المؤتمر اإلقليمي ألمن الطيران ألوروبا وشمال األطلنطي من أجل التصدي للتحديات المشتركة من خالل
تنفيذ خطة اإليكاو العالمية ألمن الطيران
(لشبونة ،البرتغال )2018/5/31-29
خريطة أمن الطيران ألوروبا وشمال األطلنطي
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تشكل خريطة أمن الطيران ألوروبا وشمال األطلنطي ،التي اعتمدها المؤتمر اإلقليمي من أجل "لتصدي للتحديات
المشتركة من خالل تنفيذ خطة اإليكاو العالمية ألمن الطيران" (لشبونة ،البرتغال  ،)2018/5/31-29أساس
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،
وبالتعاون الوثيق مع الهيئات والمجموعات والمحافل القائمة في إقليم أوروبا وشمال األطلنطي (مثل هيئات االتحاد
األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني...إلخ) واتساقاً مع الخطة العالمية ألمن الطيران التي أقرها مجلس
اإليكاو.
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اعى في المرفق (أ) من الخريطة الخصائص اإلقليمية وتُبين مختلف اإلجرااات والمهام في مجال أمن الطيران،
تُر َ
فضالً عن المسؤوليات والنتائج المنتظرة والمرتبطة باإلجرااات التي األساسية المنصوص عليها في الخطة
العالمية ألمن الطيران وفقاً لألولويات الرئيسية الخمس التالية:
 -1تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها؛
 -2نشر الثقافة األمنية وتعزيز القدرات البشرية في مجال أمن الطيران؛
 -3تحسين الموارد التكنولوجية وتعزيز االبتكار؛
 -4تحسين الرقابة وضمان الجودة؛
 -5زيادة التعاون والدعم على الصعيد اإلقليمي.
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وتعد هذه الخريطة وثيقةً "حية" متسقة مع الخطة العالمية ألمن الطيران ،وتراعي ما يتصل بذلك من ق اررات
وتوجيهات تنظيمية صادرة عن اإليكاو.
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وستجمع خريطة أمن الطيران ألوروبا وشمال األطلنطي بين مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي
والدول والمنظمات اإلقليمية والجهات المعنية في معرض جهود شاملة ومنسقة من أجل تعزيز التعاون اإلقليمي
وفيما بين األقاليم في مجال أمن الطيران .ويتمثل الهدف الرئيسي للخريطة في مساعدة وتشجيع جميع الجهات
المعنية في إقليم أوروبا وشمال األطلنطي على العمل بصورة تعاونية نحو التنفيذ الفعال لإلجرااات والمهام المتفق
عليها لتحقيق أهداف الخطة العالمية ألمن الطيران واالمتثال ألحكام الملحق السابع عشر واستدامة شبكة أمن
الطيران العالمية واإلقليمية بواسطة اللجوا إلى "فريق أمن الطيران التابع لمكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال
األطلنطي" كمنتدى رئيسي (بالتنسيق مع الهيئات والمجموعات والمحافل األخرى) من أجل تعزيز تبادل المعلومات
فيما بين الجهات المعنية كافةً.
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وكذلك تُبين خريطة أمن الطيران ألوروبا وشمال األطلنطي الحالة المحددة لمناطق أوروبا وشمال األطلنطي مع
مراعاة أن نصف الدول المعتمد لديها مكتب اإليكاو ألوروبا وشمال األطلنطي هي أيضاً دول أعضاا في االتحاد
األوروبي ،وباإلضافة إلى ذلك ثمة  44دولة أعضاا في اللجنة األوروبية للطيران المدني .وعالوة على ذلك،
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يتعين معرفة أن منظمات إقليمية أخرى تشمل مجموعة متنوعة من دول أوروبا وشمال األطلنطي تشارك في
أعمال أمن الطيران أو في جزا منها ( مثل دعم التنفيذ والمراقبة وبناا القدرات).
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وا ْذ تضطلع اإليكاو وجميع الدول والمنظمات اإلقليمية والجهات المعنية بمسؤولياتها المتصلة بتنفيذ الخريطة ،فإن
المستوى المستدام ألمن وسالمة عمليات الطيران المدني سيسهم في منع وقوع خسائر بشرية واقتصادية ومالية
وغيرها من الخسائر .وسيؤدي تعزيز شبكة الطيران إلى تهيئة بيئة مواتية للنمو والتنمية االقتصادية في دول أوروبا
وشمال األطلنطي.

