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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 
  ةتنفیذیالاللجنة 

  السیاسة العامة —أمن الطیران : من جدول األعمال ١٣البند 

  أمن الطیران في الفترة الثالثیة المقبلة
  ونیوزیلندا والمكسیك ولكسمبورجولبنان  والیابان وآیرلندا وایطالیا والمانیا والصین وكندا وبلجیكا سترالیاأ(ورقة مقدمة من 

  اسبانیا فریقیا و وجنوب أ ونیجیریا وقطر واالتحاد الروسي والمملكة العربیة السعودیة والسنغال وسنغافورة وسلوفینیا 
  )والوالیات المتحدة المملكة المتحدةا واالمارات العربیة المتحدة و وسویسر 

  الموجز التنفیذي

ُیشّكل أمن الطیران ركیزة جوهریة في هندسة الطیران المدني العالمیة. ونظرًا للتهدیدات المتواصلة ألمن الطیران، یجب على 
  رى التعاون فیما بینهم.عُ  وتوثیقمن من خالل اعتماد ُنُهج ُمتقنة وعملیة األ هذا جمیع أصحاب المصلحة أن یتآزروا لتعزیز

  أن تقوم بما یلي: العمومیة : ُیرجى من الجمعیة اإلجراء
إلى جانب الدول األعضاء في االیكاو وصناعة الطیران وأصحاب المصلحة  من أعمال االیكاو بما تُنجزهتأُخذ علمًا أن   ) أ

  اآلخرین بهدف تعزیز أمن الطیران عالمیًا.
 .٢-٣كما هو ُمبین في الفقرة  ،تُقّر وتواصل دعم االتجاهات والُنُهج لتعزیز أمن الطیران عالمیاً  أنو   ب)

  األهداف 
 اإلستراتیجیة

  .األمن  - )ب(االستراتیجي  فهدالترتبط ورقة العمل هذه ب

  ال تتطلب موارد اضافیة اآلثار المالیة:

 قرارات الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة  المراجع:
A37-WP/17 - التدخل أفعال من الدولي مدنيال  الطیران لحمایة المستمرة اإلیكاو سیاسات بشأن الموحد البیان 

  المشروع غیر

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

A38-WP/20  - غیر التدخل أفعال من الدولي المدني الطیران لحمایة المستمرة اإلیكاو بسیاسات الموحد لبیانا 
  المشروع
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  مقدمةال  - ١
ومنذ انعقاد المؤتمر الوزاري لالیكاو بشأن أمن  ،١١/٩/٢٠٠١االرهابیة التي جرت في  منذ االعتداءات ١- ١

، اتخذت الدول األعضاء في االیكاو وقطاع صناعة الطیران وأصحاب المصلحة اآلخرین عددًا من ٢٠٠٢الطیران في عام 
وعملت االیكاو التزامها القوي في هذا المجال التدابیر الملحوظة لتعزیز أمن الطیران عالمیًا. وقد أثبتت الدول األعضاء في 

إلعداد ُنُهج وتدابیر جدیدة لمكافحة التهدیدات اإلرهابیة ضد النقل  ون فیما بین أصحاب المصلحة جمیعاً التعا توثیق ُعرى على
  .وفعالیتها عملیات النقل الجويتأمین تیسیر مع  ،الجوي الدولي

، أیدت الجمعیة وأصدرت ٢٠١٠ثین للجمعیة العمومیة لالیكاو في عام في أثناء انعقاد الدورة السابعة والثالو  ٢- ١
 غیر التدخل أفعال من الدولي المدني  الطیران لحمایة المستمرة اإلیكاو سیاسات بشأن البیان الموحدبعنوان  ١٧- ٣٧قرار ال

لمواثیق القانونیة الدولیة ألمن ا اعتمادعلى فُیشجع الدول األعضاء في االیكاو  ،قرار السیاسات العامةذلك الیشمل و . المشروع
، وأشار للدول المعنیة بأفعال التدخل غیر المشروعاالجراءات  واتخاذ ،التدابیر األمنیة الفنیة واعتماد ،واالمتثال لها الطیران

والتعاون المتعدد  ،ومساعدة الدول في إنشائها قدرات لمراقبة أمن الطیران ،برنامج االیكاو العالمي ألمن الطیران القرار إلى
األطراف والثنائي؛ فضًال عن التعاون على الصعید الدولي واإلقلیمي. كما أصدرت الجمعیة اعالنًا بشأن أمن الطیران حّثت فیه 

