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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 
  ةتنفیذیالاللجنة 

  دعم التنفیذ –أمن الطیران: من جدول األعمال ١٥البند 

  استراتیجیة بناء القدرات الخاصة بأمن الشحن الجوي
  وكندا واألردن ولبنان وسنغافورة وجنوب افریقیا والمملكة المتحدةاسترالیا (ورقة مقدمة من 

  والمجلس الدولي للمطارات ورابطة شركات البرید السریع العالمیة والوالیات المتحدة
  )واالتحاد الدولي للنقل الجوي واالتحاد الدولي للشحن الجوي 

  الموجز التنفیذي
أمن بإعداد استراتیجیة لبناء القدرات خاصة  ٢٠١٢المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران المنعقد في شهر سبتمبر/أیلول  أقرّ 

عقاد ذلك اء القدرات في مجال أمن الطیران. ومنذ اننمع استراتیجیة تقدیم المساعدة وب متسقةً تكون ل ینالجویالبرید و الشحن 
وهي تعمل حالیًا  ،مدادات الشحن والبرید الجویینالممارسات الجاریة في أمن سلسلة إطارًا ألفضل المؤتمر، أعدت االیكاو إ

بشأن أمن الشحن الجوي. ویمكن لهذا اإلطار أن یمثل قاعدة مفیدة للجهود  التي تصدر عنهاعلى ادراجها في المواد اإلرشادیة 
  .والتوصیات الدولیة ألمن الشحن الجوي اسیةالقی المبذولة لبناء القدرات بهدف تعزیز تنفیذ القواعد

مساعدة عداد واستعراض المواد اإلرشادیة بغیة وسُیواصل فریق خبراء أمن الطیران التعاون مع األمانة العامة في االیكاو ال
د التدریبیة التي فضًال عن الموا ،والتوصیات الدولیة في مجال أمن الشجن والبرید الجویین القیاسیة الدول في تنفیذها للقواعد

. وسُتدرج كل هذه المواد في العمل التنسیقي الذي تُنجزه االیكاو ضمن المذكور طاراإلیمكن أن تكون مفیدة باعتمادها على 
  وذلك بهدف تفادي التكرار. ،تها لتقدیم المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطیرانیاستراتیج
  ن تقوم بما یلي:أ العمومیة : ُیرجى من الجمعیة اإلجراء

سات مار أفضل المالتدریبیة على أساس إطار و یة أن تدعم مواصلة عمل االیكاو في مجال إعداد ومراجعة المواد اإلرشاد  أ)
تسقة مع مبادئ أمن الشجن والبرید الجویین واستراتیجیة حیث تكون مُ بفي مجال أمن سلسلة إمدادات الشحن والبرید الجویین، 

  ظروفها الخاصة؛ مع كّیفللتمع السماح بأن تتحلى الدول بالمرونة الالزمة  ،وبناء القدرات في أمن الطیرانتقدیم المساعدة 
 ةفي الدورة السابق الجمعیة العمومیة الذي صدر عن قرارالنظر في المعلومات الواردة في ورقة العمل هذه لتحدیث وأن ت  ب)

 .)البیان الموّحد( ١٧-٣٧

  األهداف 
 اإلستراتیجیة

  .األمن  - )ب(االستراتیجي  فهدالترتبط ورقة العمل هذه ب

  ال تنطبق اآلثار المالیة:
   A37-WP/17 المراجع:

A38-WP/12  
A38-WP/20   

  المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطیران تقدیماستراتیجیة 
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  مقدمةال  - ١
إعداد استراتیجیة في مونتریـال  ،١٤/٩/٢٠١٢إلى  ١٢الُمنعقد من  ،المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران أقرّ   ١- ١

دولیة خاصة ببناء القدرات خاصة بأمن الشحن والبرید الجویین على أساس أن تكون متسقة مع استراتیجیة االیكاو لتقدیم 
بشأن أمن الشحن والبرید الجویین كما اعتمد المؤتمر وأّید مجموعة من المبادئ  .المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطیران

سلسلة امدادات  أمن االجراءات لضمان حجر أساس ترتكز علیه االیكاو وجمیع أصحاب المصلحة عند اتخاذشكل تُ  بحیث
من خالل مجموعة العمل المعنیة بأمن  ،الشحن والبرید الجویین. ومنذ انعقاد ذلك المؤتمر، واصل فریق خبراء أمن الطیران

إعداد  هابما فی ،الجهود في هذا االتجاه بذل (WGGM) ومجموعة العمل المعنیة بالمواد اإلرشادیة (WGACS) الشحن الجوي
والتي دخلت حیز النفاذ  ،والتوصیات الدولیة الجدیدة المرتبطة بأمن الشحن الجوي القیاسیة مواد إرشادیة جدیدة لمواكبة القواعد