-7

وسيجري استعراض المرفق (أ) من الخريطة وتحديثه بطريقة متسقة بواسطة فريق أمن الطيران التابع لمكتب
اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي (بالتعاون مع الهيئات األخرى المناسبة) مع مراعاة التهديدات القائمة
والناشئة التي يواجهها أمن الطي ارن والخاصة باإلقليم ،والتطورات الرئيسية في منظومة الطيران ،فضالً عن الخطة
العالمية ألمن الطيران وتعديالتها المقبلة.
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ويراعي فريق أمن الطيران التابع لمكتب اإليكاو ألوروبا وشمال األطلنطي الموارد المتوفرة للدول والجهات المعنية
وينبغي أن يساعد في إعداد خطط عمل وطنية مفصلة لضمان تنفيذ اإلجرااات والمهام الواردة في الخريطة تنفيذاً
فعاالً.
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ودعماً لمبادرة اإليكاو "بعدم ترك أي بلد وراا الركب" ،فقد جرى تشجيع الدول المنظمات اإلقليمية والجهات
المعنية ،بالتنسيق مع مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي ،على توفير المساعدة في مجال تنفيذ
الخريطة عند االقتضاا ،للدول والكيانات األخرى المحتاجة إلى المساعدة.
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وينبغي أن تحرص الدول على تحديد وتنفيذ اإلجرااات والمهام مرتبةً حسب أولوياتها ومراعيةً في ذلك مجاالت
المخاطر الشديدة لديها وذلك امتثاالً للقواعد القياسية المنصوص عليها في الملحق السابع عشر .ويمكن للدول أن
تحصل على المعلومات التي تساعدها على ترتيب أولوياتها في هذا الشأن من بيان السياق العالمي للمخاطر في
مجال أمن الطيران والصادر عن اإليكاو ونتائج تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران فضالً عن التعقيبات
الواردة من المكتب اإلقليمي المعتمد لدى دول أوروبا وشمال األطلنطي.
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وسيعمل فريق أمن الطيران التابع لمكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي مع مكتب اإليكاو اإلقليمي
المعتمد لدى دول أوروبا وشمال األطلنطي من أجل التعاون مع الدول والمنظمات اإلقليمية والجهات المعنية لدعم
تنفيذ الخريطة تنفيذاً فعاالً.
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سيقوم مكتب اإليكاو اإلقليمي برصد مدى تنفيذ خريطة أمن الطيران ألوروبا وشمال األطلنطي ورفع تقارير دورية
عن التقدم المحرز إلى الهيئات اإلقليمية المعنية ،مثل اجتماع فريق أمن الطيران التابع لمكتب اإليكاو اإلقليمي
بناا على التعقيبات الواردة من
ألوروبا وشمال األطلنطي ومدير مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي ً
الدول بشأن تنفيذ الخريطة.
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وتضمن الهيئات الوطنية المختصة والمسؤولة عن أمن الطيران في إقليم أوروبا وشمال األطلنطي تنفيذ اإلجرااات
والمهام المنصوص عليها في الخريطة في جميع الدول وفقاً لخطط العمل المفصلة التي ستضعها الدول:


تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها  -فهم المخاطر هو أمر أساسي بالنسبة للسياسات والتدابير الفعالة
والمتناسبة والمستدامة .وستساعد مسألة االضطالع بإجراا عمليات تقييم للمخاطر في تحديد الثغرات
وجوانب الضعف التي يمكن التصدي لها بصورة عاجلة بأفضل طريقة عملية ممكنة ،وباالستخدام الرشيد
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للموارد.


نشر الثقافة األمنية وتعزيز القدرات البشرية في مجال أمن الطيران  -إن الترويج للثقافة األمنية الفعالة
هو أمر حاسم لتحقيق نتائج أمنية جيدة .ويجب أن تقوم اإلدارة العليا في كل منظمة بإعداد ثقافة أمنية
ويعتبر وجود قوى عاملة جيدة التدريب ومهنية وتدفعها الحوافز شرطاً مسبقاً حاسماً ألمن الطيران
قويةُ .
الفعال.



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



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



زيادة التعاون والدعم اإلقليميين – ستؤدي زيادة التعاون بين مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال
األطلنطي وفيما بين الدول والمنظمات اإلقليمية والجهات المعنية وداخلها إلى التمكن من تحقيق أهداف
األمن الرئيسية بصورة أسرع وكفااة أكبر.
------------

APPENDIX A

خريطة أمن الطيران ألوروبا وشمال األطلنطي – المجاالت والمهام والنتائج األساسية
األهداف الشاملة الطموحة

