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الموجز التنفيذي

اتفق المندوبون في الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية لإليكاو ،التي انعقدت في سبتمبر  ،2016على أن
ثمة حاجة إلى التسريع بإعداد خطة عالمية ألمن الطيران بوصفها إطا ار عاما لسياسات وبرامج أمن الطيران في المستقبل.
وتلبي الخطة العالمية ألمن الطيران ،التي تحل محل استراتيجية اإليكاو الشاملة في مجال أمن الطيران ،احتياجات الدول
وقطاع الطيران بتوجيهها كافة الجهود المبذولة لتعزيز أمن الطيران من خالل مجموعة من اإلجراءات والمهام واألهداف
األساسية المتفق عليها على الصعيد الدولي.
وتتيح الخطة العالمية ألمن الطيران القاعدة الالزمة للدول وقطاع الطيران والجهات المعنية واإليكاو للعمل معا في
إطار السعي نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز أمن الطيران في شتى أنحاء العالم وتحقيق خمس نتائج أساسية،
هي التالية( :أ) تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها؛ (ب) توفير الثقافة األمنية والقدرات البشرية؛ (ج) تحسين الموارد
التكنولوجية واالبتكار؛ (د) تحسين الرقابة وضمان الجودة؛ (ه) زيادة التعاون والدعم.
وتدعو هذه الخطة إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني ،وكذلك من خالل قطاع
الطيران وجميع الجهات المعنية األخرى ،في االرتقاء بمستوى تنفيذ الملحق السابع عشر – "األمن"؛ ويستلزم األمر أيضا
تضافر الجهود من أجل تعزيز قدرات اإليكاو على دعم الدول في هذا الصدد.
وتتمحور هذه الخطة حول خريطة طريق تتضمن  94مهمة تندرج ضمن  32إجراء لتحقيق خمس نتائج أساسية،
وهي تحدد األهداف المنشودة حتى انعقاد الدورة األربعين للجمعية العمومية لإليكاو في عام  .2019وهناك أيضا مجموعة من
المؤشرات والتواريخ التي ترافق كل مهمة على حدة .وتعد خريطة الطريق هذه وثيقة "حية" يجب أن تراجع بشكل دوري وتعدل
حسب الحاجة لمراعاة التهديدات الجديدة والناشئة المرتبطة بأمن الطيران.

______________________
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الفصل األول

المقدمة
1-1

معلومات أساسية

يضطلع قطاع النقل الجوي بدور هام في االقتصاد العالمي .وتعزز خدمة النقل الجوي اآلمن القدرة على
1-1-1
الوصل في مجاالت التجارة والسياحة والروابط السياسية والثقافية بين الدول .ومن المتوقع أن تصل حركة المسافرين الجوية
سنويا على الصعيد الدولي إلى  6مليارات راكب بحلول عام  2030علما بأنها تبلغ حاليا حوالي  3.3مليار راكب سنويا ،في
حين أنه من المتوقع أن تزداد حركة الشحن الجوي من حوالي  50مليون طن حاليا إلى  125مليون طن .ومع توقع زيادة
الحركة الجوية بشكل كبير في المستقبل ،ثمة حاجة إلى إطار تخطيطي على الصعيد الدولي واإلقليمي والوطني لتنظيم النمو
بطريقة تتسم بالسالمة واألمن والكفاءة .ومن المعروف أن الطيران يشجع النمو االقتصادي العالمي ،وهو عامل تمكيني حاسم
في التقدم االقتصادي والتنمية في العديد من الدول .وتؤثر الوقائع األمنية بشكل كبير على المسافرين ،وال سيما عندما تؤدي
هذه الوقائع إلى إصابات وخسائر في األرواح ،ولكنها تؤثر أيضا على ثقة الركاب في السفر الجوي وتعطل حركة السفر
والتجارة .وتسعى الدول ،من خالل ضمان أمن شبكة الطيران ،إلى المساعدة في إرساء ثقة الجمهور في شبكتها الجوية وتوفير
قاعدة صلبة تبنى عليها التجارة والسياحة على الصعيد العالمي.
وتتطلب التهديدات والمخاطر الحالية أن يظل أمن الطيران من األولويات العليا للدول والمجتمع الدولي على
2-1-1
الصعيد العالمي .وهو ما سلط عليه الضوء من خالل القرار رقم  2309الصادر عن مجلس األمن لألمم المتحدة (– )2016
"التهديدات على السالم واألمن الدوليين من جراء األعمال اإلرهابية :أمن الطيران" الذي اعتمد في سبتمبر  ،2016والذي يدعو
اإليكاو والدول والجهات المعنية إلى التقيد بالتزاماتها التعاقدية واالضطالع بمسؤولياتها الدولية في مجال أمن الطيران ،ومن
خالل قرار الجمعية العمومية لإليكاو ( 18-39البيان الموحد بسياسات اإليكاو المستمرة المتعلقة بأمن الطيران) ،بموجب
القانون الدولي.
2-1

الغرض

تشتمل الخطة العالمية ألمن الطيران على الجوانب والموضوعات الرئيسية المستمدة من القرار رقم 2309
1-2-1
الصادر عن مجلس األمن لألمم المتحدة ( )2016وقرار الجمعية العمومية لإليكاو  ،18-39وال سيما ما يلي :الحاجة إلى
التدابير الفعالة المستندة إلى المخاطر والتي يجري تقييمها بصورة منتظمة لتبين تطور صورة التهديدات العالمية؛ وضمان تنفيذ
التدابير بفعالية على أرض الواقع بصفة مستدامة ؛ وتخصيص الموارد وتعزيز الثقافة األمنية؛ وارساء رقابة وطنية فعالة على
نظم أمن الطيران.
وتعني الطبيعة العالمية للطيران أن الدول تعتمد على فعالية شبكات الطيران الخاصة بكل منها لتوفير بيئة
2-2-1
مشتركة آمنة للطيران .وعلى الرغم من التحسينات التي تدخل على الشبكة األمنية ،فإن اإلرهابيين ال يزالون يرون في الطيران
المدني هدفا يجتذبهم ويواصلون استغالل أوجه الضعف الحقيقية أو المتصورة في نظام الطيران المدني الدولي بهدف التسبب
في خسائر كبيرة في األرواح واحداث أضرار اقتصادية واضطرابات في عمليتي التواصل والتجارة بين الدول.
وتوفر الخطة العالمية ألمن الطيران اإلرشادات الالزمة من أجل تحديد األولويات على الصعيدين الدولي
3-2-1
واإلقليمي وعلى مستوى الدولة ،وتنشئ هذه الخطة إطا ار يتيح لإليكاو والدول والجهات المعنية أن تعمل من خالله معا لتحقيق
األهداف المشتركة ،وتدعم هذه الخطة مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" للتصدي للتحديات المشتركة ،وتوجه الجهود
المبذولة لتحسين أمن الطيران على نحو مشترك.
1-1

الخطة العالمية ألمن الطيران

1-2

عنصر مكمال لالتفاقيات والق اررات الدولية ،وكذلك لإلطار
ا
ويشكل التخطيط على أساس األهداف المنشودة
4-2-1
العام الذي يتكون من المالحق والمواد اإلرشادية ،ويكون ذلك من خالل عملية تحديد األولويات األمنية مع ما يقابلها من نتائج
ملموسة وقابلة للقياس.
3-1

سياق المخاطر

تستخدم اإليكاو المعلومات من المصادر التالية لتقييم المخاطر التي يواجهها الطيران المدني الدولي :قاعدة
1-3-1
بيانات اإليكاو الخاصة بأفعال التدخل غير المشروع؛ وعمليات تقييم المخاطر التي يجريها فريق عمل التهديدات والمخاطر
المنبثق عن فريق خبراء أمن الطيران (بيان اإليكاو للسياق العالمي للمخاطر في مجال أمن الطيران)؛ وتحليل نتائج التدقيق
وفقا للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران .وتشير هذه المصادر نفسها ،التي تستخدم أيضا في تحديد األولويات التي تنطوي
عليها الخطة العالمية ألمن الطيران ،إلى أن النقل الجوي يواجه عددا من المخاطر األمنية ،على النحو المبيَّن فيما يلي:
أ)

سجل  69فعال من أفعال التدخل غير المشروع بين عامي  2011و ،2016أدت  21واقعة من بينها إلى
حاالت وفاة (ما مجموعه  884حالة وفاة) .ومثلت الهجمات على المرافق أعلى عدد من الوقائع حيث بلغ
عددها  24واقعة (أي  32في المائة) ،تليها حاالت االستيالء غير المشروع وعددها  18واقعة (أي  26في
المائة) ،ثم حاالت التخريب وعددها  15واقعة (أي  22في المائة) ،وغيرها من أفعال التدخل غير المشروع
التي بلغ عددها  12واقعة (أي  17في المائة)؛

ب)

وال تزال األجهزة المتفجرة االرتجالية واألجهزة المتفجرة االرتجالية التي يحملها األشخاص تشكل خط ار كبي ار،
بوصفها السالح المفضل في محاوالت مهاجمة البنى األساسية للطيران المدني والمطارات .وتضطلع أجهزة
الكشف األمني بدور حاسم في ردع عناصر التهديد والكشف عنها في نظام أمن الطيران ،إال أن التنفيذ
غير الفعال من الناحية العملية يمكن أن يؤدي إلى تقويض عمل هذه األجهزة؛

ج)

وأبرزت الهجمات المنفذة على المناطق المفتوحة للجمهور في المطارات أن هناك تهديدا متزايدا يطال
المواقع التي يتواجد فيها الجمهور والركاب بأدنى حد من القيود ويتجمعون فيها في أوقات قابلة للتوقع .وتقيم
اإليكاو التهديدات في المناطق المفتوحة للجمهور على أنها قابلة للتصديق وحقيقية؛

د)

وتؤكد بيانات البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أن األمر يتطلب إدخال تحسينات حاسمة على وجه
السرعة على تنفيذ أحكام الملحق السابع عشر لمعالجة الفجوات التالية :عدم كفاية تدابير مراقبة الدخول إلى
المناطق المؤمنة؛ وأوجه القصور في تنفيذ نظام تحديد هوية موظفي المطارات ونظم تصاريح المركبات؛
واالفتقار إلى الموارد البشرية والفنية على مستوى المطارات فيما يتعلق بأمن الطيران؛ والكشف األمني غير
الفعال وعمليات المراقبة األمنية لألشخاص غير المسافرين الذين يتاح لهم الوصول إلى المناطق المؤمنة.

