،االستيالء غير المشروع على الطائرات    ، و "فجر ارتجالي جهاز مت "تكوين  

 سالمة الطيران المدني الدولي وكفاءتـه       علىؤثر تأثيرا ضارا وخطيرا     ت الطيران المدني،    ضدأفعال التدخل غير المشروع     
قوض ثقة شعوب العالم في سـالمة       ي، و لى األرض عالطائرات و األشخاص على متن    عرض للخطر أرواح    مما ي وانتظامه،  

  .الطيران المدني الدولي
  بالقـانون اإلخـالل تشكل جريمة خطيرة في  الطيران المدني الدولي ضدكافة أعمال التدخل غير المشروع   ولما كانت 

  .الدولي
ألمن الطيران، الذي  وتوصيات المؤتمر الوزاري رفيع المستوى   ١١-٣٥ و ١-٣٣ الجمعية العمومية    بقراري تذكر   وإذ

  .٢٠٠٢عقد في فبراير 
خطة عمل االيكاو ألمن الطيـران فـي   التي اتخذها المجلس حتى اآلن، وال سيما اعتماده ل   وإذ تحيط علما باإلجراءات     

 لمجابهـة التهديـدات الجديـدة    لوسائل المتاحة للمنظمـة  وتعزيز ا   الوقائية الجديدة،  اإلجراءات الى   باإلضافة،  ٢٠٠٢يونيو  
  .ناشئة ضد الطيران المدنيوال
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  : الجمعية العموميةفإن
 الطيران المدني بغض النظر عـن مكـان ارتكابهـا وهويـة             في جميع أفعال التدخل غير المشروع       بشدة تدين  -١

   .مرتكبيها وأسباب ارتكابها
ي أثناء طيرانهـا    تدمير الطائرات المدنية ف    التدخل غير المشروع التي تهدف الى        بشعور من المقت أفعال   تالحظ     -٢

 متنهـا وعلـى    األشخاص علـى     للدمار وقتل أسلحة  كمدنية  الطائرات  ال إساءة استخدام ، بما في ذلك     على الخطوط التجارية  
  .األرض
لة أمن الطيران   م االستمرار في معا   لمتعاقدةمنظمة الطيران المدني الدولي ودولها ا     على   أنه يجب    تؤكد من جديد    -٣
  .ى درجات األولوية وينبغي توفير الموارد المناسبة لهأعل يحظى بأمرا هباعتبار
 األمـن   إجـراءات  أكثر   الثابتة وذلك بتطبيق   االيكاو   لسياسة جميع الدول المتعاقدة أن تؤكد تأييدها الحازم         تناشد  -٤
والمخططـين    المـرتكبين أفعال التدخل غير المشروع ومعاقبـة     سواء بشكل فردي أو بالتعاون فيما بينها للوقاية من           فعالية

  . والراعين والممولين والمتآمرين في أي فعل من هذه األفعال
 التي قـد تنـشأ بـين الـدول     الحل المنسق والموحد للمسائلفي تسهيل  على مسؤولية االيكاو     تؤكد من جديد      -٥

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

  .تنفيذ خطة عمل االيكاو ألمن الطيران وتأمين أداء هذا العمل بأعلى درجة من الكفاءة واالستجابة
 يعتبـر  تطلب إلـى المجلـس أن  لعادي و في المائة من خطة عمل أمن الطيران في البرنامج ا         ٤٨ بإدماج   ترحب  -٧

  .٢٠١٣-٢٠١١لفترة الثالثية اإعداد ميزانية اإلدماج الكامل معيارا رئيسيا في 
مواصلة دعم خطة عمل االيكاو ألمن الطيران بعقد مذكرات تمويل طوعية مـع    جميع الدول المتعاقدة على  تحث  -٨

  . لحين دمجها كليا في ميزانية البرنامج العاديمات الطوعيةالمنظمة حيث أن تنفيذها التام سيبقى معتمدا على المساه

  )ب(المرفق 

وسن التشريعات الوطنية وعقد ق القانونية الدولية يثاومال
غير المشروع في  أفعال التدخل لقمع  المناسبةالثنائيةاالتفاقات 