(حسب ما ترد في المرفق (أ) من الخطة العالمية ألمن الطيران –التي أقرها مجلس اإليكاو)
أ) بحلول عام  ،2020تبلغ  ٪80من دول إقليم أوروبا وشمال األطلنطي مستوى يتجاوز  ٪65من التنفيذ الفعَّال
ب) بحلول عام  ،2023تبلغ  ٪90من دول إقليم أوروبا وشمال األطلنطي مستوى يتجاوز  ٪80من التنفيذ الفعَّال
ج) بحلول عام  ،2030تبلغ  ٪100من دول إقليم أوروبا وشمال األطلنطي مستوى يتجاوز  ٪90من التنفيذ الفعَّال

األهداف اإلقليمية الطموحة إلقليم أوروبا وشمال األطلنطي
أ) بحلول عام  ،2020تبلغ  ٪85من دول إقليم أوروبا وشمال األطلنطي مستوى يتجاوز  ٪80من التنفيذ الفعَّال
ب) بحلول عام  ،2023تبلغ  ٪90من دول إقليم أوروبا وشمال األطلنطي مستوى يتجاوز  ٪90من التنفيذ الفعَّال
ج) بحلول عام  ،2030تبلغ  ٪100من دول إقليم أوروبا وشمال األطلنطي مستوى يتجاوز  ٪90من التنفيذ الفعَّال
مالحظة :حيث إن التنفيذ الفعَّال يتجاوز أصالً مستوى التنفيذ الفعَّال على الصعيد العالمي ،فنحن نطمح ونثق في مواصلة التحسين حسب ما يرد أعاله.
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النتائج المنشودة

المسؤوليات

اإلجراءات  /المهام

اإلجراءات األساسية المرجعية في الخطة
العالمية ألمن الطيران

منهجية فعالة تضعها الدول وقطاع اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية تشر ر ر ر ر ر ررجيع الر ر ر ر ر ر رروعي بالمخ ر ر ر ر ر ر رراطر  1-1المواظبة على مراجعة صورة
والتهدي ر ر رردات والمنهجي ر ر ررة المناس ر ر رربة التهديدات العالمية والتوسع في إسداا
الطي ر رران للتقير رريم الفعر ررال للمخر رراطر والدولية وقطاع الطيران
لتقي ر ر ر رريم المخ ر ر ر رراطر م ر ر ر ررع م ارع ر ر ر رراة المشورة بشأن التهديدات والمخاطر
األمنية
التهديرردات الناشررئة والمتناميررة (مثررل
 6-1مراجعة ترتيبات الكشف األمني الراهنة
األجهزة المتفجرة االرتجالية وأسلحة
في ضوا تقييم المخاطر على الصعيد
ال ر رردفاع الج ر رروي المحمول ر ررة ونظ ر ررم
الوطني
ال ط ر ر ر ررائرات الموجه ر ر ر ررة ع ر ر ر ررن بع ر ر ر ررد
والتهديدات اإللكترونية والتهديد مرن  7-1مراجعة التدابير األمنية للموظفين مع
الر ررداخل وتهدير ررد المجر ررال الجر رروي) ،مراعاة إسداا المشورة بشأن المخاطر وتقديم
وجوانررب الضررعف والترردابير األمنيررة اإلرشادات الالزمة بشأن التهديدات على
التصر ررحيحية المسر ررتخدمة للتخفير ررف الصعيد الداخلي.
من وقعها
التوصررل إلررى تفرراهم إقليمرري مشررترك
ومح ر ر ر رردث وآلي ر ر ر ررة فعال ر ر ر ررة لتب ر ر ر ررادل
ُ
المعلومر ر ر ر ر ررات بواسر ر ر ر ر ررطة تشر ر ر ر ر ررجيع
واسر ررتخدام شر رربكة اإليكر رراو العالمير ررة
لجه ر ررات االتص ر ررال وآلي ر ررات تب ر ررادل
المعلومات اإلقليمية القائمة

اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية وض ررع وض ررمان آلي ررة فعال ررة وكف ررؤة  1-1المواظبة على مراجعة صورة
علر ررى الصر ررعيد الر رروطني واإلقليمر رري التهديدات العالمية والتوسع في إسداا
والدولية وقطاع الطيران
م ررن أج ررل تب ررادل المعلوم ررات ،مث ررل المشورة بشأن التهديدات والمخاطر
تلر ررك المتعلقر ررة بالتهدير رردات الناشر ررئة
 4-1وضع إطار محدث في كل دولة من
والمتنامي ر ر ر ر ررة وجوان ر ر ر ر ررب الض ر ر ر ر ررعف
الدول إلجراا عمليات تقييم على الصعيدين
والت ر ر ر رردابير األمني ر ر ر ررة التص ر ر ر ررحيحية
الوطني والمحلي
المستخدمة للتخفيف من وقعها
 5-1ضمان وضع آليات فعالة على
الصعيد الداخلي إليصال المعلومات أو
عمليات التقييم إلى من يحتاج إليها

