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 ٢٠٣ الدورة —المجلس 

 سهيالتهالمدني الدولي وتالتدخل غير المشروع في الطيران  :٥٢ الموضوع رقم

 مبادرة األمن والتسهيالت في أفريقيا

 )ورقة مقدمة من األمين العام(

 تنفيذيال الموجز

مع الدول في تنفيذ مبادرة ُتركز على تعزيز أمن الطيران وتسهيالت النقل  ُيقترح في هذه الورقة أن تتعاون االيكاو
الدولي في أفريقيا بشكل دائم. ومن شأن هذا التعاون أن يدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية للدول، وذلك بالنهوض 

عرف باسم مبادرة األمن والتسهيالت بالتجارة الدولية والسياحة، ضمن أمور أخرى. والواقع أن المبادرة المقترحة، التي تُ 
في أفريقيا، ُيوصى بها في الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا، وهي المبادرة التي ُأعّدت في 

كوسيلة لتحسين السالمة في أفريقيا كلها. وتعتبر خطة أفريقيا والمحيط الهندي نموذجًا للبدء في مبادرة  ٢٠٠٧عام 
دة ُتركز على تعزيز أمن وتسهيالت الطيران المدني، وهي واحدة من األهداف االستراتيجية لاليكاو لفترة الثالث جدي

 على المستوى اإلقليمي. ٢٠١٦-٢٠١٤سنوات 

 دعى المجلس إلى القيام ما يلي:يُ  :اإلجراء
لتزام الجديد المقترح في الدول األفريقية وفي اال هاالنظر في تحديات أمن وسالمة الطيران التي ُتواجه )أ 

 التنفيذ؛ للنهوض بمستوىالمحيط الهندي، وذلك األمن والتسهيالت في أفريقيا و مبادرة 
 المحيط الهندي باعتبارها واحدة من برامج االيكاو؛والتسهيالت في أفريقيا و من األاعتماد مبادرة  )ب 
التقدم الُمحرز في تنفيذ مبادرة أمن عن  ٢٠٤أن ُيطلب إلى األمين العام أن ُيقدم تقريرًا خالل الدورة  )ج 

 والتسهيالت في أفريقيا والمحيط الهندي.

0Bاألهداف 
 :ةاالستراتيجي

1B (ج) والتسهيالت األمن —ورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي. 

2B:3 اآلثار الماليةB.ال يلزم تقديم موارد مالية 

4B:المراجع C-WP/13145 
C-WP/12957 

C-DEC 183-7 
C-DEC 181/5 

Doc 10022 ٤/١٠/٢٠١٣، قرارات الجمعية العمومية سارية المفعول (في( 
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 معلومات أساسية -١

، إلى وجود حاجة ُملِّحة ُتشير نتائج برنامج االيكاو العالمي لتدقيق األمن، فضًال عن مصادر المعلومات األخرى ١-١
الطيران وتنفيذ هذه المبادرة في القارة األفريقية. ويّتسم  لمبادرة إقليمية ُمنّسقة ومستمرة ُترّكز على تعزيز أمن وتسهيالت

أمن الطيران في أفريقيا عمومًا بأوجه القصور المستمرة والمنتظمة في المجاالت التنظيمية ومجاالت اإلشراف 
والمجاالت التشغيلية التي ينُتج عنها تنفيذ غير مرٍض وتخفيف غير مرٍض للمخاطر. وتتضمن التحّديات ضعف 

تشريعات الوطنية ونظم اإلدارة والبنية األساسية والخدمات غير الفعالة وغير الكافية وعدم كفاية األموال ونقص ال
الموظفين المؤهلين. ويواجه الطيران المدني في أفريقيا صعوبات كبيرة في مجال التسهيالت تؤثر بشكل معاكس على 

 كفاءة ونوعية الخدمات الجوية.

لبرنامج العالمي لتدقيق األمن خالل الدورتين إلى نقص مستوى التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة وُيشير تحليل نتائج ا ٢-١
والوضع على األخص أكثر سوءًا من المتوسط العالمي، وهذا يعني أن العديد من في ُنظم أمن الطيران في أفريقيا. 

