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  من الطیرانألالرفیع المستوى  الثاني المؤتمر
  ٣٠/١١/٢٠١٨إلى  ٢٩ ،یالمونتر

  من الطیرانأل الخطة العالمیة  من جدول األعمال: ٣البند 

  اإلیكاوداخل رفع مستوى أمن وتسهیالت الطیران 
وجنوب أفریقیا واإلمارات وقطر وكندا ونیوزیلندا والبرازیل الوالیات المتحدة وأسترالیا (مقدمة من 

  )واتحاد النقل الجوي الدولي العربیة المتحدة

  الموجز
ة ولویـإیالء األالحاجة إلى ما یكشف عن متهدیدات متزایدة، بیئة التي یعمل فیها الطیران المدني تشهد ال

تبـرز ورقـة العمـل هـذه الحاجـة إلـى قیـام و . امـله الالزمـة وتوفیر المـواردلمسائل أمن الطیران والتسهیالت 
البـرامج  تحدیـدداخـل المنظمـة و  تتسـهیالالأمن الطیـران و كل من الممنوحة لولویة األبإعادة تقییم  اإلیكاو

ألمــن إدارة ة جــدوى بشــأن إنشــاء دراســ اإلیكــاوتبعــًا لــذلك. ومــن المقتــرح أن تجــري كــل منهمــا الخاصــة ب
تجنیهـــا نمـــو اســـمي صـــفري وتحدیـــد الفوائـــد التـــي یمكـــن أن ذات فـــي إطـــار میزانیـــة التســـهیالت الطیــران و 
  .من إنشاء هذه اإلدارة والدول األعضاء فیها اإلیكاو

  الطیران. ألمنرفیع المستوى الاإلجراء المطلوب من المؤتمر  ٧یرد في الفقرة 

 المقدمة -١

 ٢٠١٦في سبتمبر  ٢٣٠٩رقم لقراره  )UNSCR( ألمم المتحدةالتابع لمجلس األمن إصدار كان من شأن  ١- ١
 ودولهااإلیكاو ضرورة قیام الحاجة إلى  نفسها أن اتضحتالتاسعة والثالثین للجمعیة العمومیة لإلیكاو في السنة  ونتائج الدورة

قرار مجلس األمن رقم اعتماد كذلك فإن  الة.مستدامة وفعّ إجراءات اذ اتخمن خالل  ةعالمیالطیران بتأمین منظومة الاألعضاء 
 لذلك. وفقاً المنظمة ورفع مستواه في أمن الطیران أولویات عادة تقییم إلالفرصة لإلیكاو قد أتاح  ٢٣٠٩

 الهیكل التنظیمي -٢

على نحو سلیم  العالميثقافة السالمة على الصعید توطید في كبیر إلیكاو عن نجاح لأسفر الهیكل التنظیمي  ١- ٢
أمن  عنصري مساواة بینكفالة الفمن خالل نموذج ألمن الطیران. بحیث یكون بمثابة هذا النجاح محاكاة . ویتعّین ومستدام
أمن  لمهامالموارد المخصصة توجیه وتنظیم واستخدام أن ضمان یمكن لإلیكاو ، من حیث الهیكل التنظیميالطیران وسالمة 
 تخصصات.تشمل عدة إدارة داخل دون التنافس على األحقیة في األولویة بوأنشطته الطیران 
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الحالیة من أجل مساعدة الدول  یةفترة الثالثالوتجدر اإلشارة إلى اإلجراءات التي اتخذتها اإلیكاو أثناء  ٢- ٢
  :ما یلي راءاتهذه اإلجوشملت األعضاء في تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة المنصوص علیها في الملحق السابع عشر. 

وتعیین موظفین  ،السابع عشرعلى الملحق  ١٦رقم وٕاقرار التعدیل  ،)GASePإعداد واعتماد الخطة العالمیة ألمن الطیران (
خطط صیاغة و  ،)USAPالبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران ( تنفیذ ومراجعةومواصلة  ،إقلیمین إضافیین ألمن الطیران

یمكن تحقیق المزید ال زال ). ومع ذلك ASTCشبكة مراكز التدریب على أمن الطیران (ٕانشاء و  ،)ASIPأمن الطیران (سین تح
مدیر التعیین تشمل دة هیكلة إعا عملیة إجراءوالمساءلة بشأن موارد أمن الطیران باإلیكاو من خالل واإلنتاجیة من الكفاءة 

 األمینة العامة مباشرة. ویكون مسؤوًال أمامألمن والتسهیالت تختص فقط بمسائل ارة داإل

ّدل القاعدة القیاسیة عَ . ومع ذلك فلم تُ ومعدل تطّورها الطیران وتیرة األخطار التي تتهددویستمر تسارع  ٣- ٢
 اتالتهدیدوقد أصبحت متفجرات. أي بحثًا عن اشتراط تفتیش الركاب تنص على صارت بحیث  ٢٠١٧إال في عام ١- ٤-٤
إدارة ظل وجود . وفي على األقل ٢٠٠١على نطاق واسع منذ عام  مقبولةً مسألًة  المتفجرةانب الضعف المرتبطة باألجهزة و وج

