
 المقاصد -خّطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا المؤتمر الوزراي ل

4/4/2016 

 المؤتمر الوزاري حول أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا

 8/4/2016إلى  4ويندهوك، ناميبيا، 
 

 أفريقيافي أهداف أمن الطيران والتسهيالت مشروع 

أمن مراقبة لبرامج الدول نها التي تتضمّ مستوى التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة في  ن التدريجيالتحسّ تحقيق  من الضروري
 ، وتسهيل السفر من خالل تنفيذ قرارات االتحاد األفريقيالمطّبــــقة الدوليةاإليكاو  من خالل تنفيذ قواعد وتوصيات الطيران

 :قتصادي. والمطلوب من ثم هو ضمان ما يليالنمو االتحقيق تطوير النقل الجوي و من أجل وسياسات وتوصيات اإليكاو 

لتنفيذ الفعال كحد أدنى للمتوسط العالمي ل 65õنسبة  الدول األفريقية منعلى األقل ن في المائة يخمس بلوغ )1
 وبلوغ 2020 عام منها هذه النسبة بحلول في المائة 75 وبلوغ، 2017 عام بحلولكحد أدنى  للعناصر الحاسمة

 ؛2023 عامنهاية  بحلول ذات النسبة الدول األفريقية جميع

الشواغل البارزة الحالية في مجال األمن في جميع لمعالجة  اإلجراءات المناسبة فوراً  ، اتخاذكمسألة عاجلة )2
 أشهر؛ ثالثةأي شواغل أمنية بارزة جديدة في غضون ى سوّ المنطقة، على أن تُ 

أمن الطيران  مراقبةبمهام  الضطالعلأدوار محددة بوضوح وموارد مستدامة  ديهالالمختصة التي سلطات ال تحديد )3
 عامنهاية بحلول  األفريقية دولالوفي جميع  2017بحلول عام  الدول األفريقية من ٪50في  والتسهيالت

 ؛2020

برنامج الوطني : ال2017 عامنهاية يكون لدى جميع الدول البرامج الوطنية المدونة والمعتمدة التالية بحلول أن  )4
البرنامج و  (NCASQCP) والبرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني (NCASP)ألمن الطيران المدني 

 ؛(NATFP) النقل الجوي لتسهيالتالبرنامج الوطني و  (NCASTP) المدني الطيرانعلى أمن  للتدريبالوطني 

بحيث تكون قادرة على النقل الجوي المدني  تولتسهياللجان وطنية ألمن الطيران المدني ل جميع الدول تشكيل )5
 ؛2020عام نهاية  بحلولالعمل 

وٕاجراءات  ، مع مراعاة "بيان اإليكاو بشأن السياق العام للمخاطر"األمنية إدارة المخاطر إجراءاتوضع  )6
 ؛2020في جميع الدول بحلول نهاية عام  االستجابة لألزمات

 ؛2017اإليكاو لجهات اتصال أمن الطيران بحلول نهاية عام بشبكة جميع الدول  التحاق )7



بحلول نهاية عام  وتنميتها والحتفاظ بها لموارد البشريةجتذاب امناسبة الال بوضع السياساتجميع الدول  قيام )8
 ؛2017

. 2023ام يالت بحلول نهاية عة في مجال أمن الطيران والتسهاممستدالتدريبية ال هاقدرات بتنميةجميع الدول  قيام )9
لتعلم اإللكتروني توفير إمكانيات اتدريب لال وٕاعداد لالحتياجات المحليةوفقًا الدورات الحالية  تعديلذلك  وقد يشمل

 ؛الدورات القائمين على إعداديب وتدر  على اإلنترنت والتدريب المختلط

 أمن الطيرانعلى التدريب  في مجال اإلقليمية داخل المجموعاتالتعاون  بالتشجيع على جميع الدول قيام )10
 ؛والتسهيالت

 وثيقةحكام أل طبقاً فقط، وذلك  (MRPs)المقروءة آليا السفر وازات جإصدار  لىعجميع الدول  قتصارا )11
من  غير المقروءة آلياً السفر جميع جوازات  سحبمع ضمان "وثائق السفر المقروءة آليًا"   Doc. 9303اإليكاو
 ؛2017 نهاية عام بحلول التداول

، مثل التسجيل المدني وأنظمة الموثوقة ن المصادر األساسية للبياناتيفي تحسباالستثمار جميع الدول  قيام )12
وثائق السفر المسروقة والمفقودة والملغاة ب الخاصة ضع إجراءات لإلبالغ عن المعلوماتوو اإلحصاءات الحيوية، 

 ؛2020والمفقودة بحلول نهاية عام إلدراجها في قاعدة بيانات اإلنتربول لوثائق السفر المسروقة 

عديمي اللالجئين واألشخاص  وثائق السفر المقروءة آلياً سوى  بعدم إصدارمن الدول  في المائةن يخمس قيام )13
 ؛2020عام نهاية جميع الدول بذلك بحلول  وقيام 2017الجنسية بحلول نهاية عام 

 70õ وانضمام، 2017 نهاية عام بحلول (PKD) العامةدليل المفاتيح إلى في المائة من الدول ثالثين  انضمام )14
 ؛2023 نهاية عام بحلول إليه جميع الدول وانضمام 2020عام نهاية بحلول  امنه

مع الوطنية  اعن الركاب في إطار تشريعاته (API)نظام المعلومات المسبقة  أن تستحدثجميع الدول لينبغي  )15
بحلول نهاية عام  لتقديم هذه المعلومات، وذلك (PAXLST) دولياً قوائم الركاب المعترف بها نموذج ب التقيد

 ؛2020

الطيران  من أجل حمايةلمخاطر اتقييم عمليات تها على إجراء اجميع الدول اإلجراءات المناسبة لتطوير قدر  اتخاذ )16
فجرة التي أي تهديدات محتملة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األجهزة االرتجالية المت المدني من

واألجهزة االرتجالية المتفجرة في البضائع  )المانبادز( الدفاع الجوي المحمولة أسلحةو  )IEDs( يحملها األشخاص
 ؛2023عام نهاية ، وذلك بحلول والتهديدات من الداخل، الخ.


