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  والثالثون الثامنة الدورة –الجمعیة العمومیة 
  یةاللجنة التنفیذ

  األمن ةسیاس  :من جدول األعمال ١٣رقم  البند
حمایة الطیران المدني الدولي لسیاسات اإلیكاو المستمرة بالبیان الموحد 

  أفعال التدخل غیر المشروع من
  )مجلس اإلیكاو(ورقة مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
البیــان الموحـــد بعنــوان  ١٧-٣٧الــدورة الســابعة والثالثــون للجمعیـــة العمومیــة لالیكــاو القــرار رقــم  اعتمــدت، ٢٠١٠فــي عــام 

مـن منطـوق القـرار  ٢. ووفقا للفقرة المشروعبسیاسات االیكاو المستمرة لحمایة الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر 
لتعــدیالت علــى ا تقــدمو  یجــب أن یســتعرض البیــان الموحــد فــي كــل دورة عادیــة مــن دورات الجمعیــة العمومیــة. ١٧-٣٧رقــم 

 الوارد في المرفق بورقة العمل هذه، لنظر الجمعیة العمومیة. ١٧-٣٧القرار رقم 
سیاسـات اإلیكـاو بالبیان الموحـد  اعتماد النسخة المنقحة لقرار الجمعیة العمومیة بشأنى تدعى الجمعیة العمومیة إل: جراءاإل

البیــان الموحــد بسیاســات ، وأن تعــاد تســمیته إلــى أفعــال التــدخل غیــر المشــروع مــنحمایــة الطیــران المــدني الــدولي لالمســتمرة 
  .(أ) لذي یرد في التذییل، ااالیكاو المستمرة المتعلقة بأمن الطیران

 األهداف
  :اإلستراتیجیة

 .، األمنBورقة العمل هذه ترتبط بالهدف االستراتیجي 

العادیة سیجري تنفیذ األنشطة المذكورة في ورقة العمل هذه رهنا بالموارد المتاحة في المیزانیة البرنامجیة   اآلثار المالیة:
  من خارج المیزانیة.اإلشتراكات و/أو  ٢٠١٦- ٢٠١٤للفترة 

 نتائج المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران - A38-WP/12  المراجع:

A38-WP/13 -  واستراتیجیة االیكاو الشاملة ألمن الطیران إعالن بشأن أمن الطیران )ICASS( 

A38-WP/15 - البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران: االنتقال إلى اتباع نهج الرصد المستمر  
  )٢٠١٠أكتوبر  ٨(في  الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیةالقرارات  Doc 9958الوثیقة 

AVSECP/24 Restricted (Yellow Cover) Report (English only) 



 - 2 - A38-WP/14 
  EX/9 

 المقدمة - ١

الرفیع المستوى بشأن أمن (نتائج المؤتمر  A38-WP/12حسبما جاء وصفه بشكل منفصل في ورقة العمل  ١- ١
) كانت هناك الطیران ألمن ةاالیكاو الشاملاستراتیجیة إعالن بشأن أمن الطیران ومؤتمر ( A38-WP/13الطیران) وورقة العمل 

تطورات مهمة في مجال أمن الطیران منذ الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة، وهذه یجب أن تؤخذ في الحسبان عند 
 .أفعال التدخل غیر المشروع منني الدولي حمایة الطیران المدل سیاسات اإلیكاو المستمرةب البیان الموحدتعدیل 

 التطورات منذ الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة - ٢

نظمت االیكاو بالتعاون مع الحكومات المضیفة مؤتمرات عن أمن الطیران  ٢٠١٢و  ٢٠١١بین عامي  ١- ٢
الذي اعتمد من جانب الدورة السابعة  ،الطیرانأمن بشأن لجمیع أقالیم االیكاو السبعة وذلك للنهوض بالتنفیذ الفعال لإلعالن 

والثالثین للجمعیة العمومیة. واعتمد كل واحد من هذه المؤتمرات اإلقلیمیة بیانات مشتركة تعكس مسائل أمن الطیران الفریدة في 
نتائج في ، ١٤/٩/٢٠١٢إلى  ١٢من  لیامونترأمن الطیران، الذي عقد في بشأن رفیع المستوى الكل منطقة. ونظر المؤتمر 

(ب)) وهو متاح على الموقع  التذییلهذه المؤتمرات اإلقلیمیة واعتمد استنتاجات وتوصیات یرد ملخصها في بیان (یرد في 
 ).www.icao.int/meetings/avsecconfالشبكي العام لالیكاو (

أمن الطیران عددا من التوصیات المهمة التي تهدف إلى تعزیز اإلطار توى بشأن الرفیع المسوقدم المؤتمر  ٢- ٢
لبیان سیاق المخاطر ، والتوزیع العالمي السابع عشرعلى الملحق  ١٣العالمي ألمن الطیران، مثل االعتماد الموسع للتعدیل رقم 

 ها الخاصة بالمخاطر الوطنیة.كمصدر للمعلومات التي قد تستخدمها الدول عند القیام بتقییمات، العالمیة

إلى نهج رصد  الطیران الطیران انتقال البرنامج العالمي لتدقیق أمنالرفیع المستوى بشأن أمن وأید المؤتمر  ٣- ٢
الرفیع مستمر، وأخرج توصیات بخصوص تطویر وتنفیذ اإلطار المنسق والهادف والفعال لبناء القدرات. واعترف المؤتمر 

الطیران أیضا بالحاجة الملحة إلى ضمان االستمراریة وتسهیل سفر الركاب والنهوض بالتجدید في أمن المستوى بشأن أمن 
رفیع المستوى ثالثة مبادئ خاصة بعملیات الالطیران. واعترافا بالحاجة إلى دعم التعاون الدولي في أمن الطیران، أید المؤتمر 

ائیة ومتعددة األطراف بشأن الخدمات الجویة، واالعتراف بإجراءات األمن أمن الطیران: هي الحاجة إلى اتفاقات ثنالتعاون في 
 المعادلة، والتركیز على نتائج األمن.

 لبیان الموحداالتعدیالت المقترح إدخالها على  - ٣

العمومیة في ضوء التعدیالت الوارد وصفها أعاله، یقترح إدخال عدد من التعدیالت على قرار الجمعیة  ١- ٣
 ضمنها ما یلي:، من ١٧- ٣٧  رقم

الرفیع المستوى ل إلضافة نص حول المؤتمر (أ) (السیاسة العامة)، عدّ  المرفق، ١٧- ٣٧القرار رقم   )أ 
واستمرار استراتیجیة االیكاو الشاملة ألمن الطیران، ونص حول  ٢٠١٢الطیران في سبتمبر بشأن أمن 

  التهدید الموجه إلى المناطق المتاحة للجمهور في تسهیالت المطارات؛
ل لیعكس بعض نتائج السیاسة الرئیسیة الفنیة)، عدّ األمن  نفیذ تدابیر(ج) (ت المرفق، ١٧-٣٧القرار رقم   )ب 

الطیران، وخصوصا الحاجة إلى النهوض باإلجراءات القائمة على الرفیع المستوى بشأن أمن للمؤتمر 
یروسول والهالمیات، الالمخاطر والحاجة إلى مواجهة الخطر المستمر الذي تشكله متفجرات السوائل وا

سیاق الشحن الجوي العالمي والبرید، واالستعراض الدوري لبیان أمن والمبادئ الرئیسیة لتعزیز إطار 
  الیكاو وتحدیث هذا البیان؛المخاطر العالمیة ل

http://www.icao.int/meetings/avsecconf
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ل لیشیر (د) (إجراءات الدول المعنیة بأحد أفعال التدخل غیر المشروع)، عدّ  المرفق، ١٧- ٣٧القرار رقم   )ج 
بروتوكول قمع ) و٢٠١٠(بیجین  اتفاقیة قمع التدخل غیر المشروع في الطیران المدني الدوليإلى 

  )؛٢٠١٠(بیجین  االستیالء غیر المشروع على الطائرات
ل لیعكس انتقال البرنامج عدّ  )،الطیران البرنامج العالمي لتدقیق أمن) (ه( المرفق، ١٧- ٣٧القرار رقم   )د 

  ؛٢٠١٣ى نهج للرصد المستمر بعد إتمام الدورة الثانیة للتدقیقات في عام العالمي لتدقیق أمن الطیران إل
أعیدت تسمیته (و) (مساعدة الدول على تحدید القدرة على مراقبة أمن الطیران)،  المرفق، ١٧- ٣٧القرار رقم   ه)

استراتیجیة ، مع تعدیالت مرتبطة لتعكس برنامج أمن الطیران –دعم التنفیذ والتطویر من جانب االیكاو إلى 
  مساعدة االیكاو ألمن الطیران وبناء القدرات؛

في مختلف  التعاون المتعدد األطراف والتعاون الثنائي إزاءالمجلس  إجراءات(ز) ( المرفق، ١٧- ٣٧القرار رقم   و)
جال ل لتعزیز التعاون في م(ح) (التعاون الدولي واإلقلیمي في مجال أمن الطیران)، عدّ  والمرفق )،مناطق العالم

 الطیران بین الدول والمنظمات.

نص في التذییل أیضا تعدیالت تعتبر ضروریة لتوضیح مقصد السیاسات الحالیة. واألحكام ال شروعم تضمنی ٢- ٣
بالتظلیل  ١٧-٣٧ظهر التغییرات المقترحة على القرار تلت تعتبر أنها خدمت أغراضها وتقرر عرضها لإلزالة. و التي عدّ 
 والشطب.

 أمن الطیرانأن بشعالن اإلحالة  - ٤

الجمعیة العمومیة السابعة والثالثون  اعتمدتعند النظر في التهدید المستمر والمتطور ضد الطیران المدني،  ١- ٤
سیاسات ب البیان الموحد: ١٧-٣٧(ح) للقرار رقم  المرفق، كجزء من الطیران اإلعالن بشأن أمنباإلجماع  ٢٠١٠في أكتوبر 

 .أفعال التدخل غیر المشروع منحمایة الطیران المدني الدولي ل اإلیكاو المستمرة

من خالل مجموعة من المؤتمرات اإلقلیمیة رفیعة المستوى التي نظمتها االیكاو  الجمعیة العمومیةوضع بیان  ٢- ٤
ل وكیو ونجح كل منها في بناء االتفاق الدولي حو ط. وعقدت هذه المؤتمرات في أبو ظبي وأبوجا والمكسیك و ٢٠١٠في 

أولویات وقضایا أمن الطیران الحرجة. وبشكل خاص قدمت المؤتمرات رد كل إقلیم على التخریب المحتمل لرحلة شركة طیران 
في  ٢٠١٢و  ٢٠١١. وبناء علیه عقد مؤتمر رؤساء الطیران المدني اإلقلیمیین في ٢٥/١٢/٢٠٠٩في  ٢٥٣نورث ویست رقم 

ونیو دلهي للنظر في تنفیذ اإلعالن. ونظر المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن  كراكس وداكار وكوال المبور والمناما وموسكو
 الطیران في التقاریر حول التقدم المحرز في تنفیذ اإلعالن.

