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  المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران

  ٢٠١٢ سبتمبر ١٤-١٢، یالمونتر
  التكافؤ -ضمان استدامة تدابیر أمن الطیران   :من جدول األعمال ٦البند 

  الطیرانالتعاون الدولي في مجال أمن المبادئ التي تحكم 
وقطر ونیجیریا ندا طالیا والیابان والمكسیك ونیوزیلأسترالیا واألرجنتین والبرازیل وكندا والصین وفرنسا وألمانیا وٕای (مقدمة من

  )واالتحاد الروسي والمملكة العربیة السعودیة والسنغال وسنغافورة وجنوب إفریقیا وٕاسبانیا وسویسرا والمملكة المتحدة

  ملخصال
او بشدة إلى التعاون الدولي في مجال أمن الطیران وتدعمه باإلجماع الدول األعضاء فیها بالنظر إلى طبیعة تدعو االیك
هذه الورقة ثالثة مبادئ للنظر فیها من جانب االیكاو ودولها في قترح تُ و المحدقة بأمن الطیران. العابرة للحدود و التهدیدات 
من أجل تعزیز التعاون الدولي في مجال أمن الطیران على نحو یمتاز بالفعالیة والمتانة واالستدامة، وذلك بهدف  األعضاء

ضمن الملحق السابع عشر باتفاقیة الطیران المدني  إعداد قواعد وتوصیات دولیة بشأن التعاون الدولي في مجال أمن الطیران
  .الدولي باالستناد إلى هذه المبادئ الثالثة

   .٤ الفقرة في مقترحةال اتخاذ اإلجراءاتإلى رفیع المستوى بشأن أمن الطیران اللمؤتمر ُیدعى ا اإلجراء:

 المقدمة - ١

ت منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) والدول األعضاء فیها والكثیر من المنظمات الدولیة لطالما أقرّ  ١- ١
لتحسین مستوى أمن الطیران على الصعیدین المحلي الدول وأصحاب المصلحة  نواإلقلیمیة بأهمیة تعزیز التعاون الدولي بی

والعالمي. وذلك أیضا بالنظر إلى أن التهدیدات المحدقة بأمن عملیات الطیران المدني ال تنفك تزداد تعقیدا وتتجاوز الحدود 
ن األمن، مع ایجاد توازن بین الحاجة إلى وتحسی والتخوم. وللنجاح في التخفیف من التهدیدات المحدقة بأمن الطیران المدني

التعاون الدولي ما بین الدول المتعاقدة وبین الدول المتعاقدة وأصحاب  یشكلالتسهیل ودعم النمو االقتصادي للنقل الجوي، 
 .اوحاسم اضروری اأمر المصلحة اآلخرین 

قیة شیكاغو سلسلة من القواعد باتفا األمن –(التعاون الدولي) من الملحق السابع عشر  ٤- ٢یتضمن الفصل و  ٢- ١
أفعال التدخل المتعلقة بالتعاون الدولي بشأن أمن الطیران، فیما یتضمن الفصل الخامس (إدارة التعامل مع الدولیة  والتوصیات

التي تستلزم أیضا تعاونا بین الدول المتعاقدة في حال وقوع فعل تدخل  الدولیة المزید من القواعد والتوصیات )غیر المشروع
 .)(أ) مرفقال انظرغیر مشروع في أمن الطیران (

 لنوقد أع یتم التشدید بانتظام على التعاون الدولي في مختلف مؤتمرات االیكاو ودورات جمعیتها العمومیة. ٣- ١
تعزیز التعاون الدولي في مجال أمن " بشأن ) التزامه٢٠/٢/٢٠٠٢- ١٩ن (رفیع المستوى ألمن الطیراالمؤتمر االیكاو الوزاري 

"ضمان تنفیذ التدابیر األمنیة بأكثر الطرق اقتصادا وفاعلیة لتفادي إثقال الطیران و الطیران وتنسیق تنفیذ التدابیر األمنیة"
التأكد بقدر اإلمكان من أن التدابیر األمنیة لن تؤدي إلى اضطراب أو إعاقة "، باإلضافة إلى المدني بأعباء ال داعي لها"
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وخالل الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو  ).(ب) مرفقال انظر( حركة الركاب أو الشحن أو البرید أو الطائرات"
النجاح في إزالة األخطار التي "بأن  ٣٧/١٧لعمومیة ار الجمعیة از) بقر ( مرفقلل وفقا، أقرت الجمعیة العمومیة ٢٠١٠في عام 

