
حديات المشتركة من خالل المؤتمر اإلقليمي ألمن الطيران ألوروبا وشمال األطلنطي من أجل التصدي للت
 اإليكاو العالمية ألمن الطيران ةتنفيذ خط
 (31/5/2018-29برتغال ال، ة)لشبون

 ألوروبا وشمال األطلنطيخريطة أمن الطيران 

لتصدي للتحديات من أجل "خريطة أمن الطيران ألوروبا وشمال األطلنطي، التي اعتمدها المؤتمر اإلقليمي  تشكل -1
أساس  ،(31/5/2018-29برتغال ال، ةشبون)ل "المشتركة من خالل تنفيذ خطة اإليكاو العالمية ألمن الطيران

األعمال الواجب تنفيذها من جانب الدول والجهات المعنية في إقليم أوروبا وشمال األطلنطي، حسبما نسقه مكتب 
أوروبا وشمال األطلنطي بواسطة فريق أمن الطيران التابع لمكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي، 

لقائمة في إقليم أوروبا وشمال األطلنطي )مثل هيئات االتحاد والمجموعات والمحافل ا لهيئاتثيق مع ابالتعاون الو و 
ها مجلس األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني...إلخ( واتساقًا مع الخطة العالمية ألمن الطيران التي أقر  

 اإليكاو.
أمن الطيران، في مجال مهام الجرااات و مختلف اإلن بي  تُ المرفق )أ( من الخريطة الخصائص اإلقليمية و ُتراعَى في  -2

المنصوص عليها في الخطة  األساسيةالمرتبطة باإلجرااات التي و فضاًل عن المسؤوليات والنتائج المنتظرة 
  التالية: ألولويات الرئيسية الخمسل وفقاً العالمية ألمن الطيران 

 لها؛ التصديو تعزيز الوعي بالمخاطر  -1
 ؛ة في مجال أمن الطيرانالثقافة األمنية وتعزيز القدرات البشري نشر -2
 تحسين الموارد التكنولوجية وتعزيز االبتكار؛ -3
 ان الجودة؛وضم الرقابةتحسين  -4
 اإلقليمي.على الصعيد زيادة التعاون والدعم  -5

 قراراتالخطة العالمية ألمن الطيران، وتراعي ما يتصل بذلك من  متسقة معتعد هذه الخريطة وثيقًة "حية" و  -3
 إليكاو.عن ا صادرةوتوجيهات تنظيمية 

األطلنطي بين مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي  مالوستجمع خريطة أمن الطيران ألوروبا وش -4
والدول والمنظمات اإلقليمية والجهات المعنية في معرض جهود شاملة ومنسقة من أجل تعزيز التعاون اإلقليمي 

الهدف الرئيسي للخريطة في مساعدة وتشجيع جميع الجهات وفيما بين األقاليم في مجال أمن الطيران. ويتمثل 
المعنية في إقليم أوروبا وشمال األطلنطي على العمل بصورة تعاونية نحو التنفيذ الفع ال لإلجرااات والمهام المتفق 

من أ شبكةلملحق السابع عشر واستدامة حكام اعليها لتحقيق أهداف الخطة العالمية ألمن الطيران واالمتثال أل
فريق أمن الطيران التابع لمكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال " اللجوا إلىبواسطة  ةواإلقليمي ةالطيران العالمي

ت كمنتدى رئيسي )بالتنسيق مع الهيئات والمجموعات والمحافل األخرى( من أجل تعزيز تبادل المعلوما "األطلنطي
 .فيما بين الجهات المعنية كافةً 

تُبي ن خريطة أمن الطيران ألوروبا وشمال األطلنطي الحالة المحددة لمناطق أوروبا وشمال األطلنطي مع كذلك و  -5
مكتب اإليكاو ألوروبا وشمال األطلنطي هي أيضًا دول أعضاا في االتحاد المعتمد لديها دول المراعاة أن نصف 

روبية للطيران المدني. وعالوة على ذلك، في اللجنة األو  أعضاادولة  44ثمة باإلضافة إلى ذلك األوروبي، و 
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مجموعة متنوعة من دول أوروبا وشمال األطلنطي تشارك في  تشمليتعين معرفة أن منظمات إقليمية أخرى 
 ) مثل دعم التنفيذ والمراقبة وبناا القدرات(. اأمن الطيران أو في جزا منهأعمال 

ْذ تضطلع -6 فإن الخريطة، تنفيذ بالمتصلة مسؤولياتها بة والجهات المعنية جميع الدول والمنظمات اإلقليميو اإليكاو  وا 
بشرية واقتصادية ومالية خسائر سيسهم في منع وقوع عمليات الطيران المدني  المستوى المستدام ألمن وسالمة

أوروبا . وسيؤدي تعزيز شبكة الطيران إلى تهيئة بيئة مواتية للنمو والتنمية االقتصادية في دول من الخسائر وغيرها
 وشمال األطلنطي.