 ویشیر فحص البیان أن جوهره ما یزال صالحا في بناء التعاون الدولي واإلقلیمي في مجال أمن الطیران. ٣- ٤

- -  - - -  - - -  
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  (أ) التذییل
  والثالثین ثامنةقرار كي تعتمده الجمعیة العمومیة في دورتها ال شروعم

لحمایة الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر البیان الموحد بسیاسات اإلیكاو المستمرة  XX-١٣ ١٧-٣٧القرار 
  المتعلقة بأمن الطیران المشروع

الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل  بشأن سیاسات حمایةتوحید قرارات الجمعیة العمومیة المستصوب من  لما كان
متناول الید وأسهل فهما  إلىغیر المشروع، وذلك تیسیرا لتنفیذ هذه السیاسات وتطبیقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب 

  ؛وأفضل تنظیما من الناحیة المنطقیة
في كل دورة من دوراتها بیانا موحدا  صدرأن ت ١٧-٣٧ ٢٠-٣٦رقم  الجمعیة العمومیة قد قررت في قرارها ولما كانت

  ؛الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المشروع لحمایةسیاسات االیكاو المستمرة ب
البیان الموحد عن سیاسات االیكاو المستمرة، هذا الجمعیة العمومیة قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعدیل  ولما كانت

 السابعةوعدلت ذلك البیان لیشمل القرارات الصادرة عن الدورة ، ١٧- ٣٧ ٢٠- ٣٦رقم  بالقرار )ط( إلىالوارد في المرفقات (أ) 
  ؛والثالثین للجمعیة العمومیة الثامنة

  فإن الجمعیة العمومیة:
الطیران المدني الدولي من  لحمایةالقرار تشكل البیان الموحد عن سیاسات االیكاو المستمرة  هذاأن مرفقات  تقرر  - ١

  ؛للجمعیة العمومیةوالثالثین  الثامنة السابعةكانت علیه هذه السیاسات عند ختام الدورة حسبما أفعال التدخل غیر المشروع، 
عن سیاسات االیكاو  بیانا موحداعادیة من دوراتها الكل دورة  أن تطلب إلى المجلس أن یعرض على نظر تقرر  - ٢

  ؛حمایة الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المشروعلالمستمرة 
  .١٧-٣٧ ٢٠-٣٦رقم  أن هذا القرار یحل محل القرار تعلن  - ٣

  المرفق (أ)

  السیاسة العامة

الصداقة وحسن التفاهم والحفاظ علیهما بین أمم  إیجادتطور الطیران المدني الدولي یمكن أن یساعد كثیرا على  لما كان
  ؛العالم وشعوبه، بینما یمكن لسوء استعماله أن یصبح تهدیدا لألمن العام

لتطوره اآلمن الرئیسي  التهدیدالطیران المدني الدولي قد أصبحت تشكل في أفعال التدخل غیر المشروع  لما كانتو 
  ؛والمنظم

اإلرهابیة، بما فیها األعمال التي تنطوي على استعمال الطائرات كسالح تدمیر أو استهداف  األعمالتهدید  ولما كان
جو، أو األسلحة الخفیفة - الطائرات بأسلحة الدفاع الجوي التي یحملها األفراد (مانبادز)، أو القذائف الصاروخیة األخرى أرض

على متن الطائرات الستعمالها كعناصر في تكوین "جهاز  المیاتواله والقنابل المقذوفة بالصواریخ أو حمل السوائل واالیروسول
 ،االستیالء غیر المشروع على الطائراتو أو التخریب أو محاولة التخریب باستخدام "جهاز متفجر ارتجالي" متفجر ارتجالي"، 

 ضددخل غیر المشروع من أفعال الت ذلك وغیر بما في ذلك على المناطق المتاحة للجمهور والهجوم على منشآت الطیران،
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عرض للخطر أرواح مما یسالمة الطیران المدني الدولي وكفاءته وانتظامه،  علىؤثر تأثیرا ضارا وخطیرا تالطیران المدني، 
  ؛قوض ثقة شعوب العالم في سالمة الطیران المدني الدوليیو  على األرضالطائرات و األشخاص على متن 

  ؛الدولي تشكل جریمة خطیرة تخالف القانونالطیران المدني الدولي  ضدشروع كافة أعمال التدخل غیر الم ولما كانت
وتوصیات المؤتمر الوزاري رفیع المستوى ألمن الطیران، الذي  ١٩-٣٦و ١- ٣٣قراري الجمعیة العمومیة  الىوٕاذ تشیر 
  ؛٢٠٠٢عقد في فبرایر 

خطة عمل االیكاو ألمن الطیران في یونیو اعتماده ل التي اتخذها المجلس حتى اآلن، وال سیماوٕاذ تحیط علما باإلجراءات 
والقائمة لمجابهة التهدیدات الجدیدة والناشئة  لوسائل المتاحة للمنظمةوتعزیز ا ، باإلضافة الى اإلجراءات الوقائیة الجدیدة٢٠٠٢

  :ضد الطیران المدني
  ؛السابعة والثالثون للجمعیة العمومیةاإلعالن بشأن أمن الطیران الذي اعتمدته الدورة إلى وٕاذ تشیر  وٕاذ تؤید

 ٢٠١١إلى البیانات المشتركة التي اعتمدتها مؤتمرات االیكاو اإلقلیمیة بشأن أمن الطیران المعقودة في عامي وٕاذ تشیر 
  ؛٢٠١٢ و

شهر في  لیامونتربیان المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران الذي عقد في  استنتاجات وتوصیاتإلى وٕاذ تشیر 
  ؛وٕالى استنتاجات وتوصیات هذا المؤتمر ٢٠١٢سبتمبر 

 یجيراتاملة ألمن الطیران ومجاالت التركیز االستالشاستراتیجیة اإلیكاو تدابیر المتخذة لتنفیذ ى لإمع الرضا وٕاذ تشیر 
لفترتي أمن الطیران في مجال نشطة اإلیكاو ألإطارا التي تقدم  ،١٧/٢/٢٠١٠ك المجلس في ، كما اعتمد ذلالمتعلقة بها السبعة

  ؛٢٠١٦- ٢٠١١للفترتین الثالثیتین  ، لتحل محل خطة العمل الحالیة ألمن الطیران.)٢٠١٦- ٢٠١١الثالث سنوات المقبلتین (
  الجمعیة العمومیة: فإن

الطیران المدني بغض النظر عن مكان ارتكابها وهویة مرتكبیها  فيجمیع أفعال التدخل غیر المشروع  بشدة تدین  - ١
  ؛وأسباب ارتكابها

تدمیر الطائرات المدنیة في التدخل غیر المشروع التي تهدف الى  ومحاوالت أفعال بشعور من المقت أفعالتالحظ   - ٢
متنها األشخاص على  للدمار وقتلأسلحة كمدنیة الطائرات ال إساءة استخدام، بما في ذلك على الخطوط التجاریةأثناء طیرانها 

  ؛األرض وعلى
لة أمن الطیران ماالستمرار في معا األعضاءمنظمة الطیران المدني الدولي ودولها على أنه یجب  تؤكد من جدید  - ٣
  ؛أعلى درجات األولویة وینبغي توفیر الموارد المناسبة لهیحظى ب أمرا هباعتبار 
 إجراءاتأكثر  الثابتة وذلك بتطبیقاالیكاو  لسیاسةأن تؤكد تأییدها الحازم  األعضاء المتعاقدةجمیع الدول  تناشد  - ٤
والمخططین  المرتكبین أفعال التدخل غیر المشروع ومعاقبةسواء بشكل فردي أو بالتعاون فیما بینها للوقایة من  فعالیةاألمن 

  والراعین والممولین والمتآمرین في أي فعل من هذه األفعال. 
 المتعاقدةالتي قد تنشأ بین الدول  الحل المنسق والموحد للمسائلفي تسهیل على مسؤولیة االیكاو  كد من جدیدتؤ   - ٥

  .للطیران المدني الدولي في العالم أجمع والمنظمالتشغیل اآلمن  فياألمور التي تؤثر في  األعضاء
على أساس ، أفعال التدخل غیر المشروع منععمله كأولویة عاجلة بالعالقة إلى إجراءات  بمواصلةالمجلس  تكلف  - ٦

وتأمین أداء هذا العمل بأعلى درجة من الكفاءة  التوجیه االستراتیجي المقدم في إطار استراتیجیة اإلیكاو الشاملة ألمن الطیران
  .واالستجابة
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 إلى  بشریة ومالیةلما قدمته من اشتراكات طوعیة في شكل موارد  األعضاء المتعاقدةللدول تعرب عن تقدیرها   - ٧
وتشجع استمرار  ٢٠١٣-٢٠١١ ٢٠١٠-٢٠٠٨الفترة الثالثیة الطیران خالل  ألمن خطة عمل أمن ستراتیجیة االیكاو الشاملةا

  .هذه االشتراكات الطوعیة لتمویل أنشطة أمن الطیران اإلضافیة خارج میزانیة البرنامج العادي
خارج األنشطة  الطیران أمن أنشطة المنظمة في مجال تمویلعلى مواصلة دعم  األعضاء المتعاقدةجمیع الدول  تحث  - ٨

  من الطیران.طة استراتیجیة اإلیكاو الشاملة ألبواس الممولة في إطار البرنامج العادي

  المرفق (ب)

  وسن التشریعات الوطنیة ق القانونیة الدولیة یثاو مال
  وعقد االتفاقات المناسبة

  المدني  المشروع في الطیرانغیر  أفعال التدخل لقمع

  المواثیق القانونیة الدولیة  أ)
األخرى  االتفاقیة بشأن الجرائم وبعض األفعال حمایة الطیران المدني من أفعال التدخل غیر المشروع قد عززتها لما كانت

)، ١٩٧٠ ،(الهاي واتفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات) ١٩٦٣ ،(طوكیو التي ترتكب على متن الطائرات
بشأن قمع أفعال  والبروتوكول)، ١٩٧١، لیامونتر( غیر المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطیران المدني األفعالقمع   واتفاقیة

العنف غیر المشروعة في المطارات التي تخدم الطیران المدني الدولي، المكمل لالتفاقیة بشأن قمع أفعال التدخل غیر المشروع 
، لیامونتر( اتفاقیة تمییز المتفجرات البالستیكیة بغرض كشفها)، فضال عن ١٩٨٨، لیامونتر( طیران المدنيضد سالمة ال