الطیران المدني.  التي یتعرض لهاتهدیدات ي لللتصدلالدول األعضاء على اتخاذ االجراءات المتعددة لتعزیز التعاون الدولي 
كل من به  القوي الذي تحلى االلتزام برزاالتوجیهات الرفیعة المستوى، كما أ واعالن األمن ١٧-٣٧میة قرار الجمعیة العمو  رووفّ 

لتعزیز أمن  ماعیةالجهود الفردیة والجالدول األعضاء في االیكاو وقطاع صناعة الطیران وأصحاب المصلحة اآلخرین لمواصلة 
  هدیدات المتأتیة من االرهاب وأفعال التدخل غیر المشروع.الت في مواجهةالطیران عالمیًا 

    التطورات الرئیسة في مجال أمن الطیران  - ٢

من التطورات الرئیسة.  اً عدد نشهد أمن الطیرا ،منذ انعقاد الدورة السابعة الثالثین لجمعیة االیكاو العمومیة  ١- ٢
وتتضمن هذه التطورات مواصلة التهدیدات األمنیة واالعتداءات االرهابیة على أهداف الطیران المدني باالضافة إلى متابعة 

  .في العالمالطیران المدني  اتأسرة الطیران المدني جهودها العداد ُنهج وتدابیر جدیدة لحمایة عملی
العالمیة لتعبئة أسرة الطیران المدني الدولي نحو  على الساحة ي في بذل الجهوداضطلعت االیكاو بدور ریادو   ٢- ٢

ومن خالل مشاركة  )الدراسة التابعة لها اتبما في ذلك مجموعمن جهة ( من خالل عمل األمانة العامة ،تعزیز أمن الطیران
. ومن بین الجهود الرئیسة من جهة أخرى األمنجمیع األعضاء في فریق خبراء أمن الطیران التابع لالیكاو ومجموعات عمل 

  التي اضطلعت بها االیكاو خالل الفترة الثالثیة السابقة ما یلي:
الدعم على المستوى الرفیع ضمن األقالیم لتعزیز أمن  وتعزیزعقد مجموعة من المؤتمرات اإلقلیمیة لتشجیع   )أ 

كسیكو العاصمة وأبوظبي وأبوجا وم الجتماعات التي ُعقدت في تولیدوالمؤتمرات ا هذه الطیران. وتضمنت
 كار وكوااللمبور والمنامة وموسكو ونیودلهي.وطوكیو وكراكاس ود

والذي  ،كندابفي مونتریـال  ٢٠١٢مؤتمر االیكاو الرفیع المستوى ألمن الطیران في شهر سبتمبر/أیلول عقد و   )ب 
االلتزام السیاسي  حة اآلخرینلدول األعضاء في االیكاو وقطاع صناعة الطیران وأصحاب المصلافیه  تثبتأ

الخطوط  ددت فیهحُ صدار بیان بإ، و هدف موحد لتعزیز أمن الطیران بالسعي إلى تحقیق الرفیع المستوى
 اتز لمكافحة التهدیدات الناتجة عن أفعال التدخل غیر المشروع المتربصة بعملییالعریضة لمجاالت الترك

 الطیران المدني.
 يتحاد البریدالین االیكاو والمنظمات الدولیة األخرى مثل المنظمة البحریة الدولیة واُعرى التعاون فیما بوتوثیق   )ج 

وعقدت االیكاو ومنظمة الجمارك العالمیة في شهر  .(WCO)ومنظمة الجمارك العالمیة  )(UPU العالمي
عربت فیه المنظمتان عن التزامهما العمیق للعمل مع ، أأول مؤتمر مشترك في سنغافورة ٢٠١٢یولیو/تموز 

بعضهما البعض ومع جمیع أصحاب المصلحة لتعزیز أمن الشحن الجوي وسلسلة االمدادات. وفي شهر 
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لعالمیة بالتعاون لتضافر الجمارك ا تعهدت كل من االیكاو والمنظمة البحریة الدولیة ومنظمة ،٢٠١٣یولیو/تموز 

 الشحن المنقول فیما بین القطاع الجوي والقطاع البحري. تعزیز أمنالجهود بغیة 
عدة مجموعات عمل ومجموعات فنیة استشاریة جدیدة ضمن فریق خبراء أمن الطیران التابع لالیكاو  وٕانشاء  )د 

 ،والتكنولوجیا األمنیة ،وأمن الشحن الجوي ،المخاطر من الداخلالتهدیدات و مثل  ،لمعالجة المسائل الرئیسة
أعمال المجموعات  ُتكّمل. و الكشف األمنيلنقاط  ولمراجعة الجیل الجدید ،والتدریب في مجال أمن الطیران

العمل المعنیة بالمواد اإلرشادیة في  ةالعمل المعنیة بالمحلق السابع عشر ومجموع ةمجموعما تُنجزه الجدیدة 
 مجال األمن.

