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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 

  اللجنة التنفیذیة تقریر
  عن

  من جدول األعمال ١٣ البند

  (مّقدم من رئیس اللجنة التنفیذیة)
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مالحظة: بعد إزالة هذه الصفحة، ینبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقریر
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 السیاسة العامة –أمن الطیران   من جدول األعمال: ١٣البند 
قریر المجلس إلى ت اً نظرت اللجنة التنفیذیة خالل جلستها السادسة في موضوع سیاسات أمن الطیران استناد    ١-١٣

)WP/13(  بشأن تنفیذ إعالن أمن الطیران الذي اعتمدته الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین واستراتیجیة االیكاو
في سبتمبر  ذي انعقدمن الطیران الألالشاملة ألمن الطیران، وتقریر مقدم من المجلس عن نتائج المؤتمر الرفیع المستوى 

٢٠١٢ )WP/12( . ًالبیان الموّحد بشأن  لتحدیثإلى هذه المعلومات، نظرت اللجنة التنفیذیة أیضا في مقترح المجلس  واستنادا
قدمت . باإلضافة إلى ذلك، )WP/14( سیاسات االیكاو المستمرة لحمایة الطیران المدني الدولي من أفعال التدّخل غیر المشروع

 WP/138 وWP/136 و WP/133و WP/129و WP/128و WP/124و WP/104و WP/64 الورقة ورقة عمل هي ١٧دوٌل ومراقبون 

  . WP/345و WP/276 و WP/273و WP/235 و WP/197و WP/178و WP/172و WP/159و WP/158و
د ذي انعقمن الطیران الألملخصا عن أهم نتائج المؤتمر الرفیع المستوى  WP/12وقدم المجلس في الورقة     ٢-١٣

المؤتمر في الوقت هذا جمیع توصیات  تنفیذ، مبرزًا اإلجراءات المتخذة لضمان ٢٠١٢سبتمبر  ١٤إلى  ١٢في مونتریـال من 
  .المعالم التي تمّیز كل إجراء من اإلجراءاتكذلك ، و ٢٠١٦-٢٠١٤ المناسب خالل فترة السنوات الثالث

تعزیز أمن لبنجاح إعالن أمن الطیران في توطید التعاون الدولي  WP/13ورحب المجلس في الورقة     ٣-١٣
مبادئ لفقا لو ذلك فعالة والمستدامة على المستوى الدولي، و منیة الالتدابیر األ طبیقتالترویج لعلى أهمیة  داً الطیران، مشدّ 
المحرز في تنفیذ استراتیجیة االیكاو الشاملة ألمن الطیران التي حظیت بتأیید  تواصلالتقدم الم وأبرزاإلعالن. المنبثقة عن 

ران. أمن الطی مهاماالیكاو على الوفاء ب دراتالجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین بوصفها خطة استراتیجیة لتعزیز ق
تعتمد المنفذة بموجبها ورأى أن األنشطة  ٢٠١٦-٢٠١٤المجلس أیضا أولویات هذه االستراتیجیة لفترة السنوات الثالث  تناولو 

العینیة المقدمة حتى اآلن، وكذلك  المساهماتتقسیما للنفقات المتعلقة بهذه االستراتیجیة و  عرضالطوعیة، و  المساهماتعلى 
  .ةقادمخالل فترة السنوات الثالث الالالزمة  المساهمات

البیان الموّحد بشأن : ١٧-٣٧مقترحات بتنقیح قرار الجمعیة العمومیة  WP/14وقدم المجلس في الورقة     ٤-١٣
. وجرت التنقیحات المقترحة في ضوء سیاسات االیكاو المستمرة لحمایة الطیران المدني الدولي من أفعال التدّخل غیر المشروع

التطورات الكبیرة المستجدة في مجال أمن الطیران منذ انعقاد الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة، بما في ذلك نتائج 
في عامي  دتتي انعقمن الطیران وعدة بیانات مشتركة اعتمدتها المؤتمرات اإلقلیمیة ألمن الطیران الألالمؤتمر الرفیع المستوى 

. وشمل مشروع القرار التعدیالت التي تعتبر ضروریة لتوضیح مضمون السیاسات الحالیة واألحكام المحذوفة ٢٠١٢و  ٢٠١١
، مع مالحظة أن المبادئ الواردة فیها ٢٠١٠لعام  أمن الطیران على إعالنالمجلس م هذا الغرض. وأبقى دالتي تعتبر أنها تخ

  .لتعاون الدوليتوطید افیما یخص تظل ساریة 
الشحن الجوي والبرید وشددت  تأمینمقتضیات الجهود المبذولة للتقید ب WP/178وأبرزت مصر في الورقة     ٥-١٣

  .١٧على الملحق  ١٣همیة تنفیذ األحكام المتعلقة بتعزیز أمن الشحن والبرید في إطار التعدیل رقم على أ
التفتیش األمني على الشحن الجوي والبرید، وأبرزت الالزمة للقیام بعن اإلجراءات  وصفاً  إندونیسیاوقدمت     ٦-١٣

 ١٧اعتماد األحكام الواردة في الملحق اإلسراع في الورقة أهمیة هذه ). وأوضحت WP/158( ذلك التحدیات المقترنة بتنفیذ
وأعرب عدد  .أمن الجمارك والبریدمقتضیات و  ١٧لتنسیق بین األحكام الواردة في الملحق وااإلمدادات المأمونة  ةلتطبیق سلسل

  من الدول عن انشغاله إزاء تطبیق اللوائح في الدول األعضاء األخرى.
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شبكة االیكاو لجهات عددا من السبل الكفیلة بتحسین مستوى  WP/197وأبرز االتحاد الروسي في الورقة     ٧-١٣

الدول تضمنت دعوة إلى رشادات التشغیلیة ذات الصلة، و إلى اإلة جت هذه الورقة الحاتناولاالتصال المعنیة بأمن الطیران. و 
، وتخصیص معدات االتصاالت الحدیثة والمواظبة على إجراء نموسوعة أمن الطیرام المعلومات المستقاة من كي تستخد

ال المعنیة شبكة االیكاو لجهات االتصیضا معلومات عن أداء وحدة ة هذه الشبكة. وتضمنت هذه الورقة أاختبارات لتقییم فعالی
  .داخل االتحاد الروسيبأمن الطیران 

اإلرشادات التي ینبغي إعدادها لمساعدة الدول  WP/138في الورقة البولیفاریة واقترحت جمهوریة فنزویال     ٨-١٣
التي یجب أن  المتغیراتلى عدد من إشارت هذه الورقة قائم على تحقیق النتائج في مجال أمن الطیران. وأعلى تطبیق النهج ال

رشادات ت على أنها یمكن أن تستفید من اإلالتدابیر األمنیة القائمة على تحقیق النتائج وشدد طبیقتراعیها الدول في سیاق ت
  .التدابیر بكفاءة وفعالیةهذه بشأن كیفیة تطبیق 

على تدریب موظفي  ةیجابیما یتركه من آثار إلكتروني و المنافع التي ینطوي علیها التعلم اإلوسردت فنزویال     ٩-١٣
  .من الطیرانأ الحاجة إلى الترویج الستخدامه في مجال التدریب علىشارت إلى ) وأWP/235الطیران (

منظمات دولیة، خارطة طریق مقترحة  ٦دولة عضوا و  ١٥باسم  WP/133وقدمت أسترالیا في الورقة     ١٠-١٣
األنشطة الرئیسیة والمبادرات الشوط الذي قطعته ة وثیقة حیّ بوصفها وتلخص هذه الخارطة  تعزیز أمن الشحن الجوي العالمي.ل

  .تهدیدات التدخل غیر المشروعفي مواجهة الشحن الجوي العالمي  المتخذة لتعزیز
 تقریرا عن مبادرة منسقة ومتعددة WP/136مریكیة في الورقة الیا وكندا والوالیات المتحدة األستر وقدمت أ    ١١-١٣

السوائل  فیما یخص ةالتكنولوجی باستخدام األدواتالكشف األمني ب ٣١/١/٢٠١٤ستحداث العمل في امن أجل المراحل 
القیود المفروضة على التخفیف التدریجي من وروبي، وذلك بغرض االتحاد األبلدان ا و بلدانهواألیروسوالت والهالمیات داخل 

ودعت إلى  خرىعلى البلدان األ مني لهذه الموادیتركها الكشف األي یمكن أن . وتناولت هذه الورقة اآلثار التهذه الموادنقل 
تنص على  المتعلقة بالسوائل واألیروسوالت والهالمیاتتدابیر التوجیهات على المستوى الدولي بشأن ٕاصدار اتخاذ إجراءات و 

  ن. ي هذا الشأفواضحة ومتسقة ٕابالغ الركاب رسائل كشف األمني و تحظى باالعتراف المتبادل للدنیا مقتضیات 
في األخرى عضاء باسم االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول األ ،WP/64واقترحت بلجیكا في الورقة     ١٢-١٣

في توجیه االیكاو في االضطالع  المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیراناللجنة األوروبیة للطیران المدني، أن تستمر توصیات 
البیان الموّحد بشأن سیاسات االیكاو المستمرة لحمایة الطیران المدني الدولي من راعاتها في تنقیح ، وأن تتم مأمن الطیران مهامب

وتضمنت الورقة دعوًة للجمعیة العمومیة لكي تنظر في تنفیذ المهام الواردة فیها باعتبارها من  .أفعال التدّخل غیر المشروع
  .٢٠١٦-٢٠١٤القادمة السیاسات وأولویات العمل بالنسبة للفترة الثالثیة 

التینیة للطیران المدني، لمریكا الجنة أفي  ة عضواً دول ٢٢، باسم WP/172نیكاراغوا في الورقة  وشرحت    ١٣-١٣
السریة عبر الجو، السیما من خالل العملیات لعقاقیر المخدرة بالمخدرات والنقل غیر المشروع ل باإلتجارالمشكلة المتعلقة 

الورقة مقترحا بأن تقوم هذه ت تضمننشطة. و على المستوى الدولي لمنع هذه األ ة للتعاونجاریالجهود الللطیران العام وكذلك 
جل ن من أذكاء الوعي في هذا الشأالدولي وإ  رشادات وتوطید التعاونة وٕاعداد اإلاالیكاو بتحدیث القواعد والتوصیات الدولی

  خالل الدورات السابقة للجمعیة العمومیة.عمال المتفق علیها المتعلقة بمنع األهداف األتحقیق 
ها االیكاو خالل تأهم الجهود التي بذل إلى دولة عضوا ٢٥، باسم WP/128ت سنغافورة في الورقة شار أو     ١٤-١٣

وقطاع األعضاء الطیران العالمي وشددت على ضرورة أن تواصل االیكاو والدول  الثالث الماضیة من أجل تعزیز أمن السنوات
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رهاب التي تستهدف الطیران واجهة تهدیدات اإلمل وغیرها من الجهات المعنیة بذل الجهود بصفة فردیة وجماعیةالطیران 
  المدني.