والبروتوكول المكمل التفاقیة )، ٢٠١٠(بیجین،  واتفاقیة قمع األفعال غیر المشروعة المتعلقة بالطیران المدني الدولي، )١٩٩١
  ؛واالتفاقات الثنائیة لقمع تلك األفعال )،٢٠١٠ین، (بیج قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات

  الجمعیة العمومیة: فإن
الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب  بشأناالتفاقیة  التي لم تنضم بعد الى األعضاء المتعاقدةالدول  تحث  - ١

) واتفاقیة قمع ١٩٧٠، (الهاي واتفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات) ١٩٦٣، (طوكیو على متن الطائرات
التفاقیة  المكمل ١٩٨٨ )، وبروتوكول عام١٩٧١، لیامونتر( األفعال غیر المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطیران المدني

واتفاقیة قمع األفعال غیر المشروعة المتعلقة ، )١٩٩١، لیامونتر( واتفاقیة تمییز المتفجرات البالستیكیة بغرض كشفها الـمونتری
(بیجین،  والبروتوكول المكمل التفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات)، ٢٠١٠(بیجین،  الطیران المدني الدوليب

األطراف في مواثیق أمن الطیران القانونیة موجودة على موقع االیكاو الدول  قوائمتحثها على االنضمام الیها.  )، ٢٠١٠
www.icao.int  تحت عنوانTreaty Collection ICAO؛  

، أن تنفذ المبادئ اتفاقیة بشأن تمییز المتفجرات البالستیكیة بغرض كشفهاالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في  تناشد  - ٢
التي تصنع  الدول وتناشد ،االنضمام الیها  لموافقة علیها أوأو قبولها أو ا یهاالتصدیق علحتى قبل التي تتضمنها هذه االتفاقیة، 

  ؛هاكنما یمأسرع بهذه المتفجرات  تنفذ تدابیر تمییزبالستیكیة أن المتفجرات ال

   

http://www.icao.int
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اتفاقیات طوكیو  انضمامها أطرافا فيفي تذكیر الدول بأهمیة  باالستمراراألمین العام  یوجهمن المجلس أن تطلب   - ٣
والبروتوكول المكمل التفاقیة قمع االستیالء غیر  ،لیامونترالمكمل التفاقیة  ١٩٨٨وبروتوكول عام وبیجین ال ـوالهاي ومونتری

، وأن یقدم المساعدة التي تطلبها الدول التي فاقیة تمییز المتفجرات البالستیكیة بغرض كشفهاتوا ،المشروع على الطائرات
  ؛قیثاو متصادف أي صعوبات في سبیل انضمامها الى هذه ال

  المناسبةاالتفاقات عقد صدار التشریعات الوطنیة و إ  ب)
عقوبات مشددة على مرتكبي  بإنزالالقوانین الجنائیة الوطنیة التي تقضي  بإصدار األعضاء المتعاقدةقیام الدول  لما كان

  ؛أفعال التدخل غیر المشروع في الطیران المدني یسهل كثیرا ردع تلك األفعال
  الجمعیة العمومیة: فإن

یقومون وافیة ضد األشخاص الذین  إجراءات اهتماما خاصا العتمادأن تولي  األعضاء المتعاقدةالدول  تناشد  - ١
وأفعال التخریب أو محاولة  أفعال االستیالء غیر المشروع على الطائراتتخطیط أو رعایة أو تمویل أو تسهیل  بارتكاب أو
وأن تدرج على وجه الخصوص في الطیران المدني،  فيغیر المشروع  التدخل محاوالت أفعالأو من أفعال  هاوغیر  التخریب
  ؛مشددة على هؤالء األشخاص اتعقوب بإنزالها قواعد تقضي اتتشریع
تسلیم أو محاكمة األشخاص الذین یرتكبون أفعال االستیالء لوافیة  إجراءاتأن تتخذ  األعضاء المتعاقدةالدول  تناشد  - ٢
التدخل غیر المشروع أو محاوالت أفعال من أفعال  هاوغیر  أو أفعال التخریب أو محاولة التخریب الطائراتشروع على غیر الم

اتفاقات مناسبة  وٕابراممعاهدة لهذا الغرض أو تعزیز الترتیبات القائمة  وضعأو  یةأحكام قانونوذلك بسن ضد الطیران المدني، 
  الطیران المدني الدولي. ضد اإلجرامیةهجمات یرتكبون الاألشخاص الذین  للقضاء على مثل هذه األفعال، حتى یتسنى ترحیل

  (ج)المرفق 

  األمن الفنیةتنفیذ تدابیر 

ممارسة  األعضاءتتطلب من المنظمة ومن دولها من أفعال التدخل غیر المشروع الطیران المدني الدولي حمایة  لما كانت
  ؛ایجابیة للحمایة إجراءاتالیقظة المستمرة ووضع وتنفیذ 

وأمتعتهم الیدویة نقل األشخاص األمن في جمیع مراحل وعملیات  إجراءاتهناك حاجة واضحة لتعزیز وتطبیق  ولما كانت
  ؛المسجلة والبضائع والبرید وطرود البرید الخاص والسریعأمتعتهم و 

المقروءة آلیا تسمح بتعزیز األمن من خالل تحسین الوثائق التي تثبت هویة المسافرین وأطقم  وثائق السفر ولما كانت
  ؛الطیارین

وثائق السفر المقروءة آلیا تسمح أیضا بإقامة تعاون رفیع المستوى بین الدول من أجل تعزیز مكافحة غش  ولما كانت
المحتالین من استخدام جوازات صالحة، واستخدام الجوازات منتهیة الجوازات، بما في ذلك تزییف أو تزویر الجوازات ومنع 

  ؛الملغاة، واستخدام الجوازات التي تم الحصول علیها بالغش  الصالحیة أو
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استعمال وثائق السفر المقروءة آلیا والوسائل األخرى لمعلومات الركاب یمكن استخدامه أیضا ألغراض أمنیة،  ولما كان
لى نظام الطیران المدني الدولي، بغیة كشف االرهابیین ومنع أفعال التدخل غیر المشروع قبل عملیة مما یضیف مستوى هاما إ

  ؛الصعود على متن الطائرة بوقت طویل
نهجا عالمیا في إعداد وتنفیذ متطلبات األمن وأفضل  بالتهدیدات لنظم الشحن الجوي والبرید ككل تتطل تولما كان
  ؛الممارسات

 ومشغليهي المسؤولة عن التحقق من قیام الجهات الحكومیة وسلطات المطارات  األعضاء المتعاقدةالدول  ولما كانت
  ؛األمن إجراءاتالطائرات بتطبیق 
وسیلة فعالة لمنع أفعال التدخل غیر المشروع في الطیران  یشكلاألمن التي تنادي بها المنظمة  إجراءاتتنفیذ  ولما كان

  ؛المدني
المضادة الالزمة لحمایة الطیران المدني ال تفید إال من خالل توظیف أفراد األمن المدربین تدریبا  اإلجراءاتولما كانت 

ولما كان تحقیق أمن الطیران المستدام یتطلب إجراءات  ؛عالیا، وٕاجراء التحریات الشخصیة، وٕاصدار اإلجازات، ومراقبة الجودة
  .یلیا ومستدامة اقتصادیا وتأخذ في الحسبان األثر على الركابقائمة على الخطر وفعالة وتتسم بالكفاءة وممكنة تشغ

التجدیدات في التكنولوجیا والعملیات الزمة لتحقیق أمن الطیران الفعال والكفؤ وتدابیر التسهیالت، وفي تعریف  ولما كانت
 ؛مستقبل نظم التفتیش األمني

  فإن الجمعیة العمومیة:
فعالة لمنع أفعال التدخل غیر المشروع بما  تدابیر أعلى أولویة العتمادإعطاء في  أن یستمرالمجلس على  تحث  - ١

تفاقیة باتحدیث أحكام الملحق السابع عشر على أن یواظب على ألمن الطیران المدني الدولي و  يیتناسب مع التهدید الحال
  ؛شیكاغو
اللجنة  باإلضافة الى صالحیات، ةالمتفجر طرق كشف المتفجرات أو المواد  دراسات عن ینجزالى المجلس أن  تطلب  - ٢

أن یجري على وجه و ، بغرض كشفهاالبالستیكیة المتفجرات  تمییز اتفاقیةالفنیة الدولیة المعنیة بالمتفجرات بالصورة المبینة في 
نظام قانوني شامل  إنشاء، وذلك بغرض غیر المتفجرات البالستیكیة عن تمییز المتفجرات المثیرة للقلق ص دراساتخصو ال

  ؛اءقتضحسب االومالئم 
أفعال  للوقایة من الممكنة التدابیركافة الدول األخرى على اتخاذ وبالتعاون مع على أساس فردي جمیع الدول  تحث  - ٣

ي تفاقیة الطیران المدنباتوصي بها أحكام الملحق السابع عشر   التي تقتضیها أو التدابیرسیما  ، والالتدخل غیر المشروع
  ؛، باإلضافة إلى التدابیر التي یوصي بها المجلسالدولي
والتوصیات واإلجراءات الدولیة الراهنة القواعد الرامیة الى تنفیذ أن تعزز جهودها على  األعضاء المتعاقدةالدول تحث   - ٤

 في، وأن تتخذ كل الخطوات الضروریة لمنع وقوع أفعال التدخل غیر المشروع نفیذهذا الت أن ترصدو  ،المتعلقة بأمن الطیران
لحمایة الطیران المدني الصادر عن االیكاو  الطیرانوأن تراعي المواد اإلرشادیة الواردة في دلیل أمن  ،الطیران المدني الدولي

  ؛یكاو مقید الدخول على االنترنتموقع االوالمتاحة في  )مقید التوزیع – Doc 8973(من أفعال التدخل غیر المشروع 
على النهوض بأمن الطیران باعتباره عنصرا رئیسیا في األولویات الوطنیة  األعضاء المتعاقدةالدول  تشجع  - ٥

  ؛واالجتماعیة واالقتصادیة وفي التخطیط والعملیات
الطیران الداخلیة ووفقا للقواعد والتوصیات ، طبقا لقوانینها وأنظمتها وبرامجها ألمن األعضاء المتعاقدةالدول  تشجع  - ٦

  الدولیة القابلة للتطبیق وقدرة كل دولة، على النهوض بتنفیذ تدابیر أمن الطیران بطریقة عملیة للقیام بما یلي:
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توسیع نطاق اآللیات القائمة للتعاون بین الدول والصناعة، على النحو المالئم، لتبادل المعلومات والكشف   أ)
  ؛التهدیدات األمنیة لعملیات الطیران المدني المبكر عن