تهدد الطیران المدني لن یتسنى إال من خالل تضافر جهود جمیع المعنیین ومن خالل إقامة عالقات عمل وثیقة بین الهیئات 
دراج إجمیع الدول المتعاقدة على "تحث كما أن الجمعیة العمومیة . الوطنیة ومنظمي أمن الطیران في جمیع الدول المتعاقدة"

مع مراعاة البند النموذجي الذي اعتمده  ،الثنائیةالخدمات الجویة متعددة األطراف و بند یتعلق بأمن الطیران في اتفاقات 
 "٣٠/٦/١٩٨٩وعلى أن تأخذ في الحسبان نص االتفاق النموذجي الذي اعتمده المجلس في  ،٢٥/٦/١٩٨٦المجلس في 

وحث أیضا اإلعالن بشأن أمن الطیران الذي اعتمدته الجمعیة العمومیة لالیكاو خالل الدورة السابعة  ).)(ج مرفقال انظر(
للتصدي للتهدیدات المحدقة بالطیران المدني، والثالثین الدول المتعاقدة على القیام بعدد من اإلجراءات لتحسین التعاون الدولي 

دت كذلك بشكل قدت خالل السنتین الماضیتین قد شدّ متعلقة بأمن الطیران التي عُ مختلف مؤتمرات االیكاو اإلقلیمیة الكما أن 
 كبیر على التعاون الدولي في مجال أمن الطیران بین الدول المتعاقدة وأصحاب المصلحة.

 بادئ الممهدة للتعاون الدولي في مجال أمن الطیرانالم - ٢

تانة واالستدامة، توصى أمن الطیران بالفعالیة والم لكي یمتاز التعاون الدولي بین الدول المتعاقدة في مجال ١- ٢
مثال لدى التقدم بطلبات من دولة إلى أخرى  ،الدول المتعاقدة بالنظر في بعض المبادئ األساسیة واعتمادها خالل العمل معا

ادئ إلى المساعدة ة أو رحالت محددة بین أراضیهما. وتهدف هذه المبتهدیدات معینب تتعلقبشأن تطبیق تدابیر أمنیة محسنة 
في إرشاد الدول المتعاقدة وأصحاب المصلحة لتطبیق التعاون الدولي في مجال أمن الطیران بطریقة عملیة لبلوغ األهداف 

 المتوخاة.

 المبادئ المقترحة هي التالیة: ٢- ٢

 متعددة األطرافالد في اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة و/أو محدّ  كما هو احترام روح التعاون  ) أ

 )ASAفي اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة و/أو متعددة األطراف (البند المتعلق باألمن ینبغي أن یقیم 
روح التعاون بین األطراف المعنیة، وینبغي الحفاظ على ذلك، على سبیل المثال لدى طلب المساعدة أو 

. خاصةر أمنیة إضافیة أو تدابیالطائرات في دولة متعاقدة أخرى  مشغلو طبق المطارات أوتالسعي لكي 
المتعلق بأمن الطیران في االتفاقات  ٢٥/٦/١٩٨٦ویتفق هذا مع القرار الذي اعتمده مجلس االیكاو في 

 ياالتفاقات الثنائیة المتعلقة بالخدمات الجویة تمثل األساس القانونالثنائیة، حیث أشار المجلس إلى أن "
األحكام المتعلقة بأمن الطیران ینبغي أن " وٕالى أن "ضائع والبریدمتعة والبللنقل الدولي للركاب واألالرئیسي 

". ومع اإلشارة إلى أن الدول ستكون مستعدة تشكل جزءًا ال یتجزأ من اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة
للتخفیف من التهدیدات المحدقة بأمن الطیران على نحو یمتاز بالفعالیة،  للتعاون مع بعضها البعض

بین دولة  تدابیر أمنیة إضافیة أو خاصةتطبیق ینبغي التقدم بهذا النوع من طلبات المساعدة المتعلقة ب
  متعددة األطراف.الإطار اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة و/أو بما یتماشى مع وأخرى 

 دابیر األمنیة المتكافئةاالعتراف بالت  ) ب

التدابیر األمنیة. یمكن للدول المتعاقدة أن تطلب من دولة متعاقدة أخرى المبدأ الثاني هو اإلقرار بتكافؤ 
لمطارات أو مشغلي الطائرات ضمن نطاق منیة إضافیة، أكان ذلك من جانب اأتطبیق تدابیر 

أو استجابة للوقائع. وأثناء القیام بذلك، اختصاصهم أو من جانب كلیهما، وذلك بسبب تهدیدات معینة 
لطلب أن تأخذ أوال في الحسبان التدابیر األمنیة المطبقة أصال في الدولة األخرى الدولة مقدمة لینبغي 

