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  الطيرانمن أل الثاني المؤتمر الرفيع المستوى
 30/11/2018إلى  29مونتريـال، 

 خالل المؤتمراالجتماع جدول األعمال والبرنامج المؤقت وترتيبات 

  (ة العامةاألماندمة من )مق

 الملخص
من الييران والررنام  ألتتضمن ورقة العمل هذه جدول أعمال المؤتمر الرفيع المستوى الثاني 

 .(HLCAS/2)االجتماع المؤقت وترتيرات 

ررنام  العمال و األمن الييران ققرار جدول ؤتمر الرفيع المستوى الثاني ألالمُيرجى من  اإلجراء:
 في المرفقين )أ( و)ب(. اكما وردللمؤتمر المؤقت 

 مقدمةال -1

 الييران في المقر الرسمي لإليكاومن أل د المؤتمر الرفيع المستوى الثانيقسينع 1-1
ألمن الييران عام قياٍر واعداد  توّجه السياسات العامة  صدر عن المؤتمر توصيات رشأنتوس. 30/11/2018قلى  29من 

 واإليكاو.الييران الدول وقياع التي يتعين أن تتخذها فضاًل عن اإلجراءات 

 جدول األعمال والبرنامج المؤقت -2
الجديدة والمناه  الييران؛  يتعرض لهاالتي سيعال  المؤتمر المواضيع التالية: المخاير والتهديدات الراهنة  2-1

المجاالت  معوتحقيق التآزر  ؛(GASePالخية العالمية ألمن الييران )الوضع الراهن فيما يخص و إلدارة تلك المخاير؛ 
 للمؤتمرجدول األعمال والررنام  المؤقت ويرد  لييران.اأمن  تداريراستدامة وضمان  ؛الييران خرى فياأل

 .في المرفقين )أ( و )ب(

 المؤتمر أعمال تنظيم  -3

(. Doc 7986-C/915)الوثيقة  اإليكاو"اجتماعات ير أعمال يستالمجلس رشأن توجيهات لـ"وفقًا  المؤتمرسُيعقد  3-1
وُتشّجع مداخالت الحضور، ورة شريية أن تتوافر مسرقًا لتوزيعها أثناء عقد المؤتمر. كتالريانات المتقديم وُيسمح للمشاركين 

  توافق اآلراء. قيق وتحالمشاركة توسيع نياق ر للسماحة، قتضرمعلى أن تكون 
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ن يالدول أو المراقر من يلب فيهايُ وقد يتيلب األمر تقليل الوقت المتاح لعرض رسميًا ورقات العمل التي  3-2
 حول كل رند من رنود جدول األعمال. الجوهريةاتخاذ قجراءات محددة، وذلك من أجل تكريس الوقت إلجراء المناقشات 

، فلن يجري عرضها رصورة رسمية، ةمعّين اتأما ورقات المعلومات، أي الورقات التي ال ُييلب فيها من المؤتمر اتخاذ قجراء
  .ن محاضر االجتماعم ولكنها ستشكل جزءاً 

 ساعات العمل -4
 رعد الظهر والنصف ةقلى الساعة الثانية عشر صراحًا من الساعة التاسعة والنصف ات المؤتمر لسسُتعقد ج 4-1

)جلسة رعد الظهر(، مع استراحة لمدة نصف مساًء قلى الساعة الخامسة  رعد الظهر )الجلسة الصراحية( ومن الساعة الثانية
، ويرد الررنام  المؤقت ألعماله في ة واحدةهيئكالمؤتمر وسيجتمع ساعة في الصراح ورعد الظهر من كل يوم عمل. 