ا، الخطوات المقترحة لتنفیذ المبادئ و عضة دول ٢٦باسم من سنغافورة ، المقدمة WP/129وحددت الورقة     ١٥-١٣
سهامات من الجهات ة بإ، مشفوعذلك إعداد األمانة العامة لخطة عملفي من الطیران، بما م التعاون الدولي في مجال أیلتنظ

  المعنیة.
و وشركاء قطاع الطیران في كایأهمیة التعاون بین اال (WP/276)وأبرز المجلس الدولي للمطارات في الورقة     ١٦-١٣

البیان ذلك في ضافة واقترح إ جراءات االبتكاریة والتكنولوجیات الالزمة لتحسین أمن الطیران وتسهیالت الركاب،وضع اإل
  . الموّحد بشأن سیاسات االیكاو المستمرة لحمایة الطیران المدني الدولي من أفعال التدّخل غیر المشروع

سطولها الخاص بالنقل إلى قرارها بتجهیز أاالنتباه  (WP/124)معلومات الفي ورقة فوجهت سرائیل أما إ    ١٧-١٣
الدفاع الجوي  أسلحةُتطلق بواسطة في إطار التدابیر المضادة للقذائف التي الموجهة بأشعة اللیزر  باألجهزةالجوي المدني 

 ٢٠١٤أنه اعتبارًا من مطلع عام شارت إلى لتقدم المحرز في عملیة الترخیص وأ. وتناولت هذه الورقة ا(مانبادز) المحمولة
  .  أجهزة معدة للتشغیلحالتهم الدولیة باستخدام لیون ر یسرائقع أن یباشر الناقلون الجویون اإلتو یُ 

ورا راي غمعلومات عن تنفیذ برنامج التوعیة بالتهدیدات في مطار ن (WP/159)في الورقة  إندونیسیاوقدمت     ١٨-١٣
نشطة بخصوص ال مطاراتبدأ تشغیل البرنامج المخصص إلذكاء وعي أوساط أمن ال ٢٠١١یونیو الدولي في بالي. وفي 

رهابیة المحتملة في مرحلة مبكرة. واستنادا على كشف التهدیدات اإلسترالیا ومن المتوقع أن یساعد المشبوهة وذلك بالتعاون مع أ
  .  آخرین تطبیق هذا البرنامج على مطارین رئیسیین دولیین إندونیسیالى النتائج المحصل علیها حتى اآلن، تعتزم إ

لمحة عن أفضل الممارسات المطبقة في مطار   (WP/273)معلوماتالة كوریا في ورقة وقدمت جمهوری    ١٩-١٣
شیون الدولي وغیره من المطارات، بما في ذلك تركیب مختلف النظم األمنیة التي تتضمن تكنولوجیات المعلومات المتقدمة. نإ

 من خالل إجراء الكشف األمني الكامل على جزئیا منیة على المناطق المقیدة،هذه الورقة كیفیة تشدید اإلجراءات األوتناولت 
  دخول المركبات.ى لعالمراقبة اآللیة فرض شخاص غیر الركاب و األ في المائة من ١٠٠
منیة القائمة على عن المبادرات األ(WP/104)  مریكیة تقریرا في ورقة المعلوماتوقدمت الوالیات المتحدة األ    ٢٠-١٣

الستخدام الموارد المتواصلة  مساعيفي إطار الوذلك ، ٢٠١١تجریبها أو تنفیذها منذ عام عمل على تحلیل المخاطر التي ت
أما التقنیات األمنیة القائمة على رین. بالنسبة لمعظم المسافنقاط التفتیش األمنیة  عملیة المرور منوتحسین  بشكل أكثر فعالیة

ما في جمیع مطارات الوالیات المتحدة وتشمل مختلف المبادرات، بما  إلى حدفُتستخدم المعلومات وتستند إلى حلیل المخاطر ت
  . التي تسبق الرحلة الجویةفي ذلك األنشطة 

بشأن آخر التطورات المستجدة على  (WP/345)معلومات الالجمعیة العمومیة في ورقة فأبلغت یتنام أما ف    ٢١-١٣
الشحن تیسیر عملیات الشحن الجوي وتحدید سلسلة لة مبذولال شارت إلى الجهودوى الوطني في مجال أمن الطیران وأالمست

  .الجوي اآلمنة
الرفیع المستوى  وأعربت اللجنة التنفیذیة عن دعمها للجهود التي یبذلها المجلس لتنفیذ توصیات المؤتمر    ٢٢-١٣

جراء الي اتخذه المجلس على وأقرت بما تحقق من إنجازات إلى یومنا هذا. وبوجه خاص، الحظت مع التقدیر اإل ألمن الطیران
على  ١٣التعدیل رقم التسریع بإدخال  من خاللمتأتیة من الداخل الفور لسد الثغرات التي تشوب الشحن الجوي والتهدیدات ال

تمر، ؤ الماألخرى الصادرة عن توصیات ال. وفي ضوء التقدم الكبیر المحرز بالفعل فیما یخص تنفیذ عدد كبیر من ١٧الملحق 
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المتعلقة بعقد ندوة بشأن التجدید  والخطط بیان االیكاو العالمي بشأن سیاق المخاطر ذلك المواظبة على تحدیث ونشربما في 

الرفیع  خطة العمل المفصلة التي وافق علیها المجلس لتنفیذ توصیات المؤتمر ت، أید٢٠١٤مجال أمن الطیران في عام  في
  .٢٠١٦هایة عام اعتبارا من نالمستوى ألمن الطیران 

فیما یخص تحدید المبادئ الهامة للمؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران ت اللجنة التنفیذیة النتائج الناجحة وأقر   ٢٣- ١٣
  لى القیام بما یلي:إالتي تدعو االیكاو والدول  لمؤتمرالصادرة عن هذا ارت بعدد من التوصیات الرئیسیة ألمن الطیران وذكّ 

  من الطیران؛تحلیل المخاطر في مجال أ اتباع نهج یقوم على  أ)
  من الطیران؛مان استدامة التدابیر المتعلقة بأض  ب)
  وتوطید التعاون الدولي؛المتبادل عتراف االالتشجیع على   ج)
  البتكار؛الترویج ل  د)
  أنشطة المساعدة.توجیه   ه)

أولویات في مجال باعتبارها  ها آنفاالتوصیات المشار إلیووافقت اللجنة التنفیذیة على أنه ینبغي إدراج     ٢٤-١٣
، في حین تنفذ المنظمة مهاما محددة ٢٠١٦- ٢٠١٤السیاسة العامة لبرنامج عمل أمن الطیران لالیكاو لفترة السنوات الثالث 

  .WP/128و WP/64و WP/13و WP/12ترد في ورقات العمل 
یحتفظ بأهمیته وأنه ینبغي أن یواصل توجیه  ووافقت اللجنة التنفیذیة على أن إعالن أمن الطیران ال یزال    ٢٥-١٣

الدول وغیرها من الجهات المعنیة في بذل الجهود لزیادة تعزیز أمن الطیران. وبعد أن الحظت اللجنة التنفیذیة مع التقدیر أهم 
، أكدت من ثالثینبعة والاإلنجازات المحققة في االضطالع بمهام أمن الطیران التي قدمتها الجمعیة العمومیة في دورتها السا

الرئیسیة لتعزیز أمن الطیران خالل فترة السنوات  ةجدید أن استراتیجیة االیكاو الشاملة ألمن الطیران هي بمثابة االستراتیجی
االیكاو الشاملة ألمن الطیران من  یةالثالث القادمة وشددت على أهمیة مواصلة الدول دعم األنشطة المنفذة بموجب استراتیج

  المالیة والنقدیة. المساهماتخالل تقدیم 
وٕاذ تعترف اللجنة التنفیذیة بوجود حل تكنولوجي في الوقت الحالي فیما یخص إجراء الكشف األمني على     ٢٦-١٣

تخفیف تدریجیا من القیود من خالل تطبیق السوائل واألیروسوالت والهالمیات، فإنها تشید بالجهود التي تبذلها عدة دول لل
تكنولوجیا متعددة المراحل إلجراء الكشف األمني على هذه المواد. غیر أنه بالنظر إلى اآلثار المحتملة على البلدان األخرى، 

وتلك التي  فإن اللجنة ترى أن اتباع نهج منسق وتوفیر اتصاالت واضحة بین الدول التي تقوم بالكشف األمني على هذه المواد
ال تقوم بذلك أمر أساسي لتفادي إرباك الركاب وٕازعاجهم. ودعت المجلس إلى النظر في تحدید مقتضیات دنیا معترف بها 

  بصورة متبادلة كي تستخدمها الدول األعضاء.
االیكاو عداد وٕاذ تقر اللجنة التنفیذیة بأهمیة االستدامة في مجال أمن الطیران، فإنها تدعم المقترح الخاص بإ    ٢٧-١٣