أن تعترف بتكافؤ التدابیر القائمة  لطلبامقدمة  ینبغي للدولةللتخفیف من التهدید وإلدارة الخطر. بعدئذ، 
مقدمة  ینبغي للدولةو  إذا كانت تبلغ الهدف األمني عینه (مثال اكتشاف مواد محظورة ینقلها األشخاص).
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لقائمة أصال. وعلى للقیام بها بدون مراعاة التدابیر األمنیة الطلب االمتناع عن فرض تدابیر معینة ا
في ذلك  تسببنهج قائم على النتائج لبلوغ الفعالیة القصوى. وٕاال جمیع األطراف اعتماد العكس، ینبغي ل

 عدم مما یؤدي في نهایة المطاف إلى رباك جمهور المسافرین وازدواج غیر ضروري في التدابیر،إ
. وقد تؤدي إعادة تخصیص الموارد هذه إلرضاء طلبات الدولة بالشكل األمثل لموارد المحدودةااستخدام 
في مجاالت أخرى متعلقة بأمن الطیران، ما قد تستغله بالتالي إلى فجوات حرجة  لطلب أیضاامقدمة 

لطلب والدول االمجموعات اإلرهابیة. وینبغي أیضا أن یكون هناك تشاور سابق ومستمر بین الدولة مقدمة 
  التعاون العملي والفعال.قصى مستوى ممكن من أالمتعاقدة األخرى بحیث یمكن بلوغ 

  النتائج األمنیة التركیز على  ج)
إلى التركیز  ةب) أعاله وهو یدعو الدول المتعاقد ٢-٢الموصى به وثیق االرتباط بالفقرة المبدأ الثالث 

هج قائم على اتباع ن فإن تطبیق التدابیر الدولیة ألمن الطیران.على النتائج األمنیة لدى التعاون بشأن 
بكثیر. وفي  أمر منطقي وعملي بدرجة أكبرمفرط  محددة بشكل أشیاء فرضالنتائج بدال من نهج یقضي ب

المتعاقدة أن تعمل مع بعضها البعض لمعالجة التهدید المعني المحدق بأمن  ینبغي للدولظل هذا المبدأ، 
وتحدد بنفسها التدابیر األمنیة واإلجراءات التي مارس المرونة أن تالطیران، مع اتباع نهج یسمح لكل دولة ب

ویسمح هذا للدول ، بالنظر إلى الموارد المتاحة لها. رجوةوالعملي لبلوغ النتائج المتمثل أفضل الممكن 
المتعاقدة بأن تأخذ في الحسبان عوامل مهمة كعملیات التقییم الوطنیة للمخاطر والتهدیدات؛ وعملیات 

والجغرافیا مطاراتها وشركاتها الجویة؛ وٕاجراءات وتدابیر األمن والتسهیالت المعنیة؛ وتوفر الموارد؛ 
- ٤- ٢ المادةمع  ذلكویتماشى  .الهامةالمحلیة؛ والتشریع؛ والمسائل الثقافیة؛ وغیرها من العوامل الوطنیة 

 إلى االستجابة تكفل أن متعاقدة دولة كل على یجبمن الملحق السابع عشر التي تنص على ما یلي: " ١
 جویة رحالت الى بالنسبة اضافیة أمنیة تدابیر لوضع األخرى المتعاقدة الدول لطلبات عملیا الممكن الحد

 البدیلة التدابیر في تنظر أن الطلب مقدمة الدولة على ویجب .األخرى الدول تلك من مشغلون بها یقوم محددة
ج القائمة على و ویشمل هذا المبدأ أیضا استخدام النه ."المطلوبة للتدابیر مكافئة تكون والتي األخرى للدولة

، وضرورة االعتراف المتبادل بین الدول المتعاقدة بالتدابیر لمعالجة تدابیر أمن الطیرانالمخاطر 
واإلجراءات األمنیة الخاصة بكل منها، بدال من المطالبة باتخاذ وتطبیق تدابیر أمنیة متماثلة. والعامل 

تخفیف من التهدید بغیة على التهدید المعني، واتخاذ إجراءات فعالة لل ینوجود فهم واتفاق مشتركالمهم هو 
التدابیر المحددة مع  فلیس من المرجح أن تستمر على المدى الطویل سوىالتوصل إلى النتائج المتوخاة. 

 مراعاة الظروف المحلیة.

