
A38-WP/
EX/8 
30/5/13 

 فيه التأكيد 
ور أخرى، 
يم العيوب 
ة العمومية 
 من ثالث 

جمعية ت ال
ية البرنامج 
 من خالل 

صت عليها 
استراتيجية  

ن، ومن ثم 

  هيالت.

طة ميزانيـــة 

 (Do 

13 

 

، والذي أعادت 
يام، في جملة أمو
ساعدة الدول لتقوي
 اعتمدت الجمعية

تتكون كل منهما 
الدول. ووافقت إلى

ميزانية ضمنسية 
إضافيا  ي تمويال

ن الطيران التي نص
لفي إطار رئيسية 

عزيز أمن الطيران
  ؛ تلك الفترة

ن الطيران والتسهي

بواســـط ٢٠١٦-

٢٠١( oc 9958)

  والثالثون

(ICASS 

أمن الطيران، الن
ضاء بااليكاو القي
جهود الرامية لمسا

، فقد من الطيران
 تينجية خالل فتر 

إمساعدة المقدمة 
الرئيس ةنشطاألل 

تقتضي ن الطيران

تنفيذ مهام أمنل ٢
تنفيذ األنشطة الرئ

ساسية لتعاألجية 
وفيما بعد ٢٠١٦

كاو في مجال أمن
  ن

٢٠١٤ي الفتـــرة 

٠أكتوبر  ٨في 
(Doc  

رة الثامنة و
  ذية

   الطيران
(S من الطيران

  س االيكاو)

  ذي
إعال، ١٧- ٣٧ا 
الدول األعض الن

يير الدولية والجه
تها في مجال أم
ت تركيز استراتيج

من خالل الم نية
تمويلاستيعاب ه 

يكاو الشاملة ألمن

٢٠١٣- ٢٠١١ة 
الالزم لمواصلة تن

 

ستراتيجوصفها اال
- ٢٠١٤الثالث 

برنامج عمل االيك
األمن -ي (ب) 

فـــي ألمـــن الطيـــران

(ف معية العمومية
(9990 ٢٠١٢ن 

  لدولي

الدور - ية 
اللجنة التنفيذ

بشأن أمن الن
و الشاملة ألم

مقدمة من مجلسة 

الملخص التنفيذ
ن، بموجب قرارها

اإلعالي. ويطالب 
لتكنولوجي والمعاي
صورة فعالة بمهمت

مجاالت ةعلى سبع
األمن جه القصور

وقت الذي يتم فيه
ر استراتيجية االي

ت الثالث الحالية
 مستوى التمويل ا

٢٠١٦- ٢٠١٤.

بو ألمن الطيران 
ن لفترة السنوات ا

بلدعم ، والعينية ة
هدف االستراتيجي
يكـــاو الشـــاملة أل

  .ل التبرعات
A37-W  

  خاطر
صادرة عن الجم

أمن الطيران  شأن

طيران المدني ال

  مل

ية العمومي

  سة العامة
إعال
راتيجية االيكاو
(ورقة

 السابعة والثالثين
ن الطيران العالمي
ادلها والتعاون الت
ى االضطالع بص
ن، والتي تشدد عل

معالجة أوج على 
 على أنه في الو

طارإة المنفذة في 

ت في فترة السنوات
والثالثين، وتقترح 
٤لسنوات الثالث 
  : لقيام بما يلي

 االيكاو الشاملة 
الطيرانرنامج أمن 
المالية،  التبرعات

ة العمل هذه باله
اســـتراتيجية االيذ 

عادي ومن خالل
WP/18 and A37

و عن سياق المخ
سارية المفعول الص
رفيع المستوى بشأ

منظمة الط

ورقة عم

الجمعي

السياس —طيران 

ستراو 

مومية في دورتها 
ضاء بتعزيز أمن
 المعلومات وتبا
 قدرة االيكاو على
املة ألمن الطيران

)، مع التشديد٢
لسابعة والثالثين 

ن األنشطةإظمة، ف

والتحديات نجازات
 دورتها السابعة وا
لطيران في فترة ال
جمعية العمومية ال
 على استراتيجية 

برللتخطيط اساس 
ى مواصلة تقديم 
تتصل ورقة
يمـــول تنفيـــذ
البرنامج الع
7-WP/359

بيان االيكاو
القرارات السا

الرف المؤتمر

أمن الط: ١٣قم 

ت الجمعية العمو
التزام الدول األعض
ين وتعزيز جمع
ة. وبغية تعزيز ق
يجية االيكاو الشا

٠١٦- ٢٠١١ت (
مية في دورتها ال
ي المقترحة للمنظم

  ات.
اإلنف هذه الورقة 

عية العمومية في د
ألمن ال و الشاملة

يرجى من الج: رء
التأكيد  إعادة  

أسبمثابة فهي 
لدول علىوحث ا)

  ف االستراتيجي:
  المالية: 

  جع:

  

 

رقالبند 

اعتمدت
على ا
بتحسي
األمنية
استراتي
سنوات
العموم
العادي
التبرعا
وتصف
الجمعي
االيكاو
اإلجرا
 أ)

ب
الهدف
اآلثار 

المراجع



 - 2 - A38-WP/13 
  EX/8 

 

 اإلنجازات والتحديات الرئيسية -١

أمن الطيران، فقد كان هذا اإلعالن  إعالن ٢٠١٠منذ اعتماد الجمعية العمومية في دورتها السابعة والثالثين في عام  ١- ١
الدولي للقواعد والتوصيات الدولية لاليكاو وسياساتها وٕارشاداتها  طاروبهذه الصفة فهو يكمل اإل .حافزا صلبا وهاما للتعاون الدولي

 وبرامجها ذات الصلة باألمن.