. وقد WP/129لخطة عمل من أجل تنفیذ مبادئ التعاون الدولي في مجال أمن الطیران، على النحو المبین في ورقة العمل 
رحبت في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها االیكاو والدول األعضاء التباع نهج قائم على تحلیل المخاطر وتحقیق النتائج فیما 

ز االستدامة باستخدام هذه الوسائل، والتسلیم شادات المتعلقة بأمن الطیران وشجعت جمیع الدول على تعزییتعلق بالتدابیر واإلر 
. وأكدت اللجنة من جدید أنه ینبغي إیالء كل االهتمام إلرضاء الركاب عند تحدید تدابیر أمن بالملحق السابع عشر كخط أساس

  الطیران وتنفیذها.
یة بأن شبكة االیكاو لجهات االتصال المعنیة بأمن الطیران تعتبر آلیة فعالة لتبادل المعلومات وٕاذ تقر اللجنة التنفیذ    ٢٨-١٣

الحاسمة قبل وقوع حادثة تؤثر على أمن الطیران وخاللها وبعدها، فقد حثت الدول على استخدام الخصائص الوظیفیة لشبكة االیكاو 
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ذه الشبكة من خالل الحفاظ على دقة معلومات  االتصال. وشجعت أیضا الدول لجهات االتصال المعنیة بأمن الطیران وتعزیز فعالیة ه

على المواظبة على إجراء اختبارات بین نقاط االتصال حفاظًا على الفعالیة. واقترحت اللجنة في هذا السیاق أن تضع االیكاو موادا 
  أمن الطیران.إرشادیة تساعد الدول على استخدام شبكة االیكاو لجهات االتصال المعنیة ب

تعزیز األحكام المتعلقة بأمن سلسلة اإلمدادات العالمیة من خالل  تم وبعد أن الحظ أعضاء اللجنة أّنه قد    ٢٩-١٣
بالشحن الجوي والبرید تبقى جسیمة. وفي ضوء  المحدقةالمخاطر  سّلموا بأنّ ) على الملحق السابع عشر، ١٣التعدیل رقم (

الشحن الجوي والبرید، فإنها تشدد على حاجة الدول إلى ضمان التنفیذ الفعال للقواعد أمن إتاحة المواد اإلرشادیة المحدثة بشأن 
تي تشمل جمیع الجهات القیاسیة المتعلقة بالشحن وزیادة تعزیز أمن الشحن وسلسلة اإلمدادات في إطار المبادرات التعاونیة ال

المعنیة. وتدعو أیضا إلى توطید التعاون كوسیلة لتعزیز االعتراف المتبادل للتدابیر مع الحرص على تیسیر حركة البضائع. 
وأیدت اللجنة خارطة الطریق المقترحة لتعزیز أمن الشحن الجوي العالمي ودعت الدول إلى اطالع االیكاو على األنشطة ذات 

  حظة أنه من شأن التحدیثات المنتظمة أن تعزز الموائمة بین نظم أمن الشحن الجوي على المستوى العالمي.الصلة، مع مال
وأخذت اللجنة التنفیذیة علما بالجهود التي تبذلها بعض الدول في تطبیق األحكام المتعلقة بأمن الشحن     ٣٠-١٣

وشددت اللجنة على  .ق بین مقتضیات أمن الجمارك والبریدوالبرید في نطاق اختصاص كل منها وكذا الجهود المبذولة للتوفی
أهمیة تعدد اللغات وشجعت الدول األعضاء كافة على استخدام محافل االیكاو الحالیة لمناقشة المواضیع السیاساتیة ذات اآلثار 

  على الطیران المدني الدولي.

في مجموعة واسعة من األنشطة اإلجرامیة، بما  واعترفت اللجنة التنفیذیة بأنه یتم استغالل قطاع الطیران    ٣١-١٣
أهمیة مواصلة االیكاو تعاونها الوثیق وسّلمت أیضا بفي ذلك النقل غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة عن طریق الجو. 

یخص حل  مع األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة، بما في ذلك مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، فیما
  المشاكل المرتبطة بالمخدرات المقترنة بالطیران المدني الدولي.

وحظي بدعم اللجنة التنفیذیة مقترح یقضي بأن یواصل المجلس الترویج الستخدام التعلم اإللكتروني في     ٣٢-١٣
  التدریب على أمن الطیران.

وأشارت اللجنة إلى طلب على تعدیل تعریف الركاب المحّولین وتعریف الركاب العابرین بصیغتهما الموجودة   ٣٣-١٣
رحلة جویة" بكلمة "طائرة" باالستعاضة عن كلمة ". ویقضي هذا الطلب )DOC 8973- Restricted(حالیا في دلیل أمن الطیران 

   مواد اإلیكاو اإلرشادیة.من أجل مواكبة مقتضیات اآللیات القائمة بشأن تحدیث 
وٕاذ تأخذ اللجنة التنفیذیة علما بعدة تطورات هامة حصلت في مجال أمن الطیران خالل السنوات الثالث   ٣٤-١٣

الماضیة، وفي ضوء الدور الحاسم الذي تقوم به االیكاو في بذل الجهود على المستوى العالمي إلشراك أوساط الطیران المدني 
لبیان الموّحد بشأن سیاسات االیكاو المستمرة لحمایة ان الطیران، فقد أیدت القرار المنقح المقترح بشأن الدولي نحو تعزیز أم

اللجنة عملها بشأن هذا البند من جدول األعمال وافقت على  ء. وبعد إنهاالطیران المدني الدولي من أفعال التدّخل غیر المشروع
  تقدیم القرار المنقح كي تعتمده الجلسة العامة.
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  البیان الموحد بسیاسات اإلیكاو المستمرة المتعلقة بأمن الطیران:  س/١٣القرار 

الطیــران المــدني الــدولي مــن أفعــال  بشــأن سیاســات حمایــةتوحیــد قــرارات الجمعیــة العمومیــة المستصــوب مــن  لمــا كــان
متنــاول الیــد  إلــىالتــدخل غیــر المشــروع، وذلــك تیســیرا لتنفیــذ هــذه السیاســات وتطبیقهــا العملــي مــن خــالل جعــل نصوصــها أقــرب 

  ؛وأسهل فهما وأفضل تنظیما من الناحیة المنطقیة
ورة مــن دوراتهــا بیانــا موحــدا فــي كــل د صــدرأن ت ١٧-٣٧رقــم   الجمعیــة العمومیــة قــد قــررت فــي قرارهــا ولمــا كانــت

  ؛الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المشروع لحمایةسیاسات االیكاو المستمرة ب
البیـــان الموحـــد عـــن سیاســـات االیكـــاو هـــذا الجمعیـــة العمومیـــة قـــد استعرضـــت اقتراحـــات المجلـــس بتعـــدیل  ولمـــا كانـــت

الثامنـة وعدلت ذلك البیان لیشـمل القـرارات الصـادرة عـن الـدورة ، ١٧-٣٧رقم  بالقرار(ط)  إلىالمستمرة، الوارد في المرفقات (أ) 
  ؛والثالثین للجمعیة العمومیة

  فإن الجمعیة العمومیة:
الطیــران المــدني الــدولي مــن  لحمایــةالقــرار تشــكل البیــان الموحــد عــن سیاســات االیكــاو المســتمرة  هــذاأن مرفقــات  تقــرر  -١

  ؛للجمعیة العمومیةالثامنة والثالثین كانت علیه هذه السیاسات عند ختام الدورة ا حسبمأفعال التدخل غیر المشروع، 
عــن سیاســات االیكــاو  بیانــا موحــداعادیــة مــن دوراتهــا الكــل دورة  أن تطلــب إلــى المجلــس أن یعــرض علــى نظــر تقــرر  -٢

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

  المرفق (أ)

  السیاسة العامة

الصـداقة وحسـن التفـاهم والحفـاظ علیهمـا بـین أمـم العـالم  إیجـادتطور الطیران المدني الدولي یمكن أن یساعد كثیرا على  لما كان
  ؛وشعوبه، بینما یمكن لسوء استعماله أن یصبح تهدیدا لألمن العام

  لتطوره اآلمن والمنظم؛الرئیسي  التهدیدالطیران المدني الدولي قد أصبحت تشكل في أفعال التدخل غیر المشروع  لما كانتو 
اإلرهابیة، بما فیها األعمال التي تنطوي علـى اسـتعمال الطـائرات كسـالح تـدمیر أو اسـتهداف الطـائرات  األعمالتهدید  ولما كان

جــو، أو األســلحة الخفیفــة والقنابــل  د (مانبــادز)، أو القــذائف الصــاروخیة األخــرى أرضبأســلحة الــدفاع الجــوي التــي یحملهــا األفــرا
المقذوفة بالصواریخ أو حمل السوائل واالیروسول والهالمیات على متن الطائرات السـتعمالها كعناصـر فـي تكـوین "جهـاز متفجـر 

والهجـوم  ،االسـتیالء غیـر المشـروع علـى الطـائراتارتجـالي" و ارتجالي"، أو التخریب أو محاولة التخریب باستخدام "جهـاز متفجـر 
الطیــران  ضــدمــن أفعـال التــدخل غیــر المشـروع  ذلــك وغیـرعلـى منشــآت الطیـران، بمــا فــي ذلـك علــى المنــاطق المتاحـة للجمهــور 

األشـخاص أرواح  عـرض للخطـرممـا یسـالمة الطیـران المـدني الـدولي وكفاءتـه وانتظامـه،  علـىؤثر تأثیرا ضارا وخطیرا تالمدني، 
  ؛قوض ثقة شعوب العالم في سالمة الطیران المدني الدوليیو  على األرضالطائرات و على متن 
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  ؛الدولي تشكل جریمة خطیرة تخالف القانونالطیران المدني الدولي  ضدكافة أعمال التدخل غیر المشروع  ولما كانت
  یظالن ساریین؛ ١٦-٢٩و  ١٢-٢٧بأّن القرارین  وٕاذ تذّكر

