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  المقدمة -١

، اضطلعت األمانة العامة بواليتها فيما يتصل بتوفير المساعدة للدول ١٧-٣٧عمال بقرار الجمعية العمومية  ١-١
.  وبموجب تلك الوالية، قامت األمانة ٢٠١٣-٢٠١١في مجال أمن الطيران وتنسيقها وتيسيرها، خالل فترة الثالث سنوات 

 إقامة، تشجيع (SIPs) لتحسين أمن الطيرانخطط الوطنية الدرات من خالل العامة بما يلي: تقديم المساعدة الفنية ودعم بناء الق
والنهوض بها، تعزيز التدريب على  اإلقليميةمن خالل المشاركة في المجموعات  اإلقليميشراكات وتعزيز التعاون على الصعيد 

 لى أمن الطيران.أمن الطيران من خالل تحديث وتطوير المواد التدريبية وتوسيع شبكة مراكز التدريب ع

 ٢٠١٣-٢٠١١خالل فترة السنوات الثالث  باإلنجازاتخالصة  -٢

 استراتيجية تقديم المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطيران ١-٢

، استراتيجية تقديم المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطيران، التي ٢٠١١ر األمين العام، في مايو أقّ  ١-١-٢
التخطيط لمشاريع المساعدة في مجال أمن الطيران التي تضطلع بها األمانة العامة وتنفيذها تيح المشاريع ي إلدارة إطاراتتضمن 
التي تحدد نطاق المساعدة التي ستقدم للدولة بغرض لتحسين أمن الطيران خطط الوطنية العنها.  ويركز االطار على  واإلبالغ

واألحكام ذات الصلة باألمن من الملحق  األمن - ١٧معالجة أوجه القصور في تطبيق القواعد والتوصيات الواردة في الملحق 
التي تلقت  برامج مستدامة في مجال أمن الطيران.  وترد في التذييل أسماء الدول إعداد حولكما يتمحور  التسهيالت - ٩

 .٢٠١٣-٢٠١١المساعدة من االيكاو في مجال أمن الطيران خالل الفترة الثالثية 

بالتعاون مع الدولة المعنية بحيث يتم تحديد األدوار الخطط الوطنية لتحسين أمن الطيران  إعدادويتم  ٢-١-٢
اف المعنية (االيكاو والدولة األطر وااللتزامات والنواتج المتوخاة من مشروع المساعدة.  ويجري أيضا توضيح مسؤوليات كل 

والشركاء) واالتفاق عليها في اطار خطط التحسين الوطنية.  وتيسر هذه الخطط رصد أنشطة المساعدة بما يتيح تعديلها عند 
 .ألغراض التنسيق واحدة أتصالن االيكاو والدولة من التعامل مع جهة االقتضاء، كما تمكّ 

ى من الكفاءة والفعالية في جهود تقديم المساعدة وبناء القدرات دفع بالدول إن أهمية تحقيق المستويات القصو  ٣-١-٢
تقارير بشأنها.  وبناء  وٕاعدادوالمساءلة في تخطيط المساعدة وتوفيرها واستكمالها  اإلداريةمزيد من الصرامة  إلىالدعوة  إلى

فعالية جهود المساعدة وبناء القدرات.  ولرفع هذا التي تتيح قياس مدى  واألدواترح تحدي يتمثل في تحديد العمليات عليه، طُ 
أنشطة المساعدة  إزاءالتحدي واتخاذ تدابير ملموسة لقياس الفعالية، تتضمن خطط التحسين الوطنية نهجا تدريجيا متفقا عليه 

ة الدول على الوفاء كمؤشر لقياس التقدم المحرز في تحسين قدر  اإلرشاديةوقياس ما يتمخض عنها من نتائج.  وتستخدم المعالم 
بالتزاماتها في مجال أمن الطيران.  وعالوة على النهج التدريجي، تواصل األمانة العامة دراسة وتطوير أساليب أخرى لقياس 

 مدى فعالية المساعدة المقدمة للدول بغرض بناء القدرات.

