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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  السیاسة العامة – الطیران أمن  :من جدول األعمال ١٣البند رقم 

 –المبادئ التي تحكم التعاون الدولي في مجال أمن الطیران 
  الخطوات المقبلة

 لوكسمبورغو  لبنانو  األردنو  وآیرلندا وایطالیا والیابان ألمانیاو  والصین كنداو  والنمسا أسترالیا (مقدمة من
 المملكة العربیة السعودیةو  االتحاد الروسيو  قطرو  والبرتغال نیجیریاو  نیوزیلنداو  هولنداو  والمكسیك

   )اإلمارات العربیة المتحدةو  سویسراو  أسبانیاو  جنوب أفریقیاو  سلوفینیاو  سنغافورةو  السنغالو 

  التنفیذي الموجز    
واعتمـد ثالثـة مبـادئ تحكـم  ٢٠١٢الـذي عقـد فـي سـبتمبر  )HLCAS(مـؤتمر االیكـاو رفیـع المسـتوى بشـأن أمـن الطیـران أقـر 

وضـع خطــة  یشـمل، بمــا اتخاذهـا ورقــة العمـل هـذه الخطــوات المقبلـة المزمـعوتقتـرح  التعـاون الـدولي فـي مجــال أمـن الطیـران.
  .عمل لتنفیذ هذه المبادئ

  :القیام بما یليالجمعیة العمومیة  ُیرجى من: اإلجراء
 اهواعتمــد اقرهــأ حســبماعلــى المبــادئ الثالثــة التــي تحكــم التعــاون الــدولي فــي مجــال أمــن الطیــران تؤكــد مــن جدیــد أن   أ)

  ؛مؤتمر االیكاو رفیع المستوى بشأن أمن الطیران
حمایـة الطیـران لموحد بسیاسات االیكاو المستمرة البیان لل الصیغة المنّقحة على إدراج هذه المبادئ الثالثة فيتوافق  أن  ب)

  ؛A38-WP/14ل ورقة العم اقترحه المجلس في حسبما،  المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المشروع
(بمــا فــي ذلــك هیئــات الخبــراء، والــدول  الصــلةالجهــات المعنیــة ذات مــن بمســاهمة توافــق علــى وضــع خطــة عمــل، أن   ج)

لتعــاون الــدولي فــي مجــال أمــن لتنفیــذ هــذه المبــادئ الثالثــة مــن أجــل )، قطــاع الطیــراناألعضــاء، والمنظمــات الدولیــة، و 
   .الطیران

األهداف 
  .مناأل -(ب)  هدف االستراتیجيبالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  .موارد إضافیةي أل حاجةال   المالیة:

  )HLCASنتائج المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران ( - A38-WP/12ورقة العمل   المراجع:
سیاسات االیكاو المستمرة لحمایة الطیران المدني الدولي من ببیان الموحد ال - A38-WP/14ورقة العمل 

  أفعال التدخل غیر المشروع
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 أمن الطیران في مجال معلومات أساسیة: مبادئ التعاون الدولي  - ١

الجهات المعنیة و بین الدول، وبین الدول فیما أن التعاون الدولي بوالدول األعضاء فیها االیكاو لطالما أقّرت  ١- ١
بالنظر إلى طبیعة التهدیدات ، أمر ضروري وبالغ األهمیة لتعزیز أمن الطیران، وخاصة قطاع الطیران، بما في ذلك األخرى

 ي عقدذالمؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران ال اعتمدفي هذا السیاق، و . العابرة للحدود المحدقة بأمن الطیرانالمعقدة و 
عتماد مجموعة من المبادئ كأساس للتعاون ال اً ضو ع ١دولة ٢١االقتراح الذي تقدمت به ل یافي مونتر ٢٠١٢في سبتمبر 

 الدولي في مجال أمن الطیران. وهذه المبادئ هي:

  متعددة األطراف؛الفي اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة و/أو  حّددتهاكما احترام روح التعاون    أ)

  ؛المتكافئةالتدابیر األمنیة باالعتراف   ب)