باستغالل قطاع الطیران في تنفیذ طائفة متنوعة من األنشطة اإلجرامیة كالنقل الجوي غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات تسّلم و 
  العقلیة؛

وتوصیات المؤتمر الوزاري رفیع المستوى ألمن الطیران، الذي عقد في  ١٩- ٣٦و ١-٣٣قراري الجمعیة العمومیة  إلى تشیرو 
  ؛٢٠٠٢فبرایر 

  إلى اإلعالن بشأن أمن الطیران الذي اعتمدته الدورة السابعة والثالثون للجمعیة العمومیة؛ تشیرو 
  ؛٢٠١٢ و ٢٠١١إلى البیانات المشتركة التي اعتمدتها مؤتمرات االیكاو اإلقلیمیة بشأن أمن الطیران المعقودة في عامي  تشیرو 
إلى  البیان المشترك الصادر عن المؤتمر بین االیكاو ومنظمة الجمارك العالمیة بشأن تعزیز أمن الشحن الجوي  تشیرو 

  .٢٠١٢التآزر من خالل التعاون، الذ انعقد في سنغافورة في یولیه  –والتسهیالت 
وٕالى استنتاجات  ٢٠١٢ي شهر سبتمبر ل فیاإلى بیان المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران الذي عقد في مونتر تشیرو 

  وتوصیات هذا المؤتمر؛
مع الرضا إلى تدابیر المتخذة لتنفیذ استراتیجیة اإلیكاو الشاملة ألمن الطیران ومجاالت التركیز االستراتیجي السبعة  تشیرو 

مجال أمن الطیران للفترتین الثالثیتین  التي تقدم إطارا ألنشطة اإلیكاو في ،١٧/٢/٢٠١٠المتعلقة بها، كما اعتمد ذلك المجلس في 
  ؛٢٠١٦- ٢٠١١

  الجمعیة العمومیة: فإن
الطیران المدني بغض النظر عن مكان ارتكابها وهویة مرتكبیها  فيجمیع أفعال التدخل غیر المشروع  تدین بشدة  - ١

  ؛وأسباب ارتكابها
تدمیر الطائرات المدنیة في  إلىالتدخل غیر المشروع التي تهدف ومحاوالت أفعال  بشعور من المقت أفعالتالحظ   - ٢

  ؛األرض متنها وعلىاألشخاص على  للدمار وقتلأسلحة كمدنیة الطائرات ال إساءة استخدام، بما في ذلك أثناء طیرانها 
أمن الطیران  لةماالستمرار في معااألعضاء منظمة الطیران المدني الدولي ودولها على أنه یجب  تؤكد من جدید  - ٣

  أعلى درجات األولویة وینبغي توفیر الموارد المناسبة له؛یحظى ب أمرا هباعتبار 
 فعالیةاألمن  إجراءاتأكثر  الثابتة وذلك بتطبیقاالیكاو  لسیاسةأن تؤكد تأییدها الحازم األعضاء جمیع الدول  تناشد  - ٤

والمخططین والراعین  المرتكبین تدخل غیر المشروع ومعاقبةأفعال السواء بشكل فردي أو بالتعاون فیما بینها للوقایة من 
  والممولین والمتآمرین في أي فعل من هذه األفعال. 

األعضاء في التي قد تنشأ بین الدول  الحل المنسق والموحد للمسائلفي تسهیل على مسؤولیة االیكاو  تؤكد من جدید  - ٥
  .ان المدني الدولي في العالم أجمعللطیر  والمنظمالتشغیل اآلمن  فياألمور التي تؤثر 
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، على أساس أفعال التدخل غیر المشروع عمله كأولویة عاجلة بالعالقة إلى إجراءات منع بمواصلةالمجلس  تكلف  - ٦

التوجیه االستراتیجي المقدم في إطار استراتیجیة اإلیكاو الشاملة ألمن الطیران وتأمین أداء هذا العمل بأعلى درجة من الكفاءة 
  .واالستجابة

إلى استراتیجیة   للدول األعضاء لما قدمته من اشتراكات طوعیة في شكل موارد بشریة ومالیة تعرب عن تقدیرها  - ٧
   ٢٠١٣-٢٠١١االیكاو الشاملة ألمن الطیران خالل الفترة الثالثیة 

خارج األنشطة الممولة  جمیع الدول األعضاء على مواصلة دعم تمویل أنشطة المنظمة في مجال أمن الطیران تحث  - ٨
  في إطار البرنامج العادي بواسطة استراتیجیة اإلیكاو الشاملة ألمن الطیران.

  المرفق (ب)
  وسن التشریعات الوطنیة ق القانونیة الدولیة یثاو مال

  وعقد االتفاقات المناسبة
  المدني  غیر المشروع في الطیران أفعال التدخل لقمع

  المواثیق القانونیة الدولیة  أ)
األخرى التي  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 ترتكب على متن الطائرات
بشأن قمع أفعال  والبروتوكول)، ١٩٧١ل، یامونتر( 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 
ل، یامونتر( اتفاقیة تمییز المتفجرات البالستیكیة بغرض كشفهاعن )، فضال ١٩٨٨ل، یامونتر( ضد سالمة الطیران المدني

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

  الجمعیة العمومیة: فإن
الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن  بشأناالتفاقیة  إلىاألعضاء التي لم تنضم بعد الدول  تحث  - ١

) واتفاقیة قمع األفعال غیر ١٩٧٠، (الهاي واتفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات) ١٩٦٣، (طوكیو الطائرات
 الـالتفاقیة مونتری المكمل ١٩٨٨  )، وبروتوكول عام١٩٧١ل، یامونتر( ة التي ترتكب ضد سالمة الطیران المدنيالمشروع

واتفاقیة قمع األفعال غیر المشروعة المتعلقة بالطیران ، )١٩٩١ل، یا(مونتر واتفاقیة تمییز المتفجرات البالستیكیة بغرض كشفها
)، ٢٠١٠(بیجین،  ول المكمل التفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على الطائراتوالبروتوك)، ٢٠١٠(بیجین،  المدني الدولي

 www.icao.intاألطراف في مواثیق أمن الطیران القانونیة موجودة على موقع االیكاو تحثها على االنضمام الیها.  قوائم الدول 
  ؛ICAO Treaty Collectionتحت عنوان 

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

  ها؛كنما یمأسرع بهذه المتفجرات  تنفذ تدابیر تمییزالستیكیة أن بالمتفجرات ال

http://www.icao.int
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اتفاقیات طوكیو  انضمامها أطرافا فيفي تذكیر الدول بأهمیة  باالستمراراألمین العام من المجلس أن یوجه  تطلب  - ٣

التفاقیة قمع االستیالء غیر والبروتوكول المكمل  ،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 مهذه ال إلىتصادف أي صعوبات في سبیل انضمامها 

  المناسبةاالتفاقات عقد صدار التشریعات الوطنیة و إ  ب)
عقوبات مشددة على مرتكبي أفعال التدخل  بإنزالالقوانین الجنائیة الوطنیة التي تقضي  األعضاء بإصداردول قیام ال لما كان

  ؛غیر المشروع في الطیران المدني یسهل كثیرا ردع تلك األفعال

  الجمعیة العمومیة: فإن

یقومون بارتكاب وافیة ضد األشخاص الذین  إجراءات اهتماما خاصا العتمادأن تولي  األعضاءالدول  تناشد  - ١
 وأفعال التخریب أو محاولة التخریب أفعال االستیالء غیر المشروع على الطائراتتخطیط أو رعایة أو تمویل أو تسهیل  أو

 هااتتشریعوأن تدرج على وجه الخصوص في الطیران المدني،  فيالتدخل غیر المشروع أو محاوالت أفعال من أفعال  هاوغیر 
  ؛مشددة على هؤالء األشخاص اتعقوب بإنزالقواعد تقضي 

تسلیم أو محاكمة األشخاص الذین یرتكبون أفعال االستیالء غیر لوافیة  إجراءاتأن تتخذ  األعضاءالدول  تناشد  - ٢
التدخل غیر المشروع ضد أو محاوالت أفعال من أفعال  هاوغیر  أو أفعال التخریب أو محاولة التخریب المشروع على الطائرات

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

  (ج)المرفق 
  األمن الفنیةتنفیذ تدابیر 

ممارسة األعضاء تتطلب من المنظمة ومن دولها من أفعال التدخل غیر المشروع الطیران المدني الدولي حمایة  لما كانت
  ؛للحمایة إیجابیة 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 

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

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

  بالغش؛الملغاة، واستخدام الجوازات التي تم الحصول علیها  أو
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استعمال وثائق السفر المقروءة آلیا والوسائل األخرى لمعلومات الركاب یمكن استخدامه أیضا ألغراض أمنیة، مما  ولما كان

ومنع أفعال التدخل غیر المشروع قبل عملیة  اإلرهابیینیضیف مستوى هاما إلى نظام الطیران المدني الدولي، بغیة كشف 
  ویل؛الصعود على متن الطائرة بوقت ط

، التهدیدات لنظم الشحن الجوي والبرید ككل تتطلب نهجا عالمیا في إعداد وتنفیذ متطلبات األمن وأفضل الممارسات ولما كانت
  بما في ذلك التعاون مع المنظمات الدولیة المعنیة مثل منظمة الجمارك العالمیة واتحاد البرید العالمي والمنظمة البحریة الدولیة؛

الطائرات  ومشغليهي المسؤولة عن التحقق من قیام الجهات الحكومیة وسلطات المطارات  األعضاء الدول ولما كانت
  ؛األمن إجراءاتبتطبیق 

وسیلة فعالة لمنع أفعال التدخل غیر المشروع في الطیران  یشكلاألمن التي تنادي بها المنظمة  إجراءاتتنفیذ  ولما كان
  ؛المدني