 اإلقليميالشراكات والتعاون  ٢-٢

لتعزيز أمن الطيران والنهوض  اإلقليميالدول على الصعيد  إلىزيادة تطوير المساعدة المقدمة  إلىسعيا  ١-٢-٢
القاهرة وباريس وليما.  اإلقليمية بمكاتب في الألمن الطيران شئت ثالث وظائف ، أنُ اإلقليميكات على المستوى ابالتعاون والشر 

ات اتصال رئيسية لدى االيكاو وتستفيد جميع المكاتب اإلقليمية لاليكاو حاليا من خدمات هؤالء الموظفين الذين يعملون كجه
مع الدول التي تحتاج إلى المساعدة فيما يتصل بمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها أثناء عمليات التدقيق في اطار 

 البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران ومن خالل أنشطة التدريب ومشاريع المساعدة.
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، ٢٠١٢باشرت االيكاو مشروعين واسعي النطاق في مجال أمن الطيران في كل من الكونغو في نوفمبر  ٢-٢-٢
بالتعاون مع بنين وفرنسا ومالي والسنغال والواليات المتحدة األمريكية.  ونفذ المشروعان ضمن  ٢٠١٢وهايتي في أكتوبر 

ع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة على مدى عدة تعيين خبراء في البلد للعمل م وتضمنتعمليات التحسين الوطنية 
برامج وتدابير في مجال أمن الطيران وتنقيحها وتنفيذها.  وتوحي البوادر األولية  إعدادالبلدان مساعدة هادفة في  ىأشهر.  وتلق

 نة.حلول دائمة في ظروف معي دال يجاكبيرة  إمكاناتلنجاح نماذج المساعدة أن المساعدة المستدامة توفر 

، الفريق المخصص المعني بالشراكات لغرض بناء القدرات في مجال أمن ٢٠١٠وأنشأت االيكاو، في مارس  ٣-٢-٢
الطيران لتنسيق توفير المساعدة على الصعيد العالمي.  ويمثل هذا الفريق المخصص الذي تترأسه االيكاو المنتدى المناسب 

بالشراكات وتفادي االزدواجية ودعم االيكاو والدول في الوعي بالوضع  لتبادل المعلومات وتنسيق أنشطة المساعدة بغية النهوض
تعزيز التواصل بين  إلىفيما يخص المساعدة، والترويج ألفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ مشاريع المساعدة.  وسعيا 

علومات تفصيلية عن مشاريع تبادل م إلتاحةللمساعدة في دعم التنفيذ والتطوير  إلكترونيةاألعضاء، أعدت االيكاو قائمة 
 المساعدة مع الحفاظ على السرية وتيسير مناقشات ثنائية أعمق.

 وتشارك فيعلى جهود المساعدة.   اإلقليميالطابع  إضفاءويسهم نموذج البرامج التعاونية ألمن الطيران في  ٤-٢-٢
بموارد مالية  وتساهمي أهداف أمن الطيران معين تشترك ف إقليمضمن  قها األمانة العامة لاليكاو، دولهذه البرامج، التي تنس

الدول األعضاء.  وينفذ  إلىللمشاركة في البرنامج.  وتتيح البرامج التعاونية ألمن الطيران تقديم المساعدة والتدريب الهادفين 
للشرق األوسط في  في حين بوشر البرنامج التعاوني ٢٠٠٥آسيا والمحيط الهادئ منذ أبريل  - البرنامج التعاوني ألمن الطيران 

أن لم تقم  إليهماعلى مواصلة المشاركة في البرنامجين أو االنضمام  ناإلقليمييذينك .  وتيم تشجيع الدول في ٢٠١٣يناير 
 بذلك بعد.

بناء القدرات على بالمساعدة و االستجابة الحتياجات البلدان األفريقية فيما يتصل  إلىوسعيا من األمانة العامة  ٥-٢-٢
معني بأمن  إقليمياختصاصات فريق  إعداد، أقامت شراكة مع اللجنة األفريقية للطيران المدني بغرض يمياإلقلالمستوى 

االيكاو  قدمتها.  ويتبين من المساعدة الفنية التي ٢٠١١عن مؤتمر وزراء النقل األفارقة في نوفمبر  إنشاءهالطيران انبثقت فكرة 
القائمة التي توفر المساعدة مدى التزام األمانة العامة بتنفيذ  اإلقليميةوكذا من دعمها للهيئات  اإلقليميهذا الفريق  إنشاءفي 

 اإلقليميبشأن أمن الطيران الذي اعتمده مؤتمر االيكاو  واإلعالنطريق أفريقيا في مجال أمن الطيران أبوجا وخارطة  إعالن
   .٢٠١١أكتوبر  ١٨ و ١٧بشأن أمن الطيران المنعقد في دكار السنغال يومي 

وفي اطار مذكرة التفاهم بين االيكاو واللجنة األفريقية للطيران المدني التي تنص على زيادة التعاون فيما  ٦-٢-٢
يتصل بتقديم المساعدة في مجال أمن الطيران، تعمل األمانة العامة واللجنة حاليا، على وضع قائمة بخبراء أمن الطيران ممن 

االيكاو و/أو المنظمات في مجال أمن الطيران من متابعة في الدول التي حصلت على مساعدة يستطيعون القيام بمهمات 
وضمان االستفادة  ،عند االقتضاء ،.  ويكمن الغرض من تلك البعثات في رصد ما أحرز من تقدم وتقديم التوجيهاتاإلقليمية

 من المعارف والمهارات المكتسبة من خالل عملية المساعدة.