  المدني الطيران

  المواثيق القانونية الدولية  )أ

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

 والبروتوكـول ،  )١٩٧١،  مونتريال(  غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني        األفعالواتفاقية قمع   ،  )١٩٧٠
بشأن قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لالتفاقية بشأن قمع أفعـال                   
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اتفاقية تمييـز المتفجـرات البالسـتيكية       ، فضال عن    )١٩٨٨،  مونتريال (التدخل غير المشروع ضد سالمة الطيران المدني      

  .واالتفاقات الثنائية لقمع تلك األفعال) ١٩٩١، مونتريال (بغرض كشفها
  : الجمعية العموميةفإن

 الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكـب علـى          بشأناالتفاقية   التي لم تنضم بعد الى     الدول المتعاقدة    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
  .Treaty Collection ICAO تحت عنوان int.icao.www في مواثيق أمن الطيران القانونية موجودة على موقع االيكاو األطراف

، أن تنفـذ    اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كـشفها        الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في         تناشد  -٢
 التـي    الدول وتناشد ،االنضمام اليها   أو قبولها أو الموافقة عليها أو      يهاالتصديق عل حتى قبل    تتضمنها هذه االتفاقية،     المبادئ التي 

  .هاكنما يمأسرع ب هذه المتفجرات تنفذ تدابير تمييزبالستيكية أن المتفجرات التصنع 

 اتفاقيـات   انضمامها أطرافـا فـي    أهمية   في تذكير الدول ب    باالستمراراألمين العام    من المجلس أن يكلف   تطلب    -٣
فاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض     توا ، المكمل التفاقية مونتريال   ١٩٨٨طوكيو والهاي ومونتريال وبروتوكول عام      

  .قيثاوم، وأن يقدم المساعدة التي تطلبها الدول التي تصادف أي صعوبات في سبيل انضمامها الى هذه الكشفها

  المناسبةاالتفاقات عقد ريعات الوطنية وصدار التشإ  )ب

 عقوبات مشددة على مرتكبي أفعـال       بإنزال القوانين الجنائية الوطنية التي تقضي       بإصدار قيام الدول المتعاقدة     لما كان 
  .التدخل غير المشروع في الطيران المدني يسهل كثيرا ردع تلك األفعال

  : الجمعية العموميةفإن

يقومون بارتكـاب    وافية ضد األشخاص الذين      إجراءات اهتماما خاصا إلصدار  دة أن تولي     الدول المتعاق  تناشد  -١
 من أفعـال التـدخل غيـر        هاأفعال االستيالء غير المشروع على الطائرات وغير      تخطيط أو رعاية أو تمويل أو تسهيل         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         ل وافية   إجراءات الدول المتعاقدة أن تتخذ      تناشد  -٢
 وضـع  أو يةأحكام قانونوذلك بسن  من أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني،          هاالمشروع على الطائرات وغير   

  اتفاقات مناسبة للقضاء على مثل هذه األفعال، حتى يتـسنى ترحيـل     وإبرام لهذا الغرض أو تعزيز الترتيبات القائمة        معاهدة
  . الطيران المدني الدوليضد اإلجراميةهجمات يرتكبون الاألشخاص الذين 
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  )ج(المرفق 
  األمن الفنيةتنفيذ تدابير 

تتطلب من المنظمة ومـن دولهـا المتعاقـدة         لتدخل غير المشروع    من أفعال ا  الطيران المدني الدولي    حماية   لما كانت 
  . ايجابية للحمايةإجراءاتممارسة اليقظة المستمرة ووضع وتنفيذ 

وأمتعـتهم  نقل األشخاص    األمن في جميع مراحل وعمليات       إجراءات هناك حاجة واضحة لتعزيز وتطبيق       ولما كانت 
  .رود البريد الخاص والسريعالمسجلة والبضائع والبريد وطأمتعتهم اليدوية و