)ب(. وسينعقد المؤتمر في قاعة الجمعية العمومية في اليارق الرارع من مرنى المقر الرئيسي لإليكاو على العنوان  المرفق
كافيتريا اإليكاو الموجودة في اليارق الخامس  نا  و . Robert-Bourassa Boulevard, Montreal, Quebec, Canada 999 لي:التا

 اء. دمفتوحة للمشاركين خالل ساعات الغ

يوم  اً ظهر رحلول الساعة الثانية عشرة  من جدول أعمالهالجوهرية النظر في الرنود لمؤتمر أن يستكمل ل وينرغي 4-2
وستصدر هذه  .، وذلك من أجل قتاحة الوقت الكافي إلعداد مشروع االستنتاجات والتوصيات30/12/2018في  الواقع جمعةال

 سوف يقّرهاالتي  رالصيغةأما االستنتاجات والتوصيات  .للنظر فيهافقي ليزية جراللغة اإلن اإللكترونياألخيرة على الموقع 
 .12/12/2018 في الواقع األررعاء يوم األصفر رحلول رالغالفشكل مشروع التقرير  فيالمؤتمر فستصدر رجميع اللغات 

 اللغات -5

ستوفر خدمات الترجمة و  سرانية.والصينية والفرنسية والروسية واإللغات عمل المؤتمر هي اإلنجليزية والعررية  5-1
 لغات اإليكاو الست. رالفورية والتحريرية 

 ترتيبات الجلوس -6

. ومن المتوقع أن يتم تخصيص أررعة مقاعد كحد االلكترونيتستند ترتيرات الجلوس قلى سجالت التسجيل  6-1
الهجائي وذلك رحسب الترتيب  ،ومقعدان في الخلف(المائدة وفود الممثلة للدول األعضاء )مقعدان على الأقصى لكل وافد من 
 خصيص مقاعد قضافية قذا كانت متوفرة.. ويمكن تاتسماء الدول على اللوحأل)راللغة اإلنجليزية( 

وستكون مقاعد المشاركين الممثلين للمنظمات الدولية أو لراريات قياع الييران مرترة رحسب أسماء هذه  6-2
المنظمات أو الراريات، التي ترد رعد أسماء الدول. وسُيدعى سائر المشاركين في االجتماع قلى الجلوس في األماكن غير 

قاعة الجمعية العمومية، قذا كانت هذه األماكن متوفرة. ويمكن الحصول على مقاعد آخر لمراقرين في مخصصة للدول أو لال
شرة أمام أرواب أو رالسلم الموجود مرا 8و 7 رالمصعدين رقم ايمكن الوصول قليه التيشرفة في اليارق الخامس القضافية في 

 قاعة الجمعية العمومية راليارق الرارع.
م تغيير المقاعد المخصصة لهم. د، يرجى من المندورين عتللميكروفونا ياإللكترونالنظام ولتيسير العمل ر 6-3
تغيير  ال رد من رجى االتصال رأحد أفراد األمانة العامة للحصول على المزيد من المعلومات أو ليلب المساعدة قذا كانويُ 

 جلسات. الخرى في قاعة المؤتمر رعد نهاية وال ينرغي ترك الوثائق واألغراض الشخصية األُ  .لجلوساترتيرات 
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 التسجيل -7
: راري التاليال رصورة قلكترونية على رالتسجيل جميع المشاركين قوميجب أن ي 7-1

https://www.icao.int/meetings/hlcas2 . موقع الاأُلخرى على  اللوجستيةرالترتيرات  ةالمرتري جميع المعلومات اإلضافية وترد
 Hotels.aspx-Of-https://www.icao.int/Meetings/Pages/List: راري التاليال عرريمكن االيالع و لمؤتمر. إللكتروني لا

االعتماد لالجتماع  وثائق. وينرغي تقديم ترتيرات اإلقامة والتسهيالت األخرى المقدمة في مونتريـالعن  لى المعلومات العامةع
الصفة التي  لى جانبق المشاركة في االجتماع لهم لخوّ من األشخاص المشخص اسم ومنصب كل كتاب يتضمن في شكل 

المنظمات و  لدول غير األعضاءومراقب رالنسرة ل ،دول األعضاءرالنسرة لل ناوبمُ  يستشار ا وأ مندوبمثاًل يشارك رها )
تارعة للدولة أو المنظمة الة ختصمات السلييحمل توقيع قحدى الرسمي  خيابعلى  االعتماد وثيقةنرغي تحرير يو الدولية(. 
أكثر من شخص لتقديم الريانات الالزمة عن  اعتماد واحدة وثيقةيمكن استخدام و ممثلة. ات الهيئغيرها من الأو المعنية الدولية 

