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 الثامنة والثالثونالدورة  — الجمعية العمومية

  نة التنفيذيةجالل

  السياسة العامة –أمن الطيران من جدول األعمال:  ١٣البند 

  إعداد مواد إرشادية لتطبيق نهج بشأن أمن الطيران يقوم على النتائج

 )البوليفارية) –فنزويال (جمهورية (مقدمة من 

  الموجز التنفيذي
هذه الظروف والعوامل المختلفة العديدة التي يجب أن تأخذها الدول في الحسبان عندما تطبق نهجًا يقوم على تبرز ورقة العمل 

دعا إليه المؤتمر  حسبمالمبادئ األساسية التي تنظم التعاون الدولي في مجال أمن الطيران، ل فقاَ النتائج في مجال أمن الطيران و 
تنفيذ  التشجيع علىإليكاو. وينبغي افي مقر  ١٤/٩/٢٠١٢إلى  ١٢قود في الفترة من الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران، المع

بمواد إرشادية تمكن  األمن – السابع عشراتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي  ملحقلتزامات الواردة في الوفاء باالب تسمحسياسة 
، ومعاملة الركاب معاملة منصفة وغير تمييزية، والمخاطر تل التسهيالمثالدول من تحديد التدابير التي تؤثر على عوامل أخرى 
  المتبقية التي تظهر عندما تطبق سياسة من هذا القبيل.

  :إلى : الجمعية العمومية مدعوةاإلجراء
 أن تحيط علمًا بورقة العمل هذه؛  ) أ

  ج في مجال أمن الطيران.ن تطلب من المجلس إعداد مواد إرشادية لمساعدة الدول في تطبيق نھج يقوم على النتائأ ب)
األهداف 

  اإلستراتيجية:
  .األمن –تيجية باء اتتصل ورقة العمل هذه باألهداف االستر 

ســتنفذ األنشــطة المشــار إليهــا فــي ورقــة العمــل هــذه فــي إطــار األمــوال المتاحــة فــي مشــروع الميزانيــة البرنامجيــة   اآلثار المالية:
 .الميزانية إطار ارجخ التبرعات من، و/ أو ٢٠١٦ - ٢٠١٤للفترة 

فــي مقـــر  ١٤/٩/٢٠١٢إلـــى  ١٢الطيــران، المعقـــود فــي الفتـــرة مــن  أمـــن بيــان المـــؤتمر الرفيــع المســـتوى بشــأن  :المراجع
 اإليكاو.

  مقدمة -١
في مقر  ١٤/٩/٢٠١٢إلى  ١٢الطيران، المعقود في الفترة من  أمن تمخض المؤتمر الرفيع المستوى بشأن ١-١

  ات الهامة لتعزيز أمن العمليات الجوية.اإليكاو، عن عدد من التوصي

                                                                 
  البوليفارية). –النص اإلسباني مقدم من فنزويال (جمهرية  ١
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تمسك بالمبادئ األساسية التي تنظم التعاون الدولي في مجال أمن اللى إإحدى هذه التوصيات الدول  تدعوو  ٢-١
 الطيران، حيث تنص على وجه التحديد على:

 ائية؛ احترام روح التعاون التي تنص عليها اتفاقات الخدمات الجوية المتعددة األطراف و/ أو الثن  ) أ

 االعتراف بتدابير أمن مساوية بين الدول؛   ) ب

  التركيز على النتائج المتعلقة باألمن. ج)
بالنســبة للمبــدأ األساســي األخيــر مــن مبــادئ التعــاون الــدولي، الــذي يركــز علــى النتــائج المتعلقــة بــاألمن، وفــي ضــوء   ٣-١

قــد أدخلوهــا علــى أســلوب تطبيــق نظــم اإلدارة القائمــة علــى التغييــرات التــي لــوحظ أن القــائمين علــى التنظــيم فــي الــدول المتعاقــدة 
، مـع التركيـز رلمخـاطل دارة السـليمةاإلقطاع الطيران التجاري علـى أسـاس مـا تـم االتفـاق عليـه وعلـى أسـاس  تقييمالنتائج، ينبغي 

اق سـأن يعـزز مزيـدًا مـن االت نهـج يقـوم علـى النتـائج فـي مجـال أمـن الطيـرانبقدر أقل على التدابير التوجيهية. ومن شأن اعتماد 
  بين الدول وصناعة الطيران.

 لمناقشةا -٢
مد ترتيبـات تتـيح لكـل دولـة تعتوفقًا لهذا المبدأ، تنسق الدول المتعاقدة تصديها لألخطار التي تهدد الطيران المدني و   ١-٢

  ي يحتمل أن تحقق أفضل النتائج.من المرونة في تطبيق اإلجراءات والتدابير األمنية مستخدمة أفضل األحكام الت قدراً 
العقـده فريـق خبـراء أمـن الطيـران، المعقـود فـي  فـي آخـر اجتمـاع (االجتمـاع الرابـع والعشـرين)  ٢-٢  ٨فـي الفتــرة  مونتري

، ناقش الخبراء النهج القائم على النتائج المتبع بشأن األمن ووجدوا أن هذا النهج ينبغي أن يأخذ في الحسـبان ١٢/٤/٢٠١٣إلى 
امل الكثيرة ذات الصلة، مثل تقييم المخاطر واألخطار الداخلية فـي كـل دولـة؛ وحجـم وخصـائص عمليـات مطاراتهـا ومشـغلي العو 

الجغرافيـة؛ واللـوائح التنظيميـة؛ والجوانـب الثقافيـة  العوامـلطائراتها؛ وٕاجراءات وتدابير التسهيل واألمن؛ والتمويل المتاح؛ والمنـاخ و 
  آخر. مهم وأي عامل وطني

مــن المتغيــرات التــي ينبغــي أن تأخــذها الــدول فــي الحســبان عنــدما  رتحليــل جميــع هــذه العوامــل يســفر عــن عــدد كبيــ  ٣-٢
اتفاقيــة الطيــران المــدني  لحــقالمعــايير والممارســــات المـــوصى بهــا فــي مفــي تطبــق إجــراءات وتدابـــير لالمتثــال للمـبـــادئ المحـــــددة 

  .األمن – السايع عشر الدولي
، تنشـأ تفسـيرات متعـددة لحق السابع عشربيق نهج يقوم على النتائج في مجال األمن واالمتثال لمتطلبات المفي تط  ٤-٢

قد تقود الدول إلى اتخاذ تدابير، وٕان كانت قد تحل المشاكل األمنيـة، فإنهـا قـد تـؤدي إلـى تعـارض أو مخـاطر متبقيـة فـي جوانـب 
  .السابع عشر قلحًا لمفهوم ومبادئ المهتشوي أخرى من قطاع الطيران، مثل التسهيل. وسيكون هذا

 االستنتاجات  -٣
لمساعدة الدول األعضاء في التطبيق العملي لنهج يقوم على النتائج في مجال األمن، والستباق أي جـدل بشـأن مـا   ١-٣

ق يــعد الــدول فــي تطبســاتإذا كانــت الغايــة تبــرر الوســيلة، ُيقتــرح أن تطلــب الجمعيــة العموميــة مــن المجلــس إعــداد مــواد إرشــادية 
يقـوم علـى تحقيـق الـذي نهج الـالتـي تـنظم التعـاون الـدولي بكفـاءة وفعاليـة، مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى  العامـة اسةيمبادئ الس

  لنتائج في مجال األمن.ا

  —انتهى —


