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 30/11/2018إلى  29 ،يالمونتر

 مخاطر أمن الطيران الحتواء ةالمستقبلي المناهج :األعمال جدول من 2 لبندا

 النهوض بالتدريب على أمن الطيران

 (سنغافورةمن  ة)مقدم

 لخصالم
ورقة العمل هذه الحاجة المتواصلة للنهوض بالتدريب على أمن الطيران بين جميع فئات الموظفين ممن لهم دور ناقش ت

 و/أو يضطلعون بعمليات ضمن المنظومة اإليكولوجية للطيران المدني، وأهمية هذا التدريب. 

 .4في الفقرة  المؤتمر الرفيع المستوى ألمن الطيران على عروضالم ويرد اإلجراء

 المقدمة -1

فالهجمات  .ود الثالثة الماضيةان المدني أكثر تطورًا خالل العقالطير أمن أصبحت التهديدات المحدقة ب 1-1
واستخدام الطائرات لجمهور في المطار؛ وحة للجو؛ والهجوم على المنطقة المفتاإلرهابية المروعة من قبيل تفجير الطائرة في ا

المدني لهذه التحديات أمام تطور الطيران كد الحاجة إلى إدراك جميع موظفي أمن الطيران ؤ الشامل وما ماثلها، ت كسالح للدمار
. وما فتئت منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( والدول األعضاء فيها وقطاع الطيران يعملون على نحو وعملياته المدني

جراءات جديدة في مجال أمن الطيران وثيق من أ جديدة في مجال أمن  وتطوير تكنولوجياتجل إعداد قواعد وتوصيات دولية، وا 
حمايًة لمنظومة الطيران على  ديدات المحدقة بأمن الطيران بشكل جماعيهالتعاون من أجل مواجهة الت يق ُعرىثالطيران، وتو 

 ران أهمية حاسمة ضمن مجموعة اإلجراءات والمبادرات هذه. الصعيد العالمي. ويكتسب التدريب على أمن الطي

 التدريب على أمن الطيران -2

جراءات عملية أو تطوير  إن نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطيران سواء من خالل سن   2-1 سياسات وا 
اتخاذ تدابير عملية في سليمة و  تكنولوجيات حديثة، أو تنفيذ تدابير فع الة، يتوقف على العنصر البشري. ويقتضي سن سياسات

ت التي هذه المسؤوليات مستوى جيد من المعرفة واإلدراك للتحديا ممجال أمن الطيران أن يكون لدى العاملين الذين تناط به
يجاد حلول تتسم بالفع الية.يطرحها أمن الطيران، حتى    يتسنى لهم اتباع نهوج وا 
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تدريب على أمن الطيران. وهناك قواعد وتوصيات دولية عديدة في م بأهمية السل  من الواضح أن اإليكاو تُ و  2-2
 ز على أهمية التدريب في مجال أمن الطيران ومنها:مالحق اتفاقية الطيران المدني الدولي، ترك  

زم السلطة المختصة بأن على كل دولة متعاقدة أن ُتليجب  – 17في الملحق  7-1-3القاعدة القياسية  (أ 
ج تدريب وطني لموظفي كل الهيئات المعنية أو المسؤولة عن تنفيذ الجوانب نامبر تكفل إعداد وتنفيذ 

صمم هذا البرنامج التدريبي بما يضمن المدني، ويجب أن يُ  المختلفة للبرنامج الوطني ألمن الطيران
 الية البرنامج الوطني ألمن الطيران؛فع  

األشخاص  أن تضمن تمتعيجب على كل دولة متعاقدة  – 17من الملحق  2-4-3القاعدة القياسية  (ب 
 لشروطتدريبا وافيا وفقا  بكل القدرات الالزمة لالضطالع بمهامهم وتدريبهم الذين ينفذون ضوابط األمن

سجالت مالئمة بشأنهم. ويجب وضع قواعد  ومسك وتحديث البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني
 ؛ولي ودوري للتحقق من مراعاة هذه القواعداألداء ذات الصلة، واجراء تقييم أ

العاملين  أن: أ( يجب على كل دولة متعاقدة أن تضمن – 17من الملحق  7-4-3القاعدة القياسية  (ج 
الذين ينفذون عمليات تدقيق األمن واالختبار واالستقصاء والتفتيش قد حصلوا على تدريب يؤهلهم للقيام 

