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  المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران
 ٢٠١٢ سبتمبر ١٤-١٢، یالمونتر

  بناء القدرات والمساعدة الفنیة  من جدول األعمال: ٥البند 

 ن الطیران وبناء القدرات لمساعدة في مجال أمل تهااالیكاو وأنشط استراتیجیةتعزیز 

  (مقدمة من األمانة العامة)

  الملخص
األنشطة التي تقوم بها عن برنامج األمن و  –تتضمن ورقة العمل هذه لمحة عامة عن أنشطة دعم التنفیذ والتطویر 

رقة الضوء على االیكاو لمساعدة الدول األعضاء في تنفیذ القواعد والتوصیات الواردة في الملحق السابع عشر. وتلقي الو 
بذل األموال المخصصة لمیزانیة البرنامج العادي لالیكاو بغیة ضمان  لتكملةالحاجة المستمرة إلى مساهمات مالیة وعینیة 

أمن الطیران وتجاوز التحدیات التي یطرحها تنفیذ الملحق المحدقة بمعالجة المخاطر  علىأقصى الجهود لمساعدة الدول 
  السابع عشر.

  .٦الفقرة التوصیات الواردة في و  االستنتاجاتقرار إمدعُّو إلى المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران  اإلجراء:

 المقدمة - ١

الواردة في الملحق السابع عشر، مستوى خط األساس الدولیة برنامج االیكاو ألمن الطیران، من خالل القواعد والتوصیات حدد یُ 
قّیم االیكاو تنفیذ تُ ، )USAP(البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران  إطاراالیكاو. وفي ألمن الطیران في الدول األعضاء في 

 غاللالواردة في الملحقین السابع عشر والتاسع. ومع اإلقرار بإمكان استذات الصلة بأمن الطیران و  الدولیة القواعد والتوصیات
الموارد أن الدول ال تتوفر لها كلها الطیران المدني وبفي في أي مكان الرتكاب أفعال تدخل غیر مشروع مواطن الضعف 

الدول على تطویر القدرة الالزمة في  ةساعدقوم االیكاو بمذات الصلة، ت الدولیة الضروریة لالمتثال الكامل للقواعد والتوصیات
 بصورة شاملة على ركائز ثالثتحسین أمن الطیران  فيمجال أمن الطیران والحفاظ علیها. ویقوم هذا النهج المستند إلى النظم 

 ج)من أجل تقییم األداء؛ و ب) البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران و : أ) القواعد والتوصیات الدولیة لتحدید توقعات األداء؛ هي
فیر مساعدة الدول مباشرة على تحسین أدائها في مجال أمن الطیران. وتو وذلك من أجل األمن  –برنامج دعم التنفیذ والتطویر 

 المساعدة أمر ضروري لضمان نظام عالمي للنقل الجوي آمن وقوي.

 إطار سیاسة المساعدة في مجال أمن الطیران - ٢

البیان الموحد بسیاسات االیكاو المستمرة لحمایة الطیران المدني ، ١٧- ٣٧الجمعیة العمومیة  قرارب المرفق (و) یقر ١- ٢
تفتقر للقدرة على مراقبة أمن الطیران، النامیة،  البلدان، وخصوصا البلدانبعض بأن  ،الدولي من أفعال التدخل غیر المشروع

ویضع القرار  .غیر كافیة المادیة/أو الفنیة و/أو المالیة و هامواردن أل تنفیذا تاماالوقائیة  التدابیرصعوبات في تنفیذ  وتواجه
 ها، ویحثمن االیكاو إلى طلب المساعدةالدول في موقع القیادة العالمیة لتسهیل وتنسیق المساعدة والدعم للدول، ویدعو  االیكاو
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لبلدان التي تقدمها إلى ا المساعداتهیب بجمیع الدول أن تزید من ، ویُ تدریب على أمن الطیراناالیكاو للمراكز استخدام على 
  لدعم المالي إلى أنشطة المنظمة في مجال أمن الطیران.اأن تقدم إلیها و التي هي بحاجة 

ویحث اإلعالن بشأن أمن الطیران الذي اعتمدته الجمعیة العمومیة لالیكاو خالل الدورة السابعة والثالثین  ٢- ٢
توفیر  اإلجراءاتتتضمن هذه ة بالطیران المدني. و دقلتهدیدات المحل للتصديالدول األعضاء على تحسین التعاون الدولي 