األولوية
تعزيز الوعي بالمخاطر
والتصدي لها

تعزيز الوعي بالمخاطر
والتصدي لها

Page | A-2

النتائج المنشودة

المسؤوليات

اإلجراءات  /المهام

اإلجراءات األساسية المرجعية في الخطة
العالمية ألمن الطيران

األولوية

قوى عاملة مدربة تدريباً مناسباً مرن
أجررل التنفيررذ الفعررال لمنهجيررة تقي رريم
المخ ر رراطر األمني ر ررة وتقي ر رريم جوان ر ررب
الضر ررعف فر رري الر رردول وفر رري قطر رراع
الطيران

اإليك ر رراو وال ر رردول وم ارك ر ررز الت ر رردريب زيادة حجرم وتحسرين جرودة التردريب  2-1االرتقاا بالتدريب على تقييم المخاطر
علر ر ررى أمر ر ررن الطي ر ر رران والمنظمر ر ررات بشر ر ر ر ررأن تقير ر ر ر رريم المخر ر ر ر رراطر علر ر ر ر ررى
المسررتويات اإلقليميررة والوطنيررة ،بمررا
اإلقليمية والدولية وقطاع الطيران
في ذلك تقييم جوانب الضعف

تعزيز الوعي بالمخاطر
والتصدي لها

تحسين فهم جوانب الضرعف وتقيريم
فع ررال للمخ رراطر األمني ررة ومواص ررلة
تعزير ر ر ررز التنفير ر ر ررذ الفعر ر ر ررال للقواعر ر ر ررد
والتوصيات الدولية الواردة برالملحق
الس ر ر ررابع عش ر ر ررر والملح ر ر ررق التاس ر ر ررع
(ال متص ر ر ر ررلة ب ر ر ر رراألمن) والعناص ر ر ر ررر
الحاسر ررمة للنظر ررام الر رروطني لمراقبر ررة
األمن

اإليك ر رراو وك ر ررل هيئر ر رة تنف ر ررذ أنش ر ررطة اسر ررتعراض نتر ررائج برنر ررامج اإليكر رراو  1-1المواظبة على مراجعة صورة
الع ر ررالمي لت ر رردقيق أم ر ررن الطير ر رران – التهديدات العالمية والتوسع في إسداا
مراقبة الجودة
نه ررج الرص ررد المس ررتمر فضر رالً ع ررن المشورة بشأن التهديدات والمخاطر
أنشر ر ررطة مراقبر ر ررة الجر ر ررودة الوطنير ر ررة
تعليق :هذا اإلجراا متسق أيضاً مع اإلجراا
واإلقليميررة مررن أجررل تحديررد العيرروب
األساسي  -" 3- 4-وضع وتنفيذ خطط
السائدة في اإلقليم.
التصحيح على الصعيدين الوطني والمحلي
لمعالجة الفجوات وأوجه القصور المحددة"

تعزيز الوعي بالمخاطر
والتصدي لها
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النتائج المنشودة
تحقيق االتساق فيمرا يتعلرق بأفضرل
الممارس ررات بش ررأن مس رراعدة الر رردول
والجهات المعنيرة علرى تنفيرذ تردابير
كف ررؤة لحماي ررة الطير رران الم رردني م ررن
التدخل الغير المشروع

المسؤوليات

اإلجراءات  /المهام

اإلجراءات األساسية المرجعية في الخطة
العالمية ألمن الطيران

اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية تجميررع ومواكبررة أفضررل الممارسررات  4-1وضع إطار محدث في كل دولة من
بشر ررأن التر رردابير المناسر رربة للتصر رردي الدول إلجراا عمليات تقييم على الصعيدين
والدولية وقطاع الطيران
للتهديرردات بمررا فرري ذلررك التهديرردات الوطني والمحلي
اإللكتروني رة وأسررلحة الرردفاع الجرروي
 6-1مراجعة ترتيبات الكشف األمني الراهنة
المحمول ررة ( )MANPADSوالتهدي ررد
في ضوا تقييم المخاطر على الصعيد
مررن الررداخل والتهديررد ضررد المنطقررة
الوطني
المفتوحررة للجمهررور وتهديررد المجررال
الجوي وتهديد إدارة الحركة الجوية  7-1مراجعة التدابير األمنية للموظفين مع
مراعاة إسداا المشورة بشأن المخاطر وتقديم
اإلرشادات الالزمة بشأن التهديدات على
الصعيد الداخلي