 .hlcas@icao.intاالعتماد على عنوان الرريد اإللكتروني التالي:  وثائق. وُترسل واحد
------------

https://www.icao.int/meetings/hlcas2/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/meetings/hlcas2/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/Pages/List-Of-Hotels.aspx
mailto:hlcas@icao.int
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 المرفق )أ(

  (HLCAS/2) ألمن الطيران الثانيرفيع المستوى لا مؤتمرالجدول أعمال 

 أمن الطيران ات والمخاطر التي يتعرض لهاتهديدسياق ال :من جدول األعمال 1البند 

 الطيران المدني الدوليالتي يتعرض لها لمخاطر الرئيسية الحالية ا (أ 

 من الداخل اتمكافحة التهديد (ب 

 اليةبفع   لمعلوماتا تبادل (ج 

 اتالتهديد ن تفاوتتوألالريئة األمنية. تغّير مع  ونفيتكيّ  قذ أن اإلرهاريين، ريارع ديناميكي لييرانضّد ا ةاألمني اتالتهديدتتسم 
( عرر IEDs) ارتجاليةعلى سريل المثال، يمكن أن يؤدي نقل أجهزة متفجرة ف. رشكل كرير أيضاً  نقلتت انهفإمن مكان قلى آخر، 

ضافة قمراشر. رشكل دول ال تعترر نفسها مهددة في عروات عرر يرق ال يمكن التنرؤ رها هذه ال مرورالشحن قلى  منظومة لى وا 
الهجمات على شّن  تهمالييران لمساعد قياع لرحث عن أشخاص داخلا يواصلوناإلرهاريين  تشير قلى أنذلك، هناك أدلة 

، على النتائ  المركزةعلى المخاير و نُه  القائمة ومع مراعاة ال ،ومن هذا الُمنيلقالهجمات األخيرة(. ترّين من خالل )كما 
. وسيناقش ات من الداخلنه  عالمي مشترك ومتسق للتعامل مع التهديدقلى استنتاج رشأن ضرورة رلورة  المؤتمرسيخلص 

 هاقلي والمخاير مع من يحتاجون اتالتهديدر المرترية معلوماتال ترادلآليات فعالة لضمان وضع أهمية  المؤتمر أيضاً 
 (.رما يشمل قياع الييرانرين الدول وداخل الدول، فيما )

 :ما يلي تقديم توصيات رشأن قلى المؤتمر وسيدعى

o رأهمية تعزيز أمن الييران  قرارمع اإل حاليًا من تهديدات لييرانيتعرض له ا لماالفهم العالمي  تحسين مستوى
 ؛اً تدريجي

o  العالمية المخاير  سياق ريان اإليكاو رشأنفيما يخص زيادة وعي الدول(RCSمع اإل ،)رأهمية تكييفه مع  قرار
قليم، حسب االقتضاء  ؛الوضع الذي تتفرد ره كل دولة وا 

o السارع لملحق على ا (17) رقم التعديل تيريقالداخل من خالل ات من للتهديد شاملةتصدي رصورة أهمية ال
 ممكن؛وقت في أقرب  عشر

o على نحو أفضل التهديدات رشأنلمعلومات ا رادلقيار عالمي لت ضرورة وضع. 

 إلدارة مخاطر أمن الطيران ةهج المستقبليانمال من جدول األعمال: 2البند 

 ثقافة األمن تعزيز (أ 
  نظم أمن الطيران مناعةتعزيز  (ب 

 للتهديدات الجديدة والمتطورة التصدياستعراض آليات  (ج 

 معالجة األمن اإللكتروني (د 

وهو ما من ، مؤسسة من المؤسساتفي جميع الدول وداخل كل رشأن األمن ثقافة فعالة السرل الكفيلة رترسيخ سيناقش المؤتمر 
قدرات االستجارة في  تكونأن  يضًاأ المهم نمغير أنه أفعال التدخل غير المشروع في المستقرل. وقوع يسهم في منع شأنه أن 

تعزيز مناعة ، سينظر المؤتمر في كيفية ك. ورناًء على ذلرانييلا نمأ تهدد أحداث يارئة أفضل حاالتها عندما تقع رالفعل
قرار رأهمية التمارين التدريرية، رما يضمن مضادة واإلالتدارير لما يالئم من ااتخاذ وذلك رالتهديدات قزاء أمن الييران شركة 

