
  

  البيان المشترك 
  للمؤتمر اإلقليمي ألمن الطيران

  المنامة، البحرين
  ٢٠١٢بريل أ ١١

الواردة (الشرق األوسط  منطقةدولة من دول  ١٣المستوى من  رفيعين سائر المسؤوليالطيران المدني ورؤساء  ،نحن
 ين وممثلين بصفة مراقبوالمشاركي) اإليكاو( الدولي لطيران المدنياعام لمنظمة الن يماألو) أسماؤها في المرفق بهذه الورقة

من أجل تعزيز التنفيذ الفعال إلعالن أمن الطيران،  ٢٠١٢أبريل  ١١و  ١٠، اجتمعنا في البحرين يومي قطاع الطيران
  .٢٠١٠ريال في أكتوبر تباإلجماع الدورة السابعة والثالثون للجمعية العمومية المنعقدة في مونالذي اعتمدته 

وقيمنا أمن الطيران على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني، في  ةمستجدتطورات الخصوص البأجرينا مناقشات بناءة و
بوجه خاص على التحديات التي تواجهها الدول فيما وركزنا التقدم المحرز نحو تعزيز أمن الطيران وفقا لإلعالن المذكور، 

  .كذلك آفاق توطيد التعاون من أجل تعزيز األمنهة التحديات ووالفرص السانحة لمواجاإلعالن يخص تنفيذ 
ومنع  التهديدات كشفل وشاملةبد من التصدي للمخاطر المحدقة بالنقل الجوي الدولي باتباع وسائل استباقية  بأنه ال وسلّمنا

  .النقل الجوي على الصمود وضمان قدرة شبكة حدوثها وقتهجمات ومواجهة ال التدخل غير المشروع
 )ألف(في المرفق  من منطوق القرار ٤الوارد في الفقرة  ١٧- ٣٧وأكدنا من جديد ضرورة االمتثال لقرار الجمعية العمومية 

 فعاليةاألمن  إجراءاتأكثر  الثابتة وذلك بتطبيقااليكاو  لسياسةجميع الدول المتعاقدة أن تؤكد تأييدها الحازم  ناشد"  الذي
والمخططين والراعين  المرتكبين أفعال التدخل غير المشروع ومعاقبةسواء بشكل فردي أو بالتعاون فيما بينها للوقاية من 

  ".ألفعالوالممولين والمتآمرين في أي فعل من هذه ا
مواصلة تحسين على  ا تأكيد التزامناأعدنلإلرهابيين، فقد  أحد األهداف الرئيسيةومع إدراكنا بأن قطاع الطيران المدني يبقى 

اعتمدنا هذه الوثيقة كإطار شامل للسياسة وأمن الطيران وتنفيذ االلتزامات التسعة المحددة في اإلعالن المذكور،  أجهزة
تستكمله استراتيجية االيكاو الشاملة ألمن واعترفنا بوجه خاص بأن هذا اإلعالن، الذي . العامة على الصعيد العالمي

  .بواسطة التعاون الدوليلتعزيز أمن الطيران المدني عامة الطيران، يشكل خطة 
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الطيران أثبت نجاعته في تحديد الشواغل المتعلقة بأمن الطيران وتقديم أمن قيق تدبأن برنامج االيكاو العالمي ل وسلّمنا
بعض ل ه يمكنوسلمنا تماما بأن. ، كما أنه أثبت زيادة مستوى االمتثال للمعايير األمنية لاليكاوبشأن كيفية حلهاتوصيات 

  .بصورة فعالة الوطنية ألمن الطيرانلبرامج اتستفيد من المساعدة التي تركز على أن الدول 

توطيد  مواصلةواعترفنا بدور االيكاو الريادي في تعزيز أمن الطيران على المستويين العالمي واإلقليمي، وشجعناها على 
الشرق األوسط وفي مناطق  منطقةالتعاون بين جميع الهيئات المسؤولة عن أمن الطيران وغيرها من الجهات المعنية في 

  .ن العالمأخرى م

ا عترفنوا. في االعتبار اآلليات المنشأة لتوطيد التعاون بشأن أمن الطيران بين الدول والمنظمات في الشرق األوسطأخذنا و
ة ألمن الطيران التي انعقدت مؤخرا في نيوديلهي وداكار وموسكو وكواال المبور وكاراكاس يأيضا بنتائج المؤتمرات اإلقليم

التي ساهمت في توثيق التعاون بين الدول وتحديد الفرص السانحة إلقامة الشراكات من أجل التصدي للشواغل األمنية و
  .بمزيد من الفعالية

  .نظرنا في عدة أولويات ومسائل حساسة بالنسبة ألمن الطيران، واتفقنا على اإلجراءات الجماعية التي ينبغي اتخاذهاو

  المخاطريد تحدالتدابير القائمة على 

الجهود لزيادة كفاءة النقل الجوي من خالل تعزيز تنفيذ  تكثيفاتفقنا على تنسيق التدابير لمواجهة التهديدات والحوادث، و
  :على ما يلي اًواتفقنا تحديد. لتهديداتفيما يخص االمالئمة والمتناسبة المخاطر تحديد التدابير األمنية القائمة على 