تعزير ر ر ررز الثقافر ر ر ررة األمنير ر ر ررة ضر ر ر ررمن اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية تشجيع إعرداد بررامج للروعي األمنري  1-2بناا الثقافة األمنية وتعزيزها
التي تدعم دعمراً فعراالً إرسراا ثقافرة
المنظم ر ررات وف ر رري ص ر ررفوف عمر ر رروم والدولية وقطاع الطيران
أمنية إيجابية
الجمهور
تعزير ر ررز القر ر رردرات البش ر ر ررية والقر ر رروى الدول
العامل ر ر ر ررة المدرب ر ر ر ررة عل ر ر ر ررى النح ر ر ر ررو
الصحيح من أجل تحسين التصردي
للتهديدات القائمة والمتنامية

إع ررداد وتحس ررين مر رواد تدريبي ررة م ررن  2-2إعداد برامج التدريب الوطنية
أج ر ررل م ر رروظفي أم ر ررن الطير ر رران م ر ررع ومراجعتها ،مع مراعاة المخاطر
مراعاة المبادئ والمخراطر الخاصرة
بالعنصر البشري

األولوية
تعزيز الوعي بالمخاطر
والتصدي لها

نشر الثقافة األمنية

وتعزيز القدرات البشرية
في مجال أمن الطيران
نشر الثقافة األمنية
وتعزيز القدرات البشرية
في مجال أمن الطيران
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النتائج المنشودة
تعزير ر ررز الثقافر ر ررة األمنير ر ررة والقر ر رردرات
البشر ر ررية والق ر رروى العامل ر ررة المدرب ر ررة
عل ر ررى النح ر ررو الص ر ررحيح م ر ررن أج ر ررل
تحسرين التصردي للتهديرردات القائمررة
والمتنامية

المسؤوليات

اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية تشجيع مبادئ العنصر البشرري فري  3-2إضفاا الطابع المهني على قوة العمل
ترردريب أمررن الطي رران بمررا فرري ذلررك وضمان األداا المستمر
والدولية وقطاع الطيران
إمكانيررة ترررخيص العرراملين فرري أمررن
الطيران

نشر الثقافة األمنية
وتعزيز القدرات البشرية
في مجال أمن الطيران

ضررمان ترروفير التموي رل الكررافي مررن  3-2إضفاا الطابع المهني على قوة العمل
أجل قوى عاملة أمنية قوية ومحفرزة وضمان األداا المستمر
ومدربة

نشر الثقافة األمنية
وتعزيز القدرات البشرية
في مجال أمن الطيران

اإليكرراو وم اركررز الترردريب علررى أمررن تش ررجيع االتص رراالت والتع رراون فيم ررا  2-2إعداد برامج التدريب الوطنية
بررين الرردول وقطرراع الطيرران وم اركررز ومراجعتها ،مع مراعاة المخاطر
الطيران والدول وقطاع الطيران
الترردريب علررى أمررن الطي رران التابعررة
 3-2إضفاا الطابع المهني على قوة العمل
لإليك ر رراو م ر ررع م ارع ر رراة االحتياج ر ررات
وضمان األداا المستمر
التدريبي ررة اإلقليمي ررة والوطني ررة ،مث ررل
م ر ررا يتعل ر ررق بإع ر ررداد مر ر رواد تدريبي ر ررة
وتبادل المعلمين...إلخ

نشر الثقافة األمنية
وتعزيز القدرات البشرية
في مجال أمن الطيران

مواصر ر ر ررلة تحسر ر ر ررين أداا األعمر ر ر ررال الدول وقطاع الطيران
وخلق بيئرة فعالرة ومواتيرة لمروظفي
أمر ر ررن الطي ر ر رران مر ر ررن أجر ر ررل تجنر ر ررب
تعاقب الموظفين وبناا الكفااات
االسررتخدام األمثررل للم روارد وتحسررين
ج ررودة الت رردريب وأداا األعم ررال م ررن
أجررل تعزيررز التنفيررذ الفعررال للقواعررد
والتوص رريات الدولي ررة الص ررادرة ع ررن
اإليكاو

اإلجراءات  /المهام

اإلجراءات األساسية المرجعية في الخطة
العالمية ألمن الطيران

األولوية
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النتائج المنشودة
تعزير ر ررز األمر ر ررن بواسر ر ررطة اسر ر ررتخدام
أفض ر ر ر ر ررل التكنولوجي ر ر ر ر ررات الفعال ر ر ر ر ررة
والط ارئررق والعمليررات االبتكاريررة فرري
الوقت الذي يتم فيه ضرمان الكفرااة
التشغيلية على األرض وفي الجو