ولدى تطبیق المبادئ الثالثة المذكورة أعاله، ینبغي أال تغیب عن البال الشراكة مع الصناعة. وهذا إقرارا بأن  ٣- ٢
لتطبیق  الملموسةتتخذ اإلجراءات  األطراف التيي ذلك المطارات ومشغلو الطائرات، هي غالبا ما تكون الصناعة، بما ف

التدابیر األمنیة میدانیا. وبالتالي یتعین على الدول المتعاقدة إشراك الصناعة في التعاون الدولي في مجال أمن الطیران، حیثما 
العتراف المتبادل مع دول متعاقدة أخرى. وهذا یتعلق على وجه الخصوص كان ذلك مناسبا، السیما لدى االضطالع بجهود ا

هدفا رئیسیا لبلوغ الحد األقصى من استخدام ج) أعاله، حیث ینبغي أن یكون تفادي االزدواجیة  ٢- ٢ب) و ٢-٢بالفقرتین 
یتعین على الدول التشاور مع  الموارد وخفض تكالیف االمتثال إلى الحد األدنى بالنسبة إلى الصناعة. وباإلضافة إلى ذلك،

أنسب التدابیر واإلجراءات األمنیة لبلوغ النتائج المنصوص علیها في مجال األمن، مع األخذ في الحسبان الصناعة بشأن 
بالنظر إلى أن الكثیر من مشغلي الطائرات وهیئات والظروف ذات الصلة. وذلك على وجه الخصوص  المعامالت التجاریة
 متعددة. ظل نظم قانونیةتعمل على الصعید الدولي، عبر حدود الدول وفي الصناعة األخرى 
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 االستنتاج - ٣

ُیوصى باعتماد المبادئ الثالثة المشار إلیها أعاله من جانب االیكاو والدول األعضاء فیها لتحسین التعاون  ١- ٣
احترام السیادة وااللتزام بروح  المبادئ معوقابل لالستدامة. وتتماشى هذه وفعال الدولي في مجال أمن الطیران على نحو عملي 

الصادرة عن االیكاو. وهي تهدف  الدولیة متعددة األطراف، والتقید بالقواعد والتوصیاتالاتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة و/أو 
انب من دون مراعاة الج ةفرض التدابیر األمنیة األحادیعدم االزدواج غیر الضروري، باإلضافة إلى و  اإلرباكأیضا إلى تفادى 

تطبیق التدابیر الضروریة بالفعل، والمرونة  أیضا التدابیر األمنیة القائمة أصال لمعالجة التهدیدات األمنیة المعنیة. وسیتیح ذلك
 مثل للموارد المحدودة، والبلوغ الفعال للنتائج األمنیة المتوخاة.اإلجراءات المطبقة، واالستخدام األج و و في النه

  المعروض على المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیراناإلجراء  - ٤
  :القیام بما یليمؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران إلى الدعى یُ  ١- ٤

  ؛فیما یتعلق بالتعاون الدولي في مجال أمن الطیران ٢-٢في الفقرة  عروضةالنظر في المبادئ الثالثة الم  )أ 
جانب االیكاو والدول األعضاء فیها كأساس للتعاون الدولي في التوصیة باعتماد هذه المبادئ الثالثة من   )ب 

 ؛مجال أمن الطیران

في مجال أمن الطیران ضمن الملحق  الدولي بشأن التعاون الدولیة التوصیة بإعداد القواعد والتوصیات  )ج 
  السابع عشر باتفاقیة الطیران المدني الدولي باالستناد إلى هذه المبادئ الثالثة.

- -  - - -  - -
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  (أ) مرفقال
  مقتطفات تتعلق بالتعاون الدولي في الفصلین الثاني والخامس

  األمن —من الملحق السابع عشر 
  باتفاقیة الطیران المدني الدولي

  التعاون الدولي  ٤-٢
لوضع األخرى المتعاقدة یجب على كل دولة متعاقدة أن تكفل االستجابة إلى الحد الممكن عملیا لطلبات الدول   ١- ٤- ٢

ویجب على الدولة مقدمة   رحالت جویة محددة یقوم بها مشغلون من تلك الدول األخرى. اضافیة بالنسبة الى أمنیةتدابیر 
  الطلب أن تنظر في التدابیر البدیلة للدولة األخرى والتي تكون مكافئة للتدابیر المطلوبة.

عداد المعلومات وتبادلها بشأن في احسب الضرورة،  ،یجب على كل دولة متعاقدة أن تتعاون مع الدول األخرى  ٢- ٤- ٢
  البرامج الوطنیة ألمن الطیران المدني وبرامج التدریب وبرامج مراقبة الجودة.

