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 االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

  دولة اإلمارات العربية المتحدة

  )2011مارس  24- 22أبوظبي (

 

 

  أمن الطيران   :6البند رقم 

 

  نقاط ترآيز لتطوير أمن الطيران

  )دولة السودان نورقة مقدمة م( 

  

  -: مقدمةال

  

نجد أن التاريخ قد  2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر  بنظرة سريعة في الفترة التي تلت )1

عقدت عدة . الدولي المدني  لطيرانا تغيير وأن أمن الطيران أصبح من األولويات القصوى لمنظمة

مؤتمرات وخرجت بكثير من التوصيات والتعديالت للملحق السابع عشر أمن الطيران حتى وصل 

 .التعديل الثاني عشر 

 

 - :المناقشة

 

نظرنا إلي هذه الوتيرة المتسارعة في تطورات أمن الطيران والمطلوب تنفيذه آدول عربية  إذا )2

وراء الدول  جريومجاراة ما يحدث نجد أننا آلما وصلنا إلي مطلب داهمنا مطلب آخر فأصبحنا ن

ر أمنًا المتقدمة وفي المقابل إذا نظرنا إلي تطور الجريمة في أمن الطيران في العالم العربي تجدنا أآث

وذلك ما لدى شعوبنا من قيم ومثل ومكارم أخالق تحمينا من وقوع أحداث آبيرة وجسيمة . وأقل إحداثًا 

فلدينا مجتمع متماسك بقدر فيه الناس بعضهم وتحترم إرادة الشعوب ونتبادل فيما بينها هذه القيم 

 .واألخالق استمرارًا لتاريخ طويل حافل بمكارم األخالق 
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ه فإننا ال نخشى على األمن في بالدنا ولكن ال يمكن أن نتجاهل ما يحدث حولنا لما ذآر أعال )3

حيث أن الجريمة في أمن الطيران عابرة للدول ووضعت لطيران المدني الدولي ا منظمةونحن أعضاء 

م ولكن نحن آدول لم نطبقها واآلن لدينا إستراتجية 2002المنظمة إستراتجية ألمن الطيران في عام 

 2003م ووضعت األيكاو برنامج التدقيق الشامل ألمن الطيران 2016 -2011الطيران لعام ألمن 

)USAP ( وما زلنا نجتهد في تطبيق توصياته ولهذا آان البد لنا آدول عربية ومن خالل المكتب

 -:اإلقليمي وبالتنسيق مع اآلخرين أن نضع خطة شاملة ألمن الطيران ترآز على اآلتي 

 

 -:عمل خارطة طريق ألمن الطيران  :أوًال

  

I.  م ولكن لم تنشأ حتى اآلن ولم تؤخذ المعلومات من 2010وهذا تم وضعه في إعالن أبو ظبي في

الدول فنرى أنه يجب عمل استبيان ألخذ معلومات خارطة الطريق والوقوف على موقف الدول 

 .العربية وخاصة االهتداء بنتائج التدقيق الشامل ألمن الطيران 

II.  أن عمل خارطة طريق ألمن الطيران تعتبر بداية لمنهجية العمل في أمن الطيران بشكل جماعي

تبنى عليها مستقبل الفترة القادمة بحيث تسهل آل النواحي األمنية العملية والنظرية في مجال أمن 

 .الطيران 

 

  :ثانيًا 

   

I.  وتحقيقًا لمبدأ التعاون الدولي بحيث تشجيع تبادل المعلومات وتقوية العالقات بين الدول األعضاء

  .مطلوب تنفيذها في هذا المجال 17نجعل فيما بيننا التعاون اإلقليمي وهناك قاعدتين في الملحق 

  

II.  فإن دول اإلقليم لديها إمكانيات آبيرة وهناك وشائج القربى وانتشار مواطني هذه الدول فيما بينها

أن يتم بأقرب الطرق وأسهل الوسائل بتطوير التدريب  محكومة بمثلنا وقيمنا وعقيدتنا فذلك يمكن

  .وتبادل الخبرات وتبادل المعلومات عن التهديد ومسئولياته وانعكاساته 

  

  -:التدريب المستمر وتبادل الخبرات وزيادة المهارات ورفع الكفاءات : ثالثًا 

  

I.  إن تبادل التدريب بين الدول ليس بالصعب وخاصًة لدينا دول لديها إمكانيات تدريبية ومعاهد

ومؤسسات قائمة تؤدي هذا الدور وبالتنسيق من خالل المكتب اإلقليمي فإن الدول تنفق آثير من 

. د األموال في التدريب تستفيد منها جهات غير عربية مع الفروقات في الثقافة العادات والتقالي
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يمكن أن نضع منهجًا موحدًا يعتمده المكتب  إلمكانياتآدول لدينا آثير من التشابهات واويمكن 

من  3.1.6 القاعدة القياسية(اإلقليمي ويقدم المساعدة لتنفيذه وتطويره حتى يصبح تعاون دولي 

وفي مجال وليكن ذلك شامًال من تبادل معلومات في مجال الخبرات وفي مجال التدريب ) 17الملحق 

 .معلومات التهديدات الجديدة ومستوياتها وآيفية الحد منها 

 