المسؤوليات

اإلجراءات  /المهام

اإلجراءات األساسية المرجعية في الخطة
العالمية ألمن الطيران

اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية تعزير ر ر ر ر ر ررز االبتكر ر ر ر ر ر ررار واس ر ر ر ر ر ر ررتخدام  1-3التوسع في إسداا المشورة الفنية إلى
التكنولوجير ررات الكفر ررؤة مثر ررل تقنير ررات الدول
والدولية وقطاع الطيران
الكشر ر ررف األمنر ر رري المتقدمر ر ررة (نظر ر ررم
 2-3تشجيع انتفاع الدول وقطاع الطيران
الكشر ررف عر ررن المتفج ر ررات والكشر ررف
بالتقنيات والتكنولوجيات االبتكارية
عن آثار المتفجررات وأجهرزة المسرح
اإللكترونرري للجسررم ...إلررخ) ،ونظررم
مراقبر ر ر ر ر ررة االسر ر ر ر ر ررتطالع بواسر ر ر ر ر ررطة
الفيررديو...إلخ ،فضرالً عررن اسررتخدام
ط ارئ ر ررق ابتكاري ر ررة غي ر ررر فني ر ررة مث ر ررل
تطبير ررق مفه ر رروم عر رردم الق ر رردرة عل ر ررى
التنبؤ في مجال أمن الطيران

تعزي ر ررز التف ر رراهم وكف ر ررااة العملي ر ررات اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية تشر ر ررجيع اسر ر ررتخدام موسر ر رروعة أمر ر ررن  2-3تشجيع انتفاع الدول وقطاع الطيران
الطي رران والمشرراركة فيهررا فرري كامررل بالتقنيات والتكنولوجيات االبتكارية
والدولية وقطاع الطيران
األمنية في كامل اإلقليم
إقلر ر رريم أوروبر ر ررا وشر ر ررمال األطلنطر ر رري
 6-3تطوير وتحسين الكفااات في عمليات
كبرنررامج متصررل بتبررادل المعلومررات
إصدار التراخيص واستخدام المعدات األمنية
المتعلقررة بتقنيررات وابتكررار المعرردات
على نحو تشغيلي ،بما في ذلك العوامل
األمنية واختبارها وترخيصها
البشرية
تعزير ر ررز معر ر رردات الكشر ر ررف األمنر ر رري اإليكاو والدول وقطاع الطيران
وغيرها من المعدات المتصلة برأمن
الطي ر ر ر رران فض ر ر ر رالً عر ر ر ررن الط ارئر ر ر ررق
االبتكارير ررة المسر ررتخدمة فر رري كامر ررل
اإلقليم

تش ررجيع ومس رراعدة ال رردول والش ررركاا  2-3تشجيع انتفاع الدول وقطاع الطيران
فر ر رري قطر ر رراع الطي ر ر رران فر ر رري تر ر رروفير بالتقنيات والتكنولوجيات االبتكارية
تكنولوجيات وتقنيات ابتكارية للدول
 5-3زيادة استخدام التكنولوجيا المناسبة
التي تحتاج إلى ذلك ودعم التمويل
للكشف األمني والتسهيالت

األولوية
تحسين الموارد
التكنولوجية وتعزيز
االبتكار

تحسين الموارد
التكنولوجية وتعزيز
االبتكار

تحسين الموارد
التكنولوجية وتعزيز
االبتكار
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النتائج المنشودة

اإلجراءات  /المهام

اإلجراءات األساسية المرجعية في الخطة
العالمية ألمن الطيران

األولوية

المسؤوليات

تحلير ررل النتر ررائج اإلقليمير ررة للبرنر ررامج
العررالمي لترردقيق أمررن الطي رران وفق راً
لر ر ررنهج الرصر ر ررد المسر ر ررتمر وبيانر ر ررات
مراقبر ررة الجر ررودة الوطنير ررة مر ررن أجر ررل
تحيد المسائل المتعلقة باالمتثال

 1-4وضع األهداف اإلقليمية للبرنامج
العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقاً لنهج
الرصد المستمر على مستويات التنفيذ الفعال
للتدابير األمنية

تحسين الرقابة وضمان
الجودة

اإليكاو والدول والمنظمات اإلقليمية تشررجيع تبررادل المعلومررات والط ارئررق  2-4تنسيق الجهود المبذولة بين الدول
االبتكاري ررة والكف ررؤة المتعلق ررة برقاب ررة والجهات المعنية واإليكاو بشأن إجراا
والدولية وقطاع الطيران
الدول ر ررة عل ر ررى أم ر ررن الطير ر رران مث ر ررل عمليات التدقيق والمراجعة من جانب األقران
نماذج المراقبة القائمة على الحيوية
والمخاطر والنتائج

