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  والثالثون السابعةالدورة  - الجمعية العمومية 
 اللجنة التنفيذية

  )ISD(دعم التنفيذ والتنمية   :من جدول األعمال ١٥البند رقم 
  ـ أنشطة أمن الطيران )ISD(دعم التنفيذ والتنمية 

  )، األعضاء في اللجنة اإلفريقية للطيران المدني١دولة متعاقدة ٥٣من ورقة مقدمة (
  ذيالتنفي الموجز

تحت رعاية االيكاو، الذي أنشئ طبقا لقرار الجمعية العمومية ) ISD(تبحث هذه الورقة فعالية تكلفة برنامج دعم التنفيذ والتنمية 
وتقترح أيضا ربط األنشطة االقليمية لدعم التنفيذ والتنمية بخطة تنفيذ اللجنة اإلفريقية للطيران المدني بشأن وضع . ٢٠- ٣٦

وتعترف هذه الورقة أيضا بالعمل الممتاز الذي أنجزه قسم دعم . يران المدني اإلفريقي، كجهد مشتركخريطة طريق أمن الط
التنفيذ والتنمية ـ األمن فيما يتعلق بعقد حلقات عمل برنامج أمن المطارات وحلقات عمل البرنامج الوطني ألمن الطيران 

يران المدني وحلقات عمل برنامج ترخيص القائمين بالكشف المدني وحلقات عمل البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الط
األمني وحلقات عمل البرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني، التي ساهمت في نقل المعرفة والمهارات المطلوبة 

  .لموظفينا في القارة
  :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي:  اإلجراء

  .د الصادقة العالمية واالقليمية والوطنية التي يبذلها قسم دعم التنفيذ والتنمية ـ األمناإلحاطة علما بالجهو  )أ
تشجيع قسم دعم التنفيذ والتنمية ـ األمن، عن طريق قنوات االتصال القائمة، على مضاعفة جهوده في مسـاعدة الـدول      )ب

  .الموقع ونهج تدريب المدربالنامية بصفة عامة وأفريقيا بصفة خاصة عن طريق استخدام التدريب في 
حث المجتمع الدولي، بما في ذلك أفريقيا، على دعم عمل االيكاو في هذا المجال من خالل قسم دعم التنفيـذ والتنميـة ـ      )ج

  .األمن
  .التشجيع على اتباع نهج متكامل بشأن أنشطة أمن الطيران لدعم التنفيذ والتنمية داخل أقاليم االيكاو  )د

 األهداف
  :تراتيجيةاإلس

  .تعزيز أمن الطيران المدني العالمي – األمن، Bبالهدف االستراتيجي  مرتبطةورقة العمل هذه 

  .ال توجد  :اآلثار المالية
 A37-WP/17  :المراجع

A37-WP/18 
A37-WP/19 
Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007) 

  
                                                                    

فريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغـو،  الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس األخضر، جمهورية إ  ١
يسـاو، كينيـا،   كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، غينيا االستوائية، اريتريا، إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيـا ب 

موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، روانـدا،  ليسوتو، ليبيريا، الجماهيرية العربية الليبية، مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، 
لمتحدة، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب إفريقيا، السودان، سوازيلند، توغو، تونس، أوغندا، جمهورية تنزانيا ا

  .زامبيا، زمبابوي
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  خلفية الموضوع -١
سي لقسم دعم التنفيذ والتنمية ـ األمن هو دعم مبادرات الدول األعضاء في االيكاو التي لديها الهدف األسا ١-١

ثغرات أمنية هامة، حسب ما حددت عن طريق برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران، في جهودها لتنفيذ خطط عملها 
ويعزز قسم دعم التنفيذ والتنمية ـ األمن أيضا . الطيران التصحيحية وبذلك تمكينها من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأمن

الشراكات واالتفاقات التعاونية بين الدول والصناعة والمؤسسات المالية الدولية ومختلف أصحاب المصلحة لتنسيق المساعدة 
 .األمنية

ة والثالثين للجمعية تم تحديد الوالية لبرنامج األمن لقسم دعم التنفيذ والتنمية ـ األمن في الدورة السادس ٢-١
 :العمومية لاليكاو وتشتمل واليتها التشغيلية على أربع دعائم، توفّر

 للدول المساعدة العاجلة أو قصيرة األجل المتعلقة باألمن •

 المساعدة االقليمية للدول •

 التعاون العالمي •

 للدول الدعم في وضع وتنفيذ برامج التدريب •

من في تنفيذ ودعم وتطوير األنشطة الرامية الى تعزيز جهود بناء يساهم قسم دعم التنفيذ والتنمية ـ األ ٣-١
قدرات الدول وتحسين قدرتها على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية عن طريق إعداد وتنظيم وتنسيق الندوات وحلقات 

 .العمل ومشاريع المساعدة ذات الصلة

عم لجهود التدريب األمني االقليمية والوطنية من حيث التدريب، يقدم قسم دعم التنفيذ والتنمية ـ األمن الد ٤-١
عن طريق االشراف على إعداد برامج التدريب المالئمة وتقديم الدعم لمراكز التدريب التي تُحظى بتأييد االيكاو في وضع 