لالزمة لحمایة الطیران المدني ال تفید إال من خالل توظیف أفراد األمن المدربین تدریبا اإلجراءات المضادة ا ولما كانت
التجدیدات في التكنولوجیا والعملیات الزمة  ولما كانتعالیا، وٕاجراء التحریات الشخصیة، وٕاصدار اإلجازات، ومراقبة الجودة؛ 

 عریف مستقبل نظم التفتیش األمني؛لتحقیق أمن الطیران الفعال والكفؤ وتدابیر التسهیالت، وفي ت

  فإن الجمعیة العمومیة:
فعالة لمنع أفعال التدخل غیر المشروع بما  تدابیر إعطاء أعلى أولویة العتمادفي  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  صالحیات إلىباإلضافة ، المتفجرةطرق كشف المتفجرات أو المواد  دراسات عن ینجزالمجلس أن  إلى تطلب  - ٢
جري على وجه أن یو ، 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
  اء؛قتضحسب االومالئم 

أفعال  للوقایة من الممكنة التدابیركافة الدول األخرى على اتخاذ وبالتعاون مع على أساس فردي جمیع الدول  تحث  - ٣
، باإلضافة إلى التدابیر التي توصي بها أحكام الملحق السابع عشر  التي تقتضیها أو التدابیرسیما   ، والغیر المشروعالتدخل 

  یوصي بها المجلس؛
المتعلقة والتوصیات واإلجراءات الدولیة الراهنة القواعد تنفیذ  إلىالرامیة أن تعزز جهودها األعضاء على الدول  تحث  - ٤

الطیران  في، وأن تتخذ كل الخطوات الضروریة لمنع وقوع أفعال التدخل غیر المشروع نفیذهذا الت ترصدأن و  ،بأمن الطیران
مقید التوزیع)  – Doc 8973وأن تراعي المواد اإلرشادیة الواردة في دلیل أمن الطیران الصادر عن االیكاو ( ،المدني الدولي

  ؛اإلنترنتوالمتاحة في موقع االیكاو مقید الدخول على 
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الدول األعضاء على النهوض بأمن الطیران باعتباره عنصرا رئیسیا في األولویات الوطنیة واالجتماعیة  تشجع  - ٥

  واالقتصادیة وفي التخطیط والعملیات؛
للتدابیر األمنیة الدول األعضاء على العمل بالتشارك مع قطاع الطیران إلعداد وتنفیذ االختبارات التشغیلیة  تحث -مكرر ٥

    وتنفیذها بفعالیة؛
الدول األعضاء، طبقا لقوانینها وأنظمتها وبرامجها ألمن الطیران الداخلیة ووفقا للقواعد والتوصیات الدولیة  تشجع  - ٦

  القابلة للتطبیق وقدرة كل دولة، على النهوض بتنفیذ تدابیر أمن الطیران بطریقة عملیة للقیام بما یلي:

للتعاون بین الدول والصناعة، على النحو المالئم، لتبادل المعلومات والكشف  توسیع نطاق اآللیات القائمة  أ)
  المبكر عن التهدیدات األمنیة لعملیات الطیران المدني؛

تقاسم الخبرات وأفضل الممارسات والمعلومات المتعلقة بالتدابیر األمنیة الوقائیة، بما في ذلك تقنیات الكشف   ب)
رات وكشف السلوك األمني بالمطارات والكشف األمني على العاملین بالمطارات األمني والتفتیش وكشف المتفج

  واعتمادهم وتنمیة الموارد البشریة والبحث والتطویر للتكنولوجیات ذات الصلة؛
االنتفاع بالتكنولوجیات الحدیثة لكشف المواد الممنوعة ولمنع حمل مثل هذه المواد على متن الطائرات مع   ج)

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

  المشروع؛ واإلتجار والممكنة تشغیلیا والمستدامة اقتصادیا وتشغیلیا، وتأخذ في االعتبار التأثیر على الركاب
السوائل واالیروسول والهالمیات، بما في ذلك تنفیذ الحلول معالجة الخطر المستمر الذي تشكله متفجرات   ه)

التكنولوجیة الالزمة للرفع التدریجي عن القیود المفروضة على حمل السوائل واالیروسول والهالمیات في أمتعة 
  الركاب المحمولة یدویا؛

التي یطبق فیها الكشف عن السوائل واالیروسول والهالمیات بنفس معالجة الرحالت التي تصل من الدول و   و)
  طریقة معالجة الرحالت من الدول التي تطبق فیها القیود على السوائل واالیروسول والهالمیات؛

  تعزیز الجهود في تأمین نظام أمن الشحن الجوي والبرید بواسطة ما یلي:  ز)
  ة واالستدامة والمقاومة؛إعداد إطار ألمن الشحن الجوي یتسم بالقو   )١
  تنفیذ قواعد األمن القویة بشكل فعال؛  )٢
  اعتماد نهج كامل لسلسلة اإلمداد في أمن الشحن الجوي والبرید؛  )٣
  إنشاء وتعزیز اإلشراف ومراقبة الجودة على أمن الشحن الجوي والبرید؛  )٤
بیر الرامیة إلى تعزیز وانسجام أمن االشتراك في جهود تعاونیة ثنائیة ومتعددة األطراف لتنسیق التدا  )٥

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

  الشحن الجوي والبرید؛
  شحن الجوي والبرید؛تعزیز المبادرات لتكثیف بناء القدرات في أمن ال  )٧
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  االهتمام بالهشاشة األمنیة المحتملة لنظم الطائرات غیر المأهولة لمنع التدخل غیر المشروع.  ح)

الدول األعضاء أن تنظر في آلیات تبادل المعلومات التي تشمل استخدام المسؤولین عن االتصال والمزید من  تناشد  - ٧
استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب التي یقدمها الناقلون الجویون، للتقلیل من الخطر على الركاب، مع ضمان حمایة 

  الخصوصیة والحریات المدنیة؛
التفسیر  أن تقلل من حدوث اضطراب في السفر الجوي بسبب الخلط أو ، مع احترام سیادتها،األعضاءالدول  تناشد  -٨

غیر المتسق للقواعد القیاسیة، وذلك من خالل إقامة التعاون وتنسیق التدابیر المتخذة لتنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة 
تقدیم المعلومات جیدة التوقیت والمتاحة بسهولة لجمهور واإلرشادات على نحو یتسم باالتساق والكفاءة والفعالیة، ومن خالل 

  المسافرین؛
أن تقوم، عند طلبها من دولة أخرى تطبیق تدابیر أمنیة لحمایة طائرة تحلق فوق أراضیها، أن  األعضاءالدول  تناشد  - ٩

تراعي مراعاة تامة تدابیر األمن المطبقة بالفعل في الدول المطلوب منها الحمایة؛  وأن تقوم، عند االقتضاء، باالعتراف بتلك 
  التدابیر كتدابیر مساویة؛

م تبدأ بالفعل في إصدار جوازات سفر مقروءة آلیا دون غیرها أن تبدأ ذلك وفقا األعضاء التي ل الدول تحث  -١٠
  ؛Doc 9303للمواصفات المذكورة في الجزء األول من الوثیقة 

  :یوجه األمین العام بما یليالمجلس أن  إلى تطلب  -١١
بشرط  ومكملة لبعضها البعضمتوافقة  التسهیالت :والملحق التاسع أحكام الملحق السابع عشر أن یتأكد من أن  أ)

  ؛التدابیر األمنیة بفعالیة اإلخالل عدم
  المسائل التي تتعلق بأمن الطیران في الحاالت المالئمة؛ول أعمال اجتماعات االیكاو اجد أن یضّمن  ب)
طیران أن یستمر في تحقیق عملیات ومفاهیم األمن الفعالة واالبتكاریة، من خالل اإلدراك بأن رفع وقائع أمن ال  ج)

اإلقلیمي ودون اإلقلیمي بناء على طلب الدول المعنیة، بما في ذلك التعاون مع أصحاب المصلحة في الصناعة 
  والشركات المصنعة للمعدات لتطویر الجیل القادم من عملیات الكشف على الركاب والبضائع؛

ة والقائمة ضد الطیران المدني وأن أن یواصل التعاون مع فریق خبراء أمن الطیران لمعالجة التهدیدات الجدید  د)
یضع اإلجراءات الوقائیة المالئمة التي تشمل التفتیش والمراقبة األمنیة لألشخاص بخالف الركاب الذین یحق 
لهم الدخول إلى منشآت المطار المؤّمنة، والكشف الفعال على الركاب واألمتعة والبضائع، وضوابط األمن 

لة اإلمداد، ومقدمي الخدمات، فضال عن اختیار وتدریب األشخاص الذین المالءمة على الشحن الجوي وسلس
  ینفذون ویطبقون إجراءات األمن؛

أن یعزز تطویر عملیات االعتراف المتبادل بغرض مساعدة الدول على اتخاذ ترتیبات ذات نفع متبادل، بما في   ه)
الطیران فیها، حیث تحقق هذه نفس  ذلك ترتیبات األمن في موقع واحد، التي تعترف بتعادل إجراءات أمن

النتائج، والتي تستند إلى عملیة تحقیق شاملة ومستمرة وتبادل فعال للمعلومات عن نظم أمن الطیران في كل 
  منها؛
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أن یواصل معالجة التهدیدات واألخطار، بما في ذلك التهدیدات اإللكترونیة ضد الطیران المدني واألخطار التي   و)

ق المتاحة للركاب في المطارات وأمن إدارة الحركة الجویة، بالتشاور مع فریق خبراء أمن تتعرض لها المناط
  الطیران؛

وٕاعداد مواد إرشادیة  على فترات مالئمة وتعدیل دلیل األمنبتحدیث  األمین العاممن المجلس أن یوجه  تطلب  -١٢
 المتعاقدةمساعدة الدول والهالمیات، حسب االقتضاء، لجدیدة، بما في ذلك مواد إرشادیة تفصیلیة بشأن السوائل واالیروسول 

المتعلقة بأمن  واإلجراءاتالمواصفات  نفیذعلى تاألعضاء على معالجة التهدیدات الجدیدة والقائمة ضد الطیران المدني و 
  ؛الطیران المدني

