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  المؤتمر رفيع المستوى بشأن أمن الطيران: الموضوع
  )٢٠١٢سبتمبر  ١٤إلى  ١٢مونتريال، كندا، (
بالغ بشأن المشاركة في المؤتمر اإل :جراء المطلوبإلا

   ٢٠١٢مارس  ٣١وتقديم نموذج التسجيل بحلول 

  ،تحية طيبة وبعد
، عقد مؤتمر رفيع المستوى بشـأن  ١٩٤المجلس قد أقر، في اجتماعه األول من دورته كم بأن بإبالغ شرفأت

  .٢٠١٢سبتمبر  ١٤إلى  ١٢في الفترة من أمن الطيران، بمقر االيكاو في مونتريال بكندا 
ن للتوصـل  ويرمي هذا المؤتمر إلى الجمع بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة في مجال الطيـرا 

للتصدي للتهديـدات  أمن الطيران إلى توافق عالمي في اآلراء وصياغة توصيات بشأن األولويات والمسائل الرئيسية بشأن 
أمـن الطيـران   وسينظر المؤتمر أيضا في التقدم المحرز بشأن تنفيذ إعـالن  . الحالية والناشئة التي تتهدد الطيران المدني

  ).لفأ(ويرد جدول أعمال المؤتمر في المرفق . دورتها السابعة والثالثينفي الجمعية العمومية الصادر عن 
في موعد ال  1+) 514-954-(5061أو بالفاكس  )(avsecconf@icao.int يرجى الرد بواسطة البريد االلكترونيو

تزويدنا يرجى  بشأن ما إذا كانت حكومتكم أو منظمتكم تعتزم المشاركة و، إذا كان األمر كذلك، ٢٠١٢مارس  ٣١يتعدى 
أوراق االعتماد وهيكـل وتسـيير االجتمـاع وشـروط     معلومات بشأن ) اءب(وترد في المرفق . بأسماء ومناصب ممثليكم

وسترسل إلـيكم  . نموذج التسجيل بالمؤتمر) يمج(ويرد في المرفق . الحصول على تأشيرات الدخول وغيرها من الترتيبات
  .مؤتمر وغيرها من المعلومات المقدمة للوفودفي حينها معلومات مفصلة بشأن برنامج ال

  ،بقبول فائق االحترام وتفضلوا
  ريمون بنجامان  
  لاليكاو األمين العام  

  :المرفقات
  جدول األعمال  —لفأ
  الترتيبات اإلدارية   —اءب
  نموذج التسجيل  —يمج
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 SD39/1-12/6بكتاب المنظمة ) ألف( المرفق

  
  انالمؤتمر رفيع المستوى بشأن أمن الطير

  المسائل الرئيسية التي تؤثر على أمن الطيران والتي تتطلب اتخاذ قرارات  )لفأ(
  مكافحة التهديد الداخلي  -١

تعزيز القواعـد   مواصلةسيناقش المؤتمر التقدم الذي أحرزه فريق خبراء أمن الطيران وفرق عمله ذات الصلة في 
المتصلة بها لمعالجة التهديـد الـداخلي    اتإلرشادوا ،٦-٢-٤ ، وخاصة القاعدة١٧والتوصيات الدولية الواردة في الملحق 

  . في المائة على األشخاص غير الركاب ١٠٠على مبدأ الكشف األمني بنسبة  اإلبقاءبصورة شاملة مع 
إقرار نهج عالمي مشترك ومتسق للتعامل مع التهديد الداخلي، مع أخذ توصـيات فريـق خبـراء أمـن      :النتيجة المرجوة

  .المناقشات في المجلس بعين االعتبارالطيران و
  تعزيز أمن الشحن الجوي  -٢

يمكن أن يكون تنفيذ القواعد األساسية الدولية وسيلة لتسهيل االعتراف بالتعادل بين نظم أمـن الطيـران للـدول أو    
م الناشئة عـن المشـاركين   والمخاطر الممكنة العديدة على النظا" سلسلة توريد البضائع"وسيناقش المؤتمر .  األقاليم المختلفة

المشاركة المتعددين في سلسلة التوريد عالوة على شركات الطيران أنفسها، مثل وكالء شحن البضائع والمؤسسات األخرى 
  .بواسطة الجوالبضائع  في شحن