وتدل التحديات المشار إليها أعاله على الحاجة إلى مزيد من الوعي بأمن الطيران ،وتوزيع الموارد على
2-3-1
نحو أكثر مالءمة ،وارادة سياسية أقوى ،واالرتقاء بالثقافة األمنية ،وزيادة الرقابة على الجودة واإلشراف عليها ،وغيرها من
األمور ذات الصلة.
ويجب على الدول مواصلة التصدي للمخاطر المحددة أعاله ،نظ ار إلى أن اإلرهابيين ال يتوانون عن إيجاد
3-3-1
طرق مبتكرة الستهداف المنظومة ،على أن تواصل أيضا اهتمامها بالمسائل المعقدة مثل نظام األمن اإللكتروني ونظم الطائرات
الموجهة عن بعد والمخاطر الناجمة عن مناطق النزاعات.

الفصل األول  :المقدمة
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4-1

فوائد الخطة العالمية ألمن الطيران

سيؤدي تحسين أمن الطيران على الصعيد العالمي ،دون أي شك ،إلى جلب الفوائد المالية وغيرها من
1-4-1
الفوائد االقتصادية .فالتكاليف االقتصادية والمالية التي تتكبدها الدول والمطارات وشركات الطيران والجهات المعنية من جراء
الهجمات اإلرهابية واالنتهاكات األمنية يمكن أن تكون كبيرة جدا ،أما الخسائر في األرواح البشرية فال يمكن قياسها .فمن
الناحية المالية واالقتصادية ،تسببت بعض الهجمات التي حدثت مؤخ ار في خسائر بلغت  4.47مليار دوالر أمريكي نتيجة وقف
1
العمليات في أحد المطارات والطيران لمدة أسبوعين واصالح البنى األساسية وغيرها من الخسائر نتيجة للهجمات اإلرهابية.
وأدت الهجمات اإلرهابية في  ،2001/9/11حين اختطف اإلرهابيون أربع طائرات مدنية الرتكاب الهجمات ،إلى تكبد خسائر
يليوني دوالر أمريكي 2.ويمكن أيضا التأثر سلبا من تداعيات أخرى نتيجة لضعف المعايير والتدابير الخاصة بأمن
تقدر بنحو تر َ
الطيران ،بما يشمل فقدان الثقة لدى الناس والمستثمرين واآلثار المترتبة على السياحة والتجارة والتواصل.
ولذلك ،تهدف الخطة العالمية ألمن الطيران إلى تدعيم أوجه االلتزام لدى اإليكاو والدول وقطاع الطيران
2-4-1
والجهات المعنية لتحسين أمن الطيران على الصعيد العالمي .ومع اضطالع الجهات المعنية بمسؤولياتها المحددة في خريطة
الطريق ،فإن مستوى عمليات الطيران المدني التي تتسم باألمن والسالمة ستجنب الجهات المعنية تكبد الخسائر البشرية
واالقتصادية والمالية وغيرها من الخسائر .وسيوفر تحسين شبكة الطيران على الصعيد العالمي بيئة مواتية للنمو االقتصادي
الشامل والتنمية التي ستعود بالفائدة على جميع الدول.
______________________

 1المصدر :داميان شاركوف ،مجلة نيوزويك.2016/3/23 ،
 2المصدر..www.iags.org/costof911.html :

الفصل الثاني

الهدف
 1-2الهدف من الخطة العالمية ألمن الطيران
يتمثل الهدف من إعداد الخطة العالمية ألمن الطيران في مساعدة اإليكاو والدول والجهات المعنية على
1-1-2
تعزيز فعالية أمن الطيران على الصعيد العالمي .ولذا تسعى هذه الخطة إلى توحيد مجتمع أمن الطيران الدولي والهامه للعمل
في هذا االتجاه ،مع مراعاة حقيقة أن التهديدات والمخاطر التي يواجهها مجتمع الطيران المدني تتغير باستمرار .كما تهدف هذه
الخطة إلى تحقيق الهدف المتبادل والمشترك المتمثل في تحسين أمن الطيران في شتى أنحاء العالم ومساعدة الدول على
التعاضد فيما بينها للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في القرار رقم  2309الصادر عن مجلس األمن لألمم المتحدة ()2016
والق اررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العمومية لإليكاو.
2-1-2

وتتمثل المبادئ العامة التي تدعم الهدف من الخطة العالمية ألمن الطيران فيما يلي:


عدم ترك أي بلد وراء الركب .ضمان تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة باألمن على وجه
السرعة على الصعيد العالمي بحيث تتمكن جميع الدول من االنتفاع بالفوائد االجتماعية
واالقتصادية الكبيرة الناجمة عن النقل الجوي المتسم بالسالمة واألمن والموثوقية.



التنفيذ واالمتثال بفعالية .اتخاذ التدابير المناسبة وتطبيقها لتحقيق نتائج متسقة ،مدعومة بنظام
متماسك لمراقبة الجودة األمنية واإلشراف عليها.



االستدامة .استخدام التدابير المتناسبة والواقعية في األجل الطويل والمنسقة على النحو الواجب
مع هيئات القطاعات األخرى (مثل سالمة الطيران ،والمالحة الجوية ،والتسهيالت).



التعاون وتبادل المعلومات .تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول والجهات المعنية.
وضمان أن تظل مبادئ التعاون المحددة في اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية و/أو المتعددة
األطراف واالعتراف بالتدابير األمنية المكافئة والتركيز على المخرجات األمنية ،أساسا يبنى عليه
في التعاون الدولي.



الثقافة األمنية وتنمية القدرات البشرية .تهيئة ثقافة أمنية قوية وصلبة وتطوير رأس المال البشري
ومهارات الموارد البشرية وكفاءتها.



االبتكار .تشجيع الدول والجهات المعنية على إيجاد سبل جديدة ومبتكرة وتبنيها وتبادلها لتنفيذ
السياسات والتدابير األمنية.



تحديد المخاطر وفهمها وادارتها .تحسين فهم المخاطر المرتبطة بأمن الطيران ،واتخاذ اإلجراءات
المناسبة والفعالة في هذا الصدد.
2-2

التطبيق

يعد التحسين المتواصل في تنفيذ الدول الفعال ألحكام الملحق السابع عشر أم ار بالغ األهمية لضمان أمن
1-2-2
النقل الجوي وانتظامه .وتنطبق الخطة العالمية ألمن الطيران على اإليكاو والدول األعضاء فيها والجهات المعنية ،وذلك لتوجيه
2-1

الخطة العالمية ألمن الطيران

2-2

الجهود المتضافرة في التنفيذ واالمتثال ،وتشجيع المساءلة فيما يتعلق باالضطالع بهذه المسؤوليات األمنية ،وتعزيز الفعالية في
مجال أمن الطيران على الصعيد العالمي.
وتشتمل خريطة الطريق الواردة في المرفق (أ) على العديد من المهام التي يتعين على الدول االضطالع
2-2-2
بها ،ومن المسلم به أن الدول تمتلك مصادر محدودة تعمل في إطارها .وينبغي للدول ،في سياق تنفيذ هذه المهام ،أن تنظر في
المجاالت التي تنطوي على أكبر مخاطر بالنسبة إليها وأن ترتب أولوية المهام المدرجة في المرفق (أ) تبعا لذلك .ويمكن
الحصول على المعلومات الالزمة للمساعدة في تحديد تلك األولويات من بيان االيكاو بشأن السياق العالمي للمخاطر ،ونتائج
التدقيق في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران ،واآلراء التي تجمع من الدول األخرى التي تجري عمليات تقييم آلخر
نقطة مغادرة.

______________________

الفصل الثالث

النتائج األساسية
 1-3خمس أولويات رئيسية
من أجل إحراز تقدم سريع في الهدف األساسي للخطة العالمية ألمن الطيران المتمثل في تعزيز الفعالية في مجال أمن الطيران
على الصعيد العالمي ،واالرتقاء بتنفيذ تدابير أمن الطيران الوقائية على نحو عملي ومستدام ،تحدد هذه الخطة خمس نتائج
أساسية ينبغي لإليكاو والدول والجهات المعنية أن تركز اهتمامها العاجل عليها وتتيح لها الموارد الالزمة وتبذل بشأنها الجهود
الحثيثة .وتستمد هذه األولويات األساسية من التحديات الرئيسية التي قد تواجهها الدول األعضاء في تحقيق هذا الهدف .وتتمثل
النتائج الخمس في ما يلي:
أ)

تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها .من الضروري استيعاب المخاطر لوضع سياسات
واجراءات فعالة ومتناسبة ومستدامة .ويساعد االضطالع بتقييم المخاطر على تحديد الفجوات
وأوجه القصور التي يمكن بالتالي التصدي لها على نحو عاجل باستخدام أفضل األساليب الممكنة
من الناحية العملية وبتخصيص الموارد على النحو األمثل.

ب)

نشر الثقافة األمنية وتعزيز القدرات البشرية .يعد غرس الثقافة األمنية الفعالة شرطا فائق األهمية
لتحقيق نتائج جيدة على الصعيد األمني .ويجب إرساء ثقافة أمنية قوية مستمدة من اإلدارة العليا
عبر كل منظمة من المنظمات وفي إطار عملها .ومن الشروط الحاسمة كذلك لضمان أمن
الطيران الفعال إيجاد قوة عمل مدربة تدريبا جيدا ومحفَّزة ومهنية.

ج)

تحسين الموارد التكنولوجية وتعزيز االبتكار .يمكن أن يؤدي تطبيق وتشجيع الحلول التكنولوجية
المحسنة والتقنيات االبتكارية إلى توفير أدوات ترمي إلى تعزيز الفعالية األمنية مع ضمان الكفاءة
التشغيلية.