قدت مؤتمرات بشأن أمن الطيران ألقاليم االيكاو السبعة كافة في وبغية تشجيع تنفيذ اإلعالن تنفيذا فعاال، فقد عُ  ٢-١
يكاو من تناول الظروف الفريدة في كل إقليم، فقد تعاونت مع الحكومات المضيفة . ولكي تتمكن اال٢٠١٢و ٢٠١١ يعام

ق بين الدول وأصحاب المصلحة اآلخرين. ولقد ظهر مقدار التعاون الكبير ثشراكات أو  وٕاقامةمناقشات االستراتيجية اللتيسير 
المستوى ألمن الطيران  عفي نتائج المؤتمر الرفيالمحقق من خالل هذه االجتماعات اإلقليمية في بياناتها المشتركة وبالتالي 

(HLCAS) ادولة عضو  ١٣٢فيه  تلقد شكل هذا المؤتمر حدثا عالميا، شاركو  .١٤/٩/٢٠١٢- ١٢، الذي عقد في الفترة 
سياسة  رسموضع استنتاجات وتوصيات من أجل في بااليكاو ومنظمات دولية وقطاع الطيران وغيرها من الجهات المعنية 

 .هابرامج ألمن الطيران في المستقبل وتوجه االيكاو

المدخل على الملحق  ١٣ويتبين من نتائج المؤتمر الرفيع المستوى ألمن الطيران، واالعتماد السريع للتعديل  ٣-١
، والذي اعتبر أمرا ضروريا لتناول جوانب الضعف في أمن البريد والشحن الجويين والتهديد ١٣/١١/٢٠١٢في  السابع عشر

األمن وزيادة الشراكة مع االيكاو في تقديم ن بداخل المؤسسات، فضال عن دعم البرنامج العالمي لتدقيق و العامل هشكليقد الذي 
جة، أن إعالن أمن الطيران قد أدى إلى تعزيز التعاون الدولي كأساس لتعزيز فاعلية أمن الطيران االمساعدة للدول المحت

 وكفاءته.

، مسألة تحظى اإلعالننية الفعالة والمستدامة للعالم أجمع، وفقا لمبادئ وتظل مسألة تشجيع التدابير األم ٤-١
باألولوية. وستقوم مواصلة تناول هذه األولوية بشكل فعال على عوامل عديدة، منها ما يلي: زيادة التقدم في تعزيز تقديم 

ضمان فاعلية االيكاو التشغيلية في تنفيذ المنظمة للمساعدة وتنسيقها، وبناء القدرات، ومبادرات الشراكة. ومن الحيوي أيضا 
 التدقيق وأنشطة المتابعة، ولتعزيز وضع السياسات. عمليات

  ٢٠١٦-٢٠١٤األولويات االستراتيجية لفترة السنوات الثالث  -٢

 اإلجراءاتتقديم المساعدة للدول في تنفيذ  ٢٠١٣-٢٠١١لقد تناولت أنشطة االيكاو أثناء فترة السنوات الثالث  ١-٢
جوانب  إزالةالتصحيحية فيما يتعلق بنتائج البرنامج العالمي لتدقيق األمن، بما في ذلك حل الشواغل األمنية الهامة، واقتضاء 

 أمن الطيران العالمي، مثل تلك الموجودة في مجال أمن الشحن الجوي.  إطارالنقص على وجه االستعجال في 

المقبلة، تشديدا أكبر على أنشطة بناء القدرات والجهود الرامية وستشدد االيكاو، أثناء فترة السنوات الثالث  ٢-٢
تكفي موارد ميزانية البرنامج العادي لتلبية الطلبات الكاملة  لمساعدة الدول إلدارة المخاطر المتعلقة بأمن الطيران المدني. ولن

يات الدولية بالملحق السابع عشر، وحالة األمن المرتبطة بهذه الجهود نظرا لمقدار العيوب فيما يتعلق بالقواعد القياسية والتوص
اال بالقدر الكافي وزيادة كفاءته في نفس المتغيرة باستمرار، والحاجة إلى إصالح أمن الطيران المدني الدولي لكي يصبح فع

 والنمو المتوقع للنقل الجوي. الوقت، 

يكاو ان تضطلع بمهمتها لحماية وستصبح التبرعات، كما حدث في السنوات الماضية، ضرورية اذا كان لال ٣-٢
التمكن من  إلىالطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع. وبينما تعرب االيكاو عن امتنانها للتبرعات التي أدت 