المساعدة الفنیة إلى الدول التي تحتاج إلیها، بما في ذلك التمویل وبناء القدرات ونقل التكنولوجیا لمعالجة التهدیدات على نحو 
 بالتعاون مع الدول األخرى والمنظمات الدولیة والشركاء في قطاع الصناعة.وذلك فعال، 

التي اعتمدها المجلس وأقرتها الجمعیة  )ICASS( ستراتیجیة االیكاو الشاملة ألمن الطیرانإوقد حددت  ٣- ٢
ستراتیجیة ألنشطة االیكاو في مجال أمن الطیران للفترة إسبعة مجاالت تركیز  ،العمومیة لالیكاو خالل الدورة السابعة والثالثین

 قدرة الدولنشاء ویعالج مجال التركیز المعنون "تعزیز االمتثال العالمي وإ  خطة عمل االیكاو. لتخلف بذلك، ٢٠١٦-٢٠١١
على مراقبة أمن الطیران" على وجه التحدید تعزیز جهود بناء القدرات وزیادة مستوى الوعي في مجال األمن وتقویة  المستدامة

  التدریب والخدمات االستشاریة.

  تعزیز جهود بناء القدرات - ٣
مساعدة الدول على حثیثا إلى األمانة العامة  سعىإطار سیاسة المساعدة في مجال أمن الطیران، تتمشیا مع  ١- ٣

وتسترشد هذه  .الطیران معالجة مواطن القصور المكتشفة عبر عملیات التدقیق المنفذة ضمن إطار البرنامج العالمي لتدقیق أمن
 ، التي تحدد بارامترات ومنهجیة اإلدارةوبناء القدرات في مجال أمن الطیران او للمساعدةالجهود المتجددة بإستراتیجیة االیك

تحدید األولویات ضمن  قوممن المساعدة التي تقودها االیكاو، ییمكن أن تستفید العدید من الدول  وبما أنلمساعدة الدول. 
المثبتة في مجال  دور مركزي في اإلستراتیجیة، مع أخذ ما یلي في الحسبان: الشواغل البارزةبالمشاریع المركزة على الدول 

عملیات الطیران وغیرها من مؤشرات الخطر؛ و  خالل أنشطة التدقیق؛من المكتشفة  خرىاألمن ومواطن القصور الخطیرة األ
 ةیضرور غیر الومستوى التزام الدولة واستعدادها لقبول المساعدة والحفاظ على التحسینات. وتواصل االیكاو توفیر المساعدة 

 ولویات األخرى وبتوفر الموارد المالئمة.رهنا باألو على أساس استرداد التكلفة مثال، وذلك ، لمن یطلبها من الدول

األداة الرئیسیة التي  )SIP(وفي ظل إستراتیجیة المساعدة، تشكل خطط تحسین أمن الطیران في الدولة  ٢- ٣
التفاق مع الدول المتلقیة للمساعدة على أدوار ومسؤولیات كل طرف وعلى االلتزامات والنتائج لللتوثیق و و تستخدمها االیكاو 
إجراء منسق من جانب جمیع أصحاب  تخاذال صارمةلدول نقطة مرجعیة وحیدة و لالیكاو و لالخطط  وتتیحالمتوقعة والنتائج. 

وة على ذلك، توثق الخطط األنشطة بحیث تتیح رصد وعال المصلحة المعنیین لمعالجة مواطن القصور في مجال أمن الطیران.
 أداء التنفیذ وٕاجراء التعدیالت بحسب االقتضاء.

وقد أنشأت االیكاو الفریق المخصص المعني بالشراكات من أجل بناء القدرات في مجال أمن الطیران لتنسیق  ٣- ٣
لتبادل المعلومات وتنسیق  كّرسهو المنتدى المتوفیر المساعدة على الصعید العالمي. والفریق المخصص الذي ترأسه االیكاو 

، مساعدةاالیكاو في تحدید الحاالت التي تحتاج إلى الودعم بغیة تعزیز الشراكات وتفادي ازدواجیة الجهود  المساعدة أنشطة
معلومات والترویج ألفضل الممارسات في تصمیم مشاریع المساعدة وتسلیمها. وتشكل الحاجة إلى توخي االحتراس في تبادل 

