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  والثالثون السابعةالدورة  - الجمعية العمومية 
 اللجنة التنفيذية

  سياسة األمن:من جدول األعمال ١٣رقم  البند
  وتطويرهدعم التنفيذ :من جدول األعمال ١٥رقم البند 

  التعاون مع الهيئات االقليمية:من جدول األعمال ١٦البند رقم 
 بناء القدرات في مجال أمن الطيرانأنشطة 

 ١بلجيكا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيهرقة مقدمة من و(
  )٢األوروبي للطيران المدني اللجنةومن الدول األخرى األعضاء في 

  التنفيذي الموجز
تعرض هذه الورقة مقترحات لتحسين أولويات أنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها االيكاو وتنسيقها، وكذلك 

البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني : ٢٠-٣٦الجمعية العمومية تنقيح قرار لمقترحات 
البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران مجاالت عدم تنفيذ الملحق  دوقد حد.  دخل غير المشروعتالدولي من أفعال ال

 أنشطة وتقوية الوضع، هذا تصحيح جلأ من بالعمل اتساما أكثر نهج اعتماد الضروري من يجعل مما ،األمن – ١٧
  .القدرات بناء مجال في االيكاو
  : ، إلى أن تدرج اشارة إلى٢٠-٣٦ تدعى الجمعية، لدى اعتماد تعديل قرار الجمعية العمومية:  اإلجراء

لعالمي بايالء األولوية ألنشطتها في مجال بناء القدرات على أساس نتائج تدقيق البرنامج اضرورة قيام االيكاو   )أ
  لتدقيق أمن الطيران، وبتركيز الموارد على الشواغل األمنية الهامة التي تم تحديدها؛

قيام الدول والمنظمات وااليكاو بتشارك المعلومات عن أنشطتها في مجال بناء القدرات بهـدف إدراج  ضرورة   )ب
  علومات األمنية الحساسة؛الكافية للم هذه المعلومات في قاعدة بيانات االيكاو، رهنا بتوفير الحماية

ضرورة اتخاذ االيكاو زمام المبادرة في تيسير وتنسيق أنشطة بناء القدرات واالعتمـاد بشـكل أكبـر علـى       )ج
  المنظمات والبرامج االقليمية التي توفر بالفعل أنشطة بناء القدرات؛ 

  .لع بها بنفسهااشتراط قيام االيكاو بقياس نوعية وفعالية أنشطة بناء القدرات التي تضط  )د
 األهداف

  :اإلستراتيجية
  تعزيز أمن الطيران المدني العالمي –، األمن Bورقة العمل هذه تتصل بالهدف االستراتيجي 

  ال شيء  :اآلثار المالية

   الطيرانالبرنامج العالمي لتدقيق أمن  —  A37-WP/32  :المراجع
Doc 9902 ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ٢٨في (ة العمومية الصادرة عن الجمعي المفعول القرارات السارية(  

                                                             
التفيا، ليتوانيا،  النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، ايرلندا، ايطاليا،  ١

  .يا، السويد والمملكة المتحدةلوكسمبورغ، مالطة، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبان
، سويسرا، ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، كرواتيا، جورجيا، ايسلندا، مولدوفا، موناكو، مونتينغرو، النرويج، سان مارينو، صربيا  ٢

 .جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، تركي وأوكرانيا
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  مقدمة - ١

الموصى بها  والتوصيات للقواعدتعتمد كفاءة نظم األمن لدينا على التنفيذ الفعال من جانب جميع الدول  ١- ١
ويوفر البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران معلومات قيمة بشأن تنفيذ الدول .  باتفاقية شيكاغو ١٧الواردة في الملحق 

يان أن الدول جميعها ليست على نفس تحليل نتائج التدقيق إلى ب ونحيو ،١٧مارسات الموصى بها في الملحق يير وللمللمعا
أو الحفاظ  ١٧وتواجه بعض الدول تحديات هامة عند محاولة تنفيذ معايير األمن المحددة في الملحق .  المستوى من االمتثال

  .عليها

في شراكة بين رفع مستويات أمن الطيران الدولي بناء القدرات في  فعاليةأكثر الوسائل المحتملة ومن  ٢- ١
 حسين األمن في كل مكان من العالمبتعابير عملية عن المسؤولية والمصالح المشتركة للدول في ت إذ أنه يعرب.  الدول

ينة لجميع الدول التي وبرفع المستويات بصورة عامة في موقع ما، يمكن توفير الطمأن.  يكون فيه لهذه التدابير أي أثر
تعزيز دابير انفرادية أو خارج االقليم، كما يتم تاتخاذ تخدمها رحالت جوية من ذلك الموقع، وبذلك يتم تفادي الحاجة إلى 

  .  النظام الدولي ألمن الطيران بصورة أوسع

٣- ١ ألول هو دعم ينبغي أن يكون هدفها ابناء القدرات، التي قترح تعزيز دور االيكاو في إجراء أنشطة وي
وينبغي أن تعطى األولوية األولى .  الموصى بها وتوصياته ١٧الملحق  لقواعدامل جهود الدول ذاتها في تحقيق التنفيذ الك