 ،  فأنه يجب على المنظمة أن تواصل االعتماد٢٠١٣-٢٠١١تنفيذ أنشطة استراتيجية االيكاو الشاملة ألمن الطيران في الفترة 
مجاالت التركيز االستراتيجي السبعة الستراتيجية  إطارعلى الموارد المالية والعينية من خارج الميزانية لتقديم نتائج ملموسة في 

رد في المرفق (أ) استعراض لتنفيذ استراتيجية االيكاو الشاملة ألمن الطيران أثناء يااليكاو الشاملة ألمن الطيران في المستقبل. و 
، والنتائج المتوقعة من تنفيذ استراتيجية االيكاو الشاملة ألمن الطيران في فترة السنوات ٢٠١٣-٢٠١١الثالث  فترة السنوات

  .٢٠١٦-٢٠١٤الثالث 
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دعم من الولويات االستراتيجية الثالث التي تسعى االيكاو إلى طلب أقصى قدر ممكن من األستقيت أُ ولقد  ٤-٢
، واستنتاجات وتوصيات ١٧-٣٧من الوالية الشاملة التي يمثلها قرار الجمعية العمومية الميزانية لها في السنوات الثالث المقبلة 

 ٢٠١١ يأمن الطيران والبيانات المشتركة التي اعتمدتها المؤتمرات اإلقليمية ألمن الطيران لعامبشأن المؤتمر الرفيع المستوى 
 . وهي ما يلي:٢٠١٢و

 وبناء القدرات. الخاصة بالتنفيذ تعزيز المساعدة  )أ 

 وتنفيذ نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق األمن.  )ب 

 في سياقالسياسات واإلرشادات، مع مراعاة، في جملة أمور، التغيرات التي تطرأ  إطارومواصلة تعزيز   )ج 
 والمخاطر. اتالتهديد

 الموارد -٣

 ٣١/٣/٢٠١٣التبرعات حتى  الوضع القائم فيما يخص ١- ٣

االيكاو الشاملة  ةاستراتيجيفي إطار  ةااليكاو األمنية، يتم تمويل بعض مجاالت التركيز االستراتيجيعند تنفيذ مهام  ١- ١- ٣
مجاالت  إطارأنشطة في  لقد مُوّلتو التبرعات.  بواسطةمول مجاالت أخرى بينما تُ  بواسطة موارد ميزانية البرنامج العادي، ألمن الطيران

بواسطة ميزانية البرنامج العادي، بينما تكمل التبرعات التمويل الالزم للتصدي مر تمويلها، ، وسيست٦و ٥و ٣و ٢التركيز االستراتيجي 
 . ٧و ٤و  ١مجاالت التركيز االستراتيجي  إطارللتهديدات، وتقديم المساعدة الفعالة وتشجيع الوعي األمني في جميع أنحاء العالم، في 

، فقد ٢٠١١/ ١/١ رة السنوات الثالث السابقة، حتىمن فتالمرحلة موال األمليون دوالر من  ٤,٠٥مبلغ  إلى وباإلضافة ٢- ١- ٣
الموارد من  تكملة ومعمليون دوالر.  ٢,٧٣بمبلغ  والمملكة المتحدة والواليات المتحدة  والمملكة العربية السعوديةتبرعت شيلي واليابان 
 إلى ٢٠١٣- ٢٠١١ ثموارد في فترة السنوات الثالخرى، فقد وصل مجموع هذه الاأل يراداتاإلمن  ٣٩٠  ٠٠٠خارج الميزانية بمبلغ 

مليون  ٢,٨٦إلى مبلغ  ٣١/٣/٢٠١٣البرنامج للفترة حتى  مصروفاتووصل مجموع . ٣١/٣/٢٠١٣للفترة حتى ، مليون دوالر ٧,١٧
 دوالر.

 في الفقرات التالية، مع مزيد من التفاصيل المعروضة في المرفق (ب): المصروفاتويرد موجز لتفاصيل  ٣- ١- ٣

يقوم التصدي المبكر والفعال  —األول مجال التركيز االستراتيجي  –لتهديدات الجديدة والقائمة ا معالجة  )أ 
التي  ٢٠١٠الوقت المناسب. وفي أعقاب حادثة عام التحرك في للتهديدات الجديدة أساسا على قدرة االيكاو على 

وية، فقد يسرت االيكاو ودعمت على الفور مخفية في علبة آلة طابعة في شحنات بضائع جاكتشفت فيها متفجرات 
الذي أدى إلى التعجيل باعتماد و للسياسات ألمن البريد والشحن الجويين  إطارالحوار الدولي الرامي إلى تعزيز 

، من أجل تعزيز أمن البريد تواصل االيكاوعلى الملحق السابع عشر). و  ١٣تدابير معززة بشأن الشحن (التعديل 
باألهمية كذلك في  ظىأفضل الممارسات. ومما يح ثائقو و وضع وتحديث إرشادات السياسات  ،والشحن الجويين