د)

تحسين الرقابة وضمان الجودة .تعد العمليات الفعالة في مراقبة الجودة واإلشراف على الصعيد
العالمي والوطني والمحلي حاسمة في تحقيق أمن الطيران الفعال على نحو مستدام.

ه)

زيادة التعاون والدعم .ستؤدي زيادة التعاون بين الدول وفي إطار عملها إلى التمكين من تحقيق
األهداف األمنية الرئيسية بسرعة أكبر وكفاءة أوفر.
______________________
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الفصل الرابع

اإلجراءات األساسية
 1-4اإلجراءات األساسية
من أجل تحقيق النتائج األساسية الخمس ،بما يتماشى مع المبادئ العامة ،ينبغي أن تشكل اإلجراءات األساسية التالية األساس
الذي يبنى عليه فيما يتعلق بالخطة العالمية ألمن الطيران .ويتطلب بعض هذه اإلجراءات اتخاذ خطوات على الصعيد العالمي
(يمكن أن تشمل ما تقدمه اإليكاو من خالل األمانة و/أو أفرقة الخبراء ،)31في حين يدعو البعض اآلخر إلى أن تضطلع الدول
أو قطاع الطيران باتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والمحلي.
-1

تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها

1-1

المواظبة على مراجعة مشهد التهديدات العالمية والحرص على إسداء المشورة بشأن التهديدات والمخاطر.

2-1

تحسين مستوى التدريب على تقييم المخاطر.

3-1

مراجعة أحكام الملحق السابع عشر لإليكاو واإلرشادات الواردة فيه فيما يتعلق بالمناطق المعرضة للخطر الشديد.

4-1

وضع إطار محدث في كل دولة من الدول إلجراء عمليات تقييم على الصعيدين الوطني والمحلي.

5-1

ضمان وضع آليات فعالة على الصعيد الداخلي إليصال المعلومات أو عمليات التقييم إلى من يحتاج إليها.

6-1

مراجعة ترتيبات الكشف األمني الراهنة في ضوء تقييم المخاطر على الصعيد الوطني.

 7-1مراجعةة التةدابير األمنيةة للمةوظفين مةع م ارعةاة المشةورة المقدمةة بشةأن المخةاطر واإلرشةادات المتعلقةة بالتهديةدات علةى
الصعيد الداخلي.
8-1

ضمان تبني منظور شامل للطيران واجراء عمليات تقييم مالئمة لثآثار.

 13بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،فريق خبراء أمن الطيران ومجموعات العمل التابعة له المؤلفة مما يلي :فريق عمل
التهديدات والمخاطر ،وفريق عمل المواد اإلرشادية ،وفريق عمل أمن الشحن الجوي ،ومجموعة عمل التدريب ،وفريق عمل االبتكار في
مجال أمن الطيران ،وفريق عمل الملحق السابع عشر ،ومجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة المعنية بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن
الطيران.
4-1

الخطة العالمية ألمن الطيران

4-2

-2

نشر الثقافة األمنية وتعزيز القدرات البشرية

1-2

بناء الثقافة األمنية وتعزيزها.

2-2

إعداد برامج التدريب الوطنية ومراجعتها ،مع مراعاة المخاطر.

3-2

إضفاء الطابع المهني على القوى العاملة وضمان األداء المستمر.

4-2

تأمين المتطلبات األساسية أو الحد األدنى من التأهيل للموظفين العاملين في مجال األمن.

5-2

مراجع ةةة المة ةواد التدريبي ةةة واإلرشة ةادات المتعلق ةةة باإليك ةةاو ،م ةةع التركي ةةز عل ةةى المه ةةارات واالحتياج ةةات األساس ةةية ألم ةةن
الطيران.

6-2

مراجعة وتعزيز األنشطة التدريبية المتعلقة باألمن في اإليكاو.
-3

تحسين الموارد التكنولوجية وتعزيز االبتكار

1-3

الحرص على إسداء المشورة الفنية إلى الدول.

2-3

تشجيع الدول وقطاع الطيران على تطوير التقنيات والتكنولوجيات االبتكارية.

3-3

تعزيز اتساق المواصفات الفنية الخاصة بالمعدات األمنية.

4-3

النظر في الحد األدنى من المواصفات الفنية للمعدات األمنية.

5-3

زيادة استخدام التكنولوجيا المناسبة للكشف األمني والتسهيالت.

6-3

تطوير وتحسين كفاءة إجراءات إصدار التراخيص وتشغيل المعدات األمنية ،بما في ذلك العوامل البشرية.

7-3

النظر في استخدام المعلومات الخاصة بالمسافرين وتقييمه إلطالع المختصين بأمن الطيران ومساعدتهم.
-4

تحسين الرقابة وضمان الجودة

1-4

وضع أهداف إقليمية للبرنةامج العةالمي لتةدقيق أمةن الطيةران وفقةا لةنهج الرصةد المسةتمر علةى مسةتويات التنفيةذ الفعةال
للتدابير األمنية.

2-4

تنسيق الجهود فيما بين الدول والجهات المعنية واإليكاو في إجراء عمليات التدقيق واستعراض النظراء.

3-4

وضع وتنفيذ خطط التصحيح على الصعيدين الوطني والمحلي لمعالجة الفجوات وأوجه القصور المحددة.

 4-4تعزيةةز البرنةةامج العةةالمي لتةةدقيق أمةةن الطي ةران وفقةةا لةنهج الرصةةد المسةةتمر لتقةةديم معلومةةات موثوقةةة عةةن التنفيةةذ الفعةةال
لتدابير أمن الطيران.
5-4

تعزيز المواد التدريبية واإلرشادية بشأن ضمان الجودة.

الفصل الرابع اإلجراءات األساسية

4-3

-5

زيادة التعاون والدعم

1-5

المساهمة بالموارد لإليكاو والدول والجهات المعنية إلجراء أنشطة التدقيق واستعراض النظراء.

2-5

تقديم المزيد من المساعدة (حيثما أمكن) في إطار تنمية القدرات.

3-5

االلتزام بزيادة مستوى التنفيذ الفعال من جانب الدول المتلقية.

4-5

ضمان مشاركة جميع الهيئات الوطنية المعنية مشاركة فعالة في تنفيذ التدابير.

 5-5تحديد مصادر التمويل الجديدة واستخدامها (من قبيل األمم المتحدة والبنك الدولي والدول وقطةاع الطيةران وغيرهةا مةن
المصادر) ،باإلضافة إلى مصادر التمويل الحالية.
6-5

تعزيز فعالية اإليكاو وقدرتها على تقديم المساعدة.
______________________

الفصل الخامس

التنفيذ والرصد والمراجعة
1-5

التنفيذ

تنطبق الخطة العالمية ألمن الطيران على جميع الدول األعضاء وقطاع الطيران والجهات المعنية .ويشجَّع كل كيان منها على
اعتماد األولويات واألهداف الموصى بها في الخطة العالمية ألمن الطيران والمستندة إلى خريطة الطريق التي تبرز النتائج
واإلجراءات األساسية وما يتصل بها من مهام ومؤشرات ومواعيد محددة ،وذلك لمساعدة االيكاو والدول والجهات المعنية على
التركيز على تنفيذ التدابير واإلجراءات الفعالة والعمل على ذلك تحقيقا للهدف المتمثل في تعزيز أمن الطيران العالمي.

2-5

الرصد والمراجعة

تستخدم مختلف مصادر البيانات في قياس أداء الدول ورصده .ويجرى تحليل البيانات من خالل عمليات التدقيق وبعثات
التحقق في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران ،والتقارير التي تعدها المكاتب اإلقليمية ،بما في ذلك التقارير التي
تقدمها المجموعات اإلقليمية ألمن الطيران إلى اإليكاو .وستجري أمانة اإليكاو استعراضا للخطة العالمية ألمن الطيران ،حسب
االقتضاء وفي الوقت المناسب ،بالتنسيق مع فريق خبراء أمن الطيران ،لتقييم التقدم الذي تحرزه اإليكاو والدول األعضاء في
تحقيق األهداف المنشودة .وستحرص اإليكاو أيضا على تقديم معلومات محدثة عن الشوط المقطوع في تحقيق األهداف والتقيد
بالمواعيد المقررة ،على النحو المبين في الخطة العالمية ألمن الطيران .وسيشمل ذلك تحديد المجاالت التي قد تحتاج فيها
الدول إلى المساعدة لتحقيق األهداف من خالل التدريب على أمن الطيران والمساعدة في بناء القدرات وغير ذلك من األنشطة
ذات الصلة ،والعمل عند الضرورة على تحديث خريطة الطريق وتعديل أو تصويب إجراءات التنفيذ ،كلما كان ذلك ممكنا من
الناحية العملية ،واضافة االجراءات الالزمة لمواجهة التهديدات الجديدة والناشئة كلما دعت الضرورة لذلك.

3-5

العمل في إطار الشراكات

يتعين إشراك جميع الجهات المعنية بالطيران في الجهود الرامية إلى مواصلة تحسين أمن الطيران .وتقدم الخطة العالمية ألمن
الطيران إطا ار مرجعيا مشتركا لجميع الجهات المعنية وتحدد األدوار التي تضطلع بها اإليكاو والدول وقطاع الطيران.
وباإلضافة إل ى وضع القواعد والتوصيات الدولية ،تدعم اإليكاو تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران من خالل توفير الموارد
الالزمة وأدوات التنفيذ وتقديم المساعدة عن طريق البرامج والمبادرات المختلفة ،مثل مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب".

5-1

الخطة العالمية ألمن الطيران

5-2

4-5

دور اإليكاو والدول والجهات المعنية

ستضطلع اإليكاو بدور قيادي هام على الصعيد العالمي في رصد وتنفيذ وتنسيق الخطة العالمية ألمن
1-4-5
الطيران .ويشمل هذا الدور ما يلي:
أ)

تحديث الخطة العالمية ألمن الطيران كلما دعت الحاجة لذلك؛

ب)

وضع القواعد والتوصيات الدولية والمحافظة عليها ،واستكمالها باألدلة والمواد اإلرشادية األخرى؛

ج)

رصد واستعراض المشهد األمني للتهديدات والمخاطر؛

د)

التدقيق في التنفيذ الفعال ألمن الطيران من خالل البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛

ه)

تنفيذ أنشطة المساعدة الهادفة لمعالجة أوجه القصور في منظومة أمن الطيران.