جراءات لتتبادل مع الدول المتعاقدة األخرى معلومات التهدید التي الاوتنفذ یجب على كل دولة متعاقدة أن تضع   ٣- ٤- ٢
  إلى المدى الممكن عملیا. تنطبق على مصالح أمن الطیران في تلك الدول، وذلك

األمن المتاحة لدول معلومات  المناسبة لحمایة ومعالجة جراءاتالاتضع وتنفذ یجب على كل دولة متعاقدة أن   ٤- ٤- ٢
تفادي االستعمال غیر المالئم ضمان معلومات األمن التي تمس المصالح األمنیة لدول متعاقدة أخرى، وذلك ل متعاقدة أخرى أو
  أو افشائها. لهذه المعلومات

ینبغي لكل دولة متعاقدة أن تتبادل، حسب االقتضاء ومن منطلق سیادتها، مع أي دولة أخرى بناء  — توصیة  ٥- ٤- ٢
  على طلبها نتائج التدقیق الذي نفذته االیكاو واالجراءات التصحیحیة التي نفذتها الدولة التي جرى علیها التدقیق.

اتفاقاتها الثنائیة للنقل  كل اتفاق من في، ینبغي لكل دولة متعاقدة أن تدرج بندا یتعلق بأمن الطیران — توصیة  ٦- ٤- ٢
  مع مراعاة البند النموذجي الذي وضعته االیكاو.الجوي 

لكل دولة متعاقدة أن تقدم الى الدول المتعاقدة األخرى عند الطلب نسخة مكتوبة من األجزاء ینبغي  — توصیة  ٧- ٤- ٢
  .المالئمة من برنامجها الوطني ألمن الطیران المدني

  .٥-٤-٢ینبغي لكل دولة متعاقدة أن تبلغ االیكاو عند تبادلها المعلومات وفقا للفقرة  — توصیة  ٨- ٤- ٢

  التصدي ألفعال التدخل غیر المشروع  ٢-٥
عن تقدیم خدمات الحركة الجویة لطائرة تتعرض لفعل من أفعال التدخل  مسؤولةیجب على كل دولة متعاقدة   ٢- ٢- ٥

لى جمیع الدول األخرى اتجمع كل المعلومات ذات الصلة عن رحلة تلك الطائرة، وأن ترسل هذه المعلومات  غیر المشروع أن
الوحدات العاملة في مطار عن وحدات خدمات الحركة الجویة المعنیة. وتشمل وحدات خدمات الحركة الجویة هذه المسؤولة 

جراءات الحمایة المالئمة في الوقت االمقصد المعلن أو المفترض وتلك العاملة في مناطق المراقبة المجاورة، كي یتسنى اتخاذ 
  المحتمل أو الممكن لتلك الطائرة. المناسب أثناء الطیران وفي مطار المقصد المعلن أو
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في اقلیمها طائرة واقعة تحت فعل من أفعال التدخل غیر المشروع أن تخطر یجب على كل دولة متعاقدة تهبط   ٥- ٢- ٥
رسال جمیع المعلومات األخرى ابأسرع وسیلة ممكنة دولة تسجیل الطائرة ودولة مشغل الطائرة بواقعة الهبوط، وأن تقوم كذلك ب

  لى جمیع الجهات التالیة:اذات الصلة باألمر بأسرع وسیلة ممكنة 
  المذكورتان أعاله.الدولتان   أ)

  كل دولة یكون مواطنوها قد قتلوا أو أصیبوا.  ب)
  كل دولة یكون مواطنوها قد احتجزوا كرهائن.  ج)
  كل دولة یكون معروفا أن لها مواطنین على متن الطائرة.  د)
  منظمة الطیران المدني الدولي.  )ه
للخطوات  ةـبأسرع ما یمكن للمعلومات المتلقاة نتیجلكل دولة متعاقدة أن تكفل التوزیع المحلي  ینبغي — توصیة  ٦- ٢- ٥

على وحدات خدمات الحركة الجویة المعنیة وادارات المطارات المختصة والمشغل الجوي  ٢- ٢-٥المتخذة بموجب الفقرة 
  والجهات األخرى المعنیة.

لكل دولة متعاقدة أن تتعاون مع الدول األخرى بغرض التصدي المشترك ألي فعل من أفعال  ینبغي — توصیة  ٧- ٢- ٥
طالق سراح ركاب وأعضاء طاقم الطائرة قلیمها الاالتدخل غیر المشروع. وینبغي لكل دولة متعاقدة، عند اتخاذ التدابیر في 
ورة. من خبرة وقدرة دولة مشغل الطائرة ودولة منتج الواقعة تحت فعل من أفعال التدخل غیر المشروع، أن تستفید، حسب الضر 

  الطائرة ودولة تسجیل الطائرة.