ساسية والخدمات المتعلقة بالطيران المدني، عند التي تستهدف الهياكل األمخاطر للضمان إجراء تقييم   )أ
  ؛المخاطرهذه اإلجراءات المالئمة للتخفيف من حدة  االقتضاء، واتخاذ 

لمطارات والعناصر األخرى للهياكل في االمفتوحة  مناطقالالتدابير الالزمة لتعزيز أمن  النظر في  )٢
  ؛ساسية للنقل الجوياأل

  ؛في سياق تطبيق التدابير األمنية )عنصر المفاجأة" (عدم القدرة على التنبؤ"مفهوم  تشجيع  )٣

  ؛المتاحة عن األمتعة والركاب وغيرها من المعلومات عن التهديدات األمنية بياناتتعزيز استخدام ال  )٤

  .ر معهوالتشاوالمتخذة والتدابير األمنية المتبعة النُهج  قطاع الطيران فيإشراك   )٥

  تبادل المعلومات

ت الحساسة من حيث ناشدنا الدول والمنظمات أن تتعاون بشكل وثيق بما يضمن التعجيل بإيصال المعلومات عن التهديدا
شبكة "المحددة لتبادل المعلومات، بما في ذلك  دواتاألوتبادل أفضل الممارسات، والقيام بذلك من خالل استخدام  توقيتال

االيكاو وكذلك موسوعة التي يمكن أن تطلع عليها الدول األعضاء  "االتصال المعنية بأمن الطيرانمراكز لااليكاو 
، باإلضافة إلى دراسة إمكانية اعتماد آلية إقليمية أو دون إقليمية لتحقيق )AVSECPaedia( أمن الطيرانااللكترونية الخاصة ب

  .هذا الهدف
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، بين وكاالت األمن الوطنية في الحاالت المناسبةساسة بالنسبة لألمن، المعلومات الح نقلوشجعنا الدول على تيسير 
الطيران المدني واتخاذ التدابير األمنية  يواجههاوسلطات الطيران المدني بغرض مواصلة تقييم مستوى التهديدات التي 

  .  لمكافحة التهديدات الجديدة والناشئة

  المساعدة الفنية
المساعدة الفنية أن تقدم عنية ها من الجهات المااليكاو والدول األعضاء فيها والمنظمات المعنية وقطاع الطيران وغير اناشدن

 المتعلقة بالتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجياالمناسبة ، بما في ذلك المبادرات في أمس الحاجة إليهاهي إلى الدول التي 
  . أمن الطيران المدنيعلى  اًالتي تشكل خطرقصور ألوجه الالتصدي بفعالية بغية 

وشجعنا في هذا الصدد على . لجهود المتعلقة ببناء القدرات والمساعدة الفنيةاً لالتعاون تعزيز اإلرتقاء بسبلعلى  اتفقناو
ومساعدة  كما شجعنا االيكاو على دعمألغراض أمن الطيران، ة وفعالة متينة ومستدامن أجل وضع نظم مالجهود  تكثيف

  . يكاو والدول األعضاءناء القدرات والمساعدة الفنية لالوتنسيق الجهود المتعلقة بب
لتطبيق برنامج تعاوني ألمن  ،بالتعاون مع الدول ،كاو بشأن عزمه على إعداد مقترحياللعام المين األورحبنا بإعالن 

  .الطيران في المنطقة
، األمنج العالمي لتدقيق طار البرنامنتائج التدقيق في إما هو مالئم من األخرى بتزويد الدول األعضاء شجعنا الدول على و

 المتخذةلمبادرات جدوى اوالتأكد من  بشكل أفضل الجهود المبذولة في مجالي بناء القدرات والمساعدة الفنية لتوجيهوذلك 
 عززبما ياألمن تطوير البرنامج العالمي لتدقيق  االستمرار فيعلى أهمية أيضا شددنا و. التي تشهد أكبر حاجةمجاالت في ال

  .المساعدة الالزمة بشكل أوضحمتطلبات من خالل المقدمة فعالية المساعدة 
  لوجيات الجديدةتكنوال

وبناء بين السلطات التنظيمية والمنظمات المعنية والمصنعين ومقدمي  حوار مفتوحإقامة على  التشجيعشددنا على أهمية 
  .الخدمات األمنية بشأن مستقبل الكشف األمني

، ال سيما من خالل مواد السائلة المتفجرةال تسببهازالت تي ما بحل المشاكل الناجمة عن التهديدات الواتفقنا على التعجيل 
تسخير التكنولوجيات الجديدة ودعم اآلليات التي تساعد على إزالة القيود المفروضة على نقل السوائل والهالميات 

  .هذه التكنولوجيات طويرتاالستمرار في واأليروسوالت في األمتعة اليدوية، ومن خالل 
  أمن الشحن الجوي