تحسين الرقابة وضمان
الجودة

وضر ر ر ررع إطر ر ر ررار خر ر ر رراص بمعالجر ر ر ررة  3-4وضع وتنفيذ خطط التصحيح على
الفجر ر ر ر روات المح ر ر ر ررددة ف ر ر ر رري إط ر ر ر ررار الصعيدين الوطني والمحلي لمعالجة الفجوات
البرن ر ر ررامج الع ر ر ررالمي لت ر ر رردقيق أم ر ر ررن وتحديد أوجه القصور
الطيران وفقاً لرنهج الرصرد المسرتمر
وأنش ر ررطة مراقب ر ررة الج ر ررودة الوطني ر ررة
واإلقليميررة وتنفيررذ ترردابير االسررتجابة
الفورية عند االقتضاا

تحسين الرقابة وضمان
الجودة

وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق اإليكاو والدول
مر ررن أجر ررل التنفير ررذ الفعر ررال للقواعر ررد
والتوصر ر رريات الدولير ر ررة المنصر ر رروص
عليهر ررا فر رري الملحر ررق السر ررابع عشر ررر
والملحر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررق التاسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررع
(المتصررلة برراألمن) فرري إقلرريم أوروبررا
وشمال األطلنطي
مواصر ر ررلة تحسر ر ررين التنفير ر ررذ الفعر ر ررال
للعناصر ر ر ررر الحاسر ر ر ررمة مر ر ر ررن نظر ر ر ررام
المراقبررة الرروطني واالمتثررال لألحكررام
المتصلة باألمن الواردة في الملحرق
الس ر ر ررابع عش ر ر ررر والملح ر ر ررق التاس ر ر ررع
فضر ر رالً ع ر ررن التشر ر رريعات الوطني ر ررة
واإلقليمية

معالجر ر ر ررة الفج ر ر ر روات فر ر ر رري الوقر ر ر ررت الدول وقطاع الطيران
المناسب ومواصلة تحسين االمتثال
لألحك ر ررام المنص ر رروص عليه ر ررا ف ر رري
الملحر ر ررق السر ر ررابع عش ر ر رر والملحر ر ررق
التاسع المتصرلة براألمن فضرالً عرن
التشريعات الوطنية واإلقليمية

Page | A-7

النتائج المنشودة

المسؤوليات

اإلجراءات  /المهام

اإلجراءات األساسية المرجعية في الخطة
العالمية ألمن الطيران

األولوية

تعزيز قدرات الدول وقطاع الطي ارن اإليك ر رراو وال ر رردول وم ارك ر ررز الت ر رردريب إعررداد إرشررادات ومواصررلة تحررديثها  5-4زيادة التدريب وتقديم اإلرشادات بشأن
علر ر ررى أمر ر ررن الطي ر ر رران والمنظمر ر ررات وترروفير الترردريب المناسررب ألنشررطة ضمان الجودة
على تنفيذ أنشطة مراقبة الجودة
مراقبة الجودة
الدولية واإلقليمية وقطاع الطيران

تحسين الرقابة وضمان
الجودة

تحسر ررين القر رردرات وتعزير ررز سر ررلطات  5-4زيادة التدريب وتقديم اإلرشادات بشأن
مفتش ر ر رري أم ر ر ررن الطير ر ر رران ال ر ر رروطنين ضمان الجودة
وتحديد تدابير إنفاذ صالحة

تحسين الرقابة وضمان
الجودة

تعزيررز الررنظم الوطنيررة لمراقبررة أمررن الدول
الطي رران مررن أجررل تحقيررق االمتثررال
ألحك ر ر ررام الملح ر ر ررق الس ر ر ررابع عش ر ر ررر
والملح ررق التاس ررع المتص ررلة ب رراألمن
فضر ر رالً ع ر ررن التشر ر رريعات الوطني ر ررة
واإلقليمية
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النتائج المنشودة
إذكرراا الرروعي بأحكررام ق ررار مجلررس اإليكاو
األمر ررن التر ررابع لألمر ررم المتحر رردة رقر ررم
 )2016( 2309وتعزير ر ررز إضر ر ررفاا
الدول لألولوية على أمن الطيران

المسؤوليات

اإلجراءات  /المهام

اإلجراءات األساسية المرجعية في الخطة
العالمية ألمن الطيران

تش ررجيع تنفي ررذ قر ررار مجل ررس األم ررن  1-5المساهمة في الموارد المخصصة
الت ررابع لألمر ررم المتحر رردة رقر ررم  2309لإليكاو والدول والجهات المعنية فيما يتعلق
( )2016وأهررداف الخطررة العالميررة بأنشطة التدقيق والمراجعة من جانب األقران
ألمر ر ررن الطي ر ر رران وخ ر ر ررائط الطرير ر ررق
 2 -5تقديم المزيد من المساعدة (حيثما
العالمية واإلقليمية بواسرطة الهيئرات
أمكن) في إطار تنمية القدرات
اإلقليمير ررة والوطنير ررة المشر رراركة فر رري
 3-5االلتزام بزيادة مستوى التنفيذ الفعال
أمن الطيران
الذي تضطلع به الدول المتلقية