استعراض المرفق )أ( من الخريطة وتحديثه بطريقة متسقة بواسطة فريق أمن الطيران التابع لمكتب  جريوسي -7
اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي )بالتعاون مع الهيئات األخرى المناسبة( مع مراعاة التهديدات القائمة 

ن والخاصة باإلقليم، والتطورات الرئيسية في منظومة الطيران، فضاًل عن الخطة والناشئة التي يواجهها أمن الطيرا
 .وتعديالتها المقبلةالعالمية ألمن الطيران 

لدول والجهات المعنية ليراعي فريق أمن الطيران التابع لمكتب اإليكاو ألوروبا وشمال األطلنطي الموارد المتوفرة و  -8
طنية مفصلة لضمان تنفيذ اإلجرااات والمهام الواردة في الخريطة تنفيذًا إعداد خطط عمل و  وينبغي أن يساعد في

 فعااًل.
ودعمًا لمبادرة اإليكاو "بعدم ترك أي بلد وراا الركب"، فقد جرى تشجيع الدول المنظمات اإلقليمية والجهات  -9

ساعدة في مجال تنفيذ المعنية، بالتنسيق مع مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي، على توفير الم
 المحتاجة إلى المساعدة.األخرى  والكياناتالخريطة عند االقتضاا، للدول 

اإلجرااات والمهام مرتبًة حسب أولوياتها ومراعيًة في ذلك مجاالت تحديد وتنفيذ وينبغي أن تحرص الدول على  -10
وذلك امتثااًل للقواعد القياسية المنصوص عليها في الملحق السابع عشر. ويمكن للدول أن لديها المخاطر الشديدة 

في المعلومات التي تساعدها على ترتيب أولوياتها في هذا الشأن من بيان السياق العالمي للمخاطر  تحصل على 
 التعقيباتمن الطيران فضاًل عن الصادر عن اإليكاو ونتائج تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمجال أمن الطيران و 

 الواردة من المكتب اإلقليمي المعتمد لدى دول أوروبا وشمال األطلنطي.
سيعمل فريق أمن الطيران التابع لمكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي مع مكتب اإليكاو اإلقليمي و  -11

والجهات المعنية لدعم المعتمد لدى دول أوروبا وشمال األطلنطي من أجل التعاون مع الدول والمنظمات اإلقليمية 
 تنفيذ الخريطة تنفيذًا فعااًل.

تنفيذ خريطة أمن الطيران ألوروبا وشمال األطلنطي ورفع تقارير دورية مدى قليمي برصد سيقوم مكتب اإليكاو اإل -12
عن التقدم المحرز إلى الهيئات اإلقليمية المعنية، مثل اجتماع فريق أمن الطيران التابع لمكتب اإليكاو اإلقليمي 

نطي بناًا على التعقيبات الواردة من ألوروبا وشمال األطلنطي ومدير مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطل
 الدول بشأن تنفيذ الخريطة.

اإلجرااات تنفيذ المسؤولة عن أمن الطيران في إقليم أوروبا وشمال األطلنطي و  المختصةتضمن الهيئات الوطنية و  -13
 والمهام المنصوص عليها في الخريطة في جميع الدول وفقًا لخطط العمل المفصلة التي ستضعها الدول:

 فهم المخاطر هو أمر أساسي بالنسبة للسياسات والتدابير الفعالة  - المخاطر والتصدي لهاالوعي بزيز تع
طالع بإجراا عمليات تقييم للمخاطر في تحديد الثغرات ضوالمتناسبة والمستدامة. وستساعد مسألة اال

االستخدام الرشيد بوجوانب الضعف التي يمكن التصدي لها بصورة عاجلة بأفضل طريقة عملية ممكنة، و 
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 للموارد.
 منية الفعالة الترويج للثقافة األإن  - نشر  الثقافة األمنية وتعزيز القدرات البشرية في مجال أمن الطيران

إعداد ثقافة أمنية باإلدارة العليا في كل منظمة أن تقوم هو أمر حاسم لتحقيق نتائج أمنية جيدة. ويجب 
ألمن الطيران حاسمًا  اً شرطًا مسب ق وتدفعها الحوافز ة التدريب ومهنيةعتبر وجود قوى عاملة جيدقوية. ويُ 
 الفع ال.