التابع لاليكاو، والمصمم لمساعدة الدول  سياق المخاطر العالمي األولفترة السنوات الثالثة الحالية هو إكمال بيان 
على قطاع الطيران وعلى  ضئيل ذات تأثير سلبيتدابير أمنية /أو على تقييم المخاطر واعتماد استراتيجيات و

 األول مجال التركيز االستراتيجي إطارجمهور المسافرين. ويصل التمويل من خارج الميزانية لألنشطة المنفذة في 
 دوالر. ٢٩٠  ٠٠٠حوالي  إلىأثناء فترة السنوات الثالث الحالية 

ــتشجيع االمتث  )ب  ــال على الصعيـ أثناء فترة السنوات الثالث  — الرابعمجال التركيز االستراتيجي  –د العالمي ـ
يركز على تناول أوجه النقص  شامل ياستراتيجتطبيق نهج  إلىسعت االيكاو سعيا ثابتا ، ٢٠١٣- ٢٠١١
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فقا لقائمة أولويات تستند أساسا على نتائج عمليات ذلك و وطويلة األجل في مجال أمن الطيران بالدول، و  الحاسمة
، أرسلت بعثات مساعدة ٢٠١٣- ٢٠١١ق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران. وأثناء فترة السنوات الثالث تدقي

تمكين االيكاو من تحسين الدعم المقدم إلى الدول  إلىدولة. ولقد أدت التبرعات  ٥٥أكثر من  إلىمركزة وهادفة 
األقاليم بواسطة، على سبيل المثال، زيادة عدد بصورة أكبر في أنشطة بناء القدرات في جميع  واإللماماألعضاء 
وظائف. ولقد ساعدت الموارد من خارج الميزانية  ٧ إلىوظائف  ٤(أمن الطيران) من  اإلقليمينالموظفين  وظائف

ت التنسيق والحوار فيما بين الدول في ويسرّ  اإلقليميةلتعزيز شراكاتها االستراتيجية مع المنظمات في  أيضا االيكاو
تمويل أنشطة مرتبطة بجهود تم التحديات. ولقد   من لطائفةمساعدة الدول على التصدي  وتواصلف األقاليم، مختل

مليون دوالر من أنشطة  ١,٩٢، تم تمويل ٣١/٣/٢٠١٣بناء القدرات عن طريق الموارد من خارج الميزانية. وحتى 
 المساعدة بواسطة التبرعات.

أحد األبعاد يتمثل  — السابعمجال التركيز االستراتيجي  –إذكاء الوعي بشأن أمن الطيران على الصعيد العالمي   )ج 
 إلىااليكاو في إذكاء الوعي بشأن أمن الطيران ضمن الحكومات وقطاع الطيران. وهو يرمي  الحاسمة ألعمال

أن تظل الجوانب األمنية لضمان  وموظفي التشغيل استحداث ثقافة أمنية على مستوى صناع القرار والخبراء الفنيين
التنفيذ . وبالتالي فان االيكاو تراعي أهمية التركيز على في حال جيدة ومتناسبة مع المخاطر في جميع األوقات

تقوم القدرة على تحقيق جميع هذه يمكن أن وكذلك على التواصل الفعال على الصعيد العالمي وفي األقاليم. وال 
ن مجموع التمويل الطوعي المخصص لهذه الجهود إ، وبالتالي ففقط على موارد ميزانية البرنامج العادياألشياء 
 دوالر. ٦٤٨  ٠٠٠ن هو حوالي آلحتى ا

وباإلضافة إلى التبرعات المالية المذكورة أعاله فقد تلقت المنظمة تبرعات عينية قّيمة، بما في ذلك إعارات طويلة  ٤- ١- ٣
أثناء فترة الثالث سنوات الحالية. وتعرب االيكاو عن تقديرها لهذا الدعم الحيوي  ،المعروض في المرفق (ج)على النحو  لخبراءلاألجل 

، والسيما ألنشطة المساعدة وبناء القدرات، ولتنفيذ نهج الرصد المستمر في ٢٠١٦- ٢٠١٤وترحب بالمزيد من التبرعات العينية للفترة 
 سياق البرنامج العالمي لتدقيق األمن.

 ٢٠١٦- ٢٠١٤االحتياجات المتوقعة لفترة السنوات الثالث  ٢- ٣

االحتياجات من المساعدة، مثل تلك المتعلقة بوضع خطط عمل  على رأس قائمة األولويات توقع أن تظلمن الم ١- ٢- ٣
هوية  تحديد لطيران المدني، وتوفير التدريب وتنسيق شهود شركاء المساعدة وتنفيذ استراتيجية برنامجا منوطنية ألتصحيحية وبرامج 

 . ولقد اتخذت االيكاو بالتالي خطوات لتعزيز قدرتها وطرائقها لتحسين تلبية هذا الطلب.(ICAO TRIP) الراكب

الدول  إلىوأوال، وبناء على استراتيجية االيكاو للمساعدة وبناء القدرات، ستعزز األمانة العامة تنسيق وتقديم المساعدة  ٢- ٢- ٣
في الموظفين والقدرات  إضافيةوثانيا ستستثمر االيكاو استثمارات يم جوانب النقص في أمن الطيران. السبل الفنية لتقو  إلىالتي تفتقر 

الحالية الممولة وظائف الاتساق جهود االيكاو في مجال المساعدة . ومن ثم ستواصل ومدى لتحسين نوعية ونطاق  المعينين خبراءالو 
ان توفر قدرة معززة باألمانة العامة لتقديم الدعم واالستجابة في الوقت المناسب لطلبات ضم اإلقليميةمن خارج الميزانية بالمقر والمكاتب 

 المساعدة وفقا الستراتيجية المساعدة وبناء القدرات.

