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النقل  وسائل في مختلف أنواععامل. وتقوم مهمته الرئيسية على جمع أحدث المعلومات بشأن الحوادث وحاالت الطوارئ 
 وتسليمها إلى المسؤولين رفيعي المستوى في الصناعة، والتفاعل مع المنظمات األخرى.

لدى تلقي كتاب من األمين العام لاليكاو  ٢٠٠٦وأنشأ االتحاد الروسي نقطة اتصال تابعة لاليكاو في عام  ٢-٢
يقترح فيه انضمام االتحاد إلى شبكة نقاط االتصال التابعة لاليكاو إلقامة اتصاالت بين الدول في حال حصول تهديد للطيران 

لرئيسي لرصد ومراقبة النقل التابع للهيئة الفدرالية لمراقبة النقل في وزارة االمدني. وتعمل نقطة االتصال من المركز المؤتمت 
 النقل في االتحاد الروسي.

ثماني مقاطعات فدرالية في قسم عامل ضمن المركز اإلداري وأقسام إقليمية في وتتكون نقطة االتصال من  ٣-٢
 عمل على مدار الساعة.ياالتحاد الروسي، وجميعها 

يلية األساسية لنقطة االتصال جمع المعلومات ومعالجتها ونشرها، باإلضافة إلى تبادل وتشمل المهام التشغ ٤-٢
 نشطة الطيران المدني.أالمعلومات بين الدول والمنظمات في حال حصول تهديد بفعل تدخل غير مشروع في 

إلنقاذ في النقل مع الدول، تؤمن نقطة االتصال التعاون التشغيلي مع مراكز البحث واإلى التفاعل  وباإلضافة ٥-٢
في االتحاد الروسي ومع الهيئات الفدرالية التابعة للسلطة التنفيذية، كما السكك الحديدية والسيارات بواسطة الجوي والبحري و 

 توفر المساعدة التنظيمية واإلعالمية لمركز االستجابة للطوارئ في األوضاع الحرجة.

 التي وقعت: دثاواع من المعلومات، رهنا بالحو العاملة تحت الطلب ثالثة أنوتوفر نقطة االتصال  ٦-٢

 معلومات عاجلة تتطلب تبليغا فوريا؛ 

 معلومات يومية عن الحوادث خالل الساعات األربع والعشرين األخيرة؛ 

 والتدابير التشغيلية المتخذة لتفادي حاالت الطوارئ المحتملة.تحليلية المواد ال شملمعلومات أسبوعية ت 

من منارات  المستغيثةمعلومات عن موقع الطائرة أو السفينة  تتلقى نقطة االتصالفي حال وقوع حادث،  ٧-٢
المركبة على متن الطائرات والسفن. وترصد نقطة االتصال الجهوزية  سارسات-التابعة لنظم كوسباس الطوارئ التلقائية

 المتواصلة ووصول قوات البحث واإلنقاذ في الوقت المناسب.

جنة والتشغيل الخاص بالهيئة الفدرالية لمراقبة النقل في قاعة ُجّهزت خصيصا لنقطة مقر اللوتعقد اجتماعات  ٨-٢
المسائل صلة  أكثر حاالت الطوارئ الخاصة بالنقل. ويجري خالل هذه االجتماعات استعراضاالتصال بغرض تفادي وتجاوز 

 اد خطط لتطبيقها.في مجال النقل، بما فيها تلك المرتبطة بأمن الطيران، ويتم إعداد حلول واعتم

: الهاتف والفاكس وشبكة اتصاالت الطيران ويجري تلقي المعلومات ونقلها باستخدام مختلف أنواع االتصاالت ٩-٢
وقنوات االتصاالت اإللكترونية. ويتم حاليا إعداد منتج برنامج خاص سيسمح لنقطة االتصال بالعمل بطريقة  )AFTN(الثابتة 

 مؤتمتة في فضاء معلومات واحد.