، عنـد  ١٧، بما في ذلك اقتراحات بتعديل الملحـق  الجوي توصيات بشأن نظام جديد لتعزيز أمن الشحن :النتيجة المرجوة
  .االقتضاء

  التعادل -ضمان استدامة تدابير أمن الطيران   -٣
. للتهديدات والمخاطر المتغيرة يعاسرتصديا  ىتصدت يتعين أناستباقية وبرامج أن تكون برامج أمن الطيران ينبغي 

  .التهديدات والمخاطراستدامة التدابير األمنية، حسب الضرورة، مع تطور  إمكانيةوفي الوقت ذاته، يجب االعتراف بضمان 
توصيات بتعزيز استدامة أمن الطيران من خالل عمليات التصدي المنسقة للتهديدات والوقـائع األمنيـة    :النتيجة المرجوة

، وكذلك تحقيق التوازن تقدما جليا ومعادلة التدابير األمنية واالعتراف المتبادل بها بين الشركاء الذين لديهم نظم أمنية متقدمة
  .بين األمن والتسهيالتاألمثل 

  الشفافية -تطور عملية تدقيق أمن الطيران   -٤
تطور البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيـران عقـب اختتـام دورة    بشأن المؤتمر بالمعلومات عن اقتراحات زود سي

إطار البرنامج العالمي  تنفيذ أنشطة ومنهجية التدقيق في إلىهذه االقتراحات ترمي وس. ٢٠١٣التدقيق الحالية في نهاية سنة 
لتدقيق أمن الطيران األكثر مالءمة لالستمرار في تعزيز أمن الطيران المدني الدولي، مع مراعاة مبدأي العالمية والسـرية،  

وسينظر المؤتمر في شفافية نتائج تدقيق البرنامج العالمي .  دفة وجهود بناء القدراتاهئج التدقيق بتقديم المساعدة الوربط نتا
الدول أوجه القصور في دائـرة اختصاصـها ومصـالح    ضرورة إدراك دقيق أمن الطيران، بغية تحقيق توازن مالئم بين لت

  .الدول األخرى فيما يتعلق بأوجه القصور تلك
توصيات بشأن تعزيز شفافية نتائج تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران مع النظـر   المؤتمرسيقدم  :النتيجة المرجوة

تعزيـز أمـن    للمضي فـي المعلومات األمنية الحساسة خارج المجال العام بوصفها دافعا رئيسيا  إلبقاءلواجب في الحاجة ا
  .أيضا توصيات أخرى بشأن تطور البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيرانالمؤتمر وقد يقدم . الطيران العالمي

  بناء القدرات والمساعدة الفنية  -٥
جهود االيكاو والدول األعضاء لبناء القدرات والمساعدة الفنية، وسيناقش التدريب بوصـفه   سيبحث المؤتمر مختلف

  .١٧الدول في تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق  اوسيلة هامة للتصدي للتحديات التي تواجه



  

والمساعدة الفنية، بمـا فـي ذلـك االعتـراف     لبناء القدرات  واالبتكاريةتوصيات بشأن الوسائل الجديدة  :النتيجة المرجوة
وسـيتفق  .  باستخدام تحديد األولويات القائم على المخاطر واستعداد أي دولة تواجهها مشاكل كشرطين مسبقين للمسـاعدة 

 ١٧لمتطلبـات الملحـق    فعاالتنفيذا الدول  إحدىالمؤتمر أيضا بشأن اإلجراءات التي يتعين اتخاذها عندما يشكل عدم تنفيذ 
  .كبيرا إقليمياخطرا أمنيا عالميا أو 

  الدافعة في مجال التكنولوجيا واالبتكاراتالتطورات   -٦
سيستعرض المؤتمر التطورات التكنولوجية في مجال أمن الطيران كوسيلة لتعزيز فعالية وكفاءة أمـن الطيـران،   

سوائل واأليروسوالت والهالميـات، مـع   وسينظر في جهود الدول األعضاء لتنفيذ حلول تكنولوجية للكشف األمني على ال
علـى السـوائل واأليروسـوالت    المفروضة مراعاة وضع تغيرات القواعد في بعض الدول نحو االستبعاد التدريجي للقيود 

