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 من الطيرانألالرفيع المستوى  الثاني المؤتمر
 ٣٠/١١/٢٠١٨إلى  ٢٩ من ،يالمونتر

 خطة العالمية ألمن الطيرانال من جدول األعمال: ٣البند 

 األثربناء القدرات: إحداث 
0Fدول األعضاءالعن االتحاد األوروبي و  النمسا نيابةً (مقدمة من 

 ،فيه ١
1Fفي اللجنة األوروبية للطيران المدنياألعضاء والدول األخرى  

٢( 

 الموجز

رادى الدول أو يكاو أو فُ اإل تنفذهاعلى أن أنشطة بناء القدرات التي  )GASeP(تنص الخطة العالمية ألمن الطيران 
الرامية إلى دورًا حاسمًا في دعم جهود الدول األعضاء الجهات المعنية على مستوى القطاع تؤدي المنظمات اإلقليمية أو 

التي تتعلق  الخطة العالمية ألمن الطيرانالتنفيذ السريع ألحكام وُيعد . الدولية هاوتوصياتاإليكاو لقواعد االمتثال تحقيق 
 نتائج ملموسة ومستدامة. وتحقيقبناء القدرات على رّكز ي انهجاإليكاو اعتماد لضمان  اً أساسي اً ببناء القدرات أمر 

 .٥من الطيران في الفقرة ألالمؤتمر الرفيع المستوى المعروض على يرد اإلجراء 

 المقدمة -١

مسؤولية االمتثال لمالحق اإليكاو من أجل ضمان  اإليكاوبموجب اتفاقية شيكاغو، تتحمل الدول المتعاقدة في  ١-١
لقواعد لال والمستدام الفعّ ة التنفيذ يمسؤولبكل دولة تضطلع  ،في مجال أمن الطيرانو جوي. النقل سالمة وأمن منظومة ال

 .التاسعفي الملحق  الطيرانالمتعلقة بأمن وتلك  ،السابع عشر والتوصيات الدولية الواردة في الملحق

في المحددة الشواغل البارزة و  )USAP( البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيرانإلى نتائج عام يستند هناك فهم و  ٢-١
نطوي قد ي السابع عشر للقواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحقال والمستدام أن التنفيذ الفعّ وهو  )،SSeCs( مجال األمن

 .عديدة ألسبابالدول واألقاليم في العديد من على صعوبات 

                                                           
يرلنـــدا، إيطاليـــا، التفيـــا، آالنمســـا، بلجيكـــا، بلغاريـــا، كرواتيـــا، قبـــرص، الجمهوريـــة التشـــيكية، الـــدنمارك، إســـتونيا، فنلنـــدا، فرنســـا، ألمانيـــا، اليونـــان، المجـــر،  ١

 والمملكة المتحدة. ،السويد ،سبانياإ ،، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينياة، مالطجر كسمبليتوانيا، ل
ــا، أرمينيــا، أذربيجــان، البوســنة، الهرســك، جورجيــا،  ٢ يســلندا، مولــدوفا، مونــاكو، الجبــل األســود، النــرويج، ســان مــارينو، صــربيا، سويســرا، جمهوريــة آألباني

 أوكرانيا.و مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تركيا، 
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 ،) "زيادة التعاون والدعم"٥(رقم  ذي األولوية ءجرااإل، ال سيما في إطار الخطة العالمية ألمن الطيرانوتقّر  ٣-١
األساسية  الطيران دورًا هامًا في دعم الدول في الوفاء بالتزاماتها الدولية وتنفيذ تدابير أمن ؤديبأن أنشطة بناء القدرات ت

 بفعالية.

 بناء القدراتالمخصصة للموارد الحالية لقائمة ال -٢

في جهود الدول األعضاء  الجهات المعنية في قطاع الطيراناإلقليمية و تدعم الدول األعضاء والمنظمات  ١-٢
شراكة مع السلطات الوطنية الفي إطار وذلك ، التاسعو  ين السابع عشرالملحقالقواعد والتوصيات الدولية الواردة في لتنفيذ سعيها 

وراء  أي بلد"عدم ترك  اإليكاوعم مبادرة لد ذه الجهاته في أنشطة بناء القدرات على استعدادالمشاركة دل تالمعنية. كما 
 .الركب"

رادى الدول اإلجراءات التي تتخذها فُ  يتبين من اكموتنفيذ أنشطة بناء القدرات  بإعدادالتزامًا بالغًا تلتزم أوروبا و  ٢-٢
موارد كبيرة، بشرية س كرَّ . وتُ )ECAC(للطيران المدني  ةاألوروبيلجنة وال )EU(والمنظمات األوروبية مثل االتحاد األوروبي 