اض الدوري والتحدیث لبیان من المجلس أن یبلغ األمین العام وفریق خبراء أمن الطیران أن یضمنا االستعر  تطلب  -١٣
االیكاو العالمي الخاص بسیاق المخاطر، الذي ینص على منهجیة تقدیر المخاطر ألمن الطیران التي یمكن أن تنظر فیها 
الدول األعضاء الستخدامها في تطویر تقییماتها الوطنیة لألخطار وٕادراج التقییمات القائمة على األخطار مع أي توصیات 

  أمن الطیران الجدیدة أو المعدلة في الملحق السابع عشر أو في أي وثیقة أخرى من وثائق االیكاو. العتماد تدابیر

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

  الطیران، بما في ذلك التنسیق مع فرق الخبراء األخرى؛

من المجلس أن یكلف فریق خبراء أمن الطیران باستعراض صالحیاته وٕاجراءاته اإلداریة في تاریخ مبكر  تطلب  -١٥
  لنظر في النطاق الكامل لقضایا أمن الطیران.بهدف إزالة القیود التي تحد من قدرة الفریق على ا

  (د)المرفق 
  مشروعالغیر المعنیة بأحد أفعال التدخل الدول  إجراءات

  أفعال التدخل غیر المشروع  أ)
  ؛الدولي غیر المشروع تعرض للخطر الشدید سالمة وانتظام وكفاءة الطیران المدنيالتدخل أفعال  لما كانت
فـي حالـة رفـض تتعـرض للمزیـد مـن الخطـر استیالء غیر مشروع قـد  تتعرض ألي فعلسالمة رحالت الطائرات التي  ولما كانت

  ؛المطارات غالقإ المدارج وممرات السیر و  قفالإ المساعدات المالحیة وخدمات الحركة الجویة و  تزویدها بخدمات
إذا  لخطـر أكبــرتتعــرض  قـدالواقعـة تحــت فعـل االســتیالء غیـر المشــروع  اتسـالمة الركــاب والطـاقم علــى مـتن الطــائر  ولمـا كانــت

  ؛بینما هي تحت االستیالء قالعباإل اتسمح لتلك الطائر 
  الجمعیة العمومیة: فإن
التحـدیات التـي یتعـرض لهـا أمـن الطیـران المـدني مـن جـراء التهدیـدات الجدیـدة والقائمـة وأسـالیب تعرب عـن قلقهـا تجـاه   -١

  ؛ة المستخدمة في ارتكاب أفعال التدخل غیر المشروعالعمل المتغیر 
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ل یاواتفاقیـات مـونترالهـاي اتفاقیـة طوكیـو و اتفاقیـة شـیكاغو و  ةاألحكام ذات الصلة في اتفاقیبفي هذا الخصوص  تذّكر  -٢

تیالء غیـــر التفاقیـــة قمـــع االســـ ٢٠١٠ل والبروتوكـــول التكمیلـــي لعـــام یاالمكمـــل التفاقیـــة مـــونتر ١٩٨٨وبیجـــین وبروتوكـــول عـــام 
  ؛المشروع على الطائرات

التـدخل سیاسـات وخطـط الطـوارئ للتصـدي ألفعـال الضـع ت ماعنـد المـذكورة أعـالهبأن تراعي الدول االعتبـارات  توصي  -٣
  ؛غیر المشروع

ذلــك تقــدیم الســتیالء غیــر المشــروع، بمــا فــي خاضــعة لأي طــائرة إلــى علــى أن تقــدم المســاعدة  األعضــاءالــدول  تحــث  -٤
  ؛بالهبوط لطائرةلوالسماح المساعدات المالحیة وخدمات الحركة الجویة 

تظل سـالسـتیالء غیـر المشـروع ل خاضـعةوهـي إقلیمهـا على التأكد من أن أي طـائرة هبطـت فـي  األعضاءالدول  تحث  -٥
  ؛وهو حمایة أرواح البشر األعلىمحتجزة على األرض، ما لم یصبح رحیلها ضرورة یملیها الواجب 

 ،تلك الطـائرة مشّغلالستیالء غیر المشروع ودولة ل طائرة خاضعةبأهمیة المشاورات بین الدولة التي هبطت فیها  لمسّ ت  -٦
  ؛المعلن المقصد المفترض أو ةدولالخبر إلى فضال عن قیام الدولة التي هبطت فیها الطائرة بتبلیغ 

عنـد  االسـتعانةفعل تدخل غیـر مشـروع، وكـذلك  أي علىعلى التعاون بغرض تنظیم رد مشترك  األعضاءالدول  تحث  -٧
 الطـائرة، ودولـة تسـجیلإنتـاج الطـائرة لتـدخل غیـر المشـروع، ودولـة لخبرات وقدرات دولة مشغل الطـائرة التـي تعرضـت بالضرورة 

  ؛مع اتخاذ التدابیر في أراضیها لتحریر ركاب تلك الطائرة وطاقمها
غیر بصفة محتجزة الطائرة التعید بدون تأخیر  التي تقضي بأنفي الوفاء بالتزاماتها  عضوأي دولة فشل  تدین  - ٨

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

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

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

  اإلبالغ عن أفعال التدخل غیر المشروع  ب)
التقاریر الرسمیة التـي تقـدمها إلـى االیكـاو بصـورة مبكـرة الـدول المعنیـة بأفعـال التـدخل غیـر المشـروع ینبغـي أن تحتـوي  ما كانتل

  ؛على معلومات شاملة وموثوقة عن هذه األفعال وتشكل أساسا لتقییمها وتحلیلها
أداة فعالـــة للتعجیــل بنشــر المعلومـــات ولمــا كانــت قاعــدة بیانـــات اإلیكــاو عــن أفعـــال التــدخل غیــر المشــروع علـــى الموقــع تشــكل 

المرتبطــــــة بوقــــــائع أمــــــن الطیــــــران، ویمكــــــن للــــــدول األعضــــــاء أن تطلــــــع علیهــــــا بســــــهولة مــــــن خــــــالل بوابــــــة االیكــــــاو المأمونــــــة 
)https://portal.icao.int؛(  

  الجمعیة العمومیة: فإن
  المجلس عن هذه األفعال؛ إلى كثیرة ال تقدم في كثیر من األحیان تقاریر رسمیة دوالأن  بقلق الحظت  - ١

https://portal.icao.int
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) من اتفاقیة ١٣) من اتفاقیة الهاي والمادة (١١المادة (المنصوص علیها في بالتزاماتها  على الوفاءالدول  تحث  - ٢

لتدخل غیر اعقب حدوث وقائع  بأسرع ما یمكن المجلس إلىبأن ترسل  ل، باإلضافة إلى أحكام الملحق السابع عشر،یامونتر
وفي القواعد والتوصیات الدولیة، من أجل تمكین األمانة  نین المذكورتیالمادتالمقررة في المشروع جمیع المعلومات ذات الصلة 

  العامة من حفظ معلومات دقیقة وكاملة وتحلیل االتجاهات والتهدیدات الجدیدة ضد الطیران المدني؛
كل أن یطلب من الدول المعنیة، في خالل مدة معقولة من تاریخ حدوث األمین العام بمن المجلس أن یوجه  تطلب  - ٣

بصفة و ، عن الواقعةالمجلس وفقا لقانونها الوطني جمیع المعلومات  إلىواقعة محددة من وقائع التدخل غیر المشروع، أن ترسل 
  األخرى؛ القانونیةالمتعلقة بتسلیم األشخاص أو اإلجراءات  خاصة المعلومات 

ن المجلس أن یوجه األمین العام بالتنسیق مع فریق خبراء أمن الطیران برصد وتجمیع التقاریر عن أفعال م تطلب  - ٤
التدخل غیر المشروع والتأكد منها وتحلیلها، وٕاعالم الدول باالتجاهات والتهدیدات المحتملة والناشئة وٕاعداد إرشادات مالئمة 

  لردع التهدیدات الجدیدة والقائمة.

  )ه( المرفق

  برنامج االیكاو العالمي لتدقیق أمن الطیران

مــن قــرار الجمعیــة (ه) برنــامج االیكــاو العــالمي لتــدقیق أمــن الطیــران قــد نجــح فــي الوفــاء بــالتكلیف الــوارد فــي المرفــق  لمــا كــان
  ؛١٧-٣٧العمومیة 

 أنحاء العالم؛الهدف الرئیسي للمنظمة هو تأمین سالمة وأمن الطیران المدني الدولي في جمیع  ولما كان

  الدول األعضاء ملتزمة باالمتثال للملحق السابع عشر واألحكام المتعلقة باألمن في الملحق التاسع؛ ولما كانت

القواعــد والتوصــیات الدولیــة المتعلقــة بــأمن  قواعــدإنشــاء نظــام فعــال لمراقبــة أمــن الطیــران مــن قبــل الــدول یــدعم تنفیــذ  ولمــا كــان
  حقیق هذا الهدف؛الطیران الدولي ویسهم في ت

  بأن الدول األعضاء هي التي تضطلع بالمسؤولیة النهائیة عن ضمان سالمة وأمن الطیران المدني؛ وٕاذ تذكر

أن البرنـامج العـالمي لتــدقیق أمـن الطیــران قـد أثبـت فاعلیتــه فـي تحدیــد المخـاوف األمنیـة فــي مجـال الطیــران  تضـع فـي اعتبارهــاو 
وفــي تقــدیم توصــیات لتبدیــدها وأن البرنــامج یواصــل التمتــع بــدعم الــدول والعمــل كعامــل مســاعد لمجهوداتهــا المســتمرة الرامیــة إلــى 

  ن؛الوفاء بالتزاماتها الدولیة في مجال أمن الطیرا

بــأن تنفیــذ الــدول لخطــط اإلجــراءات التصــحیحیة لمعالجــة الثغــرات التــي كشــفتها عملیــات التــدقیق وغیرهــا مــن أنشــطة نهــج  تّســلمو 
الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران تنفیذا فعاال یعد عنصرا أساسیا وحاسما من عملیة الرصـد بغیـة تحقیـق 