وثائق السفر المقروءة آليا تسمح بتعزيز األمن من خالل تحسين الوثائق التي تثبت هوية المسافرين وأطقـم          ولما كانت 
  .الطيارين

 تعاون رفيع المستوى بين الدول من أجل تعزيز مكافحة غـش  بإقامةوثائق السفر المقروءة آليا تسمح أيضا   ولما كانت 
، بما في ذلك تزييف أو تزوير الجوازات ومنع المحتالين من استخدام جوازات صـالحة، واسـتخدام الجـوازات                   الجوازات

  .الملغاة، واستخدام الجوازات التي تم الحصول عليها بالغش منتهية الصالحية أو
 الطائرات  ومشغلي  الدول المتعاقدة هي المسؤولة عن التحقق من قيام الجهات الحكومية وسلطات المطارات            ولما كانت 

  . األمنإجراءاتبتطبيق 
 وسيلة فعالة لمنع أفعال التـدخل غيـر المـشروع فـي        يشكل األمن التي تنادي بها المنظمة       إجراءات تنفيذ   ولما كان 
  .الطيران المدني

ـ      اإلجراءاتولما كانت    دربين  المضادة الالزمة لحماية الطيران المدني ال تفيد إال من خالل توظيف أفـراد األمـن الم
 .، ومراقبة الجودةاإلجازات وإصدار التحريات الشخصية، وإجراءتدريبا عاليا، 

  :فان الجمعية العمومية
 فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشروع بما        تدابير إلصدار أعلى أولوية    إعطاء في   أن يستمر المجلس على    تحث  -١

تفاقيـة  باتحديث أحكام الملحق السابع عـشر     لى أن يواظب على     ع ألمن الطيران المدني الدولي و     ييتناسب مع التهديد الحال   
  .شيكاغو
  الى صـالحيات باإلضافة، المتفجرةطرق كشف المتفجرات أو المواد        دراسات عن  ينجزالى المجلس أن     تطلب  -٢

أن يجـري  و، غرض كشفهابالبالستيكية المتفجرات  تمييز اتفاقيةاللجنة الفنية الدولية المعنية بالمتفجرات بالصورة المبينة في  
 نظـام  إنـشاء ، وذلك بغرض     غير المتفجرات البالستيكية    عن تمييز المتفجرات المثيرة للقلق     ص دراسات خصوعلى وجه ال  

  .اءقتضحسب االقانوني شامل ومالئم 
  للوقايـة مـن   الممكنةالتدابيركافة الدول األخرى على اتخاذ وبالتعاون مع على أساس فردي  جميع الدول  تحث  -٣
تفاقيـة الطيـران   باتوصي بها أحكام الملحق السابع عـشر         التي تقتضيها أو   التدابيرسيما   ، وال التدخل غير المشروع  أفعال  

  .، باإلضافة إلى التدابير التي يوصي بها المجلسالمدني الدولي
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 الدولية الراهنـة    اتواإلجراءوالتوصيات  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  
 الواردة في دليل األمن الصادر عن االيكاو والمتاحة فـي موقـع             اإلرشاديةوأن تراعي المواد     ، الطيران المدني الدولي   في

  . ل على االنترنتااليكاو مقيد الدخو
 الوطنية واالجتماعيـة   الدول المتعاقدة على النهوض بأمن الطيران باعتباره عنصرا رئيسيا في األولويات  تشجع  -٥

  . وفي التخطيط والعملياتواالقتصادية
اب في الـسفر الجـوي بـسبب الخلـط         أن تقلل من حدوث اضطر     ، مع احترام سيادتها،   الدول المتعاقدة تناشد    -٦

سير غير المتسق للقواعد القياسية، وذلك من خالل إقامة التعاون وتنسيق التدابير المتخذة لتنفيذ القواعـد والتوصـيات    التف أو
الدولية واإلرشادات على نحو يتسم باالتساق والكفاءة والفعالية، ومن خالل تقديم المعلومات جيدة التوقيت والمتاحة بـسهولة       

  .لجمهور المسافرين
المتعاقدة التي لم تبدأ بالفعل في إصدار جوازات سفر مقروءة آليا دون غيرها أن تبدأ ذلـك وفقـا                    الدول تحث    -٧