 والعملية للدول الشريكة.فعلية ومالية، ألنشطة بناء القدرات هذه المصممة لتلبية االحتياجات ال

أنشطة بناء في مجال وجود مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات، من القطاعين العام والخاص، وفي ظل  ٣-٢
الدورات التدريبية والدعم ك(التي تم إعدادها المتاحة، واألنشطة  شامل للموارد البشرية والمالية إدراكالقدرات، هناك حاجة إلى 

كما ورد و والهيئات التي لديها القدرة على تصميم وتنفيذ أنشطة بناء القدرات.  )،العمل حلقاتالتدريب، و توفير التقني/التوجيه، و 
جميع أنشطة بناء القدرات م صورة متكاملة لعلى رسيكاو اإلتحرص ، ينبغي أن ))ز ٥(الفقرة  الخطة العالمية ألمن الطيران في

برنامج العمل من أجل سالمة من وبمساعدة  ،أولويةباعتبار ذلك  ،، إلخ)القطاع، والمنظمات األخرى، و اإليكاو(الدول، و 
يفيد ذلك . ولن للمضي قدماً طريقة مناسبة تحديد  يتسنى، وجعل النتائج متاحة في أقرب وقت ممكن بحيث )ASAPالطيران (
تحديد ما إذا كانت هناك أي فجوات تحتاج إلى المعالجة على  يساعد أيضاً سولكن  ،األنشطة القائمة بالفعلتوضيح فقط في 

 .والتكرار بناء القدرات وتجنب االزدواجية ما يخصفي

 رسم صورة ألنشطة بناء القدرات الحالية -٣

بعض األحيان، في  العرض تتجاوزالحاجة إلى بناء القدرات متى كانت الموارد البشرية والمالية و ظل ُشح في  ١-٣
، ال سيما من منهالنتائج المتوقعة لهذه األنشطة تحقيق من الضروري إعطاء األولوية ألنشطة بناء القدرات، وضمان يكون 

 .الرئيسية خالل استخدام مؤشرات األداء

تحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتجنب تكرار األنشطة سعيًا ليعتبر تبادل المعلومات بشأن أنشطة بناء القدرات و  ٢-٣
 .بشكل عام لنظاماأمرًا أساسيًا لتحقيق كفاءة بشكل مناسب أولويات الدول واإلجراءات ترتيب وضمان نفسها لدول في اماثلة تالم

من أنشطة بناء المطلوب للنوع  الحاجةذات وضمان تلقي الدول المبذولة الجهود  ية فيزدواجااللتجنب و  ٣-٣
، تحديد األنشطة )ASAP(أولوية وبمساعدة برنامج العمل من أجل سالمة الطيران  باعتبار ذلك، اإليكاوالقدرات، ينبغي على 

من قبل الدول والمنظمات اإلقليمية (مثل اللجنة  االضطالع بهاتلك المعتزم أو يجري تنفيذها تنفيذها بالفعل أو التي  التي تم
 )ECAC( اللجنة األوروبية للطيران المدنيو   (ACAO)واللجنة العربة للطيران المدنياألفريقية للطيران المدني (لجنة أفكاك) 

المجلس الدولي (مثل  الجهات المعنية في القطاع) و )LACAC( لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةو  )EU( التحاد األوروبيو 
ينبغي الحفاظ على سرية و . الخطة العالمية ألمن الطيرانيرد في )، كما (أياتا) النقل الجوي الدولياتحاد و  )ACI( للمطارات

 .، عند الضرورةبعض األنشطة

. للمضي ُقدماً الطريقة المناسبة تحديد يمكن كي هذه في أقرب وقت ممكن إتاحة الصورة العامة البد من و  ٤-٣
من األنشطة من ِقَبل مختلف مقدمي الخدمات، كما يساعد على تحديد ما إذا نفسه النوع  تنفيذمن شأنه أن يضمن عدم  ذلكو 

من اإليكاو مساعدة وال تتلقاها. ومن شأن ذلك أن يمّكن الكانت هناك أي ثغرات يلزم معالجتها، أي الدول التي تحتاج إلى 
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 خرى.الجهات األبالفعل  تسدهاالتدخل حيثما توجد ثغرات في أنشطة بناء القدرات ال 

القيمة اإلقرار بمن خالل المواتية للتعاون ظروف الإلى تهيئة الصورة العامة هذه عملية رسم  فضيكما تو  ٥-٣
التكامل ٕابراز و  ،القطاعأنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها فرادى الدول والمنظمات اإلقليمية و عنها  تتمخضالتي المضافة 