  أمن الطیران العالمي؛الهدف العام وهو تعزیز 

بأهمیة قدر محدود من الشفافیة فیما یخص نتائج تدقیق االیكاو ألمن الطیران، مع إیجاد تـوازن بـین حاجـة الـدول إلـى أن  تّسلمو 
  تعي بالشواغل األمنیة العالقة والحاجة إلى الحفاظ على المعلومات األمنیة الحساسة بعیدا عن عامة الناس؛
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  فقة المجلس على آلیة لمعالجة الشواغل األمنیة الكبیرة في الوقت المناسب؛في موا تنظرو 
منســقة تیســیرا للمســاعدة المقدمــة إلــى الــدول اعتمــادا علــى مجلــس اســتعراض الرصــد والمســاعدة  اســتراتیجیةبأهمیــة وضــع  تســلمو 

  رفیع المستوى التابع لألمانة العامة؛
ي لتــدقیق أمــن الطیــران أساســي لتــوفیر الثقــة المتبادلــة فــي مســتوى أمــن الطیــران بــین الــدول بــأن اســتمرار البرنــامج العــالم تســلمو 

  األعضاء والتشجیع على التنفیذ المالئم لقواعد األمن؛
بأن الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة طلبت من المجلس أن یرفع تقریرا عن التنفیذ الشامل للبرنامج العالمي  تذكرو 

لتدقیق أمن الطیران، إلجراء دراسة من أجل تقییم جدوى توسیع نطاق البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران بعد انتهاء الدورة 
  ؛٢٠١٣ام الثانیة لعملیات التدقیق في ع

في موافقة المجلس على تطبیق نهج الرصد المستمر على البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران بعد إتمام الدورة الثانیة  تنظرو 
  ؛٢٠١٣لعملیات التدقیق في عام 

تشمل تنفیذ  "المستمرنهج الرصد  -لبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران "ا إلى في موافقة المجلس على خطة انتقالیة تنظرو 
 ؛١/١/٢٠١٥المنهجیة الجدیدة ابتداء من 

  فإن الجمعیة العمومیة:
الجاریـة بموجـب البرنـامج العـالمي لتـدقیق أمـن الطیـران قـد  لتـدقیقعملیـات اأن الدورتین األولـى والثانیـة ل تالحظ بارتیاح  -١

  في تحدید المخاوف األمنیة في مجال الطیران وتقدیم توصیات لحلها؛ اثبت فاعلیته
عن تقدیرها للدول األعضاء على تعاونها في عملیة التدقیق وتوفیر خبراء األمن الذین ینبغي ترخیصهم كمدققي  تعرب  -٢

التـدقیق، وكـذلك خبـراء لفتـرات طویلـة البرنامج العالمي لتدقیق أمـن الطیـران لیعملـوا كخبـراء لفتـرات قصـیرة األجـل للقیـام بعملیـات 
  للعمل كرؤساء أفرقة تدقیق البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران؛

، بعـد اإلتمـام 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 

المستمر في البرنامج العالمي لتـدقیق أمـن الطیـران لـدى رصـده من المجلس أن یشرف على أنشطة نهج الرصد  تطلب  -٤
لمستویات تنفیذ الدول الفعلي للعناصر الحرجة في نظام مراقبة أمن الطیران واالمتثال للقواعد والتوصـیات الدولیـة لالیكـاو وتنفیـذ 

  خطط اإلجراءات التصحیحیة التي تقوم بها الدول؛
یة نتائج التـدقیق األمنـي لـنهج الرصـد المسـتمر فـي البرنـامج العـالمي لتـدقیق أمـن سیاسة مستوي محدود من شفاف تعتمد  -٥

  الطیران، وال سیما تلك المتصلة باإلبالغ الفوري عن وجود شواغل أمنیة هامة؛
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   جمیع الدول األعضاء على تقدیم الدعم الكامل لالیكاو عن طریق: تحث  -٦

العــالمي لتــدقیق أمــن الطیــران فــي المواعیــد التــي تحــددها المنظمــة، قبــول بعثــات الرصــد المســتمر فــي البرنــامج   أ)
  بالتنسیق مع الدول المعنیة؛

  تسهیل عمل أفرقة الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران؛  ب)
  ؛الوثائق المطلوبةإعداد وتقدیم جمیع   ج)
أنشطة نهـج  التدقیقد الثغرات المكتشفة من خالل إعداد وتقدیم خطة إجراءات تصحیحیة مالئمة إلى االیكاو لس  د)

  ؛ الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران
عملیـات جمیع الدول األعضاء، على أن تتبادل بناء على الطلب، إذا كان ذلك مالئمـا ومتمشـیا مـع سـیادتها، نتـائج  تحث  -٧

وغیرهــا مــن أنشــطة نهــج الرصــد المســتمر فــي البرنــامج العــالمي لتــدقیق أمــن الطیــران، وهــي األنشــطة التــي تجریهــا االیكــاو  التــدقیق
  واإلجراءات التصحیحیة التي تتخذها الدولة التي خضعت للتدقیق؛

عام للرصد المستمر من المجلس أن یقدم إلى الدورة العادیة القادمة للجمعیة العمومیة تقریرا عن التنفیذ ال تطلب  - ٨
  للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران.

  المرفق (و)
  برنامج أمن الطیران –دعم التنفیذ والتنمیة من جانب االیكاو 

  لألفراد؛وتدریبا  موارد مالیةالفنیة لمنع أفعال التدخل غیر المشروع في الطیران المدني الدولي یتطلب  التدابیرتنفیذ  لما كان
صـعوبات فـي تنفیـذ  تفتقـر للقـدرة علـى مراقبـة أمـن الطیـران، وال تـزال تواجـهالنامیـة،  البلدان، وخصوصا البلدانبعض  ولما كانت

  غیر كافیة؛ المالیة والفنیة والمادیة هامواردن أل رغم المساعدة المقدمة لها تنفیذا تاماالوقائیة  التدابیر
  فإن الجمعیة العمومیة:

لى األمین العام تسهیل وتنسـیق المسـاعدة والـدعم الفنیـین للـدول التـي تحتـاج إلـى تحسـین المجلس بأن یطلب إ تكلف  -١
   ؛أمن الطیران من خالل إعداد إطار لبناء القدرات في نظام منسق وموجه وفعال ألمن الطیران الدولي

نشـطة االیكـاو لتعزیـز أمـن الدول األعضاء على أن تسهم طوعا بـالموارد المالیـة والعینیـة لزیـادة نطـاق وتـأثیر أ تحث  -٢
  الطیران؛

الدول األعضاء وأصحاب المصلحة المعنیین بالمساهمة أیضا في اسـتمرار تطـویر إطـار االیكـاو لبنـاء قـدرات  تدعو  -٣
  أمن الطیران الدولي.

 الموصـى بهـا أو التـدابیر الفنیـةبـرامج الغیـر القـادرة علـى تنفیـذ إلـى الـدول المسـاعدة  إلى تقدیمالمتقدمة الدول  تدعو  -٤
والبضــائع والبریــد وأمتعــتهم المســجلة  یدویــةالركــاب وأمتعــتهم المــن أجــل إنهــاء إجــراءات لحمایــة الطــائرات علــى األرض، والســیما 

  اجل؛البرید العطرود و  متازالم
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احتیاجاتهــا لتلبیــة مــن االیكــاو والمنظمــات الدولیــة األخــرى  تنظــر فــي طلــب المســاعدة أناألعضــاء إلــى الــدول  تــدعو  -٥

  ؛الدولي حمایة الطیران المدنيالناشئة عن الحاجة لالمساعدة الفنیة إلى 

األعضــاء إلــى االســتفادة مــن قــدرة االیكــاو علــى تقــدیم أو تســهیل أو تنســیق المســاعدة العالجیــة قصــیرة الــدول  تــدعو  -٦
لیـة فــي الملحقـین السـابع عشـر والتاسـع، وقــدرة األجـل والمسـاعدة طویلـة األجـل لسـد الثغــرات فـي تنفیـذها للقواعـد والتوصـیات الدو 

االیكاو على تحقیق االستخدام األفضل لنتائج تدقیق البرنامج العـالمي لتـدقیق أمـن الطیـران لتعریـف وتوجیـه أنشـطة بنـاء القـدرات 
  ؛في أمن الطیران من أجل منفعة الدول األعضاء المحتاجة

  ؛یم نوعیة وفعالیة مشاریع االیكاو للمساعدةالمجلس بأن یطلب من األمین العام أن یق تكلف  -٧

األعضــاء وأصـحاب المصــلحة المعنیـین علــى الـدخول فــي اتفاقـات شــراكة لتنظـیم وتوصــیل أنشـطة بنــاء الـدول  تحـث  -٨
  ؛یقدمها كل األطراف التزاماتالقدرات، التي تشمل كل األطراف المعنیة وتتضمن 

إعداد وتحدیث برنامج االیكاو للتدریب على الطیران المدني، والبـرامج من المجلس أن یوجه األمین العام إلى  تطلب  -٩
، وٕالى تشجیع استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیـة فـي التـدریب القیاسیة للتدریب في مجال الطیران المدني وورش أمن الطیران

  ؛على أمن الطیران

الــدول األعضــاء إلــى المســاهمة فــي وثــائق التــدریب بمــا یســاعد مســتقبال علــى إعــداد وتحــدیث برنــامج االیكــاو  تــدعو  -مكــرر ٩
  للتدریب على أمن الطیران، والمواد التدریبیة في مجال الطیران وحلقات العمل بشأن أمن الطیران؛  

ب علــى إعــادة تقیــیم شــبكة مراكــز مــن المجلــس أن یوجــه األمــین العــام إلــى أن یشــرف ویطــور ویعــزز ویواظــ تطلــب  -١٠
  التدریب على الطیران المدني للتأكد من مراعاة معاییر التدریب وتحقیق مستویات التعاون السلیمة؛

