
  البرید الجویینبالشحن و المبادئ الخاصة 
 بشأن المستوى الرفیعالدولي المدني  الطیرانمؤتمر منظمة  عنایة  ةالمقدم

  االطیران العتماده أمن
أیلـول /سـبتمبر  ١٤ إلـى ١٢الطیران المعقود في مونتلایر مـن  أمن بشأن المستوى الرفیع المدني الدولي الطیرانمؤتمر منظمة  إن

٢٠١٢ ،  
ضع وتنفیذ بو طالبقد  ،الصادر عن الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة ،الطیرانبأن اإلعالن بشأن أمن  كرذّ ی إذ

ة الحاجة إلى حمایة كامل سلسلة إمداد الشحن التدابیر وأفضل الممارسات المعززة والمتسقة من أجل أمن الشحن الجوي، مع مراعا
  الجوي؛

صون التدابیر الوطنیة و  الصناعة وأصحاب المصلحة المعنیین لتنفیذو  علما بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول المتعاقدة یأخذو 
باتفاقیة الطیران  ١٧المنصوص علیها في الملحق الدولیة البرید الجویین القائمة على القواعد والتوصیات و بشأن أمن الشحن

  ؛المدني الدولي
أجهزة متفجرة  عندما استغل اإلرهابیون مواطن الضعف في منظومة الشحن الجوي لدس، ٢٩/١٠/٢٠١٠بأحداث  یذكرو 

  ؛طیرانها أثناءمرتجلة بهدف تدمیر طائرة في 
الدولي،  يتحاد البریداالومنظمة الجمارك العالمیة، و  وایكواالعاقدة جمیع الدول المتالتي تبذلها بالجهود التعاونیة  یقرو 

  ؛وصناعات الطیران والشحن الجوي، والبرید، للتصدي للتهدیدات
البرید و  لمتابعة تعزیز أمن المنظومة العالمیة للشحن ة،وجماع ىدافر  ،سرعةعلى وجه البضرورة مواصلة التصدي  یقرو 

  ؛ةیحركة التجار الالتجارة الدولیة و  مع تسهیل نمو ،غیر المشروعالتدخل الجویین ضد أفعال 
سلسلة  لحمایة نهج عالمي معزز إعدادالبرید الجویین التالیة لالسترشاد بها عند و  یقر المبادئ الخاصة بالشحن   -ألف

  البرید الجویین:و  إمداد الشحن
   والقدرة على التكّیفتسم بالقوة واالستدامة للشحن الجوي ی يمنأضرورة توفر نظام  -١

بكامل منظومة الشحن الجوي، لذا یجب اعتماد نهج قائم على المخاطر بغیة تعزیز التدابیر التي  اتتهدیدالتربص ت
أعطال رئیسة في استعادة النشاطات بعد حدوث جوانب المنظومة، بما في ذلك النهوض بالقدرات على تغطي كامل 

  الخدمات.
 البرید الجویین على الصعید العالميتنفیذا فعاال لتحسین أمن الشحن و  صلبة قواعد أمن تنفیذ -٢

حدا  أوأساسا  شكلت أنوینبغي  ،الختامیة مرتكزة على النتائجالدولیة توصیاتها و  االیكاومن اإللزامي أن تكون قواعد 
تدابیر أمنیة مختلفة في نظام . وقد تنفذ الشحن والبریدعملیات غي تطبیقه على كل الذي ینب يأدنى من المستوى األمن

الشحن الجوي على أساس المخاطر، شریطة أن تكون تلك التدابیر قائمة على مجموعة من القواعد األساسیة 
تعاریفها ضمن  االیكاومعالجته على النحو الواجب. وتعمل ن تحدید الشحن البالغ الخطورة و المشتركة. ویتعی

الشحن البالغ من حاالت تعیین حالة  د العوامل التي ینبغي مراعاتها عنوتوصیاتها وموادها اإلرشادیة على تحدی
  واعتماد اإلجراءات المناسبة للتخفیف من حدة المخاطر. ،الخطورة

  ینالجویوالبرید ضرورة اعتماد نهج لكامل سلسلة إمداد الشحن  -٣

أن أو  ،ةمأمون إمدادیتعین تنفیذ ضوابط أمنیة مناسبة عند نقطة المنشأ. وینبغي أن یأتي الشحن والبرید من سلسلة 
ال الرحلة، بما في ذلك عند نقاط التحویل والعبور. طو لهما الحمایة  رتوفال بد أن الحالتین، في كلتا و للكشف،  اخضعی



   

انت مطبقة في السابق على أن الضوابط األمنیة التي ك هاأن تضمن بنفسوعند نقاط التحویل، ینبغي للدول المتعاقدة 
أن تتفادى  ى الدول. وعندها, ینبغي عل١٧الواردة في الملحق الدولیة والتوصیات  وفي القواعدتستمازالت البرید الشحن و 

  االزدواج غیر الالزم للضوابط األمنیة.
 مداد الشحن الجوي سلیمة ومأمونةإللتوفیر سلسلة  أمر من الشحن ومراقبة نوعیته حیويأعلى  شرافإلتنفیذ ا -٤

لضمان التنفیذ الفعال والكفء لشروط نشاطات األشراف ومراقبة النوعیة  وتعزز قیمینبغي على الدول المتعاقدة أن ت
 وصیانة برنامج إنشاءساعدة الدول في للم إرشادیةفي أقالیمها .وینبغي لالیكاو أن تعد مواد  اإلمدادسلسلة  طوالاألمن 

  صلب لألشراف ومراقبة النوعیة.
  لحمایة كامل سلسلة إمداد الشحن والبرید الجویین انالتعاون والتنسیق الدولي أساسی -٥

كما  ،الشحن الجوي الدولي وصناعة يتحاد البریداالینبغي لالیكاو أن توثق عرى التعاون مع منظمة الجمارك العالمیة و 
على الصعید الثنائي والمتعدد األطراف لتنسیق اإلجراءات بغیة تعزیز أمن  ،یتعین على الدول المتعاقدة أن تبذل الجهود

المواد و الدولیة والتوصیات قواعد للوال بد أن یتضمن ذلك التنفیذ الفعال والكفء  .ن والبرید الجویین وتحقیق تجانسهالشح
مداد الشحن والبرید الجویین العالمیة إللسلة الس. والهدف من ذلك ضمان تعزیز أمن االیكاواإلرشادیة الصادرة عن 

  تسم بالكفاءة والفعالیة االقتصادیة.تمع الترویج لتحقیق حركة شحن وبرید جویین  ،لتصدي ألفعال التدخل غیر المشروعل
 من األمور الضروریةالمساعدة الفنیة وبناء القدرات  -٦

القدرات من األمور األساسیة لمساعدة الدول في الوفاء بالقواعد القیاسیة المعززة، عند تعتبر المساعدة الفنیة مع بناء 
قرار بأن المشاركة في أفضل الممارسات والعبر المستخلصة فیما بین الدول المتعاقدة مفید لتعزیز ن اإلإ االقتضاء. و 

  محددة الهدف ومنفذة بطریقة متسقة.د الجهو هذه تكون  أنوینبغي  .الجویینالشحن والبرید  الشامل ألمنالمستوى 
، على أساس المبادئ المذكورة أعاله، لتعزیز أمن جدیدة دولیة ة االیكاو على استحداث قواعد وتوصیاتقو یحث بو   - باء

  بأسرع ما یمكن.الشحن والبرید الجویین 

  — انتهى —