 ية أفضل وتقنيات ابتكارية تشجيع وتطبيق حلول تكنولوج – تحسين المواد التكنولوجية وتعزيز االبتكار
 التشغيلية.ن يوفر األدوات الالزمة لتعزيز فعالية األمن في الوقت الذي يكفل فيه الكفااة يمكن أ

 العالمي والوطني على الصعيد  ومراقبتهاالجودة علميات فع الة لمراقبة  – تحسين الرقابة وضمان الجودة
 والمحلي هو أمر حاسم لتوفير أمن طيران فعال ومستدام.

 ؤدي زيادة التعاون بين مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال تس – زيادة التعاون والدعم اإلقليميين
إلى التمكن من تحقيق أهداف وداخلها األطلنطي وفيما بين الدول والمنظمات اإلقليمية والجهات المعنية 

 ة بصورة أسرع وكفااة أكبر.يمن الرئيساأل
------------ 
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 األساسية مجاالت والمهام والنتائجال –الطيران ألوروبا وشمال األطلنطي أمن خريطة 

 األهداف الشاملة الطموحة
 التي أقرها مجلس اإليكاو(–ترد في المرفق )أ( من الخطة العالمية ألمن الطيران  )حسب ما

 من التنفيذ الفعَّال ٪65مستوى يتجاوز  إقليم أوروبا وشمال األطلنطيمن دول  ٪80تبلغ ، 2020بحلول عام  (أ 
 من التنفيذ الفعَّال ٪80مستوى يتجاوز  إقليم أوروبا وشمال األطلنطيمن دول  ٪90تبلغ ، 2023بحلول عام  (ب 
 من التنفيذ الفعَّال ٪90مستوى يتجاوز  إقليم أوروبا وشمال األطلنطيمن دول  ٪100تبلغ  ،2030بحلول عام  (ج 

 األهداف اإلقليمية الطموحة إلقليم أوروبا وشمال األطلنطي
 من التنفيذ الفعَّال ٪80مستوى يتجاوز  إقليم أوروبا وشمال األطلنطيمن دول  ٪85تبلغ ، 2020بحلول عام  (أ 
 من التنفيذ الفعَّال ٪90مستوى يتجاوز  إقليم أوروبا وشمال األطلنطيمن دول  ٪90تبلغ ، 2023بحلول عام  (ب 
 الفعَّال من التنفيذ ٪90مستوى يتجاوز  إقليم أوروبا وشمال األطلنطيمن دول  ٪100تبلغ  ،2030بحلول عام  (ج 
  .عالهأيرد  حسب ما التحسينمواصلة في  نطمح ونثقل على الصعيد العالمي، فنحن التنفيذ الفعَّا أصاًل مستوى وزتجاين التنفيذ الفعَّال إحيث مالحظة: 
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في الخطة األساسية المرجعية  اتجراءاإل اإلجراءات / المهام المسؤوليات المنشودةنتائج ال
 العالمية ألمن الطيران

 األولوية

الدول وقطاع فع الة تضعها  منهجية
تقيررررريم الفع رررررال للمخررررراطر للالطيرررررران 
 األمنية

اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية 
 وقطاع الطيرانوالدولية 

مخررررررررررررررراطر لباتشرررررررررررررررجيع الررررررررررررررروعي 
والتهديررررررردات والمنهجيرررررررة المناسررررررربة 

ر مررررررررررع مراعرررررررررراة لتقيرررررررررريم المخرررررررررراط
مثررل )المتناميررة التهديرردات الناشررئة و 

جهزة المتفجرة االرتجالية وأسلحة األ
الررررردفاع الجررررروي المحمولرررررة  ونظرررررم 

طرررررررررائرات الموجهرررررررررة عرررررررررن بعرررررررررد ال
والتهديد مرن  ةاإللكتروني تهديداتوال

المجررررال الجرررروي(، تهديررررد الررررداخل و 
وجوانررب الضررعف والترردابير األمنيررة 

ة المسررررتخدمة للتخفيررررف يالتصررررحيح
 من وقعها

المواظبة على مراجعة صورة  1-1
التهديدات العالمية والتوسع في إسداا 

 المشورة بشأن التهديدات والمخاطر
مراجعة ترتيبات الكشف األمني الراهنة  1-6

الصعيد في ضوا تقييم المخاطر على 
 الوطني

مراجعة التدابير األمنية للموظفين مع  1-7
مراعاة إسداا المشورة بشأن المخاطر وتقديم 

اإلرشادات الالزمة بشأن التهديدات على 
 الصعيد الداخلي.