ة القضايا الناشئة، رما في ذلك واجهقجراءات ملموسة لم وسيسعى المؤتمر قلى اتخاذ. التعافي من األزماتخيي  حسن تنفيذ
فيما يتعلق راألمن اإللكتروني، و  .(CBR)والهجمات الكيميائية والريولوجية واإلشعاعية  (RPAS)ظم اليائرات الموجهة عن رعد نُ 

 أوضاعهامن أجل تحسين  فيما رين الدول التهديدات اإللكترونيةعن لمعلومات لترادل االمؤتمر راألهمية المتزايدة ــــقــر سيُ 
 .ةاألمني
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 :ما يلي سيدعى المؤتمر قلى تقديم توصيات رشأنو 

o أمن الييران؛ة في مجال فعال ةويني شركة وسرل قرساء أسسها إلقامة ثقافة األمن رسيخت 

o  األحداث الدول وقياع الييران من التعافي رسرعة من  رما يمّكن الييرانالحرص على تعزيز مناعة شركة
 الييران؛رشركة ثقة الجمهور  والحرص في الوقت ذاته على تعزيز، القاسية

o  موجهة عن رعدرواسية نظم اليائرات الهجمات اللتهديدات المتيورة مثل التصدّي لمواصلة (RPAS)  والهجمات
 ؛(CBR)الكيميائية والريولوجية واإلشعاعية 

o التعرض ، رما في ذلك مؤشرات ةاإللكتروني اتالتهديد عن معلوماتال على ترادلجميع الدول  حرص أهمية
أفضل  للتعرف رشكل الوقائعتحليالت  ، فضاًل عنالتهديدجهات ها لجأ قليواإلجراءات التي ت واألساليب للخير،

 .هال تصديهذه التهديدات وتقييمها ورصدها وال على

 الخطة العالمية ألمن الطيران من جدول األعمال: 3البند 

 لخطة العالمية ألمن الطيرانا الوضع الراهن فيما يخص ( أ

 وتقديمها تنسيق أنشطة المساعدة ( ب

. اً والجهات المعنية نحو تعزيز أمن الييران تدريجيه الدول الوثيقة االستراتيجية التي توجّ هي  الخية العالمية ألمن الييران
ة عن مختلف المؤتمرات اإلقليمية المنرثقنتائ  الالمؤتمر  على رضــعتُ سو . الخية أهدافها وغاياتها ومهامها ية يريقيخر وتحدد 

 وذلك وفقًا لما، هاتنفيذتوى ما ُأحِرز من تقدم حتى اآلن على مسقلى النظر في المؤتمر دعىيُ وس ،الخية العالميةهذه ة ررتريالم
االلتزام رتحقيق األهداف والغايات المنصوص على تأكيد القعادة من أجل عنه الدول األعضاء وقياع الييران واإليكاو،  ترّلغ

من ما قذا كان  ال سيما تحديد، هذه الخية في المستقرلتيور خاصة ررؤية رلورة ر أيضاً  سيوصي المؤتمرو عليها في الخية. 
لتأكد لو (. التسهيالتالملحق التاسع )والواردة في  الخاصة راألمن حكاماأل تشمل أيضاً ضمونها رحيث م نياق توسيع الممكن
قعياء األولوية الدول والجهات المعنية، سينظر المؤتمر أيضًا في الفعال للخية العالمية ألمن الييران من جانب تنفيذ من ال

 .األهداف ومؤشرات األداء، استنادًا قلى ة القدراتتنميألنشية المساعدة  ومتيلرات 

 :ما يلي دعى المؤتمر قلى تقديم توصيات رشأنسيُ و 

o  ؛في المستقرل لخية العالمية ألمن الييرانار تيوّ خاصة ررؤية رلورة 

o  قيار جديد للمؤشرات؛وضع رالخية العالمية ألمن الييران، رما في ذلك التيورات المتعلقة آخر 

o المساعدة. في مجال تقديمجميع األيراف المعنية  التي ترذلها جهودالتنسيق ل تحسين آليات اإليكاو سرل 