االدارة  وباالضافة الى ذلك، يتولى قسم دعم التنفيذ والتنمية ـ األمن المسؤولية عن إدارة دورة. وتنفيذ برامج التدريب
  .الختصاصيي أمن الطيران، التي أعدتها االيكاو بالتعاون مع مدرسة جون مولسن لألعمال بجامعة كونكورديا

 المناقشة -٢

نظرا ألهمية األنشطة المتعلقة بدعم التنفيذ والتنمية في األقاليم، ثمة حاجة لتعزيز جهود القسم وبناء قدرة  ١-٢
وما اليزال يتعين القيام به هو اعتماد خطة عمل تتسم بأخذ زمام المبادرة من . يةالموارد البشرية بالمقر والمكاتب االقليم

، بالنظر الى هجرة األدمغة الجارية شأنها زيادة عدد الموظفين المدربين من العالم النامي بصفة عامة، وأفريقيا بصفة خاصة
فة االختصاصية الموظفين الفنيين المؤهلين بصورة مناسبة الذين يجمعون بين الصواالفتقار للقدرة على اجتذاب وابقاء 

 .والنزاهة لإلشراف على الطيران المدني في أفريقيا

عن ذلك، يعمل قسم دعم التنفيذ والتنمية ـ األمن مع جميع مراكز التدريب على أمن الطيران فضال و ٢-٢
اليزال وما . ال يوجد، في نظرنا، سبب لعدم إمكان معالجة االحتياجات التدريبيةولذلك . التسعة عشر على النطاق العالمي

ريب في القارة يتعين أخذ زمام المبادرة بمتابعته هو استراتيجية اتصال بين قسم دعم التنفيذ والتنمية ـ األمن ومراكز التد
 .قية وفي غيرها، بغية زيادة الوعياألفري

الدول األفريقية بالعمل الذي أنجزه قسم دعم التنفيذ والتنمية ـ األمن في مجاالت وضع المناهج شيد ت ٣-٢
 .د مع جميع الذين يؤدون أدواراة للتدريب وتنسيق الجهووالرعاية المتوافر

أن قلنا ذلك، ثمة حاجة للتوصل الى توازن سليم في تقسيم مخصصات التدريب واألداة العلمية التي عد ب ٤-٢
مثال لذلك هو التفاصيل اإلقليمية إلحصاءات دورة االدارة لالختصاصيين وخير . يةيمكن استخدامها هي المعادلة اإلحصائ
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وأوروبا  ٧٠والشرق األوسط  ٧٣يط الهادئ آسيا والمح: وهي كما يلي من حيث النسبة المئوية ٢٠١٠-٢٠٠٤للفترة 
ا الوسطى وأمريكا الشمالية وأمريك ٤٩وشرقي وجنوبي أفريقيا وغربي ووسط أفريقيا  ٥٣وشمال المحيط األطلسي 

دولة ذات سيادة، تتسم بظروف جغرافية  ٥٣لمفهوم أن أفريقيا، التي تتألف من ونظرا . ١وأمريكا الجنوبية  ٣٣والكاريبي 
رورية لكي يولي قسم دعم ران، وهناك ظروف كافية وضواقتصادية متميزة، يرى أن لها شواغل هامة متعلقة بأمن الطي

يقية بغية ضمان سالمة أمن األفر التنفيذ والتنمية ـ األمن اهتماما خاصا للتدريب والمساعدة في مجال أمن الطيران للدول
 .الطيران الوطني واالقليمي والقاري والعالمي

مشاركا يمثلون  ٢٨٠مواجهة كل هذا، تأخذ الدول األفريقية علما بأنه تم، حتى اليوم، بنجاح تخريج في  ٥-٢
 .دوراتأقاليم لاليكاو في هذه ال ٧دولة من  ٧٢

الزمني للدورات التي قُدمت حتى اآلن الى قسم دعم التنفيذ والتنمية ـ األمن وتلك التي يتعين جدول ال ٦-٢
الواضح أن هذا يثبت أن قسم دعم التنفيذ والتنمية ومن . ٦/١٢/٢٠١٠الى  ٩/٢/٢٠١٠تقديمها في مختلف المواقع تقدم من 

هذه النقطة، قد وفي . لمعنيينـ األمن مستعد وقادر على مساعدة الدول األفريقية، بشرط توفير األموال من جانب جميع ا
 .يفيد حث االيكاو على تولي القيادة في المسائل المتعلقة بأمن الطيران وخاصة في تسخير الموارد

  الستنتاجا -٣

ي واجبها إن لم تعترف ببرامج التعاون الفني للعديد التحليل النهائي، ستكون الدول األفريقية مقصرة في ف ١-٣
 .ن األفريقيلية التي مولت بسخاء عدة برامج تدريبية لموظفي أمن الطيرامن الدول والمؤسسات الما

  ـ انتهى ـ