الممارسات والمعلومات المتعلقة بالتدابیر األمنیة الوقائیة، بما في ذلك تقنیات الكشف  لتقاسم الخبرات وأفض  ب)
األمني والتفتیش وكشف المتفجرات وكشف السلوك األمني بالمطارات والكشف األمني على العاملین بالمطارات 

  ؛تنمیة الموارد البشریة والبحث والتطویر للتكنولوجیات ذات الصلةواعتمادهم و 
االنتفاع بالتكنولوجیات الحدیثة لكشف المواد الممنوعة ولمنع حمل مثل هذه المواد على متن الطائرات مع   ج)

  ؛احترام خصوصیة األفراد وسالمتهم
والفعالة والتي تتسم بالكفاءة والمناسبة للتهدیدات والمـــتــناسبة معها تعریف تدابیر األمن القائمة على المخاطرة   د)

  ؛والممكنة تشغیلیا والمستدامة اقتصادیا وتشغیلیا، وتأخذ في االعتبار التأثیر على الركاب
 السوائل واالیروسولمتفجرات معالجة الخطر المستمر الذي تشكله  االستعاضة عن القیود المفروضة على حمل  ه)

الالزمة للرفع التدریجي عن القیود  ة، بما في ذلك تنفیذ الحلول التكنولوجیبالكشف األمني علیها والهالمیات
 عندما تكون تكنولوجیا الكشف عن المفتجرات أكثر توافراالمفروضة على حمل السوائل واالیروسول والهالمیات 

  في أمتعة الركاب المحمولة یدویا؛
یطبق فیها الكشف عن السوائل واالیروسول والهالمیات بنفس  والتيمعالجة الرحالت التي تصل من الدول   و)

  طریقة معالجة الرحالت من الدول التي تطبق فیها القیود على السوائل واالیروسول والهالمیات؛
  الشحن الجوي والبرید بواسطة ما یلي:أمن تعزیز الجهود في تأمین نظام   ز)

  المقاومة؛و  ةستداماالو ألمن الشحن الجوي یتسم بالقوة د إطار إعدا  )١
  تنفیذ قواعد األمن القویة بشكل فعال؛  )٢
  في أمن الشحن الجوي والبرید؛ اإلمداداعتماد نهج كامل لسلسلة   )٣
  إنشاء وتعزیز اإلشراف ومراقبة الجودة على أمن الشحن الجوي والبرید؛  )٤
االشتراك في جهود تعاونیة ثنائیة ومتعددة األطراف لتنسیق التدابیر الرامیة إلى تعزیز وانسجام أمن   )٥

  العالمیة الشحن الجوي؛اإلمداد الشحن الجوي والبرید وتأمین سلسلة 
المشاركة في أفضل الممارسات والدروس المكتسبة من الدول األخرى لتعزیز المستوى الشامل ألمن   )٦

  وي والبرید؛الشحن الج
  ؛تعزیز المبادرات لتكثیف بناء القدرات في أمن الشحن الجوي والبرید  )٧

  االهتمام بالهشاشة األمنیة المحتملة لنظم الطائرات غیر المأهولة لمنع التدخل غیر المشروع.  ح)
المسؤولین عن االتصال أن تنظر في آلیات تبادل المعلومات التي تشمل استخدام  األعضاء المتعاقدةالدول  تناشد  - ٧

والمزید من استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب التي یقدمها الناقلون الجویون، للتقلیل من الخطر على الركاب، مع ضمان 
  ؛حمایة الخصوصیة والحریات المدنیة

وي بسبب الخلط أن تقلل من حدوث اضطراب في السفر الج ، مع احترام سیادتها،األعضاء المتعاقدةالدول تناشد   -٨
التفسیر غیر المتسق للقواعد القیاسیة، وذلك من خالل إقامة التعاون وتنسیق التدابیر المتخذة لتنفیذ القواعد والتوصیات  أو

الدولیة واإلرشادات على نحو یتسم باالتساق والكفاءة والفعالیة، ومن خالل تقدیم المعلومات جیدة التوقیت والمتاحة بسهولة 
  ؛افرینلجمهور المس
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أن تقوم، عند طلبها من دولة أخرى تطبیق تدابیر أمنیة لحمایة طائرة تحلق فوق  األعضاء المتعاقدةالدول  تناشد  - ٩
أراضیها، أن تراعي مراعاة تامة تدابیر األمن المطبقة بالفعل في الدول المطلوب منها الحمایة؛  وأن تقوم، عند االقتضاء، 

  كتدابیر مساویة؛باالعتراف بتلك التدابیر 
التي لم تبدأ بالفعل في إصدار جوازات سفر مقروءة آلیا دون غیرها أن تبدأ ذلك  األعضاء المتعاقدة الدولتحث   -١٠

  ؛Doc 9303وفقا للمواصفات المذكورة في الجزء األول من الوثیقة 
  :األمین العام بما یلي یوجهالى المجلس أن  تطلب  -١١

بشرط  متوافقة ومكملة لبعضها البعض التسهیالت :والملحق التاسع أحكام الملحق السابع عشر أن یتأكد من أن  أ)
  ؛التدابیر األمنیة بفعالیة اإلخالل عدم

  ؛المسائل التي تتعلق بأمن الطیران في الحاالت المالئمةول أعمال اجتماعات االیكاو اجد أن یضّمن  ب)
أمن وقائع عملیات ومفاهیم األمن الفعالة واالبتكاریة، من خالل اإلدراك بأن رفع  تحقیق اعتمادأن یستمر في   ج)

بما في ذلك التعاون مع أصحاب المصلحة في  ،الطیران اإلقلیمي ودون اإلقلیمي بناء على طلب الدول المعنیة
  ؛البضائعجیل القادم من عملیات الكشف على الركاب و للمعدات لتطویر الشركات المصنعة الالصناعة و 

  .، والبرامج التدریبیة ألمنأمن الطیران علىبرنامج االیكاو للتدریب  أن یطور ویحّدث  د)
المحافظة  یضمنلمن اإلطار القائم ویعززها ض ویطّورها أمن الطیران علىمراكز التدریب شبكة  أن یشرف على  )ه

  .السلیمة مستویات التدریب وتحقیق مستویات التعاونعلى 
وأن  ضد الطیران المدنيالجدیدة والقائمة التهدیدات التعاون مع فریق خبراء أمن الطیران لمعالجة أن یواصل   )دو 

والمراقبة األمنیة لألشخاص بخالف  على موظفي المطارالتفتیش  اإلجراءات الوقائیة المالئمة التي تشمل یضع
المؤّمنة، والكشف الفعال على الركاب واألمتعة والبضائع، المطار لى منشآت إ الذین یحق لهم الدخول الركاب

، فضال عن اختیار وتدریب سلسلة اإلمداد، ومقدمي الخدماتالمالءمة على الشحن الجوي و  منضوابط األو 
  ؛األشخاص الذین ینفذون ویطبقون إجراءات األمن

لى اتخاذ ترتیبات ذات نفع متبادل، بما في بغرض مساعدة الدول ع االعتراف المتبادلز تطویر عملیات أن یعز   )ه)ز
التي تعترف بتعادل إجراءات أمن الطیران فیها، حیث تحقق هذه نفس ، األمن في موقع واحدذلك ترتیبات 

النتائج، والتي تستند إلى عملیة تحقیق شاملة ومستمرة وتبادل فعال للمعلومات عن نظم أمن الطیران في كل 
  ؛منها

التهدیدات واألخطار، بما في ذلك التهدیدات اإللكترونیة ضد الطیران المدني واألخطار التي أن یواصل معالجة   و)
تتعرض لها المناطق المتاحة للركاب في المطارات وأمن إدارة الحركة الجویة، بالتشاور مع فریق خبراء أمن 

  ؛الطیران
وٕاعداد مواد إرشادیة  على فترات مالئمة وتعدیل دلیل األمنبتحدیث  األمین العامیوجه من المجلس أن  تطلب  -١٢

 المتعاقدةمساعدة الدول جدیدة، بما في ذلك مواد إرشادیة تفصیلیة بشأن السوائل واالیروسول والهالمیات، حسب االقتضاء، ل
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المتعلقة بأمن  واإلجراءاتالمواصفات  نفیذعلى تضد الطیران المدني و والقائمة على معالجة التهدیدات الجدیدة  األعضاء
  ؛الطیران المدني

أن یضمنا االستعراض الدوري  بتعریف وٕاعداد األمین العام وفریق خبراء أمن الطیرانالمجلس أن یبلغ من  تطلب  -١٣
التي یمكن أن منهجیة تقدیر المخاطر ألمن الطیران والتحدیث لبیان االیكاو العالمي الخاص بسیاق المخاطر، الذي ینص على 

وٕادراج التقییمات القائمة على األخطار مع أي  الستخدامها في تطویر تقییماتها الوطنیة لألخطار األعضاءتنظر فیها الدول 
  أو في أي وثیقة أخرى من وثائق االیكاو. السابع عشرات العتماد تدابیر أمن الطیران الجدیدة أو المعدلة في الملحق توصی

طر المجلس أن یبلغ األمین العام وفریق خبراء أمن الطیران لیضمنا مجاالت الخبرة المالئمة في تقییم مخامن  تطلب  -١٤
الدولیة، والمواصفات، والمواد اإلرشادیة والوسائل األخرى لمعالجة مسائل أمن  أمن الطیران وفي إعداد القواعد والتوصیات

  ؛الطیران، بما في ذلك التنسیق مع فرق الخبراء األخرى
المجلس أن یكلف فریق خبراء أمن الطیران باستعراض صالحیاته وٕاجراءاته اإلداریة في تاریخ مبكر  من تطلب  -٥١

  .بهدف إزالة القیود التي تحد من قدرة الفریق على النظر في النطاق الكامل لقضایا أمن الطیران

  (د)المرفق 
  مشروعالغیر المعنیة بأحد أفعال التدخل الدول  إجراءات

  ل غیر المشروعأفعال التدخ  أ)
  ؛الدولي غیر المشروع تعرض للخطر الشدید سالمة وانتظام وكفاءة الطیران المدنيالتدخل أفعال  لما كانت
في حالة تتعرض للمزید من الخطر استیالء غیر مشروع قد  تتعرض ألي فعلسالمة رحالت الطائرات التي  ولما كانت

  ؛المطارات غالقإ المدارج وممرات السیر و  قفالإ المساعدات المالحیة وخدمات الحركة الجویة و  تزویدها بخدماترفض 
 لخطر أكبرتتعرض  قدالواقعة تحت فعل االستیالء غیر المشروع  اتسالمة الركاب والطاقم على متن الطائر  ولما كانت

  ؛بینما هي تحت االستیالء قالعباإل اتسمح لتلك الطائر إذا 
  ة العمومیة:الجمعی فإن

وأسالیب والقائمة التحدیات التي یتعرض لها أمن الطیران المدني من جراء التهدیدات الجدیدة عن قلقها تجاه  تعرب  - ١
  ؛العمل المتغیرة المستخدمة في ارتكاب أفعال التدخل غیر المشروع