تعزيز الوعي بالمخاطر 
 والتصدي لها

تفرراهم إقليمرري مشررترك التوصررل إلررى 
وآليرررررررررة فع الرررررررررة لتبرررررررررادل  وُمحرررررررررد ث

المعلومررررررررررررات بواسررررررررررررطة تشررررررررررررجيع 
واسررررتخدام شرررربكة اإليكرررراو العالميررررة 
لجهرررررات االتصرررررال وآليرررررات تبررررررادل 

 المعلومات اإلقليمية القائمة

اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية 
 والدولية وقطاع الطيران

الررررة وكفررررؤة وضررررع وضررررمان آليررررة فع  
علررررى الصررررعيد الرررروطني واإلقليمرررري 

المعلومرررات، مثرررل  مرررن أجرررل تبرررادل
تلررررك المتعلقررررة بالتهديرررردات الناشررررئة 
والمتناميرررررررررررة وجوانرررررررررررب الضرررررررررررعف 

ة يترررررررررردابير األمنيررررررررررة التصررررررررررحيحالو 
 المستخدمة للتخفيف من وقعها

المواظبة على مراجعة صورة  1-1
التهديدات العالمية والتوسع في إسداا 

 المشورة بشأن التهديدات والمخاطر
من  وضع إطار محدث في كل دولة 1-4

الدول إلجراا عمليات تقييم على الصعيدين 
 الوطني والمحلي

ضمان وضع آليات فعالة على  1-5
الصعيد الداخلي إليصال المعلومات أو 

 عمليات التقييم إلى من يحتاج إليها

تعزيز الوعي بالمخاطر 
 والتصدي لها
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في الخطة األساسية المرجعية  اتجراءاإل اإلجراءات / المهام المسؤوليات المنشودةنتائج ال
 العالمية ألمن الطيران

 األولوية

قوى عاملة مدربة تدريبًا مناسبًا مرن 
أجرررل التنفيرررذ الفع رررال لمنهجيرررة تقيررريم 

جوانرررررب تقيررررريم و  يرررررةمخررررراطر األمنال
الضرررررعف فررررري الررررردول وفررررري قطررررراع 

 الطيران

يب ر اإليكررررراو والررررردول ومراكرررررز الترررررد
علررررررى أمررررررن الطيررررررران والمنظمررررررات 

 اإلقليمية والدولية وقطاع الطيران

حجرم وتحسرين جرودة التردريب زيادة 
بشررررررررررأن تقيرررررررررريم المخرررررررررراطر علررررررررررى 
المسررتويات اإلقليميررة والوطنيررة، بمررا 

 في ذلك تقييم جوانب الضعف 

تعزيز الوعي بالمخاطر  تقاا بالتدريب على تقييم المخاطراالر  1-2
 والتصدي لها

تحسين فهم جوانب الضرعف وتقيريم 
فع رررال للمخرررراطر األمنيررررة ومواصررررلة 
تعزيررررررررز التنفيررررررررذ الفع ررررررررال للقواعررررررررد 

برالملحق الواردة والتوصيات الدولية 
السرررررررابع عشرررررررر والملحرررررررق التاسرررررررع 

متصرررررررررلة بررررررررراألمن( والعناصرررررررررر ال)
سرررررمة للنظرررررام الررررروطني لمراقبرررررة الحا

 األمن

تنفرررررذ أنشرررررطة  ةاإليكررررراو وكرررررل هيئررررر
 مراقبة الجودة

سرررررتعراض نترررررائج برنرررررامج اإليكررررراو ا
 –العرررررالمي لتررررردقيق أمرررررن الطيرررررران 

نهرررج الرصرررد المسرررتمر فضررراًل عرررن 
أنشررررررطة مراقبررررررة الجررررررودة الوطنيرررررررة 
واإلقليميررة مررن أجررل تحديررد العيرروب 

 السائدة في اإلقليم.

المواظبة على مراجعة صورة  1-1
التهديدات العالمية والتوسع في إسداا 

 اطرالمشورة بشأن التهديدات والمخ
اإلجراا هذا اإلجراا متسق أيضًا مع تعليق: 
وضع وتنفيذ خطط  -" 3- 4- األساسي

التصحيح على الصعيدين الوطني والمحلي 
 "المحددة أوجه القصورو لمعالجة الفجوات 

تعزيز الوعي بالمخاطر 
 والتصدي لها
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 األولوية

أفضرل ب فيمرا يتعلرقتحقيق االتساق 
الممارسررررات بشررررأن مسرررراعدة الرررردول 

تنفيرذ تردابير  علرىوالجهات المعنيرة 
المررردني مرررن  كفرررؤة لحمايرررة الطيرررران
 التدخل الغير المشروع

اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية 
 والدولية وقطاع الطيران

أفضررل الممارسررات تجميررع ومواكبررة 
بشررررأن الترررردابير المناسرررربة للتصرررردي 

 التهديررداتللتهديرردات بمررا فرري ذلررك 
جررروي وأسرررلحة الررردفاع ال ةاإللكترونيررر

