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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 أمن الطيران :١٤رقم البند 

  الدول األعضاء في لجنة أمريكا الالتينية للطيران اعتبارات مقدمة من
 ١للملحق السابع عشر) ١١( التعديل رقم بشأنالمدني 

 )ن المدنيللطيرافي لجنة أمريكا الالتينية  ٢عضوا دولة ٢١ من ةمقدم(

 ملخص
 دولة عضوا في لجنة أمريكا الالتينية ٢١ المقدمة منبعض االعتبارات عرض هذه الوثيقة ت

للملحق السابع عشر ) ١١(للطيران المدني، بشأن االقتراحات الجارية دراستها بوصفها التعديل رقم 
  أفعالمدني الدولي منباتفاقية الطيران المدني الدولي والصادر بعنوان األمن ـ حماية الطيران ال

تكلفة التدابير األمنية واختالف مستويات التهديد التدخل غير المشروع، وال سيما بالنظر الى ارتفاع 
 .التي تراها بلدان هذا االقليم

 مقدمة -١

تعزى أساسا الى تنفيذ تـدابير أمنيـة   صناعة النقل الجوي    سبتمبر عن تغيرات عميقة في       ١١أسفرت أحداث    ١-١
 .تنطوي عليه من آثار مباشرة على تكاليف شركات الطيران والمطاراتاضافية وما 

محـدودة علـى    لهـا قـدرة      شـركاتها    ألنعلى البلدان النامية، وذلك أساسا      ترك تأثيره   هذا االطار الجديد     ٢-١
 .في البلدان المتقدمةكما ترك تأثيره على قدرتها على منافسة الشركات النظيرة االستثمار، 

مالحظة أن دول هذا االقليم، بالرغم من القيود المالية، تحترم شروط األمن االضافية المطبقـة فـي                 جدير بال  ٣-١
 .توجيهات االيكاو لمستويات أعلى من التهديد وتسترشد ببلدان أخرى تتعرض

ـ تبين من عمليات التدقيق التي جرت في اطار برنامج االيكاو العالمي   ٤-١ دان ال لتدقيق أمن الطيران أن معظم البل
 .ساريةال بصيغتهتمتثل على النحو السليم للتدابير األمنية المنصوص عليها في الملحق السابع عشر 

                                                        
 .واالسبانية لهذه الوثيقة االنجليزية الصيغتينللطيران المدني الالتينية  لجنة أمريكاقدمت  ١
 وغواتيمـاال  ا والجمهورية الدومينيكيـة واالكـوادور والسـلفادور      وكولومبيا وكوستاريكا وكوب  األرجنتين وأروبا وبوليفيا والبرازيل وشيلي       ٢

 .وهندوراس وجامايكا والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبيرو واورغواي وفنزويال
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 تنطوي على آثار ماليـة    التشديد على أن الحوافز الجديدة المتعلقة بأمن الطيران المدني        من المهم بالتالي     ٥-١
 نظام ألمن الطيران المـدني فـي        حتى يتسنى تطوير  صيات  كأنها قواعد قياسية وانما مجرد تو     يجب أال تعامل    وتنظيمية و 

 .الدول األعضاء في االيكاو على أساس منسق وجيد الدعم

 توصيات لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني -٢

، ينبغي النظـر فـي االعتبـارات     المقترح حاليا)١١(األكثر صلة وهي التعديل رقم    فيما يتعلق بالمسألة     ١-٢
 :الخاصة التالية

 واريخ الجوية المحمولةالص ١-١-٢

 .جويةاجراءات  أرضية وتدابيرد ينطوي على ان منع هذا النوع من التهدي ١-١-١-٢
أما االجـراءات   .  في حالة التدابير األرضية، ال بد من مشاركة هيئات مختلفة من خارج قطاع الطيران              ٢-١-١-٢

طـائرات دعـم عليهـا أفـراد        طائرات هليكـوبتر أو     استخدام  عدات على متن الطائرات، و    ركيب م الجوية فهي تقتضي ت   
 . المناطق المحيطة بالمطاراتيراقبونمتخصصين 

.  جليا أن أي مبادرة لمنع هذا النوع من التهديد ستنطوي علـى تكـاليف باهظـة               من هذا المنطلق يتبين      ٣-١-١-٢
 علـى  يـز مع التركمن الموصى به أال توضع سوى ارشادات ولذلك وبالنظر الى مستوى هذا النوع من التهديد في اقليمنا،       

 .يةاألرضاالجراءات 

 أفراد األمن على متن الطائرات ٢-١-٢

 . ه تنفيذالثبات حقيقة فاعليةال يمكن النظر في هذا التدبير اال بعد دراسة مستفيضة  ١-٢-١-٢

  كجم٥٧٠٠خطة األمن لطائرات الطيران العام التي يزيد وزنها على  ٣-١-٢

هنة التي ينطـوي عليهـا تنفيـذ التـدابير      في هذا االقليم، والتكاليف الرا الفعليلتهديدامستوى  بناء على    ١-٣-١-٢
 .وتنفيذ اجراءات محددة للطيران العام، ينبغي أال يكون هذا النوع من المبادرات سوى توصيةالمراقبة األمنية، وصعوبة 

 نطاق التطبيق ٤-١-٢

 ألن في   ال ينبغي بأي حال من األحوال توسيع نطاق تطبيق الملحق السابع عشر ليشمل الطيران الداخلي               ١-٤-١-٢
 .ألحكام اتفاقية شيكاغو نفسهاخالفة ذلك م

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٣

ومراعاة أيضا لمستوى التهديد حسب تقـدير الـدول       هذا االقليم،   عاة للسمات االقتصادية والمالية في      مرا ١-٣
للجوانب المـذكورة   العتباريقام اأمريكا الالتينية للطيران المدني، من المقترح على الجمعية العمومية أن           األعضاء في لجنة    

 .للملحق السابع عشر) ١١(في مناقشات التعديل رقم في هذه الوثيقة 

  ـانتهـىـ 