ما يتعلق يكاو، وال سيما يين فحسب، بل يخدم في نهاية المطاف جميع أهداف اإلال يفيد الشركاء المعنذلك . و القائم فيما بينها
 .الخطة العالمية ألمن الطيرانتنفيذ منها ب

 تركيز الجهود على اإلجراءات ذات األثر البالغ والتي تعزز استمرارية األنشطة  -٤

متباينة أمن الطيران على أرض الواقع استدامة وفعالية النتائج العملية لمبادرات بناء القدرات من حيث ُتعتبر  ١-٤
سوى  ىخر دول أحقق تها إلى حد كبير، في حين لم ديال لحتى اآلن، حيث قامت بعض الدول بتحسين مستوى االمتثال الفعّ 

أن الرائدة في مجال الطيران، التابعة لألمم المتحدة و ، بوصفها المنظمة على اإليكاوينبغي و . إن حققته أصال ضئيال اتقدم
لدول من قبل اااللتزام السياسي  لتأمين، المجلسورئيس لإليكاو  ةالعام ةاألمين مستوىسلطتها على أعلى مستوى، تخدم تس

على المستوى على نحو سليم  ا وٕانفاذهاوتطبيقهالتدابير  ةضمان استمراريلأنشطة بناء القدرات  تستفيد مني تاألعضاء ال
أو رئيس /ولإليكاو  ةالعام ةألمينمن قبل اخاصة ال اتزيار العادة في الير كبير اإلجراءات التي لها تأثومن بين الوطني. 

 إبداء ذلك مع الحاجة إلى ويتماشى. الوزراء مع وأ الدولة رئيس معاجتماعات دولة ما لعقد ، إلى هامجلس
 التنفيذتحسين في المساعدة  لالستفادة من" المساعدة لىإ جتحتا /تتلقى لتيا الدول لتزاما" و للتحسين ألجلاويلة ط سياسية"إرادة 

 .على النحو الوارد في الخطة العالمية ألمن الطيران" لالفّعا

إلى المساهمة يكاو ، ينبغي أن تدعو اإلالوطنية تحسينلاباإلضافة إلى ذلك، عندما يجري النظر في خطة و  ٢-٤
ومتى كانت هناك حاجة يكاو كمنسق، تعمل اإليتعين أن جميع الدول والمنظمات التي لديها قدرة على تقديم المساعدة. و  نم

احتياجات دولة ما بصورة كلية. وهذا  تلبيةلمعهم شراكة في إطار ينعين على اإليكاو التعاون  –قدمي خدمات مإلى االستعانة ب
لخطة العامة ألمن الطيران افي يرد الدول، كما الصورة العامة للمخاطر في إلى  المساعدة استناداً توجيه  رييست من شأنه أيضاً 

، ينبغي االتفاق على مؤشرات األداء أثناء مرحلة الوطنية تحسينالخطة  تصميمفي مرحلة و عالوة على ذلك، و ). د) ٥انظر (
 نتائج.رصد الواستخدامها كأدوات قياس ل ،اإلعداد، وتتبعها أثناء التنفيذ

توجيه  انسيثمر  وطنيةفي إطار خطة تحسين الفعلي على المستوى السياسي والتنسيق ال التدخلكذلك فإن  ٣-٤
االمتثال للتدابير األمنية األساسية المحددة في في تحقيق اإلجراءات التي من شأنها دعم الدول إلى إليكاو المحدودة اموارد 

 ، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية شيكاغو.الدولية لإليكاولتوصيات واالقواعد 

 المؤتمر الرفيع المستوى. اإلجراء المطلوب من -٥

 من الطيران القيام بما يلي:ألرفيع المستوى الُيرجى من المؤتمر  ١-٥

من أجل الحالية ومقدمي الخدمات في مجال بناء القدرات لموارد صورة عامة ليكاو رسم اإلإلى الطلب  )أ 
 شامل للقدرات المتاحة؛ إدراكلى إ توّصلال

من  المعتزم االضطالع بها وأمنها ألنشطة بناء القدرات الجارية  ةرسم صورة عاميكاو اإلإلى الطلب  )ب 
 نظرة شاملة على الوضع؛ بلورةأجل 

الدول جانب االلتزام السياسي من  لتأمينيكاو على تركيز جهودها على اإلجراءات رفيعة المستوى حث اإل )ج 
 أنشطة بناء القدرات. هاالتي تثمر فوائد ال ز استدامةالمستفيدة وتعزي

 -ى انته -