، التوقيع بين كندا وااليكاو على ترتيبات المنح ضمن برنامج بناء القدرات في مجال ٢٠١٠توبر وتم، في أك ٧-٢-٢
برنامجا مكثفا للمساعدة في منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى  ،.  ونفذت االيكاو، في اطار ترتيبات المنحاإلرهابمكافحة 

 آسيا والمحيط الهادئ. -ن الطيران والجنوبية، كما قدمت دعما واسع النطاق للبرنامج التعاوني ألم

المعني بأمن الطيران والتسهيالت التابع للجنة أمريكا الالتينية  اإلقليمييجتمع الفريق  ٢٠١١ومنذ مايو  ٨-٢-٢
األولويات في مجال أمن الطيران وتوحيد الممارسات الخاصة بأمن الطيران في أمريكا الشمالية  دللطيران المدني كل سنة لتحدي
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زيادة بناء القدرات.  وكمثال على ذلك، يعمل الفريق على  إلىوسطى والجنوبية والكاريبي، والنهوض بالجهود الرامية وأمريكا ال
 بأكمله وتشارك فيه االيكاو. اإلقليمبرنامج للتدريب على كشف الركاب ذوي السلوك المشبوه، يتاح في  إعداد

مذكرة التفاهم بين االيكاو واالتحاد األوروبي بان على ملحق بشأن أمن الطير ، التوقيع ٢٠١٣وجرى في مارس  ٩-٢-٢
 اطار لتبادل المعلومات والتشارك في األنشطة. إنشاءبغرض تعزيز التعاون.  وينص هذا الملحق، في جملة أمور، على 

 التدريب في مجال أمن الطيران ٣-٢

ورا واسعا على الصعيد خالل الفترة الثالثية الحالية، كثفت االيكاو جهودها في مجال التدريب لتشمل جمه ١-٣-٢
من طرف  الجديدةوذلك من خالل توسيع نطاق شبكة مراكز التدريب.  وتتم تسمية هذه الهيئات التدريبية  واإلقليميالدولي 

عتمد باعتبارها السلطات الوطنية المعنية في البلد واجتازت بنجاح عملية تقييم صارمة أجرتها األمانة العامة لاليكاو قبل أن تُ 
تقييم دورية صارمة بغية ضمان  إعادةلعملية  األخرىمراكز تدريب في مجال أمن الطيران.  وخضعت كل المراكز الموجودة 

 الحفاظ على المستوى الرفيع للتدريب من حيث النوعية.

ينغ) مكونمركزا معتمدا في كل من األرجنتين وبلجيكا والصين (هونغ كونغ و  ٢٥هناك في الوقت الراهن  ٢-٣-٢
، وفرنسا، والهند واألردن، وكينيا، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، ونيوزيلندا، وجمهورية كوريا، وٕاكوادور الدومنيكيةوالجمهورية 

العربية  واإلماراتواالتحاد الروسي، والسنغال، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وترينيداد وتوباغو، وأوكرانيا (بوريسبيل وكييف)، 
ما مجموعه  ،٢٠١٣- ٢٠١١، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية.  ونظمت االيكاو، خالل الفترة الثالثية المتحدة

حلقة عمل للمساعدة في مجال أمن الطيران موزعة على شبكة مراكز التدريب.   ٣٢تدريبية في مجال أمن الطيران ودورة  ٥٣
 ي في مجال أمن الطيران.أخصائ ١,١٠١واستفاد من أنشطة التدريب هذه 

، والتمرين، األزمات وٕادارةمتاحة وتغطي التدريب األساسي، والشحن،  الطيرانحزم تدريبية على أمن  ٨وهناك  ٣-٣-٢
حلقات عمل للمساعدة في مجال أمن الطيران وهي:  ٥، والمشرفين.  وهناك أيضا الوطنيين، والمفتشين واإلدارةوالمدربين، 

يران المدني، والبرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني، والبرنامج الوطني لمراقبة النوعية البرنامج الوطني ألمن الط
 في مجال أمن الطيران المدني، وبرنامج الترخيص لموظفي الكشف األمني، وبرنامج أمن المطارات.