  تبادل المعلومات وتقدیم التقاریر  ٣-٥
یجب على كل دولة متعاقدة معنیة بأحد أفعال التدخل غیر المشروع أن تزود االیكاو بجمیع المعلومات ذات   ١- ٣- ٥

  فعل، وذلك بأسرع ما یمكن بعد انتهائه.الصلة بالنواحي المتعلقة باألمن في هذا ال
بشأن األخرى، حسبما تراه مالئما،  المتعاقدة لكل دولة متعاقدة أن تتبادل المعلومات مع الدولینبغي  — توصیة  ٢- ٣- ٥

  االیكاو.تقدیم هذه المعلومات في الوقت ذاته الى من أفعال التدخل غیر المشروع، مع  إدارة التصدي لفعل

- -  - - -  - - -  - - -  
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  (ب) مرفقال
  رفیع المستوى ألمن الطیران الاإلعالن الصادر عهن المؤتمر الوزاري 

  )٢٠/٢/٢٠٠٢-١٩، یال(مونتر
  

 ٢٠و ١٩یومـي  یالعقدته منظمة الطیـران المدني الدولي (ایكاو) بمقـرها في مونتـر ان المؤتمر الوزاري رفیـع المستوى الذي
  منظمة دولیة: ٢٤دولة و ١٥٤وحضره وزراء ومسؤولون رفیعو المستوى یمثلون  ٢٠٠٢فبرایر/شباط 

ع األخرى في الطیران ادانته الستعمال الطائرات المدنیة كأسلحة تدمیر، وكذلك ألفعال التدخل غیر المشرو  اذ یؤكد من جدید
  المدني، بغض النظر عن مكان ارتكابها وهویة مرتكبیها وأسباب ارتكابها.

  الحاجة الى تعزیز تدابیر منع جمیع أفعال التدخل غیر المشروع في الطیران المدني. ویضع في اعتباره

  على الدور الحیوي الذي یؤدیه الطیران المدني في التنمیة االقتصادیة.ویؤكد 

  على أهمیة السالمة واألمن، بوصفهما ركیزتین أساسیتین للطیران المدني ینبغي التعامل معهما بصورة شاملة.ویشدد 

مسؤولیة الدول عن أمن الطیران المدني وسالمته، بغض النظر عما اذا كانت خدمات النقل الجوي والخدمات  من جدیدویؤكد 
  قلة أو خاصة.ذات الصلة تقدم من خالل هیئات حكومیة أو مست

  التحسینات الكبیرة التي بدأ تنفیذها مؤخرا في مجال أمن الطیران في عدد كبیر من الدول.ویالحظ 

أن وضع نهج موحد في اطار نظام عالمي هو أمر أساسي لضمان أمن الطیران في جمیع أنحاء العالم، وأن أوجه  ویدرك
  م العالمي بأكمله.القصور في أي جزء من هذا النظام یشكل خطرا على النظا

  أن انشاء نظام عالمي ألمن الطیران یفرض مسؤولیة جماعیة على الدول كافة. ویؤكد

أن الموارد االضافیة التي سیقتضیها الوفاء بتدابیر أمن الطیران المعززة ربما شكلت عبئا مالیا ثقیال على الموارد  ویالحظ
  المحدودة أصال في البلدان النامیة.

  ما یلي:التزامه ب یعلن
التنفیذ التام لالتفاقیات متعددة األطراف بشأن أمن الطیران وقواعد وتوصیات االیكاو واجراءات خدمات المالحة الجویة   —

  وقرارات الجمعیة العمومیة لالیكاو وقرارات مجلس االیكاو المتعلقة بأمن الطیران وسالمته.
  األقالیم الوطنیة بما یتناسب مع مستوى الخطر.تطبیق التدابیر االضافیة المالئمة ألمن الطیران في   —
  تعزیز التعاون الدولي في مجال أمن الطیران وتنسیق تنفیذ التدابیر األمنیة.  —
  ضمان تنفیذ التدابیر األمنیة بأكثر الطرق اقتصادا وفاعلیة لتفادي اثقال الطیران المدني بأعباء ال داعي لها.  —
التدابیر األمنیة لن تؤدي الى اضطراب أو اعاقة حركة الركاب أو الشحن أو البرید أو التأكد بقدر االمكان من أن   —