ن تعقيد المشكلة سوء البيئة األمنية ومناطق الدول غير قادرة على أن ُتشرف بشكل مالئم على أمن الطيران. وُيزيد م
النزاعات ووجود أنشطة للمجموعات اإلرهابية اإلجرامية المتمردة والمتعددة الجنسيات في قارة نجد أن الكثير من الدول 

 تعاني من ثغرات كبيرة لكي تكون ممتثلة بشكل مرٍض للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو.

فريقيا قد تكون له آثار عالمية. فأي حادث كبير خارج الحدود يرتبط بأوجه القصور المنتظمة في أفريقيا في أ والوضع ٣-١
سوف يقّوض الثقة في الطيران المدني الدولي، ويؤثر بشكل معاكس في االقتصادات الوطنية والعالمية. ولذلك، فإن 

ي ينبغي أّال ُتعالج فقط كمشكلة أفريقية بل كقضية أوجه القصور في أمن الطيران في إقليم أفريقيا والمحيط الهند
 عالمية أيضًا.

وعند معالجة تحديات أمن الطيران في أفريقيا، فمن المهم أن نفعل ذلك بشكل تقدمي ومستديم حتى ال تتأثر التنمية  ٤-١
كن للحلول المستدامة االقتصادية، والسيما السياحة والتجارة الدولية، بصورة معاكسة، وأن تكون التحسينات دائمة. ويم

أن تنهض بمستوى االستقرار السياسي واالجتماعي اإلقليمي فضًال عن النشاط االقتصادي، ولذلك فهناك حاجة أيضًا 
إلى معالجة أمور التسهيالت، مثل التنسيق الدولي للهيئات المسؤولة عن مختلف جوانب التسهيالت وتنفيذ برنامج 

 وتبادل بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب. (TRIP) هوية الركابااليكاو لتحديد 

 والمساعدة في التنفيذ العامة السياسة المراحل األساسية على مستوى -٢

 التي تهدف إلى تعزيز أمن الطيران في أفريقيا.  العامة السياسةعلى مستوى كان هناك عدد من المبادرات  ١-٢

أمن الطيران في أفريقيا عندما نّظم االتحاد األفريقي جهد منسق لمعالجة تحديات  ٢٠٠٧وقد بدأ في عام  ٢-٢
ولجنة الطيران المدني األفريقية وااليكاو مؤتمرًا في أديس أبابا بإثيوبيا، ووافق على خريطة طريق لمعالجة أوجه 

في أعقاب المؤامرة التي جرت في ديسمبر  ٢٠١٠القصور في األمن. وظهرت اإلرادة السياسية مرة أخرى في عام 
، عندما قام أحد اإلرهابيين الذي كان أصله من أفريقيا بمحاولة إلشعال المتفجرات المخبأة على جسده مع ٢٠٠٩ام ع

، في إعالن أبوجا، ٢٠١٠اقتراب الطائرة من مقصدها في الواليات المتحدة. وأعلن مؤتمر وزاري في أبوجا في أبريل 
يران. وفي العام التالي نّظمت االيكاو مؤتمرًا إقليميًا ألمن عن تصميم الدول األفريقية على تحسين مستوى أمن الط

بشأن أمن الطيران في  ٢٠١٠الطيران في داكار بالسنغال للنهوض بتنفيذ إعالن الجمعية العمومية لاليكاو في عام 
وفي نوفمبر عام أفريقيا، واعتمد المؤتمر بيانًا مشتركًا لمزيد من األعمال تحت رعاية االيكاو لتعزيز أمن الطيران. 

، وافق المؤتمر الوزاري لالتحاد األفريقي في لواندا بأنغوال، ضمن أمور أخرى، على إنشاء مجموعة عمل ٢٠١١
 إقليمية ألمن الطيران لتحقيق التقدم في معالجة أوجه القصور األمنية.
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للدراسات والبحوث حول  وكان من بين التطورات الملحوظة األخيرة إنشاء االتحاد األفريقي للمركز األفريقي ٣-٢
، والقرارات (CTC)، والجهود المستمرة من جانب لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة (ACSRT)اإلرهاب 

ى الواجبة التطبيق التي صدرت عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. وأطلقت الواليات المتحدة برنامجين ُيركزان عل
 يا، وهما مبادرة األجواء المفتوحة ألفريقيا ومبادرة نقطة المغادرة األخيرة.تعزيز أمن الطيران في أفريق