ز اإلفصاح عن هذا النوع من المعلومات إلى أطراف . فمن ناحیة، یعزّ ستمرا لتنسیق أنشطة المساعدةاألمن الحساسة تحدیا م
. ومن ناحیة أخرى، قد یكشف تبادل المعلومات عن تفاصیل بشأن مواطن ضعف نحو أهدافها ثالثة الكفاءة وتوجیه المساعدة

 طبقت االیكاو قائمة المساعدة في التنفیذ والتطویرفي الكشف عنها. ولمعالجة هذه المسألة، وعالقات ثنائیة ال ترغب الدول 
)ISDAL (.إلتاحة تبادل التفاصیل األساسیة وتسهیل المناقشات الثنائیة للحصول على معلومات متعمقة 
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. إقلیمیا دةفكرة تقدیم المساع دتأییمن ) CASP(اسُتلهم نموذج برنامج االیكاو التعاوني ألمن الطیران ولقد  ٤- ٣
مكون یقدم هذا البرنامج المساعدة والتدریب الموجهین لألعضاء فیه، تحت رعایة االیكاو وبدعم كامل من األمانة العامة. وهو و 

بیان أهداف تحسین أمن الطیران وتساهم في تقدیم الموارد المالیة. ومتابعة للشترك في من دول شریكة على المستوى اإلقلیمي ت
على إعداد المشترك الذي اعتمده المؤتمر اإلقلیمي المنعقد في البحرین، تعمل األمانة العامة مع إحدى عشرة دولة مشاركة 

خالل ُقبل االقتراح  قدجات إقلیمیة محددة. و لتلبیة احتیااقتراح من أجل إقامة برنامج تعاوني ألمن الطیران في الشرق األوسط 
البرنامج التعاوني  حفل توقیع لتدشین إقامةفي البحرین. ومن المزمع  ٢٨/٦/٢٠١٢و ٢٧ُعقد في  االجتماع التحضیري الذي

ب وترحّ  بالتزامن مع المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران.) CASP-Middle East(ألمن الطیران في الشرق األوسط 
 االقتراحات مع مجموعات دول إقلیمیة أخرى. عدادإلفرصة أي األمانة العامة ب

لتعزیز مواءمة  ٢٠١١في دیسمبر  )MARB( أنشأ األمین العام مجلس استعراض الرصد والمساعدةولقد  ٥- ٣
أنشطة المساعدة التي تقوم بها االیكاو في مجال أمن وسالمة الطیران مع مواطن القصور المكتشفة من خالل عملیات التدقیق 

ر البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران وأنشطة رصد السالمة، وتقویة التنسیق الداخلي وتوفیر مراقبة اإلدارة المجراة ضمن إطا
كبار أعضاء فریق اإلدارة في األمانة الذي یضم للبرامج ذات الصلة. ویقدم المجلس الذي یترأسه األمین العام و  الرفیعة المستوى

 االیكاو. العامة تقاریر مرحلیة دوریة إلى مجلس

ن االیكاو ترحب فإمیزانیة البرنامج العادي،  مواردمن ُیمّول برنامج االیكاو في مجال أمن الطیران  ورغم أن ٦- ٣
بالمساهمات المالیة والعینیة الطوعیة اإلضافیة من الدول لتحسین أمن الطیران، بما في ذلك من خالل أنشطة بناء القدرات. 

دعم مشاریع المساعدة التي تقوم بها االیكاو في ظل خطط تحسین أمن الطیران في في أمور منها  ستخدم هذه المساهماتوتُ 
  المعارین ألمد قصیر للقیام بأنشطة المساعدة.خبراء أمن الطیران سفر الدول و 

  إذكاء الوعي بالمسائل األمنیة - ٤
دكار ي البحرین وكراكاس و ، عقدت االیكاو بالتعاون مع الدول مؤتمرات إقلیمیة ف٢٠١٢و ٢٠١١في عامي  ١- ٤

 اتالمؤتمر  تلتقییم التقدم المحرز في تنفیذ اإلعالن بشأن أمن الطیران. وشكلعن أمن الطیران دلهي وموسكو وكوااللمبور ونیو 
الدول على مستوى المدیرین العامین والمسؤولین اآلخرین الرفیعي المستوى ومنظمات إقلیمیة ومجموعات  اي شاركت فیهتال