الموظفين والموظفين  لكبار االستباقيتوفير التدريب  إلى، عمدت االيكاو، سعيا منها ٢٠١١وفي نوفمبر  ٤-٣-٢
أمن الطيران.  والغرض  لقادة وٕادارييندوة  إعدادشراكة مع سلطة الطيران المدني في سنغافورة من أجل  إقامة إلىالتنفيذيين 

يتمكنوا من رفع التحديات وتحديد  ىحت إضافيةكبار المسؤولين نظرة أعمق ومعرفة  إعطاءاألساسي من هذه الندوة هو 
 ل أمن الطيران في بيئة الطيران العالمية المعاصرة.األولويات في مجا

 الخالصة -٣

وتوفير مساعدة فعالة في مجال أمن الطيران  دتحدي إلىإن الجهود المتضافرة لاليكاو (وشركائها) والرامية  ١-٣
تعزيزا ألمن  اإلقليميةفي مجال أمن الطيران، ودعم وتمكين الهيئات  للدول التي تحتاجها، وتوسيع نطاق شبكة المرافق التدريبية

التقدم في ضمان فعالية واستدامة أمن الطيران.   إحرازتسهم، في بيئة أمن الطيران التي تتغير باستمرار، في  ،الطيران
وتوفير المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطيران  وتنسيق إعدادالريادة على الصعيد العالمي في  تبوأوستواصل االيكاو 

 األسس لنظم مستدامة ألمن الطيران. إقامةبغية 

- - - - - - - - - - - -  
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 المرفق

 المساعدة المقدمة من االيكاو
الدول في مجال أمن الطيران إلى  

٢٠١٣ - ٢٠١١  

 

 النتيجة /الغرضالجهة المستفيدة نوع النشاط/التدبير

هيئـــة ، جيبـــوتي، الكونغـــو، جـــزر القمـــر، بورونـــديبوركينـــا فاســـو،  مساعدة شاملة في اطار خطط التحسين الوطنية/االقليمية
الكـــاريبي (انتيغـــا وبربـــودا، غرينـــادا، ســـانت  قالمـــدني لشـــر  الطيـــران
غرينـــادين)، جـــزر يا، ســـانت فنســـنت و شـــفـــيس، ســـانت لو يكيـــتس ون
، باراغواي، بنما، هايتي، هندوراس، مدغشقر، غينيا بيساوإريتريا، 

 سوازيلند سورينام،، جنوب السودانسيراليون، 

 ١٧تعزيـــز قـــدرات الـــدول لالمتثـــال ألحكـــام الملحـــق 
 فعالة لألمن والمراقبة.وٕاقامة نظم 

ـــا المساعدة في التدريب على أمن الطيران داخل الدولة  ـــا، تيالهنـــد، كريب ـــا، المكســـيك، موزامبيـــق، ناميبي ، مـــالي، موريتاني
ناورو، الفلبين، قطر، رواندا، المملكـة العربيـة السـعودية، السـنغال، 

  نام، زامبيا ليشتي، فييت-جزر سليمان، جنوب أفريقيا، تيمور
 

 زيادة خبرات المفتشين والمدربين الوطنيين.

المساعدة فـي عقـد دورات تدريبيـة وحلقـات عمـل للمسـاعدة، 
 على الصعيد االقليمي 

متعــددة  -دولــة ( بوليفيــا بليــز، بــنغالديش، جــزر البهامــا،، اســتراليا
 ،كوبـا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، شـيلي، كمبوديـا، البرازيـل، القوميات)

هنـــدوراس ، غواتيمـــاال  ،مصـــر ،ســـلفادور ،يـــةالدومينيك جمهوريـــةال
، ماليزيــــــا، لبنــــــانجمهوريــــــة الو الديمقراطيــــــة الشــــــعبية،  ،جامايكــــــا
، عمــان، نيكــاراغوا، نيبــال، ميانمــار، المغــرب، المكســيك، موريتانيــا
ــــاراغواي ــــرو، ب ــــة الســــعودية، بي ــــد، ســــنغافورة، المملكــــة العربي ، تايلن

 اليمن، العربية المتحدة اإلمارات، تونس

زيــــادة االلمـــــام والــــوعي لـــــدى المســــؤولين والمهنيـــــين 
 والخبراء في مختلف مجاالت أمن الطيران.

 — انتهى —