  .١/٤/٢٠١٠ في موعد أقصاه Doc 9303للمواصفات المذكورة في الجزء األول من الوثيقة 
  :يكلف األمين العام بما يلي الى المجلس أن تطلب  -٨
بـشرط   متوافقة ومكملة لبعضها الـبعض     التسهيالت :والملحق التاسع  ر أحكام الملحق السابع عش    أن يتأكد من أن     )أ

  . التدابير األمنيةبفعالية اإلخالل عدم
  .المسائل التي تتعلق بأمن الطيران، في الحاالت المالئمةول أعمال اجتماعات االيكاو ا جدأن يضمن  )ب
  .عنية المطلب الدول  عن أمن الطيران بناء علىإقليمية ندوات أن يعقد  )ج
  .، والبرامج التدريبية ألمن أمن الطيرانعلى برنامج االيكاو للتدريب أن يطور ويحدث  )د
مـستويات التـدريب    المحافظة علـى     يضمن ل  وطورها  أمن الطيران  علىمراكز التدريب   شبكة   أن يشرف على    )ه

  . السليمةوتحقيق مستويات التعاون
يران المدني واإلجراءات الوقائية المالئمة التي تشمل، علـى سـبيل   أن يواصل تحليل التهديدات المحتملة ضد الط      )و

المثال ال الحصر، دخول الموظفين الى المنشآت المؤمنة، والتهديدات ضد المناطق غير المؤمنة، وأسلحة الـدفاع                
ـ  )المانبادز(الجوي التي يحملها األفراد      سلة اإلمـداد  ، والكشف الفعال على الركاب واألمتعة والبضائع، وتأمين سل
  .األمني، ومقدمي الخدمات

 إرشـادية  مواد   وإعداد  على فترات مالئمة   وتعديل دليل األمن   بتحديث   األمين العام من المجلس أن يكلف      تطلب  -٩
 مساعدة الدول المتعاقدة حسب االقتضاء، ل بما في ذلك مواد إرشادية تفصيلية بشأن السوائل واأليروسول والهالميات،          جديدة،

  . المتعلقة بأمن الطيران المدنيواإلجراءات المواصفات نفيذعلى تالجة التهديدات الجديدة ضد الطيران المدني وعلى مع
 إلى المجلس أن يكلف فريق خبراء أمن الطيران باستعراض صالحياته وإجراءاته اإلدارية فـي تـاريخ                 تطلب  -١٠

  . النظر في النطاق الكامل لقضايا أمن الطيرانمبكر بهدف إزالة القيود التي تحد من قدرة فريق الخبراء على
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  )د(المرفق 
  المعنية الدول إجراءات

  مشروعالغير بأحد أفعال التدخل 

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

فـي  تتعرض للمزيد من الخطـر   استيالء غير مشروع قد تتعرض ألي فعلطائرات التي  سالمة رحالت ال   ولما كانت 
 غـالق إالمـدارج وممـرات الـسير و    قفـال إ المساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية وتزويدها بخدماتحالة رفض   

  .المطارات
لخطـر   تتعرض   قدير المشروع    الواقعة تحت فعل االستيالء غ     ات سالمة الركاب والطاقم على متن الطائر      ولما كانت 

  .بينما هي تحت االستيالء قالع باإلاتسمح لتلك الطائرإذا  أكبر
  : الجمعية العموميةفإن
التحديات التي يتعرض لها أمن الطيران المدني من جراء التهديـدات الجديـدة والناشـئة               عن قلقها تجاه   تعرب  -١

  .التدخل غير المشروعوأساليب العمل المتغيرة المستخدمة في ارتكاب أفعال 
واتفاقيـة  الهـاي  اتفاقيـة  طوكيـو و اتفاقية  شيكاغو وةاألحكام ذات الصلة في اتفاقي    ب في هذا الخصوص     تذكّر  -٢