بیانات مشتركة تقر بالتقدم المحرز وبالتحدیات الرئیسیة  توأصدر  ،قوبل بالترحیب ع الطیران محفال لتبادل المعلوماتتمثل قطا
التي تواجه أمن الطیران على الصعید اإلقلیمي، مما أدى إلى تحسین الوعي في مجال األمن. وبناء على النجاح الذي احرزته 

ذكاء أنشطة أخرى إلب القیام لمؤتمر الرفیع المستوى، تنظر األمانة العامة حالیا فيهذه المؤتمرات ومساهمتها في التحضیر ل
في مجال  یناإلقلیمی ینمتاز بالكفاءة من حیث التكلفة. ومن شأن رفع عدد وظائف المسؤولی على نحوالوعي بالمسائل األمنیة 

   في رفع مستوى الوعي في مجال األمن.أن یسهم أكثر دعم حالیا جمیع أقالیم االیكاو وظائف ت ٧إلى  ٤أمن الطیران من 

  التدریب على أمن الطیران - ٥
تقدیم المساعدة إلى الدول. ویشمل التدریب من  ال یتجزأ جزءً منذ فترة طویلة التدریب على أمن الطیران ُیشكل  ١- ٥

اإلدارة على مستوى و األساسیة  المواضیع الفنیةمن قبیل مواضیع  عمل عنالذي تقدمه االیكاو دورات دراسیة موحدة وحلقات 
الدخول، فیما تركز الحلقات الدراسیة على إعداد برامج أمن الطیران. وبهدف زیادة المهارات المهنیة والكفاءات، باشرت األمانة 

الئم بغیة التأكد من أنها تعالج على نحو م العامة استعراضا شامال لبرامج التدریب والمواد اإلرشادیة الصادرة عن االیكاو
لتهدیدات القائمة والناشئة، وتعكس أفضل الممارسات في مجال أمن الطیران وتستخدم المبادئ والنهج والوسائل المعاصرة ا

لتعلیم البالغین. وتشمل النتائج المتوخاة سلسلة محدثة من برامج التدریب التي تستخدم على النحو األمثل نهج التعلم تحت 
 اإللكتروني والتعلم المختلط.إشراف مدرب والتعلم 
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عت االیكاو شبكة مراكز التدریب على أمن الطیران من خالل عدد المراكز على الصعید العالمي إلى وقد وسّ  ٢- ٥
في كل ثالث سنوات تخضع كل جودة. و ال رفیعضمان توفیر تدریب بغیة  للتقییم المستمر للمراكز وأنشئت آلیة مركزا. ٢٣

لدورات التدریب في المراكز هو عودة  ها. والهدف األسمىمركز حفاظ على ثابتة وذلك بغیة الر اعتماد معاییالمراكز للتقییم وفق 
المشاركین إلى سلطاتهم الوطنیة/سلطات المطارات مزودین بالمعرفة المطلوبة لإلعداد و/أو التنفیذ المالئم لبرامج أمن الطیران 

بأمن الطیران. وتشجع االیكاو الدول على االستخدام  لتسهیالت ذات الصلةالمتعلقة با الدولیة الممتثلة للقواعد والتوصیات
  كجزء من برامجها التدریبیة الوطنیة. الصادرة عنها المباشر لمجموعات المواد التدریبیة في مجال أمن الطیران

  االستنتاجات والتوصیات - ٦
 :التالیةإلى إقرار االستنتاجات مدعو المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران  ١- ٦

 التطبیق الموحد والمتسق للقواعد والتوصیات الدولیة المتعلقة بأمن الطیران أمر في غایة األهمیة؛  ) أ

  في تحسین تطبیق أمن الطیران.تسهم أنشطة المساعدة التي تقوم بها االیكاو   ) ب
  :إلى التوصیة بما یليمدعو المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران  ٢- ٦

  التركیز على توفیر المساعدة في مجال أمن الطیران؛ االیكاوأن تواصل   ) أ
امتداد وأثر أنشطة االیكاو في مجال تقدم الدول األعضاء المساهمات المالیة والعینیة الطوعیة لزیادة أن   ) ب

  تحسین أمن الطیران.

 — انتهى —