 لیامونتر اتواتفاقیالهاي اتفاقیة و  طوكیواتفاقیة شیكاغو و  ةاألحكام ذات الصلة في اتفاقیبفي هذا الخصوص  تذّكر  - ٢
التفاقیة قمع االستیالء غیر  ٢٠١٠والبروتوكول التكمیلي لعام  لیامونترالمكمل التفاقیة  ١٩٨٨وبروتوكول عام  وبیجین

  ؛المشروع على الطائرات
التدخل فعال سیاسات وخطط الطوارئ للتصدي ألالضع ت ماعند المذكورة أعالهبأن تراعي الدول االعتبارات  توصي  - ٣

  ؛غیر المشروع
ذلك الستیالء غیر المشروع، بما في خاضعة لأي طائرة إلى على أن تقدم المساعدة  األعضاء المتعاقدةالدول  تحث  - ٤
  ؛بالهبوط لطائرةلوالسماح المساعدات المالحیة وخدمات الحركة الجویة تقدیم 
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الستیالء غیر المشروع ل خاضعةوهي إقلیمها على التأكد من أن أي طائرة هبطت في  األعضاء المتعاقدةالدول  تحث  - ٥
  ؛وهو حمایة أرواح البشر األعلىتظل محتجزة على األرض، ما لم یصبح رحیلها ضرورة یملیها الواجب س

تلك  مشّغلالستیالء غیر المشروع ودولة ل طائرة خاضعةبأهمیة المشاورات بین الدولة التي هبطت فیها  ّسلمت  - ٦
  ؛المعلن المقصد المفترض أو ةدولالخبر إلى فضال عن قیام الدولة التي هبطت فیها الطائرة بتبلیغ  ،الطائرة
أي فعل تدخل غیر مشروع، وكذلك  علىعلى التعاون بغرض تنظیم رد مشترك  األعضاء المتعاقدةالدول  تحث  - ٧

ودولة إنتاج الطائرة لتدخل غیر المشروع، ودولة لخبرات وقدرات دولة مشغل الطائرة التي تعرضت بعند الضرورة  االستعانة
  ؛مع اتخاذ التدابیر في أراضیها لتحریر ركاب تلك الطائرة وطاقمها الطائرة، تسجیل
بصفة محتجزة الطائرة التعید بدون تأخیر  التي تقضي بأنفي الوفاء بالتزاماتها  وضع متعاقدةأي دولة فشل  تدین  - ٨

أو أن تعرض القضیة  ،أفعال التدخل غیر المشروع في الطیران المدني أحدأي شخص متهم بارتكاب  ّرحل، أو أن تةغیر قانونی
  ؛بدون تأخیر على السلطات المختصة

القبض على  أن تواصل تقدیم المساعدة في عملیات التحقیق في تلك األفعال وفي األعضاء المتعاقدةالدول تناشد   - ٩
  ؛المسؤولین عنها ومحاكمتهم

أن تواصل تقدیم المساعدة في عملیات التحقیق في تلك األفعال وفي القبض على  األعضاء المتعاقدة الدول تناشد  -١٠
  ؛المسؤولین عنها ومحاكمتهم

  اإلبالغ عن أفعال التدخل غیر المشروع  ب)
 توفرالدول المعنیة بأفعال التدخل غیر المشروع ینبغي أن  االیكاو بصورة مبكرةإلى التي تقدمها التقاریر الرسمیة  ما كانتل

  ؛عن هذه األفعال وتشكل أساسا لتقییمها وتحلیلها موثوقةشاملة و معلومات  تحتوي على
نشر المعلومات تشكل أداة فعالة للتعجیل بعلى الموقع  عن أفعال التدخل غیر المشروع قاعدة بیانات اإلیكاو ولما كانت

 من خالل بوابة االیكاو المأمونة أن تطلع علیها بسهولة األعضاء المتعاقدةأمن الطیران، ویمكن للدول  بوقائعالمرتبطة 
)https://portal.icao.int(؛  

  الجمعیة العمومیة: فإن
  ؛هذه األفعال كثیرة ال تقدم في كثیر من األحیان تقاریر رسمیة الى المجلس عن دوالأن  بقلقالحظ ت  - ١
) من اتفاقیة ١٣) من اتفاقیة الهاي والمادة (١١المادة (المنصوص علیها في بالتزاماتها  على الوفاءالدول  تحث  - ٢
لتدخل غیر اعقب حدوث وقائع  بأسرع ما یمكن بأن ترسل الى المجلس ، باإلضافة إلى أحكام الملحق السابع عشر،لیامونتر

وفي القواعد والتوصیات الدولیة، من أجل تمكین األمانة  نین المذكورتیالمادتالمقررة في صلة المشروع جمیع المعلومات ذات ال
  ؛ضد الطیران المدنيالجدیدة العامة من حفظ معلومات دقیقة وكاملة وتحلیل االتجاهات والتهدیدات 

كل األمین العام بأن یطلب من الدول المعنیة، في خالل مدة معقولة من تاریخ حدوث  یوجهمن المجلس أن  تطلب   - ٣
بصفة و ، عن الواقعةواقعة محددة من وقائع التدخل غیر المشروع، أن ترسل الى المجلس وفقا لقانونها الوطني جمیع المعلومات 

  ؛خرىاأل القانونیةالمتعلقة بتسلیم األشخاص أو اإلجراءات  خاصة المعلومات 

https://portal.icao.int
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األمین العام بالتنسیق مع فریق خبراء أمن الطیران برصد وتجمیع التقاریر عن أفعال یوجه من المجلس أن  تطلب  - ٤
التدخل غیر المشروع والتأكد منها وتحلیلها، وٕاعالم الدول باالتجاهات والتهدیدات المحتملة والناشئة وٕاعداد إرشادات مالئمة 

  .ةوالقائملردع التهدیدات الجدیدة 

  )ه( المرفق

  برنامج االیكاو العالمي لتدقیق أمن الطیران

من قرار الجمعیة (ه) برنامج االیكاو العالمي لتدقیق أمن الطیران قد نجح في الوفاء بالتكلیف الوارد في المرفق لما كان 
  ؛١٧-٣٧ ٢٠- ٣٦العمومیة 
 المدني الدولي في جمیع أنحاء العالم؛الهدف الرئیسي للمنظمة هو تأمین سالمة وأمن الطیران ولما كان 

  ملتزمة باالمتثال للملحق السابع عشر واألحكام المتعلقة باألمن في الملحق التاسع؛ األعضاءالدول  ولما كانت
أمن ب القواعد والتوصیات الدولیة المتعلقة قواعدإنشاء نظام فعال لمراقبة أمن الطیران من قبل الدول یدعم تنفیذ ولما كان 

  الطیران الدولي ویسهم في تحقیق هذا الهدف؛
  بأن الدول األعضاء هي التي تضطلع بالمسؤولیة النهائیة عن ضمان سالمة وأمن الطیران المدني؛ وٕاذ تذكر
أن الدورة السادسة والثالثین للجمعیة العمومیة قد طلبت من المجلس أن یكفل مواصلة تنفیذ البرنامج العالمي لتدقیق  وٕاذ تذكر

مع التركیز، قدر اإلمكان، على قدرة الدولة على تقدیم  ٢٠٠٧من الطیران بعد الدورة األولیة لعملیات التدقیق في نهایة عام أ
لجهاز مراقبة أمن الطیران؛   المراقبة الوطنیة المالئمة ألنشطتها في مجال أمن الطیران بواسطة التنفیذ الفعال للعناصر الحاسمة

  ؛التسهیالت – ٩وتوسیع نطاق عملیات التدقیق في المستقبل بحیث تشمل األحكام المتعلقة باألمن في الملحق 
أن البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران قد أثبت فاعلیته في تحدید المخاوف األمنیة في مجال الطیران  وٕاذ تضع في اعتبارها

یواصل  قد حقق زیادة مطردة في مستوى تنفیذ قواعد األمن الصادرة عن االیكاوت لتبدیدها وأن البرنامج وفي تقدیم توصیا
  ؛التمتع بدعم الدول والعمل كعامل مساعد لمجهوداتها المستمرة الرامیة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولیة في مجال أمن الطیران

وغیرها من أنشطة نهج بأن تنفیذ الدول لخطط اإلجراءات التصحیحیة لمعالجة الثغرات التي كشفتها عملیات التدقیق  لموٕاذ تسّ 
 بغیة الرصد التدقیقتنفیذا فعاال یعد عنصرا أساسیا وحاسما من عملیة  الطیران الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقیق أمن

  لطیران العالمي؛تحقیق الهدف العام وهو تعزیز أمن ا
 قدر محدود من الشفافیة فیما یخص نتائج تدقیق االیكاو ألمن الطیران، مع إیجاد توازن بین حاجة توخي أهمیةب لمتسّ وٕاذ 

  یة الحساسة بعیدا عن عامة الناس؛الدول إلى أن تعي بالشواغل األمنیة العالقة والحاجة إلى الحفاظ على المعلومات األمن
  في موافقة المجلس على آلیة لمعالجة الشواغل األمنیة الكبیرة في الوقت المناسب؛ وٕاذ تنظر
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 الرصد والمساعدةبأهمیة وضع إستراتیجیة منسقة تیسیرا للمساعدة المقدمة إلى الدول اعتمادا على مجلس استعراض  وٕاذ تسلم
  رفیع المستوى التابع لألمانة العامة؛ نتائج التدقیق
رار البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران أساسي لتوفیر الثقة المتبادلة في مستوى أمن الطیران بین الدول بأن استم وٕاذ تسلم

  األعضاء والتشجیع على التنفیذ المالئم لقواعد األمن؛
ة طلبــت مـــن ن للجمعیــة العمومیـــبـــأن الــدورة الســـابعة والثالثــی بالحاجــة إلــى النظـــر فــي طبیعـــة وتوجیــه البرنــامج ذكرتـــ تســلموٕاذ 

في المستقبل بعـد انتهـاء الـدورة الحالیـة للتـدقیق  ،الطیران العالمي لتدقیق أمنالمجلس أن یرفع تقریرا عن التنفیذ الشامل للبرنامج 
 البرنـامج بحیث یشمل نهج الرصد المستمر إلجراء دراسة من أجل تقییم جدوى توسیع نطاق وتوجیهات المجلس ٢٠١٣في عام 

  ؛٢٠١٣في عام  لعملیات التدقیقالثانیة  الحالیة  للتدقیقالعالمي لتدقیق أمن الطیران بعد انتهاء الدورة 
فــي موافقــة المجلــس علــى تطبیــق نهــج الرصــد المســتمر علــى البرنــامج العــالمي لتــدقیق أمــن الطیــران بعــد إتمــام الــدورة  وٕاذ تنظــر