إطار خاص بأفضل الممارسات في  إعداد له في تا العمل التابعتانكما نظر الفریق ومجموع .٢٠١٣/تموز في شهر یولیو
 مدادات الُمتسمة بالكفاءةالإلجراءات والبرامج الخاصة بأمن سلسة اا في إعدادمجال أمن الشحن الجوي لمساعدة الدول 

مبادئ بشأن أمن ، متسقًة مع الین سلسلة اإلمدادات. ویتضمن هذا اإلطار ألفضل الممارسات ستة ركائز لتأموتنفیذها وتعزیزها
ویمكن لهذا اإلطار أن ُیشكل األساس لتقدیم المساعدة في بناء القدرات في مجال أمن الشحن الجوي.  .الشحن والبرید الجویین

الشحن ب الخاصةلطیران فریق خبراء أمن الطیران العمل مع األمانة العامة لالیكاو لتحدیث البرامج التدریبیة ألمن اوسُیواصل 
وذلك وفقًا لما تنص علیه استراتیجیة تقدیم المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن  ،في أعمال االیكاو الحقاً والتي سُتدرج 

   الطیران.
  المعلومات األساسیة  - ٢

األرهابیة المتتالیة المؤامرات و  ،٢٠١٠أثبتت كل من االعتداءات التي جرت في شهر اكتوبر/تشرین األول لقد   ١- ٢
أن الطیران التجاري مازال ُیشكل بؤرة تركیز  ،والتقاریر االعالمیة عن جهود اإلرهابیین في إعداد المتفجرات االرتجالیة الجدیدة

ًا مازال ُیشكل أمن الشحن الجوي عالمی ،المجموعات اإلرهابیة. ونظرًا للطبیعة المترابطة إلى قدر كبیر لصناعة الطیران التجاري
  مجاًال تتربص به المخاطر.

 ،ولما كان ضمان أمن الشحن الجوي یشكل عنصرًا حیویًا للعملیات التجاریة الُمیسرة التي ال تعترضها الحواجز  ٢- ٢
  عتبارها من األولویات التي ینبغي تنفیذها بطریقة ُمتسقة.الشحن والبرید الجویین عالمیًا وا بذل الجهود لتعزیز تدابیر أمن یجب 

 القیاسیة بما في ذلك تعزیزها للقواعد ،اعتمدت االیكاو تدابیر جدیدة لمعالجة ثغرات األمن في الشحن الجويو   ٣- ٢
  ذات الصلة. والتوصیات الدولیة والمواد اإلرشادیة

ورقة عمل بشأن بناء القدرات في  ،٢٠١٢المنعقد في مونتریـال في سبتمبر/أیلول  أقّر المؤتمر الرفیع المستوىو   ٤- ٢
 البریدو بالشحن  بأمن تدابیر من بینها "اعتماد استراتیجیة دولیة لبناء القدرات خاصة باتخاذ ىوأوص ،مجال أمن الشحن الجوي

من أجل مساعدة الدول األعضاء التي تحتاج لها في تنفیذها للقواعد القیاسیة الدولیة ألمن الشحن والبرید الجویین".  الجویین
 ةً عتمد، وممع استراتیجیة االیكاو لتقدیم المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطیران وینبغي لهذه االستراتیجیة أن تكون ُمتسقةً 

(انظر ورقة العمل  تدقیق برنامج االیكاو العالمي لتدقیق أمن الطیران" المستخلصة من عملیاتعلى النتائج  قدر اإلمكان
A38-WP/12(.  

عمل فریق خبراء أمن الطیران على إعداد استراتیجیة لبناء  ،منذ انعقاد المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیرانو   ٥- ٢
وافقت الدول األعضاء وأصحاب المصالح في مجال الطیران على  ،لك. وباإلضافة إلى ذالمكونة لهاالعناصر تحدید القدرات و 

مسؤولین عن التدریب) إلى األمانة العامة في االیكاو للمساعدة في الالخبراء في هذا المجال أو  وأتقدیم الموارد (المواد التدریبیة 
أثناء انعقاد الدورة السابعة والثالثین لجمعیة االیكاو  االستراتیجیة التي ُقدمت وفقًا لما نصت علیه ،مواصلة إعداد المواد التدریبیة

في االستراتیجیة أمن الشحن الجوي ب الشق الخاص وقد أخذ فریق الخبراء علمًا بأن ).A37-WP/17العمومیة (انظر الورقة 
  إلى التطویر الفوري. ،بوجه خاص ،یحتاج
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  بناء القدرات الخاصة بالشحن الجوي  - ٣
  استراتیجیة تقدیم المساعدة وبناء القدرات في مجال أن الطیران على المواضیع التالیة:تقوم   ١- ٣