التكنولوجيا الحديثة القائمة على استخدام من خالل أنشطة نقطة االتصال المعنية بأمن الطيران  يتم دعمو  ١٠-٢
قنوات جديدة لالتصاالت ونقل  نشاءإ أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية، ونظم االتصاالت بواسطة األقمار الصناعية و 

 البيانات.
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 لتطوير ما يلي:الخاصة باان وتشمل خطط نقطة االتصال المعنية بأمن الطير  ١١-٢

 موسوعة أمن الطيران ( طالقإAVSECPaediaالصادرة عن االيكاو واستخدامها استخداما ناشطا؛ ( 

 نشاء مورد واحد للمعلومات بشأن أمن النقل والطيران؛إ 

 إقامة نظام للمراقبة المؤتمتة ألمن النقل عن بعد، بما في ذلك أمن الطيران؛ 

 بالزمن الحقيقي وتلقي معلومات بشأن  معينة نظام مراقبة حديث يتيح رصد حالة وموقع وسيلة نقل نشاءإ
 جميع المخالفات المرتكبة في تشغيل وسيلة النقل هذه؛

  في األقاليم الروسية؛تحسين نقاط االتصال المعنية بأمن الطيران 

  النقل؛إقامة مراكز نقالة لمراقبة أمن النقل والطيران في أكبر عقد 

 لالتصاالت بواسطة األقمار الصناعية واالتصاالت األرضية تتمتع بالقدرة على بث  بنية تحتية نشاءإ
 صور الفيديو.

االتصال بالفريق الفرعي المعني ولدى القيام بأنشطتها ضمن إطار االيكاو، تحافظ نقطة االتصال أيضا على  ١٢-٢
) مع إدارة ”hotline“وتتواصل بواسطة "الخط الساخن" (ع لمجموعة الثمانية بأمن النقل لمكافحة الجريمة والتصدي لإلرهاب التاب

المتعلقة بحاالت األزمات في النقل الجوي والوقاية من  أمن النقل التابعة لوزارة األمن القومي األمريكية لمعالجة المسائل الطارئة
 نقاط االتصال في الدول األخرى.تفاعلها مع أفعال التدخل غير المشروع في أنشطة الطيران المدني. وهي تزيد أيضا 

  االستنتاج والتوصيات -٣

نقاط االتصال المعنية  تشكل دعى المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران إلى تأييد االستنتاج التالي:يُ  ١-٣
أمن الطيران.  علىبأمن الطيران التابعة لاليكاو آلية فعالة لتبادل المعلومات الحرجة قبل أو خالل أو بعد حدوث واقعة تؤثر 
 وتقوم مهمتها األساسية على المساعدة في الوقاية من أفعال التدخل غير المشروع في أنشطة الطيران المدني.

 المستوى بشأن أمن الطيران إلى إصدار التوصيات التالية: ُيدعى المؤتمر الرفيع ٢-٣

بشكل متواصل وتطوير التفاعل بين نقاط االتصال المعنية بأمن الطيران التابعة  اتزيادة كفاءة العملي  )أ 
 ؛لاليكاو بغرض الوقاية من أفعال التدخل غير المشروع في أنشطة الطيران المدني

نقاط االتصال التابعة لاليكاو لتنسيق جهود الدول الرامية إلى  االستغالل الناشط للفرص التي تتيحها  )ب 
 من المخاطر والوقاية من التهديدات المحدقة بالطيران المدني؛ حدال

عمل نقاط االتصال المعنية واستخدامها في  )AVSECPaedia(تأمين تطبيق موسوعة أمن الطيران   )ج 
  بأمن الطيران التابعة لاليكاو؛
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يلية إضافية وتزود نقاط االتصال التابعة لاليكاو بالتكنولوجيات الحديثة باالستناد إقامة إجراءات تشغ  )د 
  وقنوات االتصاالت الجديدة؛ إلى استخدام أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية المتطورة

إجراء دورات اختبار منتظمة بين نقاط االتصال المعنية بأمن الطيران التابعة لاليكاو بغرض دعم   )ه 
  على العمل بكفاءة. قدرتها

 -انتهى  -