توفر الموارد من خارج الميزانية لتغطية االحتياجات المرتقبة لفترة السنوات وستعتمد جميع هذه الجهود على استمرار  ٣- ٢- ٣
 ، حسبما ورد في المرفق (ب).٢٠١٦- ٢٠١٤الثالث 
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  المرفق (أ)
  تنفيذ استراتيجية االيكاو الشاملة ألمن الطيران

 النتائج المتوقعة  ٢٠١٦-٢٠١٤األنشطة الرئيسية للفترة  ٢٠١٣-٢٠١١الفترة اإلنجازات أثناء 
 معالجة التهديدات الجديدة والقائمة :األولتركيز االستراتيجي المجال 

، والذي ٢٠١٢لسياق المخاطر في عام  العالمي أصدرت االيكاو طبعتها األولى من بيان االيكاو - ١
زود الدول األعضاء بمنهجية هو يجهها الطيران المدني، و ايو يشمل تحليال شامال للتهديدات التي 

 تها الوطنية للمخاطر. اميصلبة للمضي في وضع تقي

باعتماد معايير وممارسات موصى بها أمنية جديدة من أجل التخفيف من المخاطر التي  التعجيل - ٢
 ة.تهدد البريد والشحن الجويين وللتصدي للتهديدات التي تشكلها الجهات الداخلي

زيادة قدرة االيكاو على أن تعتمد   -أ 
قائمة التدابير الوتوصي على الفور ب

 معلومات بشأن التهديدات.العلى 

الترويج لثقافة تراعي المخاطر من   -ب 
خالل القدرة على وضع اللوائح وٕاعداد 

 المعايير القائمة على الخاطر

تقييم التهديدات الجديدة مثل تلك التي   - ج 
والبيولوجية تشكلها األسلحة الكيمائية 

والمشعة فضال عن تهديدات الفضاء 
 الحاسوبي.

اإلبالغ عن المخاطر التي تتهدد أمن   -د 
الطيران إبالغا واضحا من خالل 

إرشادات االيكاو لجميع الدول والجهات 
 المعنية.

استجابة متسقة وفعالة وفي الوقت   - '١'
المناسب بشأن جميع التهديدات 
ذات الصلة باألمن وغيرها من 

  حاالت الطوارئ األمنية.

زيادة عدد الدول التي تعتمد   - '٢'
وتنفذ التدابير القائمة على 

 .المخاطر

قدرات الدول على إضفاء تعزيز   - '٣'
األولوية على موارد أمن الطيران 

  على المخاطر. القائمة
 

 ذات الفاعلية والكفاءة ةالمبتكر  ةتشجيع النهج األمني: الثانيمجال التركيز االستراتيجي 

قائم على االنترنت متوفر لجميع الدول كبرنامج موسوعة معلومات أمن الطيران االيكاو لقد أنشأت  - ١
األعضاء من أجل تشجيع تبادل المعلومات بشأن مجموعة واسعة من المسائل، بما فيها على سبيل 

 األمن.وتكنولوجيات المثال ال الحصر، تقنيات الكشف األمني 

تعزيز التعاون بين الجهات القائمة على   -أ 
وضع اللوائح وقطاع الطيران لتشجيع 

أحدث التطورات التكنولوجية واالبتكارات 
، وتحديد النظم المقبلة في مجال األمن

اعلية والكفاءة تحسن مستويات الف  - '١'
 في تنفيذ التدابير.

زيادة عدد المنتفعين والمساهمين   - '٢'
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 النتائج المتوقعة  ٢٠١٦-٢٠١٤األنشطة الرئيسية للفترة  ٢٠١٣-٢٠١١الفترة اإلنجازات أثناء 
 

للجمعية العمومية، شكل األمن القائم على المخاطر أساسا  الدورة السبعة والثالثيننذ انعقاد م - ٢
 يةكافالمبررات الالستحداث قواعد وتوصيات دولية موصى بها جديدة، من أجل ضمان وجود 

جديدة الى جانب توفير المرونة للسماح بتطبيق سبل بديلة من أجل تحقيق المنية األلتدابير ل ةصالحالو 
 األمنية.  األهداف

سداء إمن أجل  (TAGNGen)ت المجموعة االستشارية الفنية بشأن الجيل المقبل للكشف األمني ئنشأُ  - ٣
استخدامها  المشورة لاليكاو بشأن المفاهيم أو النهج االبتكارية التي يمكن أن تنظر الدول األعضاء في

 في نقاط تفتيش الركاب القائمة والمقبلة 

 

 لتفتيش الركاب
زيادة التبادل بين صناع سياسات بشأن   -ب 

الممارسات واالتجاهات الناشئة أفضل 
 في نظم وتكنولوجيات أمن الطيران.

