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

 مكافحة التهديدات المتأتية من العاممين من جدول األعمال: 3البند 

 الطيرانأمن 
  2والدوؿ األعضاء األخرى 1األعضاء فيواالتحاد األوروبي والدوؿ ورقة مقدمة مف )

 (في المجنة األوروبية لمطيراف المدني

 موجز
: مكافحة التيديدات المتأتية مف مف جدوؿ األعماؿ 3تتناوؿ ورقة العمؿ ىذه بشأف أمف الطيراف مسائؿ تتصؿ بالبند رقـ 

مما يسِّر معالجتو وأنار  2112لو في مارس العامميف.  وقد نظر فريؽ خبراء أمف الطيراف في ىذا البند في آخر اجتماع 
 الطريؽ إلى األماـ.

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

 المقدمة -1

والنظـ الحساسة  بالمرافؽمف الضروري معالجة مواطف اليشاشة التي تتأتى مف العامميف.  فالمعرفة المحددة  1-1
في أمف الطيراف المدني؛  نقاط ضعؼ ؽتخموالوصوؿ إلييا مف جانب أشخاص غير الركاب، ممف يعمموف بالطيراف المدني قد 

األشخاص مف غير الركاب يمكف أف يشاركوا مباشرة في فعؿ مف أفعاؿ فالمتأتية مف العامميف".   بالتيديداتوُيشار إلييا أحيانًا "
شروع أو ييسِّروا إتياف ذلؾ الفعؿ مف خالؿ توفير معمومات حساسة أو إتاحة الوصوؿ إلييا عف عمـ أو قسرًا، التدخؿ غير الم

 أو بمحض إرادتيـ أو بالرشوة.

األشخاص مف غير الركاب لمكشؼ األمني والضوابط األمنية بيدؼ الكشؼ عف جميع وينبغي أف يخضع  1-2
الصادر عف  (Doc 8973/8 – Restricted) دليؿ أمف الطيرافما ورد ذكرىا في المواد المحظورة )مثؿ األسمحة والمتفجرات، ك

االيكاو، وذلؾ قبؿ دخوؿ المناطؽ األمنية المقيدة في المطار.  وينبغي ترسيخ ىذا المبدأ باعتباره اشتراطًا أمنيًا أدنى عمى 
العامميف بالنظر إلى أدوارىـ المختمفة في الطيراف  الصعيد الدولي لمتخفيؼ، عمى نحو فعَّاؿ، مف المخاطر المحتممة المتأتية مف

دراجُ  و في قواعد االيكاو القياسية والمواد اإلرشادية ذات الصمة والمواد التفسيرية المستخدمة في عمميات التدقيؽ المدني، وا 
 .ضمف البرنامج العالمي لتدقيؽ أمف الطيراف

                                                           
سػػػتونيا وفنمنػػػدا وفرنسػػػا وألمانيػػػا واليونػػػاف وىنغاريػػػا  1 يطاليػػػا والتفيػػػا وليتوانيػػػا  يرلنػػػداأو النمسػػػا وبمجيكػػػا وبمغاريػػػا وقبػػػرص والجميوريػػػة التشػػػيكية والػػػدانمرؾ وا  وا 

سبانيا والسويد والمممكة المتحدة.   ولكسمبرغ ومالطة وىولندا وبولندا والبرتغاؿ ورومانيا وسموفاكيا وسموفينيا وا 

ومولػػػدوفا ومونػػػاكو والجبػػػؿ األسػػػود والنػػػرويج وسػػػاف مػػػارينو وصػػػربيا وسويسػػػرا  وأيسػػػمنداألبانيػػػا وأرمينيػػػا وأذربيجػػػاف والبوسػػػنة واليرسػػػؾ وكرواتيػػػا وجورجيػػػا  2
 وجميورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة وتركيا وأوكرانيا.
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 اإلجراء المطموب من المؤتمر -2

 ُيرجى مف المؤتمر: 2-1

 نقاطقد يخمؽ  ،الركاب، ممف يعمموف في الطيراف المدني رُيسمـ بأف أدوار األشخاص مف غيأف  ( أ
 ينبغي معالجتيا؛ ضعؼ

أف يؤيد القاعدة القياسية التي اقترحيا فريؽ خبراء أمف الطيراف في اجتماعو الثالث والعشريف )مارس  ( ب
 (؛2112وأيدتيا لجنة التدخؿ غير المشروع )مايو  ،(2112

التفاقية  األمف –عو المجمس إلى اعتماد القاعدة القياسية عبر تعديؿ الممحؽ السابع عشر ج( أف يد
 في أقرب وقت ممكف قبؿ انعقاد الدورة المقبمة لمجمعية العمومية.وذلؾ شيكاغو، 

 

 — انتهى —


