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  الدورة الخامسة والثالثونـالجمعية العمومية 
 اللجنة التنفيذية

 أمن الطيران :١٤البند 

  االرهابية التي تؤثر على الطيران المدنياألعمال

 )وثيقة مقدمة من االتحاد الروسي(

 ملخص
 االرهابية األخيرة المرتبطة بأنشطة الطيران المدني في االتحاد الروسي، األعمالفي ضوء 
هذه الوثيقة مشروع قرار للجمعية العمومية يدعو الى مواصلة االجراءات الدولية تتضمن 

وأعد هذا المشروع مع األخذ بعين االعتبار االقتراحات التي . المتخذة لضمان أمن الطيران
 .قدمها الممثلون في المجلس أثناء االتصاالت غير الرسمية وفي وثائق أخرى سبق اعتمادها

 .٣وض على الجمعية العمومية في الفقرة ويرد القرار المعر

 المراجع

Doc 9790 ،٥/١٠/٢٠٠١في ( القرارات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية( 
A35-WP/48  

 ةـمقدم -١

 ارهابيين ارتكبا على متن طائرات مدنيـة        عملين والتي تمثلت في     ٢٤/٨/٢٠٠٤ األحداث التي وقعت في      ان ١-١
 .تغطية اعالمية واسعة النطاقل قد خضعتت داخلية من موسكو الى فولغوغراد وسوشي روسية تطير في رحال

وعمال بتشريعات االتحاد الروسي والقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن االيكاو، تم تشكيل لجنة ترأسها               ٢-١
وية هذه اللجنة ممثلـين مـن   وتضمنت عض. وزير النقل في االتحاد الروسي للتحقيق في هاتين الكارثتين في مجال الطيران       

وسلطة الطيران االتحادية، وهيئـة األمـن     التابعة لوزارة النقل االتحادية،      الرقابةلجنة الطيران المشتركة بين الدول، وهيئة       
 .االتحادية، ووزارة الشؤون الداخلية، وصناعة الطيران، وادارات أخرى
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تحديد موقـع أجهـزة     تم  وعندما  .  ذاتهما  الكارثتين ي في موقع  وبعضها ،واتخذت اللجنة مجموعة من التدابير     ٣-١
. تسجيل بيانات الرحلة، أوضحت البيانات بعد فك شفرتها حسن سير الرحلتين في ظـروف عاديـة وبـدون أي انحـراف                   

وكما أوضح التحقيـق، تـم      .  في منطقة توال   TU-134 في منطقة روستو، بينما انفجرت الطائرة        TU-154وانفجرت الطائرة   
يين  مساء من جانب االرهاب    ١٠,٥٤ مساء و  ١٠,٥٣جهزة المتفجرة أثناء الطيران في نفس الوقت تقريبا في الساعة           تفجير األ 

وفيما يلي المزيد من المعلومات     .  على أجسادهم القنابل داخل مقصورة الركاب في الطائرتين        المنتحرين، الذين كانوا يحملون   
 .عن الرحلتين

 . راكبا وثمانية أعضاء في الطاقم٣٨، "RA-85556 TU-154 "Sibir -  سوشي–دوموديدوفو  )أ 
 راكبا وتسعة أعضـاء  ٣٥، "RA-65080 TU-134 "Volga-Aviaexpress -  فولغوغراد–دوموديدوفو  )ب 

 .في الطاقم
 . عضوا في الطاقم مصرعهم١٧ راكبا و٧٣يونتيجة لهاتين العمليتين االرهابيتين، لق ٤-١

 المناقشة -٢

 هي المرة األولـى التـي يـدمر فيهـا االرهـابيون             ٢٤/٨/٢٠٠٤بية التي وقعت في     كانت األعمال االرها   ١-٢
ويشكل ذلك تهديدا جديدا وخطيـرا للغايـة علـى    .  على أجسادهمالمحمولةالمنتحرون طائرات مدنية بعد تفجير المتفجرات  