تكنولوجيا الكشف األمني القادرة على الكشف  ،على مراحل بإعمال، والهالميات في األمتعة اليدوية مع القيام في الوقت ذاته
  .متفجرات السائلةعن ال

في أمن الطيران، والتنفيذ والتنسيق على النطاق العالمي للحلول الفنية،  االبتكاراالتفاق على وسيلة لتعزيز  :النتيجة المرجوة
وخاصة فيما يتعلق بالسوائل واأليروسوالت والهالميات، بغية التقليل إلى الحد األدنى من تأثيرها السـلبي علـى عمليـات    

  .المطارات، وبذلك تسهيل السفر جوا
  المسائل األخرى التي ينظر فيها المؤتمر   )اءب(
  دور برنامج وثائق السفر المقروءة آليا والمعلومات المسبقة عن الركاب وسجل أسماء الركاب  -٧

سيناقش المؤتمر أمن الطيران بصورة تتجاوز تركيزه التقليدي على الكشف األمني ومراقبة الدخول، وسينظر فـي  
وقد بدأ عدد . وكعون لألمن اإلرهابتعلق بمكافحة إدارة االستخبارات والهوية والتعاون بين الوكاالت وتبادل البيانات فيما ي

المشغلين بتزويد سلطاتها العامة بالمعلومات المسبقة عن الركاب وبيانات سجالت أسـماء الركـاب،    إلزاممتزايد من الدول 
ل أسـماء  غير أن انعدام االتساق في نظم تبادل بيانات المعلومات المسبقة عن الركـاب وسـج  . من أجل تقييم التهديدوذلك 

وفـي هـذا   . الطيـران سالمة النقل الجوي ويخفض فعالية استخدام مثل هذه البيانات ألغراض  قطاعالركاب يضر بسالمة 
الصدد، تحث الدول على ضمان مشاركة سلطاتها المسؤولة عن مسائل وثائق السفر المقروءة آليا والمعلومات المسبقة عـن  

  .الركاب وسجل أسماء الركاب في المؤتمر
الثالث القادمة وبشـأن الحاجـة   السنوات فترة وثائق السفر المقروءة آليا في  توصيات بشأن اتجاه برنامج :لنتيجة المرجوةا

بين قواعد نقـل  وتبادل بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب وسجل أسماء الركاب الحالية لنظم الإلى التنسيق بين مختلف 
  .ت األمم المتحدة المختصة، مع تأمين حماية خصوصية الركاب وحرياتهم المدنيةالبيانات الدولية المعتمدة لدى وكاال

  في مجال أمن الطيران  اإلقليميةحالة الجهود   -٨
ألمن الطيـران تعتمـد   إقليمية  مخططاتأو /سيناقش المؤتمر التقدم المحرز في األقاليم لوضع وتنفيذ خطط عمل و

  .٢٠١٢إلى سنة  ٢٠١٠التي تعقد من سنة  ألمن الطيران اإلقليميةخالل المؤتمرات 
بالتقدم المحرز في تعزيز أمن الطيران من خالل التعاون اإلقليمي، وتوصيات بشأن آليات اإلدارة  اإلقرار :النتيجة المرجوة

  .الفعالة ألمن الطيران اإلقليمي
  طراخمبيان االيكاو الخاص بالسياق العالمي لل  -٩

بيـان االيكـاو الخـاص     بإعدادات عن عمل فريق خبراء أمن الطيران فيما يتعلق المؤتمر بأحدث المعلومزود سي
على الطيران، الذي يقدم وصفا يتم تحديثه بانتظام لبيئة التهديد والمخاطر العالمية ويـوفر   ةطر األمنياخمبالسياق العالمي لل

  .وطنية ألمن الطيران المدنيللدول األعضاء معلومات أمنية قيمة من أجل تسهيل مواصلة تحسين برامجها ال
  .زيعه على الدولطر من أجل تواخمالتأييد العالمي لبيان االيكاو الخاص بالسياق العالمي لل :النتيجة المرجوة

— — — — — — — — 
  



 

  SD39/1-12/6بكتاب المنظمة رقم ) باء(المرفق 

  المؤتمر رفيع المستوى بشأن أمن الطيران
 أوراق االعتماد
الدولة أو المنظمة لنيابة عن وينبغي أن تكون وثائق التفويض موقعة با.  ضرورية للمشاركة في االجتماع وثائق التفويض

