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 المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران
 1221 سبتمبر 21-21، يالمونتر

 تعزيز أمن الشحن الجوي من جدول األعمال: 1البند 

 الطيرانأمن 
  2والدوؿ األعضاء األخرى 1االتحاد األوروبي والدوؿ األعضاء فيوورقة مقدمة مف )

 (في المجنة األوروبية لمطيراف المدني

 موجز
.  تعزيز أمف الشحف الجوي: مف جدوؿ األعماؿ 2تتناوؿ ورقة العمؿ ىذه بشأف أمف الطيراف مسائؿ تتصؿ بالبند رقـ 

يسَّر معالجتو وأنار  ، وىو ما2112وكاف فريؽ خبراء أمف الطيراف قد نظر في ىذا البند، في آخر اجتماع لو في مارس 
 .الطريؽ إلى األماـ

 .2اإلجراء المطموب مف المؤتمر الرفيع المستوى بشأف أمف الطيراف في الفقرة  يرد

 المقدمة -1

ىناؾ حاجة إلى إدخاؿ تحسينات عمى النظاـ العالمي ألمف الطيراف، مف خالؿ تعزيز أمف الشحف الجوي  1-1
وقد طبقت بعض الدوؿ األعضاء في االيكاو تدابير أمنية إضافية بعد محاوالت التخريب التي استيدفت طائرة   .والبريد الجوي

، بدسِّ أجيزة متفجرة مرتجمة داخؿ شحنات مف البضائع الجوية ُأرسمت مف اليمف.  وقامت أوروبا بتعزيز أمف 2111في عاـ 
، ىذا إضافة إلى النظاـ المتيف الوارد عميياية عمى البضائع والبريد الشحف الجوي والبريد الجوي مف خالؿ فرض ضوابط أمن

 .يامن المنطمؽ ؽ عمى الشحف والبريدطبَّ لسمسمة اإلمدادات الذي كاف يُ 

وىناؾ قدر كبير مف االندماج بيف قطاع الشحف الجوي والبريد الجوي عبر الحدود، وىو ما يستوجب التناغـ  1-2
حركة الركاب.  وفي المقابؿ، يمكف ليذا التناغـ أف يساعد في تحقيؽ  تقتضيو، أكثر مما في القواعد األمنية عبر الحدود

 وؿ األعضاء في االيكاو.دالمعادلة بيف مختمؼ النظـ األمنية ويفسح المجاؿ، بالتالي، لالعتراؼ المتبادؿ بيف ال

دات المحدقة بالشحف الجوي فيؼ مف التيديؿ، لمتخويتعيف اآلف عمى االيكاو أف تتصرؼ بسرعة، في ىذا الحق 1-3
وتفادي نيوج متعارضة أو غير متوافقة، مف خالؿ إرشاد الدوؿ إلى السبيؿ القويـ في ىذا المجاؿ.  وينبغي أف يشمؿ ىذا 

 السبيؿ اإلسراع باعتماد قواعد قياسية دولية متينة بخصوص أمف الشحف الجوي.

                                                           
سػػػتونيا وفنمنػػػدا وفرنسػػػا وألمانيػػػا  1 يطاليػػػا والتفيػػػا وليتوانيػػػا أواليونػػػاف وىنغاريػػػا و النمسػػػا وبمجيكػػػا وبمغاريػػػا وقبػػػرص والجميوريػػػة التشػػػيكية والػػػدانمرؾ واا يرلنػػػدا واا

سبانيا والسويد والمممكة المتحدة.   ولكسمبرغ ومالطة وىولندا وبولندا والبرتغاؿ ورومانيا وسموفاكيا وسموفينيا واا
األسػػػود والنػػػروي  وسػػػاف مػػػارينو وصػػػربيا وسويسػػػرا  ألبانيػػػا وأرمينيػػػا وأذربيجػػػاف والبوسػػػنة واليرسػػػؾ وكرواتيػػػا وجورجيػػػا وأيسػػػمندا ومولػػػدوفا ومونػػػاكو والجبػػػؿ 2

 وجميورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة وتركيا وأوكرانيا.
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األمنية المادية.   إلى أمف سمسمة اإلمدادات أو المراقبة وينبغي أف يستند تعزيز مقتضيات الشحف والبريد القائمة 1-4
وقد عرض الفريؽ العامؿ المعني بأمف الشحف الجوي، التابع لاليكاو، عناصر رئيسية مثؿ تعريؼ "البضائع عالية الخطورة"، 

طائرات الشحف الخالص.  وتعزيز الضوابط األمنية عمى "البضائع عالية الخطورة"، وتعزيز التدابير الخاصة بالشحف عمى متف 
 ؿ ىذه العناصر الحد األدنى الجديد دوليًا لوضع قواعد قياسية ألمف الشحف الجوي والبريد الجوي.وينبغي أف تشكِّ 

وبالموازاة مع اعتماد قواعد قياسية وتوصيات دولية بخصوص الشحف والبريد، ينبغي لاليكاو أف تحث الدوؿ  1-5
 لمتدابير الخاصة بأمف الشحف والبريد.التنفيذ الفعمي  تأميفاألعضاء عمى 

، التكافؿوأخيرًا، فإف تعزيز أمف الشحف الجوي والبريد الجوي وأمف الطيراف عمى الصعيد العالمي وعمى أساس  1-6
مع السمطات األخرى المعنية بأمف سمسمة اإلمدادات )مثؿ منظمة الجمارؾ العالمية واالتحاد  وانسجاماً تعاونًا وثيقًا  يقتضي

البريدي العالمي(.  وبناء عميو، ينبغي لمقواعد القياسية الجديدة التي ستصدرىا االيكاو أف تحقؽ االنسجاـ بيف اشتراطات كؿ 
ؿ النيوض بالتداؤب بيف الصكوؾ جالمعروفيف مف أ المرسميفيف كالء المنظمو واحد مف المشغميف االقتصادييف المرخص ليـ وال

أف تكوف ىناؾ متابعة عف كثب غي تفاديًا لالزدواجية وتقميصًا لمنفقات في ىذا القطاع.  وينب لتمؾ السمطات، يةاألمنبرام  الو 
إللكترونية المسبقة عف الشحف ا السمطات الجمركية مع القطاع بشأف المعمومات تجريياالتي  واالختباراتلممناقشات الجارية 
 ختمؼ المنظمات.بالتعاوف مع م االختباراتنتائ  ىذه  ـ دراسةلألغراض األمنية، ث

 اإلجراء المطلوب من المؤتمر -2

 ُيرجى مف المؤتمر: 2-1

حف الجوي والبريد الجوي التي عرضيا الفريؽ العامؿ لمقتضيات الرئيسية لتعزيز أمف الشيؤيد اأف  ( أ
 ؛الشحف الجوي، التابع االيكاوالمعني بأمف  

اذ قواعد قياسية جديدة لتعزيز أمف الشحف الجوي والبريد الجوي، يؤكد عمى الطابع االستعجالي إلنف أفب( 
وذلؾ بدعوة المجمس إلى اعتماد تمؾ القواعد القياسية في أقرب وقت ممكف مف خالؿ تعديؿ الممحؽ السابع 

 .التفاقية شيكاغو األمف –عشر 
 

 — هىانت —