  الطائرات.
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  ضمان تنفیذ التدابیر األمنیة بشكل موضوعي وبدون تمییز على أساس الجنس أو العرق أو الدین أو الجنسیة.  —
  ذلك تقدیم التعلیم والتدریب المستمرین.تعزیز نوعیة الموارد البشریة العاملة في قطاع أمن الطیران، بما في   —
  استعادة الثقة العامة في السفر الجوي وتنشیط صناعة النقل الجوي.  —
  وضع خطة عمل شاملة ألمن الطیران في اطار االیكاو لتعزیز أمن الطیران في جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك ما یلي: یؤید
لألخطار الجدیدة والناشئة، تشمل اتخاذ تدابیر في الوقت المناسب في مجاالت تحدید وتحلیل وتطویر استجابة فعالة   —

  محددة بما في ذلك المطارات والطائرات ونظم مراقبة الحركة الجویة.
تعزیز األحكام المتعلقة باألمن في مالحق اتفاقیة الطیران المدني الدولي باتباع اجراءات سریعة عند الحاجة، ومع   —

  رات العامة للسالمة، وخصوصا النص في المقام األول على حمایة مقصورة القیادة.مراعاة االعتبا
اجراء عملیات تدقیق منتظمة والزامیة ومنهجیة ومنسقة ألمن الطیران لتقییم تدابیر األمن القائمة في جمیع الدول   —

ولة، في اطار آلیة أمن الطیران المتعاقدة على المستوى الوطني، وكذلك على مستوى المطار على أساس العینات لكل د
  التابعة لالیكاو.

  التنسیق والتوافق الوثیقین مع برامج التدقیق االقلیمیة واالقلیمیة الفرعیة.  —
  قیام االیكاو بمعالجة النتائج بشكل یوفق بین السریة والشفافیة.  —
  .انشاء برنامج متابعة لتقدیم المساعدة، یتضمن تصحیح أوجه القصور المكتشفة  —

(موعد اختتام دورة  ٢٠٠٢یونیو/حزیران  ١٤مجلس االیكاو الى وضع خطة العمل هذه، العتمادها في موعد أقصاه  یدعو
  )، وبدء تنفیذها بعد ذلك التاریخ فورا.١٦٦المجلس 
لفعالة في جمیع الدول األعضاء في االیكاو، وكذلك المنظمات الدولیة المعنیة حسب الحالة، الى المشاركة الكاملة وا یدعو

  تنفیذ خطة العمل حتى یتم تحقیق النتائج الملموسة في أقرب موعد ممكن.
الدول والمنظمات الدولیة وصناعة الطیران المدني الى أن تقدم على أساس طوعي التمویل الكافي أو المساعدة العینیة  یدعو

كافة أنحاء العالم من الوفاء باستمرار بمتطلبات أو كلیهما لخطة العمل، وذلك ألجل أنشطة االیكاو ولتمكین جمیع الدول في 
  التدابیر األمنیة المعززة.

- - - - - - -  - - - - 
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  (ج) مرفقال
   ٢٥/٦/١٩٨٦قرار اعتمد مجلس االیكاو في 

  یتعلق بأمن الطیران لالتفاقات الجویة الثنائیة

  إن مجلس االیكاو،

التهدید المستمر ألفعال التدخل غیر المشروع في الطیران المدني الدولي یقتضي االهتمام العاجل والمستمر من جانب  لما كان
  المدني الدولي،المنظمة والتعاون التام من جانب كل الدول المتعاقدة من أجل النهوض بسالمة الطیران 

التعاون الثنائي بین الدول یمكن أن یكمل ویعزز حقوق الدول والتزاماتها بموجب االتفاقیات الدولیة بشأن أمن الطیران  ولما كان
  وبموجب القواعد والتوصیات الدولیة الخاصة بأمن الطیران والمعتمدة من جانب مجلس االیكاو،

االتفاقات الثنائیة للخدمات الجویة تمثل األساس القانوني الرئیسي للنقل الدولي للركاب واألمتعة والبضائع والبرید،  ولما كانت
  األحكام المتعلقة بأمن الطیران ینبغي أن تشكل جزءا ال یتجزأ من االتفاقات الثنائیة للخدمات الجویة، لما كانتو

یتضمن توصیة مفادها أنه ینبغي لكل دولة متعاقدة أن تدرج بندا  ران المدني الدوليباتفاقیة الطیالملحق السابع عشر  ولما كان
  یتعلق بأمن الطیران في كل اتفاق من اتفاقاتها الثنائیة للنقل الجوي،

  جمیع الدول المتعاقدة على أن تدرج في كل اتفاق من اتفاقاتها الثنائیة للخدمات الجویة بندا یتعلق بأمن الطیران، یحث

