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  :ضع المؤتمر في اعتباره هذه النقاط، فإّنهوٕاذ و 
 إزاءعلى اعتماد نهج قائم على المخاطر  في صناعة الطيرانعضاء والجهات المعنية ع االيكاو والدول األشجّ  )١

 أمن الطيران؛
عضاء بالمعلومات د الدول األيزوّ  الذي "بيان سياق المخاطر"لوضع بالمبادرة التي اتخذتها االيكاو  برحّ  )٢

 لمخاطر؛ ا تقييمعملياتها الوطنية لتطوير  في، إذا شاءت، كي تستخدمهالللدول  متينةمة ويتيح منهجية القيّ 
عند سن لوائح  نتائجعلى ال رجة أكبريستند بدإعداد نهج االيكاو والدول األعضاء فيها النظر في  منطلب  )٣

 ؛المتخذة بشكل أفضل دابيرتللمن شأن ذلك أن يساعدها على تحديد األهداف األمنية إذ ، الطيرانأمن 
 مخاطرالللتخفيف من الدولية األمنية الجديدة  اعتماد القواعد والتوصيات عملية تسريعااليكاو بقوة على شّجع  )٤

والتدابير األمنية  المؤّمنةمدادات ساس تنفيذ نظم سلسلة اإلعلى أ ،جويينوالبريد التستهدف الشحن التي 
التدابير  تشديد، و على حد سواء شحن الخالصالوطائرات الركاب طائرات يما يخص فالمشتركة  األساسية
 الخطورة؛التي ُتعتبر عالية  والبريد بضائعالمتعلقة باألمنية ال

 في صناعة الطيرانالعالمي والجهات المعنية  يتحاد البريداالو مية العالااليكاو ومنظمة الجمارك  منطلب  )٥
لتجارة ًا لتيسير وذلك ، البريدأمن و  الجماركو بين متطلبات أمن الطيران الممكنة  أوجه التآزرالمزيد من تحديد 

 ؛والبريد الجويينالشحن مع الحرص على ضمان أمن 
 الي الدول األعضاء في االيكاو على تنفيذ التدابيربالتوحث ، حقيقية من الداخلالتهديدات أن ب فعتر ا )٦

األمني الكشف إجراء الصادرة عن االيكاو بشأن القياسية الفعالة، واعتماد صيغة منقحة للقاعدة  االحترازية
 ؛بأسرع ما يمكن من الناحية العملية الركاباألشخاص غير على 

 منالمتفجرات  المستمرة التي تشكلها التهديدات سّلم بضرورة أن تتصدى االيكاو والدول األعضاء فيها إلى )٧
تكنولوجية الحلول اللطيران المدني الدولي، وذلك بأمور منها تطبيق ا على يروسوالت والهالمياتسوائل واألال

 في األمتعة اليدوية؛د  هذه الموالقيود المفروضة على حمل للرفع التدريجي لالالزمة 
طلب من الدول األعضاء في االيكاو أن تعاِمل الرحالت القادمة من الدول التي ُيطَبق فيها الكشف األمني  )٨

بنفس الطريقة التي تعاَمل بها الرحالت القادمة من الدول التي ُتفرض  يروسوالت والهالمياتسوائل واألالعلى 
 فيها القيود على هذه المواد؛

النهج القائم  جمع بينإلى نهج الرصد المستمر الذي يالمي لتدقيق أمن الطيران عالااليكاو انتقال برنامج  أّيد )٩
القدرات اإلشرافية للمنظمات  مراعاةالرصد المستمر، مع مفهوم التدقيق و لدى إجراء عمليات على المخاطر 
 ؛ةالوطنية واإلقليمي

ار البرنامج العالمي لتدقيق أمن في إط قيمن نتائج عمليات التدقعلى أفضل وجه االيكاو االستفادة  من طلب )١٠
التي  عضاءاأل الدول صالحلالطيران  أمنمجال  فيأنشطة بناء القدرات وتوجيه أجل تحديد  منالطيران 
 ؛إليها تحتاج
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بشكل  في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران يقنتائج عمليات التدقعلى تبادل  األعضاء الدولشّجع  )١١
بأكبر فائدة المجاالت التي تعود  نحوالمساعدة الفنية تقديم جهود بناء القدرات و  يهمن أجل توجمناسب وآمن 