من حیث سیاسات أمنیة استباقیة ومناسبة اعتماد للدعوة إلى بشكل أفضل مهّیأًة ستكون اإلیكاو  ،خاصة باألمن والتسهیالت
یهیب بجمیع الدول أن تعمل في إطار "والذي  ٢٣٠٩قم مم المتحدة ر ما نّص علیه قرار مجلس األمن التابع لألتمتثل لالتوقیت 

ذي یشكله لالیة للخطر االدولي لكفالة استعراض معاییرها األمنیة الدولیة وتكییفها من أجل التصدي بفعّ المدني منظمة الطیران 
 ".رهابیین للطیران المدنياستهداف اإل

  وتشجیع أنشطة األمن والتسهیالتالمشتركة والتنسیق  الموارد -٣

من مستوى نفسه بالمتمّتعًا المسائل هذه في بحث  شاركأن یألمن والتسهیالت المختص بمسائل امدیر للیجوز  ١- ٣
مشتركة بین اإلدارات (مثل موارد . وسیضمن ذلك أنه في حالة وجود مدیري اإلدارات األخرىكذاك الممنوح ل النفوذ والسلطة

ئرات الموجهة عن بعد وٕادارة األزمات ومناطق النزاعات والمجال الجوي)، ظم الطااألمن اإللكتروني ونُ المسائل ذات الصلة ب
  .استفادًة تامة في مجال أمن الطیران المكتسبة مكن االستفادة من الخبراتسی
ضمان منح عملهم، فمن المهم  برامجفي وضع  اإلقلیمیینمنح مزید من االستقاللیة للمدیرین نحو  االتجاهومع  ٢- ٣

ضمان االتساق بین خطط العمل اإلقلیمیة واالستراتیجیات العالمیة التابعة لسلطات متساویة في مقر اإلیكاو المختلفة اإلدارات 
اإلقلیمیة لإلیكاو مثل اجتماعات الفعالیات إدراج األمن في حرص على یمكن لمدیر اإلدارة أن ی ،لإلیكاو. وعالوة على ذلك

 باألمن بشكل موّحد في جمیع األقالیم.المرتبطة االتصاالت المدیرین العامین وتناول السیاسات واإلرشادات و 
التأیید الذي تلقاه المسائل إلى رفع مستوى یؤدي أمن وتسهیالت الطیران مختص فقط بوجود مدیر كذلك فإن  ٣- ٣

القیادة على مستوى فیها فائدة تتضح التي مثلة ُتعد قرارات الجمعیة العمومیة التي لم تُنفذ من بین األالمتعلقة بأمن الطیران. و 
الدورة الخامسة والثالثین للجمعیة العمومیة عندما طلب المجلس ضمان االستدامة في هذه القرارات كانت بدایة المدیرین. و 

طویلة األجل للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران بإدراج أنشطته في میزانیة البرنامج العادي في أسرع وقت ممكن. الالمالیة 
لخطة عمل أمن االستدامة الطویلة األجل دعم المجلس على  تحثّ  قرارات مماثلة صادرة عن الجمعیة العمومیة أیضا نفذولم تُ 

بحلول ضمن المیزانیة العادیة الالزم إدراج التمویل االستمرار في الطیران (التي أصبحت اآلن الخطة العالمیة ألمن الطیران) ب
 .٢٠١٣نهایة 

 المسؤولیة المالیة -٤

من  إضافیاً  تمویالً في فترة  النمو االسمي الصفري للمیزانیة أن تطلب اإلیكاو غیر المتوقع أو المرغوب من  ١- ٤
ن ذلك، ُیقترح أن تقوم اإلیكاو بإعادة تقییم مخصصاتها بدًال ملكن أمنه. و و أجل تحقیق المساواة الهیكلیة بین سالمة الطیران 
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أولویات الدول األعضاء والتي تخدم المیزانیة من أجل تحدید الممارسات والبرامج التنظیمیة القائمة التي لم تعد في الحالیة 
لقد أوضح مجلس األمن التابع لألمم المتحدة و أولویات جدیدة. نحو لكي یتسّنى إعادة توجیه التمویل إیقافها یمكن تخفیضها أو 

لدول ستكون مثاًال تحتذي به ا ،لتعدیل میزانیتها وفقا لذلكإجراءات  ، باتخاذهااإلیكاو أن أمن الطیران هو أولویة عالمیة وأن
دراسة إجراء األعضاء في التصدي للتهدیدات الناشئة. وفي هذا الصدد، ینبغي أن تتمثل األولویة الجدیدة لألمانة العامة في 

 اسمي صفري.ذات نمو یة في ظّل میزان "والتسهیالتإدارة أمن الطیران "جدوى بشأن إنشاء 

اإلیكاو على  إنفاقممارسات درجة رفیعة من المساءلة بشأن والتسهیالت إدارة ألمن الطیران وسیتیح إنشاء  ٢- ٤
لألولویات  المخصصةأن الموارد تؤكد ضمانات إضافیة للدول األعضاء ذلك . وسیوفر المتعلقة باألمنالبرامج واألنشطة 