وكان هناك عدد من مشروعات المساعدة التي جرت والتي تقررت على جميع المستويات واألنشطة التي  ٤-٢
، والتي تهدف نسقتها االيكاو أو نفذتها، فضًال عن األنشطة والمبادرات التي قامت الدول والمنظمات األخرى بتنفيذها

إلى بناء قدرات أمن الطيران ومعالجة أوجه القصور في األمن والتسهيالت. وتتضمن هذه المشروعات خطة االيكاو 
للتحسينات في الدول، والتي ُتعزز برامج الدول الخاصة بوثائق السفر وبرامج الحدود وبناء القدرات في الدول 

طة بأسلحة الدفاع الجوي المحمولة. ووضعت االيكاو أيضًا اإلرشادات الصاعدة والمساعدة في تخفيف المخاطر المرتب
 في هذا المجال وأّيدت مراكز التدريب على الطيران المدني في أفريقيا.

 التطورات األخيرة -٣

ُقدِّمت مبادرة أمن وتسهيالت الطيران في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي إلى اجتماع أمن الطيران  ،ورد أعالهاعترافًا بما  ١-٣
، وذلك باعتبارها آلية عملية يتمثل هدفها في تعزيز أمن ٢٠١٤مايو  ٢٨اإلقليمي الذي ُعقد في داكار بالسنغال في 

يقية باإلجماع هذا االقتراح، والذي دعا اللجنة األفريقية الطيران والتسهيالت وتنفيذهما في أفريقيا. وأّيدت الدول األفر 
للطيران المدني، باعتبارها الوكالة المتخصصة في االتحاد األفريقي المسؤولة عن النقل الجوي، أن تكون القوة الدافعة 

 للمبادرة.

 ١٨٠، حيث جمع معًا ٢٠١٤و وُقدِّم االقتراح في اجتماع أمن الطيران في أفريقيا والمحيط الهندي الذي ُعقد في ماي ٢-٣
مشتركًا يمثلون الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية والصناعة. ورحب شركاء التنمية الرئيسيون، ومن بينهم بلجيكا 
واالتحاد األوروبي واليوروكنترول واالتحاد الدولي للنقل الجوي وممثلون من الصين وجمهورية كوريا وتركيا، باالقتراح 

 في توسيع جهودهم لصالح أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا. وأّكدوا رغبتهم

وأّيد مبادرة أمن الطيران والتسهيالت في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي قرار اتخذته الدورة العامة االستثنائية الرابعة  ٣-٣
مت الدول األعضاء . وقا٢٠١٤يوليو  ٣-١والعشرون للجنة األفريقية للطيران المدني، التي انعقدت في داكار من 

أيضًا ببلورة المبادرة وقررت تعزيز جهودها لخدمة أمن الطيران والتسهيالت، وطلبت من االيكاو أن تعتمد مبادرة أمن 
 الطيران والتسهيالت باعتبارها واحدًا من برامج االيكاو.

التقدم مع وجود مؤشرات ولتحقيق أهداف األمن والتسهيالت في أفريقيا، سيكون من الضروري االستمرار في رصد  ٤-٣
أداء واضحة. وسوف تلعب مكاتب االيكاو اإلقليمية دورًا مهمًا من خالل اشتراكها المستمر مع الدول األفريقية 
والمساعدة في تقييم معدل التحسن. وعالوة على ذلك، فإن نهج الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقيق األمن 

أن تالحظ وتوّثق التنفيذ الفعال لمختلف القواعد القياسية. وسوف ُيقاس التقدم الُمحرز سوف ُيمكِّن أمانة االيكاو من 
في برنامج أمن وتسهيالت الطيران في أفريقيا من حيث ُخطى التنفيذ الفعال لبرامج العمل التصحيحية وأثر مبادرات 

مجلس استعراض الرصد والمساعدة التابع التدريب واستعراض حوادث أمن الطيران وعدد الدول األفريقية الُمحالة إلى 
لاليكاو أو عدد الدول التي لديها شواغل بارزة في مجال األمن ولم ُتحل بعد والوفاء بأهداف أمن الطيران 

 والتسهيالت.

