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  المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران

  ٢٠١٢ سبتمبر ١٤-١٢، یالمونتر
  شحن الجويأمن العزیز ت  :من جدول األعمال ٢البند 

  المبادئ الرئیسة ألمن الشحن والبرید الجویین 
وهولندا والمكسیك وایطالیا والیابان واألردن ولبنان  وكندا والصین وفرنسا وألمانیا وبلجیكا أسترالیا (مقدمة من

والمملكة وسویسرا وسنغافورة وجنوب أفریقیا والسنغال والمملكة العربیة السعودیة ونیوزیلندا واالتحاد الروسي 
والوالیات المتحدة والمجلس الدولي للمطارات والمفوضیة األوروبیة ورابطة البرید غلوبال اكسبرس  المتحدة

طیاري الخطوط الجویة واالتحاد الدولي للشحن الجوي رابطات الدولي ل تحادواالتحاد الدولي للنقل الجوي واال
  )ومنظمة الجمارك العالمیة عالميواالتحاد البریدي ال

  ملخصال
 حدیدتاالسترشاد بها و ة بشأن أمن الشحن والبرید الجویین بهدف مجموعة من المبادئ الرئیس الورقةتقدم هذه 

  االیكاو والدول المتعاقدة في مجال أمن الشحن والبرید الجویین.أن تراعیها ینبغي السیاسة التي  اتجاه
  .٣في الفقرة المقترحة  اإلجراءات یتخذ أنلطیران اأمن المؤتمر الرفیع المستوى بشأن  یرجى من اإلجراء:

 المقدمة - ١

على ضرورة ، ٣٠/٣/٢٠١٢إلى  ٢٦المنعقد من اجتماعه الثالث والعشرین في  ،أمن الطیراناتفق فریق خبراء  ١- ١
أمن الطیران أمن الشحن والبرید الجویین بهدف تقدیمها إلى مؤتمر االیكاو الرفیع المستوى بشأن إعداد مبادئ رئیسة بشأن 

هذه المبادئ أن تمثل إرشادات عامة لألعمال التي ستنجزها  ومن شأن. ٢٠١٢سبتمبر  ١٤إلى  ١٢من  في مونتلایر المنعقد
االیكاو  بذلتهاتتویجا لجهود تعاونیة باإلضافة إلى كونها  ،االیكاو والدول المتعاقدة في مجال أمن الشحن والبرید الجویین

 والمنظمات األخرى ذات الصلة.

 ة بشأن أمن الشحن والبرید الجویینیسالمبادئ الرئ - ٢

أمن الشحن الجوي التابعة لفریق خبراء االیكاو المعني بأمن أعدت مجموعة عمل بشأن لقد  ١- ٢
 لمجموعةمشروع مجموعة من المبادئ الرئیسة بشأن أمن الشحن والبرید الجویین في االجتماع الثالث  (WGACS) الطیران

ي هذه طووافق فریق خبراء أمن الطیران على هذا المشروع. وُأرفق  ،في سنغافورة ٣٠/٥/٢٠١٢إلى  ٢٨العمل المنعقد من 
 .ة لكي ینظر فیها المؤتمرالرئیسمن المبادئ الورقة المجموعة المقترحة 

أن بدال من  ،الختامیة ومعتمدة على النتائجالعامة موجهة للسیاسة  ،المبادئ واسعة النطاقعمدا وقد ُأبقیت  ٢- ٢
أمن مع مراعاة الحاجة إلى أن یكون عمل االیكاو بخصوص ُأعدت هذه المبادئ  كماعینة. مفي تدابیر وٕاجراءات غوص ت

توصیات والقواعد الإعداد تتضمن من الطیران و ألالتي تغطي مجاالت أخرى و الشاملة المنظمة  بةمتسقا مع مقار  الشحن الجوي
 دولیة وتنفیذها.ال
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  اإلجراء المعروض على المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران - ٣
  :یقوم بما یلي نأمؤتمر ال یرجى من ١- ٣