الدولية المعنية من قبل شخص مفوض على النحو الواجب للقيام بالتوقيع، كما يجب أن تتضمن اسم ومنصب كل عضـو  
منـاوب  ومندوب : الدول األعضاء: على النحو التالي يعمل بها في االجتماعسمن أعضاء الوفد واإلشارة إلى الصفة التي 

مقدما إلـى األمـين   األصلية ويمكن إرسال وثائق التفويض . مراقب: قدة والمنظمات الدوليةالدول غير المتعاوستشار؛ مو
 .بموقع االنترنتالعام أو إيداعها عند التسجيل 

 التنظيم
النظـام الـداخلي   و (Doc 7986-C/915) االيكـاو اجتماعات تسيير  المجلس بشأنلتوجيهات ر أنشطة االجتماع وفقاَ سيتُس

وسيجتمع المؤتمر في جلسة عامة صباح اليـوم األول ومـرة    .(Doc 8683-AT/721) لالجتماعات في مجال النقل الجوي
تخصصـات  عالج جميع بنود جدول األعمال في إطار لجنة واحدة لمراعـاة ال وستُ. ي اليوم األخير العتماد تقريرهأخرى ف

 . العديدة التي ينطوي عليها معظم جوانب الموضوع الرئيسي

 التأشيرات
وذلـك   أن كندا قد أعفت الزائرين المؤقتين من دول كثيرة من شرط الحصول على تأشيرات الـدخول  لذكرمن الجدير با
مـواطني بعـض   ل يتعين علـى  ه ال يزاال أنإ .التسهيالتبعنوان  من الملحق التاسع باتفاقية شيكاغو ١٩-٣عمال بالفقرة 

ي مشارك يحتاج إلى تأشيرة الـدخول أن يتخـذ الخطـوات    ألومن المقترح  . تأشيرات لدخول كندا الحصول علىالدول 
راءات الدخول عند الوصول إلى كنـدا،  إجولتسهيل . الضرورية للحصول عليها في وقت مبكر من أقرب السلطات الكندية

نسخة من الوثيقة الدالة على أنهم يمثلون دولتهم أو منظمتهم في االجتماع، وأن يخبروا  ينبغي للمشاركين أن يحملوا معهم
 .بذلك مسؤولي الهجرة الكنديين عند الوصول

 التسجيل والترتيبات األخرى
الترتيبات بوللحصول على المعلومات اإلضافية ذات الصلة لمؤتمر يمكن التسجيل عن طريق االنترنت للمشاركة في هذا ا

نشـر علـى موقـع    ، كما ستwww.icao.int/meetings/avsecconfُ :لوجستية األخرى على موقع المؤتمر على العنوان التاليال
 .يالالمعلومات العامة المتعلقة بترتيبات اإلقامة والتسهيالت األخرى المقدمة في مونتر االنترنت هذا أيضا

— — — — — — — — 
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  SD39/1-12/6بكتاب المنظمة رقم ) جيم(المرفق 

  المؤتمر رفيع المستوى بشأن أمن الطيران
  مقر االيكاو، مونتريال، كندا

  ٢٠١٢سبتمبر  ١٤إلى  ١٢
  التسجيلاستمارة 

  :ةواضحيرجى الكتابة أو الطباعة بخطوط 
 :االسم بالكامل -١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اآلنسة/السيدة/السيد
 االسم العائلي األوسطاالسم  االسم الشخصي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :الوظيفة/اللقب  -٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :الشركة/المنظمة/الدولة  -٣
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العنوان بالكامل  -٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :رقم الهاتف  -٥
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :رقم الفاكس  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :البريد االلكتروني  

  
  ــــــــــــ:  التوقيع  ــــــــــــــــــــــ:  التاريخ

  : إلى العنوان التالي ٢٠١٢مارس  ٣١بحلول  عن طريق الفاكس أو البريد االلكترونييرجى إرسال هذه االستمارة 
Aviation Security and Facilitation Policy Section 
Aviation Security Branch 
Air Transport Bureau, ICAO 
Facsimile: + 1 514-954-5061 
E-mail: avseconf@icao.int 

  
  —انتهى  —
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