ومن المهم أن تنظر الدول األفريقية في قيادة االيكاو بوصفها عنصرًا أساسيًا في نجاح أي مبادرة ُتركز على تحسين  ٥-٣
 الطيران والتسهيالت في أفريقيا. وأمانة االيكاو في وضع مثالي للقيام بهذا الدور الحيوي والمهم. أمن
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 الطريق إلى األمام -٤

في ضوء التحديات الملحة ووفقًا لجميع اإلعالنات الخاصة عن اإلرادة السياسية، والسيما إعالن أبوجا في عام  ١-٤
العامة االستثنائية الرابعة والعشرين للجنة األفريقية للطيران المدني، وخطة الطريق الخاصة به ونتائج الدورة  ٢٠١٠

 تعد المبادرة الجديدة في أفريقيا والتي تهدف إلى تطوير تنفيذ أمن الطيران مالئمة تمامًا وتأتي في الوقت المناسب.

راتيجيات لتحقيق هذا الهدف، مع وتتكون مبادرة أمن الطيران والتسهيالت في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي من عدة است ٢-٤
ضم الدول األفريقية وااليكاو لقواها، وُيمكن لاليكاو أن تلعب دورًا أساسيًا في تجسيد العمل بشأن مبادرات أمن 
الطيران والتسهيالت في أفريقيا، في شراكة منسقة مع اللجنة األفريقية للطيران المدني واالتحاد األفريقي والدول 

امج الدولية مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. وستظل الدول األفريقية مسؤولة عن تنفيذ القواعد األفريقية والبر 
، األمن -١٧والتوصيات الدولية الخاصة بأمن الطيران والتسهيالت، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب الملحق 

 .التسهيالت -٩والملحق 

سواء المساهمات البشرية أو المالية. ومن بين  - ساهمات سخّية للمواردومن شأن المبادرة الجديدة أن تتطلب م ٣-٤
 المختلفةُمقدمي المساعدة المحتملين هناك الدول األفريقية فضًال عن اللجنة األفريقية للطيران المدني والمؤسسات 

فضًال عن تعبئة االيكاو  ،ضاً التي ستستفيد من النتائج اإليجابية والدول المانحة غير األفريقية والمنظمات المانحة أي
لبرنامج العادي والمساهمات الطوعية والموارد العينية. وسوف يحتاج األمر إلى تحديد واضح للموارد من االمستمرة 

أمن وذلك للوصول بالخبرات والموارد المتاحة إلى أقصى حد ممكن لدعم برنامج  ةالمشترك الجهات المعنيةألدوار 
ولضمان تخصيص هذه الموارد بشكل فعال وآنّي. وُيمكن أن  إقليم أفريقيا والمحيط الهندي الطيران والتسهيالت في

ُيساعد في هذه المهمة المستمرة الفريق اإلقليمي ألمن الطيران الذي سيتم إنشاؤه. وليست هناك حاجة إلى موارد 
لس باإلشراف وقيام األمانة بتنسيق إضافية بالنسبة للدور القيادي الذي ستلعبه االيكاو والذي سيتضمن قيام المج

 المساعدة وتقديمها وٕادارة البرنامج وتقديم الخبرة الفنية.

وسوف ُتحدد النواتج قصيرة األجل ومتوسطة األجل وطويلة األجل في الوقت المناسب، وذلك بهدف نهائي يتمثل في  ٤-٤
ب والسلع بفاعلية. وعلى األجل الفوري، منع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني مع تسهيل حركة الركا

سُتعطى األولوية لحل شواغل األمن البارزة وغيرها من المسائل عالية الخطورة. أمّا الهدف المتوسط األجل فيتمثل في 
رفع مستوى أمن الطيران في جميع الدول األفريقية إلى مستوى المتوسط العالمي على األقل حسبما ُتحدده نتائج 

 لعالمي لتدقيق األمن، بينما يكون الهدف طويل األمد هو حل جميع أوجه القصور في األمن بشكل دائم.البرنامج ا

أمن الطيران والتسهيالت في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي، سيتم إنشاء لجنة توجيهية ومن أجل السير في تنفيذ برنامج  ٥-٤
فريقية التي ُتسهم في عمل فريق خبراء أمن الطيران) تتألف من أعضاء يمثلون الدول (بما في ذلك جميع الدول األ

وأمانة االيكاو والمنظمات الدولية والجهات المانحة. وسوف ُتعد اللجنة التوجيهية خطة للتنفيذ وُتشرف عليها وتُبّلغ 
 المجلس بالتقدم الُمحرز بصورة منتظمة.

 

 — انتهى —
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