االيكاو إن ضاف إلى ذلك، يو.  لتقييم دقيق للحاجات من أنشطة بناء القدرات يجرى على أساس نتائج التدقيقفي هذا الصدد 
م زمام القيادة في تيسير وتنسيق أنشطة بناء القدرات التي تتولى تنظيمها حاليا فرادى الدول هي في أفضل وضع لتسلُّ

ك المعلومات بشأن روالمنظمات، ولذلك ينبغي أن تكون االيكاو في أفضل وضع يمكنها من إنشاء أدوات وافية إلدارة تشا
  .  هذه األنشطة

 األولوية ألنشطة بناء القدراتمنح  - ٢

 األمر الذيأن تكشف مواطن الضعف في نظم األمن لدى الدول  ١٧دم تنفيذ الملحق يمكن لمجاالت ع ١- ٢
ن مما له أهمية حاسمة أن تجند االيكاو ولذلك فإ.  اب عمل تدخل غير مشروعلجماعات االرهابية الرتكا أن تستغله يمكن

 .هامتثالخطير في امة فيها ومواطن تقصير مواردها وتركزها على الدول التي تم تحديد شواغل أمنية ها

 ات وكذلكالحاج ليلوينبغي أن تستخدم نتائج التدقيق بوصفها المصدر الرئيسي للمعلومات الالزمة لتح ٢- ٢
يضاف إلى ذلك، أن الدول ذاتها ينبغي أن .  البت في أفضل الطرق العطاء األولوية ألنشطة بناء القدراتللمساعدة في 

 .التزامها السياسي بتصحيح مواطن التقصير في االمتثالتدعى إلى تحليل حاجاتها وإلى االعراب عن 

٣ - ك المعلومات بين االيكاو والدول والمنظمات الشريكةتشار  

مع الدول والمنظمات الشريكة بشأن ما تتولى كل منها تقديمه من المعلومات ينبغي أن تتشارك االيكاو  ١- ٣
وينبغي أن تشمل المعلومات .  و المزمعة والجاريةأنشطة بناء القدرات بحيث يكون كل منها على علم بأنشطة االيكا

 .ومحتواه ،وتواريخه ،واسم الدولة أو الدول المستفيدة منه ،هداف كل نشاطألالمتشاركة وصفا 

أو إجراء أنشطة /هناك عدد من الدول المتعاقدة والمنظمات التي تقوم بتنظيم و ،وباالضافة إلى االيكاو ذاتها ٢- ٣
وهذه تشمل دوال .  ود تلك الدول ذاتها الرامية إلى تحسين مستوياتها األمنية وقدراتها االشرافيةبناء القدرات تدعيما لجه
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مثال (ومنظمات ) والمملكة المتحدة والواليات المتحدة وجنوب أفريقيا وسنغافورة وكندا وفرنسا مثال استراليا وبلجيكا(منفردة 
وباالضافة إلى ذلك يشترك أصحاب المصلحة من ).  االتحاد األوروبيللطيران المدني، و ةاألوروبي اللجنةالبنك الدولي، 

في مجال  في انجاز أنشطة بناء القدرات) األمنمثال رابطة النقل الجوي الدولي، واالستشاريون في مجال (هذا القطاع أيضا 
 .األمن

بغية دعم  ،كمل عملها الجاري على ايجاد قاعدة بيانات ألنشطة بناء القدراتأما االيكاو فان عليها أن تُ ٣- ٣
وينبغي أن تكون قاعدة البيانات خاصة باألمن، .  هدفها الرامي إلى تجميع المعلومات عن هذه المبادرات وجعلها مركزية

قديم ضمانات تتعلق بحماية المعلومات ول غير المأذون إليها، وأن تنطوي على تاية من الدخحمر لها قدر واف من الوفّيوأن 
 .األمنية الحساسة بالنسبة إلى الدول والمنظمات الشريكة التي تكون مستعدة لتشارك هذه المعلومات

ي، نظرا إلى أن نلالكشف عن هذه المعلومات في مجال ع، في أي ظرف من الظروف، أال يتمويجب  ٤- ٣
تستغله الجماعات يمكن أن في نظام األمن في الدولة المعنية، األنشطة المخططة هي بحكم طبيعتها دالئل على ضعف 

 .  االرهابية

 تنسيق أنشطة بناء القدرات - ٤

ثمة خطر حدوث ازدواجية مهدرة للجهود، بسبب اضطالع العديد من الدول والمنظمات بأنشطة بناء  ١- ٤
وتنسيقها أن للعيان هذه األنشطة براز اومن شأن تحسين .  القدرات، وبتكرار األنشطة بعد فترات قصيرة لصالح نفس الدولة

ولتنسيق وادارة الموارد المخصصة لبناء القدرات أهمية خاصة في سياق ال يكون .  يتيح استخداما أفضل للموارد المتاحة
 .فيه الخبراء متاحين على نطاق واسع وتكون فيه الموارد محدودة

ر وفّسوف يحتاج إلى أن تُ انسيقي، غير أن أداءهوااليكاو في وضع جيد يمكنها من أداء مثل هذا الدور الت ٢- ٤
وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي تشجيع .  لها المعلومات الكافية عن األنشطة التي تتولى الكيانات األخرى تخطيطها وتنظيمها