 ؛نامج الوطني ألمن الطيران المدنيووفقا للبر بمهامهم طبقا للمعايير المعتمدة 

يجب على كل دولة متعاقدة أن تكفل، في مطاراتها التي  – 17من الملحق  5-1-5القاعدة القياسية  (د 
تخدم الطيران المدني، وجود موظفين مرخص لهم ومدربين تدريبا كافيا لالستعانة بهم ووزعهم بصورة 

 ؛ي، سواء المشتبه فيها أو الفعليةغير المشروع في الطيران المدنفورية بهدف التعامل مع حاالت التدخل 

معتمدا  اعلى المشغل أن يضع ويطبق برنامجيجب  – 6من الملحق  1-4-13القاعدة القياسية  (ه 
لتخفيف آثار أفعال التدخل غير  أعضاء الطاقم بأفضل طريقة ممكنةعلى األمن لضمان تصرف تدريب لل

 ؛المشروع

يجب أيضا على المشغل أن يضع ويطبق برنامج تدريب  – 6من الملحق  2-4-13القاعدة القياسية  (و 
لتعريف ما يلزم من العاملين بالتدابير والتقنيات الوقائية المتعلقة بالركاب، واالمتعة، والبضائع، والبريد، 

موا في منع أفعال التخريب والمعدات، والتموين، واالمدادات المقصود حملها على متن الطائرة، حتى يسه
 أو االشكال األخرى من التدخل غير المشروع.

على التدريب على  2017( التي صدرت في نوفمبر GASePالخطة العالمية ألمن الطيران )تركيز ب وينص 2-3
 لىألمن وتطوير القدرات البشرية عأمن الطيران وتشدد الخطة تحت النتيجة ذات األولوية المتعقلة بترسيخ ثقافة ا

كما تتضمن الخطة خمسة  ل"."إيجاد قوة عمل مدربة تدريبًا جيدًا ومحفزة ومهنية وهي شرط مسبق لضمان أمن الطيران الفع ا
 إجراءات وعشر مهام ذات أولوية تتعلق بالتدريب على أمن الطيران.

 الترويج لبرنامج التدريب على أمن الطيران -3

ويكمن الغرض من  .اآلن برامج عديدة للتدريب على أمن الطيرانلحد الطيران أعدت اإليكاو والدول وقطاع  3-1
 لعاملين في مجال أمن الطيران من االضطالع بمسؤولياتهم.ن اتلك البرامج في توفير المعارف والمهارات والقدرات التي تمك  

ى أمن الطيران كي تظل برامج التدريب علوالجدير بالمالحظة أنه من المهم إجراء استعراضات منتظمة لمحتويات ومناهج 
صالحة ومفيدة، ال سيما في ضوء تطور وتغير التهديدات والتحديات في مجال أمن الطيران والتحوالت والتطورات التي تواجهها 

لعاملين في حاجة إلى تدريب االمثال، هناك العالمية للطيران المدني. وعلى سبيل  المنظومةالمطارات وشركات الطيران ضمن 
دارةلطيران المدني على معالجة مجال أمن ا هذه التحديات والطلبات الجديدة بغية تطبيق التدابير واالستجابات الجديدة في  وا 

 ات والعمليات والتكنولوجيات الجديدة للكشف األمني.، وخاصة مع استخدام المعد  ى نحو فع المجال أمن الطيران عل
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، من الالزم إعداد برامج الطيران لتنظيمية وقطاعالتآزر بين الجهات اتوطيد وحيث إن هناك حاجة إلى  3-2
عداد تركاستيعاب التحديات المشلين على والمشغ  الطيران للتدريب على أمن الطيران من أجل مساعدة المنظمين وقطاع  ة وا 

يد من التعاون مز على تشجيع الجماعية للتعامل مع التحديات الجديدة والناشئة في مجال أمن الطيران. وهنالك حاجة إلى ُنهوج 
ودورات  ويمكن أن يشمل ذلك التعاون عقد ندوات .والمشغلين واإليكاوالطيران في مجال أمن الطيران بين المنظمين وقطاع 

ومؤتمرات مشتركة لتبادل أفضل الممارسات وتحديد االحتياجات والمبادرات الجديدة للتدريب على أمن الطيران، بما في ذلك رفع 
مثل األمن االلكتروني وأمن المنطقة المفتوحة للجمهور والتعامل مع التهديدات من الداخل، والتي من شأنها  التحديات المتغيرة