  .یةنتائج األمنالالتركیز على   ج) 

دا للتعاون الدولي في مجال أمن الطیران بطریقة عملیة أساسا جیّ  توفرأن هذه المبادئ بعترف كذلك اُ و  ٢- ١
على وجه و دولي. لقواعد االیكاو القیاسیة والتوصیات الدولیة كأساس تمتثل حترم سیادة الدول و تكما ومستدامة وفعالة، 
على أساس  ،قبولالأمن الطیران من خالل وترتیبات دابیر یمكن ضمان استدامة تهذا المؤتمر إلى أنه  الخصوص، خلص

تنظر أیضا بأن ى ، وأوصالمضیفة لدولةامع إیالء االعتبار الواجب لمبدأ مسؤولیة المتكافئة  لتدابیر األمن ،المعاملة بالمثل
اتفاقیة السابع عشر بفي الملحق من الطیران ألمستدامة وضع تدابیر توجیه ل نتائجال األعضاء في نهج قائم على هاودولاالیكاو 

 الطیران المدني الدولي (اتفاقیة شیكاغو).

  الخطوات المقبلة - ٢

خطوات  ینبغي اتخاذ أنهإلى ، التابع لالیكاوعلى توصیات فریق خبراء أمن الطیران  المجلس، بناءً  خلص ١- ٢
في بشكل مبدئي  فریق خبراء أمن الطیران نظرالطیران الدولي. وقد لتنفیذ هذه المبادئ الثالثة التي تحكم التعاون األمني 

 ، بما في ذلك:الخطوات المقبلة المحتملة

  على أساس المبادئ الثالثة؛ السابع عشرمزید من القواعد والتوصیات الدولیة في الملحق ال وضع  أ)

او (الوثیقة یكالصادر عن اال الطیرانأمن دلیل القائمة والجدیدة في ات لإلرشادتطویر إجراء استعراض و   ب) 
Doc 8973 المتعلقة بأمن الطیران؛ات اإلرشادوتنسقها مع  المبادئتدرج هذه ) بطریقة  

الثنائیة لخدمات الجویة ادة في اتفاقات بشأن احترام روح التعاون المحدّ ات إرشادفیما إذا كان وضع  النظر  ج) 
  ؛اومناسب امفیدأن یكون ن المتكافئة یمك تدابیر األمنقرار بأن متعددة األطراف واإلالو/أو 

   

                                                                 
االتحاد الروسي والمملكة العربیة و  قطرو  نیجیریاو  نیوزیلنداو  المكسیكو  الیابانو  ٕایطالیاو  ألمانیاو  فرنساو  الصینو  كنداو  البرازیلو  استرالیاو  األرجنتین ١

 سویسرا والمملكة المتحدة.و  ٕاسبانیاو  جنوب أفریقیاو  سنغافورةو السنغال و  السعودیة
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أمن الطیران تعزز استخدام نهج قائم على بشأن تطویر ومراقبة العامة االیكاو سیاسة جعل النظر في كیفیة   د) 
 ، مثل السالمة.األخرى الطیران المدني مجاالتالنتائج، وذلك تمشیا مع نهجها في 

خطة بوضع الت فریق خبراء أمن الطیران، دخم على أساس، بالقیاموقد تم تكلیف األمانة العامة لالیكاو  ٢- ٢
حسبما اعتمدها وأقرها مؤتمر االیكاو الرفیع الطیران أمن الدولي في مجال المبادئ الثالثة التي تحكم التعاون  لتنفیذعمل 

نظر ی، ل٢٠١٤خطة العمل هذه في االجتماع القادم لفریق خبراء أمن الطیران، في عام وستقدم . المستوى بشأن أمن الطیران
دعم القوي الومجتمع الطیران الدولي  تقدم االیكاومن الضروري أن و إلقرارها.  بعد ذلك المجلس ثم سُتعرض علىفیها الفریق 

 .لتعزیز وتنفیذ المبادئ التي تحكم التعاون الدولي في مجال أمن الطیران المتواصلةلهذه الجهود  مستمربشكل  تأییدالو 

  
  –انتهى  –