  ؛٢٠١٣في عام  لعملیات التدقیقالثانیة 
تشــمل تنفیــذ نهــج الرصــد المســتمر  -لبرنــامج العــالمي لتــدقیق أمــن الطیــران فــي موافقــة المجلــس علــى خطــة انتقالیــة ل وٕاذ تنظــر

 ؛١/١/٢٠١٥جیة الجدیدة ابتداء من المنه

  فإن الجمعیة العمومیة:
أمن الطیران قد أثبت برنامج العالمي لتدقیق ال الدورتین األولى والثانیة للتدقیقات الجاریة بموجبأن  تالحظ بارتیاح  - ١

  فاعلیته في تحدید المخاوف األمنیة في مجال الطیران وتقدیم توصیات لحلها؛

عن تقدیرها للدول األعضاء على تعاونها في عملیة التدقیق وتوفیر خبراء األمن الذین ینبغي ترخیصهم كمدققي تعرب   - ٢
قصیرة األجل للقیام بعملیات التدقیق، وكذلك خبراء لفترات طویلة  البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران لیعملوا كخبراء لفترات

  للعمل كرؤساء أفرقة تدقیق البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران؛

، بعد اإلتمام ٢٠١٥قرار المجلس بتوسیع نهج الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران في عام  تؤید  - ٣
  ؛وفي فترة انتقالیة ٢٠١٣الناجح للدورة الثانیة لعملیات التدقیق في البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران في عام 

على أنشطة نهج الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقیق  أن یشرف إنشاء آلیة للتحقق منمن المجلس  تطلب  - ٤
لقواعد م مراقبة أمن الطیران واالمتثال لأمن الطیران لدى رصده لمستویات تنفیذ الدول الفعلي للعناصر الحرجة في نظا

مهام المتابعة وغیرها من وذلك من خالل تنفیذ خطط اإلجراءات التصحیحیة التي تقوم بها الدول و لالیكاو  والتوصیات الدولیة
  ؛الوسائل عندما تقدم الدولة األدلة الكافیة لتبریر هذه البعثة

لبرنامج العالمي ا لنهج الرصد المستمر في للدورة الثانیة شفافیة نتائج التدقیق األمنيمستوي محدود من سیاسة  تعتمد  -٥ ٤
  ؛عن وجود شواغل أمنیة هامة، وال سیما تلك المتصلة باإلبالغ الفوري الطیران لتدقیق أمن

   لالیكاو عن طریق: جمیع الدول األعضاء على تقدیم الدعم الكامل تحث  -٦ ٥
دها في المواعید التي تحد الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران التدقیققبول بعثات   أ)

  المنظمة، بالتنسیق مع الدول المعنیة؛
  ؛الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران التدقیقتسهیل عمل أفرقة   ب)
  ؛قبل عملیات التدقیق إلى االیكاوالوثائق المطلوبة  جمیعإعداد وتقدیم   ج)
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أنشطة نهج  التدقیقإعداد وتقدیم خطة إجراءات تصحیحیة مالئمة إلى االیكاو لسد الثغرات المكتشفة من خالل   د)
  ؛، وكذلك الوثائق األخرى قبل عملیات التدقیقلمي لتدقیق أمن الطیرانالرصد المستمر في البرنامج العا

بناء على الطلب، إذا كان ذلك مالئما على أن تتبادل  عندما تطلب دولة أخرى ذلك،جمیع الدول األعضاء،  تحث  -٧ ٦
وهي  العالمي لتدقیق أمن الطیران،وغیرها من أنشطة نهج الرصد المستمر في البرنامج نتائج التدقیقات  ع سیادتها،ومتمشیا م
التي تجریها االیكاو واإلجراءات التصحیحیة التي  تتمتع بها نتائج عملیات التدقیق  على النحو المالئم ووفقا للسیادة التياألنشطة 

  تتخذها الدولة التي خضعت للتدقیق؛
للرصد المستمر من المجلس أن یقدم إلى الدورة العادیة القادمة للجمعیة العمومیة تقریرا عن التنفیذ العام  تطلب  -٨ ٧
، بما في ذلك قراره فیما یخص الدراسة لتقییم جدوى توسیع نطاق نهج الرصد المستمر لبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیرانل

  .٢٠١٣ان بعد انتهاء دورة التدقیق الحالیة في عام بحیث یشمل البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیر 

  المرفق (و)
  تحدید القدرة على مراقبة أمن الطیرانمساعدة الدول على 

  الطیران برنامج أمن –دعم التنفیذ والتنمیة من جانب االیكاو  لحمایة الطیران المدني الدولي

وتدریبا  موارد مالیةالفنیة لمنع أفعال التدخل غیر المشروع في الطیران المدني الدولي یتطلب  التدابیرتنفیذ  لما كان
  ؛لألفراد

صعوبات في  تواجهتزال  والتفتقر للقدرة على مراقبة أمن الطیران، النامیة،  البلدان، وخصوصا البلدانبعض  ولما كانت
  ؛غیر كافیة المالیة والفنیة والمادیة هامواردن أل رغم المساعدة المقدمة لها تنفیذا تاماالوقائیة  التدابیرتنفیذ 

  فإن الجمعیة العمومیة:
المجلس بأن یطلب إلى األمین العام تسهیل وتنسیق المساعدة والدعم الفنیین للدول التي تحتاج إلى تحسین  تكلف  - ١
وأمن  ؛درات في نظام منسق وموجه وفعال ألمن الطیران الدوليأمن الطیران من خالل إعداد إطار لبناء الق األمنمراقبة 

  .المطارات كما یرد في تقاریر البرنامج العالمي ألمن الطیران
على أن تسهم طوعا بالموارد المالیة والعینیة لزیادة نطاق وتأثیر أنشطة االیكاو لتعزیز أمن  األعضاءالدول  تحث  - ٢
  ؛الطیران
وأصحاب المصلحة المعنیین بالمساهمة أیضا في استمرار تطویر إطار االیكاو لبناء قدرات  األعضاءالدول  تدعو  - ٣

  أمن الطیران الدولي.
أو التدابیر الفنیة برامج الغیر القادرة على تنفیذ  الدول لبلداناإلى المساعدة  إلى تقدیمالمتقدمة  الدول البلدان تدعو  - ٤

وأمتعتهم المسجلة  یدویةالركاب وأمتعتهم المن أجل إنهاء إجراءات لحمایة الطائرات على األرض، والسیما  الموصى بها
  ؛اجلالبرید العطرود و  متازوالبضائع والبرید الم

لتلبیة والمنظمات الدولیة األخرى االیكاو من  تنظر في طلب المساعدة أنإلى  األعضاء المتعاقدةالدول  تدعو  -٥ ٣
  ؛الدولي حمایة الطیران المدنيالناشئة عن الحاجة لالمساعدة الفنیة احتیاجاتها إلى 
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من قدرة االیكاو على تقدیم أو تسهیل أو تنسیق المساعدة العالجیة إلى االستفادة  األعضاء المتعاقدةالدول  تدعو  -٦ ٤
قصیرة األجل والمساعدة طویلة األجل لسد الثغرات في تنفیذها للقواعد والتوصیات الدولیة في الملحقین السابع عشر والتاسع، 

من الطیران لتعریف وتوجیه أنشطة بناء وقدرة االیكاو على تحقیق االستخدام األفضل لنتائج تدقیق البرنامج العالمي لتدقیق أ
  ؛المحتاجة األعضاءالقدرات في أمن الطیران من أجل منفعة الدول 

  ؛بأن یطلب من األمین العام أن یقیم نوعیة وفعالیة مشاریع االیكاو للمساعدة المجلس تكلف  -٧ ٥
لبلدان التي تقدمها إلى االمالیة والفنیة والمادیة  التي لدیها الموارد الكافیة على زیادة المساعداتجمیع الدول  تحث  - ٦

المنسقة بالكامل  لتحسین أمن الطیران، وذلك من خالل الجهود الثنائیة ومتعددة األطراف ةالمساعد التي هي بحاجة الى هذه
  االیكاو. من خالل
لتنظیم وتوصیل أنشطة بناء وأصحاب المصلحة المعنیین على الدخول في اتفاقات شراكة  األعضاءالدول  تحث  - ٨- ٧

  ؛القدرات، التي تشمل كل األطراف المعنیة وتتضمن إلتزامات یقدمها كل األطراف
أن یوجه األمین العام إلى إعداد وتحدیث برنامج االیكاو للتدریب على الطیران المدني، والبرامج  من المجلس تطلب  - ٩

  ؛لطیرانالقیاسیة للتدریب في مجال الطیران المدني وورش أمن ا
شبكة مراكز عزز ویواظب على إعادة تقییم أن یوجه األمین العام إلى أن یشرف ویطور وی من المجلس تطلب  -١٠

  ؛التدریب وتحقیق مستویات التعاون السلیمةمعاییر  راعاةم لتأكد منالتدریب على الطیران المدني ل
  ؛لغرض التدریب األمنيتدریب على أمن الطیران للاالیكاو مراكز على استخدام  األعضاء المتعاقدةالدول  تحث  -١١
والمنظمات على أن تشارك في معلومات االیكاو عن برامج المساعدة وأنشطتها  األعضاء المتعاقدةالدول  حثت  - ١٢ ٨

  ؛من أجل النهوض بالموارد واالستخدام الكفؤ والفعال لها
المجلس إلى أن یطلب من األمین العام تسهیل تنسیق برامج المساعدة وأنشطتها بجمع المعلومات عن هذه  توجه  - ١٣ ٩

  ؛المبادرات
وفي العمل على تعزیز التعاون  ،لدولالتي یقدمها إلى ا المساعداتالمجتمع الدولي على النظر في زیادة  تحث -١٤ ١٠

اللجنة الفنیة السیما من خالل و ، بغرض كشفها اتفاقیة تمییز المتفجرات البالستیكیةوأغراض فیما بینها، حتى تستفید من أهداف 
  الدولیة المعنیة بالمتفجرات.

  المرفق (ز)
  التعاون المتعدد األطراف والتعاون الثنائي إزاءالمجلس  إجراءات

  في مختلف مناطق العالم

الدولیة والتزامات الدول المنصوص علیها في المواثیق القانونیة ز حقوق ویعزّ  یكّملالتعاون الثنائي بین الدول  لما كان
  ؛الطیران الصادرة عن المجلس بشأن أمن الدولیة القواعد والتوصیاتوفي أمن الطیران  بشأن

للركاب واألمتعة  التجاري الثنائیة تشكل األساس القانوني الرئیسي للنقل الدوليالخدمات الجویة اتفاقات  ولما كانت
  ؛عن طریق الجو والبضائع والبرید
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  ؛اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیةجزءا ال یتجزأ من ینبغي أن تشكل أحكام أمن الطیران كانت ما لو 
االتفاقات فة في التركیز على نتائج األمن واالعتراف بالتعادل وبأمن المحطة الواحدة واحتراما لروح التعاون المعرّ كان ما لو 

، تعد مبادئ سیاسیة یمكن لتنفیذها أن یسهم كثیرا في استدامة أمن متعددة األطراف و/أو الثنائیة الخاصة بخدمات النقل الجوي
  الطیران.