بتكارية لتكنولوجيا األمن االتنظيم ندوة   - ج 
 اإلجراءاتالطيران من أجل تشجيع 

وتنشيط النهج الخالقة التي  يةلعالتط
تستخدم النظم والعمليات القائمة على 

 التكنولوجيا و/أو الموارد البشرية.

نترنت الخاص في موقع اإل
بموسوعة معلومات أمن الطيران 

(AVSECPaedia) .  
تعزيز فهم سبل تحويل األبحاث   - '٣'

سبل ابتكارية من أجل تعزيز  إلى
  فاعلية أجهزة الكشف األمني.

 

 تشجيع تبادل المعلومات فيما بين الدول األعضاء لزيادة الوعي بالتهديدات واالتجاهات األمنية في مجال الطيران.: الثالثمجال التركيز االستراتيجي 

التي  نترنتاالتواصل االيكاو تشجيع الدول على استخدام مختلف شبكات االتصاالت القائمة على  - ١
االتصال  اتوشبكة جه (AUID)ع تديرها المنظمة، مثل قاعدة بيانات أفعال التدخل غير المشرو 

(POC) المؤمن.يمكن االطالع عليهما من خالل موقع االيكاو  وهما 

 (AUID)منتفعا اطلعوا على قاعدة بيانات أفعال التدخل غير المشروع  ١٤٨ ثمة، ١/٣/٢٠١٣وحتى  - ٢
 .(POC)جهة اتصال مسجلة في شبكة جهات االتصال  ١٦٣و

 

بشكل تعزيز قدرة المنظمة على أن تقوم   -أ 
وتعميم المعلومات فحص بجمع و  مونمأ

والتهديدات  والشواغلبشأن الحوادث 
 . في مجال األمن واالتجاهات

بواسطة الدول عن  لإلبالغآلية محسنة   -ب 
أفعال التدخل غير المشروع وفقا للملحق 

 وتعميم المعلومات ذات الصلة ١٧

االطالع على توسيع نطاق   - '١'
عدد و المعلومات بواسطة الدول 

متزايد من المنتفعين بعدد بيانات 
أفعال التدخل غير المشروع 

(AUID)  وشبكة جهات
  .(POC)االتصال 

بواسطة الدول  اإلبالغتحسن   - '٢'
 عن أفعال التدخل غير المشروع.
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 النتائج المتوقعة  ٢٠١٦-٢٠١٤األنشطة الرئيسية للفترة  ٢٠١٣-٢٠١١الفترة اإلنجازات أثناء 
  الطيران.تشجيع االمتثال العالمي وبناء قدرات مستدامة للدول لمراقبة أمن : الرابعمجال التركيز االستراتيجي 

، واصلت االيكاو انتهاج نهج استراتيجي شامل يركز على ٢٠١٣-٢٠١١أثناء فترة السنوات الثالث  - ١
العيوب األمنية الحاسمة والدائمة في مجال الطيران في الدول وفقا لقائمة أولويات، تتكون معالجة 

ابع عشر، ولديها شواغل أمنية الملحق السلقواعد أساسا من دول تفتقر افتقارا كبيرا إلى التنفيذ الفعال 
 . بارزة

 وتم توسيع نطاق المساعدة الفنية المقدمة بشكل ثابتبعثات مركزة ومنظمة وحسب الحاجة.  أجريت - ٢
، مثال من خالل وضع خطط إجراءات تصحيحية للجمعية العمومية  الدورة السبعة والثالثينمنذ 

 الحلقات الدراسية وحلقات العمل.وبرامج وطنية ألمن الطيران، وتوفير التدريب وتنظيم 

ن آلوظائف، والتي تدعم ا ٧وظائف إلى  ٤أمن الطيران من ب العامليين اإلقليمينزيادة عدد وظائف  - ٣
  .جميع أقاليم االيكاو، وذلك من أجل اإلسهام في أنشطة بناء القدرات وتعزيز أمن الطيران

سيظل في  بناء القدراتتشجيع مبادرات   -أ 
صلب أعمال االيكاو أثناء فترة السنوات 

  ٢٠١٦- ٢٠١٤الثالث 
زيادة التواصل في توفير المساعدة   -ب 

المتفق عليها بشكل متبادل من أجل 
 .أوجه القصورمعالجة 

تعزيز قدرة االيكاو على مساعدة الدول   - ج 
في جهودها لالمتثال الفعال ألحكام 

 .الملحق السابع عشر

تعزيز قدرة الدول على تقويم   -'١'
  .أوجه القصور

زيادة عدد أنشطة المساعدة مثل   - '٢'
أو حلقات العمل و/االستشارات 

و/أو التدريب على المستويات 
الوطنية ودون اإلقليمية 

 .واإلقليمية

 