( والتهديرررد MANPADSالمحمولرررة )
المنطقررة  ضرردمررن الررداخل والتهديررد 

المفتوحررة للجمهررور وتهديررد المجررال 
 الجوي وتهديد إدارة الحركة الجوية

وضع إطار محدث في كل دولة من  1-4
الدول إلجراا عمليات تقييم على الصعيدين 

 الوطني والمحلي
اجعة ترتيبات الكشف األمني الراهنة مر  1-6

في ضوا تقييم المخاطر على الصعيد 
 الوطني

مراجعة التدابير األمنية للموظفين مع  1-7
مراعاة إسداا المشورة بشأن المخاطر وتقديم 

اإلرشادات الالزمة بشأن التهديدات على 
 الصعيد الداخلي

تعزيز الوعي بالمخاطر 
 والتصدي لها

 منيررررررررة ضررررررررمنتعزيررررررررز الثقافررررررررة األ
المنظمررررررات وفرررررري صررررررفوف عمرررررروم 

 الجمهور

اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية 
 والدولية وقطاع الطيران

تشجيع إعرداد بررامج للروعي األمنري 
إرسراا ثقافرة التي تدعم دعمرًا فع رااًل 

 أمنية إيجابية 

نشر  الثقافة األمنية  بناا الثقافة األمنية وتعزيزها 2-1
البشرية وتعزيز القدرات 

 في مجال أمن الطيران

تعزيررررررز القرررررردرات البشرررررررية والقرررررروى 
العاملرررررررررة المدربرررررررررة علرررررررررى النحرررررررررو 

حسين التصردي الصحيح من أجل ت
 المتناميةللتهديدات القائمة و 

إعرررداد وتحسررررين مرررواد تدريبيررررة مررررن  الدول
أجرررررل مررررروظفي أمرررررن الطيرررررران مرررررع 
مراعاة المبادئ والمخراطر الخاصرة 

 بالعنصر البشري

برامج التدريب الوطنية  إعداد 2-2
 ومراجعتها، مع مراعاة المخاطر

نشر  الثقافة األمنية 
وتعزيز القدرات البشرية 

 في مجال أمن الطيران
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 األولوية

تعزيررررررز الثقافررررررة األمنيررررررة والقرررررردرات 
البشرررررررية والقرررررروى العاملررررررة المدربررررررة 
علرررررى النحرررررو الصرررررحيح مرررررن أجرررررل 

دي للتهديرردات القائمررة تحسرين التصرر
 والمتنامية

والدول والمنظمات اإلقليمية اإليكاو 
 والدولية وقطاع الطيران

تشجيع مبادئ العنصر البشرري فري 
تررردريب أمرررن الطيرررران بمرررا فررري ذلرررك 
إمكانيررة ترررخيص العرراملين فرري أمررن 

 الطيران

إضفاا الطابع المهني على قوة العمل  2-3
 وضمان األداا المستمر

نشر  الثقافة األمنية 
وتعزيز القدرات البشرية 

 أمن الطيران في مجال

مواصررررررررلة تحسررررررررين أداا األعمررررررررال 
بيئرة فع الرة ومواتيرة لمروظفي  وخلق 

أمررررررن الطيررررررران مررررررن أجررررررل تجنررررررب 
 تعاقب الموظفين وبناا الكفااات

الكرررافي مرررن  لضررمان تررروفير التمويررر الدول وقطاع الطيران
أجل قوى عاملة أمنية قوية ومحفرزة 

 ومدربة

إضفاا الطابع المهني على قوة العمل  2-3
 ان األداا المستمروضم

نشر  الثقافة األمنية 
وتعزيز القدرات البشرية 

 في مجال أمن الطيران

االسررتخدام األمثررل للمرروارد وتحسررين 
جرررودة التررردريب وأداا األعمرررال مرررن 
أجرررل تعزيرررز التنفيرررذ الفع رررال للقواعرررد 

صرررريات الدوليررررة الصررررادرة عررررن والتو 
 اإليكاو

اإليكرراو ومراكررز الترردريب علررى أمررن 
 والدول وقطاع الطيرانالطيران 

تشرررجيع االتصررراالت والتعررراون فيمرررا 
بررين الرردول وقطرراع الطيررران ومراكررز 
الترردريب علررى أمررن الطيررران التابعررة 
لإليكررررراو مرررررع مراعررررراة االحتياجرررررات 
التدريبيرررة اإلقليميرررة والوطنيرررة، مثرررل 
مررررررا يتعلررررررق بإعررررررداد مررررررواد تدريبيررررررة 