وتضطلع الدول وقطاع الطيران أيضا بدور هام في تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران وتعزيز فعاليتها ،مع
2-4-5
اإلقرار بالدور التنسيقي للدول في المهام المسندة إلى قطاع الطيران .ومن المهم أن تظهر الدول وغيرها من الجهات المعنية
تحسنا ،عاما بعد عام ،في تنفيذ القواعد القياسية التشغيلية .وسيؤدي هذا التحسن التراكمي اإلجمالي في أمن الطيران العالمي
إلى االرتقاء بأمن منظومة الطيران الدولي وسالمتها وتسهيالتها وعملياتها.

______________________

الفصل السادس

الخالصة
 1-6الخالصة
ترمي الخطة العالمية ألمن الطيران إلى توحيد الجهود الشاملة والمتسقة التي تبذلها اإليكاو وقطاع الطيران وغيرها من الجهات
المعنية للتصدي للتحديات الراهنة في مجال أمن الطيران على الصعيد العالمي .ويعد األمن ركيزة أساسية لنمو قطاع الطيران
واستدامته على الصعيد العالمي .ويتوخى للخطة العالمية ألمن الطيران أن تكون وثيقة هامة لمساعدة جميع الجهات المعنية
على تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن الطيران ،بما يشمل مجاالت تنسيق المبادئ والمناهج والتدابير المتعلقة باألمن وتبادل
المعلومات واالبتكار واستخدام التكنولوجيا األمنية على نحو أفضل والتدريب على أمن الطيران وتنمية القدرات .وستسمح هذه
الخطة العالمية أيضا بدفع اإليكاو وقطاع الطيران وجميع الجهات المعنية األخرى نحو تحقيق مقاصد وغايات القرار رقم
 2309الصادر عن مجلس األمن لألمم المتحدة ( ،)2016والنهوض بمستوى أمن الطيران لصالح جميع الدول على الصعيد
العالمي ،وكذلك المساهمة في تحقيق المنفعة األسمى التي يترتب عليها النمو االقتصادي والتنمية في شتى أنحاء العالم.

______________________

6-1

المرفق (أ)
خريطة طريق الخطة العالمية ألمن الطيران
األهداف الشاملة الطــمـــوحة
أ) بحلول عام  ،2020تبلغ نسبة  ٪80من الدول مستوى يتجاوز  ٪65من التنفيذ الفعال
ب) بحلول عام  ،2023تبلغ نسبة  ٪90من الدول مستوى يتجاوز  ٪80من التنفيذ الفعال
ج) بحلول عام  ،2030تبلغ نسبة  ٪100من الدول مستوى يتجاوز  ٪90من التنفيذ الفعال
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النتيجة
األساسية
اإلجراءات 1-1
األساسية 2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
على
مستوى
العالم

اإلجراء
األساسي
1-1

تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها
المواظبة على مراجعة مشهد التهديدات العالمية والحرص على إسداء المشورة بشأن التهديدات والمخاطر.
تحسين مستوى التدريب على تقييم المخاطر.
مراجعة أحكام الملحق السابع عشر لإليكاو واإلرشادات الواردة فيه فيما يتعلق بالمناطق المعرضة للخطر الشديد.
وضع إطار َّ
محدث في كل دولة من الدول إلجراء عمليات تقييم على الصعيدين الوطني والمحلي.
ضمان وضع آليات فعالة على الصعيد الداخلي إليصال المعلومات أو عمليات التقييم إلى من يحتاج إليها.
مراجعة ترتيبات الكشف األمني الراهنة في ضوء تقييم المخاطر على الصعيد الوطني.
مراجعة التدابير األمنية للموظفين مع مراعاة المشورة المقدمة بشأن المخاطر واإلرشادات المتعلقة بالتهديدات على
الصعيد الداخلي.
ضمان تبني منظور شامل للطيران واجراء عمليات تقييم مالئمة لثآثار.
اإلجراءات
الهدف
المؤشرات
التدابير  /المهام المحددة
( -1أ) تحديد التهديدات المتعلقة باألمن مستوى االمتثال ألحكام الملحق
اإللكتروني التي تستهدف البنى األساسية السابع عشر المعنية
ونظم
والمعلومات
والبيانات
االتصاالت استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
التكنولوجية الفائقة األهمية في مجال الطيران
المدني ،والتصدي لها من خالل التعاون باستخدام
المناهج األفقية والمتداخلة والوظيفية لتحقيق قدرة
مقبولة ومتناسبة على الصمود أمام التهديدات
المتعلقة باألمن اإللكتروني على الصعيد العالمي.
وينبغي أن يشمل ذلك المالحة الجوية واالتصاالت
واالستطالع وعمليات الطائرات وصالحية
الطائرات للطيران وغيرها من التخصصات لضمان
سالمة وأمن عمليات الطيران المدني بما يتماشى
تماما مع خطة اإليكاو العالمية للمالحة الجوية
وخطة اإليكاو العالمية للسالمة الجوية.
( -1ب) رصد المخاطر الناشئة والمتنامية مستوى االمتثال ألحكام الملحق
والتصدي لها ،مثل األمن اإللكتروني والطائرات السابع عشر ذات الصلة بالموضوع
الموجهة عن بعد والمخاطر الناجمة عن مناطق استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
النزاعات.

App A-1

متواصل

متواصل
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اإلجراء
األساسي
8-1

الدول
وقطاع
الطيران

اإلجراء
األساسي 1-1

الدول

اإلجراء
األساسي 5-1
اإلجراء
األساسي 6-1

اإلجراء
األساسي 7-1

قطاع
الطيران
اإليكاو

اإلجراء
األساسي 5-1
اإلجراء
األساسي 1-1

( -1ج) ضمان مراعاة قطاع الطيران على نحو
شامل ومناسب عند النظر في المخاطر والتدابير
المتعلقة بأمن الطيران .والتنسيق المبكر والمالئم،
حسب االقتضاء ،مع خبراء السالمة الجوية
والمالحة الجوية والتسهيالت على الصعيدين
العالمي والوطني.
( -1د) تتعةةاون سةةلطات الةةدول مةةع قطةةاع الطيةران
لتوزيع المسؤوليات على النحو األنسب واألكفأ عند
اتخاذ اإلجةراءات الالزمةة للتصةدي للتهديةدات التةي
تشة ة ة ةةكلها الهجمة ة ة ةةات عل ة ة ة ةى المنة ة ة ةةاطق المفتوحة ة ة ةةة
للجمهور.

( -1ه) تنفيذ وآليات آمنة ومنهجية ومراجعتها
لتبادل المعلومات عن التهديدات والمخاطر على
الصعيد الوطني.
( -1و) استعراض اللجان الوطنية ألمن الطيران
والسلطات األمنية المختصة التابعة للدول بصورة
دورية إجراءات الكشف األمني المادي وأساليب
مراقبة الدخول ،استنادا إلى عمليات تقييم المخاطر
على الصعيد الوطني ،لضمان مالئمتها وفعاليتها
وتطبيقها أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتوفرة.
( -1ز) استعراض مدى مالءمة اإلجراءات
المطبقة للتصدي للتهديدات الداخلية ،بما في ذلك
التحريات الشخصية والتدابير المادية وآليات
التدريب والتوعية واإلبالغ .وادراج هذه التدابير في
برامج أمن الطيران المعنية التابعة للدولة.
( -1ح) تعزيز وتشجيع المحافل العالمية لتبادل
المعلومات األمنية مع قطاع الطيران.
( -1ط) وضع استراتيجية لتوعية الدول ببيان
اإليكاو بشأن سياق المخاطر العالمية واالنتفاع
به ،بما في ذلك من خالل المكاتب اإلقليمية
وتنظيم حلقات دراسية منتظمة.
( -1ي) تشجيع استخدام شبكة جهات االتصال
في مجال أمن الطيران التابعة لإليكاو لتبادل
المعلومات.

األحكام المنسقة على صعيد اإليكاو
(مثل اإلحاالت المرجعية إلى
موضوعات أفقية مثل األمن
اإللكتروني).
الوثائق المالئمة بشأن تقييم اآلثار.
إنشاء وتطبيق قنوات تنسيق فعالة.
تحدي ة ة ةةد المس ة ة ةةؤوليات ف ة ة ةةي البرن ة ة ةةامج
الوطني ألمةن الطيةران المةدني وبةرامج
أمن المطارات.
حضور األطةراف المسةؤولة فةي لجةان
أمن المطا ارت.
إثب ةةات تنفي ةةذ اإلجة ةراءات عل ةةى النح ةةو
المبين في برنامج أمن المطار.
إثبة ةةات التواصة ةةل الواضة ةةح والتصة ةةدي
للتهديدات بالشكل المالئم.
استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو

متواصل

متواصل

2019

استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
نتائج البرنامج العالمي لتدقيق أمن
الطيران

متواصل

استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو

2019

إنشاء المحافل المالئمة؛ مستويات
االستخدام.
استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو

2018

حدوث زيادة كبيرة في استخدام شبكة
جهات االتصال في مجال أمن
الطيران؛ إجراء اختبار سنوي على
استخدام شبكة جهات االتصال في
مجال أمن الطيران
(-1ك) باالستشةةارة مةةع الةةدول ،تقيةةيم فعاليةةة شةةبكة إدخةةال التحسةةينات علةةى شةةبكة جهةةات
جهةةات االتصةةال وسةةهولة اسةةتخدامها فةةي وضةةعها االتصال
الراهن ،من أجل تحديد الجوانب التةي تعمةل بشةكل

2018

2018

2019

.المرفق (أ) الخطة العالمية ألمن الطيران

اإلجراء
األساسي 2-1

جيد وأي مجاالت قد يتعين تحسةينها ،بمةا فةي ذلةك
المسائل المرتبطة بأمن المعلومات.
( -1ل) تشكيل فريق من الخبراء المتطوعين عدد المتطوعين
األقاليم.
لتوفير التدريب على إدارة المخاطر.

( -1م) تنظيم حلقة عمل منقحة بشأن إدارة
المخاطر في كل إقليم من األقاليم.