  فإن الجمعیة العمومیة:
معنیـین أن النجاح في إزالة األخطـار التـي تهـدد الطیـران المـدني لـن یتسـنى إال مـن خـالل تضـافر جهـود جمیـع التدرك   -١

  ؛ األعضاء المتعاقدةومن خالل إقامة عالقات عمل وثیقة بین الهیئات الوطنیة ومنظمي أمن الطیران في جمیع الدول 
مع  ،الثنائیةالخدمات الجویة دراج بند یتعلق بأمن الطیران في اتفاقات إعلى  األعضاء المتعاقدةجمیع الدول  تحث  -٢

وعلى أن تأخذ في الحسبان نص االتفاق النموذجي الذي  ،٢٥/٦/١٩٨٦مراعاة البند النموذجي الذي اعتمده المجلس في 
  ؛٣٠/٦/١٩٨٩اعتمده المجلس في 

على أن تعتمد المبادئ الرئیسیة التالیة باعتبارها أساسا للتعاون الدولي ألمن الطیران، ولضمان األعضاء جمیع الدول  تحث  - ٣
  التعاون الفعال في مجال أمن الطیران بین الدول واالیكاو وغیرها من المنظمات الدولیة األخرى:

 ؛احترام روح التعاون المعّرفة في االتفاقات الثنائیة و/أو متعددة األطراف للخدمات الجویة  )أ 

 ؛االعتراف بتدابیر األمن المكافئة  )ب 

  ؛تركیز على نتائج األمنال  )ج 
على أن تشترك في شبكة ضباط االتصال لشؤون أمن الطیران التي أنشأتها االیكاو  األعضاء عاقدةالمتجمیع الدول  تحث  - ٤

عن األخطار المحدقة بعملیات النقل الجوي المدني بهدف توفیر شبكة أنشئت لإلبالغ  والتي —إن لم تكن قد اشتركت فیها  —
وأن تعزز من االتساق والتعاون فیما بینها لضمان تبادل أفضل الممارسات ، دولیة التصاالت أمن الطیران في داخل كل دولة

  .AVSECPaediaمن خالل وسائل 
بالمبادرات التي تسهل إنشاء منابر تكنولوجیة لتبادل  النهوض أن یطلب من األمین العامالمجلس على  تحث  -٥ ٤

  ؛ األعضاء المتعاقدةمعلومات أمن الطیران بین الدول 
  المجلس بأن یواصل ما یلي: وصيت  -٦ ٥

أفعال التـدخل غیـر المشـروع فـي الطیـران  منع علىفیما بینها الدول من التعاون التي اكتسبتها  الخبرةجمع نتائج   أ)
  ؛المدني الدولي

الطیــران المــدني الــدولي فــي مختلــف الظــروف واالتجاهــات المتباینــة فــي منــع التهدیــدات التــي یتعــرض لهــا تحلیــل   ب)
  ؛العالممناطق 

  ؛هذه أفعال التدخل غیر المشروع إلى منعتوصیات لتعزیز التدابیر الرامیة إعداد   ج)
ضـــد  والقائمــةمــن المجلــس العمــل علــى وجهــي االســتعجال والســرعة الالزمــین لمعالجــة التهدیــدات الجدیــدة  تطلــب  -٧ ٦

و التنفیـذ أو التفسـیر غیـر المتسـق لإلجـراءات الطیران المدني والتخفیـف مـن حـدة أي اضـطراب فـي السـفر الجـوي نتیجـة للخلـط أ
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الضروریة، وذلك بتسهیل االسـتجابة المشـتركة والمتسـقة مـن الـدول، والتشـجیع علـى قیـام الـدول بـإعالم جمهـور المسـافرین بشـكل 
  األمور. واضح بتلك

  المرفق (ح)

  في مجال أمن الطیرانالدولي واإلقلیمي التعاون 

  الجمعیة العمومیة: إن

  ؛بأن التهدید الموجه إلى الطیران المدني یتطلب ردا عالمیا فعاال من الدول والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة المعنیة إذ تقر

منظمة الشرطة الجنائیة ، والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، و (CANSO)منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة  تدعو  - ١
إلرهاب التابعة لألمم ا مكافحةوالمدیریة التنفیذیة للجنة  ،)OSCE( ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا نتربول)،الالدولیة (ا
ومكتب األمم المتحدة  ،)UNCTITF( التابعة لألمم المتحدة فرقة العمل المعنیة بمكافحة اإلرهاب، و )UNCTED( المتحدة
)، واالتحاد األوروبي، WCOومنظمة الجمارك العالمیة (لعالمي، واالتحاد البریدي ا، )UNODC( المخدرات والجریمةالمعني ب

والمجلس الدولي للمطارات، واالتحاد الدولي لرابطات  ،واالتحاد الدولي للنقل الجوي (ایكاك)، واللجنة األوروبیة للطیران المدني
صناعات )، والمجلس التنسیقي الدولي التحادات IBACال (والمجلس الدولي لطیران األعم ،)IFALPA( طیاري الخطوط الجویة

)، واالتحاد FIATAاالتحاد الدولي لرابطات نقل البضائع (و )، GEA)، واتحاد االكسبریس العالمي (ICCAIA(الجو والفضاء 
 أقصى درجة ممكنةإلى التعاون مع االیكاو  وغیر ذلك من الجهات المعنیة إلى مواصلة )،TIACAالدولي للشحن الجوي (

  ؛لحمایة الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المشروع

الخاصة بالسفر الدولي اآلمن  (G8)إلى المجلس أن یأخذ في الحسبان مبادرة مجموعة البلدان الثمانیة تطلب   - ٢
والمیّسر، وأن یواصل تعاونه مع تلك المجموعـة ومجموعات الدول األخرى المعنیة مثل مبادرة التجارة األمنیة في منطقة رابطة 

له فیما تقوم به من عمل یتصل بإعداد التدابیـر المضادة للتهدید الذي تمث (STAR)التعاون االقتصادي آلسیا والمحیط الهادئ 
  ؛الصواریخ الجویة المحمولة (المانبادز) وتشجع على تنفیذ جمیع الدول المتعاقدة لتلك التدابیر

الى المجلس أن یواصل تعاونه مع "لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب" في إطار الجهد العالمي لمكافحة  تطلب  - ٣
  اإلرهاب.

 إعالن بشأن أمن الطیران

إن الجمعیة، إذ تقر بالحاجة الى تعزیز مستوى أمن الطیران في العالم في ضوء محاولة التخریب التي تعرضت 
والتهدیدات األخرى التي تطال الطیران المدني؛ وٕاذ تدرك  ٢٥/١٢/٢٠٠٩لشركة الطیران نورث ویست في  ٢٥٣لها الرحلة رقم 

المنبثقة عن المؤتمرات اإلقلیمیة التي انعقدت بهدف توثیق عرى التعاون قیمة اإلعالنات المشتركة بشأن أمن الطیران المدني 
الدول األعضاء على اتخاذ االجراءات التالیة لتعزیز التعاون الدولي للتصدي للتهدیدات التي تواجه الطیران  تحثالدولي، 
  المدني:

االیكاو والترویج لها، مع  تعزیز التطبیق الفعال للقواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة الصادرة عن  - ١
وٕاعداد استراتیجیات لمواجهة التهدیدات الحالیة  األمن – ١٧التركیز بوجه خاص على الملحق 

 والناشئة؛
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تعزیز اجراءات الكشف األمني واستخدام التكنولوجیات العصریة للكشف عن المواد المحظورة ودعم   - ٢
واألسلحة والمواد المحظورة بهدف منع وقوع أفعال البحث وتطویر تكنولوجیا الكشف عن المتفجرات 

  التدخل غیر المشروع؛
وضع تدابیر أمنیة جدیدة لحمایة مرافق المطارات وتحسین األمن في أثناء الرحالت الجویة، إلى جانب   - ٣

  التحسینات المناسبة في مجال التكنولوجیا والتدریب؛
والمتسقة من أجل أمن الشحن الجوي، مع مراعاة  وضع وتنفیذ التدابیر وأفضل الممارسات المعززة  - ٤

 الحاجة الى حمایة كامل سلسلة إمداد الشحن الجوي؛

الترویج لوثائق السفر ذات المعالم األمنیة المعززة والتحقق من صحتها باستخدام سجل االیكاو للمفاتیح   - ٥
غ، بصورة منتظمة، عن جوازات وااللتزام باإلبالمع االستعانة بالمعلومات البیومتریة،  (PKD)العامة 

 السفر المفقودة والمسروقة الى قاعدة بیانات االنتربول الخاصة بوثائق السفر المفقودة والمسروقة؛

تحسین قدرة الدول األعضاء على تصحیح أوجه القصور التي حددها البرنامج العالمي لتدقیق أمن   - ٦
ترنة بنتائج عملیات تدقیق البرنامج العالمي من خالل تعزیز مستوى الشفافیة المق (USAP)الطیران 

لتدقیق أمن الطیران، والتصدي ألوجه القصور تلك من خالل تعمیم نتائج عملیات التدقیق وزیادة 
 استخدامها لتناول مسألة بناء القدرات وجهود المساعدة الفنیة؛

التمویل وبناء القدرات ونقل التكنولوجیا ، بما في ذلك التي تحتاج إلیهاإلى الدول  الفنیةتقدیم المساعدة   - ٧
تهدیدات أمن الطیران المدني، بالتعاون مع الدول األخرى والمنظمات الدولیة لعلیة امن أجل التصدي بف

  ؛والشركاء في الصناعة
الترویج لالستخدام المتزاید آللیات التعاون بین الدول األعضاء وأیضا مع قطاع الطیران المدني، بغیة   - ٨

ل ونشر المعلومات للكشف المبكر عن التهدیدات األمنیة المحدقة بالطیران المدني، بما في ذلك، تباد
تجمیع المعلومات المسبقة عن الركاب وبیانات سجل أسماء الركاب وٕارسالها كعنصر للكشف األمني 

 مع ضمان حمایة خصوصیة الركاب والحریات المدنیة؛

في طائفة من المجاالت األساسیة مثل تقنیات الكشف األمني  تبادل أفضل الممارسات والمعلومات  - ٩
والتفتیش، بما في ذلك تقییم تكنولوجیا الكشف األمني المتقدمة للكشف عن األسلحة والمتفجرات، وأمن 
الوثائق والكشف عن الوثائق المزورة ورصد التصرفات المشبوهة وتحالیل مركزة للركاب والكشف األمني 

المطارات وٕاجراء دراسة شاملة لألوراق الثبوتیة الخاصة بهم واألمن على متن على العاملین في 
 الطائرة.