 ...إلخالمعلمينوتبادل 

الوطنية إعداد برامج التدريب  2-2
 ومراجعتها، مع مراعاة المخاطر

إضفاا الطابع المهني على قوة العمل  2-3
 وضمان األداا المستمر

نشر  الثقافة األمنية 
وتعزيز القدرات البشرية 

 في مجال أمن الطيران
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 األولوية

تعزيررررررز األمررررررن بواسررررررطة اسررررررتخدام 
أفضرررررررررررل التكنولوجيرررررررررررات الفع الرررررررررررة 

فرري والطرائررق والعمليررات االبتكاريررة 
اة ذي يتم فيه ضرمان الكفراالوقت ال

 التشغيلية على األرض وفي الجو

اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية 
 والدولية وقطاع الطيران

تعزيرررررررررررررررز االبتكرررررررررررررررار واسرررررررررررررررتخدام 
الكفررررؤة مثررررل تقنيررررات  تالتكنولوجيررررا

المتقدمررررررة )نظررررررم  الكشررررررف األمنرررررري
الكشررررف عررررن المتفجرررررات والكشررررف 

المسرح  ةعن آثار المتفجررات وأجهرز 
اإللكترونررري للجسرررم ...إلرررخ(، ونظرررم 
مراقبررررررررررررة االسررررررررررررتطالع بواسرررررررررررررطة 

فضرراًل عررن اسررتخدام  الفيررديو...إلخ،
طرائرررررق ابتكاريرررررة غيرررررر فنيرررررة مثرررررل 

علرررررى تطبيرررررق مفهررررروم عررررردم القررررردرة 
 التنبؤ في مجال أمن الطيران

التوسع في إسداا المشورة الفنية إلى  3-1
 الدول

ران تشجيع انتفاع الدول وقطاع الطي 3-2
 بالتقنيات والتكنولوجيات االبتكارية

تحسين الموارد 
التكنولوجية وتعزيز 

 االبتكار

تعزيرررررز التفرررررراهم وكفرررررااة العمليررررررات 
 األمنية في كامل اإلقليم

اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية 
 والدولية وقطاع الطيران

تشررررررجيع اسررررررتخدام موسرررررروعة أمررررررن 
الطيررران والمشرراركة فيهررا فرري كامررل 

أوروبررررررا وشررررررمال األطلنطرررررري إقلرررررريم 
كبرنررامج متصررل بتبررادل المعلومررات 
المتعلقرررة بتقنيرررات وابتكرررار المعررردات 

 األمنية واختبارها وترخيصها

تشجيع انتفاع الدول وقطاع الطيران  3-2
 بالتقنيات والتكنولوجيات االبتكارية

تطوير وتحسين الكفااات في عمليات  3-6
منية إصدار التراخيص واستخدام المعدات األ

العوامل  على نحو تشغيلي، بما في ذلك
 البشرية

تحسين الموارد 
التكنولوجية وتعزيز 

 االبتكار

منررررررري تعزيررررررز معررررررردات الكشررررررف األ
وغيرها من المعدات المتصلة برأمن 
الطيررررررررران فضرررررررراًل عررررررررن الطرائررررررررق 
االبتكاريرررررة المسرررررتخدمة فررررري كامرررررل 

 اإلقليم

الررردول والشرررركاا تشرررجيع ومسررراعدة  اإليكاو والدول وقطاع الطيران
فرررررري قطرررررراع الطيررررررران فرررررري ترررررروفير 
تكنولوجيات وتقنيات ابتكارية للدول 
 التي تحتاج إلى ذلك ودعم التمويل

تشجيع انتفاع الدول وقطاع الطيران  3-2
 بالتقنيات والتكنولوجيات االبتكارية

زيادة استخدام التكنولوجيا المناسبة  3-5
 للكشف األمني والتسهيالت

تحسين الموارد 
التكنولوجية وتعزيز 

 االبتكار
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 األولوية

ف واقعية وقابلة للتحقيق ادأهوضع 
مرررررن أجرررررل التنفيرررررذ الفع رررررال للقواعرررررد 
والتوصرررررريات الدوليررررررة المنصرررررروص 

لملحررررق السررررابع عشررررر عليهررررا فرررري ا
 والملحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررق التاسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع
)المتصررلة برراألمن( فرري إقلرريم أوروبررا 

 وشمال األطلنطي

 تحليررررل النتررررائج اإلقليميررررة للبرنررررامج اإليكاو والدول
العررالمي لتررردقيق أمررن الطيرررران وفقرررًا 
لررررررنهج الرصررررررد المسررررررتمر وبيانررررررات 
مراقبررررة الجررررودة الوطنيررررة مررررن أجررررل 

 تحيد المسائل المتعلقة باالمتثال

وضع األهداف اإلقليمية للبرنامج  4-1
العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج 