  . المكمل التفاقية مونتريال١٩٨٨مونتريال وبروتوكول عام 
لتصدي ألفعـال   سياسات وخطط الطوارئ ل   الضع  ت ما عند المذكورة أعاله  بأن تراعي الدول االعتبارات      توصي  -٣
  .غير المشروعالتدخل 
االستيالء غير المشروع، بما    أحد أفعال   أي طائرة واقعة تحت     إلى  الدول المتعاقدة على أن تقدم المساعدة        تحث  -٤

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

  . وهو حماية أرواح البشراألعلىتظل محتجزة على األرض، ما لم يصبح رحيلها ضرورة يمليها الواجب س
االستيالء غير المـشروع    أحد أفعال    تحت   الطائرة الواقعة  بأهمية المشاورات بين الدولة التي هبطت فيها         سلمت  -٦

ـ الخبـر إلـى      فضال عن قيام الدولة التي هبطت فيها الطائرة بتبليغ           ، تلك الطائرة  مشغّلدولة  و  المقـصد المفتـرض     ةدول
  .المعلن أو

 االستعانة أي فعل تدخل غير مشروع، وكذلك على الدول المتعاقدة على التعاون بغرض تنظيم رد مشترك         تحث  -٧
ودولـة  إنتـاج الطـائرة     لتدخل غير المشروع، ودولة     ل التي تعرضت    خبرات وقدرات دولة مشغل الطائرة    بعند الضرورة   

  . مع اتخاذ التدابير في أراضيها لتحرير ركاب تلك الطائرة وطاقمها الطائرة،تسجيل
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غير بصفة محتجزة الطائرة ال تعيد بدون تأخير     التي تقضي بأن  أي دولة متعاقدة في الوفاء بالتزاماتها       فشل   تدين  -٨
 أو أن تعرض القـضية  ، أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدنيأحد أي شخص متهم بارتكاب رحلت، أو أن  ةقانوني

  .بدون تأخير على السلطات المختصة
الدول المتعاقدة أن تواصل تقديم المساعدة في عمليات التحقيق في تلك األفعال وفـي القـبض علـى     تناشد    -٩

  .المسؤولين عنها ومحاكمتهم
    عن أفعال التدخل غير المشروعاإلبالغ  )ب
 التقارير الرسمية التي تقدمها الدول المعنية بأفعال التدخل غير المشروع ينبغي أن توفر معلومات موثوقة عن         ما كانت ل

  .هذه األفعال وتشكل أساسا لتقييمها وتحليلها
  :ن الجمعية العموميةفإ
  .يان تقارير رسمية الى المجلس عن هذه األفعال كثيرة ال تقدم في كثير من األحدوالأن  بقلقالحظ ت  - ١
من اتفاقية  ) ١٣(من اتفاقية الهاي والمادة     ) ١١(المادة  المنصوص عليها في     بالتزاماتها   على الوفاء الدول   تحث   ٢

ر لتدخل غيا عقب حدوث وقائع      بأسرع ما يمكن    بأن ترسل الى المجلس    ، باإلضافة إلى أحكام الملحق السابع عشر،      مونتريال
 وفي القواعد والتوصيات الدولية، من أجـل تمكـين   نين المذكورتيالمادتالمقررة في المشروع جميع المعلومات ذات الصلة   

  .األمانة العامة من حفظ معلومات دقيقة وكاملة وتحليل االتجاهات والتهديدات الناشئة ضد الطيران المدني
 من الدول المعنية، في خالل مدة معقولة من تـاريخ حـدوث   األمين العام بأن يطلبمن المجلس أن يكلف    تطلب   -٣

، عن الواقعةواقعة محددة من وقائع التدخل غير المشروع، أن ترسل الى المجلس وفقا لقانونها الوطني جميع المعلومات          كل  
  . األخرىالقانونيةالمتعلقة بتسليم األشخاص أو اإلجراءات  بصفة خاصة المعلومات و

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

  .مالئمة لردع التهديدات الجديدة والناشئة

  )ه (المرفق

  االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيرانبرنامج 

 تم النظر في المرفق المتعلق ببرنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران مع التقرير المقدم الـى                 — مالحظة تحريرية 
البرنـامج  " من جدول األعمـال بعنـوان   ١٦الجمعية العمومية عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا البرنامج في إطار البند        