ات منسقة من قبل مجموعـة مـن        وتم تخطيط هذه األعمال االرهابية بعناية وتم تنفيذها من خالل اجراء           . الطيران المدني 
ويتأكد ذلك أيضا من خالل األفعال االرهابية الوحشية التي تلت ذلك في موسكو وبيسالن، والتي ارتكبت ضـد                . المجرمين

 . المئات أبرياء تماما، حيث قتل وجرحأطفال ومواطنين

ففـي  . استجابة دولية عاجلـة   وتشكل مثل هذه األعمال االرهابية تهديدا جديدا على الطيران المدني وتقتضي             ٢-٢
عالم اليوم، أصبحت الحاجة الى ضمان سالمة الرحالت وأمن الطيران في عالم الطيران المدني تكتسي أهمية أكبر مـن ذي    

وبنـاء  . وأصبح ذلك يمثل موضوعا عالميا يؤثر بجدية على سالمة وكفاءة وانتظام الطيران المدني الدولي والـداخلي   . قبل
وبناء على ما سـبق ذكـره،    . يح وتحديث األحكام الحالية الخاصة بأمن الطيران في ضوء التحديات الجديدة          عليه، ينبغي تنق  

 . لألعمال القادمة في مجال أمن الطيران فعالأعد مشروع قرار الجمعية العمومية بهدف اعطاء زخم

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٣

 .تعتمد مشروع القرار المقدم في المرفق بورقة العمل هذهيرجى من الجمعية العمومية أن تستعرض و ١-٣

 
- - - - - - - - - - 
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 المرفق
 مشروع قرار للجمعية العمومية

 شخصا من ٩٠ ع االرهابية وتدمير طائرات مدنية روسية نتج عنها مصراألعمال
 الركاب وأعضاء الطاقم

 :ان الجمعية العمومية
 على متن طائرات روسية تطير على رحالت منتظمـة          ٢٤/٨/٢٠٠٤ يوم    االرهابية المرتكبة  األعمال لما كانت 

رهاب الذي يستخدم االرهابيين المنتحرين الـذين يحملـون أجهـزة            أشكال اإل  للركاب تمثل من حيث المبدأ شكال جديدا من       
 متفجرة على أجسادهم على متن الطائرات،

لذي يستخدم االرهابيين المنتحرين لتنفيذ أفعال ارهابية        توحيد الجهود الدولية لمكافحة التهديد ا      للحاجة الى ونظرا  
 على متن الطائرات وفي مناطق الجمهور األخرى على حد سواء،

  لجميع الصعوبات في كشف األجهزة المتفجرة على جسد االنسان،وادراكا
 على عـزم    لذي يبرهن األمر ا  بالحاجة الى اعتماد تدابير مالئمة لمواجهة مثل هذه األعمال االرهابية،            واقتناعا

 جميع الدول على مقاضاة منظمي ومرتكبي مثل هذه األعمال، 
 ،A33-2 وA33-1 وA27-9 وA22-5 بقراراتها واذ تذكر

  األعمال االرهابية على متن طائرات الركاب الروسية التي أودت بالعديد من األرواح البشرية،تدين )١
 ن لقوا مصرعهم نتيجة لهذه األعمال االرهابية،تعاطفها وتعازيها ألسر الذيعميق  وتعرب عن )٢
 الدول المتعاقدة على مقاضاة منظمي هذه األعمال االرهابية ومرتكبيها ومعاونيهم الذين قد يختبئـوا               وتحث )٣

 لقانون الدولي،ا بما يتماشى معفي أراضيها، وعلى التعاون في منع ووقف أعمال االرهاب الدولي 
لعالمي الى ايالء المزيد من االهتمام لدراسة وتطبيق اجراءات وأسـاليب الكشـف    مجتمع الطيران ا وتدعو )٤

 في مناطق ال يمكن الوصول اليها من خـالل أسـاليب الكشـف              تسمح بكشفها عن األجهزة المتفجرة التي     
 . البشريدالحديثة، وخاصة على الجس

 ـ انتهـى ـ


