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  ــــــــــــــــــــــ
 .قدمت جمهورية فنزويال البوليفارية الترجمة االسبانية   1

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  تنفيذيةالاللجنة 

  دعم التنفيذ والتنمية :من جدول األعمال ١٥البند 

  جديدة للتدريباعداد مواد 
  في مجال أمن الطيران المدني

  )البوليفاريةفنزويال  جمهورية مة منمقدورقة (

  الموجز التنفيذي
ل بحاجة االيكاو الى اعداد مجموعة مواد جديدة للتدريب في مجال أمن الطيران، تعرض هذه الورقة مبادرة تتص

تتعلق بشؤون أمن الطيران المدني من أجل استيعاب التقنيات الجديدة لألمن المنصوص عليها في أحدث نسخة 
  .التفاقية شكياغو ١٧ق حلللم

  :يرجى من الجمعية العمومية أن :االجراء
الجديدة  المتطلباتببيعة طمين العام أن يجريا مشاورات مع الدول األعضاء بشأن تحديد تطلب من المجلس واأل  )أ

  فيما يتصل بالتدريب على أمن الطيران؛
الجديدة  المتطلباتبيع المنظمة على اعداد وتطوير مجموعة مواد تدريبية في مجال أمن الطيران تفي جتش  )ب

  للتدريب على أمن الطيران؛
  مواد التدريب الجديدة في مختلف مراكز التدريب على أمن الطيران في جميع أرجاء العالم؛الترويج لمجموعات   )ج
جابة لطلبات التدريب تسيران في مختلف األقاليم بغرض االتشجيع انشاء مزيد من مراكز التدريب على أمن الط  )د

  .على أمن الطيران المقدمة من الدول األعضاء

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .تعزيز أمن الطيران المدنياألمن،  – B بالهدف االستراتيجيمرتبطة قة العمل هذه ور

سوف يضطلع باألنشطة المبينة في ورقة العمل هذه رهنا بتوافر الموارد في الميزانية البرنامجيـة    :اآلثار المالية
  .أو خارج الميزانية/و ٢٠١٣-٢٠١١للفترة 

 Annex 17 — Security  :المراجع
Doc 8973, Security Manual for Safeguarding Civil Aviation Against Acts of Unlawful 
Interference, Volume II – Recruitment, selection and training 
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 مقدمةال - ١

اتخاذ تدابير للتصدي لتلك  ىقد خلقت حاجة ملحة ال الطيرانإن ظهور تهديدات ثابتة جديدة محدقة بأمن  ١- ١
كن الدول األعضاء من أن تستوعب آليات تم يستعراض وتعديل مختلف الصكوك القانونية الدولية لكويتم ا.  التهديدات

 .تستعد بشكل أفضل لمواجهة المخاطر الجديدة

تدابير فنية مناسبة من شأنها أن تساعد الدول األعضاء في توحيد ما تتخذه من  ذويتعين على االيكاو أن تتخ ٢- ١
لتهديدات ضد الطيران المدني، وذلك من خالل القيام لر المشروع التي تعكس االتجاه الجديد اجراءات لمنع أفعال التدخل غي

 .ودليل األمن لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروعاتفاقية شيكاغو ب ١٧بعمليات التحديث الالزمة للملحق 

ة وتنفيذ التدابير الوقائية الالزمة، تحديث تدريب وينبغي أن تشمل الجهود الرامية الى مكافحة التهديدات الجديد ٣- ١
وبناء على ذلك، فان تحديث مختلف مجموعات .  العاملين بشكل ثابت ومنتظم، بغرض تطبيق تلك التدابير على نحو مباشر

لطيران فضل نظام مجموعات المواد التدريبية الخاصة بأمن امواد التدريب في مجال أمن الطيران والتي أعدتها االيكاو ب
(ASTP) أمر يكتسي أهمية حيوية. 

كز التدريب على أمن الطيران التابعة لها في اوتوفر االيكاو، حاليا، التدريب للدول األعضاء بمختلف مر ٤- ١
 :مجموعات مواد ستغطي ما يلي ٨جميع أرجاء العالم، استنادا الى 

 المفتشون الوطنيون؛  )أ 

 المدربون؛  )ب 

 ؛ادارة األزمات  )ج 

 أمن البضائع؛  )د 

 دارة؛اال  )ه

 شركات الطيران؛  )و 

 .(BASIC)التدريبي القياسي األساسي لبرنامج ا  )ز 

  :يالعالمي، تشمل ما يل نظم االيكاو خمس حلقات عمل على الصعيدوعالوة على ذلك، تُ  ٥- ١

 البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني؛  )أ 

 البرنامج الوطني للتدريب في مجال أمن الطيران المدني؛  )ب 

 ان المدني؛الطيرأمن في مجال الجودة البرنامج الوطني لمراقبة   )ج 

 األمني في مجال الطيران المدني؛الكشف البرنامج الوطني لمنح شهادات للقائمين على   )د 

 .برنامج أمن المطارات  )ه
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 تحليل - ٢