الرصد المستمر على مستويات التنفيذ الفعال 
 للتدابير األمنية

سين الرقابة وضمان تح
 الجودة

مواصررررررلة تحسررررررين التنفيررررررذ الفع ررررررال 
للعناصررررررررر الحاسررررررررمة مررررررررن نظررررررررام 
المراقبررة الرروطني واالمتثررال لألحكررام 
المتصلة باألمن الواردة في الملحرق 
السرررررررابع عشرررررررر والملحرررررررق التاسرررررررع 

عررررررن التشررررررريعات الوطنيررررررة فضرررررراًل 
 واإلقليمية

اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية 
 قطاع الطيرانوالدولية و 

تشررجيع تبررادل المعلومررات والطرائررق 
 برقابررررةاالبتكاريررررة والكفررررؤة المتعلقررررة 

الطيرررررران مثرررررل علرررررى أمرررررن الدولرررررة 
 الحيويةنماذج المراقبة القائمة على 

 نتائجوالمخاطر وال

تنسيق الجهود المبذولة بين الدول  4-2
والجهات المعنية واإليكاو بشأن إجراا 

 من جانب األقران عمليات التدقيق والمراجعة

تحسين الرقابة وضمان 
 الجودة

معالجرررررررررة الفجررررررررروات فررررررررري الوقرررررررررت 
المناسب ومواصلة تحسين االمتثال 

لمنصرررررروص عليهررررررا فرررررري لألحكررررررام ا
ر والملحررررررق شررررررالملحررررررق السررررررابع ع

فضراًل عرن  براألمن ةالتاسع المتصرل
 التشريعات الوطنية واإلقليمية

وضررررررررع إطررررررررار خرررررررراص بمعالجررررررررة  الدول وقطاع الطيران
طرررررررررار الفجررررررررروات المحرررررررررددة فررررررررري إ

البرنرررررررامج العرررررررالمي لتررررررردقيق أمرررررررن 
الطيران وفقًا لرنهج الرصرد المسرتمر 
وأنشرررررطة مراقبررررررة الجرررررودة الوطنيررررررة 

االسررتجابة  واإلقليميررة وتنفيررذ ترردابير
 الفورية عند االقتضاا

وضع وتنفيذ خطط التصحيح على  4-3
الصعيدين الوطني والمحلي لمعالجة الفجوات 

 قصوروتحديد أوجه ال

تحسين الرقابة وضمان 
 الجودة
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 األولوية

ن تعزيز قدرات الدول وقطاع الطيرا
 على تنفيذ أنشطة مراقبة الجودة

الررررردول ومراكرررررز التررررردريب و اإليكررررراو 
علررررررى أمررررررن الطيررررررران والمنظمررررررات 

 الدولية واإلقليمية وقطاع الطيران

إعررداد إرشررادات ومواصررلة تحررديثها 
وترروفير التررردريب المناسررب ألنشرررطة 

 الجودةمراقبة 

زيادة التدريب وتقديم اإلرشادات بشأن  4-5
 ضمان الجودة

تحسين الرقابة وضمان 
 الجودة

تعزيرررز الرررنظم الوطنيرررة لمراقبرررة أمرررن 
الطيررران مررن أجررل تحقيررق االمتثررال 

السرررررررابع عشرررررررر الملحرررررررق كرررررررام ألح
برررراألمن المتصررررلة والملحررررق التاسررررع 

فضرررررراًل عررررررن التشررررررريعات الوطنيررررررة 
 واإلقليمية

القرررردرات وتعزيررررز سررررلطات تحسررررين  الدول
مفتشررررررري أمرررررررن الطيرررررررران الررررررروطنين 

 وتحديد تدابير إنفاذ صالحة

زيادة التدريب وتقديم اإلرشادات بشأن  4-5
 ضمان الجودة

تحسين الرقابة وضمان 
 الجودة
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 األولوية

إذكررراا الررروعي بأحكرررام قررررار مجلرررس 
األمررررن التررررابع لألمررررم المتحرررردة رقررررم 

( وتعزيررررررز إضررررررفاا 2016) 2309
 على أمن الطيرانولوية الدول لأل

تشررررجيع تنفيررررذ قرررررار مجلررررس األمررررن  اإليكاو
 2309التررررابع لألمررررم المتحرررردة رقررررم 

( وأهرررداف الخطرررة العالميرررة 2016)
ألمررررررن الطيررررررران وخرررررررائط الطريررررررق 
العالمية واإلقليمية بواسرطة الهيئرات 
اإلقليميررررة والوطنيررررة المشرررراركة فرررري 