ي على تشارك المعلومات مع االيكاو بشأن مبادرات كل منها فهذه الصناعة الدول والمنظمات وأصحاب المصلحة من 
 .مجال بناء القدرات

 دعم النهج اإلقليمي - ٥

 وتوصياته ١٧الملحق  قواعدالخاص به لتحقيق تنفيذ  هنهجو إقليم فرعي من أقاليم االيكاو لكل إقليم أ ١- ٥
وعالوة على ذلك، اعتمدت بعض األقاليم، مثل أوروبا، مجموعة متطلبات خاصة بها تكمل .  الموصى بها داخل منطقته

خاصة طاقات رت بعض األقاليم وقد طو.  الموصى بها وتستند إلى تقديرات كل إقليم للمخاطر صياتهوتو ١٧ قواعد الملحق
بها لوضع أنشطة لبناء القدرات واجرائها لصالح دول االقليم، وكان هذا هو الحال بالنسبة إلى البرنامج التعاوني ألمن 

تابع للجنة األوروبية للطيران المدني، ومشروع المعهد الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبرنامج المساعدة ال
بشأن وضع مجموعات مواد  ،اللجنة األوروبية للطيران المدنيوالمشترك بين االيكاو  ،األوروبي للتدريب على أمن الطيران

يين كما يكفل قيام وهذا النهج اإلقليمي يكفل تشارك المعلومات فيما بين الخبراء االقليم.  تدريب ألمن الطيران اإلقليمي
يضاف إلى ذلك أن الدول التي تتلقى دعما في جانب واحد من جوانب األمن يمكنها في الوقت ذاته أن .  روابط تعاون وطيد

 .كون لها بالذات فيه خبرة عمليةتتقدم الدعم إلى دول أخرى في جانب آخر 



 - 4 - A37-WP/100 
  EX/24 

وينبغي .  للدول في االقليم ،اللوجستي وهذه الهياكل والبرامج قادرة على توفير المشورة والتدريب والدعم ٢- ٥
أنشطة بناء وجه أن تشجع االيكاو على أن تعتمد بصورة أكبر على الهياكل والبرامج القائمة وأن تستغل على أفضل 

 .القدرات الجارية

 تحسين جودة وفعالية أنشطة بناء القدرات وقياسهما  - ٦

وتشمل هذه جملة أمور .  وتنظيمها واجرائهاات تستثمر االيكاو موارد هامة في تخطيط أنشطة بناء القدر ١- ٦
رضية ولذلك فإن مما له أهميته أن تكون األنشطة ذات نوعية م.  منها تكاليف الموظفين، والسفر، واالقامة، ووضع المواد

ة في وينبغي أن يتم تشارك المعلومات فيما بين الدول والمنظمات األخرى المشترك.  وفعالة في تحقيق مجموعة األهداف
وينبغي تقنين .  والعمل على استدامتها ،كفالة زيادة فوائد هذا النشاط إلى أقصى حد طرقالعمل المتعلق ببناء القدرات بشأن 

وبصورة خاصة، ينبغي أن يكون .  الممارسة الجيدة للمساعدة في تحسين جودة مشاريع بناء القدرات على نطاق عالمي
 .لية أنشطة بناء القدرات التي تنظمها االيكاوهناك تقييم منتظم لكل من جودة وفعا

ومن ثم أن تطبقها على األنشطة التي  ،وينبغي أن تحدد االيكاو المعايير لقياس جودة وفعالية هذه األنشطة ٢- ٦
وهذا سوف يكون فيه انعكاس للممارسة الجيدة التي طورتها الدول والمنظمات االقليمية التي تتولى بالفعل .  تنظمها بنفسها

 .جراء أنواع أنشطة مماثلةإ

 الخالصة - ٧

البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة بشأن  ٢٠- ٣٦دعى الجمعية، عند تعديل قرار الجمعية العمومية تُ ١- ٧
 :إلى أن تدرج اشارة إلى ما يلي لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

على أساس نتائج التدقيق لبرنامج تدقيق أمن الطيران ضرورة اعطاء أولوية ألنشطة بناء القدرات   )أ 
 وتركيز الموارد على المجاالت التي تم تحديد وجود شواغل أمنية هامة فيها؛

ضرورة قيام الدول والمنظمات وااليكاو بتشارك المعلومات عن أنشطتها لبناء القدرات بهدف إدراج   )ب 
 ير حماية وافية للمعلومات األمنية الحساسة؛هذه المعلومات في قاعدة بيانات االيكاو، رهنا بتوف

م االيكاو زمام القيادة في تيسير وتنسيق أنشطة بناء القدرات واالعتماد بصورة أكبر ضرورة تسلُّ  )ج 
 على المنظمات والبرامج االقليمية التي تتولي بالفعل أنشطة بناء القدرات؛

 .ت التي تجريها بنفسهاتطلب قيام االيكاو بقياس جودة وفعالية أنشطة بناء القدرا  )د 

  ـ انتهى ـ