السلطات المسؤوليات الملقاة على عاتق  ١٧للملحق  ١١تحدد القواعد والتوصيات الدولية الواردة في التعديل  ١- ٢
األعضاء، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بتحليل النتائج المتمخضة عن تنفيذ المختصة المعنية بأمن الطيران في الدول 
؛ وتقييم المخاطر بغية تحديد المناطق األمنية المقيدة )٧-٤-٣القاعدة القياسية  (البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران

وتحديد التعديالت )  ٢-٢- ٢القاعدة القياسية (لعمليات الداخلية ا؛ وتطبيق التدابير األمنية على )٢-٢-٤القاعدة القياسية (
؛ وتحديد تواتر عمليات التحقق من تطبيق )٣- ١-٣القاعدة القياسية (الالزمة على البرامج الوطنية ألمن الطيران المدني 

تفتيش األمني على طائرات ؛ والحاجة الى اجراء عمليات الفحص األمني أو ال)٥-٤-٣القاعدة القياسية (التدابير األمنية 
 ).٦- ٥-٤التوصية (رفة ؛ والتدابير الخاصة بنقل األمتعة غير المع)١- ٣-٤القاعدة القياسية (النقل التجاري 

بمراعاة العامل البشري لدى تطوير معدات أمن  ١٧الدول األعضاء في الملحق  ىوصتُواضافة الى ذلك،  ٢- ٢
ات للمراقبة األمنية على نحو يسبب  الحد األدنى من التدخل أو التأخير وتطبيق ضوابط واجراء) ٢- ٥-٢التوصية (جديدة 

 ).٣-٢التوصية (في أنشطة الطيران المدني، بما يكفل اقامة التوازن المناسب بين األمن والتسهيالت 

الحاجة الى  (Doc 8973)الوثيقة  منوتبرز الجوانب المبينة أعاله والتعديالت التي أدخلت على آخر طبعة  ٣- ٢
  .وفير التدريب المناسب لألشخاص المكلفين بتطبيق تلك التدابير بما يضمن جودة المهام التي يؤدونهات

من ورقة العمل هذه  ٤-١في الفقرة  المبينةوقد يكون من المستصوب، الستكمال مجموعات المواد التدريبية  ٤- ٢
، النظر في اعداد ٢-٢و  ١-٢المبين في الفقرتين ولدعم الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الدول األعضاء على النحو 

 :مجموعات مواد تدريبية جديدة تغطي جوانب من قبيل

 التدريب على تحليل التهديدات والمخاطر؛  )أ 

موجهة للسلطات المختصة في الدول (أمن الطيران في مجال البشري  بالعاملوضع برامج تتعلق   )ب 
 ؛)األعضاء

موجهة لألشخاص المسؤولين عن تنفيذ (ان العمل تنظيم حلقات عمل بشأن العامل البشري في مك  )ج 
 ؛)التدابير األمنية

 .تطبيق التسهيالت، في جملة أمور نتنظيم حلقات عمل بشأ  )د 

بتلبية  ىوتعترف االيكاو، في الوقت الراهن، بتسعة عشر مركزا للتدريب في مجال أمن الطيران تُعن ٥- ٢
 .االيكاو االحتياجات من حيث التدريب في هذا المجال في كل أقاليم

 خالصة - ٣

هناك حاجة ماسة الى أن يكون العاملون القائمون على تطبيق التدابير األمنية على ادراك دائم بالتحديات  ١- ٣
جديدة تستهدف أمن  اتوبظهور تهديد (Doc 8973)والمشار اليها في الوثيقة  ١٧الجديدة المنصوص عليها في الملحق 

 .الطيران المدني

األمن فيما يتصل بتعزيز أمن الطيران المدني، عن طريق اعداد  — Bستراتيجي وسعيا الى تحقيق الهدف اال ٢- ٣
  :وتحديث مجموعات المواد التدريبية الخاصة بأمن الطيران، نوصي بما يلي
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اجراء المشاورات الالزمة مع الدول األعضاء، من خالل المجلس واألمين العام، بغرض تحديد طبيعة   )أ 
لى أمن الطيران والوفاء بمختلف المسؤوليات المناطة بالدول في مجال المتطلبات الجديدة للتدريب ع

 أمن الطيران؛

، أن تعمد الى وضع مجموعات مواد تدريب جديدة، ، بعد تحليل نتائج تلك المشاوراتينبغي لاليكاو  )ب 
في مجال أمن  التدريبفي شكل مجموعات المواد التدريبية بشأن أمن الطيران، تلبي االحتياجات من 

 لطيران؛ا

في  يستحدث التدريب باستخدام المواد الجديدة في كل من مختلف مراكز التدريب على أمن الطيران  )ج 
 ؛العالم رجاءأجميع 

ينبغي لاليكاو أن تشجع انشاء مزيد من مراكز التدريب على أمن الطيران في مختلف األقاليم، بغرض   )د 
 .على أمن الطيران للتدريباالستجابة لطلبات الدول األعضاء 

  ـ ىـانته ـ