الشحن الجوي شبكة للتهديدات التي تستهدف بالتصدي باستمرار ولوية، األاليكاو، على سبيل ضرورة قيام اشددنا على 
بدرجة أكبر كيز ررشادات الموصى بها، مع التير األمنية لسلسلة اإلمدادات والممارسات واإليعالمي من خالل تعزيز المعاال

يضا على التعاون مع السلطات واتفقنا أ. ورة والتخفيف من حدتهاالخط المرتفعالشحن  شملالتهديدات التي ت تحديدعلى 
سنعمل كما . مدادات على المستوى العالميمن السلطات لتعزيز سلسلة اإلالمسؤولة عن الجمارك ومراقبة الحدود وغيرها 

برامج الوكالء  أهميةب خرى، مع اإلقراروالهيئات التنظيمية األ العالميةالجمارك التعاون مع منظمة أواصر على توطيد 
   .تمدين والشاحنين المعروفين كوسيلة لحصر البضائع ومراقبتهاالمع
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  التهديدات من الداخل
في  تأتي من العاملينالتي لتهديدات لكل ا للتصديراء على المستوى العالمي لى أهمية التوصل إلى توافق في اآلشددنا ع
  .تنفيذهاعلى يساعدون التدخل غير المشروع أو  الذين قد ينفذون عمال من أعمالالداخل 

 التدابير األمنية المستدامة

 التسهيالتوجود  لضمانقتصادي الطيران وتأثيرها التشغيلي واال أمنالمتعلقة بتدابير التوازن بين فعالية النا على أهمية شدد
  .قدر اإلمكانالالزمة 

التهديدات وشددنا على ضرورة تفادي اتخاذ تدابير غير مستدامة  وسائل غير متناسبة في مواجهةتستخدم ال أالدول أوصينا و
  .أو تهديد محددمحددة واقعة عند مواجهة  االقتصاديةالتشغيلية ومن الناحية 

ضوابط األمنية من خالل التنسيق والتعاون بشأن ال التي تسببهاالتأخير تقليص حاالت االضطراب ووشجعنا الدول على 
  .في نقطة واحدة األمنيةترتيبات الوتشجيع مفهوم إجراء ود تكرار الجهوذلك تفاديا لالترتيبات األمنية 

األنجع  السبيلهي تنفيذ التدابير األمنية الجديدة، مع اإلقرار بأن التدابير المستدامة في شامل  نهجتطبيق وشجعنا الدول على 
  . عندما تحظى بدعم على نطاق واسع

  سلوك الركاب المشاغبين
لركاب اآلخرين والطاقم على اوالطيران أثناء  اتلطائرعلى اوسلّمنا بالمخاطر المحتملة التي قد يسببها الركاب المشاغبون 

بالمواد اإلرشادية التي أدرجتها االيكاو في كتابها  واتفقنا على تعزيز التعاون في هذا المجال مسترشدين. على متن الطائرة
  .اتتناول هذه الجرائم المرتكبة على متن الطائري الفعلي الذي قضائيال الختصاصا، إلنشاء ٢٨٨الدوري 

  أمن وثائق السفر
كما . التحقق من الهويةإجراءات ، بما في ذلك الهويةشؤون نظم إدارة  تحسين مستوىب أمن وثائق السفراتفقنا على  تعزيز 

لى برنامج دليل االيكاو للمفاتيح العامة إعضاء على االنضمام من صحة الوثائق بتشجيع الدول األ اتفقنا على تعزيز التحقق
  .والمشاركة فيه بنشاط

  التدريب على أمن الطيران
من أجل تعزيز التدريب المتصل الجهود التعاونية  تكثيفجميع العناصر المتعلقة بالنقل الجوي، اتفقنا على توخياً لصون 

  .بأمن الطيران وتقييم مواطن الضعف في منظومة الطيران على النحو الوارد في مالحق االيكاو ذات الصلة
توسيع نطاق تعاونها، على المستويين اإلقليمي  على" عالممن الطيران عبر المراكز االيكاو اإلقليمية للتدريب على أ"ناشدنا و

االيكاو جه خاص على التكنولوجيات الحديثة، والتعاون والتنسيق مع ووالدولي، فيما يخص تدريب الموظفين مع التركيز ب
تي تتطور الودات المحفوفة بالتهدياألمنية لبيئة مواجهة االالزمة لوفقا للتدابير التدريب ر مواد لتحديث وتنسيق وتطوي

  .باستمرار
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  ٢٠١٢المؤتمر العالمي لعام جراءات إ
 ٢٠١٢سبتمبر  ١٤لى إ ١٢الطيران المزمع عقده من أمن رفيع المستوى بشأن الفي مؤتمر االيكاو أن نقدم اتفقنا على 
في دورتها السابعة لجمعية العمومية لاليكاو الصادر عن اعالن أمن الطيران يذ إفي تنفالمحرز تقدم ن العمعلومات 
  .٢٠١٢أبريل  ١١في قليمي ألمن الطيران رك للبحرين الصادر عن المؤتمر اإلوالبيان المشتوالثالثين 

  
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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