 ؛ممكنة
االيكاو  من وطلب ،"الطيران منأ مجال في القدرات لبناءاستراتيجية االيكاو "المحرز في تنفيذ  بالتقدم رقّ أ  )١٢

 ؛ينالجويوالبريد  الشحن مجال في القدرات بناء أنشطةالتركيز على زيادة  مع ،هاتكثيف جهود
"اتفاقات الشراكة" من أجل  إبرامعلى  والجهات المعنية كالمنظمات اإلقليميةااليكاو  في الدول األعضاءشّجع   )١٣

 جميع يتعهد بهاالتي  لتزاماتاال شملي بماو  المعنية طرافجميع األ بمشاركةبناء القدرات،  أنشطة نفيذوتتنظيم 
   ؛الشركاء

 الناحية من ستمرارالقابلة لالالتي تتسم بالكفاءة و ديد التدابير األمنية الفعالة و أهمية تح سّلط الضوء على )١٤
 ؛الركاب مدى التأثير على فيها ىراعيُ  والتي ،والمستدامة اقتصادياً  يةشغيلالت

 العتراف المتبادللترتيبات  البعض بعضها مع تستكشف أنالدول األعضاء في االيكاو بقوة على شّجع  )١٥
تدابير أمن الطيران  ؤافبتكيتم التسليم حيث ، الوحيدة األمني الكشف نقطةما في ذلك مبدأ ب ،باإلجراءات

شاملة ومستمرة وتكون مستندة إلى عملية  ذاتها النتائجالمعمول بها في كل دولة عندما تحقق هذه التدابير 
 يران الموجودة لدى كل دولة؛لمعلومات عن نظم أمن الطالتبادل الفعال لها فضًال عن من لّتحّققلمتفق عليها و 

 التعاون روحاحترام  )أ(تنظم التعاون الدولي في مجال أمن الطيران:  لكيالتالية رئيسية ال مبادئال أّيد )١٦
) االعتراف بالتدابير األمنية ب( ؛األطراف متعددةوال في اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية عليه المنصوص
 ؛األمنية جالنتائ على التركيز) ج( ؛المتكافئة

وثائق السفر ب الخاصة النماذج توحيدعن طريق تعزيز أمن الطيران على في االيكاو  عضاءالدول األشّجع  )١٧
، المدنيةوحرياتهم  ركابال خصوصيةحماية  ضمانمع  إلى السلطات الحكومية إلكترونياً الركاب  بيانات نقلبو 

إللكتروني من الجوازات المعروف باسم دليل أمن وثائق السفر بالمشاركة في خدمة التحقق ا تعزيزوعلى 
 ؛المفاتيح العامة التابع لاليكاو

 وتجهيزاتالناشئة مثل أمن إدارة الحركة الجوية (أي أمن خدمات  لقضايامواصلة التصدي لااليكاو  من طلب )١٨
 ؛المعلوماتية والتهديداتالمفتوحة للجمهور  المنطقةوأمن  )الجوية المالحة

من  داتالمعّ  ومصنعي الطيران في صناعةلتي اتخذتها االيكاو بالتعاون مع الجهات المعنية المبادرات ا أّيد )١٩
 التطورات مراعاة مع ،والبضائع الركاب على األمني الكشف إجراءاتالجيل الجديد من   إعدادأجل 

 يمية ؛تنظالطر األتحديث ل الالزمةتوصيات الومن أجل وضع  ؛المرجوة األمنية والنتائج التكنولوجية
يجين المتعلقة بأمن الطيران، أي اتفاقية بالدولية القانونية  الوثائقالدول بقوة على التصديق على آخر شّجع  )٢٠

 .٢٠١٠وبروتوكول بيجين لعام 
  -انتهى  -


