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  والثالثونالخامسة الدورة ـالجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 أمن الطيران :١٤رقم البند 

 تعزيز تدابير أمن الطيران
 ة لقطاع النقل الجويتشجيع التنمية السليم

 )من الصينمقدمة وثيقة (

 ملخص
وتقتـرح انشـاء    تقدم هذه الوثيقة معلومات عن بعض تدابير أمن الطيران الفعالة المتخذة في الصين              

آلية عالمية أو اقليمية لتبادل وتنسيق معلومات أمن الطيران وتنظيم دورة تدريبية للمدققين الـوطنيين               
 ).USAP(في اطار برنامج االيكاو العالمي لتدقيق األمن 

 .٣يرد االجراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة 

 مقدمة -١

 وفـي   ١١/٩/٢٠٠١ طائرات مدنية في الواليات المتحدة فـي         استخدمت فيها أودت الهجمات االرهابية التي      ١-١
انتهاكا واضـحا  وانتهك هذا النوع من األنشطة االرهابية القوانين الدولية .  بحياة الكثير من األبرياء   ٢٤/٨/٢٠٠٤روسيا في   
لطيـران المـدني الـدولي     ثقة الجمهور في النقل الجوي وأمنه بصورة خطيرة وأوقع أضرارا كبيـرة بصـناعة ا       واهتزت

 .وتدين الصين بشدة هذا النوع من األنشطة االرهابية. واالقتصاد العالمي في مجمله

وتدعم الصين مكافحة كل أشكال االرهاب وتدعم الحلول ذات         .  وواضح ثابتان موقف الصين ضد االرهاب       ٢-١
طة االرهابية ضد الطيران المدني وأفعال التدخل غيـر       الصلة التي اعتمدتها األمم المتحدة وااليكاو وتعارض كل أنواع األنش         

بوصـفها   والتـدابير الوقائيـة      بوصفهما أولوية أولى  السالمة واألمن   "وتتمسك الصين بمبدأ    . المشروع ضد سالمة الطيران   
تمع الـدولي   وتؤيد الصين منع األنشطة االرهابية ضد الطيران المدني والقضاء عليها من خالل جهود المج             ". رئيسيال المالذ

 . للخطر وأمنهوتنص تشريعاتنا الداخلية على عقوبة مشددة لألنشطة االجرامية التي تعرض سالمة الطيران

 تدابير أمن الطيران في الصين -٢

واستنادا الى ممارساتنا في منع أفعال التـدخل غيـر          . تولي الصين دوما أهمية كبيرة لسالمة الطيران وأمنه        ١-٢
 كاملة من التدابير األمنية ضـد التـدخل غيـر        مجموعةبلدان األخرى في هذا الصدد، وضعت الصين        المشروع وخبرات ال  

 .المشروع
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والصين طرف متعاقد في اتفاقيـة طوكيـو     .  ألمن الطيران  مكتمال الى حد كبير   وضعت الصين نظاما قانونيا      ١-١-٢
 الصين بصرامة بأحكام االتفاقيات سابقة الـذكر وتشـرف   وتلتزم.  لهاالمكملواتفاقية الهاي واتفاقية مونتريال والبروتوكول  

وفـي نفـس    . على تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات ذات الصلة الخاصة بأمن الطيران في اتفاقية الطيران المدني الـدولي               
مـن الطيـران،     سالفة الذكر في التشريعات الداخلية عند وضعها لقوانين وأنظمة أ          قت، تدرج الصين محتويات االتفاقيات    الو
وفي بعـض الجوانـب،   .  مجموعة من القوانين واألنظمة الداخلية في مجال أمن الطيران تنفذ بفعالية داخل الصين           صدرتو

فعلى سبيل المثال، بدأت الصين الكشـف       . تكون قواعدنا القياسية الداخلية في أمن الطيران أعلى من القواعد القياسية الدولية           
 .١٩٨٣لة للركاب في وقت مبكر من عام األمني على األمتعة المسج

يتمثل المستوى األول منه في ادارة أمن الطيـران         و.  نظام اشراف ثالثي المستوى ألمن الطيران      يجري تنفيذ  ٢-١-٢
والتي تضطلع بمسؤولية وضع سياسات أمن الطيـران وأنظمتـه   ) CAAC(التابعة لالدارة العامة للطيران المدني في الصين     

ويتمثل المستوى الثاني في ادارة أمن الطيران التابعـة الدارات الطيـران المـدني              . تنفيذه في أنحاء الدولة   واالشراف على   
االقليمية التي تضطلع بمسؤولية تنفيذ سياسات أمن الطيران وأنظمتها كل في اقليمها واالشـراف علـى مشـغلي شـركات                

ويتمثل المستوى الثالث في شـعبة أمـن        . نظمة أمن الطيران  الطيران وسلطات المطارات والتفتيش عليهم فيما يخص تنفيذ أ        
الطيران داخل مكتب االشراف على سالمة الطيران وادارتها والذي يعد وكالة تابعة الدارات الطيـران المـدني االقليميـة                   

أمن الطيـران   وتنصب مسؤولية هذا المستوى على رعاية األنشطة الروتينية لالشراف على           . المعنية الموجودة في كل اقليم    
 االشـراف    وواجبـات  ويحصل موظفو نظام االشراف ثالثي المستوى على تدريب تخصصي ويكلفون بأداء مهام           . وادارته