  جمیع الدول المتعاقدة بأن تراعي البند النموذجي المرفق بهذا القرار. وصيوی

  )١٩٨٦یونیو  ٢٥ في(مرفق بقرار المجلس الصادر 

  من الطیرانأل نموذجيبند 
في االتفاقات الثنائیة للخدمات الجویة، ویقتصر الهدف منه على  إدخالهمكان إل النموذجي أعدت صیاغة هذا البند —مالحظة 

 أي إتباعحال من الحریة التعاقدیة للدول في توسیع نطاقه أو تقییده، أو  بأي، وال یقید إلزامیاالدول وهذا البند لیس  إرشاد
  آخر. أسلوب

 المادة "س"
أن التزام كل منهما نحو  ،تمشیا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولى ،یؤكد الطرفان المتعاقدان من جدید  (أ)

وبدون تقیید لعمومیة  .بحمایة أمن الطیران المدنى من أفعال التدخل غیر المشروع یشكل جزءا ال یتجزأ من هذا االتفاق ،اآلخر
اتفاقیة الجرائم وبعض فان على الطرفین المتعاقدین أن یتصرفا وفقا ألحكام  ،حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولى

واتفاقیة قمع االستیالء غیر  ،١٩٦٣سبتمبر  ١٤الموقع علیها فى طوكیو فى  ،الطائرات األفعال األخرى التى ترتكب على متن
واتفاقیة قمع األفعال غیر المشروعة التى ترتكب  ،١٩٧٠دیسمبر  ١٦الموقع علیها فى الهاى فى  ،المشروع على الطائرات

  .١٩٧١سبتمبر  ٢٣فى  یالالموقع علیها فى مونتر ،ضد سالمة الطیران المدنى
  .مالحظة : یسرى حكم الجملة الثانیة فقط اذا كانت الدولتان المعنیتان منضمتین الى هذه االتفاقیات
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كل المساعدة الضروریة الى كل منهما لمنع أفعال االستیالء غیر المشروع على الطائرات  ،عند الطلب ،یقدم الطرفان  (ب)
والمطارات وتجهیزات  ،ترتكب ضد سالمة تلك الطائرات وركابها وطواقمها المدنیة وغیر ذلك من األفعال غیر المشروعة التى

  .ولمنع أى تهدید آخر ضد أمن الطیران المدنى ،وخدمات المالحة الجویة
وفقا ألحكام أمن الطیران الموضوعة من جانب منظمة الطیران  ،فى العالقات المتبادلة فیما بینهما ،یتصرف الطرفان  (ج)

بقدر ما تكون تلك األحكام األمنیة ساریة على  التفاقیة الطیران المدنى الدولىلمحددة فى صورة مالحق المدنى الدولى وا
وعلیهما الزام مسثمرى الطائرات المسجلة لدیهما أو المستثمرین الذین یكون مركز أعمالهم الرئیسى أو محل اقامتهم  ،الطرفین

  .بالتصرف وفقا ألحكام أمن الطیران المذكورة ،یمیهماومستثمرى المطارات فى اقل ،الرئیسى فى اقلیمیهما
یوافق كل طرف متعاقد على أنه یجوز الزام هؤالء المستثمرین للطائرات بمراعاة أحكام أمن الطیران المشار الیها فى الفقرة   (د)

 .أو أثناء التواجد فیه ،درتهوالتى یقضیها الطرف اآلخر بالنسبة للدخول الى اقلیم الطرف المتعاقد اآلخر أو مغا ،(ج) أعاله
وأن یفحص  ،أن یتأكد من التطبیق الفعال لالجراءات المالئمة داخل اقلیمه من أجل حمایة الطائرات ،وعلى كل طرف متعاقد

وعلى كل  .ومؤن الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحمیل البضائع ،والحقائب والبضائع ،واألمتعة الیدویة ،الطاقم ،الركاب
  .أن ینظر بعین العطف ألى طلب من الطرف المتعاقد اآلخر التخاذ اجراءات أمنیة خاصة لمواجهة تهدید معین ،ف متعاقدطر 
أفعال غیر مشروعة  أو أى ،حین یقع حادث أو تهدید بواقعة من وقائع االستیالء غیر المشروع على الطائرات المدنیة  )ه(

فعلى كل طرف متعاقد أن  ،أخرى ضد سالمة تلك الطائرات وركابها وطواقمها أو المطارات وتجهیزات وخدمات المالحة الجویة
یساعد الطرف اآلخر عن طریق تسهیل االتصاالت وغیر ذلك من التدابیر المالئمة التى تستهدف االسراع فى انهاء الواقعة أو 

  .بسرعة وأمانالتهدید بوقوعها 
 

 -انتهـى  -