  - :تدقيق أمن طيران إقليمي  فريقإنشاء : رابعًا 

  

. تدقيق أمن طيران وخاصًة إقليم فيه من الخبراء في هذا المجال  فريقيمكن أن ينشأ المكتب اإلقليمي 

  - :ياء آثيرة منها وتكليفه ببرنامج يشمل دول اإلقليم يستفاد منه في أش

  

I. يزيد من ثقة الدول في عملها األمني ويرفع مستوى  فريقإجراء تدقيق إقليمي بواسطة هذا ال

 .)ICAO(لطيران المدني الدولي ا منظمةالتطبيق لتنفيذ التوصيات وقفل الثغرات استعدادًا لتدقيق 

  

II.  زيادة خبرة المفتشين الوطنيين وتدريبهم بمشارآتهم في برنامج التدقيق اإلقليمي وزيادة خبراتهم

محلية وإجراء تدقيقات داخلية وبهذا نضرب عصفورين  فرقورفع آفاءتهم ويمكن الدول بعمل 

 .تدريب مفتشين وتطبيق البرنامج الوطني ألمن الطيران . بحجر 

 

III.  التوصيات بتطوير البرنامج الوطني ألمن الطيران والبرامج األخرى التدقيق في  فريقيستفاد من

 .وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال 

 

IV.  يستفاد من التدقيق اإلقليمي في التحليل واإلحصاء وتحديد مواقع الضعف والقصور األمني ومن

ن الدول ويمكن لكل دولة أن خالله يمكن للمكتب اإلقليمي بتقديم المساعدة الفنية وتبادل المنافع بي

 .تساعد األخرى وخلق مجال لتكامل األدوار الختالف إمكانيات الدول 

 

V.  لطيران ا منظمةالتدقيق في تطبيق نهج المراقبة المستمرة وهذا مطلوب من  فريقيستفاد من

والعمل الجماعي يزيد وتظهر قوته وتماسكه ممل يقلل أثر العمل ) ICAO( المدني الدولي

 .ابي في المنطقة ويردع اإلرهابيين من التفكير في اختراق الدول العربية اإلره
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  -:الربط بين الكيانات األمنية في المنطقة العربية : خامسًا 

  

I. التدقيق المفترض تكوينه حيث عمل  فريقيوجد خبراء أمن طيران ولجنة أمن الطيران العربية و

أمن الطيران يعتبر منظومة واحدة فإذا  جمعنا بين هذه  الكيانات والتنسيق فيما بينها بواسطة 

المكتب اإلقليمي فإن ذلك يقوي العمل األمني ويقارب بين الفوارق ويحقق االنسجام األمني ويؤدي 

 .إلي تبادل األفكار والرؤى لتطوير أمن الطيران 

  

  -:وضع خطة أمنية متوسطة المدى لتطوير أمن الطيران : سادسًا 

  

I.  منظمة أن تعزيز أمن الطيران أصبح هدف استراتيجي ومطلب دولي وإقليمي ولهذا وضعت

م ثم اآلن تضع خطة جديدة 2002خطة إستراتجية ألمن الطيران في عام  الطيران المدني

آدول عربية علينا وضع خطة إستراتجية إقليمية  لإلستراتجية الجديدة الشاملة ألمن الطيران نحن

ووضع إطار عام تقوم بموجبه آل دولة وضع خطة منسقة مع  المنظمة شاملة تكون رآائزها خطة

 .ذلك 

  

II.  هناك سبعة مجاالت ترآيز في اإلستراتجية الجديدة الشاملة ألمن الطيران ولكن هناك بعض الدول

الجديدة عبء  منظمة الطيران المدنيل تنفيذ إستراتجية لم تكمل نواقص التدقيق الشامل مما يجع

مما يستدعي أن تستعين هذه الدول بالمكتب اإلقليمي لدمج النواقص في . إضافي عليها 

 .اإلستراتجية الجديدة وتطويرها في خطة واحدة 

 

III.  نجد أن هناك تباين في مواقف  المنظمةإذا تم استعراض مجاالت الترآيز السبعة في إستراتجية

الدول من التنفيذ وهناك ضرورة لموائمة هذه المجاالت السبعة مع هذه المواقف مما يتطلب جمع 

معلومات عن آل دولة في إطار المساعدة للتطبيق وعمل إحصاء للثغرات التي تحتاج لتصحيح 

 .وعمل خطط تصحيحية لنتائج التدقيق الشامل 

 

IV.  فيمكن  2016 – 2011قد حددت الفترة ما بين  منظمة الطيران المدنيالجديدة لبما أن اإلستراتجية

استعراض آل مجال ترآيز للنقاش وهذا يتطلب قيام ورشة تجمع المختصين في أمن الطيران 

ليكون مجال النقاش ثـر ، يؤدي إلي نتائج مهمة تقدم فيه أوراق . وخبراء األمن في الدول العربية 

 .  ومقترحات وحول
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 اإلجراء المعروض على اإلجتماع

  

لوضع  حث الدول في الشرق األوسط على إعتماد المقترحات الواردة في البند أعاله وتشكيل فريق عمل

 .خطة تتطبيق متطلبات األمن

 

 

 

 

 

-إنتهــــــــى  -  

 