( -1ن) تحديد موظفين رئيسيين في الدول األشد
حاجة إلى التدريب على تقييم المخاطر
واالضطالع بأنشطة التوعية لالرتقاء بوعي
الموظفين الرئيسيين وفهمهم للمسائل المتعلقة
بتقييم المخاطر.
اإليكاو

اإلجراء
األساسي 3-1

اإلجراء
األساسي 4-1

App A-3

( -1س) تحديد القواعد القياسية الرئيسية للكشف
عن األجهزة المتفجرة االرتجالية التي يحملها
الركاب واألشخاص من غير الركاب الذين يدخلون
المناطق األمنية المقيدة واستعراض مدى مالءمتها
ومستويات تنفيذها الفعال.
( -1ع) النظر في إدراج قاعدة قياسية جديدة
بشأن الكشف األمني عن المتفجرات في الملحق
السابع عشر.
( -1ف) مراجعة وتحديث إرشادات الكشف
األمني عن المتفجرات.
( -1ص) تحديد الدول ذات األولوية التي هي
بحاجة إلى المساعدة في إدارة المخاطر وتقديم
الدعم.

ومن

مختلف

تنظيم حلقة عمل لتدريب المشاركين
على إدارة المخاطر في كل إقليم من
األقاليم؛ وطلب الحصول على
تعليقات بشأن الدورات ومجاالت
تحسينها.
توفير التدريب على تقييم المخاطر
للموظفين الرئيسيين في مجال أمن
الطيران لدى الدول ،بما في ذلك
المختصة والوكاالت
السلطات
الرئيسية لقطاع الطيران (مثل شركات
الطيران ،والمطارات ،وغيرها من
الوكاالت).
تقرير االجتماع  29لفريق خبراء أمن
الطيران المقدم إلى المجلس.

حسب
الحاجة،
على أال
يقل ذلك
عن
حلقة عمل
واحدة
سنويا
حلقة عمل
واحدة
سنويا
خمسة
أنشطة
سنويا على
الصعيد
العالمي
2018

تقرير االجتماع  29لفريق خبراء أمن
الطيران المقدم إلى المجلس.

2018

نشر إرشادات محدثة

2018

المستوى العام للتنفيذ الفعال للقاعدة الدول ذات
القياسية  3-1-3الواردة في الملحق األولوية
المحددة
السابع عشر.
في أوائل
عام
2017
األطر
( -1ق) وضع خطة إقليمية لتقديم الدعم إلى
الجديدة
الدول ذات األولوية.
للمخاطر
( -1ر) تقديم اإلرشاد والمساعدة في مجال تقييم
في  5دول
المخاطر
بحلول

App A- 4

.المرفق (أ) الخطة العالمية ألمن الطيران

( -1ش) وضع إرشادات بشأن إيصال نشر اإلرشادات
اإلجراء
األساسي  5-1المعلومات المتعلقة بالتهديدات والمخاطر إلى
الدول وقطاع الطيران.
( -1ت) إصدار اإليكاو كتاب منظمة إلى الدول مستوى الردود على كتاب المنظمة
اإلجراء
إلى الدول
األساسي  7-1بشأن التهديدات الداخلية.
( -1ث) إصدار اإليكاو إرشادات ومواد تدريبية نشر اإلرشادات.
بشأن التعرف على الشواغل المتعلقة بالقوى
العاملة واإلبالغ عنها.
( -1خ) النظر في الممارسة الجديدة الموصى استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
بها بشأن عمليات التدقيق المستمرة.
اإلج ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةراء (-1ذ) رهنا بنظر فريق خبراء أمن الطيران ،إعةداد تقرير فريق خبراء أمن الطيران المقدم
األساسي  8-1دليل عن التحقيق في أفعةال التةدخل غيةر المشةروع إلى المجلس
ضد الطيران المدني.
اإلج ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةراء (-1ض) رهن ةةا بنظ ةةر فري ةةق خبة ةراء أم ةةن الطية ةران ،تقرير فريق خبراء أمن الطيران المقدم
األساسي  8-1إعة ةةداد دلية ةةل عة ةةن نظة ةةم إدارة أمة ةةن الطي ة ةران علة ةةى إلى المجلس
مستوى الدولة والمنظمات المعنية.

منتصف
عام 2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019

.المرفق (أ) الخطة العالمية ألمن الطيران

App A-5

النتيجة
األساسية

-2

توفير الثقافة األمنية والقدرات البشرية

اإلجراءات
األساسية

1-2

بناء الثقافة األمنية وتعزيزها.

4-2

تأمين المتطلبات األساسية أو الحد األدنى من التأهيل للموظفين العاملين في مجال األمن.

2-2
3-2
5-2
6-2

إعداد برامج التدريب الوطنية ومراجعتها ،مع مراعاة المخاطر.
إضفاء الطابع المهني على القوى العاملة وضمان األداء المستمر.

مراجعة المواد التدريبية واإلرشادات المتعلقة باإليكاو ،مع التركيز على المهارات واالحتياجات األساسية
الطيران.

استعراض وتطوير األنشطة التدريبية المتعلقة باألمن في اإليكاو.
اإلجراءات
التدابير  /المهام المحددة

على
مستوى

ألمن

المؤشرات

( -2أ) مراجعة أو وضع مواد تدريبية لتعليم 
الثقافة األمنية ومبادئها.


زيادة الوعي واإلبالغ عن الوقائع

العالم

اإلجراء
األساسي
1-2

الدول
وقطاع
الطيران

اإلجراء
األساسي
1-2

( -2و) وضع استراتيجيات التواصل إلذكاء استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
وعي الجمهور العام بأمن الطيران وأهمية االلتزام
بالتدابير األمنية.

اإلجراء
األساسي
2-2

( -2ز) زيادة الرقابة على الصعيد اإلداري تقاس من خالل البرنامج الوطني لمراقبة
الجودة في مجال أمن الطيران.
واالضطالع بدور القدوة في هذا الصدد.

( -2ب) وضع برامج التوعية األمنية التي تعزز
على نحو فعال الثفافة األمنية اإليجابية.
( -2ج) الترويج المستمر لحمالت التوعية
األمنية.

( -2د) وضع برامج تدريب مشتركة وتحسينها.



الهدف
2018

االس ة ة ةةتدالل بة ة ة ةالبرامج األمني ة ة ةةة ذات
الصلة

ت ة ة ةةوفير الت ة ة ةةدريب عل ة ة ةةى إدارة أم ة ة ةةن
الطية ةران عل ةةى مس ةةتوى اإلدارة العلي ةةا
لألشة ة ة ة ةةخاص المعين ة ة ة ة ةةين بوص ة ة ة ة ةةفهم
السلطات المختصة وكبار المةوظفين
المعني ةةين ب ة ةأمن الطي ة ةران فة ةةي الة ةةدول
(مث ة ة ةةل الم ة ة ةةديرين الع ة ة ةةامين لس ة ة ةةلطة
الطي ة ة ة ة ةران المة ة ة ة ةةدني و/أو ن ة ة ة ة ةوابهم)،
وش ة ة ة ةةركات الطية ة ة ة ةران ،والمط ة ة ة ةةارات،
والوكة ةةاالت المعنية ةةة (مثة ةةل المسة ةةؤول
التنفي ة ة ة ةةذي األول  /المس ة ة ة ةةؤول األول
عن العمليات).

إعداد وتدريس برامج جديدة ومحدثة في
مجال أمن الطيران.

( -2ه) وضع خطط التواصل وأدوات اإلبالغ ،إعداد المواد المعنية.
والمواد الترويجية والتدريب النموذجي وتوزيعها
على جميع الجهات المعنية األخرى.

( -2ح) تبادل أفضل الممارسات.
( -2ط) إدراج أحكةةام فةةي ب ةرامج مراقبةةة الجةةودة تقاس من خالل البرنامج الوطني لمراقبة
الجودة.
لرصد مدى التنفيذ الفعال لنشر الثقافة األمنية.

2019

متواصل

2019
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( -2ي) وض ة ة ة ة ةةع أس ة ة ة ة ةةاليب لقي ة ة ة ة ةةاس مس ة ة ة ة ةةتوى
الص ة ة ة ةةعوبات األمنية ة ة ة ةةة المحتملة ة ة ة ةةة فة ة ة ة ةةي الة ة ة ة ةةدول
والمنظمات.
اإلجراء
األساسي
3-2

( -2ك) تطبية ةةق "الثقافة ةةة العادلة ةةة" المتمثلة ةةة فة ةةي
اإلبة ةةالغ عة ةةن جمية ةةع القضة ةةايا األمنية ةةة المحتملة ةةة
والمش ةةكالت المرتبط ةةة ب ةةاألمن دون خش ةةية توجي ةةه
اللوم لألطراف المعنية.
( -2ل) ض ةةمان تطبي ةةق إجة ةراءات ف ةةرز لجمي ةةع
الموظفين.

اإلجراء
األساسي
4-2

( -2م) وضة ةةع وتنفية ةةذ برنة ةةامج شة ةةامل العتمة ةةاد وضع البرنامج وتنفيذه
جمي ةةع الم ةةوظفين المش ةةاركين ف ةةي المه ةةام األمني ةةة
على مستوى أمن الطيران.
( -2ن) تةوفير التمويةل الكةافي لضةمان اتصةةاف يقةةاس مةةن خةةالل البرنةةامج الةةوطني لمراقبةةة
الق ةةوى العامل ةةة ف ةةي مج ةةال األم ةةن ب ةةالقوة والت ةةدريب الجودة.
الجيد والحماس.

اإليكاو

اإلجراء
األساسي
1-2

( -2س) تحدي ة ةةد اإلرش ة ةةادات الخاص ة ةةة بالثقافة ة ةةة مراجعة المواد.
األمنية ومراجعتها وتحسينها حسب االقتضاء.