 مع المجاالت األخرى تحسين أوجه التآزر من جدول األعمال: 4البند 

 وأمنه سالمة الطيرانفي مجال تكميلية  مناهجالحاجة إلى  (أ 

  )التسهيالت(الملحق التاسع المتعلقة باألمن في  ألحكاما (ب 

 أمن الطيرانالمتعلقة بتنفيذ قرارات األمم المتحدة  (ج 

 التعاون فيما بين الوكاالتمن خالل زيادة أوجه التآزر  (د 
تأثير  التي لها التآزر مع المجاالت األخرى، مثل سالمة المالحة الجويةأوجه يركز هذا الرند من جدول األعمال على تحقيق 

سينظر كما لجميع عناصر قياع الييران. رالنسرة نه  منسق وشامل السعي قلى اتراع  وينرغيهام على أمن الييران العالمي. 
رما في ذلك، على سريل المثال،  (التسهيالت) التاسع والملحق)األمن(  السارع عشررين الملحق مدى التراري المؤتمر أيضًا في 

جميع وسائل ر ِعينونن المجرمين واإلرهاريين يستأل، نالييراأمن وأهداف أمن الحدود ية تحقيق أوجه التكامل رين أهداف كيف
، األخرى المجاالتلتآزر مع ا وسعيًا قلى تحقيق. لتنفيذ مآررهمالنقل، رما في ذلك الييران التجاري، للسفر عرر الحدود الدولية 

وسالمة هوية  ضمان أمنليني الو و دولي على المستويين ال ات المتخذةجراءاإل سيجري استعراض الكيفية التي يجري رها تنسيق
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رموجب األمم المتحدة و على الصعيد العالمي، وذلك في قيار  مكافحة اإلرهابالرامية قلى لجهود ًا لالحدود دعممراقرة الركاب و 
 .العمل في المستقرل خيوات ه استراتيجي رشأنتوجّ قلى وضع  رامية مقترحات قد ُينظر في، و 2309قرار مجلس األمن رقم 

 :ما يلي دعى المؤتمر قلى تقديم توصيات رشأنسيو 

o سالمة الييران وأمنه؛ شملتحسين التنسيق األفقي رشأن القضايا التي ت 

o  أهداف أمن الييران؛رما ُيساعد على توجيه ودعم استخدام المعلومات عن الركاب تحسين كيفية 

o في ريئة أمن الييران على نحو يفضي قلى تحديد معالم األنشية اإلرهارية  ةاإلجرامي ةنشيالتصدي لأل
واستكشاف السرل الممكنة لترادل هذه المعلومات، حيثما أمكن عمليًا، رين مؤسسات الدولة وسلياتها المعنية، 

 مثل هيئات قنفاذ القانون؛

o دور المرادرات اإلقليمية والشراكات في مجال أمن الييران؛ 

o لمكافحة اإلرهاب في مجال أمن الييران. ت الوينية والدولية الرامية قلى دعم جهود األمم المتحدةالمرادرا 
 ضمان استدامة تدابير األمن من جدول األعمال: 5البند 

 راحة الركابو بين األمن الفعال الموازنة  ( أ

 الممارسات التي تسهم في زيادة االستدامة ( ب

 العالميالقتصاد بالنسبة لتكاليف وقيمة األمن  ( ج

. في حد ذاتها أيضا التدارير مقرولية مراعاةوضمان المستوى المالئم ألمن الييران، مع  تيريقالكرير في  ييتمثل التحدي األمن
في و الييران.  هم الشريان النارض لشركةأن الركاب تذكير رألمن، مع المختلف النُه  المترعة في مجال اسينظر المؤتمر في و 

 الجيدة أن التدارير القائمة على المخاير وتناسب التدارير المضادة وغيرها من الممارساترر المشاركون يذكّ سهذا السياق، 
 أمن الييران،الخاصة رضمان استدامة مرادرات اإليكاو ولفي استدامة تدارير أمن الييران.  اً كرير  قسهاماً المماثلة يمكن أن تسهم 

ألموال المخصصة لميزانية الررنام  العادي قضافة قلى امساهمات مالية وعينية يم تقدالحاجة المستمرة قلى سينظر المؤتمر في 
تنفيذ الملحق وتجاوز ما ينيوي عليه مخاير أمن الييران على التصدي للمساعدة الدول  رذل أقصى الجهود، لضمان يكاولإل

