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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية
  التنفيذيةاللجنة 

 برنامج أمن الطيران : من جدول األعمال١٥البند 

  تنسيق المساعدات األمنية التي تقدمها الدول

  )ورقة مقدمة من الواليات المتحدة(

  التنفيذيلخص الم
باتخاذ اجـراءات   للمساعدات االنمائية المنسقة وتوصي     ) االيكاو(تدعم هذه الورقة برنامج منظمة الطيران المدني الدولي         

التي تحظى بخبرة في مجـال       األخرىعضاء  عضاء في تعزيز الشراكات مع الدول األ      تهدف الى زيادة مشاركة الدول األ     
ـ   يكـاو  في االاألعضاءللدول  في مجال األمن الواليات المتحدة حاليا المساعدة والتدريبوتقدم  . من الطيران أ الل مـن خ

فـي  و. الحفاظ عليهاو ة لألمنالدوليمراعاة القواعد الثنائية أو متعددة األطراف التي تركز على ضمان      معامالت  مختلف ال 
مع بعـض   تبادل المعلومات بعضها على األخرى المانحةالدول  الواليات المتحدةتشجع  ،  محاولة لتوسيع نطاق هذا العمل    

حـددة  الم سد الثغرات في ضمان يكاو  االمساعدة  ل و األمنية المساعدة   ةأنشط في   ةاالزدواجيجل الحد من    أمن  االيكاو  ومع  
لحق السابع عشر على نحـو  لما امتثال إلىبطريقة تؤدي أمن الطيران البرنامج العالمي لتدقيق في مجال األمن عن طريق    

  .مستديم
  : القيام بما يليالجمعية العموميةيرجى من  :اإلجراء

مـساهمة  التمـاس  ستفيدة بغية  البلدان المإلى حاليا مساعدات كبيرة    التي تقدم  المانحةللدول  عقد اجتماع مخصص      )أ
  .الدول واهتمامها

لمـوارد   برنامج المساعدات االنمائيـة المنـسقة ل        في قاعدة بيانات   النشطةحوافز مبتكرة لتشجيع المشاركة     انشاء    )ب
،  والمقدمـة إليهـا  األعـضاء الدول تنفذها امج المساعدة التي بربشأن معلومات ابع التتالتي الالزمة لبناء القدرات   
 .المساعدةالى وتبين احتياجات الدول 

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  . B8ورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي 

اآلثار 
  :المالية

  .ال تلزم موارد إضافية

 ٨فـي  ( عـن الجمعيـة العموميـة    قرارات سـارية المفعـول الـصادرة   ال، Doc 9848الوثيقة   :المراجع
  )A35-9) (٢٠٠٤ أكتوبر

 المقدمة   -١

سد الثغرات المحددة،  االحتياجات المحددة و االيكاو للمساعدات اإلنمائية المنسقة لتلبيةإستراتيجيةوضعت  ١- ١
ن الموارد إتاحة مجموعة واسعة موب. حيثما كانت مطلوبةتقديم المساعدة من  المانحة والمنظمات تمكين الدولوذلك ب
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الوفاء  في األخرىمساعدة الدول بشكل أفضل من االيكاو تتمكن  س–تناسب احتياجات الدول التي  –األدوات الدولية و
ه أنترى الواليات المتحدة أخيرا و. ةماتحسينات مستد تحقيق إليمما يفضي التدريب وفير  الطيران وتألمنالدولية قواعد الب

 أمنشبكة ، وبالتالي تعزيز ة للبلدان المستفيدية والتدريبةنيف الاتلتوفير المساعدجماعيا ن تعمل أ ةلدول المانحينبغي ل
 .الطويلجل األالدولي في الطيران 

بيانات وصيانة قاعدة بإعداد يكاو  تقوم االبأنة لدول المانح تمهيدي لاجتماعة، أوصى لأولمعالجة هذه المس ٢- ١
تقديم بعد و.  لجمع المعلومات األولية٢٠٠٦وقد وزع استقصاء في ديسمبر . ا وإليهالدولمن المقدمة ات المساعدمتابعة ل

في  لموارد المتاحةافضل ألى إ الوصول  عندئذالدولسيكون بامكان االيكاو، على استقصاء  الوقت المناسب في ردود مفصلة
 ١.ود في الجهةبالتالي تجنب التكرار واالزدواجي من خالل قاعدة بيانات مركزية، والعالم

ف تعزيز تنفيذ التدابير لى هد، في خطاب ألقاه مؤخرا، إشريفمين العام الدكتور الطيب األوأشار  ٣- ١
 .نيفلمشاريع التعاون التسق م ومتماسك  ونهج المنسقة المساعدةة عن طريقالتصحيحي