اإلجراء
األساسي
4-2

( -2ع) تحديةةد مسةةتويات الكفةةاءة المقةةررة علةةى تحديد مستويات الكفاءة.
الصعيد الدولي.
( -2ف) تحديد القالب األمثل للمةؤهالت المهنيةة إدراج الخط ة ة ةةة ض ة ة ةةمن المة ة ة ةواد التدريبي ة ة ةةة
المعنية
الجديدة على الصعيد العالمي وخطة تدريسها
(-2ص) إعة ة ة ةةداد إرشة ة ة ةةادات للبرنة ة ة ةةامج العة ة ة ةةالمي نشر اإلرشادات
العتماد أمن الطيران

اإلجراء
األساسي
5-2

( -2ق) تحديد المهارات واالحتياجات األساسةية شبكة مهارات التدريب
ألم ة ة ة ةةن الطي ة ة ة ة ةران ومراجع ة ة ة ةةة الم ة ة ة ة ةواد التدريبية ة ة ة ةةة
واإلرشادات التي تركز عليها.

اإلجراء
األساسي
6-2

( -2ر) إع ة ةةداد وثيق ة ةةة جدية ة ةةدة ونم ة ةةوذج جدية ة ةةد إعداد الوثيقة
لسياسات التدريب والموافقة عليهما.

( -2ش) مراجعةةة دور م اركةةز التةةدريب علةةى أمةةن استكمال عملية المراجعة
الطيران وفعاليتها

( -2ت) إجراء تحليةل الحتياجةات التةدريب علةى استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
الص ة ةةعيد اإلقليم ة ةةي يش ة ةةمل جمي ة ةةع ال ة ةةدول التابع ة ةةة
لإلقليم.
( -2ث) تعزي ة ة ة ةةز التع ة ة ة ةةاون عل ة ة ة ةةى الص ة ة ة ةةعيدين
اإلقليمةةي ودون اإلقليمةةي فةةي مجةةال التةةدريب علةةى
أمن الطيران.

(-2خ) إع ةةداد نم ةةوذج وارش ةةادات لل ةةدول بش ةةأن إعداد النموذج
تنفي ة ةةذ البة ة ةرامج الوطني ة ةةة للت ة ةةدريب عل ة ةةى الطية ة ةران
المدني.

2019

.المرفق (أ) الخطة العالمية ألمن الطيران
النتيجة
األساسية

اإلجراءات
األساسية
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تحسين المواد التكنولوجية وتعزيز االبتكار

1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
7-3

الحرص على إسداء المشورة الفنية إلى الدول.
تشجيع الدول وقطاع الطيران على تطوير التقنيات والتكنولوجيات االبتكارية.
تعزيز اتساق المواصفات الفنية الخاصة بالمعدات األمنية.
النظر في الحد األدنى من المواصفات الفنية للمعدات األمنية.
زيادة استخدام التكنولوجيا المالئمة للكشف األمني والتسهيالت.
تطوير وتحسين كفاءة إجراءات إصدار التراخيص وتشغيل المعدات األمنية ،بما في ذلك العوامل البشرية.
النظر في استخدام المعلومات الخاصة بالمسافرين وتقييمها إلطالع المختصين بأمن الطيران ومساعدتهم.
اإلجراءات
التدابير  /المهام المحددة

على

مستوى
الدول

اإلجراء
األساسي
2-3

اإلجراء
األساسي
4-3

المؤشرات

الموعد
المستهدف

( -3أ) إعداد حزمة بشأن إجراء تجارب عدد الدول التي تجري تجارب تشغيلية متواصل
على التقنيات المبتكرة.
تشغيلية على التقنيات المبتكرة.
( -3ب) تش ة ةةجيع ودع ة ةةم التج ة ةةارب واالختب ة ةةارات
المتعلقة بالعمليات والمعدات الجديدة.
( -3ج) تنظ ة ة ةةيم ودع ة ة ةةم الفعالي ة ة ةةات والتح ة ة ةةديات
المتعلق ة ةةة باالبتك ة ةةار وتش ة ةةجيع مش ة ةةاركة الش ة ةةركات
الخاصة المبتدئة والتجارية.
( -3د) وضع تعريف مفصل للبنةد الةذي يشةكل زيةةادة تبةةادل المعلومةةات بةةين الةةدول عةةن متواصل
تهدي ة ةةدا بالنس ة ةةبة لك ة ةةل ن ة ةةوع م ة ةةن أنة ة ةواع المع ة ةةدات المعدات واألحكام والمواصفات.
األمنية.
( -3ه) وضة ة ةةع الحة ة ةةد األدنة ة ةةى مة ة ةةن متطلبة ة ةةات
الكشة ةةف األولية ةةة لكة ةةل نة ةةوع مة ةةن أن ة ةواع المعة ةةدات
األمنية.
( -3و) وضع مواصةفات تشةغيلية لكةل نةوع مةن
أنواع المعدات األمنية.
( -3ز) تقي ةةيم التكنولوجي ةةات المتاح ةةة لك ةةل ن ةةوع
من أنواع المعدات األمنية.
( -3ح) وضةةع المواصةةفات الفنيةةة لكةةل نةةوع مةةن
أنواع المعدات األمنية والحفاظ عليها.

.المرفق (أ) الخطة العالمية ألمن الطيران
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الدول وقطاع
الطيران

اإلجراء
األساسي
5-3
اإلجراء
األساسي
6-3

اإلجراء
األساسي
6-3
اإليكاو

اإلجراء
األساسي
1-3

اإلجراء
األساسي
2-3

اإلجراء
األساسي
3-3

اإلجراء
األساسي
3-3

متواصل

( -3ط) اض ة ة ةةطالع الة ة ة ةةدول وقطة ة ة ةةاع الطي ة ة ة ةران استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
بأنش ة ةةطة التوعي ة ةةة لتش ة ةةجيع اس ة ةةتخدام التكنولوجي ة ةةا
المناس ة ةةبة ،بمة ة ةةا فة ة ةةي ذل ة ةةك االعتبة ة ةةارات المتعلقة ة ةةة
بالعوامل البشرية.
( -3ي) إبقة ةةاء الة ةةدول وقطة ةةاع الطي ة ةران لعملية ةةة
تةةرخيص المعةةدات األمنيةةة قيةةد االسةةتعراض لتقيةةيم
كفاءته ةةا وتجاوبه ةةا وم ةةا إذا كان ةةت تق ةةدم معلوم ةةات
َّ
ومحدثة.
دقيقة
( -3ك) ض ة ة ة ةةمان ال ة ة ة ةةدول ح ة ة ة ةةرص الس ة ة ة ةةلطات
المختصة ة ةةة بة ة ةةأمن الطي ة ة ةران علة ة ةةى التنسة ة ةةيق مة ة ةةع
الوكاالت األخةرى (مثةل الجمةارك ودائةرة الجةوازات
والهجرة) لتيسير تبادل البيانات وتقييم المخاطر.
( -3ل) حة ةةرص الة ةةدول وقطة ةةاع الطي ة ةران علة ةةى
تشجيع المنافسة في أسواق الموردين.
( -3م) سة ة ةةعي الة ة ةةدول وقطة ة ةةاع الطي ة ة ةران إلة ة ةةى
تحس ة ةةين إدارة المع ة ةةدات األمنية ة ةةة ف ة ةةي المطة ة ةةارات
(يش ة ةةمل ذل ة ةةك اختب ة ةةارات قب ة ةةول المواق ة ةةع واختب ة ةةار
المسارات والصيانة).
 عدد الدول المشتركة في متواصل
( -3ن) تحسة ة ة ة ةةين موسة ة ة ة ةةوعة أمة ة ة ة ةةن الطي ة ة ة ة ةران
موسوعة أمن الطيران
) (AVSECPaediaوتحديثها.
 عة ةةدد الة ةةدول المشة ةةتركة فة ةةي
( -3س) التشةةجيع علةةى اسةةتخدام موسةةوعة أمةةن
تحري ة ة ة ةةر موس ة ة ة ةةوعة أمنننننننننن
الطية ةران م ةةن خ ةةالل إص ةةدار كت ةةاب المنظم ةةة إل ةةى
الطيران
الدول واالتصاالت والحوافز.
 عةةدد االتصةةاالت بالموسةةوعة
( -3ع) النشرات المنتظمة لإلرشادات التشغيلية
شهريا
بشأن استخدام التكنولوجيا والتقنيات االبتكارية.
 ع ة ةةدد اإلرش ة ةةادات التش ة ةةغيلية
( -3ف) ض ةةمان تبة ةةادل المعلوم ةةات بة ةةين الة ةةدول
المتاح ةةة ف ةةي موس ةةوعة أمنننن
وقطة ة ة ةةاع الطي ة ة ة ةران بشة ة ة ةةأن التقنية ة ة ةةات االبتكارية ة ة ةةة
الطيران
والتكنولوجيا.
 مدى تةوفر وظةائف موسةوعة
اء
ر
إج
اعي
و
ود
كيفية
بشأن
حزمة
وضع
( -3ص)
أمن الطيران
 عةدد الةةدول والمنظمةةات التةةي
االختب ة ة ة ة ةةارات التش ة ة ة ة ةةغيلية للتقني ة ة ة ة ةةات االبتكاري ة ة ة ة ةةة
تتب ة ة ةةادل المعلوم ة ة ةةات بش ة ة ةةأن
والتكنولوجيات.
التجارب
( -3ق) تحدي ةةد ال ةةدول الت ةةي تض ةةع المواص ةةفات
 عة ة ةةدد الة ة ةةدول التة ة ةةي تشة ة ةةجع
الفنيةةة و/أو متطلبةةات األداء فيمةةا يخةةص المعةةدات
إجراء التجارب
األمنية.
( -3ر) تيسير عقد اجتمةاع بةين الةدول المحةددة
فة ة ةةي الد ارسة ة ةةة االستقصة ة ةةائية لتبة ة ةةادل المعلومة ة ةةات
المصنفة بشأن المواصفات الفنية.
مواص ة ة ةةلة النظ ة ة ةةر ف ة ة ةةي إمكاني ة ة ةةة وض ة ة ةةع قواع ة ة ةةد تقريةةر فريةةق خبةراء أمةةن الطيةران المقةةدم 2019
وتوصةةيات دوليةةة فةةي المالحةةق المالئمةةة الصةةادرة إلى المجلس
ع ةةن اإليك ةةاو وم ةةا يتص ةةل به ةةا م ةةن إرش ةةادات ع ةةن
كيفي ةةة تزوي ةةد المط ةةارات والط ةةائرات ب ةةنظم المراقب ةةة
باس ة ةةتخدام ك ة ةةاميرات الفي ة ةةديو عل ة ةةى م ة ةةتن الط ة ةةائرة
وخارجها وعلى األرض وأثناء الطيران ،فضال عن
منهجي ة ةةة لتحلي ة ةةل واس ة ةةتخدام البيان ة ةةات الت ة ةةي ية ة ةتم
الحصول عليها.

