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  الدورة السابعة والثالثون ـالجمعية العمومية 
  التنفيذيةاللجنة 

  سياسة األمن  :من جدول األعمال ١٣ البند
  دعم التنفيذ والتنمية  :من جدول األعمال ١٥ البند

  وضع وتنفيذ خريطة طريق أفريقية ألمن الطيران

  ")أفكاك"من الدول األعضاء في اللجنة األفريقية للطيران المدني  ١دولة متعاقدة ٥٣ورقة مقدمة من (

  تنفيذيالموجز ال
وتنفيذ خريطة طريق أفريقية ألمن الطيران مستمدة من مختلف اإلعالنات وخطط العمل الخاصة بأمن  وضعتعرض هذه الورقة 

الشـاملة  االيكاو الطيران التي اعتمدها الوزراء األفريقيون المسؤولون عن أمن الطيران المدني على نحو يتسق مع استراتيجية 
  . ألمن الطيران

  :يرجى من الجمعية  ما يلي  :اإلجراء
  أن تحيط علماً بالعمل الذي أنجزته أفريقيا بشأن وضع وتنفيذ خريطة طريق ألمن الطيران؛  )أ
تنفيذ خريطة الطريق األفريقية ألمن الطيران عن طريق توفير الـدعم التقنـي    من أجل أن توجه المجلس بتقديم المساعدة  )ب

  . وبناء القدرات
  .تعزيز أمن الطيران المدني العالمي –األمن : Bالهدف االستراتيجي بالعمل هذه مرتبطة ورقة   :األهداف االستراتيجية

  .ال توجد آثار مالية  :ةاآلثار المالي
، جوياإلعالن المعني بأمن الطيران في أفريقيا الذي وقعه الوزراء األفريقيون المسؤولون عن النقل ال  :المراجع

  ٢٠٠٧مايو  ١١ -أديس أبابا 
  ٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني واستضافته الحكومة اإلثيوبية، المؤتمر الذي نظمته اإليكاو

  ٢٠١٠أبريل  ١٣ -١١، ليمي المعني بأمن الطيران المدني، أبوجا، نيجيرياالمؤتمر اإلق
A37-WP/17 - برنامج دعم التنفيذ والتنمية  

  )٢٠٠٧سبتمبر  ٢٨  في(الجمعية العمومية السارية المفعول الصادرة عن  اتقرارال، Doc 9902الوثيقة 

                                                        
، بوروندي، الكاميرون، الرأس األخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو   ١

يساو، كينيا، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، غينيا االستوائية، اريتريا، إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا ب
بية الليبية، مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، ليسوتو، ليبيريا، الجماهيرية العر

رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب إفريقيا، السودان، سوازيلند، توغو، تونس، أوغندا، جمهورية 
  .تنزانيا المتحدة، زامبيا، زمبابوي
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  اعتماد اإلعالن وخطة العمل المشتركين -خلفية   -١
في أديس أبابا عن نيتهم إعادة  ٢٠٠٧ عام الوزراء المسؤولون عن أمن الطيران المدني في أفريقيا في ربأع  ١-١

اإليكاو الدول ، شجعت ٢٠٠٩ديسمبر  ٢٥في  ٢٥٣التي شهدتها الرحلة رقم  حداثاألوبعد . تشكيل أمن الطيران في أفريقيا
، انعقد في أبوجا في الفتـرة  ولهذه الغاية. ذا التهديد الجديداألعضاء على بذل الجهود بالتعاون مع بعضها البعض لمواجهة ه

مؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين عن الطيران المدني بالتعاون مـع االتحـاد األفريقـي     ٢٠١٠أبريل  ١٣إلى  ١١من 
واعتمـد   .، واإليكاو، ودول أخرى أعضاء في اإليكاو من غير الـدول األفريقيـة  )أفكاك(للطيران المدني ألفريقية واللجنة ا
  .إعالناً مشتركاًالمؤتمر 

  خطة العمل  -٢
وفقا لما ورد أعاله، اعتمد الوزراء األفريقيون المسؤولون عن أمن الطيران المدني خطة عمل يمكن االطالع   ١-٢

  .(www.afcac.org) عليها على موقع أفكاك

  التعاون اإلقليمي  -٣
أحد األنشطة الرئيسية لبرنامج اإليكاو لدعم التنفيذ والتنمية هو تقديم المساعدة للدول األعضاء دعماً لجهودهـا    ١-٣

الرامية إلى تالفي أوجه القصور التي حددت في إطار برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمـن الطيـران، واالمتثـال للقواعـد     
  :وتركز هذه المساعدة على ما يلي. القياسية والتوصيات الدولية لإليكاو

  ؛تطوير الهياكل األساسية المستدامة للدولة •
  ؛تطوير واستعراض البرامج الوطنية ذات الصلة باألمن •
  ؛توفير التدريب في الدول على أمن الطيران •
  .توفير ممارسة أمن الطيران في الدول •

لمزيد من المساعدة اإلقليمية في مجال أمن الطيران للدول ومواصلة تعزيـز التعـاون   ا تقديم من أجل تعزيز  ٢-٣
ويـؤدي المسـؤولون   .  والشراكات اإلقليمية، تم تعيين مسؤولين إقليميين عن أمن الطيران في المكاتب اإلقليمية لإليكـاو 

ي تحتاج إلى مساعدة فيما يتعلق بعمليات التـدقيق  اإلقليميون عن أمن الطيران بصورة أساسية دوراً تنسيقياً بالنسبة للدول الت
واضطلع هؤالء المسؤولون بمسؤولية أداء دور مركز التنسيق التشغيلي لكل  .١٧والمساعدة بصورة عامة في تنفيذ الملحق 

نفيذ والتنمية باإلضافة إلى ذلك، يقدم هؤالء المسؤولون المشورة بنشاط لبرنامج دعم الت. كل منهم إقليمأنشطة التدريب داخل 
  .بشأن االحتياجات اإلقليمية في مجال التدريب والمساعدة اإلقليمية

  الخالصة  -٤
يق أفكاك، المبـادرات المشـتركة، ومشـاركة    نظرا إلى أهمية مرحلة التنفيذ، تدعم الدول األفريقية، عن طر  ١-٤

  .تنفيذ والتنمية، والدور المهم الذي ينبغي أن يؤديه برنامج دعم الالجهات الفاعلة األخرى
. األقـاليم وستواصل الدول األفريقية دعمها للجهود المبذولة في إطار مبادرات برنامج دعم التنفيذ والتنمية في   ٢-٤

  .على حد سواء واألقاليمومن األهمية بمكان النظر في قدرات الموارد البشرية للبرنامج على صعيدي المقر 

  ـ انتهـى ـ

http://www.afcac.org