- -  - - -  - - -  
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  (ب) المرفق

  صادر عنیان ب
  الرفیع المستوى بشأن أمن الطیراناالیكاو مؤتمر 

 ٢٠١٢سبتمبر  ١٤إلى  ١٢ال من ـعقدت منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) في مقرها الرئیسي بمونتری
منظمة  ٢٣عضًوا ودولة  ١٣٢مشارك لتمثیل  ٧٠٠المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران. وقد حضر المؤتمر أكثر من 

واعترافًا بالدور الحاسم الذي یقوم به الطیران المدني في التنمیة  حكومیة دولیة ورابطة دولیة وٕاقلیمیة في صناعة الطیران.
االقتصادیة العالمیة وكذلك مختلف التحدیات األمنیة التي یواجهها قطاع النقل الجوي الدولي الیوم، سّلط المؤتمر الضوء على 

  ما یلي:
 هناك تهدیدات ذات مصداقیة والبد من التصدي لها بفعالیة من أجل حمایة الطیران المدني؛  )أ 
إن اإلرهاب ال یعترف بالحدود، وفي حالة عدم التخفیف من حدته، یمكن أن یؤدي إلى خسائر في األرواح   )ب 

الطیران  ویّعرض األشخاص لإلصابات، ویعّطل بشدة سیر عملیات النقل الجوي الدولي وُیعّرض معّدات
   المدني وتجهیزاته ألضرار جسیمة ویقّوض ثقة الناس في النقل الجوي؛

الصادر عن الجمعیة العمومیة وٕاعالن أمن الطیران واستراتیجیة االیكاو الشاملة ألمن الطیران،  ١٧-٣٧القرار   )ج 
 روع؛التي تعزز أمن الطیران من أجل تأمین الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المش

البیانات المشتركة التي اعتمدتها مؤتمرات االیكاو اإلقلیمیة ألمن الطیران المنعقدة في البحرین والهند ومالیزیا   )د 
 واالتحاد الروسي والسنغال وفنزویال؛

االیكاو والدول األعضاء فیها والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة وصناعة الطیران أهمیة التعاون والتنسیق بین   ھ)
 لجهات المعنیة األخرى من أجل تحقیق مستوى مستدام من أمن الطیران؛وجمیع ا

التزام جمیع الدول األعضاء باالمتثال للقواعد والتوصیات الدولیة ألمن الطیران الواردة في ملحقي االیكاو   و)
واتفاقیة الطیران المدني الدولي وغیرها من اتفاقیات أمن  التسهیالت —والتاسع  األمن —السابع عشر 

 الطیران؛
  ضرورة إقامة توازن بین احتیاجات األمن والتسهیالت والكفاءة والفعالیة.  ز)

  وٕاذ وضع المؤتمر في اعتباره هذه النقاط، فإّنه:
قائم على المخاطر إزاء أمن  شّجع االیكاو والدول األعضاء والجهات المعنیة في صناعة الطیران على اعتماد نهج )١

 الطیران؛
رّحب بالمبادرة التي اتخذتها االیكاو لوضع "بیان سیاق المخاطر" الذي یزّود الدول األعضاء بالمعلومات القّیمة ویتیح  )٢

 منهجیة متینة للدول لكي تستخدمها، إذا شاءت، في تطویر عملیاتها الوطنیة لتقییم المخاطر؛ 
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األعضاء فیها النظر في إعداد نهج یستند بدرجة أكبر على النتائج عند سن لوائح أمن طلب من االیكاو والدول  )٣
 الطیران، إذ من شأن ذلك أن یساعدها على تحدید األهداف األمنیة للتدابیر المتخذة بشكل أفضل؛

من المخاطر التي  شّجع االیكاو بقوة على تسریع عملیة اعتماد القواعد والتوصیات الدولیة األمنیة الجدیدة للتخفیف )٤
تستهدف الشحن والبرید الجویین، على أساس تنفیذ نظم سلسلة اإلمدادات المؤّمنة والتدابیر األمنیة األساسیة المشتركة فیما 
یخص طائرات الركاب وطائرات الشحن الخالص على حد سواء، وتشدید التدابیر األمنیة المتعلقة بالبضائع والبرید التي ُتعتبر 

 ورة؛عالیة الخط
طلب من االیكاو ومنظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي والجهات المعنیة في صناعة الطیران تحدید  )٥

المزید من أوجه التآزر الممكنة بین متطلبات أمن الطیران والجمارك وأمن البرید، وذلك تیسیرًا للتجارة مع الحرص على ضمان 
 أمن الشحن والبرید الجویین؛

بأن التهدیدات من الداخل حقیقیة، وحث بالتالي الدول األعضاء في االیكاو على تنفیذ التدابیر االحترازیة اعترف  )٦
الفعالة، واعتماد صیغة منقحة للقاعدة القیاسیة الصادرة عن االیكاو بشأن إجراء الكشف األمني على األشخاص غیر الركاب 

 بأسرع ما یمكن من الناحیة العملیة؛
سوائل أن تتصدى االیكاو والدول األعضاء فیها إلى التهدیدات المستمرة التي تشكلها المتفجرات من السّلم بضرورة  )٧
على الطیران المدني الدولي، وذلك بأمور منها تطبیق الحلول التكنولوجیة الالزمة للرفع التدریجي  یروسوالت والهالمیاتواأل

 الیدویة؛للقیود المفروضة على حمل هذه الموا د في األمتعة 
طلب من الدول األعضاء في االیكاو أن تعاِمل الرحالت القادمة من الدول التي ُیطَبق فیها الكشف األمني على  )٨
بنفس الطریقة التي تعاَمل بها الرحالت القادمة من الدول التي تُفرض فیها القیود على هذه  یروسول والهالمیاتسوائل واالال

 المواد؛
إلى نهج الرصد المستمر الذي یجمع بین النهج القائم على عالمي لتدقیق أمن الطیران كاو الاالیانتقال برنامج  أّید )٩

 ة؛المخاطر لدى إجراء عملیات التدقیق ومفهوم الرصد المستمر، مع مراعاة القدرات اإلشرافیة للمنظمات الوطنیة واإلقلیمی
في إطار البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران  قیمن نتائج عملیات التدقعلى أفضل وجه االیكاو االستفادة  من طلب )١٠
  إلیها؛ تحتاجالتي  األعضاء الدول صالحلالطیران  أمنمجال  فيأنشطة بناء القدرات وتوجیه أجل تحدید  من
بشكل مناسب  في إطار البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران یقنتائج عملیات التدقالدول األعضاء على تبادل شّجع  )١١

 أجل توجیه جهود بناء القدرات وتقدیم المساعدة الفنیة نحو المجاالت التي تعود بأكبر فائدة ممكنة؛وآمن من 
االیكاو تكثیف  من وطلب ،"الطیران أمن مجال في القدرات لبناءاستراتیجیة االیكاو "المحرز في تنفیذ  بالتقدم رقّ أ )١٢

 ؛ینالجویوالبرید  الشحن مجال في القدرات بناء أنشطةزیادة التركیز على  مع ها،جهود
"اتفاقات الشراكة" من أجل تنظیم  إبرامعلى الدول األعضاء في االیكاو والجهات المعنیة كالمنظمات اإلقلیمیة شّجع  )١٣

   ؛الشركاء جمیع یتعهد بهاالتي  االلتزامات یشمل وبما المعنیة طرافجمیع األ بمشاركةأنشطة بناء القدرات،  وتنفیذ
 التشغیلیة الناحیة من ستمرارالقابلة لالالتي تتسم بالكفاءة و یة تحدید التدابیر األمنیة الفعالة و أهم سّلط الضوء على )١٤

 الركاب؛ فیها مدى التأثیر على ىراعیُ  والتي ،والمستدامة اقتصادیاً 
 ،باإلجراءات العتراف المتبادللترتیبات  البعض بعضها مع تستكشف أنشّجع الدول األعضاء في االیكاو بقوة على  )١٥

تدابیر أمن الطیران المعمول بها في كل دولة عندما  بتكافؤ، حیث یتم التسلیم الوحیدة األمني الكشف نقطةبما في ذلك مبدأ 
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وتكون مستندة إلى عملیة شاملة ومستمرة ومتفق علیها للّتحّقق منها فضًال عن التبادل الفعال  ذاتها النتائجتحقق هذه التدابیر 
 عن نظم أمن الطیران الموجودة لدى كل دولة؛للمعلومات 

 المنصوص التعاون روح) احترام أ(تنظم التعاون الدولي في مجال أمن الطیران: لكي رئیسیة التالیة ال مبادئال أّید )١٦
 على كیزالتر ) ج( ؛المتكافئة) االعتراف بالتدابیر األمنیة ب( األطراف؛ متعددةوالفي اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة  علیه

 األمنیة؛ النتائج
 نقلوثائق السفر وبب الخاصة النماذج تعزیز أمن الطیران عن طریق توحیدعلى في االیكاو  عضاءشّجع الدول األ )١٧

المدنیة، وعلى تعزیز أمن وثائق وحریاتهم  ركابال خصوصیةحمایة  ضمانمع  إلى السلطات الحكومیة إلكترونیاً الركاب  بیانات
 ؛خدمة التحقق اإللكتروني من الجوازات المعروف باسم دلیل المفاتیح العامة التابع لالیكاو السفر بالمشاركة في

 المالحة وتجهیزاتالناشئة مثل أمن إدارة الحركة الجویة (أي أمن خدمات  لقضایامواصلة التصدي لاالیكاو  من طلب )١٨
 ؛المعلوماتیة والتهدیداتالمفتوحة للجمهور  المنطقة) وأمن الجویة
من أجل  داتالمعّ  ومصنعي الطیران في صناعةالمبادرات التي اتخذتها االیكاو بالتعاون مع الجهات المعنیة  أّید )١٩

 األمنیة والنتائج التكنولوجیة التطورات مراعاة مع والبضائع، الركاب على األمني الكشف إجراءاتالجیل الجدید من   إعداد
 ؛الالزمة لتحدیث األطر التنظیمیة ومن أجل وضع التوصیات المرجوة؛

الدول بقوة على التصدیق على آخر الوثائق القانونیة الدولیة المتعلقة بأمن الطیران، أي اتفاقیة بیجین شّجع  )٢٠
 .٢٠١٠وبروتوكول بیجین لعام 

  
  —انتهى  —