 .من صعورات السارع عشر
 :ما يلي سيدعى المؤتمر قلى تقديم توصيات رشأنو 

o  كرامتهم؛احترام حقوقهم و  مراعاةمع  ،أفضل مستوى من األمنر تمتع الركاب مواصلة التركيز علىأهمية 

o تحقيق أمن كفيلة روتنفيذ سرل ووسائل  وضعلدول واإليكاو وجميع الجهات المعنية من أجل ا تعاون يةكيف
 الييران المستدام؛

o ضد الييران المدني، مع فعلي هجوم ت وقوع احتماالمن تقليل للأمن الييران  أفضل السرل لتخصيص موارد
 رع استراتيجي؛ايالمتخذة في هذا الشأن تتسم ررأن معظم القرارات  اإلقرار

o لمساهمات اليوعية التي تقدمها الدول األعضاء من موارد استخدام ا التمويل المستدام من خالل ضمان يةكيف
 .وتعزيز نجاحها تعزيز أمن الييرانية قلى الراميكاو توسيع نياق أنشية اإللمالية وعينية 

 

--------- 
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SECOND HIGH-LEVEL CONFERENCE ON AVIATION SECURITY (HLCAS/2) 

 

DRAFT PROGRAMME 

 

Registration - Wednesday, 28 November 2018 

14:00 – 17:00 On-site Registration 

Day 1 - Thursday, 29 November 2018 

07:30 – 09:30 On-site Registration 

09:30 – 10:00 OPENING SPEECHES  

 Mr. Michael Keenan, Deputy Minister, Transport Canada 

 Dr. Benard Aliu, President of the Council 
 
ADMINISTRATIVE 

 Election of Chairperson and Vice-Chairperson  

 Adoption of Agenda  

10:00 – 11:00 HIGH-LEVEL INTRODUCTORY SESSION 
 
STATUS OF GLOBAL APPROACH IN AVIATION SECURITY 
 
STATUS OF REGIONAL EFFORTS IN AVIATION SECURITY 

11:00 – 11:30 Coffee Break sponsored by TBC 

 

 

 11:30 – 12:30 Agenda Item 1:  
AVIATION SECURITY THREAT AND RISK CONTEXT 

 Current major risks to international civil aviation 
 Combating insider threat 
 Effective sharing of information 
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12:30 – 14:00 Lunch sponsored by the United Arab Emirates 

 

 

14:00 – 15:30 Agenda Item 2:  
FUTURE APPROACHES TO MANAGING AVIATION SECURITY RISKS 

 Promoting security culture 
 Fostering resilience of aviation security systems 
 Review of mechanisms to respond to new and evolving threats 
 Addressing cybersecurity 

15:30 – 16:00  Coffee Break - Sponsored by TBC 
 

16:00 – 17:30 Agenda Item 3: 

GLOBAL AVIATION SECURITY PLAN (GASeP)  

 Report on the outcomes from the various regional conferences  

 Status of the GASeP  
 Coordination and delivery of assistance efforts 

17:30 – 19:30 Reception hosted by the President of the Council and  

the Secretary General 

 

Day 2 - Friday, 30 November 2018 

09:00 – 10:30 Agenda Item 4:  

ACHIEVING BETTER SYNERGIES WITH OTHER AREAS 

 The need for complementary approaches in aviation safety and security 

 Security-related provisions of Annex 9 (Facilitation) 

 Implementation of aviation security-related resolutions of the UN 
 Increasing synergies through inter-agency cooperation 

10:30 – 11:00  Coffee break sponsored by Qatar 
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11:00 – 12:30 Agenda Item 5:  
ENSURING SUSTAINABILITY OF SECURITY MEASURES 

 Balancing effective security and passenger convenience 

 Practices that contribute to increased sustainability 
 Costs and value of security to the global economy 
 

12:30 – 14:00 Lunch sponsored by Qatar 

 

 

14:00 – 15:30 REVIEW OF CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  

15:30 – 16:00 Coffee break sponsored by TBD  

16:00 – 17:00 ADOPTION OF CONFERENCE COMMUNIQUÉ 

17:00 Closing address by Secretary General, Dr. Fang Liu 

 

 

 

 

— END — 

 