ومواد  باتفاقیة شیكاغو، ل األمن ضمن الملحق السابع عشرفي مجا جدیدةقواعد قیاسیة وتوصیات دولیة  وٕاعداد  )ه 
وأمن الشحن  ،إرشادیة أمنیة جدیدة مثل تلك الخاصة بمجاالت أمن خدمات المالحة الجویة والحركة الجویة

 الطیران المدني الدولي. مجال لركاب العاملین في ااألمني في المطارات لألشخاص من غیر  والكشف ،الجوي
مثل فریق  ،الت للتعاون بین فریق خبراء أمن الطیران التابع لالیكاو وأفرقة فنیة أخرى لالیكاومجا اثحداستو   )و 

والتوازن فیما بین الُنُهج العالمیة  التآزر لتعزیزالخبراء المعني بالبضائع الخطرة وفریق الخبراء المعني بالتسهیالت 
 ائع الخطرة.لالیكاو التي تُصب في خانة األمن والتسهیالت ومعالجة البض

 إلذكاءجهود الز عزّ تُ  ة اآلخرینحلالدول األعضاء فیها وقطاع صناعة الطیران وأصحاب المصمع راحت االیكاو   )ز 
وتبادل المعلومات بشأن تهدیدات أمن الطیران والتدابیر الُمتخذة. وفي هذا السیاق، كان إعداد البیان  الوعي

والناشئة في مجال أمن الطیران. وقد  التهدیدات الجدیدةبوعي الدول األعضاء  شحذلسیاق المخاطر مفیدًا في 
وتبادل  التواصللالیكاو في مجال أمن الطیران منصة مفیدة لتعزیز  ةشّكلت شبكة نقاط االتصال التابع
 المعلومات فیما بین الدول األعضاء.

من الجهود والتركیز في مجاالت التدریب  مزیداً  اآلخرین ةحكاو والدول األعضاء وأصحاب المصلبذلت االیو   )ح 
رات الجدیدة في مجال بناء القدرات والتدریب في إطار أمن ن وبناء القدرات. وقد ُأعدت المبادعلى أمن الطیرا

 والضوابط األمنیة. الكشفالشحن الجوي وعملیات التدقیق واالمتثال وفي مجاالت 
البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران إلى اعتماد نهج  سینتقل ،عضاءوسعیًا لتلبیة االحتیاجات المتنوعة للدول األ  )ط 

العملیة  عندمختلفة تطبق على مستویات متعددة لالمتثال والمراقبة  یقوم على مقاربات (CMA)المستمرالرصد 
 لبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران. التي ستطرأ على االتنقیحیة الجدیدة 

اعداد التكنولوجیات والمعدات حالیًا یتم یات الجدیدة تسیر على قدم وساق. و التكنولوجومازالت عملیة استخدام   )ي 
في العالم. وهذه التكنولوجیات ووزعها  هاالجدیدة الستخدامها في عملیات أمن الطیران المدني مع اختبار 

ي تتسم أیضًا وه ،ران والتسهیالتالتنظیمات ولقطاع الصناعة لتحسین أمن الطی يضعاوالمعدات مفیدة لو 
  عملیات الطیران المدني.تكلفة  بالفعالیة من حیث

  المضي قدماً   - ٣
العالمیة للطیران المدني، یجب على االیكاو  الهیكلیةللدور الحیوي الذي یضطلع به أمن الطیران في  نظراً و   ١- ٣

لمكافحة  الجهود الفردیة والتعاونیةمواصلة بذل والدول األعضاء فیها وقطاع صناعة الطیران وأصحاب المصلحة اآلخرین 
صحاب المصلحة هذه الجهود أ یدعمل الجوي الدولي. ویجب أن التهدیدات الناشئة عن االرهاب والمتربصة بعملیات النق

  .ولالستخدام األمثل للموارد المحدودة ،الطیران المدني اتتیسیر كفاءة عملیلضمان 
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هذه الجهود وتُقّر الُنُهج ًا كامًال الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة أن تدعم دعم ُیرجى من ،وللمضي قدماً   ٢- ٣
  التالیة للنهوض بأمن الطیران العالمي:

أن تواصل االیكاو توفیر الریادة العالمیة والسیاسة والتوجیهات الفنیة والتوصیات لكي تسترشد بها جمیع الدول   )أ 
وذلك لتعزیز أمن الطیران بطریقة متسقة  ،الطیران وأصحاب المصلحة اآلخریناألعضاء لدیها وقطاع صناعة 
 ومتضافرة في شّتى أنحاء العالم؛

 خبراء االیكاو بشأن أمن الطیران بذل جهودها لمعالجة المسائل الحساسة في مجال أمنن تواصل هیئات أ  )ب 
 المتربصة بأمن الطیران؛ة لمعالجة المخاطر الفعالالعملیة و واعداد التدابیر  ،الطیران

بحیث الطیران  أمن مجالفي  وقواعدها القیاسیةتعزیز تدابیرها اء لدى االیكاو أن تواصل جمیع الدول االعض  )ج 
 الصادرة عن الملحق السابع العشر باتفاقیة شیكاغو؛ یكون تنفیذها متوافقًا، على األقل، مع القواعد القیاسیة

مثل المنظمة البحریة العالمیة ومنظمة الجمارك  ،ع المنظمات الدولیة األخرىأن تواصل االیكاو التعاون الوثیق م  )د 
مثل المجلس  ،اإلقلیمیة وشركاء آخرین في مجال الطیران الطیران منظماتالبریدي العالمي و العالمیة واالتحاد 
للشحن  تحاد الدوليواال ،واتحاد شركات البرید السریع العالمي واالتحاد الدولي للنقل الجوي ،الدولي للمطارات

إلعداد وتعزیز التدابیر والُنُهج في مجال أمن الطیران لتحقیق التوازن الُمستدام ، الجوي وغیرها من الجهات
 فیما بین احتیاجات أمن الطیران والتسهیالت والعملیات؛ االقتصادیةوالُمتسم بالكفاءة 

لُنُهج المبتكرة والفعالة والناجعة لتحقیق ل رویجالتأن تواصل االیكاو والدول األعضاء فیها وصناعة الطیران   )ه 
 ما بین الدول األعضاء العتمادینبغي تحقیق التعاون الدولي فیو  ود العالمیة ألمن الطیران.االنسجام في الجه

 متبادلة وتعاونیة؛ بطریقةمن القائم على المخاطر والمعتمد على النتائج األ سیاسة
التدقیق في مجال أمن الطیران  قدراتها إلجراءعضاء فیها اعداد وتحسین أن تواصل االیكاو وجمیع الدول األ  )و 

. وفي تكونلحمایة عملیات الطیران المدني الدولي  متینة وفعالة منیةالمراقبة لضمان اعتماد تدابیر أو والتفتیش 
على مواصلة أعمالها في انشائها نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق أمن  ُتشجع االیكاو ،هذا اإلطار

 یة من برنامجها العالمي لتدقیق أمن الطیران؛في المرحلة التالالطیران 
بناء القدرات والتدریب في لأن تواصل االیكاو والدول األعضاء فیها وجمیع أصحاب المصلحة اآلخرین الجهود   )ز 

 الدول المحتاجة لمثل هذا التدریب وبناء القدرات؛ من شأنها مساعدةالسیما المبادرات التي  ،انمجال أمن الطیر 
، ضمن الوسائل العملیةتبادل المعلومات، تبادل أفضل ممارسات أمن الطیران و ل الترویجأن تواصل االیكاو   )ح 

عضاء. وینبغي للدول األعضاء ما فیه مصلحة جمیع الدول األل ،أمن الطیران التهدیدات التي یتعرض لهابشأن 
تبادل مثل هذه في االیكاو أن تنضم إلى شبكة نقاط االتصال ألمن الطیران التابعة لالیكاو وتستخدمها ل

 ؛بعد قامت بذلك قد إن لم تكن ،المعلومات
أن تواصل االیكاو والدول األعضاء فیها وأصحاب المصلحة اآلخرین العمل عن كثب مع بعضها البعض   )ط 

 تسهیل والتي تأخذ في الحسبان الحاجة إلى ،الُنُهج والتدابیر الجدیدة والمبتكرة في مجال أمن الطیرانإلعداد 
  االستخدام األمثل للموارد المحدودة.مع االقتصادیة  تهاوفعالی تهاكفاءو مدني الطیران العملیات 

  
  –انتهــى  –