  ".ي لتدقيق أمن الطيرانالعالم
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  )و(المرفق 
   الفنيةالتدابيرمساعدة الدول على تنفيذ 

  لحماية الطيران المدني الدولي

 وتـدريبا  موارد مالية الفنية لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي يتطلب التدابير تنفيذ لما كـان  
  .لألفراد

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

  :ن الجمعية العموميةإف
ج إلى تحـسين   المجلس بأن يطلب إلى األمين العام تسهيل وتنسيق المساعدة والدعم الفنيين للدول التي تحتا           تكلف  -١

  .مراقبة األمن فيها وأمن المطارات كما يرد في تقارير البرنامج العالمي ألمن الطيران
أو التدابير الفنيـة الموصـى   برامج اللبلدان غير القادرة على تنفيذ إلى ا المساعدة   إلى تقديم  البلدان المتقدمة    تدعو  -٢

والبـضائع  وأمتعتهم المسجلة    يدويةالركاب وأمتعتهم ال   إجراءات   من أجل إنهاء   لحماية الطائرات على األرض، والسيما       بها
  .اجلالبريد العطرود  ومتازوالبريد الم

والمنظمات الدولية األخرى   " فرع دعم التنفيذ والتنمية   "من    تنظر في طلب المساعدة    أنإلى   الدول المتعاقدة    تدعو  -٣
حمايـة  الناشئة عن الحاجة لالمساعدة الفنية   احتياجاتها إلى   فني، لتلبية   التعاون ال برنامج  نمائي، و برنامج األمم المتحدة اإل   مثل  

  .الدولي الطيران المدني
 الدول المتعاقدة إلى االستفادة من المساعدات قصيرة األجل التي يقدمها برنامج فرع دعم التنفيذ والتنميـة،                 تدعو  -٤

  .الفني لسد الثغرات المكتشفة من خالل عمليات التدقيقومشاريع المساعدات طويلة األجل التي يقدمها برنامج التعاون 
لبلدان التي تقدمها إلى ا    المالية والفنية والمادية     التي لديها الموارد الكافية على زيادة المساعدات       جميع الدول    تحث  -٥

 نسقة بالكامل من خـالل  الم لتحسين أمن الطيران، وذلك من خالل الجهود الثنائية ومتعددة األطراف       ةهذه المساعد لالمحتاجة  
  .في االيكاو" فرع دعم التنفيذ والتنمية"برنامج 
  .التدريب األمني من أجلتدريب على أمن الطيران االيكاو للمراكز على استخدام  الدول المتعاقدة تحث  -٦
 التعـاون  وفي العمل على تعزيـز  ،لدولالتي يقدمها إلى ا المساعدات المجتمع الدولي على النظر في زيادة       تحث  -٧

اللجنـة  السيما من خالل    و،  بغرض كشفها  اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية   وأغراض  فيما بينها، حتى تستفيد من أهداف       
  .الفنية الدولية المعنية بالمتفجرات
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  )ز(المرفق 

 التعاون المتعدد إزاء المجلس إجراءات
األطراف والتعاون الثنائي في مختلف مناطق 

  العالم

الدولية والتزامات الدول المنصوص عليها في المواثيق القانونية        ز حقوق    ويعز يكملالتعاون الثنائي بين الدول      لما كان 
  . الطيرانالصادرة عن المجلس بشأن أمن  الدوليةالقواعد والتوصياتوفي  أمن الطيران بشأن

 للركـاب واألمتعـة      التجاري  للنقل الدولي  الثنائية تشكل األساس القانوني الرئيسي    الخطوط الجوية    اتفاقات   ولما كانت 
  . عن طريق الجووالبضائع والبريد

  .اتفاقات الخطوط الجوية الثنائيةجزءا ال يتجزأ من ينبغي أن تشكل أحكام أمن الطيران كانت ما لو
  :ن الجمعية العموميةإف
ن خـالل تـضافر جهـود جميـع     أن النجاح في إزالة األخطار التي تهدد الطيران المدني لن يتسنى إال م            تدرك    -١