  لغرض التدریب األمني؛تدریب على أمن الطیران االیكاو للمراكز على استخدام  الدول األعضاء تحث  -١١

والمنظمـات علــى أن تشـارك فـي معلومــات االیكـاو عــن بـرامج المسـاعدة وأنشــطتها مـن أجــل  األعضــاءالـدول  تحـث  -١٢
  ؛النهوض بالموارد واالستخدام الكفؤ والفعال لها

المجلس إلى أن یطلب من األمین العام تسهیل تنسـیق بـرامج المسـاعدة وأنشـطتها بجمـع المعلومـات عـن هـذه  توجه  -١٣
  ؛المبادرات

وفــي العمــل علـى تعزیــز التعــاون  ،لـدولالتـي یقــدمها إلــى ا المســاعداتولي علــى النظــر فـي زیــادة المجتمــع الـد تحـث   -١٤
اللجنـة الفنیـة السیما من خالل و ، بغرض كشفها اتفاقیة تمییز المتفجرات البالستیكیةوأغراض فیما بینها، حتى تستفید من أهداف 

  الدولیة المعنیة بالمتفجرات.
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  المرفق (ز)

  التعاون المتعدد األطراف والتعاون الثنائي إزاءالمجلس  إجراءات
  في مختلف مناطق العالم

 بشــأنالدولیـة والتزامـات الـدول المنصـوص علیهـا فـي المواثیـق القانونیـة ز حقــوق ویعـزّ  یكّمـلالتعـاون الثنـائي بـین الـدول  لمـا كـان
  ؛الطیران بشأن أمنالصادرة عن المجلس  الدولیة القواعد والتوصیاتوفي أمن الطیران 
للركــاب واألمتعـة والبضــائع  التجـاري الثنائیـة تشــكل األسـاس القـانوني الرئیســي للنقـل الــدوليالخـدمات الجویــة اتفاقــات  ولمـا كانـت

  عن طریق الجو؛ والبرید
  اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة؛جزءا ال یتجزأ من ینبغي أن تشكل أحكام أمن الطیران  كانتما لو 
التركیــز علــى نتــائج األمــن واالعتــراف بالتعــادل وبــأمن المحطــة الواحــدة واحترامــا لــروح التعــاون المعّرفــة فــي االتفاقــات  نكــامــا لو 

متعددة األطراف و/أو الثنائیة الخاصة بخدمات النقل الجوي، تعد مبادئ سیاسیة یمكن لتنفیذها أن یسهم كثیرا فـي اسـتدامة أمـن 
  الطیران.

  فإن الجمعیة العمومیة:
أن النجاح في إزالة األخطار التي تهدد الطیران المدني لن یتسنى إال من خالل تضافر جهود جمیع المعنیین  تدرك  - ١

  ؛ األعضاءومن خالل إقامة عالقات عمل وثیقة بین الهیئات الوطنیة ومنظمي أمن الطیران في جمیع الدول 
مـع مراعـاة البنـد  ،الثنائیةالخدمات الجویة دراج بند یتعلق بأمن الطیران في اتفاقات إجمیع الدول األعضاء على  تحث  -٢

وعلى أن تأخـذ فـي الحسـبان نـص االتفـاق النمـوذجي الـذي اعتمـده المجلـس  ،٢٥/٦/١٩٨٦النموذجي الذي اعتمده المجلس في 
  ؛٣٠/٦/١٩٨٩في 
لتالیة باعتبارها أساسا للتعـاون الـدولي ألمـن الطیـران، ولضـمان على أن تعتمد المبادئ الرئیسیة ااألعضاء 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 

 ؛المكافئة االعتراف بتدابیر األمن  )ب 

  ؛التركیز على نتائج األمن  )ج 
إن لـم  —على أن تشترك في شبكة ضباط االتصال لشـؤون أمـن الطیـران التـي أنشـأتها االیكـاو  األعضاءجمیع الدول  تحث  -٤

عــن األخطــار المحدقــة بعملیــات النقــل الجــوي المــدني بهــدف تــوفیر شــبكة دولیــة أنشــئت لإلبــالغ  والتــي —تكــن قــد اشــتركت فیهــا 
التصـاالت أمــن الطیـران فــي داخـل كــل دولـة، وأن تعــزز مـن االتســاق والتعـاون فیمــا بینهـا لضــمان تبـادل أفضــل الممارسـات مــن 

  .AVSECPaediaخالل وسائل 
رات التــي تســهل إنشــاء منــابر تكنولوجیــة لتبــادل المجلــس علــى أن یطلــب مــن األمــین العــام النهــوض بالمبــاد تحــث  -٥

  ؛ األعضاءمعلومات أمن الطیران بین الدول 
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  المجلس بأن یواصل ما یلي: وصيت  -٦

أفعــال التــدخل غیــر المشــروع فــي  منــع علــىفیمــا بینهــا الــدول مــن التعــاون التــي اكتســبتها  الخبــرةجمــع نتــائج   أ)
  ؛الطیران المدني الدولي

الطیـران المـدني الـدولي فـي مختلـف تجاهات المتباینة في منع التهدیدات التي یتعرض لهـا الظروف واالتحلیل   ب)
  ؛مناطق العالم

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

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

  األمور. واضح بتلك

  المرفق (ح)

  في مجال أمن الطیرانالدولي واإلقلیمي التعاون 

بأن التهدید الذي یتعرض له الطیران المدني یقتضي رد فعل عالمي وفعال من جانب الدول والمنظمات الدولیـة واإلقلیمیـة  وٕاقرارا
  .المعنیة

  الجمعیة العمومیة: إن
منظمــة الشــرطة الجنائیــة ، والوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة، و (CANSO)منظمــة خــدمات المالحــة الجویــة المدنیــة  تــدعو  -١

والمدیریــة التنفیذیــة للجنــة  ،)OSCEومنظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا ((IMO) والمنظمــة البحریــة الدولیــة  )،اإلنتربــولالدولیــة (
التابعـــــة لألمـــــم المتحـــــدة  فرقـــــة العمـــــل المعنیـــــة بمكافحـــــة اإلرهـــــاب)، و UNCTEDمكافحـــــة اإلرهـــــاب التابعـــــة لألمـــــم المتحـــــدة (

)UNCTITF( ،) ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجریمــةUNODC ،( ،ومنظمــة الجمــارك واالتحــاد البریــدي العــالمي
والمجلس الدولي  ،واالتحاد الدولي للنقل الجوي)، أیكاك( االتحاد األوروبي، واللجنة األوروبیة للطیران المدني)، و WCOالعالمیة (

)، والمجلـس IBAC)، والمجلـس الـدولي لطیـران األعمـال (IFALPA( للمطارات، واالتحاد الدولي لرابطات طیاري الخطوط الجویة
)، واالتحـاد الـدولي لرابطـات GEA)، واتحـاد االكسـبریس العـالمي (ICCAIAوالفضاء (التنسیقي الدولي التحادات صناعات الجو 

التعــاون مــع  )، وغیــر ذلــك مــن الجهــات المعنیــة إلــى مواصــلةTIACA)، واالتحــاد الــدولي للشــحن الجــوي (FIATAنقــل البضــائع (
  ؛ر المشروعأقصى درجة ممكنة لحمایة الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیإلى االیكاو 

الخاصـــة بالســـفر الـــدولي اآلمـــن  (G8)إلـــى المجلـــس أن یأخـــذ فـــي الحســـبان مبـــادرة مجموعـــة البلـــدان الثمانیـــة  تطلـــب  -٢
والمیّسر، وأن یواصل تعاونه مع تلك المجموعـة ومجموعات الدول األخرى المعنیـة مثـل مبـادرة التجـارة األمنیـة فـي منطقـة رابطـة 

فیما تقـوم بـه مـن عمـل یتصـل بإعـداد التدابیــر المضـادة للتهدیـد الـذي تمثلـه  (STAR)حیط الهادئ التعاون االقتصادي آلسیا والم
  ؛الصواریخ الجویة المحمولة (المانبادز) وتشجع على تنفیذ جمیع الدول المتعاقدة لتلك التدابیر
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ار الجهــد العــالمي لمكافحــة المجلــس أن یواصــل تعاونــه مــع "لجنــة األمــم المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب" فــي إطــ إلــى تطلــب  -٣

  اإلرهاب.

 أمن الطیرانإعالن 

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

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

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

 والناشئة؛

الكشف األمني واستخدام التكنولوجیات العصریة للكشف عن المواد المحظورة ودعم  إجراءاتتعزیز   )٢
البحث وتطویر تكنولوجیا الكشف عن المتفجرات واألسلحة والمواد المحظورة بهدف منع وقوع أفعال 

  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؛
وضع وتنفیذ التدابیر وأفضل الممارسات المعززة والمتسقة من أجل أمن الشحن الجوي، مع مراعاة   )٤

 سلة إمداد الشحن الجوي؛حمایة كامل سل إلىالحاجة 

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

 الخاصة بوثائق السفر المفقودة والمسروقة؛ اإلنتربولقاعدة بیانات  إلىالسفر المفقودة والمسروقة 

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

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

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

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

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

 مع ضمان حمایة خصوصیة الركاب والحریات المدنیة؛

تبادل أفضل الممارسات والمعلومات في طائفة من المجاالت األساسیة مثل تقنیات الكشف األمني   )٩
تیش، بما في ذلك تقییم تكنولوجیا الكشف األمني المتقدمة للكشف عن األسلحة والمتفجرات، وأمن والتف

الوثائق والكشف عن الوثائق المزورة ورصد التصرفات المشبوهة وتحالیل مركزة للركاب والكشف األمني 
من على متن على العاملین في المطارات وٕاجراء دراسة شاملة لألوراق الثبوتیة الخاصة بهم واأل

 الطائرة.

- -  - - -  - - -  

  