 تحسين العوامل البشرية وثقافة األمن :الخامسمجال التركيز االستراتيجي 

، تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية برعاية االيكاو ٢٠١٣و  ٢٠١١واصلت المنظمة، في الفترة بين  - ١
 .(ASTC)وضمن شبكة االيكاو لمراكز تدريب أمن الطيران 

تواصل االيكاو تعزيز ودعم جهودها في   -أ 
مجال تدريب أمن الطيران بواسطة 

أمن تدريب التعاون مع جميع مراكز 
 منال يتجزأ ودائم كجزء  ٢٣الـ الطيران 

 .توفير المساعدة للدول

زيادة عدد أخصائي أمن الطيران   - '١'
  المدربين

تعزيز خبرة المفتشين والمعلمين   - '٢'
  في مجال أمن الطيران

تعزيز معرفة ودراية المسؤولين   - '٣'
والموظفين المهنيين والخبراء 

 الوطنيين في مجال أمن الطيران
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 النتائج المتوقعة  ٢٠١٦-٢٠١٤األنشطة الرئيسية للفترة  ٢٠١٣-٢٠١١الفترة اإلنجازات أثناء 
 تشجيع تنمية االعتراف المتبادل بعمليات أمن الطيران :السادسمجال التركيز االستراتيجي 

في مجال أمن الطيران بطريقة عملية ومستدامة  واإلقليميترمي االيكاو الى تعزيز التعاون الدولي  - ١
لى االعتراف إبواسطة تمكين الدول األعضاء والجهات المعنية من زيادة فاعلية تعاونها، للوصول 

المستوى ألمن الطيران  عالتدابير األمنية. ووفقا لذلك، فقد اعتمد المؤتمر الرفيبتكافؤ المتبادل 
) ثالثة مبادئ رئيسية كأساس للتعاون الدولي، هي: احترام روح التعاون المحددة في اتفاقات ٢٠١٢(

على  ، والتركيزالمتكافئةالخدمات الجوية الثنائية و/أو المتعددة األطراف، واالعتراف بتدابير األمن 
 نتائج األمن.

تجديد التشديد على تحقيق توازن مناسب   -أ 
 بين فاعلية التدابير األمنية والتسهيالت

تشجيع التدابير األمنية القائمة على   -ب 
المخاطر والتي تركز على النتائج 

 كأساس لوضع السياسات.
 

التقليل من االزدواجية غير  - '١'
 يالالزمة للتدابير، مما يؤدي الل
االستخدام األمثل لموارد أمن 

  الطيران.

تعزيز التعاون اإلقليمي ودون   - '٢'
 اإلقليمي.

 
 التشديد على أهمية األمن فيما بين الدول وأصحاب المصلحة وضمن االيكاو :السابعمجال التركيز االستراتيجي 

 سالبحرين وكراكا، نظمت االيكاو مؤتمرات إقليمية بشأن أمن الطيران في ٢٠١٢و ٢٠١١في عامي  - ١
اللمبور وموسكو ونيودلهي من أجل إذكاء الوعي األمني على المستويات اإلقليمية اوداكار وكو 

، فضال عن يةمنتحسين المستويات األأهمية التعاون الحاسمة في بوالوطنية. وأقرت جميع المؤتمرات 
ليمية بعقد المؤتمر رفيع المؤتمرات اإلق توج. وتُ بصورة استباقية اكتشاف التهديدات إلىالحاجة 

العالمي ألمن الطيران في  طاراإلمن أجل المضي في تعزيز  ٢٠١٢المستوى ألمن الطيران في عام 
 ضوء التهديدات الفعلية والناشئة.

 عاضدزيادة الفرص للتعاون والتنسيق والت  -أ 
ضمن الدول والمنظمات  اإلقليمي
بالنسبة للمسائل المتصلة بأمن  اإلقليمية
 الطيران.

تحسين الوعي بالبيئة العالمية لتهديدات   -ب 
أمن الطيران، وتشجيع الحوار بشأن 

التحديات الجديدة والناشئة بشأن أمن 
 الطيران.

أنشطة مثل المؤتمرات والندوات   - '١'
وحلقات عمل بناء  اإلقليمية

القدرات وأنشطة التواصل المنفذة 
على المستويات الوطنية 

  واإلقليمية 

ر للهيئات التنظيمية العدد الكبي  - '٢'
الرفيعة المستوى وأعضاء قطاع 

الطيران الذين يشاركون في 
 المناسبات التي تنظمها االيكاو.