.المرفق (أ) الخطة العالمية ألمن الطيران
النتيجة
األساسية
اإلجراءات
األساسية

على
مستوى
العالم

الدول

قطاع
الطيران
اإليكاو
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تحسين الرقابة وضمان الجودة

وضع أهداف إقليمية للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا لنهج الرصد المستمر على مستويات التنفيذ الفعال
1-4
للتدابير األمنية.
تنسيق الجهود فيما بين الدول والجهات المعنية واإليكاو في إجراء عمليات التدقيق واستعراض النظراء.
2-4
وضع وتنفيذ خطط التصحيح على الصعيدين الوطني والمحلي لمعالجة الفجوات وأوجه القصور المحددة.
3-4
تعزيز البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا لنهج الرصد المستمر لتقديم معلومات موثوقة بشأن التنفيذ الفعال
4-4
لتدابير أمن الطيران.
تحسين التدريب وتقديم اإلرشادات بشأن ضمان الجودة.
5-4
اإلجراءات
الموعد
المؤشرات
التدابير  /المهام المحددة
المستهدف
( -4أ) وضةةع كةةل إقلةةيم مةةن األقةةاليم أهةةدافا فةةي اسةتعراض األهةداف والنتةائج كةل ثةةالث 2018
اإلجراء األساسي
إطةةار البرنةةامج العةةالمي لتةةدقيق أمةةن الطي ةران وفقةةا سة ة ة ة ةةنوات خ ة ة ة ة ةةالل انعقة ة ة ة ةةاد الجمعي ة ة ة ة ةةة
1-4
لة ةةنهج الرصة ةةد المسة ةةتمر ،لضة ةةمان تنفية ةةذ التة ةةدابير العمومية.
األمني ةةة عل ةةى أرض الواق ةةع بش ةةكل فع ةةال ،بم ةةا ف ةةي
ذلةةك األقةةاليم التةةي ينفةةذ فيهةةا البرنةةامج العةةالمي مةةن
خالل ترتيبات تعاونية األخرى.
( -4ب) وضة ةةع العملية ةةات واإلج ة ةراءات الالزمة ةةة وضةةع آليةةة لتبةةادل المعلومةةات الخاصةةة 2018
اإلجراء األساسي
لمراقب ة ةةة الج ة ةةودة وتنس ة ةةيق الجه ة ةةود ب ة ةةين الجه ة ةةات بمراقبةةة الج ةودة بةةين الهيئةةات الحكوميةةة
2-4
المعنية في إطار الدولة ومةع الةدول األخةرى بشةأن وقطةةاع الطي ةران بشةةأن أنشةةطة التةةدقيق
أنشة ةةطة التة ةةدقيق واسة ةةتعراض النظ ة ةراء .ويمكة ةةن أن التي يجريها النظراء.
يشمل ذلك األدوات والنماذج والتدريب على مراقبةة
الجودة.
( -4ج) إعة ة ة ة ة ةةداد الممارسة ة ة ة ة ةةات الجية ة ة ة ة ةةدة فة ة ة ة ة ةةي وضةةع آليةةة لتبةةادل المعلومةةات الخاصةةة 2019
اإلجراءان
االض ة ة ةةطالع بمراقب ة ة ةةة الج ة ة ةةودة وتنس ة ة ةةيق الجه ة ة ةةود بمراقبةةة الجةةودة بةةين الهيئةةات الحكوميةةة
األساسيان 2-4
المبذولة بين الدول والجهات المعنيةة بشةأن أنشةطة وقطةةاع الطي ةران بشةةأن أنشةةطة التةةدقيق
و5-4
التةةدقيق والمراجعةةة مةةن جانةةب األق ةران .ويمكةةن أن التي يجريها النظراء.
يشمل ذلك األدوات والنماذج والتدريب على مراقبةة
الجودة.
إطار للعمل مع غيرها مةن إدخة ةةال التحسة ةةينات والتعة ةةديالت علة ةةى 2018
ا
( -4د) وضع الدول
اإلجراء األساسي
الةدول وقطةاع الطيةران لسةةد الفجةوات وتنفيةذ تةةدابير أجهزة الرقابة الوطنيةة ،كمةا يتضةح مةن
3-4
نتائج االستقصاءات واالسةتبيانات التةي
التصدي الفورية.
تجريها اإليكاو والدول.
( -4ه) تحلية ة ةةل بيانة ة ةةات مراقبة ة ةةة الجة ة ةةودة علة ة ةةى وضة ة ة ةةع خطة ة ة ةةط العمة ة ة ةةل التصة ة ة ةةحيحية 2018
الصةةعيد الةةوطني لتحديةةد مسةةائل التنفيةةذ األساسةةية وتنفيذها.
التي تتطلب اهتماما على المستوى التأسيسي.
( -4و) عمةةل شةةركاء قطةةاع الطي ةران مةةع الةةدول نظ ةةر ال ةةدول ف ةةي نت ةةائج برن ةةامج األيات ةةا 2019
اإلجراء األساسي
للمساعدة فةي وضةع خطةط العمةل وتحديةد القنةوات لتة ة ةةدقيق السة ة ةةالمة التشة ة ةةغيلية وبرنة ة ةةامج
3-4
األياتة ة ة ةةا لتة ة ة ةةدقيق السة ة ة ةةالمة للعملية ة ة ةةات
الممكنة للمساعدة أو التدريب أو نقل المعارف.
األرضية.
-2018
(-4ز) تحديث وثيقة االيكاو " - Doc 10047دليل استكمال عملية التحديث
اإلجراء األساسي
2019
مراقبة ةةة أمة ةةن الطي ة ةران" ،بمة ةةا قة ةةد يمكة ةةن مة ةةن إدراج
3-4
إجة ة ةراءات جدي ة ةةدة خاص ة ةةة بق ة ةةدرات ال ة ةةدول عل ة ةةى
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اإليكاو

اإلجراء األساسي
4-4

االحترزيةةة الفعالةةة الراميةةة
ا
المراقبةةة واتخةةاذ التةةدابير
إل ةةى من ةةع ع ةةدم االمتث ةةال للش ةةروط اإللزامي ةةة ألم ةةن
الطي ةران والموضةةوعة اسةةتنادا إلةةى تجميةةع ألفضةةل
الممارسات المعمول بها.
( -4ح) إعةةادة هيكلةةة التقةةارير المعةةدة عةةن نتةةائج
البرنةةامج العةةالمي لتةةدقيق أمةةن الطي ةران وفقةةا ل ةنهج
الرص ة ةةد المس ة ةةتمر لتق ة ةةديم تفس ة ةةير أكث ة ةةر وض ة ةةوحا
لمسةةتوى التنفيةةذ فةةي مختلةةف المجةةاالت الخاضةةعة
للتدقيق.
( -4ط) د ارس ةةة كيفي ةةة تنفي ةةذ اإلفص ةةاح المح ةةدود
عةةن نتةةائج البرنةةامج العةةالمي لتةةدقيق أمةةن الطي ةران
وفقا لنهج الرصد المسةتمر بطريقةة مناسةبة والنظةر
في ذلك.
( -4ي) مراجعة وتنقيح البرنامج العةالمي لتةدقيق
أمن الطيران وفقا لنهج الرصد المستمر.

( -4ك) النظة ة ةةر فة ة ةةي سة ة ةةبل االسة ة ةةتخدام األكفة ة ةةأ
للم ة ةوارد الشة ةةحيحة والقة ةةوى العاملة ةةة القليلة ةةة العة ةةدد
للبرنةةامج العةةالمي لتةةدقيق أمةةن الطي ةران وفقةةا لةةنهج
الرصد المستمر

وضع شكل جديد للتقةارير السةنوية عةن 2018
نتة ةةائج البرنة ةةامج العة ةةالمي لتة ةةدقيق أمة ةةن
الطيران وفقا لنهج الرصد المستمر.
إعادة النظر في مسةتوى اإلفصةاح عةن 2018
نتة ةةائج البرنة ةةامج العة ةةالمي لتة ةةدقيق أمة ةةن
الطية ةران وفق ةةا ل ةةنهج الرص ةةد المس ةةتمر،
المزمةةع عرضةةه علةةى المجلةةس فةةي عةةام
 2018وعلة ةةى الجمعية ةةة العمومية ةةة فة ةةي
عام .2019
مراجع ة ة ةةة أه ة ة ةةداف البرن ة ة ةةامج الع ة ة ةةالمي -2018
لتةةدقيق أمةةن الطيةران وفقةةا لةةنهج الرصةةد 2019
المس ة ة ة ة ة ة ة ةةتمر ومنهجيت ة ة ة ة ة ة ة ةةه وأس ة ة ة ة ة ة ة ةةئلته
البروتوكوليةةة وتحليةةل البيانةةات الخاصةةة
به ة ة ة ةةذا البرن ة ة ة ةةامج لتق ة ة ة ةةديم التوص ة ة ة ةةيات
الالزمة.
إج ة ةراء عملية ةةات التة ةةدقيق واستع ارضة ةةها
باسة ة ة ةةتخدام ال ة ة ة ةنهج المحة ة ة ةةدث للرصة ة ة ةةد
المس ةةتمر ف ةةي إط ةةار البرن ةةامج الع ةةالمي
لتدقيق أمن الطيران.
نشةةر الشةةكل النهةةائي للبرنةةامج العةةالمي
لتةةدقيق أمةةن الطيةران وفقةةا لةةنهج الرصةةد
المستمر وتقرير اإليكاو بهذا الشأن.
النظ ة ة ة ة ةةر ف ة ة ة ة ةةي إمكاني ة ة ة ة ةةة االس ة ة ة ة ةةتعانة 2018
بالمسة ةةؤولين عة ةةن أمة ةةن الطي ة ةران علة ةةى
الص ة ة ةةعيد اإلقليم ة ة ةةي ،الم ة ة ةةدربين م ة ة ةةنهم
واألكف ةةاء ،ف ةةي إجة ةراء عملي ةةات الت ةةدقيق
الميدانيةةة فةةي إطةةار البرنةةامج العةةالمي،
لالسةةتفادة مةةن الم ةوارد المحةةدودة داخةةل
األمانة وتعزيز مستوى الفعالية والكفاءة
في استخدام الموارد.
النظة ة ةةر ف ة ة ةةي إمكاني ة ة ةةة توظي ة ة ةةف ع ة ة ةةدد 2018
إض ةةافي م ةةن الم ةةدققين الم ةةؤهلين جي ةةدا
المتفرغين للعمل لدى اإليكةاو مةن أجةل
وضع نظام واطار عام للتدقيق يتسمان
بقدر أكبر من الشمول.
تنظ ة ةةيم حلق ة ةةات عم ة ةةل منتظم ة ةةة بش ة ةةأن 2019
الكفة ة ةةاءة والتنسة ة ةةيق لضة ة ةةمان حصة ة ةةول
جميةةع مةةدققي البرنةةامج العةةالمي لتةةدقيق
أم ةةن الطية ةران عل ةةى الح ةةد األدن ةةى م ةةن