ات تدقيق برنامج عالمي إلجراء عمليخطة عمل االيكاو لتعزيز أمن الطيران من بين العناصر الرئيسية في  ٤- ١
 دولة، وللمساعدة ١٩٠منتظمة وإلزامية ومنهجية ومنسقة لتقييم أمن الطيران في جميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو وعددها 

وإن نجاح خطة العمل هذه .. .على تحديد وسد الثغرات في تنفيذ القواعد القياسية المتصلة باألمن التي أصدرتها االيكاو
تكافل بين البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، وآلية االيكاو ألمن الطيران، وبرنامج يتوقف بصفة أساسية على ال

المساعدات اإلنمائية المنسقة، ومشاريع التعاون الفني، لمساعدة الدول على تحقيق امتثال القواعد الواردة في الملحق السابع 
وفي إطار هذه المساعدات، تتخذ االيكاو . اشرة للدولعشر من خالل عمليات التقييم الفني والتدريب والمساعدات المب

التدابير الالزمة أيضا إلعداد برامج قياسية للتدريب على أمن الطيران، واالستعانة بشبكة عالمية من ستة عشر مركزا 
عدات طويلة ويقدم مزيد من المسا .للتدريب على أمن الطيران، وتقديم المساعدات الفورية من أجل سد الثغرات المستعجلة

األجل من خالل مشاريع التعاون الفني الى الدول التي أجري فيها تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران عند تنفيذها 
  ضمانلذلك فإن.  سيما الدول التي تعوزها الموارد البشرية أو المالية المطلوبة لخطط عملها الوطنية ألمن الطيران، وال

يقتضي اتباع نهج   ومشاريع التعاون الفنيج العالمي لتدقيق أمن الطيران والمساعدات اإلنمائية المنسقة البرنامالتنسيق بين
التنمية التدقيق إلى تنفيذ التدابير التصحيحية و عملية، منال لتعزيز كل عنصر من عناصر  ومتسقمتماسك ومنطقي

 .٢)التشديد مضاف (.المؤسسية

 المناقشة - ٢

جل مساعدة ألتمويل من لخرى ومنظمات أمناقشات منفصلة مع دول إجراء  فيبدأت الواليات المتحدة  ١- ٢
 لتقديم ةكوسيل و.بيةوالتدرية نيف الاتمساعدللالدولية ة الموارد فهرسبنهج متماسك انجاز  إلى ةفي جهودها الرامييكاو اال

و توفير أمتخصصين رسال الإ وأن تنظر في استضافة المتدربين أ، يمكن للدول األمنية تطوير البنية التحتية يالمساعدة ف
 .ةالمعدات حسب طلب البلدان المستفيد

                                                             
.  الوطنيـة والدوليـة   ية والفنيـة   التدريب  المساعدات  لزيادة فعالية موارد   األعضاء الدول   المقدمة من  البيانات    وتبادل  جمع مسعى فقط هذا ال  شملي 1

 .بناء القدرات لقائمة بالفعل برامج التي لديها عضوالة دوليعني ال" ةالمانح"ومصطلح 
 .٢٨/٣/٢٠٠٧ - ٢٦جدة ،  العربي، الدولي الثاني ألمن الطيران المدنياليكاو أمام المؤتمر  العام لاألمينكلمة  2
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 :بناء القدراتفي  المساعدة إلمكانات مجاالت واسعة يلييما وف ٢- ٢

أمن الطيران ، مفتشو    والمخاطر والتهديدات  اإلرهاب التركيز على تحليل   - الفنيةو يةالتدريبات  المساعد  ) أ
، تـدريب المـدربين   ة،  مراقبة الجود  ل الوطنية نظم، ال  واالمتثال اإلنفاذالوطني، التدريب على     المدني

  ذلك؛وغيراألزمات،  ، وإدارةتفتيش البضائع
ـ ، و  والقـوانين  ، والبروتوكوالت ،االتفاقياتو،  اللوائحتنفيذ  التشريعات و  وضع   – التشريع  ) ب سياسات ال

 ؛وتسوية المنازعاتشغيلية التة واإلداري واإلجراءات، الخاصة بالمشتريات
ة، وضع خطوط واضحة للسلطة والـشفافي     ،   القانون إلنفاذ إجراءاتوضع   - الشرطة وإنفاذ القانون    ) ج

 ؛من المطاراتأ والتدريب لقوات ةنيلفوتقديم المساعدة ا
وتـدابير  عليهـا،   ائج المترتبة   نتالو لألزمات   فعالة ةيإداروضع وتنفيذ تقنيات     - تدابير األمن الداخلي     )د