  . عالقات عمل وثيقة بين الهيئات الوطنية ومنظمي أمن الطيران في جميع الدول المتعاقدةإقامةالمعنيين ومن خالل 
 مع مراعاة ،الثنائيةالخطوط الجوية دراج بند يتعلق بأمن الطيران في اتفاقات إ جميع الدول المتعاقدة على  تحـث   -٢

وعلى أن تأخذ في الحسبان نص االتفاق النموذجي الـذي اعتمـده             ،٢٥/٦/١٩٨٦تمده المجلس في    البند النموذجي الذي اع   
  .٣٠/٦/١٩٨٩المجلس في 

 إن  — جميع الدول المتعاقدة على أن تشترك في شبكة ضباط االتصال لشؤون أمن الطيران التي أنشأتها االيكاو                  تحث  -٣
األخطار المحدقة بعمليات النقل الجوي المدني بهدف توفير شبكة دوليـة  عن   أنشئت لإلبالغ     والتي —لم تكن قد اشتركت فيها      

  .التصاالت أمن الطيران في داخل كل دولة
 بالمبادرات التي تسهل إنشاء منابر تكنولوجية لتبادل        ، المجلس على النهوض، من خالل المكاتب اإلقليمية       تحث   -٤

  .معلومات أمن الطيران بين الدول المتعاقدة
  : المجلس بأن يواصل ما يليتوصي   -٥
 أفعال التدخل غير المشروع في الطيران        منع علىفيما بينها   الدول من التعاون    التي اكتسبتها    الخبرةجمع نتائج     )أ

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

  .الممناطق الع
  . هذه أفعال التدخل غير المشروعإلى منعتوصيات لتعزيز التدابير الرامية إعداد   )ج
 من المجلس العمل على وجهي االستعجال والسرعة الالزمين لمعالجة التهديدات الجديدة والناشـئة ضـد                تطلب  -٦

فيـذ أو التفـسير غيـر       الطيران المدني والتخفيف من حدة أي اضطراب في السفر الجوي نتيجة للخلط أو التن             
المتسق لإلجراءات الضرورية، وذلك بتسهيل االستجابة المشتركة والمتسقة من الدول، والتـشجيع علـى قيـام     

  .الدول بإعالم جمهور المسافرين بشكل واضح بتلك األمور
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  )ح(المرفق 
  في مجال أمن الطيران واإلقليميالدولي التعاون 

  : الجمعية العموميةإن
  .لتهديد الموجه إلى الطيران المدني يتطلب ردا عالميا فعاال من الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية بأن اإذ تقر

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

 والمجلس الدولي للمطارات، واالتحاد الـدولي لرابطـات طيـاري    ،واالتحاد البريدي العالمي، واالتحاد الدولي للنقل الجوي   
مكنة لحمايـة الطيـران   أقصى درجة مإلى  التعاون مع االيكاو ، وغير ذلك من الجهات المعنية إلى مواصلة  الخطوط الجوية 

  .المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع
 الخاصة بالـسفر الـدولي اآلمـن    (G8)إلى المجلس أن يأخذ في الحسبان مبادرة مجموعة البلدان الثمانية   تطلب    -٢

 األمنية في منطقة    والميسر، وأن يواصل تعاونه مع تلك المجموعـة ومجموعات الدول األخرى المعنية مثل مبادرة التجارة             
 فيما تقوم به من عمل يتصل بإعداد التدابيـر المـضادة للتهديـد        (STAR)رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ       

  .وتشجع على تنفيذ جميع الدول المتعاقدة لتلك التدابير) المانبادز(الذي تمثله الصواريخ الجوية المحمولة 
في إطار الجهد العالمي لمكافحـة      " اإلرهابلجنة األمم المتحدة لمكافحة     "تعاونه مع    الى المجلس أن يواصل      تطلب  -٣

  .اإلرهاب

  — انتهى —