أمن الشحن والبرید الجویین ویقرها على النحو الوارد في  أن ینظر في مشروع المبادئ الرئیسة بشأن  )أ 
  ؛المرفق

ها االیكاو بعالسیاسة التي ستتالتجاه  ادیوتحدإرشادا عاما أن یوصي بأن تمثل هذه المبادئ الرئیسة   )ب 
  أمن الشحن والبرید الجویین.في مجال عند تنفیذ أعمالها الدول المتعاقدة و 

— — — — — — — — 
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  المرفق
  البرید الجویینبالشحن و مشروع المبادئ الخاصة 

 المستوى الرفیعالدولي المدني  الطیرانمؤتمر منظمة  إلى عنایةالمقدم 
  الطیران العتماده أمن بشأن

أیلـول /سـبتمبر  ١٤ إلـى ١٢الطیران المعقود في مونتلایر مـن  أمن بشأن المستوى الرفیع المدني الدولي الطیرانمؤتمر منظمة  إن
٢٠١٢ ،  

ضع وتنفیذ بو طالبقد  ،الصادر عن الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة ،الطیرانیذكر بأن اإلعالن بشأن أمن  إذ
إلى حمایة كامل سلسلة إمداد الشحن التدابیر وأفضل الممارسات المعززة والمتسقة من أجل أمن الشحن الجوي، مع مراعاة الحاجة 

  الجوي؛
صون التدابیر الوطنیة و  الصناعة وأصحاب المصلحة المعنیین لتنفیذو  یأخذ علما بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول المتعاقدة وٕاذ

باتفاقیة الطیران  ١٧المنصوص علیها في الملحق الدولیة البرید الجویین القائمة على القواعد والتوصیات و بشأن أمن الشحن
  ؛المدني الدولي

أجهزة متفجرة  عندما استغل اإلرهابیون مواطن الضعف في منظومة الشحن الجوي لدس، ٢٩/١٠/٢٠١٠یذكر بأحداث  وٕاذ
  ؛طیرانها أثناءمرتجلة بهدف تدمیر طائرة في 

الدولي،  يتحاد البریداالجمارك العالمیة، و ومنظمة ال وایكواالجمیع الدول المتعاقدة التي تبذلها یقر بالجهود التعاونیة  وٕاذ
  ؛وصناعات الطیران والشحن الجوي، والبرید، للتصدي للتهدیدات

البرید و  لمتابعة تعزیز أمن المنظومة العالمیة للشحن ة،وجماع ىدافر  ،سرعةعلى وجه الیقر بضرورة مواصلة التصدي  وٕاذ
  ؛ةیحركة التجار الالتجارة الدولیة و  مع تسهیل نمو ،التدخل غیر المشروعالجویین ضد أفعال 

سلسلة  لحمایة نهج عالمي معزز إعدادالبرید الجویین التالیة لالسترشاد بها عند و  یقر المبادئ الخاصة بالشحن   -ألف
  البرید الجویین:و  إمداد الشحن

   والقدرة على التكّیفتسم بالقوة واالستدامة ضرورة توفر نظام امن للشحن الجوي ی -١

بكامل منظومة الشحن الجوي، لذا یجب اعتماد نهج قائم على المخاطر بغیة تعزیز التدابیر التي  اتتهدیدالتربص ت
أعطال رئیسة في استعادة النشاطات بعد حدوث جوانب المنظومة، بما في ذلك النهوض بالقدرات على تغطي كامل 

  الخدمات.
 برید الجویین على الصعید العالميالتنفیذا فعاال لتحسین أمن الشحن و  صلبة قواعد أمن تنفیذ -٢

حدا  أوأساسا  شكلت أنوینبغي  ،الختامیة مرتكزة على النتائجالدولیة توصیاتها و  االیكاومن اإللزامي أن تكون قواعد 
. وقد تنفذ تدابیر أمنیة مختلفة في نظام الشحن والبریدعملیات غي تطبیقه على كل الذي ینب يأدنى من المستوى األمن