 .ةالحيويالتحتية  البنية ةحمايو ،لطيران والنقلة لأمني

األمنية على أنها  تطوير البنى التحتية ات الدولية ألمن الطيران الدولي فيلمساعداالواليات المتحدة حددت  ٣- ٢
 والسلطات ةل الشريك مع الدواألخيرةاالجتماعات ة في مشتركومن المواضيع ال. لسنة القادمةلعليا ذات أهمية  ةولويأ

الدولية قواعد والتوصيات الالوفاء بالموارد المشتركة وزيادة التعاون مع الدول التي تحاول تعزيز  هو ضرورة اإلقليمية
استكشاف السبل والوسائل لمساعدة بالواليات المتحدة حاليا تقوم وفي محاولة لتوسيع نطاق هذا العمل،  .من الطيرانأل

إتاحة  الطيران وذلك بمنأتدقيق  لالعالميالمحددة من خالل البرنامج  األمنيةثغرات  السدرافية في مختلف المناطق الجغ
 الدول  من مع احتياجات كلاالتي يمكن تكييفهوالواليات المتحدة  من والتدريبيةة نيفالات مجموعة واسعة من المساعد

 .قاليم على حدةواأل

وقوائم ، ية االيكاورعاحت ت برامج المساعدةل  دوليةياناتقاعدة بهناك  تكون أنوالهدف النهائي هو  ٤- ٢
 ركز برنامجقد و .جل تجنب ازدواج الجهودأمن ة الحصول عليها لدول المانحل التي يمكن بالحضوروبالدورات المعروضة 

قيق أمن الطيران من سد الثغرات التي كشفت في إطار البرنامج العالمي لتدعلى تمكين الدول  ةات االنمائية المنسقالمساعد
 عمل برنامجيكما .  ألمن الطيرانةمتطورالموارد ال، توثيق التعاون والتنسيق مع الدول ذات أمور جملة ، ضمنمن خالل
ة مبتكروضع برامج  والدولية ومؤسسات التمويل المتعددة الجنسيات لاإلقليمية مع الهيئات ات االنمائية المنسقةالمساعد
 ةات االنمائية المنسقالمساعد برنامجلتزم بالعمل بشكل وثيق مع تالواليات المتحدة هذا البرنامج وم وتدع. والمساعدةللتمويل 

 .هداف هذه األبلوغل

 االستنتاج - ٣

 لتقديم المساعدة، مما يعزز جماعيا تعمل أن لدوللنه ينبغي أ فإن الواليات المتحدة تعتقد وفي نهاية المطاف ١- ٣
همية العمل الجماعي من خالل الهدف االيكاو أوقد حددت  . الطويلجلعلى األ كاملهاب  الدوليمن الطيران أشبكة

، باإلضافة إلى ذلكو. من الطيرانأتعزيز قدرات  على القائمةتشغيلية الشراكات العملت انطالقا من  وB8االستراتيجي 
إعتماد تحديث وب) ٢٠٠٤كتوبر أ ٨ سبتمبر الى ٢٨  من،مونتريال(ة في دورتها الخامسة والثالثين وميالجمعية العمقامت 
فعال التدخل غير أ الطيران المدني الدولي من ةحماي االيكاو المستمرة لبيان موحد بسياسات:  بعنوان٩- ٣٥ القرار

 .ا لألفرادوتدريبا ماليفعال التدخل غير المشروع يتطلب استثمارا أ لمنع ةنيفهذا القرار بأن تنفيذ التدابير ال ويقر .المشروع
مساعدة االيكاو في لسبل باستكشاف  الواليات المتحدة تقومة، وميلجمعية العم ل الخامسة والثالثينةدورالعمال أصلة مواول

 .المحددة من خالل البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيرانمنية معالجة نقاط الضعف األ
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 التوصيات - ٤

  :أن تقوم الجمعية العمومية بما يلي ١- ٤

ـ    إلى حاليا مساعدات كبيرة      التي تقدم  لمانحةاعقد اجتماع مخصص للدول       )أ ستفيدة بغيـة    البلـدان الم
  .مساهمة الدول واهتمامهاالتماس 

 برنامج المساعدات االنمائية المنسقة  في قاعدة بياناتالنشطةحوافز مبتكرة لتشجيع المشاركة انشاء   ) ب
الدول تنفذها مساعدة التي برامج البشأن معلومات ابع التتالتي لموارد الالزمة لبناء القدرات ل

 .المساعدةالى ، وتبين احتياجات الدول  والمقدمة إليهااألعضاء

   — انتهى —
  


