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المنطقة المفتوحة للجمهور لتقدير السلطات، فإن تحديد نطاقها شرط مسبق  وبقدر ما يخضع تحديد ٣-٢
 دليل أمن الطيرانمن  ١١آخر. وتعتبر السلطات الفرنسية أن القواعد القياسية الدولية، بما في ذلك الفصل  أساسي

)Doc 8973 - Restricted( ،ا أساسيا للمنطقة يفعر تتضع  نطقة التحركات المراقبة، قدعلى حماية النطاق وأمن م التي تركز
 المفتوحة للجمهور في المطارات.

  االستنتاج -٣
  :أن مؤتمر إلىالدعى يُ  ١-٣

  ؛في السياسات العامة ألمن الطيران المدنيبأمن المنطقة المفتوحة للجمهور كأولوية  يعترف  )أ 
مجال أمن  هذا الهدف في الوثائق الختامية للمؤتمر وفي أي إعالن آخر تعتمده األسرة الدولية في يكرس  )ب 

 ؛ل االيكاو مستقبالظالطيران في 

يعهد بالعمل على تقييم التهديدات الخاصة بالمنطقة المفتوحة للجمهور وتحديد بنود السياسة المتعلقة   )ج 
 وٕالى فريق خبراء أمن الطيران. مانة العامة لاليكاوبحماية المناطق المفتوحة للجمهور إلى األ

 - - انتهى - -