.المرفق (أ) الخطة العالمية ألمن الطيران

اإلجراء األساسي
5-4

النتيجة
األساسية
اإلجراءات
األساسية

-5
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الكف ةةاءات والمعرف ةةة المتعمق ةةة بالقواع ةةد
والتوصيات الدولية والمواد اإلرشادية.
( -4ل) تحلي ة ةةل بيانة ة ةةات مراقب ة ةةة الجة ة ةةودة علة ة ةةى رص ة ة ة ة ةةد ومراجع ة ة ة ة ةةة خط ة ة ة ة ةةط العم ة ة ة ة ةةل متواصل
الصةةعيد الةةوطني لتحديةةد المشةةكالت األساسةةية فةةي التصحيحية للدول وتنفيذها.
التنفي ة ةةذ والت ة ةةي تتطل ة ةةب اهتمام ة ةةا عل ة ةةى المس ة ةةتوى
التأسيسي.
( -4م) وض ةةع المب ةةادئ التوجيهي ةةة واإلرش ةةادات مراجعة تقارير البرنامج العالمي لتةدقيق -2018
ومراجعته ةةا وتنقيحه ةةا لمس ةةاعدة ال ةةدول عل ةةى تقي ةةيم أمن الطيران وفقا لنهج الرصد المستمر 2019
مع السلطات المختصة لدى الدول بعةد
مدى فعالية برامجها الوطنية على نحو منتظم.
إج ةراء التةةدقيق ،بهةةدف تحديةةد الفج ةوات
ف ةةي مراقب ةةة الج ةةودة عن ةةدما ت ةةدل نت ةةائج
التة ةةدقيق علة ةةى الحاجة ةةة إلة ةةى الحصة ةةول
على مساعدة في هذا المجال.
مس ة ةةاعدة ال ة ةةدول عل ة ةةى وض ة ةةع برن ة ةةامج
التة ةةدقيق الة ةةوطني الخة ةةاص بكة ةةل منهة ةةا
حسب االقتضاء.

زيادة التعاون والدعم

المساهمة بالموارد لإليكاو والدول والجهات المعنية إلجراء أنشطة التدقيق واستعراض النظراء.
1-5
تقديم المزيد من المساعدة (حيثما أمكن) في إطار تنمية القد ارت.
2-5
االلتزام بتعزيز مستوى التنفيذ الفعال من جانب الدول المتلقية.
3-5
ضمان مشاركة جميع الهيئات الوطنية المعنية مشاركة فعالة في تنفيذ التدابير.
4-5
تحديد مصادر التمويل الجديدة واستخدامها (من قبيل األمم المتحدة والبنك الدولي والدول وقطاع الطيران وغير ذلك
5-5
من المصادر).
تعزيز فعالية اإليكاو وقدرتها على تقديم المساعدة.
6-5
اإلجراءات
الموعد
المؤشرات
التدابير  /المهام المحددة
على مستوى
المستهدف
2018
( -5أ) دعم جميع الجهات المعنية وتشجيعها على إجراء عمليات تحديد االحتياجات واألولويات
العالم
استعرض النظراء أو نقل المعارف أو تبادلها بشأن العمليات األمنية ومصادر التمويل.
(اإلجراءات
واإلجراءات والتكنولوجيات.
األساسية
 1-5إلى
2018
( -5ب) توفير التمويل ألنشطة المساعدة التي تضطلع بها الدول أو إجراء عمليات استعراض النظراء
)6-5
وتنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية.
قطاع الطيران.
تنفيذ برامج المساعدة واجراءات
استعراض النظراء واجراءات المتابعة
بسرعة أكبر.
تعبئة األموال وتوجيهها لمساعدة
النظراء.
متواصل
( -5ج) إذكاء الوعي بالقرار رقم  2309الصادر عن مجلس األمن استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
الدول
لألمم المتحدة ( )2016وبأهداف وخريطة طريق الخطة العالمية ألمن
(اإلجراءات
األساسية من الطيران لدى الهيئات المحلية المعنية بأمن الطيران.
 1-5إلى
2018
( -5د) التزام الدول التي تمتلك الموارد الالزمة لتقديم المساعدة بما وضع نموذج/قالب للمساءلة فيما
)6-5
يتعلق باألدوار والمسؤوليات التي
يلي:

.المرفق (أ) الخطة العالمية ألمن الطيران
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قطاع الطيران
(اإلجراءان
األساسيان
 1-5و)2-5
اإليكاو
(اإلجراءات
األساسية
 2-5و4-5
و 5-5و-5
)6

يضطلع بها المستفيدون من برامج
المشاركة الطويلة األجل؛
التأك ةةد م ةةن مس ةةتوى الخبة ةرة الت ةةي تمتلكه ةةا الدول ةةة ومعارفهة ةةا المساعدة التي تقدمها الجهات المانحة.
القابلة للنقل؛
المساعدة الموجهة استنادا إلى الوصف العام للمخاطر.
( -5ه) التزام الدول التي تتلقى المساعدة أو تحتاج إليها بما يلي:
وتبةةادل
مشاركة جميع الهيئات الوطنية المعنية بالتدريب
المعلومات ونقل المعارف؛
إج ةراء تقيةةيم يسةةتند إلةةى المخةةاطر لتحديةةد األسةةباب الجذريةةة
ألوجه القصور؛
إبداء إرادة سياسية راسخة للتحسن في األمد الطويل؛
تطبيق برامج المساعدة لتحسين التنفيذ الفعال.
( -5و) تعزيز القدرة على نقل المعارف واستعراضها ومراجعتها من تنظيم رابطات قطاع الطيران عمليات 2018
استعراض وحلقات عمل وندوات
جانب النظراء.
وفعاليات تدريب للنظراء.
( -5ز) ضمان اشتمال استراتيجية اإليكاو الرامية إلى تشجيع
وتيسير المساعدة الموجهة على إنشاء آلية للمعلومات والتنسيق (مثل
مركز تبادل المعلومات) لتعزيز بناء القدرات على نحو أكثر فعالية
وكفاءة ،وتشمل هذه االستراتيجية عناصر من قبيل ما يلي:
قاعدة بيانات تضم جميع أنشطة بناء القدرات (الدول
واإليكاو ومنظمات أخرى وقطاع الطيران وما إلى ذلك)؛
تحديد األهداف والجداول الزمنية والمواقع والمواضيع؛
إنشاء "مكتب مساعدة" لتوجيه طلبات الدول؛
إنشاء منبر على اإلنترنت لتبادل أفضل الممارسات؛
تحديد قدرات الجهات المانحة المحتملة.
( -5ح) تطبية ة ةةق أدوات التقية ة ةةيم المسة ة ةةتندة إلة ة ةةى المخة ة ةةاطر لتوجية ة ةةه
المساعدة مع مراعاة ما يلي:
أسةةاليب تقيةةيم االحتياجةةات لتحديةةد األسةةباب الجذريةةة ألوجةةه
القصور التي تعاني منها الدول؛
ترتيةةب األولوي ةات فيمةةا يخةةص االحتياجةةات فةةي الةةدول وبةةين
الدول واألقاليم ،بناء على مستوى المخاطر؛
توجيةةه المسةةاعدة بنةةاء علةةى مسةةتوى المخةةاطر ،بمةةا يتناسةةب
مة ةةع بية ةةان اإليكة ةةاو بشة ةةأن سة ةةياق المخة ةةاطر وعملية ةةات تقية ةةيم
المخاطر على الصعيد الوطني؛
اضطالع مكاتب اإليكاو اإلقليمية بعمليات تقييم للدول.
( -5ط) وض ةةع اس ةةتراتيجية جدي ةةدة لإليك ةةاو م ةةن أج ةةل تعزي ةةز وتيس ةةير
األنشة ةةطة الموجهة ةةة لبنة ةةاء القة ةةدرات ،والمرتبطة ةةة بة ةةالظروف وااللت ازمة ةةات
وأدوات التقييم المالئمة.
( -5ي) استكشة ة ةةاف الفة ة ةةرص المتاحة ة ةةة لزية ة ةةادة االسة ة ةةتعانة ب ة ة ةالخبراء
المتخصصةةين لفت ةرات قصةةيرة األجةةل فةةي اإليكةةاو بهةةدف سةةد الفج ةوات
المرتبطة بمجاالت اختصاصهم.
 -انتهى -

استكشاف قدرات الجهات المانحة.
وضع دليل تقييم االحتياجات.
وضع إطار عام لتحديد األولويات
القائمة على المخاطر ومجموعة محددة
من األدوات.
مقاييس األداء الرئيسية.

2018
2019/

وضع "دليل تقييم االحتياجات".

2018

إقرار
الجديدة.

قيادة

اإليكاو

لالستراتيجية 2019

تقديم تقرير عن استراتيجية االستعانة 2018
بالخبراء المتخصصين لفترات قصيرة
األجل.