 .الطيران التعلم واإلدراك المتبادل بين المنظمين وقطاعوتتيح أن تيسر 

آخر من مجاالت التدريب على أمن الطيران يتمثل في نشر اإلدراك لدى كبار الموظفين  حاسموهناك مجال  3-3
الطيران. ومن أمن بالتحديات واالحتياجات في مجال الطيران  لدى الجهات التنظيمية وقطاع اإلداريين في مجال أمن الطيران

الطيران وكيفية مراعاة االحتياجات والمتطلبات من دراك وفهم أهمية أمن عد كبار الموظفين اإلداريين على إشأن ذلك أن يسا
قامة  أمن الطيران ضمن المنظومة التي يعمل فيها الطيران. كما سيساعد أولئك الموظفين على استيعاب أهمية التعاون وا 

صدار للتعامل مع المخاطر المتعلقة بأمن الطيران و  ،والمشغلينالطيران عالقات مؤسسية بين الحكومات وقطاع  لوائح لاا 
 وتنفيذ التدابير على نحو فع ال. يةتنظيمال

 1وما فتئت أكاديمية الطيران في سنغافورة ة بقوة إلى إيالء أهمية للتدريب.تدعو سنغافور  ،وبهذا الخصوص 3-4
(SAA)  ًعلى  تعد و تعرض برامج تدريب مختلفة على أمن الطيران، بما في ذلك دورات تنظمها مع الهيئات الصناعية. عالوة

تباشر سنغافورة، من خالل أكاديمية الطيران واإليكاو، أول برنامج خاص بأمن الطيران موجه للمدراء العامين ذلك، سوف 
بمقر اإليكاو في مونتريـال، كندا. والغرض من هذا البرنامج هو  2018ديسمبر  2و 1، يومي (DGCAsللطيران المدني )

مهامهم كمدراء عامين، حيث يشكل أمن  أداءستراتيجية لمساعدتهم في توعية المدراء العامين بمسائل وقضايا أمن الطيران اال
لمام الفرصة لجميع المدراء العامين لإلالواسعة من المسؤوليات المناطة بهم. فال تتاح الطيران، مجااًل ذا أهمية ضمن الطائفة 

على سبيل المثال مهندسي طيران أو مراقبين جويين  فهؤالء قد يكونوا بأمن الطيران باعتباره تخصصًا مهنيًا، قبل َتَقلُّد مناصبهم.
أو موظفي سالمة، بفضل التدريب. وعليه، يسعى هذا البرنامج إلى تلقين المدراء العامين المعرفة واإللمام بأمن الطيران، على 

متطلبات الالزمة إلعدادهم، على نحو أفضل، العتماد سياسات واتخاذ قرارات تنطوي على االنعكاسات وال إداريأعلى مستوى 
( واإليكاو تنظيم دورات أكثر من برنامج أمن الطيران هذا الخاص SAAفي مجال أمن الطيران. وتنوي أكاديمية الطيران )

 العامين في مختلف مناطق العالم، خالل العامين القادمين. يرينبالمد

 المؤتمر الرفيع المستوىعروض على اإلجراء الم -4

 أن يقوم بما يلي: الطيرانُيرجى من المؤتمر الثاني الرفيع المستوى ألمن  4-1
عرب عن دعمه ألهمية النهوض بالتدريب في مجال أمن الطيران، بما في ذلك الحاجة إلى استعراض يُ أن  (أ 

 وتنقيح وتحديث محتوى ومناهج التدريب على أمن الطيران؛
مواصلة التعاون بشأن إعداد برامج مناسبة للتدريب على على الطيران ع الدول ومؤسسات قطاع شج  أن ي (ب 

 أمن الطيران لصالح عاملي الطيران المدني والسيما ممن يتحملون مسؤوليات في مجال أمن الطيران؛
من أجل إعداد برنامج جديد خاص بالمدراء  وعلمًا بالجهود التي تبذلها سنغافورة، بالعمل مع اإليكاأن ُيحيط  (ج 

 . 2018ديسمبر  2و 1المدني، يبدأ تنفيذه يومي  العامين للطيران
 -انتهى  -

                                                           
 أكاديمية الطيران في سنغافورة شعبًة لهيئة الطيران المدني في سنغافورةُتعتبر  1