ت التدقیق في إطار البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران وخطط تحسین أمن الطیران وٕاعداد المحددة ألمن الطیران مثل عملیا
 لن ُتستخدم ألغراض أخرى. ةجدید اتإرشادات وتدریب

 األساس العالمي التنظیمي ألمن الطیران  خط تحدید -٥

 هاماً  مثالً بذلك اإلیكاو تضرب من خالل إعادة هیكلة المنظمة، والتسهیالت من الطیران ألاألولویة  بإیالء ١- ٥
داخل  اتاألولویالمشكلة ذاتها المتعلقة بترتیب الكثیر من الدول األعضاء  وتواجه. كي تحذو حذوهاللدول األعضاء  وسابقةً 

الجهود التي تبذلها كذلك فإن . الطیران سالمةالمسؤولة عن  لوكاالتلعنصر تابع ما ُیدرج ك ن األمن غالباً إحیث  ،حكوماتها
سلیم ُیحتذى  نموذج وجود عنبطریقة واحدة ستسفر  هاتین األولویتیناألمن إلى مستوى السالمة وٕادارة ترقیة كاو من أجل اإلی

ذاتها األولویة تتمتع بمؤسسات ألمن الطیران إنشاء  علىالدول األعضاء وستشّجع ة في المستقبل یإلدار الُنظم ا به من حیث
  بسالمة الطیران.بها نظیراتها المتعلقة تحظى التي 
تخصیص إعادة منها: ینبغي التغلب علیها عند االضطالع بعملیة إعادة الهیكلة هذه، صعوبات وستظهر  ٢- ٥

ة والمسؤولیات ضمن اإلدارات الجدیدة یدوار القیاداألوٕاعادة تحدید  ،األولویات األساسیة األخرى التأثیر سلبًا علىالتمویل بدون 
عن ُتحجم في هذا الشأن. ومع ذلك ال ینبغي لإلیكاو أن تحقیق الكفاءة التغییر الهیكلي عن وضمان أن ُیسفر هذا  ،والقائمة

تقسیم كما أن المرغوبة قد ال یمكن تحقیقها من خالل إجراء واحد. النتیجة كون ل، أو الصعوباتهذه بسبب  التعدیل الهیكلي
محددة ذات قدر  وجود برامج عملسُیسفر عن متخصصتین  متعددة التخصصات إلى إدارتینالمسؤولیات الحالیة ذات الدارة اإل

 تحقیق أهدافها االستراتیجیة.من اإلیكاو تمكین فضًال عن  ،أكبر من التركیز

 الخالصة -٦

 أمن الطیران إیالء األولویة إلى الحاجة إلىعن ران المدني یبیئة التهدیدات المتغیرة التي یعمل فیها الطتكشف  ١- ٦
مجلس األمن التابع لألمم الصار عن  ٢٣٠٩رقم  قرارالظهر ذلك بوضوح في . ولقد بالموارد المناسبة ماوتزویدهوالتسهیالت 

المتعلقة بأمن عالمیة وضع القواعد القیاسیة السیاسات و رسم الالرامیة إلى برسالتها نجاح اإلیكاو في الوفاء كما أن المتحدة. 
  داخل المنظمة.لها مناسب المستوى على إحالل األمن في الإنما یقوم الطیران 

 اإلجراء المطلوب من المؤتمر الرفیع المستوى -٧

  من الطیران القیام بما یلي:ألرفیع المستوى الُیرجى من المؤتمر  ١- ٧
 ؛هیكل اإلیكاو التنظیميفي إطار الطیران وسالمة المساواة بین أمن تحقیق اإلقرار بفوائد   )أ 
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من  اسة جدوى وفحص أي اقتراحات قائمةدر بإجراء إلى مجلس اإلیكاو أن ُیكّلف األمانة العامة الطلب   )ب 
نمو اسمي ذات في إطار میزانیة والتسهیالت نشاء إدارة ألمن الطیران المتاحة إلأجل تحدید الخیارات 

 ؛. وسیقتضي ذلك النظر في كیفیة إعادة تخصیص الموارد المالیةصفري

 ؛المذكورةالدول األعضاء كجزء من دراسة الجدوى آراء وتعلیقات  تلتمسمن األمانة العامة أن الطلب   )ج 

قبل انعقاد الدورة  الستعراضها والبت فیهاوقتًا كافیًا للمجلس بما یتیح دراسة الجدوى إتمام طلب   )د 
 األربعین للجمعیة العمومیة؛

اإلیكاو ودولها سیصب في صالح والتسهیالت ٕاذا قرر مجلس اإلیكاو أن إنشاء إدارة ألمن الطیران و   )ه 
 صیاغة قرار لكي تنظر فیه الجمعیة العمومیة في دورتها األربعین.طلب األعضاء، 

  -انتهى  -