 أمن الطيران

المساهمة في الموارد المخصصة  5-1
والدول والجهات المعنية فيما يتعلق  لإليكاو

 بأنشطة التدقيق والمراجعة من جانب األقران
تقديم المزيد من المساعدة )حيثما  2 -5

 أمكن( في إطار تنمية القدرات
االلتزام بزيادة مستوى التنفيذ الفعال  5-3

 الذي تضطلع به الدول المتلقية
ضمان مشاركة جميع الهيئات الوطنية  5-4

 مشاركة فعالة في تنفيذ التدابيرالمعنية 
ادر التمويل الجديدة تحديد مص 5-5

ومثال ذلك األمم المتحدة والبنك واستخدامها 
 الدولي والدول وقطاع الطيران

تعزيز قدرة اإليكاو وفعاليتها على تقديم  5-6
 المساعدة

 زيادة التعاون والدعم
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في الخطة األساسية المرجعية  اتجراءاإل اإلجراءات / المهام المسؤوليات المنشودةنتائج ال
 العالمية ألمن الطيران

 األولوية

تعزيررز االتصرراالت والتنسرريق بشررأن 
تنميرررررة القررررردرات مرررررن أجرررررل تفرررررادي 

أمررررررن  ولتعزيررررررزازدواجيررررررة الجهررررررود 
 الطيران في كامل اإلقليم

اإليكررررراو والررررردول ومراكرررررز التررررردريب 
علررررررى أمررررررن الطيررررررران والمنظمررررررات 

 الدولية واإلقليمية وقطاع الطيران

تشررجيع المسرراعدة المنسررقة وأنشررطة 
بنرررررراا القرررررردرات فيمرررررررا بررررررين جميرررررررع 

 الجهات المعنية ذات الصلة

المساهمة في الموارد المخصصة  5-1
لإليكاو والدول والجهات المعنية فيما يتعلق 
 بأنشطة التدقيق والمراجعة من جانب األقران

تقديم المزيد من المساعدة )حيثما  2 -5
 أمكن( في إطار تنمية القدرات

االلتزام بزيادة مستوى التنفيذ الفعال  5-3
 به الدول المتلقية الذي تضطلع

ضمان مشاركة جميع الهيئات الوطنية  5-4
 المعنية مشاركة فعالة في تنفيذ التدابير

ادر التمويل الجديدة تحديد مص 5-5
ومثال ذلك األمم المتحدة والبنك واستخدامها 

 الدولي والدول وقطاع الطيران
تعزيز قدرة اإليكاو وفعاليتها على تقديم  5-6

 المساعدة

 التعاون والدعمزيادة 
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في الخطة األساسية المرجعية  اتجراءاإل اإلجراءات / المهام المسؤوليات المنشودةنتائج ال
 العالمية ألمن الطيران

 األولوية

التحسين المستمر فري كامرل اإلقلريم 
للتنفيررررذ الفع ررررال للعناصررررر الحاسررررمة 
بنظررررام المراقبررررة الرررروطني واالمتثررررال 
ألحكرررررررام الملحرررررررق السرررررررابع عشرررررررر 

 برررراألمن ةوالملحررررق التاسررررع المتصررررل
والتشرررررررريعات الوطنيررررررررة واإلقليميررررررررة 
فضرررراًل عررررن التقليررررل مررررن ازدواجيررررة 
الجهرررررررررود ونظرررررررررام بنررررررررراا القررررررررردرات 

 التكميلية

اإليكررررراو والررررردول ومراكرررررز التررررردريب 
علررررررى أمررررررن الطيررررررران والمنظمررررررات 

 الدولية واإلقليمية وقطاع الطيران

طريقة منسرقة  اتباعالعمل من أجل 
فررري تررروفير المسررراعدة وأنشرررطة بنررراا 

بما في ذلك تعزيرز قردرات  القدرات،
المراقبرررررررررة الوطنيرررررررررة لررررررررردى الررررررررردول 

 المحتاجة إليها

المساهمة في الموارد المخصصة  5-1
لإليكاو والدول والجهات المعنية فيما يتعلق 
 بأنشطة التدقيق والمراجعة من جانب األقران

تقديم المزيد من المساعدة )حيثما  2 -5
 أمكن( في إطار تنمية القدرات

االلتزام بزيادة مستوى التنفيذ الفعال  5-3
 الذي تضطلع به الدول المتلقية

ضمان مشاركة جميع الهيئات الوطنية  5-4
 المعنية مشاركة فعالة في تنفيذ التدابير

ادر التمويل الجديدة تحديد مص 5-5
ومثال ذلك األمم المتحدة والبنك واستخدامها 

 الدولي والدول وقطاع الطيران
رة اإليكاو وفعاليتها على تقديم تعزيز قد 5-6

 المساعدة

 زيادة التعاون والدعم

 -انتهى  -