الجوي على أساس المخاطر، شریطة أن تكون تلك التدابیر قائمة على مجموعة من القواعد األساسیة الشحن 
تعاریفها ضمن  االیكاومعالجته على النحو الواجب. وتعمل ن تحدید الشحن البالغ الخطورة و المشتركة. ویتعی

الشحن البالغ من حاالت عیین حالة ت وتوصیاتها وموادها اإلرشادیة على تحدید العوامل التي ینبغي مراعاتها عن
  واعتماد اإلجراءات المناسبة للتخفیف من حدة المخاطر. ،الخطورة



 A-2 HLCAS-WP/12 
Appendix 

  ینالجویوالبرید ضرورة اعتماد نهج لكامل سلسلة إمداد الشحن  -٣

أن أو  ،ةمأمون إمدادیتعین تنفیذ ضوابط أمنیة مناسبة عند نقطة المنشأ. وینبغي أن یأتي الشحن والبرید من سلسلة 
ال الرحلة، بما في ذلك عند نقاط التحویل والعبور. طو لهما الحمایة  رتوفال بد أن الحالتین، في كلتا و للكشف،  اخضعی

انت مطبقة في السابق على أن الضوابط األمنیة التي ك هاوعند نقاط التحویل، ینبغي للدول المتعاقدة أن تضمن بنفس
أن تتفادى  ى الدول. وعندها, ینبغي عل١٧الواردة في الملحق الدولیة یات والتوص وفي القواعدتستمازالت البرید الشحن و 

  االزدواج غیر الالزم للضوابط األمنیة.
 مداد الشحن الجوي سلیمة ومأمونةإلمن الشحن ومراقبة نوعیته حیوي لتوفیر سلسلة أعلى  تنفیذ األشراف -٤

لضمان التنفیذ الفعال والكفء لشروط نشاطات األشراف ومراقبة النوعیة  وتعزز قیمینبغي على الدول المتعاقدة أن ت
 وصیانة برنامج إنشاءللمساعدة الدول في  إرشادیةفي أقالیمها .وینبغي لالیكاو أن تعد مواد  اإلمدادسلسلة  طوالاألمن 

  صلب لألشراف ومراقبة النوعیة.
  إمداد الشحن والبرید الجویینلحمایة كامل سلسلة  انالتعاون والتنسیق الدولي أساسی -٥

كما  ،الشحن الجوي الدولي وصناعة يتحاد البریداالینبغي لالیكاو أن توثق عرى التعاون مع منظمة الجمارك العالمیة و 
على الصعید الثنائي والمتعدد األطراف لتنسیق اإلجراءات بغیة تعزیز أمن  ،یتعین على الدول المتعاقدة أن تبذل الجهود

المواد و الدولیة والتوصیات قواعد للوال بد أن یتضمن ذلك التنفیذ الفعال والكفء  .والبرید الجویین وتحقیق تجانسهن الشح
مداد الشحن والبرید الجویین العالمیة إللسلة الس. والهدف من ذلك ضمان تعزیز أمن االیكاواإلرشادیة الصادرة عن 

  تسم بالكفاءة والفعالیة االقتصادیة.تلتحقیق حركة شحن وبرید جویین  مع الترویج ،لتصدي ألفعال التدخل غیر المشروعل
 المساعدة الفنیة وبناء القدرات ضروریان -٦

تعتبر المساعدة الفنیة مع بناء القدرات من األمور األساسیة لمساعدة الدول في الوفاء بالقواعد القیاسیة المعززة، عند 
قرار بأن المشاركة في أفضل الممارسات والعبر المستخلصة فیما بین الدول المتعاقدة مفید لتعزیز ن اإلإ االقتضاء. و 

  محددة الهدف ومنفذة بطریقة متسقة.الجهود هذه تكون  أنوینبغي  .الجویینالشحن والبرید  الشامل ألمنالمستوى 
على أساس المبادئ المذكورة أعاله، لتعزیز أمن ، جدیدة دولیة ة االیكاو على استحداث قواعد وتوصیاتقو یحث بو   - باء

  الشحن والبرید الجویین ، بأسرع ما یمكن.

  — انتهى —