 على مستوى االیكاو. تنسیقاً و أكثر ترابطًا  نهج  )أ 
 على الدول التي تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة. بانتظام تركیزالو   )ب 
 .المحیطة بهمن الطیران والظروف في مجال أتحدیث عروض المساعدة لالستجابة إلى االحتیاجات المتطورة و   )ج 
 تعزیز التزام الشركاء واآللیات اإلقلیمیة.و   )د 
  وضع آلیات جدیدة للمساءلة تركز على النتائج المستدامة.و   )ه 
عناصر  ، ادراجمن حیث المنطق ،وینبغي .ُیواصل فریق خبراء أمن الطیران دعمه لهذه النهج لتطویر القدراتو   ٢- ٣

عروض المساعدة ضمن استراتیجیة بناء القدرات ، أي تحدیث الشحن الجوي في الموضوع الثالثبناء القدرات الخاصة بأمن 
  القائمة.

ألفضل  اً إطار  (WGACS) ت مجموعة العمل المعنیة بأمن الشحن الجوي التابعة لفریق خبراء أمن الطیرانأعدّ و   ٣- ٣
 الرفیعة المستوى لجهات الرئیسیةل یسمح باستعراض ،الممارسات الُمعتمدة في أمن سلسلة امدادات الشحن والبرید الجویین

 اً استرشادی اً مرجعنب توفیره لسلسلة إمدادات مأمونة إلى جا الجوهریة الركائز الستةاالطار قدم كما یُ  ،المشاركة في هذه العملیة
ظروفها  لمراعاةمرونة تنفیذها ضمن كل ركیزة على حده. وُیوفر اإلطار ما یكفي للدول من  یتمسملیة لخیارات ع اً مختصر 
أمن و ، المرافقبما في ذلك التكالیف التشغیلیة وبیئة التهدیدات والمخاطر. وتتمثل الركائز الستة فیما یلي: أمن  ،الخاصة

االمتثال. ویعتبر إطار أفضل و  ،، والمراقبةالمسؤولیات عن االرسالیاتسلسلة و الكشف عن الشحن، و التدریب، و الموظفین، 
وتعمل  .المأمونة سلسلة اإلمداداتلبرامجها  عند إعدادلدول األعضاء ُیمكن أن تلجأ إلیها ا إعالمیةالممارسات أداة مفیدة 
ل في المواد اإلرشادیة الصادرة عنها بشأن أمن الشحن والبرید الجویین في التعدیل األو  هذا االطار االیكاو حالیًا على إدراج

  ).Doc 8973للطبعة الثامنة لدلیل أمن الطیران ( الوثیقة 
األمانة مع لفریق خبراء أمن الطیران  ةالتابع (WGACS) بأمن الشحن الجوي ةالعمل المعنی مجموعة تاتفقو   ٤- ٣

معلومات والوثائق فیما بین الدول األعضاء والمراقبین محفًال لتبادل ال  WGACSمجموعة العمل ُتشكلالعامة لالیكاو على أن 
إعدادها للبرنامج التدریبي ألمن الطیران الخاص  لمواصلةواألمانة العامة لالیكاو. ویمكن لألمانة أن تستخدم هذه المواد 

وستمثل مجموعة  .)A38-WP/20( انظر الورقة لى أمن الطیران لتدریب عل االیكاو والذي سیتوافر من خالل مراكز ،بالشحن
بما في ذلك  ،العمل أیضًا جهة االیداع للمعلومات عن المبادرات الثنائیة لبناء القدرات والتي سیتم تشاطرها مع األطراف المعنیة

  وذلك بهدف تفادي اإلزدواجیة في العمل. ،األمانة العامة لالیكاو
خاصة بأمن الشحن الجوي من خالل بناء القدرات النشاطات امة لالیكاو توفیر سُیتیح التعاون مع األمانة العو   ٥- ٣

ستسمح باعتماد نهج متسق على كما  ،تحدیث عروض المساعدة بشكل منتظم . وستضمن هذه المقاربةاالیكاو الحالیة قنوات
ع جوي مإعدادها برامج أمن الشحن الفي الحاجة للمساعدة  مستوى االیكاو یتم التركیز فیه على تلك الدول التي هي في أمّس 

التعاون بین األمانة العامة لالیكاو والدول األعضاء وأصحاب المصلحة في مجال الطیران  تفادي إزدواجیة الجهود. وسُیؤدي
مع إطار أفضل الممارسات في مجال أمن  على نحو مّتسقالكفاءة في توفیر المساعدة الخاصة بالشحن الجوي إلى تحقیق 

بحیث یتسنى للدول أن  ،من جهة أخرى المبادئ الخاصة بأمن الشحن والبرید الجویینمع و  ،من جهة الشحن والبرید الجویین
  تراعي ظروفها الخاصة.

  
  –انتهــى  –