األولوية
زيادة التعاون والدعم

 4-5ضمان مشاركة جميع الهيئات الوطنية
المعنية مشاركة فعالة في تنفيذ التدابير
 5-5تحديد مصادر التمويل الجديدة
واستخدامها ومثال ذلك األمم المتحدة والبنك
الدولي والدول وقطاع الطيران
 6-5تعزيز قدرة اإليكاو وفعاليتها على تقديم
المساعدة
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النتائج المنشودة

المسؤوليات

اإلجراءات  /المهام

اإلجراءات األساسية المرجعية في الخطة
العالمية ألمن الطيران

تعزيررز االتصرراالت والتنسرريق بشررأن اإليك ر رراو وال ر رردول وم ارك ر ررز الت ر رردريب تشررجيع المسرراعدة المنسررقة وأنشررطة  1-5المساهمة في الموارد المخصصة
تنمي ر ررة الق ر رردرات م ر ررن أج ر ررل تف ر ررادي علر ر ررى أمر ر ررن الطي ر ر رران والمنظمر ر ررات بنر ر رراا القر ر رردرات فيمر ر ررا بر ر ررين جمير ر ررع لإليكاو والدول والجهات المعنية فيما يتعلق
بأنشطة التدقيق والمراجعة من جانب األقران
الجهات المعنية ذات الصلة
ازدواجير ر ررة الجهر ر ررود ولتعزير ر ررز أمر ر ررن الدولية واإلقليمية وقطاع الطيران
الطيران في كامل اإلقليم
 2 -5تقديم المزيد من المساعدة (حيثما
أمكن) في إطار تنمية القدرات

األولوية
زيادة التعاون والدعم

 3-5االلتزام بزيادة مستوى التنفيذ الفعال
الذي تضطلع به الدول المتلقية
 4-5ضمان مشاركة جميع الهيئات الوطنية
المعنية مشاركة فعالة في تنفيذ التدابير
 5-5تحديد مصادر التمويل الجديدة
واستخدامها ومثال ذلك األمم المتحدة والبنك
الدولي والدول وقطاع الطيران
 6-5تعزيز قدرة اإليكاو وفعاليتها على تقديم
المساعدة
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النتائج المنشودة
التحسين المستمر فري كامرل اإلقلريم
للتنفير ررذ الفعر ررال للعناصر ررر الحاسر ررمة
بنظر ررام المراقبر ررة الر رروطني واالمتثر ررال
ألحك ر ر ررام الملح ر ر ررق الس ر ر ررابع عش ر ر ررر
والملح ررق التاس ررع المتص ررلة ب رراألمن
والتشر ر ر رريعات الوطني ر ر ررة واإلقليمي ر ر ررة
فضر رالً عر ررن التقلير ررل مر ررن ازدواجير ررة
الجه ر ر ر ررود ونظ ر ر ر ررام بن ر ر ر رراا الق ر ر ر رردرات
التكميلية

المسؤوليات

اإلجراءات  /المهام

اإلجراءات األساسية المرجعية في الخطة
العالمية ألمن الطيران

اإليك ر رراو وال ر رردول وم ارك ر ررز الت ر رردريب العمل من أجل اتباع طريقة منسرقة  1-5المساهمة في الموارد المخصصة
علر ر ررى أمر ر ررن الطي ر ر رران والمنظمر ر ررات فرري ترروفير المسرراعدة وأنشررطة بنرراا لإليكاو والدول والجهات المعنية فيما يتعلق
القدرات ،بما في ذلك تعزيرز قردرات بأنشطة التدقيق والمراجعة من جانب األقران
الدولية واإلقليمية وقطاع الطيران
المراقبر ر ر ررة الوطنير ر ر ررة لر ر ر رردى الر ر ر رردول
 2 -5تقديم المزيد من المساعدة (حيثما
المحتاجة إليها
أمكن) في إطار تنمية القدرات

األولوية
زيادة التعاون والدعم

 3-5االلتزام بزيادة مستوى التنفيذ الفعال
الذي تضطلع به الدول المتلقية
 4-5ضمان مشاركة جميع الهيئات الوطنية
المعنية مشاركة فعالة في تنفيذ التدابير
 5-5تحديد مصادر التمويل الجديدة
واستخدامها ومثال ذلك األمم المتحدة والبنك
الدولي والدول وقطاع الطيران
 6-5تعزيز قدرة اإليكاو وفعاليتها على تقديم
المساعدة

 -انتهى -
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