  

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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  المرفق (ب)
غير المدققة لصناديق استراتيجية االيكاو الشاملة ألمن  والمصروفات يراداتبيان اإل

   ٣١/٣/٢٠١٣إلى  ١/١/٢٠١١لفترة ل الطيران
  )٢٠١٦نهاية عام  حتىالمرتقبة  المصروفات(تشمل 

  الف الدوالرات)(بآ

 المبالغالجدول (أ)

 ٤ ٠٥٠  ١/١/٢٠١١ حتىالرصيد االفتتاحي   )أ 
 ٢ ٧٣٠  مساهمات الجهات المانحة  )ب 
 ٣٩٠  إيرادات أخرى  )ج 
 ٧ ١٧٠  ١مجموع األموال قبل المصروفات  )د 

 ٢ ٢ ٨٥٨الفعلية المصروفات  )ه
 ٤ ٣١٢ ٣ ٣١/٣/٢٠١٣الرصيد حتى   و)
 ٦ ٤ ٣٠٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ حتىالمرتقبة  المصروفات  ز)
 ١ ٩٩٣  ٥ ٣١/١٢/٢٠١٦العجز المرتقب في   ح)

  
 
 
 
 

  الجدول (ب)

 للفترة الحالية
)١/١/٢٠١١ 

إلى 
٣١/٣/٢٠١٣(  

 المرتقبة
حتى نھاية (

٢٠١٦(  

حسب  المصروفاتتفاصيل 
مجاالت التركيز االستراتيجي 

ستراتيجية االيكاو في إطار ا
 الشاملة ألمن الطيران

 ٢٩٠ ٢٢٥ معالجة التهديدات الجديدة والقائمة  - ١

 ‐ ‐ التشجيع على االبتكار - ٢

 ‐ ‐ تبادل المعلومات بشأن التهديدات - ٣

٥ ٢٩٠  ٩٢٠١ تشجيع االمتثال على الصعيد العالمي - ٤  

 ‐ ‐ تحسين العوامل البشرية - ٥

 ‐ ‐ تشجيع التدابير المتكافئة - ٦

 ٧٩٠  ٦٤٨  إذكاء الوعي بأمن الطيران - ٧

    

 ‐  ٢ ٨٥٨ الفعليةالمصروفات المجموع 

٦ ٣٠٥ ‐المرتقبةالمصروفات  
 

  مالحظات:

  = أ + ب + ج  )١
  (انظر الجدول (ب)) الشاملة ألمن الطيران في استراتيجية االيكاو ٧و  ٤و  ١النفقات الفعلية في اطار مجاالت التركيز   )٢
  )ب(لنفقات المرتقبة المدرجة في الجدول ل المخصصةه. يتضمن الرصيد المبالغ  - د  )٣
ميزانية البرنامج العادي في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية في اطار  ال تغطيها التي تتضمن وظائف المصروفات المرتقبة  )٤

، وبعثات المساعدة من أجل إعداد خطط التحسينات رانالشاملة ألمن الطي في استراتيجية االيكاو ٧و  ٤و  ١مجاالت التركيز 
  الوطنية

  ، إذا لم تِرد أي مساهمات أخرى٢٠١٦العجز المرتقب في نهاية عام   )٥

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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  الجدول (ج)
  برنامج أمن الطيران

  والطويلالموظفون المعارون لألجل القصير 
٢٠١٣- ٢٠١١  

  الخبراء الذين يعملون ألجل قصير
   

 :وفرتهم الجهات التالية
 

، كرواتيا، ديفوار كوت، كوستاريكا، كوك جزر، كولومبيا، الصين، شيلي، كندا، البرازيل، الكاميرون، نبن، أستراليا، األرجنتين
، كينيا، األردن، اليابان، جامايكا، يرلنداإ، أيسلندا ، غواتيماال، غانا، ألمانيا، فرنسا، فنلندا، إثيوبيا، مصر، إكوادور، كوبا
، نيجيريا، نيوزيلندا، هولندا، نيبال، موزمبيق، المغرب، منغوليا، المكسيك، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، لبنان، التفيا
، جنوب أفريقيا، سنغافورة، السنغال السعودية،، المملكة العربية الروسي، االتحاد جمهورية كوريا، بولندا، بيرو، بنما، عمان
 المملكة، تنزانيا المتحدة جمهورية، العربية المتحدة اإلمارات، أوكرانيا، أوغنداتوباغو، ترينيداد و ، تايلند، سويسرا، إسبانيا
المفوضية  ،زمبابوي، زامبيا، اليمن، نام، وفييت البوليفارية فنزويال، جمهورية أوروغواي، الواليات المتحدة األمريكية، المتحدة
  .األوروبية

   

  طويلة األجل اإلعارات

  الوظيفة   الدرجة الجهة
 فرع أمن الطيران (قسم تدقيق أمن الطيران)P4 كندا
 P2(قسم دعم التنفيذ والتنمية الخاص باألمن) فرع أمن الطيران 
   

 أمن الطيران والتسهيالت) اتفرع أمن الطيران (قسم سياسP2 الصين
   

  )قسم تدقيق أمن الطيران(فرع أمن الطيران P4 فرنسا
   

 )قسم تدقيق أمن الطيران(فرع أمن الطيران P4 سويسرا
   

  )قسم تدقيق أمن الطيران(فرع أمن الطيران P4 الواليات المتحدة
 P4 الخاص باألمنقسم دعم التنفيذ والتنمية (فرع أمن الطيران(  
   

 )قسم سياسات أمن الطيران والتسهيالت(فرع أمن الطيران  P4 االتحاد األوروبي
 

  -  انتهى  - 