 .الحكومي والتنظيم عندما يحصلون على شهادات من االدارة العامة للطيران المدني كمشرفي أمن طيران
ويعد الكشف األمني على الركـاب واألشـياء التـي          .  لكشف أمني صارم   يخضع الركاب واألمتعة والبضائع    ٣-١-٢

وينبغـي أن يحصـل   . توضع على متن الطائرة جزءا رئيسيا من التدابير الخاصة بحماية الطائرة من االختطاف والتفجيـر             
كشف األمني علـى  وينبغي أن تحصل معدات ال. الكشف األمني أوال على اجازة تصدرها الحكومة الصينية    ب المؤسسة القائمة 

ووضعت سلطة الطيران المدني الصينية قدرا كبيرا من الطاقة البشـرية والمـوارد الماديـة فـي            . موافقة الحكومة الصينية  
. كما وضعت اجراءات صارمة في الكشـف األمنـي        . المطارات لتواصل تحسين وتحديث معدات أمن الطيران وتجهيزاته       

مناطق المراقبة  اللسلة من التدابير الوقائية مثل تطبيق تدابير الفصل الصارمة في           فضال عن ذلك، اتخذت الحكومة الصينية س      
في المطار والتحقق من تذاكر الركاب وبطاقات هوياتهم عند التسجيل بما يمنع من حمل الركاب ألشـياء تخـص آخـرين                     

 أكثـر   بصورةك مشكالت مستترةوحيث أن هنا . غيرهم وبما يطور ويستخدم نظام ادارة معلومات االشراف األمني وخالفه         
في نقل البضائع جوا، تقتضي الصين اجراء الكشف األمني على البضائع في المنطقة المراقبة وأن يكون تخـزين البضـائع              

 .التي تم الكشف عليها ونقلها على الطريق تحت رقابة صارمة لمنع المواد المتفجرة من التسلل اليها
 قياديـا وأنشأت الصين مكتبـا حكوميـا   .  أثناء الرحلة الجويةاف الطائراتت الصين جهودها ضد اختط    عزز ٤-١-٢

يخضع الحراس الجويون ومفتشو    و. للتعامل مع حاالت اختطاف الطائرات وبرنامج للحراس الجويين وفريق تفتيش الطيران          
طقة صغيرة ومسافة قريبة    الطيران لعملية اختيار وتدريب صارمة بحيث يمكنهم اخضاع االرهابيين بسرعة وفعالية داخل من            

 .بغية حماية الركاب والرحلة الجوية
 الدول التي   ىأكملت الصين، بوصفها أول   و. وقد ساعد تدقيق أمن الطيران على تحسين أدائنا في أمن الطيران           ٥-١-٢

وسـوف تـدخل   . م مايو من هذا العـا ٢٧ الى ١٠دققتها االيكاو، تدقيق أمن الطيران الذي قامت به االيكاو خالل الفترة من   
 على أساس تقرير التـدقيق      ، ان وجدت  ،التصحيحات والتحسينات فورا في المجاالت التي توجد بها مشاكل أو أوجه قصور           

وفي هذه األثناء، قررت حكومة الصين انشاء نظام موحد ومنتظم وشـامل والزامـي لتـدقيق أمـن                  . ي تصدره االيكاو  الذ
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من الطيران في االشراف على وحدات الطيران المدني المختلفة والتفتيش عليها علـى  الطيران بغية زيادة تعزيز مهام ادارة أ     
 .أساس ممارسة االيكاو

وتؤيد الصين بشدة أنشطة االيكاو فـي  . تلعب الصين دورا نشطا في التبادل والتعاون الدولي في أمن الطيران           ٦-١-٢
 الطيران نظمتها االيكاو ومكتبها االقليمي آلسيا والمحـيط  مجال أمن الطيران وشاركت بفعالية في اجتماعات عديدة عن أمن         

وفي السنوات األخيرة، عززت حكومة الصين جهود التبادل والتعاون في مجال أمن الطيران مع البلـدان األخـرى        . الهادئ
 . )APEC( ئ منظمة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادوال سيما البلدان المجاورة واالتحاد األوروبي في اطار

 في النقـل الجـوي   الجمهورأدت تدابير أمن الطيران سالفة الذكر التي اتخذتها حكومة الصين الى تعزيز ثقة              ٢-٢
 . للنقل الجوي في الصين وأجزاء أخرى من العالموالسليم واآلمن عدت بقوة في ضمان التطور الدائمفي الصين وسا

 الجراء المعروض على الجمعية العموميةا -٣

 : يليالنظر فيمامعية العمومية ى من الججير ١-٣

انشاء آلية عالمية أو اقليمية لتبادل وتنسيق معلومات أمن الطيران تحت ريـادة االيكـاو أو مكاتبهـا                   )أ
االقليمية بغية تعزيز التعاون في مجال أمن الطيران بين كل دول االيكاو المتعاقدة من خـالل تبـادل                  

 بحيث يتحسن وضع أمن الطيران عامة على المستوى العـالمي أو     ،ياسةمنتظم للمعلومات وتنسيق للس   
 . للنقل الجوياالقليمي وليكفل تطورا آمنا وسليما

تنظيم دورة تدريبية للمدققين الوطنيين في اطار برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمـن الطيـران بغيـة                  )ب
من الطيران بحيث يمكن تنفيـذ برنـامج         لتدقيق أ   خاص بها  مساعدة الدول وتشجيعها على انشاء نظام     

 .االيكاو العالمي لتدقيق األمن تنفيذا أفضل ولخدمة أغراضه خدمة أفضل

 ـ انتهـى ـ


